
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32מכירה       
בעזרת ה' שתתקיים  32שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

 )שעון ישראל( במשרדנו 19:00בשעה  28/3/23תשפ"ג שלישי ו' ניסן ביום 

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

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 0533967804ווטסאפ משרד  
 

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

 בעזרת ה'

 19:00  בשעה 28/3/23תשפ"ג שלישי ו' ניסן המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/31857/1?lang=he 

 .א היכנסו לקישורלתמונות, פרטים נוספים ותנאי המכירה אנ

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

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

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

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

  

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לא ישלמו תוך לקוחות ש

 Customers who do not pay יוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות.

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


within 12 business days from the date of sale will be blocked 
and will not be able to buy from us at subsequent sales 

  

ביום המכירה או ביום ל הדולר שלפי שער היציג בשקלים התשלום 
 התשלום, הגבוה מביניהם!!

Payment according to the representative rate on the day of 
sale or on the day of payment, whichever is higher 

 

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

ion in the catalog is intended for the The English descript
convenience of buyers who do not speak Hebrew, however, 
the English text lacks information about the items. Therefore 
it is very worthwhile to review the description of the items in 

!ew is decisiveHebrew. And the description in Hebr 

  

 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  -daica areas of Ju
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 

 התשלום.שתזדרזו לסדר את עניין  "נשמח"

התשלום בשקלים בלבד! לפי שער היציג של הדולר ביום 

על פי היתר עסקה  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 

ן באפשרותנו לשלוח בדואר קילו אי 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 

 קילו! זמן 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. 
 

תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה 
 רבה

 

 

 בס"ד

 

 סלאוויטא וזיטומיר
זיטאמיר. נדיר ביותר! מהדורה שונה. מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי. שוליים רחבים!  .1

 1858זיטומיר, בדפוס הרבנים שפירא, תרי"ח 

 

תרי"ח  ,רי"ף. זיטאמירמסכת בבא קמא מתלמוד בבלי עם המפרשים והוספות ועם ה

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

סב דף; ישנם מעט קפיצות דפים אך לא  -חלק מהאותיות בשערים בדיו אדום. קנב, כח, ב'  ,שערים

  .ס"מ 43חסר. 

שמו עשרה מעלות והוספות ולא מהדורה נדירה ביותר עם וריאנט מיוחד של השער השני בו נר

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

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

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



וויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה קדושה לספרי זיטאמיר וסלא

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

 .כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה

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

 200$מחיר פתיחה: 

 

תלמוד ירושלמי זיטאמיר, מסכתות  .2

יומא.  -פסחים  -עירובין  -שבת 

. שוליים רחבים 1860תר"ך 

 !במיוחד

עירובין  -תלמוד ירושלמי מסכתות שבת 

פסחים ויומא, עם קרבן העדה ותוספות  -

שיירי קרבן ועם פני משה ומראה 

  .הפנים

זיטומיר, בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי 

שע העשיל שפירא נכדי הרב יהו

. שער למסכת 1860תר"ך  .מסלאוויטא

, נ"ה, ס"א, ל"ט 1עירובין בלבד. נ"ב, 

חסר שער מסכת שבת ודף  ;'ד

  .ס"מ 41.5 .אחריו

 .כריכה ישנה. רובו נייר לבן משובח. שוליים רחבים במיוחד. כתמים. באופן כללי מצב טוב מאוד

Talmud yerushalmi Zitamir, Tracts Shabbat - eruvin - Psachim - Yuma.  1860. Extra wide 
margins! 
Missing the cover of the Shabbat Tract and the page after it 
Old cover. Most of it is fine white paper. Extra wide margins. stains. Overall very good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 . כריכת עור מקורית1861דר טהרות. תרכ"א זיטאמיר. משניות ס .3

משניות סדר טהרות עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב ותוספות חדשים 

 .וחידושי בעל ה'פרי חדש' וחידושים מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב

רכ"ג,  ,2 .. בדפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. שני שערים1861זיטומיר, תרכ"א 

  .ס"מ 26.5 דף; 1

כריכת עור מלא מפוארת ומעט פגועה. שוליים רחבים. דף אחרון מנותק. כתמים ומעט נזקי עש. מצב 

 .טוב

Zitamir. mishnayot Seder Taharot. 1861. Original leather binding 



Magnificent and slightly damaged full leather binding. Wide margins. Last page detached. 
Stains and some moth damage. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 !. אינו בספריה הלאומית1860משניות סדר זרעים, זיטאמיר תר"כ  .4

 

משניות סדר זרעים עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב ותוספות חדשים 

 .ק רבי לוי יצחק מברדיטשובוחידושי בעל ה'פרי חדש' וחידושים מהרה"

קל"ב ד';  ,4 .. בדפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. שני שערים1860זיטומיר, תר"ך 

 !כרך זה מהמהדורה שלפנינו אינה בספריה הלאומית .ס"מ 27

טוב  -כריכת עור מלא מפוארת ומעט פגועה. שוליים רחבים. כתמים ומעט מאוד נזקי עש. מצב טוב 

 .מאוד

Mishnaiot Seder Zraim, Zitamir 1860. Not in the National Library! 
Magnificent and slightly damaged full leather binding. Wide margins. Stains and very little 
moth damage. Good - very good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 1860משניות סדר נשים, זיטאמיר תר"ך  .5



משניות סדר נשים עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב ותוספות חדשים 

 .וחידושי בעל ה'פרי חדש' וחידושים מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב

. בדפוס רבי 1860זיטומיר, תר"כ 

אריה ליב שפירא נכד הרב 

קס"א ד';  ,2 .מסלאוויטא. שני שערים

  .ס"מ 26.5

ומעט בלויה.  כריכה ישנה מנותקת

שוליים רחבים. הדבקות בדפי השערים 

ובשולי דף אחרון. כתמים ומעט מאוד 

נקבי עש וקרעים קלים. באופן כללי 

 .מצב טוב

mishnayot Seder nashim, Zitamir 
1860 
Old cover detached and slightly 
worn. Wide margins. Adhesion to 
the title pages and the margins of 
the last page. Stains and very few 
moth holes and light tears. In 
general good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 1858משניות סדר נזיקין, זיטאמיר תרי"ח  .6

משניות סדר נזיקין עם פירושי רבינו עובדיה 

מברטנורה ותוספות יום טוב ותוספות חדשים 

ים מהרה"ק וחידושי בעל ה'פרי חדש' וחידוש

 .רבי לוי יצחק מברדיטשוב

, בדפוס רבי אריה ליב 1858זיטומיר, תרי"ח 

, קצ"ו 2במקור:  .שפירא נכד הרב מסלאוויטא

  .ס"מ 27.5שער ראשון.  חסר דף; בעותק זה

כריכת עור מלא מפוארת, מעט פגועה. שער 

מנותק ופגוע. כתמים ומעט סימני חריכה. מעט 

 .ת. מצב בינונינזקי עש ומעט קרעים והדבקו

Mishnayot Seder Nezikin, Zitamir 1858 
This copy is missing the first title page. 
Magnificent full leather binding, slightly 
damaged. Detached and damaged title 
page. Stains and a few burn marks. A little 
moth damage and a few tears and 
adhesions. Medium condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



ספרי סגולה סגולות, קמיעות 

 ושמירות

 
  [?] חנוכה תשע"ו. מטבע חנוכה מהרבנית מבעלזא תליט"א .7

Hanukkah coin from the Rabbinate of Belza tlit"a. 

[?]Hanukkah 2016 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מטבע קודש  .8

רה"צ רבי חיים ממעמד ה'קריאת שמע ליינען' של ה

מאיר הגר בן כ"ק מרן האדמו"ר רבי ישראל מויזניץ, 

 מטבע ברכה מהאדמו"ר הישועות משה מויזניץ

 

מטבע קודש ממעמד ה'קריאת שמע ליינען' של הרה"צ 

רבי חיים מאיר הגר בן כ"ק מרן האדמו"ר רבי ישראל 

 .מויזניץ, מטבע ברכה מהאדמו"ר הישועות משה מויזניץ

 .ישום בכ"יעטוף נייר עם ר

A holy coin from the occasion the "kriat shma 
leynen' of the Rabbi Chaim Meir Hagar son of 
the Rebbe Rabbi Israel of viznitz, a blessing coin 
from the Rebbe the Yeshuot Moshe of viznitz. 
Wrapped in paper with a registration in 
handwritten. 

 50$פתיחה:  מחיר

 

 

וס"ד  -הצלחה  -ברכה  -מטבע לשמירה  .9

 מהאדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א

 

מטבע מיוחדת ומסגולת. מהאדמו"ר מתולדות 

 אהרן שליט"א

  .וס"ד -הצלחה  -ברכה  -לשמירה 

נתונה בתוך מארז פלסטיק ונרתיק בד. מצב טוב 

  .מאוד

A coin to keep - a blessing - a success - and 
siata dishmaya from the Rebbe from toldot 
Aharon Shalita. 
 

Given in a plastic case and a fabric case. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

שיירי יין מרבותינו הקדושים לבית גור' יין מבורך מחמישה אדמו"רי גור!!! האמרי אמת,  .10

 .ו"ר שליט"אהבית ישראל, הלב שמחה, הפני מנחם והאדמ

 

בקבוק יין מבורך שניתן מהאדמו"ר ה'לב 

שמחה' מגור והוכנסו לתוכו יינות 

מאדמו"רי שושלת גור. מה'אמרי אמת' 

 .ושלושת בניו ומהאדמו"ר שליט"א

א'. מה'אמרי אמת' ב'. כוס של ברכה תשי"א 

מה'בית ישראל'. ג'. מה'לב שמחה' כוס של 

ברכה שבת פורים תשמ"א, פורים תשמ"ו 

חתונת נכדו רבי אברהם שמואל ראנד. ד'. ו

כוס של ברכה כ"ו שבט תשנ"ג מהפני מנחם 

 .ומפורים תשנ"ה. ה'. מאדמו"ר שליט"א

'Leftovers of wine from our holy rabbes 
to Beit Gur' blessed wine from five 
Rebbe of Gur!!! The Yimrey Emet, Beit 
Yisrael, the lev Simcha, the pney 
Menachem and the Rebbe Shalita. 
A bottle of blessed wine given by the 
'Lev Simcha' Rebbe of Gur and wines 
from the rebbes of the Gur dynasty were put into it. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

. 19/20 -אוסף קמיעות בכ"י, לאשה שלא תפיל, קלף ונייר, עברית וערבית. המאות ה  .11

 פחת שהרבני מבבל)עירק(מש

 

. משפחת שהרבני 19/20 -קמיעות בכתב יד, לנשים מעוברות. המאות ה  10אוסף 

מבבל)עירק(. חמישה על קלף וחמישה על נייר. רובם בעברית/אותיות עבריות ומעט 

  .בערבית. רובם צרים וארוכים, למעט אחד. באופן כללי מצב טוב

A collection of amulets in handwriting, for a woman who will not miscarry, parchment and 
paper, Hebrew and Arabic. 19th/20th centuries. The Shahrabani family of Babylon (Iraq) 
In general good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 



עולם' 'חיי  -ספר סגולה, עם חותמת המחבר, 'שלשה ספרים נפתחים' "מהדורה יחידה"  .12

'אות ברית' מרבי שמעון קוניטץ  -מרבי גדליה גליק "מהדורה יחידה" מקום דפוס נדיר! 

   "מהדורה יחידה". כרך שלושה ספרים

 

שער נפתלי" ביאור על האבודרהם " 'כרך שלשה ספרים חשובים. א'. 'שלושה ספרים נפתחים

ימין זאב וואלף הלוי מהגאון רבי נפתלי הכהן שווארץ. "חילוקא דרבנן" מהגאון רבי בנ

באסקאוויטץ עם הגהות "אמרי שפר" מהגאון רבי נפתלי הכהן שווארץ. "יענו בקול" הנקרא ג"כ 

'קול תפילה' כחמישים תשובות מגדולי זמנינו בענין תפילה בקול ועניינים המסתעפים לה 

בפלפולים. סידר והביאו לדפוס 

 .הגאון רב יוסף הכהן שווארץ

בהם  ,הסכמות חשובות

מהגה"ק רבי שלמה זלמן 

עהרענרייך הי"ד שכותב: 

"ובודאי יקפצו עליו קונים הרבה 

ויביאו ברכה אל ביתם". וכן 

הגאון רבי שלמה זלמן ברייער 

כתב: "כל הוגי דת ושוחרי 

התושי' יחזיקו בידו וימהרו 

להביא ברכה לתוך ביתם" 

והסכמות נוספות, חלק 

מההסכמות הנוספות הינם 

  .מספריו הקודמים

ב'. ספר 'חיי עולם' מהגאון רבי 

גדליה גליק רבה של ביקוני, 

יו"ל ע"י נכד המחבר הגאון 

רבי מנחם מנדל אב"ד 

מיהאליפאלווא, -ער .קעמעטש

  ;'[ ד1[ צ"ט ]6, ]1899תרנ"ט 

פרעשבורג,  .ג'. 'אות ברית' הלכות מילה, יולדת, גרים ופדיון הבן, מהגאון רבי שמעון קוניטץ

 .ס"מ 27, נ"ה צ"ל ס"ה ד'; 4רה יחידה. . מהדו1850תר"י 

 .כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן ומעט מאוד נקבי עש. באופן כללי מצב טוב מאוד

A virtue book, with the author's stamp, 'shlosha sfarim niftachim' 
"single edition" - 'chayey olam' by Rabbi Gedaliah Glick "single 
edition" rare printing place! - 'Ot Brit' from Rabbi Shimon Kunitz 
"single edition". Volume three books 
 
Plain old cover. Time stains and very few moth holes. Overall very 
good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

להביא את הברכה לתוך ביתם". 'זכרון שמואל' ב"ח מהגאון " .13

י' אב"ד אוסטראווצא תלמיד מובהק להרה"ק מלובלין. רבי שמואל שמר

 1925הסכמות ורשימת חותמים ארוכה וחשובה. בארדיאב, תרפ"ה 

 

ספר 'זכרון שמואל' ב"ח, ח"א, על התורה בדרך פרדס. ח"ב: ליקוטים על 

איזה מס' בדרך פלפול, מהגאון רבי שמואל שמרי' אב"ד אוסטראווצא 

, ע"ד, כ"ט, י' 1. 1925בארדיאב, תרפ"ה  .תלמיד מובהק להרה"ק מלובלין

  .ס"מ 25 .שער נפרד לח"ב ;'ד



ובהם מהאדמו"ר רבי מאיר יחיאל מאסטראווצא, והמהרש"ם מבערז'אן הכותב  הסכמות חשובות

 ."בהסכמתו על הספר: "להביא את הברכה לתוך ביתם

"רים עמ' פרונעמאנטען(, ובהם אדמו 19רשימת חותמים ארוכה וחשובה ) בסוף הספר

  .ורבנים

 .כריכה ישנה מעט מנותקת. באופן כללי מצב טוב מאוד

"to bring the blessing into their home". 'Zikhron Shmuel' 2 parts by thegaon Rabbi 
Shmuel Shamria' abd of Ostravatsa a distinct student of the rebe from Lublin. 
Agreements and a long and important list of signers. Bardiav, 1925 
Old cover slightly detached. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 קבלה
רבי שמעון בר יוחאי' ספר בלועזית על רבי שמעון בר יוחאי וענייני ' .14

 . מעט כתמים וקרעים. מצב טוב. קבלה, מלא תמונות

in foreign language about Rabbi  Rabbi Shimon bar Yochai' a book'

Shimon bar Yochai and matters of Kabbalah, full of pictures. A few 

.stains and tears. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 -'פתחי חכמה ודעת' "מהדורה ראשונה"  -קל"ח פתחי חכמה' ' .15

'אדרא זוטא' ע"פ מים אדירים והגהות באר 

 פרי קבלה עותק ישיבת סלבודקה בליטאיצחק. כרך ס

כרך ספרי קבלה עותק ישיבת סלבודקה בליטא. א'. 'קל"ח פתחי חכמה' 

אשר מצא בכתב יד ישן נושן רבינו הרמח"ל ועם פירושו. ווארשא, 

. ב'. 'פתחי חכמה ודעת' והוא חלק השני מהספר 'קל"ח 1888תרמ"ח 

. ג'. 'אדרא 1884פתחי חכמה' "מהדורה ראשונה" ווארשא, תרמ"ד 

. ד'. 1886זוטא' ע"פ מים אדירים והגהות באר יצחק. ווארשא, תרמ"ו 

פירוש על מסכת אבות מהגאון החסיד רבי יוסף יעב"ץ. ווארשא, תר"מ 

1880.  

כריכה חצי עור מעט פגועה. כתמי זמן ומעט נזקי עש. באופן כללי מצב 

 .טוב

"Kala"ch Pitchei cHochma" - "Pitchei cHochma veDaat" "first 
edition" - "Adra Zuta" based on mayim adirim and postscripts 
beer Yitzchak. A volume of kabbala books, a copy of the 
Slavodka yeshiva in Lithuania 
Half leather cover slightly damaged. Time stains and some 
moth damage. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 1894קבלה וסגולות. 'ילקוט משה' מהדורה יחידה. מונקאטש, תרנ"ד  -חסידות  .16



מיוסד על שער התורה, שער הרגלים, שער " 'ספר 'ילקוט משה

הפרפראות, שער ההלציות, שער המזלות, שער התקופות, שער 

הגורלות, שער הלקות והקשת והשחר, שער הסגולות, שער 

משה ב"ר ישראל בנימין המכונה חכם דבש. בספר מרבי  ,"הרפואות

מביא מצדיקי החסידות ומה'קדושת לוי' מברדיטשוב וכן ענייני קבלה, 

  .סגולות ורפואות

 .ס"מ 24.5[ דף; 16. פא ]1894מונקאטש, תרנ"ד  .מהדורה יחידה

נולד לאביו רבי פנחס אב"ד  חותמות רבי שלום ווינבערגער בדף השער

בפיער, ומשנת תרס"ה עבר לבודאפעסט ושם כיהן  נירשט, כיהן כדיין

הדבקות  .1933כרב באחד מבתי הכנסת שם. נפטר בי"ב טבת תרצ"ד 

 .על חלק מהחותמות

כריכה ישנה פשוטה. נייר יבש ועם קרעים. הדבקות בשולי דף ראשון 

 .טוב -ואחרון. מצב בינוני 

chasidut - kabbala and virtues. 'Yalkut Moshe' single edition. 
Monkatch, 1894 
Plain old cover. Paper is dry and with tears. Pasting in the 
margins of the first and last page. Average - good condition. 

 70מחיר פתיחה: 

 

 חסידות
 

אבל כבד לישראל על האדמו"ר הבית  -האבל' ' .17

מאורכו. רחבו גדול . כתבות ועוד -ישראל מגור. תמונות 

  .טוב מאוד -מצב טוב   ס"מ. 30.5/22.5
a heavy mourning for Israel for the Rebbe  -haevel' '

articles and more.  -the bet Yisrael of gur. Photos 

Its width is greater than its length. 30.5/22.5 cm. 

.very good condition -Good  

     20$מחיר פתיחה: 
 

 
ריהם הם זיכרונם' אמרות וחידושי תורה דב' .18

מהאדמו"רים מגור ה'בית ישראל' ו'הפני מנחם' 

 .קמטים ומעט כתמים. מצב טוב. חוברות 2מגור. 
divrehem hem zicronam' 2 booklets. '

.Wrinkles and a few stains. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

ספר האדמורי"ם' שושלות האדמורי"ם ' .19

תולדותיהם החל מהבעש"ט ועד זמננו, מאת ד"ר ו

תל אביב תשכ"א. זה כנראה גלגולו . הרב יצחק אלפסי

 -חסידות מדור לדור  -הראשון של ספרו החסידות 

 . טרקליני החסידות. מעט נקבי עש, באופן כללי מצב טוב
sefer haadmori"m" The dynasties of the Rebbe "

holy baal shem tov to and their history from the 

the present time, by Dr. Rabbi Yitzhak Alfasi. 

.Few moth holes, generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

החסידות' מאת ד"ר הרב יצחק אלפסי "מהדורה ' .20

 .טוב מאוד -מצב טוב . 1974ראשונה" תשל"ד 
hachasidut" by Dr. Rabbi Yitzhak "

 -"first edition" 1974. GoodAlfasi 

.very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

צדיקים וחסידים' דמות דיוקנם ותולדותיהם של ' .21

צדיקים וחסידים מעולם החסידות של רבי ישראל בעל שם 

 .טוב מאת ד"ר הרב יצחק אלפסי. מצב מצוין
Tsadikim vecHassidim' portraits and histories of '

dikim and chasidim from the Hasidic world of tza

Rabbi Yisrael Ba'al Shem Tov by Dr. Rabbi Yitzhak 

.Alfasi. Excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספר החסידות מאה צדיקים תולדות וכתבים, " .22

. מצב 1947ליקט וחיבר יצחק ורפל". ת"א תש"ז 

 .טוב
adikim toldot sefer hachasidut mea tz"

vektavim, liket vechiber yitzchak 

.verpel" good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

ספר 'דברי מאיר' עה"ת וליקוטים על נ"ך וש"ס.  .23

מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן. יו"ל ע"י רבי 

[ מ"ז 1דעברצין, שנות הת"ש. ]. מרדכי לייפער נכד המחבר

 .ב טובעמ'; באופן כללי מצ
.The book 'divrey Meir'. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

מנהגי ופתגמי  -זכותא דאברהם' תולדות ' .24

 -דאורייתא, שושלת טשכנוב 

. כריכה 1949ת"א, תש"ט . סטריקוב

טוב  -אחורית מעט מנותקת. מצב טוב 

 . מאוד
 -Zakuta Deavraham' history '

toms and Dauriita cus

 proverbs, Tashknov dynasty

Strykov. Back cover slightly  -

very good  -detached. Good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 -לוט ארבעה ספרי חסידות, 'דור דעה' צדיקי החסידות ב"ח  .25

 מהדורות 2'ליקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי'  -'נפלאות בית לוי' 

 

דור דעה' על צדיקי החסידות ב"ח, הוצאה ' .'פרי חסידות. אאוסף ארבעה ס

נפלאות ' .'ב .מחודשת ע"י בן המחבר הרב משה קמלהר עם תיקונים. תש"ל

-ג' .בית לוי' על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. יידיש. ירושלים, תשכ"ה

ליקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי' מהרה"ק רבי ישראל בן הרה"ק רבי ' .'ד

 .קרית צאנז תשס"ה -מהדורות, ירושלים, תש"ך  2וי יצחק מברדיטשוב. ל

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא

Lot of four Hasidic books, 'Dor Dea' Tzaddikei Hasidot 2 volumes - 
'niflaot Beit Levi' - 'likutey Maharin vtoldot Yitzhak Ben Levi' 2 
editions 
Size and condition varies, overall very good condition. The 
collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



חסידות. מהדורה יחידה. 'ליקוטים חדשים' מהיהודי הקדוש  .26

הצמח צדק ועוד. ורשה  -הרבי ר' בונים החידושי הרי"ם  -מפשיסחא 

 1899תרנ"ט 

 

דברים חדשים אשר לא שמען אוזן " 'חדשים ספר 'ליקוטים

הרבי ר' בונים החידושי  -מהיהודי הקדוש מפשיסחא  "מעולם

הצמח צדק, הקדושת לוי ועוד מגדולי החסידות.  -הרי"ם 

  ;. נ"ו דף1899ווארשא, תרנ"ט  .מהדורה יחידה

  .ס"מ 22.5. 1878כרוך עמו 'דקדוקי רש"י' יוזפוף תרל"ח 

כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. דף נ"א כריכה עתיקה פגועה. 

  .טוב -ב'לקוטים חדשים' מנותק וקרוע. מצב בינוני 

chasidut. Single edition. 'likutim chadashim' from the yehudi 
hakadosh of Pshischa - the rebbe Rabbi Bunim the chidushei 
Hari"m - the Tzemach Tzedek and more. Warsaw 1899 
 
Antique damaged cover. Stains and a few tears and moth holes. 
page 51 in 'likutim chadashim' is detached and torn. Average - good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אילן יוחסין של רבנו הקדוש רבי דוד  .27

מלעלוב זי"ע. לוח גדול מצוייר מאת הצייר 

על פארות גזע ר' יצחק ווינשטאק. "האילן 

קדשו של רבינו הגדול רבי דוד מלעלוב 

ס"מ. קמטים ומעט קרעים  69/50 ."זי"ע

 .בשוליים. מצב טוב

Genealogy of our holy rabbi Rabbi 

David of Lelov ZIA. Large panel painted 

by the painter R. Yitzhak Weinstack. 

cm. Wrinkles and a few tears in  69/50

.rgins. Good conditionthe ma 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

דפוס ראשון. ספר 'עצי חיים' על מועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים  .28

. ]2 [1934. סיגט, תרצ"ד 1934צבי טייטלבוים מסיגעט. סיגט, תרצ"ד 

קנח דף; כריכה חצי עור מעט פגועה. שולים נאים. נייר מעט יבש ומעט 

 .כתמים. מצב טוב מאוד
 st pattern. The book 'etzey chayim' on moadim. Half Fir

leather cover slightly damaged. Nice margins. Paper a little 

.dry and a few stains. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 



ספר 'קדושת יו"ט' ב"ח, עה"ת ומועדים, מהרה"ק רבי חנני' יו"ט ליפא טייטלבוים מסיגעט.  .29

 1905סיגעט. תרס"ה -דפוס ראשון. מאראמאראש

 

ספר 'קדושת יום טוב' ב"ח, עה"ת וימים טובים. 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא 

 .טייטלבוים מסיגט

[, 2. ]1905מ. סיגעט, תרס"ה  .מהדורה ראשונה

  .שער נפרד לח"ב .ס"מ 25.2קל"ז; ס"ה ד'; 

 -]תקצ"ו  בויםהרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא טייטל

הרה"ק בעל ה'ייטב   תרס"ד[ בנו וממלא מקומו של

לב'. מגדולי תלמידי הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז. 

אביהם של האחים הקדושים הרה"ק רבי חיים צבי 

טייטלבוים מסיגט ה'עצי חיים' מסיגעט והרה"ק רבי 

 .יואל טייטלבוים מסאטמר

תקים כריכה ישנה מעט פגועה. שני דפים אחרונים מנו

ובדף אחרון השוליים חתוכים מעט על הטקסט. בדף 

ע"ג הדבקה וקרע עם חסר. כתמים ומעט קרעים 

  .קלים. באופן כללי מצב טוב

The book 'Kedusht Yom tov' 2 parts, on the tora and Mo'adim, from  Rabbi cHanani' Yom 
tov Lipa Teitelbaum of Sighet. First printing.  mAramarash-Siget. 1905 
Old cover slightly damaged. Two last pages are detached and on the last page the 
margins are slightly cut on the text. On page 73 pasting and tearing with missing. Stains 
and a few light tears. In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ישמח משה' עשרה ספרים ח"א, מאת הרה"ק רבי משה טייטלבוים ' .30

 . . ד', קצ"א עמ'; באופן כללי מצב טוב מאוד1934בודאפעשט, תרצ"ד . מאוהעל
Yismach Moshe' ten books part one, by Rabbi Moshe '

Teitelbaum of Ohael. Budapest, 1934. 191 pages; in general 

.nvery good conditio 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

דפוס ראשון. 'בני יששכר' ח"א, מאמרי חודש ניסן, מאמרי שבתות ועוד. זאלקאווא, תר"י  .31

 . עותק נאה1850

 

 !!!דפוס ראשון של ספר יסוד ומחשובי ספרי החסידות והקבלה הנודעים ביותר

ל בדרך הפרד"ס אלו -חלק ראשון, מאמרי שבתות, ר"ח, ומאמרי חודש ניסן  'בני יששכר' ספר

מהאדמו"ר הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב. "מהדורה  והחסידות

מ"ח,  -דפים מ"ז  חסרים אצלנו, כ"ד, ע"ב דף; 1. במקור: 1850זולקווה, תר"י ." ראשונה

 .י"ד בספירה ראשונה כפולים -נ"ב. דפים י"ג  -נ"א 

 393; סטפנסקי ספרי יסוד מס' 91סטפנסקי חסידות מס' 



ק נאה. כריכה ישנה מנותקת וללא שדרה. נייר טוב. קרע בשולי דף השער וקרע קטן נוסף עות

  .בשער. מצב טוב מאוד

תר"א[ מגדולי מקובלי וצדיקי דורו.  -]תקמ"ג  הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב

תלמידם של הרה"ק החוזה מלובלין, המגיד הקדוש מקוז'ניץ, הרה"ק רבי מנחם מנדל 

והרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא. נקרא על שמו של דודו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מרימנוב 

מליז'נסק בחייו ע"פ ציווי הרה"ק הרבי ר' אלימלך. חיבר ספרים רבים ובעיקר נודע על שם 

 .'ספרו ה'בני יששכר

First pattern. 'bney Issachar' part A, articles for the month of Nissan, articles on Shabbat 
and more. Zalkava, 1850. Nice copy 
Pages 47-48, 51-52 are missing. Pages 13-14 in the first count are duplicates. 
Nice copy. Old cover detached and without spine. good paper A tear in the margin of the 
title page and another small tear in the title page. Very good condition. 

 800$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

קונטרס 'תפארת ישראל' אוצר התורה והנגינה,  .32

מהאדמו"ר רבי שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ. חוברת ב', 

  .אייר תשי"ב. כתמי ונזקי רטיבות. קרעים ומעט נזקי עש

Contress 'Tiferet Israel' stains and moisture damage. 

.Tears and some moth damage 

 20$חה: מחיר פתי

 

 

 

 

משכנות הרועים' חצר הקודש כ"ק האדמו"ר רבי  .33

מנחם נחום מבאיאן טשרנוביץ. ירושלים, תדש"ם. מאת רבי דוב רבינוביץ. 

 .כריכה מקורית. מצב טוב מאוד
.mishkenot harohim" original cover. Very good condition" 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

 

 

'. קונטרס ז"ך אלול ליו"ד של האדמו"ר בעלזא. אוסף ארבעה קונטרסים. א .34

המהר"ש מבעלזא. ב'. קונטרס כ"ב מרחשון, ליו"ד של האדמו"ר המהרי"ד 

מבעלזא. ג'. קונטרס כ"א אב ליו"ד של האדמו"ר מהר"א מבעלזא. ד'. 'מאפילה 

תש"ה מוקדש ליומא טבא ט' -לאורה' פרקים מקורות הימים בשנות תרצ", ג

  .ופן כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו שהואשבט. גודל ומצב משתנה, בא
Belza A collection of four counters. Size and condition vary, generally 

.good condition. The collection is sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

פרי צדיק' ח"א, מהאדמו"ר הרה"ק רבי ' .35

צדוק הכהן מלובלין. דפוס ראשון. לובלין, 

 .. רשימת חותמים ארוכה וחשובה1901א תרס"

 

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

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

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

 28ד';  5, מ"ח, ק"כ, 2. 1901לובלין, תרס"א  .הכהן מלובלין

שונה", שני שערים, חלק מאותיות שער מהדורה רא " .ס"מ

 8ראשון בדיו אדום. בסוף הספר רשימת חותמים ארוכה)

   .עמ'( ובראשם אדמו"רים ורבנים

כריכה ישנה, שדרה מעט מנותקת. מעט כתמים. מצב טוב 

 .מאוד

'Pri Tsadik' part A, from the Rebbe Rabbi Zadok HaCohen of Lublin. First 
printing. Lublin, 1901. A long and important list of signers. 
Old cover, spine slightly detached. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מכנף הארץ" מאת מ. י. בר  -עולמות' קובץ סיפורים, "כשחסיד זקן מספר ' .36

ב לפני השואה . בהקדמתו מסביר המחבר שהספר נכת1945און. תל אביב תש"ה 

האיומה בשעה שערי פולין היו מלאים יהודים "עולמות מלאים" וכו' ומסיימה בתל 

 .באופן כללי מצב טוב. אביב, שלהי אדר תש"ה, כשבעת ימי האבל הגדול לישראל

'olamot' a collection of stories, 
  In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

ראל" אוצר התורה קונטרס "תפארת יש .37

ב'. תל אביב,  -והנגינה "מודז'יץ" חוברת א' 

בחוברת א' מספר . 1948/52תשי"ב  -תש"ח 

דפים מנותקים. מעט קרעים וכתמים. באופן 

 .כללי מצב טוב
tiferert Israel" contress, otzar haTorah "

B. In  -vehamuzika, "Modzitz", Booklet A 

re torn off. A Booklet A, several pages a

few tears and stains. In general good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

נדיר ביותר!! סידור 'חמדת ישראל' כוונות האריז"ל שנדפס ע"י האדמו"ר הרה"ק המנחת  .38

 !אלעזר. דפוס ראשון. ספר סגולה! עותק מושלם עם ארבעת דפי רשימת החותמים

 1901מונקאטש, תרס"א 

 

שאין לו עסק בנסתרות עצתי אמונה שיקנה את הסידור הלז להיות לו לשמירה ואף מי "

מעולה בביתו מכל נגע ומחלה ושפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני רויחא..." )מתוך 

 הסכמתו של הרה"ק ה'אמרי יוסף' מספינקא(
סדר תפלה 'חמדת ישראל' כוונות האריז"ל, שסידר רבי שמואל ויטאל בנו של רבי חיים 

המהרח"ו. הסידור שלפנינו נדפס לראשונה מכתב יד שהיה בידי מרן החיד"א  –ויטאל 

והגיע לידי האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא, ומסרו להרה"ק ה'מנחת 

  .אלעזר' ממונקאטש לערכו ולסדרו להדפסה

 .ס"מ 24[ ר"פ דף; 4. ]1901מונקאטש, תרס"א  .מהדורה ראשונה

דפים נדירים ביותר של רשימת חותמים שאינם מופיעים בכל  ארבעה בסוף הסידור

העותקים ואינם רשומים ומוזכרים במפעל הביבליוגרפיה כלל! בספריה הלאומית הספר 

בוקס ושם גם -נמצא באוסף נדירים, ובגישה המקוונת של הספרייה ישנו קישור להיברו

ה זו אינה מופיעה. אינם מופיעים דפים נדירים אלו. באוצר החכמה מהדורה ראשונ

 !במכירות פומביות ברובם רשמו: רעו דף ולא רפ דף כמופיע בעותק השלם שלפנינו



הרה"ק רבי יוסף מקוסון כותב בהסכמתו: "כי מלבד שמסוגל לגוף  .הסכמות חשובות מאוד

ונפש להשמר מכל צער ונזק בהיות סידור הקדוש בביתו....". וכן הרה"ק ה'אמרי יוסף' כותב 

ת החזקת סידור זה בבית. וכן הסכמות מהרה"ק ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ, הרה"ק על סגול

רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש, הרה"ק רבי יהודה צבי מדאלינא הרה"ק רבי משה פענאט 

בתחילת הסידור הקדמה ארוכה מהאדמו"ר הרה"ק ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש  ..ועוד

: "זכות קדושת המחבר יגן עלינו בכל הכותב על ההדפסה וכתב היד, ומברך בסופו

 ."משאלותינו וכו' להפקד בפקודת ישועה ורחמים

 .טוב מאוד -כריכה ישנה מעט בלויה. מעט קרעים קלים וכתמי זמן. מצב טוב 

extremely rare!! Siddur 'cHemdat Yisrael', the intentions of the Arizal, printed by the 
Rebbe the minchat Elazar. First pattern. A virtue book! A perfect copy with the four pages 
of the list of signers! Monkatch, 1901 
Old cover slightly worn. A few light tears and time stains. Good - very good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

 

וד מלעלוב מהמקובל רבי משה קודש הלולים' תולדות האדמו"ר הרה"ק רבי ד' .39

 1949יאיר וויינשטוק. "מהדורה ראשונה" ניו יורק תש"ט 

 

ספר 'קודש הלולים' תולדות האדמו"ר הרה"ק רבי דוד מלעלוב מהמקובל רבי משה 

מזכיר מספר פעמים את  .1949יאיר וויינשטוק. "מהדורה ראשונה" ניו יורק תש"ט 

  .כה מקורית. מצב טוב מאודס"מ. כרי 23.5עמ';  160ה'קדושת לוי'. 

'kodesh hilulim' The history of the Rebbe Rabbi David of lelov from the 
Kabbalist Rabbi Moshe Yair Weinshtock. "First Edition" New York 1949 
Original cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הם ותורותיהם של צדיקי החסידות כסלו. תולדותי -ימי זיכרון' חשון ' .40

  .לפי ימי היארצייט. ב"כ

 

ספר 'ימי זכרון' "הכולל תולדותיהם של צדיקי החסידות, סדר 

יחוסם, מאמרותיהם וממנהגיהם הק' וממעשיהם הטובים, לפי סדר 

ימי זכרונם מדי חודש בחודשו ודבר יום ביומו", מהגאון רבי אהרן 

 .שפירא אב"ד פרדס כ"ץ

לאה ובהירה על תולדותיהם של צדיקים ומשפחתם וכן: יצירה מופ

  ."מדברי תורתו", "הוא היה אומר", "אמרו עליו" "מסופר עליו" ועוד ועוד

[ עמ'; 2תשנ"ב. חשון: רנד ] -כסלו. ב"ב, תשנ"א  -כרכים, חשון  2

[ עמ'; בכרך כסליו מובא בסוף הספר כללים והסכמות על 2כסליו: רו ]

  .ס"מ 21.5ימי זכרון)ניסן(. 

כריכות מקוריות, הדבקות כריכה על כרך חשון. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

'yemey zikaron' Cheshvan - Kislev. The histories and teachings of 
the Hasidic tzaddiks according to the Yarzeit days. 2 volumes. 
Original bindings, pasting the binding on cheshvan volume. Overall 
very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 ברסלב     

 
 1939ברסלב. תיקון הכללי "מיניאטורי". ירושלים תרצ"ט  .41

  '.תיקון הכללי' מיניאטורי. 'נדפס ע"י חסידי ברסלב בירושלים'

ס"מ. כריכה מעטפת רכה. מעט מאוד  8[ עמודים. 5. קכה, ]1939ירושלים תרצ"ט 

 .מצב טובנקבי עש. 

Breslev. The "miniature" tikun haklali. Jerusalem 1939 
Soft mahatefet cover. Very few moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

כתבי רבי נחמן' מנוסחים וערוכים בידי אליעזר שטיינמן. ת"א, תשי"א ' .42

1951 

 

אליעזר שטיינמן. ת"א, כתבי רבי נחמן' מברסלב, מנוסחים וערוכים בידי '

ס"מ. בתוך הספר מביא מעוד צדייקים וכן  23[ עמ'; 2] 362. 1951תשי"א 

  .מביא מספר פעמים מרבי לוי יצחק מברדיטשוב

 .כריכה צבעונית. מעט נקבי עש. מצב טוב

The 'kitvey Rabbi Nachman' are drafted and edited by Eliezer 
Shteinman. Tel Aviv, 1951 
Colored cover. Few moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ביאור הליקוטים' פירוש לליקוטי מוהר"ן. 'מהדורה יחידה' ' .43

 1935ירושלים תרצ"ה 

 

ספר 'ביאור הליקוטים' על המאמרים בספר 'לקוטי מוהר"ן' מרבינו 

נחמן מברסלב, על פי ביאורי תלמידו רבי נתן מברסלב מאת רבי 

 .ב"ר נחמן טולטשינעראברהם 

נעתק ע"י רבי משה יהושע ב"ר אשר מטעפליק וע"י רבי שמעריל ב"ר '

 .'אברהם מברדיטשוב

 -, ד', מ"ב צ"ל מ"ד, י"ג, נ"ו 4. 1935מהדורה יחידה. ירושלים תרצ"ה 

ס"מ. כריכה ישנה. כתמים. נקבי עש ומעט קרעים. מצב  24.5ד';  5קי"ז, 

 .בינוני

'behur halikutim' Commentary on thefor likutey haMohar"an. 
'Single Edition' Jerusalem 1935 
Old cover. stains. Moth holes and a few tears. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



נדיר!! 'לקוטי מוהר"ן' שארית הפליטה "דעו בני כי אין יאוש בעולם"  .44

 1947רגנסבורג, תש"ז 

מהדורה שנדפסה בגרמניה  .מרבינו נחמן מברסלבספר 'ליקוטי מוהר"ן' 

 .שנת תש"ז, עבור ניצולי השואה

מהדורת צילום אפטא תרח"ץ עם דף שנוסף במהדורה זו בין שני 

נדפס על ידי השתדלות והוצאת האברך צבי ... " ."השערים: "לזכר עולם

 ."רייכמאן, החונה בעיר רגנסבורג... שנת תש"ז

 26.5ד'; שער נפרד לתנינא.  1, מ"ה, 1, 1קכ"ו, , 5. 1947רגנסבורג, תש"ז 

 .כריכה מקורית. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב .ס"מ

rare!! "Lakoti Moharan" the rest of the survivors "dehu banay ki ein 
yehush baolam" Regensburg, 1947 
Original cover. Stains and a few tears and moth holes. In general 
good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

ברסלב. הגדה של פסח "אור זורח", וכעת נדפס "בתכלית היופי ובהגהה מדויקת".  .45

 .[ עמ'; כתמי זמן ומעט קרעים והדבקות בשוליים. מצב טוב3נג ]. 1947ירושלים תש"ז 
and a few tears and  Breslev. Passover Haggadah "Or Zaruah". Time stains

.adhesions in the margins. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 חב"ד           
 

האדמו"ר האמצעי והצמח  -בית רבי' ג"ח, תולדות בעל התניא ' .46

 1902צדק. ברדיטשוב תרס"ג 

ספר 'בית רבי' כולל ג' חלקים, א'. תולדות האדמו"ר הזקן בעל התניא 

כו כלול גם תולדות הרה"ק רמ"מ מהאראדאק. ב'. ושו"ע הרב ובתו

תולדות בנו האדמו"ר האמצעי. ג'. תולדות נכדו האדמו"ר בעל הצמח 

צדק וגם מבניו ונכדיו רבותינו הקדושים. בתוך הספר מופיע מספר 

 .פעמים שמו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב

שער  .ס"מ 23 עמ', צ', י"ח, כ"ב דף; 16דף,  2. 1902ברדיטשוב תרס"ג 

 .כללי, ושער נפרד לכל חלק

 .טוב -כה רכה פגועה. כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. מצב בינוני יכר

'Beit Rabbi' 3 parts, the history of Ba'al Hatania - the Middle 
Rebbe and the Zemach Tzedek. Berditschov 1902 
Damaged paperback. Stains and some moth damage and tears. 
Average - good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 

. מהדורה עם הוספות מכתבי יד הצמח צדק. 1924סט 'שולחן ערוך הרב' ווילנה תרפ"ה  .47

 שלשה כרכים

סט 'שולחן ערוך הרב' מהרה"ק רבי שניאור זלמן 

. 1924מלאדי בעל התניא. ווילנה תרפ"ה 

מהדורה עם הוספות מכתבי יד הצמח צדק 

והשלמות מספר דברי נחמיה ושו"ת, בשאלות 

 .'ותשובות מופיע תשובה להרה"ק ה'קדושת לוי

ס"מ. כריכות מעט מנותקות  23ג' כרכים. 

 -ובלויות. מעט נקבי עש וכתמים. מצב בינוני 

 .טוב

Set 'Shulchan Aruch harav' Vilna 1924. 
Edition with additions from the Tzemach 
Tzedek manuscripts. Three volumes 
3 volumes. 23 cm. Covers slightly 
detached and worn. A few moth holes and 
stains. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

הסכמת אבא של הרבי, הגדה של פסח  .48

  1923'צוף אמרים' ווארשא, תרפ"ג 

 

עם חידושים וביאורים  הגדה של פסח

', מלוקטים מאת רבי צוף אמרים' בשם

ווארשא,  .משה חיים קליינמאן מבריסק

 22’; עמ 137, 6לערך.  1923תרפ"ג 

  .ס"מ

הסכמות חשובות מאוד שניתנו 

למהדורה זו שלפנינו, ובהם הסכמת 

הרה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו 

של הרבי מחב"ד האדמו"ר רבי מנחם 

 .מנדל שניאורסון

 2903; אוצר ההגדות 1957יערי 

כריכה מנותקת לשניים וספר מפורק. 

כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. מצב 

 .טוב -בינוני 

Consent of the father of the Rebbe, Haggadah shel pesach 'tZuf Amarim', Warsaw, 1923 
Cover torn in half and book disassembled. Stains and a few tears and moth holes. 
Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 הגדות לפסח



חסידות, 'מהדורה נדירה' הגדה של פסח ע"פ 'פרי חיים' מהרה"ק  .49

 1921מזלוטשוב. וינה תרפ"א 

 

הגדה של פסח עם פירוש 'פרי חיים' מהרה"ק רבי אברהם חיים 

 .1921וינה תרפ"א  .מזלאטשוב

-אוצר הספר העברי וינוגרדמהדורה נדירה' אינה ב' .ס"מ 23  עמ'; 3 - 34 ,32

  .רוזנפלד ולא מצאנו אותה במכירות פומביות

ללא כריכה. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. בשני דפים אחרונים קרע עם מעט חסר 

 .בטקסט. באופן כללי מצב טוב

chasidut, 'rare edition' Passover Haggadah according to 'Pri cHaim' from 
the rebbe of zlotshov. Vienna 1921 
without binding. Stains and a few tears and moth holes. Two last pages 
have a tear with a little missing in the text. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! הגדה של פסח 'אגדתא דפסחא' מהאדמו"ר ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש. דפוס ראשון  .50

ם ההקדמה הארוכה של רבי ברוך'ל ממונקאטש שנשמטה מהמהדורות הנוספות. ע

 1938מונקאטש, תרח"צ 

 

הגדה של פסח עם פי' מאמר 'אגדתא 

דפסחא' מהאדמו"ר רבי חיים אלעזר 

שפירא ממונקאטש. מהדורה 

[ נד 6. ]1938מונקאטש, תרח"ץ  .ראשונה

עם הקדמה ארוכה במיוחד   .ס"מ 22דף; 

ירחמיאל רבינוביץ.  מחתנו הרב ברוך

הקדמה זו לא הודפסה שוב לאחר מלחמת 

 .העולם השניה

ללא כריכה. דף השער חסר מעט בחלקו 

 .העליון. כתמים. באופן כללי מצב טוב

rare! Passover Haggadah 'Aggadata 
DePescha' from the Rebbe the Minchat 
Elazar of Monkatesh. First 
printing with the long 

introduction by Rabbi Baruchel of Monkatesh which was omitted from the 
additional editions. Monkatesh, 1938 
without binding. The title page is slightly missing at the top. stains. In 
general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

תפארת בנים' מהרה"ק דפוס ראשון. הגדה לפסח עם פירוש ' .51

 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

תמים וכתמי ס"מ. כריכה חצי עור מעט בלויה. כ 22.5 .בדיו אדום מאותיות השער

 .טוב מאוד -זמן. דף השער מעט מנותק. באופן כללי מצב טוב 



First pattern. The Haggadah for Pessach with the commentary 'Tiferet Banim' from the 
rebe of Monkatesh. Monkatesh, 1914 
Slightly worn half leather cover. stains and spstainsots of time. The title page is slightly 
detached. Generally good - very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מודזיץ, הגדה של פסח אשי ישראל עם פירוש דברי ישראל מהאדמו"ר רבי ישראל  .52

ממודזיץ ופירוש ישא ברכה מהאדמו"ר רבי שאול ידידי' אלעזר ממודזיץ. ניו יורק 

 . טוב -רעים ונקבי עש. מצב בינוני כתמים ומעט ק .1947תש"ז 
Modzitz, Passover Haggadah Ashei Israel. Stains and a few tears 

.good condition -and moth holes. Average  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

'אגודת אזוב' מרבי יעקב יחזקי' גרינוואלד מחוסט.  הגדה של פסח ע"פ .53

 1942דפוס ראשון. סאטמר, תש"ב 

 

הגדה של פסח ע"פ 'אגודת אזוב' מרבי יעקב יחזקי' גרינוואלד מחוסט. 

. בתחילת הספר הקדמת בני המחבר. 1942סאטמר, תש"ב  .מהדורה ראשונה

 .ס"מ 24’; [ עמ1[ כ', קלה ]8בתוך הספר מביא מ'הקדושת לוי'. ]

 .3887; אוצר ההגדות 2297יערי 

 .כריכה ישנה פשוטה. באופן כללי מצב טוב מאוד

Haggadah shel pasach according to 'Agudat ezov' Rabbi Ya'akov 
Yechezkia' Greenwald of Khust. First printing. Satmer, 1942 
Plain old cover. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

הגדה של פסח "הגדת  - 1930הגדה של פסח 'חלקת בנימין' מונקטש תר"ץ  .54

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב." פריםהסו
Passover Haggadah "  -Passover Haggadah 'cHelkat Binyamin' 

Haggadat hasofrim". Size and condition vary, generally good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



הגדה של פסח עם תמונות וסיפורים חסידיים מרבי יעקב חיים רוטר.  .55

 1964ירושלים תשכ"ד 

 

 .הגדה של פסח עם תמונות וסיפורים חסידיים מרבי יעקב חיים רוטר

סיפורים מגדולי  -תווים לניגונים חסידיים  -מביא תמונות אדמו"רים ורבנים 

תלמידיו הבעל התניא, הרבי ר' אלימלך  -המגיד  -החסידות, הבעש"ט הקדוש 

 .ודואחיו הרבי ר' זוסיא, הקדושת לוי ועוד וע

ס"מ. כריכה מקורית. מעט כתמים.  31[ עמ'; 46, ]106. 1964ירושלים תשכ"ד 

 .מצב טוב מאוד

Haggadah shel pessach with Hasidic pictures and stories from Rabbi 
Yaakov Chaim Roter. Jerusalem 1964 
Original cover. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

, עם עיטורים ואיורים 14 -פקסימיליה מהודרת. הגדה של פסח, כתב יד ספרדי מהמאה ה  .56

 1988צבעוניים, מספריית ג'ון ריילנדס. לונדון 

פקסימיליה מהודרת, כרך מפואר פקסימיליה מהודרת 

של הגדה של פסח כתב יד ספרדי מהמאה הי"ד עם 

ג'ון עיטורים ואיורים צבעוניים. כתב היד נמצא בספרית 

 .ריילנדס דמנצ'סטר

פרושים ושירי  -אזהרות  -בנוסף מופיע גם פרשיות 

קודש, "העתיקו והוסיף עליו הערות ומבוא רפאל בן צבי 

 ."מרדכי הלוי פרופסור אמריטוס דאוניברסיטת לונדון

הוצאת סטימצקי. המבוא באנגלית. מצב  1988לונדון 

 .טוב מאוד

A fancy facsimile. hagdda shel pesach, a 14th 
century Spanish manuscript, with colorful 
decorations and 
illustrations, from the 

John Rylands Library. London 1988 
London 1988 Stimatsky Publishing. The introduction is in 
English. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

פירושים ועוד ועוד.  -מצוירות  -ומנותיות הגדות לפסח, א 59אוסף  .57

הגדות יהודיות ומיעוטם חילוניות. גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב 

 .טוב מאוד -
 -painted  -A collection of 59 Haggadot for Pesach, artistic 

Size and condition vary, most   interpretations and much more.

.condition very good -in good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 .פקסימיליות ועוד ועוד -חברות  -צה"ל  -הגדות לפסח. מצוירות  120 -אוסף גדול למעלה מ  .58

 

הגדות  120 -אוסף גדול למעלה מ 

 -חברות  -צה"ל  -לפסח. מצוירות 

פקסימיליות ועוד ועוד. גודל ומצב 

טוב מאוד.  -משתנה, רובם במצב טוב 

  .ו שהואהאוסף נמכר כמ

A large collection of over 120 
Haggadats for Pesach. cartoons - 
tzaha"l - companies - facsimiles and 
much more. 
Size and condition varies, most in good 
- very good condition. The collection is 
sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מנות מפוארות במיוחד! חלקם בקופסאות אוסף הגדות פקסימיליה וא .59

 .קרטון תואמות

אוסף הגדות של פסח מהדורות פקסימיליה ואמנים. הגדת איטינגן, הגדת 

עותקים. הגדת פראג רפ"ז. הגדת קופנהגן. הגדת השערים. הגדת  3קיצע, 

 .1768ארם צובא. רפאל אבקסיס. יוסי רוזנשטיין. הגדת אשכנז תקכ"ח 

טוב מאוד. האוסף נמכר כמו  -אופן כללי מצב טוב גודל ומצב משתנה, ב

 .שהוא

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

A collection of especially magnificent facsimile and art Haggadats! 
Some are in matching cardboard boxes. 
Size and condition varies, generally good - very good condition. The 
collection is sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. הגדה של פסח "עם פירושים יקרים ומועילים", 1הגדות של פסח,  3אוסף  .60

ורשה, ללא  -. הגדה של פסח 'ילקוט שמעוני' קראקא 2. 1874למברג תרל"ד 

גות הבושם. ניו יורק תש"ט . הגדה של פסח 'הלל נרצה' מבעל הערו3שנה. 

1949. 

 .טוב. נמכר כמו שהוא -גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני 

A collection of 3 Passover Haggadats. 
Size and condition varies, in general medium - good condition. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

זצוק"ל. הגדה לפסח ע"פ 'עטרת ישועה'. דראהאביטש, עותק מביתו של האדמו"ר מקאליב  .61

        1896תרנ"ו 



 

ספרא דאגדתא הגדה של חג הפסח עם ביאור 

"עטרת ישועה" מהגאוןרבי חיים טויבש "בעהמ"ס 

"חיים של שלום" שוכן לשבטיו בק"ק באטושאן 

יע"א ומצפ"ה האב"ד ור"מ דעה"ק צפת וגליל 

, נ' 2. 1896 דראהאביטש, תרנ"ו ."עליון תובב"א

  .ס"מ 20.5ד'; 

חותמות "מספרי בית כ"ק מרן  בדף הפורזץ והשער

אדמו"ר שליט"א קרית קאליב ראשון 

האדמו"ר מקאליב זצוק"ל לאחר השואה  ."לציון

כשעלה לארץ הקודש הקים בתחילה את הקריה 

בראשון לציון ושם התגורר בשנים הראשונות בארץ. 

קדושי השואה, וכן פעל רבות לחיזוק היהדות וזכרון 

הקים את תכנית הלימוד הנקראת "בר בי רב דחד 

יומא" הפועלת במקומות רבים ברחבי הארץ, 

במסגרתה קובעים מדי תקופה יום עיון בלימוד 

 .התורה ועבודת השם

 

 .טוב -כריכה מנותקת ופגועה. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. מספר הדבקות. מצב בינוני 

A copy from the house of the Rebbe of Kaliv Zatzukal. Haggadah for Pesach according 
to 'Ateret Yeshua'. Darahavich, 1896 
Detached and damaged cover. Stains and a few tears and moth holes. Number of 
adherences. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ההגדה האחרונה שנדפסה  .62

באירופה לפני השואה. 'מעשה בר' 

 1944אלעזר' גראסווארדיין, תש"ד 

 

ספר 'מעשה בר' אלעזר' 

פירושים ודרושים על הגדה של 

פסח, עם הפנים, מהגאון רבי 

  .אלעזר פלעקלס

הגדה זו היא האחרונה שנדפסה 

באירופה לפני מלחמת העולם 

השנייה, ונדפסה כחודש לפני 

גירושם הגדול של היהודים 

  .הונגריה(-וסוורדיין)רומניהמגר

[ 5. ]1944גראסווארדיין, תש"ד 

ס"מ. כריכה  24.5מג דף; -ה'

מקורית. מעט כתמים. מצב טוב 

 .מאוד

The last Haggadah printed in Europe before the Holocaust. "Maase Berabbi Elazar" 
Grasswardine, 1944 
Original cover. A few stains. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 

. במקור יצאה לאור בהוצאת 1987פקסימיליה. הגדת 'אומזה' בודפשט,  .63

חברת הסיוע ליהודי הונגריה. המהדורה שלפנינו כוללת הקדמה, הערות, מאמר 

עמ';  LVII, 73, [1], LXI-LXXXII , [1] .בנושא אמנות האילוסטרציה של ההגדה ועוד

  .בד נאה. נייר משובח. שוליים רחבים. מצב מצויןס"מ. כריכת  33.5
facsimile. Haggadah 'Umza' in Budapest, nice cloth binding. Fine paper. 

.Wide margins. great condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

הגדה של פסח עם איורי אריה אלואיל. כריכת מתכת נאה. ת"א,  .64

 . קופסת קרטון מקורית1971

 

  .של פסח עם איורי אריה אלואיל הגדה

"La Haggadah de Pessach, Traduite par Loeb Blum".  הוצאת

 .1971סיני, תל אביב, 

מעט  .לוחות צבע 17כריכת מתכת נאה. קופסת קרטון מקורית. 

כתמים וקרעים קלים. בסוף הספר מספר עמודי תווים כרוכים הפוך. 

 .מצב טוב מאוד

Passover Haggadah with illustrations of Arie Eloil. Nice metal 
binding. Tel Aviv, 1971. Original cardboard box 
Nice metal binding. Original cardboard box. 17 color plates. A few 
stains and light tears. At the end of the book several pages of 

notes are bound upside down. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מגלת  -נדיר ביותר! משה רבינו עם שטריימל רועה צאן! הגדה של פסח ע"פ המגיד מדובנא  .65

 1872אסתר ע"פ המגיד מדובנא. למבערג תרל"ב 

 

כרך שני ספרים נדירים ביותר! א'. מגילת אסתר עם פירוש המגיד מדובנא 

 ;דף 12. 1872למבערג תרל"ב  .באידיש

. 1872תרל"ב  .עברי טייטש ופירוש ומשלי המגיד מדובנא ביידיש ב'. הגדה של פסח עם

ומתחת הציור  ,בשער ציור של משה רבינו חובש שטריימל ורועה צאן .ס"מ 23דף;  18

 ."מופיע הפסוק "ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו

 

ם ע"פ מפעל הביבליוגרפיה יודלוב, שני הספרים הודפסו ככל הנראה יחד. ספרים אלו הינ

רוזנפלד ולא מצאנו אותם בספריה -נדירים ביותר! אינם באוצר הספר העברי וינוגרד

 .'הלאומית. וביודלוב נרשמו מ'אוסף פלורסהיים

 1396אוצר ההגדות מס' 
 .טוב -כריכה פשוטה. כתמים. קרעים והדבקות. מצב בינוני 

Extremely rare! Moshe Rabinu with Shtreimel a shepherd! Passover Haggadah 
according to the Maggid of Duvna - Megilat Esther according to the Maggid of Duvna. 
Lemberg 1872 



Simple cover. stains Tears and adhesions. Average - good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

ות. עותקים הגדות לפסח, סט פקסימיליות מפוארות של שלוש הגדות מצוירות עתיק .66

 ממוספרים

 

 .אוסף שלוש הגדות לפסח מצוירות ועתיקות במהדורת צילום מפוארת

. 'מהמפורסמות והחשובות שבהגדות 1722א'. הגדה של פסח, אופנבך תפ"ב 

  .1972אשכנז המודפסות'. ירושלים, תשל"ג 

 .763עותקים ממוספרים, עותק מס'  1,000מהדורה בת 

. "ההגדה המצויירת הקדומה ביותר שהגיע 1526"ז ב'. הגדה של פסח, פראג, רפ

 .1972אלינו בשלמותה". ירושלים, תשל"ג 

 .763עותקים ממוספרים, עותק מס'  1,000מהדורה בת 

. "מהמפוארות שבהגדות הדפוס 1864ג'. הגדה של פסח, טריאסטי, תרכ"ד 

 .1972והיחידה שנדפסה בדפוס אבן". ירושלים, תשל"ג 

 .763ותקים ממוספרים, עותק מס' ע 1,000מהדורה בת 

 .נייר משובח. ההגדות נתונים בקופסת קרטון תואמת ומעט קרועה. מצב טוב מאוד

Haggadot for Pessach, a set of magnificent facsimiles of three ancient 
painted Haggadot. Numbered copies 
Fine paper. The Haggadahs are given in a matching and slightly torn 
cardboard box. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

  'הגדות של פסח, רובם מהדורות פקסימיליה חלקם 'ממוספרות 10אוסף  .67

 

הגדת סאראייבו מהדורה מיוחדת על נייר משובח עם מבוא ארוך מאת בצלאל)ססיל(  .'א

  .רות

. מצורף עלון הקדמה, עותק 1767מיץ תקכ"ז בית חורין והוא הגדה של פסח עם המפה,  .'ב

חורים  2 -עותקים. נייר מיוחד, מעט כתמי רטיבות כולל במפה ו  1000ממהדורה של  105

  .עם חסר במפה



 500. מהדורה בת 1748הגדה של פסח כב יד, נכתבה וצוירה בניקלשבורג בשנת תק"ח  .'ג

 .עותקים לא צוין מספר העותק. כרכית קרטון מקורית

הגדת פראג רפ"ז מהדורת  .'ד

פקסימיליה "מוקדמת" על הכריכה 

הפנימית מדבקה קטנה שנעשה 

 .בברלין

הגדת אופנבך תפ"ב עותק  .'ה

 1000ממהדורה של  320מספר 

 .עותקים ממוספרים

הגדה של פסח עם ציורי אריה  .'ו

מזכרת מסדר פסח אצל  אלואיל

ר' יהושע חזקיהו גרונוואלד 

 .תשי"ט

יאסטי מהגדות הגדת טר .'ז

המפוארות שבאו בדפוס, עותק 

 1000ממהדורה של  349מספר 

 .עותקים ממוספרים

הגדת פראג רפ"ז הוצאת  .'ח

 .שמואל מור בבני ברק. נייר מיוחד

הגדה של פסח לתקומת  .'ט

  .ישראל, תמונות צבעוניות מעניינות

מהדורה של מ 34סדר הגדה של פסח אמשטרדם תע"ב מהדורה מפוארת עותק מספר  .'י

עותקים ממוספרים. עם מבוא מאת פרופ' בצלאל נרקיס. נתון בקופסת קרטון  1300

  .מהודרת

גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב מאוד, למעט ב' בית חורין שמצוין שם. האוסף נמכר כמות 

 .שהוא

A collection of 10 Passover Haggadats, most of them facsimile editions, some of them 
'numbered' 
Size and condition varies, most of them are in very good condition, with the exception of 
B. Beit cHorin, -Special paper, a few moisture stains including on the map and 2 holes 
with a missing in the map. The collection is sold as is. 

 80$תיחה: מחיר פ

 

 

פקסימיליה ממוספרת מפוארת!  .68

 , עם לדינו1609הגדת ונציה שס"ט 
 

הגדה של פסח ונציה שס"ט עם תרגום 

לאדינו ומעוטרת בחיתוכי עץ מעשי אמן, 

"נדפס בדפוסו המפורסם של ישראל בן 

 ."דניאל הזפרוני בונציה

מהדורת צילום מפוארת ע"י הוצאת מקור 

 .ירושלים תשל"ד

עותקים ממוספרים,  1300מהדורה בת 

 .666העותק שלפנינו מספר 

בתחילת הספר מבוא ארוך וחשוב מאת פרופ' 

בצלאל נרקיס שכותב בין הדברים כי הגדה זו 

היא אחת משלוש ההגדות המצוירות המוקדמות 

ביותר שהופיעו בדפוס! לאחר הגדת פראג 



חוברת דברי  . בנוסף1560והגדת מנטובה שנדפסה בשנת  1526שהוצאה לאור בשנת 

 .המבוא בלועזית

ס"מ. כריכת עור עם הטבעה מוזהבת נתונה בקופסת קרטון מקורית. נייר משובח. מצב  34.5

 .מצוין

Magnificent numbered facsimile! Haggadat Venice 1609, with Ladino 
Leather binding with gilt stamping given in original cardboard box. Fine paper. great 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

הגדה של פסח בכתב ברייל. ירושלים,  .69

 1962תשכ"ב 

 

הגדה של פסח, כולה בכתב ברייל. 

נוסח עדות המזרח. ירושלים, 

יצאה לאור ע"י "משרד  .1962תשכ"ב 

הסעד, השרות למען העיוור, משרד 

החנוך והתרבות, המדור לחנוך מיוחד, 

 ."ובית חינוך עוורים

ס"מ. כריכה רכה  34דף;  [37]

בעברית ולועזית. מעט כתמים ומספר 

 .נקבי עש. מצב טוב מאוד

Passover Haggadah in braille. 
Jerusalem, 1962 
Paperback in Hebrew and foreign. A few 
stains and several moth holes. Very 
good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ליות קטנות מפוארות עם חוברת המבוא בעברית ואנגלית. נתונים ארבע הגדות' פקסימי' .70

  בקופסא מקורית ומיוחדת

 

ארבע הגדות' מאוצרות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. '

מהדורה מפוארת במארז מיוחד ומרשים. עם חוברת המבוא בעברית 

 .ואנגלית

 1480נטובה ר"מ א'. פקסימיליה, הגדה של פסח מתוך סידור בכת"י. מ
 15 -ב'. פקסימיליה, הגדה של פסח בכתב יד. איטליה אמצע המאה ה 

 1719ג'. פקסימיליה, הגדה של פסח בכתב יד מצויר. מרכז אירופה תע"ט 
 19 -ד'. פקסימיליה, הגדה של פסח בכתב יד. תימן המאה ה 

 כל פקסימיליה בכריכה נפרדת וייחודית. ההגדות נתונות במארז כעין תיק

 .קרטון עם איורים, מחולק לארבעה חלקים. מצב טוב מאוד

'Arba Haggadot' magnificent small facsimiles with the introductory 
booklet in Hebrew and English. placed in an original and special 
box 
Each facsimile in a separate and unique cover. The Haggadats 
are given in a case like a cardboard bag with illustrations, divided 
into four parts. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

פקסימיליה ממוספרת ומפוארת באופן מיוחד ביותר!!! הגדה לפסח מצוירת, כתב יד המאה  .71

 הט"ו

 

כתב יד של המאה הט"ו שנמצא בספריה הבריטית נכתב "

ע"י יואל בן שמעון וייבש אשכנזי עם פירוש מבית ומצויר 

 ."מדרש של ר' לעזר בן ר' יהודה מגרמייזא

 384מהדורה ממוספרת' עותק מספר '

מהדורת צילום מפוארת באופן מיוחד ביותר!!! כריכה מחופה 

בד עם הטבעות מוזהבות בעברית ואנגלית, הכריכה נתונה 

מוזהבות בקרטון מקורי מפואר מחופה בד עם הטבעות 

בעברית ולועזית ועם רצועת בד. נייר משובח וצבעוני. מעט 

 .נקבי עש. מצב טוב מאוד

A numbered and magnificent facsimile in a special way!!! 
Illustrated Passover Haggadah, 15th century manuscript 
Magnificent photo edition in a very special way!!! Cover covered 
in cloth with the golden stampings in Hebrew and English, the 
cover is given in a luxurious original cardboard covered in cloth 
with the golden stampings in Hebrew and foreign and with a 
cloth strap. Fine and colorful paper. Few moth holes. Very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .תהלים עם איוריו. ניו יורק -שאול רסקין, הגדה של פסח  .72

 

הגדה של פסח עם איורי שאול רסקין, חלק מהעמודים בצבעים שונים כולל 

  .האיורים. עברית ואנגלית

 -תהלים עם איורי שאול רסקין, חלק מהעמודים בצבעים שונים. עברית 

 .אידיש ואנגלית

 .כללי מצב טוב מאודס"מ. באופן  26/36

Shaul Raskin, Haggadah shel pessach - tehilim 
with his illustrations. New York. 
Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דינים ומדרשים,  -תווי נגינה לשירי פסח  -איורים  -הגדה של פסח ציורים  .73

 1949עברית ואנגלית. ניו יורק 

 

בעברית ואנגלית מוגהת ומדויקת ע"י הרב מ. ח.  הגדה של פסח

  .ברכר

איורים וציורים רבים חלקם צבעוניים. כל עמוד בהגדה מקושט במסגרת 

תוספת להגדה של פסח  -סביב. לאחר ההגדה ילקוט לחג החירות 

  .בעברית ואנגלית עם איורים

. כריכת קטיפה עם איורים מוזהבים, מעט בלאי בשדרה. נייר טוב משובח

 .מצב טוב מאוד



Haggadah shel pessach Paintings - Illustrations - Sheet music for Pessach songs - Dinim 
and Midrash, Hebrew and English. New York 1949 
Velvet binding with gilt illustrations, some wear on spine. Good fine paper. Very good 
condition. 

 50$יחה: מחיר פת

 

 

 1778הגדה של פסח עם תחריטים 'מהדורת כיס נדירה'! אמשטרדם, דפוס פרופס, תקל"ח  .74
 

הגדה לפסח, עם תחריטים ודינים בעברית ויידיש דויטש וכן תרגום  .הגדה נדירה

  .אשכנזי)יידיש( במעט מהפיוטים. בסופו אקדמות לשבועות

  .ס"מ 15. מ' דף; 1778 אמשטרדם, דפוס פרופס, תקל"ח !'מהדורת כיס נדירה'

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב

Passover Haggadah with engravings 'rare pocket edition' ! Amsterdam, Profes Printing 
House, 1778 
Old cover slightly damaged. Stains and a few tears. In general good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

גלויות  2'ויהי בימים ההם וימת מלך מצרים', לוט  -אילו נתן לנו את השבת' ' .75

באופן כללי מצב טוב . ישראליות עם קטעים מהגדות של פסח מצוירות בכ"י

 .מאוד
Lot of 2 Israeli postcards with passages from the Passover 

.ery good conditiondrawn. Overall v-Haggadah hand 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מיניאטורות



 

 
מוסף לשבת. ב"כ,  -מיניאטורי, חומש זוטא עם פירושים ושחרית  .76

אפשטין ללא שנה. כריכות עץ "סגנון"  -שמות. הוצאת אחים לוין  -בראשית 
  .ס"מ לערך. באופן כללי מצב טוב 8כריכות מנותקות וללא שדרה.  .ירושלם
musaf  -homash Zuta with interpretations and Shacharit Miniature, C

 shmot. Published by Achiim Levin -to Shabbat. 2 volumes, bereshit 
Afshtein without year. Wooden covers "style" Jerusalem. Covers  -

detached and without spine. 8 cm approx. In general good 
.condition 

 20$חיר פתיחה: מ
 
 
 
 

 
 
 

מיניאטורי, תהלים עם כמה מעלות טובות בסדר  .77
דף  2. חסר 1895נאה ומתוקן. ליוורנו תרנ"ה 

מא קרעים עם חסר וייתכן  -בדף כה . אחרונים
שבמעט מקומות נוספים. כתמים ונקבי עש ומעט 

 . תעלות וקרעים. כריכת עור פגועה. מצב בינוני
ome good virtues in Miniature, tehilim with s

fine order and corrected. Livorno 1895. 
41  -Missing 2 last pages. On page 25 

tears with missing and possibly in a few 
other places. Stains and moth holes and a 

few ditches and tears. Damaged leather 
.binding. Medium condition 

 20$ה: מחיר פתיח
 
 
 
 
 
 

תריסר תהלים מיניאטוריים וחלקם . ספרי תהלים פצפונים 12אוסף  .78
זעירים במיוחד. וריאנטים שונים. על חלק מהכריכות תמונות צדיקים. 

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב
A collection of 12 books of tehilim. Size and condition vary, 

.ngenerally good conditio 
 20$מחיר פתיחה: 

 



נדיר! סידור תפילה מיניאטורי, מנהג אשכנז  .79

ס"מ  7.5. 1818ופולין. אמשטרדם תקע"ח 

 !בלבד

סדר תפלות מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין עם '

פרקים, פרשיות, שיר היחוד וזמירות, וספירה 

  .'ומעריב בזמנו

לפנינו סידור אשכנזי נדיר, מהסידורים הזעירים 

 !ס"מ בלבד 7.5ם! ביותר בעול

תקע"ח  ,אמשטרדם, דפוס יוחנן לוי רופא ובנו בנימן

 .'חסרים דפים ב' ג . במקור: רמ דף; בעותק זה1818

ללא כריכה קדמית ושדרה. בתחילת הספר מספר 

דפים עם קרעים וכתמים ועם חסרים ופגיעות בטקסט. 

מ'. מספר הדבקות בשוליים. -דף לג כרוך בין דפים לט

 .מצב טוב

rare! Miniature siddur tfila, Ashkenazi and Polish custom. Amsterdam 1818. Only 7.5 cm! 
Pages 2 and 3 are missing in this copy. 
Without front cover and spine. At the beginning of the book several pages with tears and 
stains and with missing and damaged text. A page 33 is bound between pages 39 and 
40. Several adhesions in the margins. Good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורה נדירה, סידור מרגלית יפה נוסח ספרד "חסידי" לבוב תרצ"ו  .80

1936 

 ."נוסח ספרד כולל תפילות לכל ימות השנה בסדרן הנכון" 'סדור 'מרגלית יפה

רוזנפלד ולא -סידור מיניאטורי חסידי נדיר! אינו באוצר הספר העברי וינוגרד

ודלוב. בספריה הלאומית הסידור נמצא מצאנו אותו במפעל הביבליוגרפיה י

באוסף נדירים והעותק שלהם נראה מעט פגוע. לפנינו עותק נאה של סידור נדיר 

  .זה

ס"מ.  8.5  עמ'; 479-480[, 474]צ"ל  274. 1936לבוב תרצ"ו 

 .כריכה מקורית. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

A rare miniature, margalit yafe siddur in the version of 
Spain "Hasidic" Lebov 1936 
Original cover. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורי, "מהדורה לא רשומה" סדר מנחה ומעריב עם דינים באידיש.  .81

 ...1920פשמשל תר"פ... 

לחול ולשבת ועם מעט זמירות וסדר מוצ"ש ועוד. "מיט  'סדר 'מנחה ומעריב

  .""ט אין מיט דרייסיג מעלות והוספותדינים ע

בספריה הלאומית עותק דומה לעותק זה. צ"ו ד'; פשמשל  ,מהדורה לא רשומה

 ...1920תר"פ... 



 .טוב מאוד -ס"מ. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב  9 

Miniature, "unregistered edition" seder mincha and maariv with Dinim in Yiddish. 
Pashmashel 1920... 
Stains and a few tears. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורי, סידור 'תפילה יפה' נוסח ספרד חסידי, נדיר. פשמישל  .82

 . שערים צבעוניים1936תרצ"ו 

סדור 'תפילה יפה' נוסח ספרד. 'תפילות לכל ימות השנה...עם תוספות רבות 

  .'ומועילות

 .ס"מ 11.5 .שני שערים, צבעוניים ;', קצ"ב ד2. 1936 פשמישל תרצ"ו

-אינו מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד .לפנינו סידור חסידי מיניאטורי נדיר

רוזנפלד ולא בספריה הלאומית, ע"פ מפעל הביבליוגרפיה יודלוב נראה שיצא 

באותה שנה שתי מהדורות, אחת מקוצרת וזה מה שלפנינו ואחת מורחבת ועם 

 .יםתהל

 .טוב מאוד -כריכה מקורית. כתמים. מצב טוב 

Miniature, a 'tfila yafa' siddur in Hasidic Sephardic version, rare. 
Pashmishel 1936. Colored title pages 
 
Original cover. stains Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 1925ספרד חסידי. פשמישל תרפ"ה מיניאטורי, סדור 'מרגלית טובה' נוסח  .83

סידור 'מרגלית טובה' נוסח ספרד)חסידי(. "כולל כל התפלות והבקשות אשר 

 ."יערוך כל איש ישראל מדי יום ביומו, דינים ותוספות

ס"מ. כריכה מקורית. כתמים ומעט קרעים ונזקי  9. קצ"ו ד'; 1925פשמישל תרפ"ה 

 .עש. באופן כללי מצב טוב

Miniature, siddur 'Margalit Tova' Hasidic Sepharad version. Pashmishel 
1925 
Original cover. Stains and some tears and moth damage. 
In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורי, סדר 'שיח שפתותינו'. עברית והונגרית. בודפשט תר"ץ  .84

1930 

. עברית 1930ת. בודפשט תר"ץ סידור 'שיח שפתותינו' לחול ולשב

 10 .שער גם בהונגרית ;'עמ 4, 325עמוד מול עמוד, מספור כפול.  והונגרית

  .ס"מ. כריכת עור מהודרת. מצב טוב מאוד

Miniature, siddur 'Siach siftotenu'. Hebrew and Hungarian. Budapest 
1930 
Elegant leather binding. Very good condition. 

 50$פתיחה:  מחיר



 

 

 1861מיניאטורה לא רשומה. 'תפלת ישראל'. עברית וגרמנית. וינה תרכ"א  .85

 10. רס"ד ד'; 1861וינה תרכ"א  .סידור 'תפלת ישראל' לכל השנה. עברית וגרמנית

אינו מופיע בספריה הלאומית ולא במפעל הביבליוגרפיה יודלוב ולא באוצר  .ס"מ

 .רוזנפלד-הספר העברי וינוגרד

כריכה ישנה. כתמים ומעט נקי עש וקרעים.  .רישומים בלועזית הפורזץ האחוריבדף 

 .באופן כללי מצב טוב

Unregistered miniature. 'tfilat Israel'. Hebrew and German. Vienna 1861 
Old cover. Stains and some moth damage and tears. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 1866סדר רנה ותפלה' מיניאטורי. רעדלהיים תרכ"ו ' .86

רדלהיים  .מיניאטורי. סידור 'רינה ותפילה' הוגה וסודר בידי ר' וואלף היידנהיים

 .1866תרכ"ו 

 .ס"מ. כריכה ישנה מעט בלויה. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב 9ר', מ"ח דף; 

Miniature 'Seder Rina and Tfila'. Redelhaim 1866 
Old cover slightly worn. A few tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 .1879מיניאטורי, אינו רשום. סידור 'תפלת ישראל' עברית וגרמנית. וינה  .87

, 4. במקור: 1879וינה  .מיניאטורי, אינו רשום. סידור 'תפלת ישראל' עברית וגרמנית

ס"מ. בדף הפורזץ רישומים בלועזית.  11דף רפ"ב. דף ק"ה ו חסרים רצ"ו ד'; בעותק זה

 .כריכה ישנה. כתמי זמן. באופן כללי מצב טוב

Miniature, not registered. Siddur 'Tfilat Israel' Hebrew and German. Vienna 
1879. 
This copy is missing page 105 and page 262. 
Old cover. Time spots. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורי. סדר 'זכרון ירושלים' עם תרגום אנגלי. ירושלים, תר"ע  .88

1910 

 .סידור 'זכרון ירושלים' נוסח אשכנז, כולל תפלות לכל השנה, עם העתקה אנגלית

 .ס"מ. כל עמוד מוקף מסגרת 8.5. תפ"ה ד'; 1910ירושלים בדפוס פרומקין. תר"ע 

 .. כתמים ומעט קרעים. מצב טובכריכה עתיקה מעט פגועה



miniature. siddur 'Zikhron Yerushalayim' with an English translation. Jerusalem, 1910 
Each page is surrounded by a frame. 
Antique cover slightly damaged. Stains and a few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ס"מ. כתמים וקרעים והדבקות . 10 ר 'תפארת ישראל' ברלין, ללא שנהמיניאטורי, סידו .89

 .ובחלקם פגיעות בטקסט. מצב בינוני
Miniature, siddur 'Tiferet Israel' Berlin, no year. 10 cm. Stains and tears and 

.adhesions and some damage to the text. Average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ס"מ. קראקא  7.5ורה נדירה, מחזור לראש השנה. מיניאט .90

 1898תרנ"ח 

עמ';  256, 2. 1898קראקא תרנ"ח  .מחזור לראש השנה כמנהג אשכנז

 !ס"מ בלבד 7.5

מחזור מיניאטורי נדיר ואינו בספריה הלאומית ולא במפעל הביבליוגרפיה 

  .יודלוב

 .כריכה מקורית. קרע קטן בשולי אחד הדפים. מצב טוב מאוד

A rare miniature, machzor for Rosh Hashanah. 7.5 cm. Krakow 1898 

Original cover. A small tear at the edge of one of the pages. Very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורה. 'סדר ספירת העומר' עם מנחה מעריב וקריאת שמע שעל המיטה.  .91

 1908רדלהיים תרס"ח 

ה. 'סדר ספירת העומר' עם מנחה מעריב וקריאת שמע שעל המיטה. רדלהיים מיניאטור

 .1908תרס"ח 

 .טוב מאוד -ס"מ. כריכה מהודרת. כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב  12עמ';  111

miniature. 'seder sfirat haOmer' with minach and maariv and kriat Shma 
sheal hamita. Radelhaim 1908. 
Fancy cover. Time stains and a few tears. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ביוגרפיות  –ביבליוגרפיות 

 והיסטוריה יהודית
 



לא מצוי. ספר קוז'ניץ, תולדות קהילה יהודית בפולין, עם פרק ארוך ומיוחד על המגיד  .92

 מקוזניץ וצאצאיו עם תמונות שערי ספרים ועוד

'קוז'ניץ' "תולדות קהילה  -יץ' ספר 'קאזשענ

יהודית בפולין" בתוך הספר פרק ארוך ומיוחד על 

המגיד הקדוש מקוזניץ וצאצאיו עם תמונות שערי 

  .ספרים ועוד. יידיש ועברית. תמונות

ס"מ. כריכה  30עמ';  516. 1969ת"א, תש"ל 

 .טוב מאוד -מקורית מעט בלויה. מצב טוב 

Not common. The Kuznitz book, the history of 
a Jewish community in Poland, with a long 
and special chapter about the Magid of 
Kuznitz and his descendants with pictures, 
book covers, and more 
 
Original cover slightly worn. Good - very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 -היהודיים בקרקוב' מבוא בתי העלמין ' .93

לילי -תמונות ועוד מאת בנימין יערי -רשימות 

אודי ציון. עברית ופולנית. מצב טוב -הבר

  .מאוד
batey haalmin hayehudyim "

 -Lists  -beKrakov" Introduction 

-Photos and more by Binyamin Yaari

Odi Zion. Hebrew and -Lili Haver

.nditionPolish. Very good co 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

טשבינה'  -בתי העלמין כשאנוב ' .94

מאת  2001"תיעוד שנעשה בשנת תשס"א" 

רשימות ומעט תמונות.  -בנימין יערי. מבוא 

 .עברית ופולנית. מצב טוב מאוד
Tashbina"  -batey haalmin Kashanov "

Documentation made in 2001" 2001 by "

lists and a  -oduction Binyamin Yaari. Intr

few pictures. Hebrew and Polish. Very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



שנות פעילותם בפולין. "לקוטי תקנות,  200פנקס ועד ארבע ארצות' תיעוד מיוחד של מעל ' .95

  1945כתבים ורשומות, סדורים ומבוארים בידי ישראל היילפרין". ירושלים, תש"ה 

 

ועד ארבע ארצות' תיעוד של מעל פנקס '

שנות פעילותם בפולין. "לקוטי  200

תקנות, כתבים ורשומות, סדורים 

ומבוארים בידי ישראל 

. הספר 1945ירושלים, תש"ה  ."היילפרין

מחולק לפי סדר שנים, משנת שמ"א ועד 

[ 4תקנ"ב. עברית ואנגלית. עברית: כד ]

 24.5עמ';  LXXXVIII [2] :עמ'; אנגלית 635

 .ס"מ. מעט נקבי עש, מצב טוב

'pinkas vaad arba aratzot' a special 
documentation of over 200 years of their 
activity in Poland. "collectios of regulations, 
writings and records, arranged and explained 
by Israel Heilperin". Jerusalem, 1945 
Few moth holes, good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

האנציקלופדיה של התנ"ך', סט שלם, ארבעה ' .96

 .כרכים בקופסת קרטון מקורית, מצב טוב מאוד
haEncyclopedia shel hatana"ch', complete set, '

four volumes in original cardboard box, very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 ספרים 13סיפורי צדיקים ועוד.  -ות אוסף ספרי תולד .97
 

בסופה  .1 .ספרים 13סיפורי צדיקים ועוד.  -אוסף ספרי תולדות 

האיש  .3כרכים.  2 ,ירושלים של מעלה מאת מנחם גץ .2 .וסערה

מרא דארעא  .4ב"כ.  ,על החומה רבי יוסף חיים זוננפלד

ה אבות עטר .7 .אורות ממזרח .6 .מדור לדור אמרי דוד .5 .ישראל

במעונות  .10 .דמויות הוד .9 .מרביצי תורה ומוסר .8 .לבנים

מגדולי החסידות "הדברי  .12 .הפותח שער .11 .אריות

גודל ומצב משתנה,  .מגדולי החסידות "הישמח משה .13 ."חיים

 .באופן כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא

A collection of history books - stories of tzadikim and more. 
13 books 
Size and condition vary, generally good condition. The 
collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

'סדר הדורות לחכמי ישראל' מאת ר'  –טלס עץ חיים' 'א .98

 -ד', ו'  -רפאל הלפרין. תנאים ואמוראים ואחרונים. חלקים ג' 

 10ירוש ספרד. סה"כ י"ב, כרך שלהי תקופת הגאונים עד ג

  .טוב מאוד -כרכים. מצב טוב 
'seder hadorot lechachmey Israel'  -Atlas etz hachayim' '

 by Rabbi Raphael Halperin. A total of 10 volumes. Good

.very good condition - 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 DIE PRAGER' - מהדורה אלבומית מפוארת. העיר היהודית פראג .99

JUDENSTADT'  

בתי  -רבני העיר  -מהדורה אלבומית מלאה תמונות, מצבות 

בתי הדפוס וספרים שנדפסו שם ועוד ועוד. טקסט  -הכנסת 

  .. נייר מעטפת על הכריכה. מצב טוב מאוד1992בלועזית. 

A luxurious album release. The Jewish city of Prague - 'DIE 
PRAGER JUDENSTADT' 
An album edition full of photos, tombstones - the rabbis of the 
city - the synagogues - the printing houses and books printed 
there and much more. Text in foreign language. 1992. mahatefet 
Wrapper on cover. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

א סדר הדורות מרבי דוד צמח דוד' ב"ח והו .100

אברהם בערגאפפען" ו"אהרן חיים בן " :גאנז. חתימות

שער  .1871מו"ה משה ז"ל יערוד". למברג תרל"א 

דף השער קרוע עם חסר. באופן כללי  .נפרד לח"ב

  .גרוע -מצב בינוני 
tzemach David' 2 parts. A separate '

cover for part 2. The cover page is torn 

poor  -missing. In general, medium  with

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ספר . מאת ח.ז. הירשברג. ירושלים תשכ"ה 'תולדות היהודים באפריקה הצפונית' .101

מחקרי מקיף על התפוצה היהודית בארצות המגרב מימי קדם ועד זמננו, מלווה במעט 

 .כללי מצב טוב מאודבאופן . תמונות. שני כרכים, בקופסת קרטון מקורית
toldot hayehudim beAfrica hatzfonit'. Accompanied by a few pictures. Two '

.volumes, in original cardboard box. Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



תקס"ה( תיאור על העיירה  –)תפ"ג  'ספר 'זכרונות ר' דוב מבוליחוב .102

, עליו ומשפחתו ועוד. ברלין, תרפ"ב 18-יהדות גליציה במאה הבולחוב וקורותיה של 

  .[ פאקסימילים2’, ][ עמ1, ]113, 1922

 .כריכה מקורית. שוליים נאים ורחבים. מצב טוב מאוד

היה סוחר יין ולמדן מגליציה, ידוע בזכות  ר' דוב בער בירקנטל ]ברזובר[ מבולחוב

 .עודי רבספר זיכרונותיו, שהוא בעל ערך היסטורי ותי

"zichronot Rabbi Dov miBolikhov". A description of the town of Bolchov 
and the history of Galician Jewry in the 18th century, about him and his 
family and more. 
Original cover. Nice wide margins. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

ירושלים, תשל"ח. .' לופדיה לחכמי גליציה' מאת מאיר וונדר, כרך אאנציק' .103

 .עם תמונות. מצב טוב מאוד
Encyclopedia lechachmey Galitzya" by Meir Wonder, Volume A. "

.with pictures. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ירר". סט 'אם בישראל' "שרה שנ -שרה שנירר' תולדותיה ומפעל חייה  .104

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד .כרכים 3
'em beIsrael' "Sarah  -Sarah Shnirer' her history and her life's work '

Shnirer". Set of 3 volumes. Size and condition varies, overall 

.very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ב"ח "מערכת גדולים" וקונטרס שם הגדולים מארץ הגר' ' .105

 1913/18ע"ח  -קליינוורדיין תרע"ד  -מונקאטש  -אחרון. פאקש 

 

ספר 'שם הגדולים מארץ הגר' תולדות גדולי רבני ואדמו"רי 

  .הונגריה מאת רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ

, נ"ב, ח' 4. ס"ט, 1913/18ע"ח  -קליינוורדיין תרע"ד  -מונקאטש  -פאקש 

שער נפרד לח"ב ולקונטרס אחרון. מזכיר את  .חסר דף אחרוןבח"ב  ;'ד

  .ס"מ 23.5ה'קדושת לוי'. 

 .קרעים ונזקי עש. באופן כללי מצב טוב עטכריכה מעט מנותקת וספר מפורק. מ

"shem hagdolim me'eretz Hagar" 2 parts "maarechet gdolim" and a final 
counteress. Phakash - Munkatsch - Kleinwardine 1913/18 

Cover slightly detached and book disassembled. Some tears and moth 

damage. In general good condition. 
 50$חיר פתיחה: מ



 

 

אברהם שפירא' )שיך איברהים מיכה( ראש "אגודת השומרים" מאת ' .106

ם כתמי .. שני כרכים, מלווים בתמונות רבות1939יהודה אידלשטיין ת"א, תרצ"ט 

 .טוב מאוד -ומעט מאוד קרעים. באופן כללי מצב טוב 

[ 'זקן השומרים' מרבית חייו עשה 1965תשכ"ו  – 1870]תרל"א  אברהם שפירא

בפתח תקווה וחבריו כינוהו בשם "ג'דע". היה פעיל בהגנת המושבה מצעירותו ואף 

בתה, שימש כמלווה לברון רוטשילד. הקים ארגון שמירה אשר פעל בפתח תקווה וסבי

להגן על ביטחון המושבה, ובמניעת פשיעה חקלאית. במהלך מלחמת העולם 

הראשונה, נבחר ליו"ר ועד המושבה. פעילותו כיו"ר הוועד נפסקה כשנעצר בחשד 

לחברות בארגון 'ניל"י' ולאחר שהועמד לדין בדמשק וזוכה, חזר לפ"ת ונבחר להיות 

 .'שוב ראש 'אגודת השומרים
eikh Ibrahim Micha) head of the "agudat hashomrim" Avraham Shapira (Sh

by Yehuda Idelstein Tel Aviv, 1939. Two volumes, accompanied by many 

.very good condition -photos. Stains and very few tears. In general, good  
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 השכלה וציונות
עברית. נשיונל גיאוגרפיק' המהדורה ה' .107

 12כולל, +  112עד  5מחוברת מספר 

חוברות מגזין הנסיעות והטיולים + חוברת 

 100הצילומים הטובים + חיות הפרא  100

 114צילומי הטבע הטובים ביותר. סה"כ 

, 2002/2006חוברות: דצמבר  3חסר  .חוברות

 -גודל משתנה, רובם מצב טוב  .2007פברואר 

 .מאוד

'National Geographic' Hebrew edition. Booklet 
number 5 to 112 inclusive, + 12 travel and 
excursion magazine booklets + 100 best 
photographs booklet + wild animals 100 best 
nature photographs. A total of 114 booklets. 
 

Missing 3 booklets: December 2002/2006, February 2007. Size varies, most in good- 
very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 1920וינה  'Sozialismus im zionismus' מקס ברוד .108

'Sozialismus im zionismus' דף; בתוך  108. 1920וינה  .]סוציאליזם והציוניזם[ מאת מקס ברוד

כריכה רכה מעט מנותקת. כתמים  .הספר בלועזית .הספר סימונים שונים בעיפרון ועט, וכן הקדשה

 .טוב -ני ומעט קרעים. מצב בינו



סופר, פובליציסט ומלחין  [1968 - 1884] ד"ר מקס ברוד

יהודי. היה בעל תואר דוקטור למשפטים מטעם אוניברסיטת 

קארל בפראג, שיצר בשפה הגרמנית. ידידו הקרוב של פרנץ 

קפקא, ואף פרסם את כתביו של קפקא לאחר מותו. בהמשך 

 .חייו עלה לישראל

Max Brod 'Sozialismus im zionismus' Vienna 1920 
Paperback slightly detached. Stains and a few tears. 
Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חיים נחמן ביאליק, ספר לזכרו עם תמונות, הספר  .109

 .טוב מאוד -. באופן כללי מצב טוב 1936בגרמנית. וינה 
y with cHaim Nachman Bialik, a book in his memor

pictures, the book in German. Vienna 1936. 

.very good condition -Generally good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 בית"ר -ספרים וחוברות, זאב ז'בוטינסקי  17אוסף  .110

 

. ספר 2/3. 1948שארית הפליטה" תורת בר כוכבא בהוצאת שלטון בית"ר, מינכן תש"ח " .1

. א. 4עותקים.  2, הספר באידיש. 1949עס זשאבאטינסקי בואנאוס אייר

. א. רמבה 5. 1944רמבה ז'בוטינסקי לעולם ולעמו ירושלים תש"ד 

. זאב ז'בוטינסקי, 6במחיצתו של ז'בוטינסקי פלשתינה ללא שנה. 

. וו. זשאבאטינסקי, זאמעלבוך בוענאס 7. 1948נאומים. ירושלים תש"ח 

וטינסקי מאת ד"ר יוסף . זאב ז'ב8/9, חוברת באידיש. 1939איירעס 

. א. רמבה במחיצתו של ז'בוטינסקי, תל 10נדבה, תל אביב תשכ"ד. 

. אייזיק רעמבא, זשאבאטינסקיס טאג און נעכט 11. 1943אביב תש"ג 

. זאה זשאבאטינסקי צו זיין צוואנציקסטן יארצייט, תל 12. 1951פאריז 

ת . העובד הלאומי בטאון מרכזי של הסתדרו13אביב ללא שנה. 

העובדים הלאומית, חוברת לזכרם של הרצל וז'בוטינסקי תל אביב 

. שלמה זלצמן "מן העבר" זכרונות ורשומות עם פרק 14. 1952תשי"ב 

 -. בית"ר שמשונים 15. 1944מיוחד על ז'בוטינסקי. תל אביב תש"ד 

בני אצ"ל, הוצאת ההנהגה הארצית של בית"ר.  -קנאים  -חשמונאים 

שנים להולדת ראש בית"ר, תחרות  103. 16דפוס. ללא שנה וללא מקום 

. זאב ז'בוטינסקי "המדיניות 17חיבורים "זאב ז'בוטינסקי ומשנתו". 

 .1946הציונית" ירושלים תש"ו 

ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב. נמכר  17סה"כ 

 .כמות שהוא

Collection of 17 books and pamphlets, Ze'ev Jabotinsky - Beitar 
A total of 17 books and pamphlets, size and condition varies, most of them in good 
condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 .1980/1. תשמ"א 1/2חוברות גיליון  2יסודות' במה רעיונית של בית"ר. ' .111

 .באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא
ooklets sheet 1/2. 1980/1. In general good condition. Sold yesodot' 2 b'

.as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

פנימי "לא להפצה" 'עתידה של בית"ר )הצעות(' הוצאת שלטון בית"ר,  .112

 .דפים מנותקים. קרעים ונקבי עש. מצב בינוני. 1945אלול תש"ה 
tar (hatzahot)' detached Internal "Not for distribution" 'atida shel bey

.pages. Tears and moth holes. Average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חיים נחמן ביאליק "שירים" קראקא תרס"ח  .113

 . מעט איורים1908

חיים נחמן ביאליק 'שירים' הוצאת חובבי השירה העברית. 

 . מעט איורים1908קראקא תרס"ח 

VI, 292 עה. כתמים ומעט נקבי עמ'. כריכה חצי עור פגו

 טוב -עש. מצב בינוני 

cHaim Nachman Bialik "shirim" Karaka 1908. Few 
illustrations 
Damaged half leather cover. Stains and a few moth 
holes. Average - good condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

לעצמאות מדינת ישראל "אישים", אישיה  20 -יובל ה  .114

יים של מדינת ישראל)יש מעט מאוד דתיים( עם תמונות. החילונ

ס"מ. באופן כללי מצב  34/24.5. רחבו גדול מאורכו 1968ישראל 

 .טוב מאוד
The 20th anniversary of the independence of the State of 

Israel "yishim", the secular personalities of the State of 

ew religious ones) with pictures. Israel (there are very f

Israel 1968. Its width is greater than its length 34/24.5 cm. 

.In general, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

 

 

עם תמונות.  1971תשל"א  ספר השמיניות  .115

  .הגמנסיה העברית הרצליה. באופן כללי מצב טוב מאוד

971 with photos. The sefer hashminiyot 1

Herzliya Hebrew Gymnasium. In general, very 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

תמונות על עמוד  26ספר על חיי הבדואים עם  .116

שלם ומפה גדולה צבעונית של ישראל מקופלת. ירושלים 

 .. הספר באנגלית. באופן כללי מצב טוב1944
he Bedouins with 26 pictures A book about the life of t

on a full page and a large, colorful folded map of 

Israel. Jerusalem 1944. The book is in English. In 

.general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

רשמי מסע  .117

דברי פתיחה מעזרא זוסמן.  מהצייר 'אבא פניכל' עם הקדשתו.

  24/34. 1961תל אביב 
 . ס"מ לערך. באופן כללי מצב טוב

Travel notes from the painter 'Aba Fenikol' with its 

dedication. Opening remarks from Ezra Zussman. Tel 

Aviv 1961. Approximately 24/34 cm. Generally good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עם תמונות שחלקם צבעוניות. פאריז  מארק שאגאל "חלונות ירושלים" ספר בצרפתית .118

1961 
 

מארק שאגאל "חלונות ירושלים" ספר 

בצרפתית עם תמונות שחלקם צבעוניות. פאריז 

ס"מ. באופן כללי מצב  24.5[ עמ'; 3] 85. 1961

 .טוב מאוד

Marc Chagall "chalonot yerushalayim" a 
book in French with pictures, some of which 
are colored. Paris 1961 
Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

טרזן" עם הקופים עלילות טרזן, בגרמנית. " .119

[ עמ'; באופן כללי מצב 1] 271? 1924שטוטגרט 

 .טוב
Tarzan" with the monkeys Tarzan plots, in "

German. Shtuttgart 1924? 271 [1] p.; In 

.tiongeneral good condi 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שנת העשור למדינת ישראל. קינות לתשעה  .120

באב ודיני בין המצרים "לחייל" הוצאה מיוחדת לחיילי 

צה"ל מטעם הרבנות הצבאית הראשית. תשי"ח 

אלף תתפ"ח לחורבן, שנת העשור למדינת  1958

 .באופן כללי מצב טוב מאוד .ישראל
te of Israel. The year of the decade for the Sta

kinot for Tisha Be'Av and Dinei ben hametzarim 

lechayal" A special issue for tzaha"l soldiers on "

behalf of the Chief Military Rabbinate. 1958, the 

year of the decade for the State of Israel. In 

.general, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

איורים מכתב היד 'קודקס מאנסה', איורים בדיו מוזהב על נייר מיוחד. מהדורה פקסימיליה.  .121

קודקס ָמאֵנֶסה' הינו כתב יד מאויר המכיל ' .ס"מ לערך. באופן כללי מצב טוב מאוד 18.5ללא שנה. 

את אוסף השירה הלירית הגדול והשלם ביותר של 

-ה )אמני השיר הגרמנים מימי הביניים

). sangMinne( נערך עבור משפחת מאנסה מציריך

 140לערך, וכולל שירים של  1340-ל 1304בין השנים 

משוררים. לפנינו איורים מספר זה במהדורת 

 .פקסימיליה
Illustrations from the 'Codex Mansa' 

manuscript, illustrations in golden ink on 

 special paper. Facsimile edition. without a

year 18.5 cm approx. In general, very good 

condition. The 'Codex Mansa' is an illustrated 

manuscript containing the largest and most 

complete collection of lyric poetry of the 

German songwriters of the Middle Ages (the 

family  Minnesang). Compiled for the Manasse

of Zurich between 1304 and 1340 or so, and 

includes poems by 140 poets. Here are illustrations from this book in a facsimile 

.edition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

 

והיה העקוב למישור' מאת ש"י עגנון עם איורי יוסף ' .122

. כריכה מקורית, ללא שדרה. באופן כללי 1919בודקו. ברלין, 

 .מצב טוב

vehaya haakov lemishor' original cover, without spine. '

.In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

פרונים בהוצאת ידיעות אחרונות. גודל ומצב ילקוט לחג. אוסף ס .123

 .משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא
yalkut lachag. A collection of pamphlets published by Yediot Achronot. 

.Size and condition vary, generally good condition. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ציוניים. בהוצאת ידיעות אחרונות  אוסף ספרונים, סופרים .124

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא
A collection of pamphlets, Zionist writers. In publishing Yediot Achronoth. 

.Size and condition vary, generally good condition. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

אוסף ספרים  שלום עליכם, .125

שלשה ספרים ביידיש: אונדזער שלום  .ופריטים

 - 1919אלע ווערק פון שלום עליכם  - 1959עליכם, 

. 1944, ניו יורק, 3אלע ווערק פון שלום עליכם, באנד 

כרטיס וסיכה בתוך כרטיס עם תמונותיו ואלבום עם 

שני דסקים של 'ההצגות המקוריות ביידיש'. גודל 

כללי מצב טוב. האוסף נמכר ומצב משץנה, באופן 

 .כמו שהוא

סופר יידיש יהודי  ,שלום בן מנחם נחום רבינוביץ

 – 1859שנודע בשם העט 'שלום עליכם' ]תרי"ט 

 .[1916תרע"ו 

Shalom Alechem, a collection of books and 

items. Size and condition vary, generally good 

condition. The collection is sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

כרכים נתון בקופסת קרטון.  4 -יצחק בן צבי "כתבים" סט ב  .126

שאר ישוב'. קופסת קרטון  -נדחי ישראל  -מחקרים ומקורות  -'זכרונות ורשומות 

 .קרועה. באופן כללי מצב טוב מאוד. נמכר כמו שהוא
in a cardboard box. Yitzhak Ben Zvi "Ktavim" set in 4 volumes, given 

.Torn cardboard box. Overall very good condition. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

חלקים בקופסת קרטון המקורית. באופן  3אלתר דרויאנוב, 'הבדיחה והחידוד' סט  .127

 .כללי מצב מצוין
l cardboard piece set in the origina-Alter Droyanov, 'habdicha vehachidud' 3

.box. Overall excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .חוברות לימוד ועוד -ספרי ילדים ונוער  46אוסף  .128

 

ערדל הפלא  .2 .עלון חטיה"ב אל הכפר .1

הצגות משעשעות וכו' מתורגם מרוסית ע"י נתן 

צ'ונדולינו ספר מקרא לנוער מתורם  .3 .אלתרמן

צויר בנושא ספר מ tico .4 .מאיטלקית

עליסה  .6 .לים מאויר-מי-מלון מל .5 .ציפורים

רעים נאמנים, ספורי  .7 .בארץ הצלילים, איורים

אי הילדים מאת מירה לובה,  .8 .אזופוס לילדים

בני האדם הם טובים, יאנוש  .9 .איורים

גוליבר  .10 .קורצ'אק, תמונת המחבר ואיורים

בארץ הילדים, איורים צבעוניים על עמוד 

דיק  .12 .דוד קופרמילד, איורים .11 .לםש

בני  .13 .וחתולו, איורים צבעוניים על עמוד שלם

היורה, איורים. אקסליבריס ספרית תיבת 

הנסיך המאושר איורים צבעוניים על  .14 .נח

דן " דין, ספרית-חודג'ה נסר א .16 .עליזה בארץ הפלאות איורים .15 .עמוד שלם

 .19 .עצרת החיות איורים צבעוניים על עמוד מלא .18 .נו איוריםאחד משל .17 .איורים "חסכן

כמו פרח  .21 .איש המים של גילי איורים רבים .20 .המסע אל האי אולי, איורים רבים בצבע כחול

דורות מאת נעמי ג.  .23 .בוא אלי פרפר נחמד .22 .מאת נעמה גולומב כל הספר הוא רק איורים

 .27 .הלחם שאנו אוכלים .26 .עלילות הענקים, ספרית דן חסכן .25 .אצו רצו גמדים .24 .כהן

אגדות  .30 .בבית ובחוץ, רחל המשוררת .29 .עלעלים סיפורים לילדים .28 .הילדה מלפלנד

ספרי הטוב כתה  .33 .פסח, אגדות וסיפורים .32 .משלי משלי חכמת שלמה המלך .31 .ותולדות

אליפלא מאת לוין  .36 .שלשה קפודים .35 .ון מינכהוזןספורי הבר .34 .א' חוברת לעבודה עצמית

המסע אל האי  .38 .1927הפנינים. תל אביב תרפ"ז -מה ספר ירח לי, אהביהו לב .37 .קיפניס



 .41 .תומס אדיסון .40 .וילהלם טל תורגם ע"י ח. נ. ביאליק .39 .1944אולי, תל אביב תש"ד 

צפור קטנה ספרה  .44 .?ככה -למה  -בלבול  .43 .מעשה בילדה .42 .נתיבות ספר ללימוד לשון

 .אותיות ומספרים .46 .איפה רותי .45 .לי

 .ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנה, נמכר כמות שהוא 46סה"כ 

A collection of 46 children's and youth books - textbooks and more. 
A total of 46 books and pamphlets, size and condition varies, sold as is. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

אלבומי תמונות עם פלאק נחושת תמונת  2פריטים.  6הרצל,  .129

עותקים. הרצל  2הרצל. מדינת היהודים מהדורת ידיעות אחרונות 

. הרצל מחזות וטקסים. גודל משתנה 1940באגרותיו ירושלים ת"ש 

 .מצב טוב
.itionHerzel, 6 items. Size varies Good cond 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מחתרות  -ספרים וחוברות בנושא הגדודים העבריים  12אוסף  .130

 צה"ל והמסתעף -

 

. 2. 1947בדרך המחתרת לארץ ישראל תש"ז  .1

. ראשונים לשמירה 3. 1942מבין החומות מאת אסיר יהודי עין חרוד תש"ב 

פנקס כיס  . כל מקום5רן בעריכת שלמה קפלן, שירי צה"ל. -. שא4ולהגנה. 

. מסכת ההגנה)ראשי 6להכרת הארץ מהדורה מיוחדת למערכות)צה"ל(. 

. ללא 8. מהגדודים העבריים עד צה"ל, יובל הגדודים העבריים. 7פרקים(. 

. החללים 9לח"י.  -קניה, ברית חיילי האצ"ל  -סודן  -כבלים גולי אריתריאה 

מים פרקי . שיח לוח10/11והנעדרים במלחמת יום הכיפורים, רשימה. 

. קשת 12עותקים אחד מהם מהדורה ראשונה.  2הקשבה והתבוננות, 

 .לוחמים מאת יגאל אלון

ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב. נמכר כמות  12סה"כ 

 .שהוא

A collection of 12 books and pamphlets on the subject of the 
Hebrew battalions - underground - tzaha"l and more on similar 
subjects 
A total of 12 books and pamphlets, size and condition varies, most 

of them in good condition. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. 2משה פרופס עבודות.  .1 .ספרים וחוברות 14אומנות ופיסול, לוט  .131

. 4עברים הוצאת שילה ניו יורק.  . אמנים3שמואל כץ ספר רישומים)אנגלית( 

. ד"ר 7. חיי מיכאל אנג'לו. 6. פטר מירום ארץ בראשית. 5אריה נבון, עד כאן. 

. שתים עשרה חלונות שגאל. 9. ליאונרדו דא וינצ'י. 8חיים גמזו חנא אורלוף. 

. ירושלים העיר העתיקה תמונות 12. אהרן פריבר פסלים. 11. האומנויות. 10

. י. קוסונוגי מנוף הארץ. 14. ציירים יהודים בזמננו. 13גלבוע.  בצבעים מאת דוד

 .ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנה. נמכר כמות שהוא 14סה"כ 
Art and sculpture, lot 14 books and brochures. Size and condition 

.varies. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 חפצים וניירת
יון ראש מכתב בכת"י דוד בן גור .132

הממשלה הראשון אל אברהם יודוביץ ראש 

מכתבים נוספים  2 -המחלקה לקליטת עליה ו 

 לאברהם יודוביץ

במכתב של רה"מ בן גוריון כותב על הדפסה 

כלשהיא, ובמכתבים הנוספים באחד מהם ישנה 

בקשה לתמיכה לעולים מבריה"מ ובמכתב השני 

מכתב תודה על מכתב ברכות למינוי שר. גודל 

 .ב משתנה, באופן כללי מצב טובומצ

A letter written by David Ben-Gurion, the first 
prime minister, to Avraham Yudovitz, the 
head of the department for the reception of 
Alia, and 2 other letters to Avraham Yudovitz 
Size and condition vary, generally good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 30 -אלבום קלפים מלא, 'תמונות לדברי ימי ישראל' א"י שנות ה  .133

יו"ל ע"י בית חרושת לסיגריות האחים מספרו בע"מ. האלבום מחולק 

כתמים . תמונות מתאימות 197לשש תקופות. לכל תקופה סקירה עם 

 .ומעט קרעים וחורים. מצב בינוני
not ledivrey yemey Israel' Israel A complete card album, 'tmu

1930s. Published by the maSpero Brothers Cigarette Factory 

Ltd. The album is divided into six periods. For each period a 

review with 197 suitable images. Stains and a few tears and 

.holes. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 -כרזות  3זהירות בדרכים "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", לוט  .134

פריטי נייר צבעוניים. גודל  7שעשועונים לילדים ועוד, סה"כ  -תעודה 

    .משתנה מצב טוב מאוד
Caution on the roads "venishmartem meod lenafshotechem", 

more, a total of toys for children and  -certificate  -lot 3 posters 

.colored paper items. Size varies, very good condition 7 
     20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ממוסגרות. מצב  2תעודות על נטיעת עץ ביערות קק"ל.  3לוט  .135

 .טוב מאוד -טוב 
Lot of 3 certificates for planting a tree in the KK"L forests. 2 

.very good condition -framed. Good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

חסר חלק מנעל רגל שמאל . בובת תיאטרון, יהודי חרדי בלבוש מלא כולל חליפה וכובע וכיפה .136

 .ומעט פגמים
Orthodox Jew in full dress, including a suit, hat and cipa. -A theater doll, an ultra

.ing and a few defectsPart of the left foot shoe is miss 

      20$מחיר פתיחה:

 

 

עזרים לבדיקת עיניים  -פריטים. מסמכים פנקסים  75 -עיזבון אנה וד"ר טיכו, אוסף כ  .137

 ועוד
 

מגרשים שלהם חלקם קבלות על מיסים ערעורים  -בתים  -רוב החומר הינו בקשר לשטחים 

 .נהעל המסים ועוד. חלקם נשלחו לד"ר אברהם אלברט וחלקם לא

כולל מעט מעטפות מציירים ואולי גם ממוזיאונים ברחבי העולם, בין המעטפות ישנה מעטפה 

 ?דרך מסדה הדר הכרמל חיפה', אולי הרמן שטרוק 49שהשולח הוא 'שטרוק 

 ?מחברת בכתב ידה של אנה?, פנקס בכתב ידו של ד"ר טיכו

 .נמכר כמות שהואפריטים, גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב מאוד.  75 -סה"כ כ 



Anna and Dr. Ticho's estate, a collection of about 75 items. Documents, notebooks - eye 
examination aids and more 
A total of about 75 items, size and condition vary, most of them in very good condition. 
Sold as is. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

סודי! דחוף! הממשל  אישי! .138

הצבאי בשטחים המוחזקים. צרור 

 1949/50מסמכים מקוריים 
 

 -תקציבים  -ענייני משפט צבאי 

ארגון  -סגירת יחידות  -מכוניות 

"מינוי  -מינוי שופטים  -מחדש 

  .מפקדים" ועוד ועוד

מכתבים, גודל ומצב  14סה"כ 

 -משתנה, חורי תיוק, מצב טוב 

 .ואטוב מאוד. נמכר כמות שה

personal! secret! urgent! The 
military government in the 
occupied territories. A bundle of 
original documents 1949/50 
Total 14 letters, size and condition 
varies, filing holes, good - very 
good condition. Sold as is. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 

בנקים  -ות ביטוח אוסף מסמכי חבר .139

 דפים 40 -. כ 40/50 -ישראל שנות ה 
 

תביעות  -עורכי דין  -בנקים  -חברות ביטוח 

גודל ומצב משתנה, ף; ד 40 -משפטיות ועוד. כ 

 .רובם מצב טוב מאוד, נמכר כמות שהוא

A collection of documents from insurance 
companies - Israeli banks, 1940s/1950s. 
About 40 pages 
Size and condition varies, most very good 
condition, sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נשיאי בית המשפט  -שופטים  -בתי המשפט בישראל, אוסף מכתבים משרי המשפטים  .140

 1948/1975ועוד. 

 

משפט פסקי דין באנגלית מתנה לנשיא בית  -חומר מעניין, משכורות שופטים והחזרי הוצאות 

פסקי דין שהומצאו לידי ראשי  -מינוי מועמדי ישראל לבית הדין בהאג  -העליון בגאנה 

  .הממשלה ועוד ועוד



מכתבים ומסמכים, גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב מאוד. נמכר כמות  21סה"כ 

  .שהוא

The courts in Israel, a collection of letters from the ministers of justice - judges - 
presidents of the court and more. 1948/1975 
A total of 21 letters and documents, size and condition vary, most in very good condition. 
Sold as is. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

קופות חיסכון לילדים ממתכת. דן חסכן  2לוט  .141

 תכנית חיסכון אגור -

 

אגורה חסכון אגור" בנק  1ית קופת חיסכון "תכנ

דיסקונט בע"מ, מתכת, מדבקת מס קניה בתחתית, 

 .ס"מ 8גובה: 

קופת חיסכון דן חסכן, בנק הפועלים. מידות: 

11.5X8.5 ס"מ.  

 .טוב מאוד -חלודה, ללא מפתח לקופסאות, מצב טוב 

Lot of 2 metal savings banks for children. Dan 
cHaschan - Aghor savings plan 

Rust, no box key, good - very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תיק של רופא? חובש? מטעם איגוד  .142

הכדורסל בישראל, תיק מלא! כולל פנקס 

 חשבון הוצאות נסיעה
 

תיק רפואי לרופא או חובש ספורט שככל 

הנראה עבד באיגוד הכדורסל הישראלי. 

 -משחות  -התיק מלא! בשלל תחבושות 

  .כדורים ועוד -מכשירים רפואיים 



כולל פנקס לחשבון הוצאות נסיעה שכותרתו לכבוד איגוד הכדורסל תל אביב, דף הוראות 

 .מבית מדרש למורים לחינוך גופני ועוד

ככל הנראה הנ"ל היה מאזור צפון הארץ שכן על חלק מהבקבוקונים רשום קופת חולים חיפה 

 .מחסן התרופות

  !כרים כמות שהםהתיק על תכולתו נמ

A doctor's bag? Medic? On behalf of the Israel Basketball Association, a full bag! 
Includes travel expenses account book 
The bag and its contents are sold as is! 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 עיתונות וניירת -כתבי עת 

 
 -ן השנים תשנ"ה גיליונות "דאס אידישע ווארט" בי 46  .143

מאמרים ועוד, מלא תמונות. הגיליונות בשפת  -תשע"א. כתבות 

 .טוב מאוד -האידיש. מצב טוב 
 -issues of "Das Yidishe vort" between the years 1995  46

Articles and more, full of pictures. The sheets are in . 2011

.conditionvery good  -the Yiddish language. Good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

כתר תורה' "קובץ דברי תורה מבית רדומסק" מאסף ' .144

קובץ א' אדר  .לתורה והלכה של הכוללים בב"ב ובמונטריאול

 . טוב מאוד -תשנ"ד. מצב טוב 
Keter Torah' "Collection of Torah sayings '

from Beit Radomsk" a collection for Torah 

the kollelim in bney brak and  and Halacha of

 -in Montreal. Collection A. Adar 1994. Good 

.very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

במה לצפונות גנזי קדם, מאמרים ומחקרים " .145

תורניים" לוט ארבע חוברות רבעון תורני "צפונות", 

 ט"ז -חוברות י"ג 
 

תורניים"  במה לצפונות גנזי קדם, מאמרים ומחקרים"

לוט ארבע חוברות רבעון תורני "צפונות" המלא 

 .במאמרים מעניינים ומגוונים מכותבים שונים

ט"ז. ב"ב, תשנ"ב. גליונות שנה ד'. מצב טוב  -חוברות י"ג 

 .טוב מאוד -

"bama letzfunot ginzey kedem, maamarim 
humechkarim toraniyim" Lot four Torah quarter 
booklets "Tsfunot", booklets 13 - 16 
Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

קובץ "נחלת צבי" במה למשנת החסידות  .146

 גיליונות 19ותולדותיה. 
 

נחלת צבי' במה למשנת החסידות ותולדותיה, '

 -פקסימיליות של כתבי יד  -מאמרים הלכתיים 

  .אילני יחוס ועוד

קודש, מאמרי  חוברות מרתקות, גדושות באמרי

 .חסידות, מסמכים היסטוריים ועוד ועוד

כ"ט, ללא גיליון כ"ז. מצב טוב  -גיליונות י'   19

 .טוב מאוד -

The "Nachalat Zvi" file is a platform for Mishnaht 
hachashdut and its history. 19 sheets 
19 sheets 10-29, without sheet 27. Good - very good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 -גיליונות 'כל העולם כולו'  19אוסף  .147

תיעוד היסטורי מצולם ומתועד מגדולי הרבנים 

והאדמורי"ם זצוק"ל ושיבדלחט"א. אוצר ענק של 

תמונות מכל קצווי הקשת החרדית אדמורי"ם, רבנים, 

אישי ציבור, אירועים היסטוריים, לוויות ענק, חגים 

בחצרות המלוכה, היסטוריה, ומועדים ושמחות לרוב 

 .טוב מאוד -אקטואליה, מהארץ ומחוצה לה. מצב טוב 
 -A collection of 19 sheets 'kol haolam kulo' 

historical documentation photographed and 

documented from the great rabbis and 

.very good condition -admoriim. Good  
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מהקבצים החשובים ביותר . גיליונות של בטאון עולם החסידות 29ולם החסידות' לוט ע' .148

בעולמה של החסידות, בתחילה יצא פעם 

בחודש ולאחר מכן פעם בשבועיים, הביטאון 

מלא בהיסטוריה חסידית, מאמרי חיזוק, מנהגי 

ישראל, תולדותיהם של צדיקים, סיפורים 

ם ואנשי חסידיים ועוד.... אוצר בלום לחסידי

גיליונות עולם . מעשה וחוקרי היסטוריה חסידית

החסידות אינם מופיעים במאגרים התורניים 

. ' Olamטוב מאוד -הממוחשבים. מצב טוב 

Hachasidut' Lot 29 issues of Betown 

Olam Hachasidut. Hasidic world issues 

do not appear in the computerized 

very good  -Torah databases. Good

.condition 

 20$ מחיר פתיחה:

 

 



 

 

 

 

 

עיתון  1933יוני  -מאי  5/6העיתון לבניית פלשתינה "ארץ ישראל". גיליון  .149

 .טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב . בגרמנית
The newspaper for the construction of Palestine "Eretz Yisrael". Issue 5/6 

very good  -in German. Generally good June 1933 newspaper  -May 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

עולת חודש' ירחון תלמודי, מוקדש לתורה ועבודה ולכל עניני יהדות ' .150

בהתאסף ראשי עם גאוני וגדולי הדור שליט"א. "מופיע מידי חודש בחדשו 

  .בעיר פאריש יע"א". מופיע לאור ע"י הרב משה מונד

וב הכותבים הם רבני אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. אלול, ר .גיליונות 5

תשרי חשון תש"י גליון כפול. באופן  -תשרי תשי"א  -תשרי חשון תש"י  -תש"ט 

 .כללי מצב טוב מאוד
Olat haChodesh' Talmudic monthly, 5 sheets. Overall very good '

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ת של כתב העת 'קול סיני' גיליונו 15אוסף   .151

בעריכת הרב מנשה הלוי. בכתב עת זה החלו להתפרסם 

בצעירותו של מרן רבי עובדיה יוסף פסקי הלכה 

תשכ"ו. "בטאון החוג הרעיוני הבלתי מפלגתי -תשכ"ב. ממנו

 .טוב מאוד -'נאמני התורה". באופן כללי מצב טוב 
 A collection of 15 issues of the magazine 'Kol

.very good condition -Sinai'. Generally good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

יהל  -'המעיין' קובץ תורני פרשבורג  -הנאמן' בטאון התאחדות חניכי הישיבות ' .152

גיליונות מסביבות  31שיחות תלמידי חכמים. לוט  -אסיף  -נעשה ונשמע  -הבאר  -

טוב.  -באופן כללי מצב בינוני  גודל ומצב משתנה,. 1950/60תש"ך  -תש"י -שנות ה

 .האוסף נמכר כמו שהוא
'hamaayan' a  -haneeman' betaon hitachdut chanichey hayeshivot '

sichot talmidey  -Asif  -nahase venishma  -habeer  -Yahal  -Torah file 

chachamim. Lot 31 sheets. Size and condition varies, in general 

.good condition. The collection is sold as is - medium 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 יודאיקה וכלי כסף



 

גודל . בית מזוזה. כסף -מחזיק לטלית  .153

. 925ס"מ לערך, המזוזה חתומה  14.5מזוזה: 

מחזיק לטלית מרשים ומיוחד, במרכזו שני לוחות 

הברית ובצידם שני אריות, בתחתית רישום "כי 

 ." רהמציון תצא תו

Beit Mezuzah.silver.  -Tallit holder 

Mezuzah size: approximately 14.5 cm, the 

mezuzah is signed 925. An impressive and 

special tallit holder, in the center shney 

luchot habrit and next to them are two 

lions, at the bottom of the inscription "ki 

".n tetze TorahmiZio 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מגני דוד מחוברים אחד לשני. חנוכייה מתנענעת ואפשר לעשותה ! חנוכייה מעניינת וייחודית .154

 . כעיגול או צורות שונות. ישראל, לא חתום. מצב טוב
An interesting and 

unique menorah! 

Magnei David are 

connected to each 

other. Menorah moves 

and can be made as a 

circle or different 

.shapes. Israel, not signed. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

גודל ומצב . עטרות לטלית, רובם נראים כסף 10אוסף  .155

 .משתנה, באופן כללי מצב בינוני
A collection of 10 atarot for tallit, most of them 

ze and condition varies, appear to be silver. Si

.generally average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

ס"מ  18אחד מעוטר בבתים וחומה 'ירושלים' גובה: . 925בתי מזוזה כסף  2לוט  .156

 .טוב מאוד -ס"מ לערך. באופן כללי מצב טוב  13לערך, והשני קטן יותר ובגובה 
One is decorated with houses and a Lot of 2 silver mezuzah houses 925. 

Jerusalem' wall. Height: approximately 18 cm, and the other is smaller '

.very good condition -and approximately 13 cm high. Generally good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



 

מגילת אסתר, כתב יד על קלף, מערב  .157

 19 -גרמניה, כתב וועליש, המאה ה 

 21מגילת אסתר, דיו על קלף. כתב וועליש נאה. 

 .שורות בעמוד

מערב גרמניה, המאה התשע עשרה. גובה הקלף: 

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 26.5

megilat Esther, handwritten on parchment, 
West Germany, Welish script, 19th century 
Overall very good condition. 

 150$ה: מחיר פתיח

 

 

 

מגילת אסתר, כתב יד על קלף, פולין,  .158

 20 -תחילת המאה ה 

  .שורות בעמוד 42מגילת אסתר, דיו על קלף, 

ס"מ. כתמים  31פולין, תחילת המאה העשרים. גובה: 

 .טוב -ומעט חורים והדבקות. מצב בינוני 

megilat Esther, handwritten on parchment, 
Poland, early 20th century 
Stains and a few holes and adhesions. 
Average - good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

שורות( כתב  45מגילת אסתר גדולה) .159

 -אריז"ל, פולין, מחצית ראשונה של המאה ה 

20 

 45מגילה אסתר כתב אריז"ל. מגילה גדולה, 

שורות בעמודה. פולין, ראשית מחצית ראשונה 

ס"מ. נתון  45בה הקלף: של המאה העשרים. גו

בבית מגילה עתיק ממתכת. כתמים ובעמודים 

אחרונים קמטים ומעט מהכתב דהוי. באופן כללי 

  .מצב טוב

A large megilat Esther (45 lines) Arizal 
script, Poland, first half of the 20th century 
Housed in an ancient metal scroll. Stains 
and creases on the last pages and some of 
the writing is faded. In general good 
condition. 

 150$מחיר פתיחה: 



 

 אוסף תמונות עתיקות רבני בגדאד .160
 

 -אוסף תמונות עתיקות רבני בגדאד. הרב עזרא ראובן דנגור 

רבי ששון ישראל, תמונות על גלויה. הבן  -רבי שמעון אגסי 

 .איש חי ואליהו הנביא

גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב, שני גלויות חתוכות 

   .מעט בקצוות. מעט כתמים

A collection of ancient photos of the Rabbis of Baghdad 
Size and condition varies, generally good condition, two 
postcards slightly chipped at edges. A few stains. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרים וחוברות

 
ש"ס תלמוד בבלי השלם בכרך אחד!  .161

"תלמוד בבלי השלם מסכתות קטנות ומשניות 

זרעים וטהרות עם פירוש רש"י ותוספות 

ופסקי תוספות הגהות הגאונים ומסורת הש"ס 

ועוד הוספות  –עין משפט ונר מצוה ותורה אור 

חדשות ונחוצות, אגרת דרבינו שרירא גאון, 

אמוראים להחיד"א, מבוא סדר תנאים ו

ניו יורק תשט"ו ." התלמוד לרבי שמואל הנגיד

. "הוצאת תלפיות, מנחם כ"ץ". כרך ענק 1955

 .טוב מאוד -ס"מ. מצב טוב  41
Shas Talmud Bavly hashalem in one 

.very good condition -volume! Good 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 - תיקון חצות וסליחות' כל הספר בדיו אדום .162

'נחלת אבות'.  -'קרנות צדיק' "מהדורה ראשונה" 

ע"ב  -ספרים מדפוסי בגדאד. תרכ"ז  3לוט 

1867/1912 

 

אוסף שלושה ספרים מדפוסי בגדאד. 

 1912תיקון חצות וסליחות' בגדאד תרע"ב ' .'א

כל הספר נדפס בדיו אדום! ב'.  ;'ל"א, ח', ד

תיקוני פגם הברית ואזהרות  ''קרנות צדיק

מהדורה " .רבי אליהו סלימאן מאנימהגאון 

. במקור: 1867תרכ"ז  ראשונה". בבל)בגדאד(

 6חסר  , צ"ח ד'; עותק זה מסתיים בדף צ"ב1

צוואות  'ג'. 'נחלת אבות דפים אחרונים.



 .מ"ד ד'; גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 1892ואזהרות בגדאד תרנ"ב 

"tikun chatzot veslichot" the whole book in red ink - "kranot Tsadik" "first edition" - 
"Nachalat Avot". Lot of 3 books from Baghdad prints. 1867/1912 
Missing 6 last pages. 
Size and condition vary, generally good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

163.  die dudische literatur ברלין  ן ברנפלד.הספרות התנכי"ת? מאת שמעו

 .טוב מאוד -. ספר בגרמנית. מעט מאוד נקבי עש. באופן כללי מצב טוב 1921
die dudische literatur Biblical literature? By Shimon Bernfeld. Berlin 1921. 

very good  -Book in German. Very few moth holes. In general good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

סיפורו של בן ישיבה שהחמיץ מאת  בצל הדורות'' .164

אברהם נחתומי, עם סיפור מעניין על תחרות בין שני 

חזנים בעיירה ברדיטשוב)אין לנו מושג אם הסיפור באמת 

 .. באופן כללי מצב טוב1946התרחש(. תל אביב תש"ו 
betzel hadorot' the story of a yeshiva boy who '

m Nachtumi, with an went out by Avraha

interesting story about a competition between 

two cantors in the town of Barditsov (we have no 

idea if the story really happened). In general 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

אגרת דרבינו שרירא גאון' עם ביאור ' .165

לונדון, . היימאן'פתשגן הכתב' מרבי אהרן 

מעט נקבי עש ’; [ עמ1] 109. 1911תרע"א 

 .וכתמים. באופן כללי מצב טוב
Yigeret Derabenu Shrira Gaon' with the '

commentary 'Patshegen HaKtav' by 

Rabbi Aharon Hayman. Few moth holes 

.and stains. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

 

’ הישר "עם הגהות והערות המו"ל הראשון ר ספר .166

יוסף בן שמואל הקטן מעיר פיס, נדפס ומוגה על פי 

דפוסים ישנים עם ציורים פתוחי עץ". ברלין, תרפ"ג 

1923. XI, [1], [ ,עמ'; כריכה מהודרת מעט פגועה. 2שו ]

נייר טוב. שוליים נאים. מעט נקבי עש וכתמים. באופן 

  .כללי מצב טוב מאוד
er Hayashar, fancy cover, slightly damaged. Sef

good paper Nice margins. Few moth holes and 

.stains. Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יסודות  -" 1938"ממועצה מקומית לעיריה  -פתח תקוה, "למאורעות פתח תקוה"  .167

ספרים על פתח תקוה וספר שנדפס בה.  'שרגי נהורא'. לוט שלושה -"לתולדות פתח תקוה" 

 20/40 -שנות ה 

 

אוסף שלושה ספרים על פתח תקוה וספר שנדפס 

"למאורעות פתח תקוה"   .20/40 -בה. שנות ה 

"ממועצה מקומית  -בירור דברים מאת הועד החקלאי 

" קובץ סקירות ורשימות ועוד, מוקדש 1938לעיריה 

 -פ"ת  ליובל הששים של המושבה, הוצאת עירית

יסודות "לתולדות פתח תקוה" מאת אליעזר טרופה, 

'שרגי נהורא' דרושים וחידושים מרבי  - 1949תש"ט 

  .יצחק יהודה ספיר, פ"ת, תרפ"ז

גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו 

 .שהוא

Petach Tikva, "lemehoraot Petach Tikva" - 
"mimoatza mekomit leyiriya 1938" - 
Foundations "fletoldot Petach Tikva" - 'Shragi 
Nehora'. Lot of three books on Petach Tikva 
and a book printed in it. The 20s/40s 

Size and condition vary, generally good condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

באחד הספרים . 20/40 -ות ה ספרים על מצרים העתיקה, שפות שונות. שנ 4לוט  .168

 . מפה גדולה מקופלת וכן בחלק מהספרים תמונות ואיורים. מצב טוב
Lot of 4 books about ancient Egypt, different languages. The 20s/40s. In one 

of the books there is a large folded map as well as in some of the books 

.ions. Good conditionphotos and illustrat 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

כריכות בצלאל מפוארות. שני ספרי תנ"ך ושני ספרי  .169

מחזורים, האחד לשלוש רגלים, ללא שער והשני לר"ה ויו"כ 

כמנהג הספרדים. פורמט כיס. גודל ומצב משתנה, באופן 

 .כללי מצב טוב
and two Magnificent Bezalel covers. Two tana"ch books 

machzorim books. Pocket format. Size and condition 

.varies, generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

למברג, !" מסכת נדה "כאשר נדפס מקודם בסלאוויטא ובווילנא -סדר זרעים  .170

הסכמת בעל ה'מנחת חינוך'. כריכות  . במסכת זרעים1860/67תרכ"ז  -תר"כ 

 .טוב -ט פגועות. מצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני מע מהודרות
tractate Nida "when it was previously printed in Slavita  -Seder Zrayim 

and Vilna" fancy covers slightly damaged. Variable condition, generally 

.good condition -medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. 1842/44תר"ד  -תלמוד בבלי, מהדורת פראג, תר"ב מסכתות מ 3אוסף  .171

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא.  גיטין וע"ז -סנהדרין 
A collection of 3 tractates from the Talmud Bavly, Prague edition, . 

ally Gitin and avoda zara. Size and condition varies, gener -Sanhedrin 

.good condition. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

תר"ס.  -'משמרת החדש' בגדאד תרנ"ח  -מרפא לעצם' בגדאד תרנ"ב ' .172

 ספרים מדפוסי בגדאד. חתימות 13אוסף 
 

משמרת  .'ב ., רישומים וחותמת1892מרפא לעצם תרנ"ב  .'ספרים מדפוסי בגדאד: א 13לוט 

שער הרחמים כולל תיקון חצות  .'רישומים וחתימות. ג ?1898/1900החודש תרנ"ח? תר"ס? 

ברכות שמים מהדורא תנינא, ענייני ברכות תרצ"א  .'ד .1931וסליחות כמנהג בגדאד, תרצ"א 



שיר השירים עם תרגום ושרח ערבי תרצ"א  .'ה .1931

פרקי אבות  .'ז .1935עלוי הנשמות תרצ"ה  .'ו .1931

סידור מנחת  .'חחתימה.  ,1927עם שרח ערבי תרפ"ז 

מנחה וערבית לשלוש  .'ט .1945ירושלים תש"ה 

חמש תעניות תר"ץ  .'י .1928רגלים תרפ"ח 

זכרון טוב מחזור לר"ה כמנהג  .חתימות. י"א ,1930

חתימה  ,1935בגדאד עם תמונת הרב דנגור. תרצ"ה 

כפור תמים מחזור ליו"כ כמנהג  .על התמונה. י"ב

מועדים  .תמות. י"גחתימות וחו ,1925בגדאד תרפ"ה 

לשמחה מחזור לשלוש רגלים כמנהג בגדאד עם 

 .חתימה ,1932תמונת הרב דנגור. תרצ"ב 

גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו 

 .שהוא

'marpe laetzem' Baghdad 1892 - 'mishmeret hachadash' Baghdad 1898/1900. A 
collection of 13 books from Baghdad prints. Signatures 
Size and condition vary, generally good condition. Sold as is. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ערך ש"י' על אורח חיים מהגאון רבי שלמה יהודה טבק. "מהדורה ' .173

כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמים ומעט קרעים . 1909ראשונה". סיגט תרס"ט 

 . ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב
erech sha"y' on orach chayim of the gaon Rabbi Shlomo Yehuda '

Tabak. "First edition". Antique cover slightly damaged. Stains and a 

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

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנינא, מהגאון רבי יהודה זכרון יהודה' שו"ת יו"ד אה"ז חו"מ ואוה"ח מהדורא ' .174

כתמים. באופן כללי מצב . . רשימת חותמים קצרה1928גרינוואלד. אוהעלי תרפ"ח 

 .טוב
.Zikharon Yehuda" shu"t. Stains. In general good condition" 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

חבר מאמרים' לרבינו ירוחם הלוי לייבוביץ ממיר. דפוס ראשון. ווילנא שלהי תרצ"ט ' .175

 . ספר הקודש האחרון שנדפס בווילנא בתקופת השואה1940



חבר מאמרים' "משיחותיו של רבנו הגה"ח מרן ירוחם הלוי ]לייבוביץ[ '

תרצ"ה, -זצוק"ל, אשר השמיע לרבים בישיבה הקדושה דמיר בשנות תרצ"ד

 ."נכתבו מפי השמועה ע"י אחדים מתלמידי הישיבה

ס"מ.  24.5[ עמ'; 2תנ ] VII [1] .1939ווילנא שלהי תרצ"ט |  ,מהדורה ראשונה

כריכה מקורית, ללא שדרה. כתמי זמן ומעט קרעים. מעט דפים מנותקים. 

 .באופן כללי מצב טוב

 

בספר 'אורות מאופל' מובא רשימה ביבליוגרפית של הספרים שנדפסו באירופה 

וברישומים שם מופיע כי הספר האחרון שנדפס בווילנא  1933-1945בשנים 

[ ולפי שער הספר שלפנינו הוא נדפס בסוף שנת 1938נת תרח"ץ ]נדפס בש

תרצ"ט וככל הנראה הינו הספר קודש האחרון שנדפס בווילנא עם פרוץ 

השואה. בתקופה זו עברה העיר מיר לשליטת ברית המועצות לאחר הסכמי 

  .מולוטוב. הספר נדפס בשכפול מלבד השער וההקדמה-ריבנטרופ

'chaver maamarim' to Rabbi Yerucham Halevi Leibovitz from Meir. 
First pattern. Vilna late 1940. The last holy book printed in Vilna 
during the Holocaust 
Original cover, without spine. Time stains and a few tears. A few 
pages are detached. In general good condition. 

 70$ מחיר פתיחה:

 

 

אבן ספיר' ח"א, תיאור מסע לאדמת חם, מצרים, ים סוף וחדרי תימן ' .176

 1866מרבי יעקב הלוי ספיר. ליק תרכ"ו 

 

ספר 'אבן ספיר' ח"א "יסבב אדמת חם )מסע מצרים( ים סוף, חדרי תימן" 

ס"מ. כריכה  22, קי"א דף; 10. 1866ליק תרכ"ו  .מאת רבי יעקב ספיר הלוי

  .טוב מאוד -כתמים וקרעים. באופן כללי מצב טוב ישנה מעט בלויה. מעט 

'Even Sapir' part A, description of a journey to the land of cHam, Egypt, 
the Red Sea and the regions of Yemen by Rabbi Yaakov Halevi Sapir. Lik 
1866 
Old cover slightly worn. A few stains and tears. Generally good - very 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. מהדורה יחידה. 'דרישת הארי' עם מכתב מודפס מהמו"ל  .177

 1908רבי שלום גוטמן רב ביאס. יאסי, תרס"ח 
 

ספר 'דרישת הארי' דרושים וחידושים, ועם שאגת הארי על הלכות פסח 

ע"י רבי שלום גוטמן רב מרבי ישראל איסר אבד"ק וויניצא ברוסיא. יו"ל 

  .ביאסי ועם 'דרישת יחזקאל' מבנו רבי מתתיהו יחזקאל גוטמאן

לאחר דף השער וההסכמות מכתב מודפס מהמו"ל רבי שלום גוטמן רב 

 .ביאסי

ס"מ. כריכת  22’; עמ 16, 16, 34[7. ]1908יאסי, תרס"ח  .מהדורה יחידה

 .מעטפת רכה. מצב טוב

rare. Single edition. 'drishat haar"i' with a printed letter from the 
publisher Rabbi Shalom Gutman rav at Yas. Yassi, 1908 
Soft mahatefet cover. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

 

 

 

חוברת  .1948ט'  -אמונתנו' חוברת של קרן התורה, ציריך. שוויץ תש"ח ' .178

 .טוב מאוד עמ'; באופן כללי מצב 32בלועזית. 
.Emunatenu' is a booklet of keren Torah. Overall very good condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. דרשת הרב אברהם דובער 1936הרת המשפחה' קובנה תרצ"ו 'ט .179

מעט קרעים  .כהנא שפירא אב"ד דק"ק קאונאס ]קובנה[ בחנוכה תרצ"ו. יידיש

 .וכתמים. באופן כללי מצב טוב

.aharat hamishpacha" a few tears and stains. In general good conditiont" 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

דפוס ראשון. 'אוריין תליתאי' להגאון רבי משה תאומים בעל שו"ת 'דבר משה'. לבוב,  .180

  1880תר"ם 

 

תשובות על ארבעה חלקי  'אוריין תליתאי' ספר

אב"ד  מהגאון רבי משה תאומים .השולחן ערוך

ונלווה אליו  ,תרמ"ח(-הוראדענקא)תקע"ט

מהגאון רבי נפתלי  'שער נפתלי' שו"ת וחידושים

  .הירץ תאומים אב"ד ווילעלקאטש

[, יח, 10. ]1880לבוב, תר"מ  .מהדורה ראשונה

 34קז; ל דף; -עא, סא-נד, נד-מב, נג-לא, כו-כה

 .ס"מ

כריכה ישנה, חלק האחורי מנותק וללא שדרה. 

נותק. שולים רחבים. מעט קרעים דף אחרון מ

 -ונקבי עש. מספר הדבקות וקמטים. מצב בינוני 

 .טוב

First pattern. 'Orein Talitai' to the Hagaon 
Rabbi Moshe Te'omim author of shu"t 'Dvar 
Moshe'. Lebov, 1880 
Old binding, the back is detached and without 

a spine. Last page detached. Wide margins. A few tears and moth holes. Several 
adhesions and wrinkles. Average - good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 



 

 

 

 

 

 

 

שו"ת 'בית שערים' אורח חיים מהגאון רבי עמרם בלום. "מהדורה  .181

 באופן. רשימת חותמים [ דף; דף אחרון1[ רד ]3. ]1909מונקאטש תרס"ט ," ראשונה

 .כללי מצב טוב
.shu"t "Beit Shearim" "first edition", in general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספרים חשובים  2'טהרת הקודש' מנחות. כרך  -מחנה ישראל' על שו"ע ' .182

. כריכה מעט פגועה ומנותקת 1884/6ו'  -למברג תרמ"ד ." "מהדורות ראשונות

 . פים מנותקים. באופן כללי מצב טובבחלקה. מעט קרעים ומספר ד
'Taharat HaKodesh'  -Machane Yisrael' on Shulchan aruch '

Menachot. Volume 2 important books "first editions". Cover slightly 

damaged and partially detached. A few tears and several detached 

.pages. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

דפוס ראשון. 'דעת סופר' על מסכת כתובות פרק ראשון ועל מסכת גיטין  .183

. 1891תרנ"א  -מיהאליוויטץ, תר"נ . כולה מרבי אהרן גרינבערג אב"ד מיהאליוויטץ

חלק מאותיות השער בדיו אדום. כריכה מנותקת. קרע עם חסר בטקסט  [ קכא דף;2]

 .ן כללי מצב טובבשני דפים אחרונים. באופ
First pattern. 'daat sofer'. Some of the cover letters are 

in red ink. Detached cover. Tear with missing text on 

.two last pages. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ם בשבילי פולין, מסיפורי הסופרים החרדים בפולין. ירושלי -בן הנפח' ' .184

  .תשמ"ד. מצב טוב מאוד
orthodox -beshviley polin, from the stories of the ultra -ben hanapach' '

.writers in Poland. Jerusalem 1984. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 

 

כריכה מעט מנותקת. מעט . 1928דפסט תרפ"ח התעוררות תשובה' ח"ג ב' .185

 ללי מצב טובנזקי עש. באופן כ
hithorerut tshuva" slightly detached cover. A little moth damage. In "

.general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

כריכה מעט מנותקת. . . הגהה בכ"י1913שו"ת 'פרי השדה' ח"ג. פאקש תרע"ג  .186

ן כללי מצב כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. בדף כ' קרע עם מעט חסר בטקסט. באופ

 .טוב
pri hasade" shu"t, part 3. Phakash 1913. Handwritten proofreading. "

Cover slightly detached. Stains and a few tears and moth holes. On 

page 20 there is a tear with a little missing in the text. In general good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

כריכה מעט . 1929שו"ת 'קרן לדוד' חלק אורח חיים. סטמר תרפ"ט  .187

 .מנותקת וכן מספר דפים. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב
shu"t "Karen LeDavid" section Orach cHaim. Cover slightly detached as well 

.nditionas several pages. A few tears and stains. In general, good co 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

נדיר. 'מגילת תענית' עם פירוש וחידושי מהר"א ו'מגילת אנטיוכס'.  .188

 ?1858קעניגסבערג, תרי"ח 

 

נדיר. 'מגילת תענית' עם פירוש מהר"א והוא פירוש מלוקט מרבי אברהם 

 .סג"ל מקראקא ובסופו חידושי מהר"א ו'מגילת אנטיוכס' לחנוכה

' טוביהו הכהן אפרתי ור' יוסף בעקקער, תרי"ח קעניגסבערג, בדפוס ר

   .יעקב צבי מעקלענבורג  ס"מ. הסכמת רבי 19’; עמ 48? 1858

 .ללא כריכה. כתמים ומעט נקבי עש זעירים. מצב טוב

rare. 'Megillat Ta'anit' with commentary and chidushey mahar"a and 
'Megillat Antiyochus'. Koenigsberg, 1858? 
without binding. Stains and a few tiny moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

עת ספוד' מרבי שלמה הכהן קליין. מהדורה ראשונה. פאקש, תרנ"ח ' .189

1898  

 

דברי תורה ודרשות לתועלת המספידים והספדים על צדיקים מסודר לפי  'עת ספוד'

מרבי שלמה  'לוי, אב"ד, ראש הקהל וכו סדר פרשיות, שמות אנשים ונשים, כהן,

ס"מ. כריכה  22[, לו דף; 4. ]1898פאקש, תרנ"ח  .הכהן קליין. מהדורה ראשונה

 .טוב מאוד -מעט מנותקת. במספר מקומות מעט מאוד נקבי עש וקרעים. מצב טוב 

תר"ס[ בן רבי גרשון ליב וחתנו של רבי יואל  -]תקצ"ג  רבי שלמה הכהן קליין

בר מפרערוי, לכהן כרב הקהילות פאקש וזנטה. ספריו: 'לקוטי שלמה' אונגאר. ע

 ד'.ו'עת ספו

'Et Sphod' from Rabbi Shlomo HaCohen Klain. First Edition. Phakesh, 

1898 

Cover slightly detached. In several places very few moth holes and 

tears. Good - very good condition. 
   70$חה: מחיר פתי

 

 

 -'פנים יפות' בראשית  -כרך ספרים חשובים: 'באר שמואל' עה"ת "מהדורה ראשונה"  .190

 "'ערוגת הבשם' כללי איסור חל על איסור "מהדורה ראשונה

 

מהרה"ק  ,על התורה ח"א בראשית 'פנים יפות' .'כרך ספרים חשובים. א

בעל ההפלאה. עותק נאה ממהדורה שנדפסה בסמוך למלחמת 

  ;'נ"ד ד 1937קליינווארדיין תרצ"ז  .השניה העולם

מהגאון רבי שמואל ראזעבערג אב"ד  על התורה 'באר שמואל'  .'ב

 .1938קליינוורדיין תרצ"ח  ."אונסדארף. "מהדורה ראשונה

ביאור רחב על כללי איסור חל על איסור מהרה"ק רבי  'ערוגת הבשם' .'ג

בודפסט  ."שונהמהדורה רא" .'משה מחוסט בעל ה'ערוגות הבושם

  .ס"מ 25, צ"ו ד'; 1 1938תרצ"ח 

 .כריכה חצי עור מעט בלויה. מצב טוב מאוד

A volume of important books: "Beer Shmuel" on the tora "first edition" - 
"panim yafot" bereshit - "Arugat haBosem" Prohibition rules apply to 
prohibition "first edition"  
Slightly worn half leather cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

זיוף שם המדפיס ושנת ההדפסה! 'ספר  .191

החיים' הלכות פסח והלכות לולב. זלקאווא תר"ה? 

1845? 

 

חוקת הפסח" על הלכות פסח ו"עץ הדר" "' ספר 'החיים

מרבי מאיר מנחם ביק. "מהדורה  על הלכות לולב

? התאריך הלועזי בשער 1845לקאווא תר"ה? זא ."יחידה

ס"מ. כריכה עתיקה פגועה. מעט  23.5. פ"ו דף; 1825

 .כתמים ונזקי עש. מצב טוב

הפרט בשער " :תעלומת שם המדפיס ושנת ההדפסה

בארצות החיים" אינו מובן. תאריך ’ "שנת אתהלך לפני ה



’ אוצר הספרים, אות ח, מסיעקב )-, ולפי"ז רשמו בן1825ביולי  6רשיון ההדפסה, בשער: 

; ח, 2699’ ( שנת הדפוס: תקפ"ה. ש. ווינער )קהלת משה, אות ה, מס337’ ( וצדנר )עמ565

( סבור שהספר נדפס בשנת ת"ר. אבל נראה שהספר נדפס בין תר"ה ובין תר"י, כי 4126’ מס

יעקב מאיר פאדווא, המתואר בראש הסכמתו "אב"ד בריסק, בעהמ"ח ספר מקור מים ’ ר

תרט"ו. הוא חתם -חיים" ספרו נדפס בשנת תקצ"ו והוא עצמו שימש אב"ד בריסק בשנים ת"ר

כאן ב"יום ב ח אדר שני" ובאותן שנים חל ח אדר ב ביום ב רק בשנים תר"ה ותר"ח )אמנם 

תקפ"ט, ואיזכור שמו כאן הוא מעשה זיוף(. -המדפיס מ. ז. מאירהופר פעל בשנים תקפ"א

יעקב מאיר פאדווא נזכר המחבר ’ תנה בחיי המחבר ובהסכמת רשלמה קלוגר ני’ הסכמת ר

בברכת המתים. פרט השנה בשתי ההסכמות אינו מובן. המחבר נפטר כנראה בשנת תר"ג או 

 .(000303085תר"ד)מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 

Falsifying the name of the printer and the year of printing "sefer hachayim" Pesach 
halachs and Lulav halachas. Zalkava 1845? 
"Single Edition". Antique damaged cover. A few stains and moth damage. Good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ערוך החדש 'ערך חיים' ערכי המקראות ב"ח, מרבי חיים פוטרניק חוטר מגזע משפחת  .192

אניק, הרה"ק מברדיטשוב. "מהדורה יחידה". ס

 1912תרע"ב 
 

ספר 'ערוך החדש ערך חיים ערכי המקראות' ב"ח 

ביאור מילים זרות בתנ"ך מרבי חיים פוטרניק 

 ."חוטר מגזע משפחת "הרה"ק מבארדיטשוב

מ' יצא מהדורת  –)בשנות ה "מהדורה יחידה"

עמ';  6, נ"ח ד', קנ"ג, 6. 1912צילום(, סנוק תרע"ב 

 .ס"מ 23.5

י זמן ומעט מאוד קרעים. כריכה ישנה פשוטה. כתמ

 .מצב טוב מאוד

aruch hachadash 'erech cHaim' erchey hamikraot 2 
parts, by Rabbi Chaim Poternik Hoter from the 
lineage of the family of the rebbe from Berditsov. 

"Single Edition". Sanik, 1912 
Plain old cover. Time stains and very few tears. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

התקופה הגדולה' "פרקי התבוננות במצב האומה וארצנו הקדושה בשעה  .193

זו ובירור מקיף על דרכי הגאולה וסימניה, על יסוד דברי חז"ל, ספרי הראשונים 

והאחרונים", מאת רבי מנחם מ' כשר. ובסופו מוסף ספר 'קול התור' פרקי גאולה 

ירושלים, תשכ"ט. . ן המקובל רבי הלל משקלוב ובו חזון נפלא של רבו הגר"אמהגאו

 .כריכה מקורית. מעט מאוד נקבי עש. באופן כללי מצב טוב מאוד
hatkufa hagdola" original cover. Very few moth holes. Overall very good "

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

. ב'. שערי תשובה 1880שו"ע האר"י, ווילנא, תרמ"א  א'.. כרך ספרים חשובים .194

ד'. עונג   .1889לרבינו יונה. וילנא, תרע"א. ג'. 'רוממות נשמת ישראל' ווארשא, תר"נ 

 .טוב -שבת, ווארשא, תרס"ו. ה'. צדה לדרך, ווארשא, תרס"ד. באופן כלל מצב בינוני 
.ood conditiong -A volume of important books. In general, medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

ספר 'המבקש' כתבי רבי שם טוב בן יוסף אבן פלקירה. ורשה תרפ"ד  .195

 . טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב . 1924
.very good condition -The book 'hamevakesh' is generally in good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

י מיכל יהודה ליפקוביץ והגאון רבי דוב קונטרס 'עול תורה' מהגאון הגדול רב .196

 .[ עמ'; כתמים. מצב טוב1ל"א ]. יפה
.Contress 'Ol Torah' stains. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'הדעה  -רשימות חותמים מרוב ישיבות הונגריה, פולמוס נגד הרפורמים. 'חומת הדת'  .197

. "מהדורות יחידות" והדבור' עם קונטרס 'אשרי המחכה' בענייני הגאולה

 1928/9תרפ"ט  -מיהלוביץ תרפ"ח 

 

 ,נגד ... המתחדשים ... ללכת בדרכי האומות" 'חומת הדת' .'מהדורות יחידות. א

בשמותם" "ולשונם" "ומלבושם" "וטיאטריאות" וכדומה". מרבי שמואל רובין. "

רי נקבצו דברים יקרים ממאמ 'ב'. 'הדעה והדיבור .1929מיהאלאוויטץ, תרפ"ט 

ארבעה עמודים  חז"ל. מיכאלאווצע, תרפ"ח. 'אשרי המחכה' מענייני גאולה. בסופו

  .של רשימות חותמים מרוב ישיבות הונגריה

עמ'; שער נפרד לאשרי  4, כ"ב, 2, ע"ה עמ'; הדעה והדיבור נ"ב, 6חומת הדת 

 -ס"מ. כריכה ישנה. כתמי זמן ומעט מאוד נקבי עש וקרעים. מצב טוב  19המחכה. 

 .וב מאודט

Lists of signers from most Hungarian yeshivas, a polemic against the 
reformers. 'chomat hadat' - 'hadea vehadibur' with the 'ashrey 
hamechake' counterss on matters of the geula. "Single Editions" 
Mihalovitz 1928/9 
Old cover. Time stains and very few moth holes and tears. Good - very 
good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 



'מאמר ר' עקיבא' כרך שני ספרים נדירים  -אגרא דשמעתתא' ' .198

  .''מהדורות יחידות

 

  .כרך שני ספרים נדירים

אגרא דשמעתתא' ענייני חזקה מהגאון רבי משה אברהם אבלי ' .'א

מהרה"ק רבי שלמה שפירא מלבוב. הסכמות חשובות ובהם 

 .האלברשטאם מבאבוב, והרה"ק בעל ה'ערוגות הבושם' מחוסט

  ;'. מ"ד ד1906מונקאטש, תרס"ו  .מהדורה יחידה

עקיבא' ח"א, על ספר בראשית. דרושים מהגאון רבי ’ ב'. 'מאמר ר

[: 4בדפים אחרונים שו"ת. בדף ] .עקיבא אונגאר אב"ד דק"ק סודיטץ

 ."הל בקודש בימי בחרות לבן ח"י שנים"מעשה נוראה על מה נעשתי מו

  .ס"מ 24[, כח דף; 4. ]1907מהדורה יחידה. ווייטצען , תרס"ז 

 .טוב מאוד -כריכה ישנה מעט בלויה. מעט נקבי עש. נייר טוב. מצב טוב 

 'Yigra Deshmetata' - 'maamar Rabby Akiva' volume two rare books 
'single editions'. 
Old cover slightly worn. Few moth holes. good paper. Good - very 
good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 1822לשון זהב' ב"ח, דפוס ראשון. אפענבאך תקפ"ב ' .199

 

ספר 'לשון זהב' ב"ח, חידושים ושו"ת כולל תשובות מגאוני עולם, עה"ת, הלכה ועל 

בק"ק לונדן ... ומדינת ענגלאנד אב"ד ’ שהי" הש"ס, מהגאון רבי דוד טעבלי הכהן שיף

... ומלפנים דיין ... בעיר ... אבותיו ק"ק פ]רנק[ פורט דמיין... הכינותיו וגם סדרתיו אנכי 

מרדכי אדלר הכהן נר"ו אב"ד דק"ק מירינגן והגליל שווארץ ’ הצעיר גבריאל בן ... ר

 ."וואלד

שער  .ס"מ 33.5"ד ד'; , מ1, ל"ב, 3. 1822תקפ"ג  -מהדורה ראשונה. אופנבך, תקפ"ב 

  .נפרד לח"ב

 .כריכה ישנה פשוטה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב טוב

'leshon zahav' 2 parts, first print. Effenbach 1822 
Plain old cover. Some moth damage and stains. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

. הקדמה 1935תרצ"ה  תמימי דרך' דיני תפילת הדרך. קליינווארדיין,' .200

 מעניינת מהמחבר הגאון רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ

 

ספר 'תמימי דרך' על דיני תפילת הדרך ותפילותיה, עפ"י סדר בעל הקיצור 

שלחן ערוך, עם דינים מפוזרים, מאמרי חז"ל, וליקוטי אמרים מפי סופרים 

נפתלי' ממאד וספרים מאת רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ בן הרב בעל 'בית 

  .'ונכד בעל ה'קול אריה

הקדמה מעניינת מהמחבר בעניין תפילת הדרך ובין הדברים נכתב: "ובפרט 

מכוניות[ ]–שנוסעים על מסילות הברזל ]רכבות[", "ובפרט על האוטאמאבילין 

 ."..אשר הוא סכנת נפשות יותר מכל העגלות ד' ישמרנו ויצילנו

 .. באופן כללי מצב טוב מאודס"מ. כריכת מעטפת רכה 14.5לב דף; 

'Tmimei Derech' the halachas of the tfilat haderech. Kleinwardene, 1935. 
An interesting introduction by the genius author Rabbi Pinchas Zelig HaCohen Schwartz 
Soft maatefet cover. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

'שו"ת  - 1833פנים מאירות' מהדורה לא מצויה, סדילקוב תקצ"ג ' .201

 1834מהר"י קולון' סדילקוב תקצ"ד 
 

מהדורה לא  .כרך שני ספרים חשובים. א'. שו"ת 'פנים מאירות' למהר"ם א"ש

ללא  'ב'. 'שו"ת מהרי"ק .ד'; מספור משובש 75. 1833מצויה, סדילקוב תקצ"ג 

  .ס"מ 38, צ"ח ד'; 7שובות רד"ך. שער, נכרך בתחילתו שער של ספר ת

שייך להחברא תורה אור בבהמ"ד הקדוש דפ"ק " :רישום ,בשער פנים מאירות

 ." ...זאלוזיץ קניתי בעד ששה זהובים

 .כריכת עור מהודרת מעט פגועה. מעט מאוד נקבי עש. מצב טוב מאוד

'panim mehirot' edition not found, Sedilkov 1833 - 'Shut Mahar"i Kolon' 
Sedilkov 1834 
Fancy leather binding slightly damaged. Very few moth holes. Very 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 תנ"ך ומפרשיו
שנת העשור למדינת ישראל, תנ"ך בעברית ואנגלית עם  .202

"איורים" וכריכת מתכת נאה. הוצאת החברה להוצאת  2000
ניו יורק. מעט קרעים,  -לונדון  -לים תנ"ך ירושלים בע"מ, ירוש

  באופן כללי מצב טוב מאוד.
The year of the decade for the State of Israel, a tana"ch 

in Hebrew and English with 2000 "illustrations" and a 
nice metal binding. Published by the Jerusalem Bible 

New  -London  -salem Publishing Company Ltd., Jeru
.York. A few tears, in general very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 
 

 
 

 . רחבו יותר מאורכו1865נדיר! תהלים עם שימוש תהלים ומעמדות. רעדלהיים תרכ"ה  .203

 

תהלים עם שימוש תהלים ומעמדות. רעדעלהיים תרכ"ה 

חבו גדול ס"מ. ר 11.5/9.5עמ';  224י"ב, קל"ו ד',  .1865

 . מארכו

נדיר ביותר! בספירה אחרונה: 'סדר המעמדות' שאינו רשום 

בספריה הלאומית ולא במפעל הביבליוגרפיה יודלוב ובאוצר 

 !רוזנפלד לא רשומה מהדורה זו כלל-הספר העברי וינוגרד

כריכה ישנה. מעט כתמים ומעט מאוד קרעים. הדבקת סלוטייפ 

 .באחד הדפים. מצב טוב מאוד

rare! tehilim wuth shimush tehilim and maamadot. 
Redelhaim 1865. It is wider than it is long 
Old cover. Few stains and very few tears. Adhesive 
tape on one of the pages. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 
 
 



 
 

ויקרא. רעדלהיים,  -רבי וואלף היידנהיים. חומש 'תורת משה', בראשית  .204

 1818/1819תקע"ט  -תקע"ח 

 

ועם תרגום אשכנזי . חומש 'תורת משה' מדויק ומוגה מרבי וואלף היידנהיים

[, קמג, כד, ד, 3במקור: ] 1818וביאור מספר מנחה חדשה. בראשית תקע"ח 

נ"ח בספירה  -ג' בספירה ראשונה ודפים נ"ה  -דפים א'  חסר נח ד'; בעותק זה

שערים נפרדים לסדר ; [, קז; כד; פ דף1, ]1819א תקע"ט אחרונה. ויקר

 .ס"מ. כריכות פשוטות. מעט נקבי עש וכתמי זמן. מצב טוב. 17 ההפטרות

Rabbi Wolf Heidenhaim. chumash 'Torat Moshe', bereshit - vayikra. 
Redelhaim, 1818/1819 
This copy is missing pages 1 - 3 in the first count and pages 55 - 58 in the 
last count. 
Simple covers. A few moth holes and time stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 
 
 
 
 

תהלים ע"פ ניר לדוד מהרב הפילוסוף רבי אליהו בן  .205
מתחיל בפרק א' של תהלים, ללא השער וה'יהי רצון'  אמוזג. עותק חסר
כתמים וקרעים והדבקות. ." מהדורה יחידה" 1858וכו'. ליוורנו תרי"ח 

 . מצב בינוני
tehilim according to Nir Ledavid by the rav the philosopher 

Rabbi Eliyahu ben Amuzag. A missing copy begins with 
chapter 1 of tehilim, without the title page and 'yehi leratzon' 

dition". Stains and tears and etc. Livorno 1858 "single e
.adhesions. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 
 
 

 . שער מצויר1710בגדי אהרן' דפוס ראשון. וראנקפורט דמיין תע"א ' .206

 

ספר 'בגדי אהרן' דרושים עה"ת מרבי אהרן תאומים הי"ד אב"ד 

 . וורמייזא ובעל ספר מטה אהרן

[ מ, כא, כ, טו, 2. ]1710א פרנקפורט דמיין תע". מהדורה ראשונה

 .ס"מ. שער מצויר ברובו 29.5יא]צ"ל יח[ דף; ספירת דפים משובשת. 

הסכמות חשובות. הספר יצא לאור על ידי בן המחבר רבי אריה יהודה 

 . ליב תאומים דיין דק"ק פרנקפורט ועם חידושים ממנו

 .יכריכה פגועה וחלקה הקדמי מנותק. נזקי עש ומעט כתמים. מצב בינונ

'bigdey Aharon' first print. Verrankfort demane 1710. Painted title 
page 
 
Cover is damaged and the front part is detached. Moth damage and 
a few stains. Medium condition. 

 80$מחיר פתיחה: 
 
 
 
 



דפוס ראשון. 'דברי דוד' עה"ת. הסכמות הרה"ק רבי משה  .207

אנז, והרה"ק ה'דרכי תשובה' ממונקאטש ועוד. סוואליווע הלברשטאם מצ

 1910תר"ע 

 

דברי דוד' על התורה מהגאון רבי דוד הכהן זאלצער דומ"צ מונקאטש נין ונכד '

[, קסב 2. ]1910להרב הגאון רבי דוד דייטש. מהדורה ראשונה. סוואליווע תר"ע 

 . ס"מ 24.5דף; 

רה"ק ה'דרכי תשובה' הסכמות הרה"ק רבי משה הלברשטאם מצאנז, ה

 .ממונקאטש והגה"ק רבי שלום גאלדענבערג אב"ד סוואליווע והגליל

 .טוב מאוד -כריכה ישנה, חלקה הקדמי והשדרה מנותקים. באופן כללי מצב טוב 

First pattern. "Divrey David" on the tora. The agreements of Rabbi 
Moshe Halbershtam of Sanz, and the Rabbi the "Darchei Tshuva" of 
Monkatesh and more. Svalive 1910 
Old cover, the front part and the spine are detached. Generally good 
- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 מחזורים וספרי תפילה   
 

נסדר ע"י החיד"א, 'ח"ם לב"י' סדר חנוכת הבית וברית מילה. "מהדורה  .208

 1881ונה", ליוורנו תרמ"א ראש

ספר 'ח"ם לב"י' סדר חנוכת הבית וברית מילה, "נסדר מאת הרב חיד"א 

 ."זצוק"ל

ס"מ. כריכה ישנה, שדרת עור  19.5נ' דף;  .1881דפוס ראשון. ליוורנו תרמ"א 

 .מהודרת ומעט בלויה. מצב טוב מאוד

Ordered by the cHid"a, 'cHa"m Lib"i' the order of chanukat habayit and brit 
mila. "First edition", Livorno 1881 
Old cover, elegant and slightly worn leather spine. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 1823/24תקפ"ד  -מטיב שפה' מהדורה ראשונה. ברעסלויא, תקפ"ג ' .209

י בני ישראל השונים עם כולל הסליחות לימים הנוראים, כפי מנהג" 'מטיב שפה' ספר

ב"ח  .דויטש[ ובאורן" מאת רבי רפאל פירשטענטהאל-תרגומן לל"א ]לשון אשכנז

 .בשערים נפרדים

-356[, 1. ]140-352, 138[, 16. ]1823/24תקפ"ד  -ברעסלויא, תקפ"ג  .דפוס ראשון

  .ס"מ 19[ עמ'; 4, ]589-627, 587

'מעון הברכות', רבי זלמן טיקטין  רבי ישראל יונה סג"ל אב"ד קעמפנא ובעל :הסכמות

דף הקדשה  אב"ד ברסלויא ורבי יוסף אליעזר אפלער רב בגלאגוי. לאחר דף השער

לכבוד תפארת עמו ועדתו ה"ה החכם השלם.... הרופא הגדול המובהק ' :מודפסת

 .לקניית הספר שבעה עמודים של רשימות חותמים המכונה דאקטאר גוטטענטאג', וכן

 .טוב מאוד -ספר מעט מפורק. מעט כתמים. מצב טוב כריכה מנותקת. 



"metiv safa" first edition. bResloia, 1823/24 
Detached cover. A slightly disjointed book. A few stains. Good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שבט , מזכרת משמחת הבר מצוה של רבי פנחס אבוחצירא מבאר שבע .210

 ."ן, ברכת המזון. מצב טובתש
A memento from the bar mitzvah celebration of Rabbi Pinchas 

.Abu cHatzira of Be'er Sheva, birkat hamazon. Good condition 

 20$חה: מחיר פתי

 

 

 

 -שואה  –אנטישמיות 

 שארית הפליטה ושנחאי
הגטו הוורשאי, כולל צילומים  'THE WARSAW GHETTO' ספר .211

 טוב מאוד -ס"מ. מצב טוב .  28.5 טקסט הספר בלועזית. קשים מהווי הגטו

The book 'THE WARSAW GHETTO', the Warsaw ghetto, 

includes harsh photographs from ghetto life. The text of the book 

very good condition -is in foreign language. 28.5 cm. Good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חיי  -געשיכטע פון יידן אין ווארשע' ' .212

היהודים בוורשה עם תמונות. "מהדורה 

י"ג  -ראשונה". סט שלם. ניו יורק תש"ז 

1947/53 

חיי היהודים  -געשיכטע פון יידן אין ווארשע' '

כרכים.  3 -בוורשה עם תמונות. סט שלם ב 

י"ג  -"מהדורה ראשונה". ניו יורק תש"ז 

 .טוב מאוד -. מצב טוב 1947/53

'Geshchite fon Yiden in Varsha' - Jewish life in 
Warsaw with photos. "First Edition". complete 
set New York 1947/53 
Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



שארית הפליטה' סידור חסידי שנדפס ע"י הרה"צ רבי אברהם דוד ' .213

סבורג, עם הקדמה קצרה ומרגשת במיוחד. הורוויץ מגרוסווארדיין ואוג

 1946אוגסבורג, תש"ו 

שארית הפליטה' סידור חסידי שנדפס ע"י הרה"צ רבי אברהם דוד הורוויץ '

אוגסבורג,  .מגרוסווארדיין ואוגסבורג, עם הקדמה קצרה ומרגשת במיוחד

ס"מ. כריכה ישנה. כתמים  20.5. קסח; מג דף; שער נפרד לתהלים. 1946תש"ו 

 .ט קרעים ונזקי עש. באופן כללי מצב טובומע

'sheerit hapleta' a Hasidic Siddur printed by Rabbi Avraham David 
Horwitz of Grosswarden and Augsburg, with a short and particularly 
moving introduction. Augsburg, 1946 
Old cover. Stains and some tears and moth damage. In general good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

שארית הפליטה. סדר תפילה "תקות ישראל"  .214

נדפס ע"י הג'וינט עם "אגרת שלום ונחמה" 

 1947לפליטים מיהודי אמריקה. ניו יורק, תשי"ז 

שארית הפליטה. סדר תפילה "תקות ישראל" נדפס 

ע"י הג'וינט עם "אגרת שלום ונחמה" לפליטים 

כריכה רכה. .1947מריקה. ניו יורק, תשי"ז מיהודי א

 .מעט קרעים קלים. מצב טוב

sheerit hapleta. The prayer book "Tikvat Yisrael" 
was printed by the joint with "Yigeret Shalom 
venechama" for refugees of American Jewish. 
New York, 1947 
Softcover. A few minor tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

סידור נדיר שיצא לאחר השואה והוקדש לזכרון הקדושים  .215

שנהרגו ע"י הנאצים ימ"ש, עם תפילה מיוחדת להזכרת נשמות הקדושים, 

 1947מינכן, תש"ז 

סידור נדיר ומיניאטורי שיצא לאחר השואה והוקדש לזכרון הקדושים 

נוסח שונה להזכרת שנהרגו ע"י הנאצים ימ"ש, עם תפילה מיוחדת ו

ס"מ לערך. כריכה  12[ עמ'; 11, ]767. 1947מינכן, תש"ז  .נשמות הקדושים

 .מקורית. כתמים ומספר נקבי עש בודדים. מצב טוב מאוד

A rare siddur issued after the Holocaust and dedicated to the 
memory of the martyrs killed by the Nazis, with a special tfila for the 
remembrance of the souls of the martyrs, Munich, 1947 
Original cover. Spots and a number of individual moth holes. Very 
good condition. 

  50$מחיר פתיחה:

 

 

 



 

מלין דרבנן' שארית הפליטה. מינכן, דפוס כתר, תש"ח ' .216

1948? 

  .שטאטרספר 'מלין דרבנן' מרבי ישראל מיכל

? כריכת מעטפת 1948שארית הפליטה. מינכן, דפוס כתר, תש"ח 

 .רכה. מצב טוב

'Malin Derabanan' sheerit hapleta. Munich, Keter Printing 
House, 1948? 
Soft mahatefet cover. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

'שמע קולנו' תפלות  - 1947משנה תורה' מינכן תש"ז ' .217

. לוט שני ספרי שארית 1946שנה, שטוקהולם תש"ו לכל ה

 הפליטה

'שמע קולנו' תפלות לכל  - 1947משנה תורה' מינכן תש"ז '

ספרי שארית  2. לוט 1946השנה, שטוקהולם תש"ו 

 .הפליטה. גודל משתנה, מצב באופן כללי טוב מאוד

'Mishne Torah' Munich 1947 - 'shma kolenu' Prayers for 
the whole year, Stockholm 1946. Lot of two books of 
sheerit hapleta. 
Size varies, overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

שנחאי. 'שעורי דעת' "יו"ל ליום הזיכרון של אדמו"ר מהרי"ל בלוך זצוק"ל ע"י חבר  .218

ן מהרי"ל . עם דף תמונת הגאו1946תלמידי ישיבת טלז. מרחשון, שנגהאי, תש"ו" 

טוב  -עמ'; מעטפת רכה. נקב עש בודד לאורך הספר בשוליים. מצב טוב . 10 ]2 [בלאך

 . מאוד
Shanghai. 'shihurey daat'. soft mahatefet cover. A single moth hole 

.very good condition -throughout the book in the margins. Good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

פרי חסידות, 'פרי ס 2שנחאי. כרך  .219

 1946'קול שמחה השלם'. שנחאי תש"ו  -הארץ' 

 

 .כרך שני ספרי חסידות שנדפסו בשנחאי

א'. ספר 'פרי הארץ' מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל 

הוצאת ועד הדפסה "מפיצי אור", ישיבת  .מויטבסק

 .1946חכמי לובלין, שנגהאי )מדינת כינה(, תש"ו 

שמחה בונם  ב'. ספר 'קול שמחה' מהאדמו"ר רבי

הוצאת ועד הדפסה "מפיצי אור", ישיבת  .מפשיסחא

 .1946חכמי לובלין, שנגהאי )מדינת כינה(, תש"ו 

כריכה ישנה מעט בלויה. מעט מאוד קרעים. באופן 

 .כללי מצב טוב מאוד



Shanghai. Volume 2 of Hasidic Books, 'pri Ha'aretz' - 'kol simcha hashalem'. Shanghai 
1946 
Old cover slightly worn. Very few tears. Overall very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

א'. חמשה . אוסף ספרי שארית הפליטה ודפוסי שואה שלמים וחסרים .220

חומשי תורה, ניו יורק, תש"ה. ב'. מנחת שבת ומנחת יו"ט, ווארשא, ג'. הגדה 

דפוס כתר. שער ח"ד ודף נוסף לפסח, מינכן, תש"ז. ד'. תולדות יעקב יוסף, 

בלבד. ה'. משנה ברורה ח"ו. ו'. אוהב ישראל. ז'. מעינה של תורה שמות. ח'. 

סה"כ . אביר הרועים. ט'. ספר חרדים. י'. משניות פסחים, באזעל, תש"ח

 .עשרה ספרים/חלקי ספרים. גודל ומצב משתנה, האוסף נמכר כמו שהוא

apleta and the Holocaust A collection of books of sheerit h

patterns complete and missing. Ten books/parts of books in total. 

.Size and condition varies, collection sold as is 
 20$ מחיר פתיחה:

 

 

 

 

ונקרא שמו בישראל' התרת עגונות לאחר מלחמת העולם. ' .221

 1948פעסט, תש"ח 

 

יוסד לברר אם מומר זוקק ליבום וחליצה, קונטרס 'ונקרא שמו בישראל' "מ

  ."...ואם מחלל ש"ק וכופר דינו כמומר

יו"ל ע"י בית דין המיוחד לתקנות עגונות בלשכה המרכזית לקהלות "

הארטהאדאקסיות במדינת הונגריא". בסוף הקונטרס חתומים בדפוס, 

חברי בית הדין: הגאון רבי יעקב סג"ל לעבאוויטש, הגאון רבי ישראל 

 .לץ והגאון רבי שמעון ישראל פאזעןווע

ס"מ. מעטפת רכה מעט בלויה. חור קטן  20עמ';  25. 1948בודאפסט, תש"ח 

 .טוב מאוד -באחד הדפים עם מעט חסר. מצב טוב 

'venikra shmo beIsrael' The release of agunot after the World War. 
Fest, 1948 
Soft mahatefet cover slightly worn. A small hole in one of the pages 

with a little missing. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר נדיר שנדפס בעיצומה של השואה! 'חקת הפסח הקצר'  .222

 1944בודאפעסט, תש"ד 

 

כולל כל הלכות פסח מראשון שבראשונים עד " 'חקת הפסח הקצר' ספר

הגאון רבי בן ציון  לשון צח וקלה מאוד" מאתאחרון שבאחרונים בדרך נאה ו

 .גאססענבויער מקמארנא

מהדורה רביעית עם הוספת 'אגרת הקודש' של רבי שמשון מאוסטרופוליא 

 .הי"ד. המו"ל רבי יעקב יושע וויזנער מביסירמין

בתקופת מלחמת העולם השניה ועד לכיבוש הגרמני המשיכו המו"לים 

ים עבור הקהילה, הספר שלפנינו ייתכן היהודים שבהונגריה בהדפסת ספר

 !!מאוד שהוא האחרון שנדפס בתקופת השואה ויצא לאור לקראת פסח תש"ד

ס"מ. כריכה מקורית. מצב טוב  22.5[ כ"ו דף; 4] 1944בודאפעסט, תש"ד 

 .מאוד



A rare book printed in the midst of the Holocaust! "chukat hapesach hakatzar" Budapest, 
1944 
Original cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שארית הפליטה, תהלים וסידור מיניאטורי. ""שייך להבחורים דגור פה  .223

 , מחנה עקורים פרנוואלד1947לאנדסברג"". תש"ז 

 

תהלים צדה לדרך עם סדר התפלה בנוסח ספרד ולימוד משניות ליא"צ' דפוס '

 .יפה, פרנולד

ינו נדפס במחנה העקורים לאחר מלחמת העולם השניה. בין התהלים הספר שלפנ

לסידור :'יפה לתפילה' אמרות חסידיות והנהגות כהכנה לתפילה. בסוף הסידור מעט 

 .הלכות ביידיש

  .""בדף הפורזץ רישום ""שייך להבחורים דגור פה לאנדסברג

י עש זעירים ס"מ. כריכה מעט פגועה. מעט מאוד נקב 9.5[ דף; 103קסה; ] [2]

 .וכתמים. מצב טוב

sheerit hapleta, tehilim and a miniature siddur. ""Belongs to the guys 
degur here in Landsberg"". 1947, Fernwald displaced persons camp 
Cover slightly damaged. Very few tiny moth holes and stains. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר סגולה!  -  שנחאי. כרך שני ספרי חסידות. 'דרך פיקודיך' מהרה"ק ה'בני יששכר' .224

'עטרת ישראל' מהרה"ק רבי ישראל באהפאלי נכד בעל המאור עיניים מטשרנוביל. שנגהאי, 

 1946תש"ו 

 

כרך שני ספרים חשובים מדפוס שנחאי, 

דרך פיקודיך' על תרי"ג ' .'. א1946תש"ו 

עטרת ' .'ב .ששכר' זי"עמצוות מה'בני י

ישראל' להרה"ק רבי ישראל באהפאלי נכד 

הסכמת  .בעל המאור עיניים מטשרנוביל זי"ע

הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל הכותב בין 

"ויגן עליהם זכות ש"ב הרב המגיד   דבריו:

הקדוש ז"ל עליהם ועל המדפיסים ועל 

הקונים ספר הזה, ייטיב ה' להם ברו"ג 

  ."אכי"ר בגוף ונפש ומאוד,

ללא כריכה. ספר מעט מתפרק ומספר דפים 

מנותקים. כתמי זמן ומעט קרעים. באופן כללי 

 .מצב טוב

Shanghai. Volume two Hasidut books. 'Derech pikoudecha' from the Rebbe the Bnei 
Issachar - a virtue book! 'Ateret Yisrael' from Rabbi Yisrael Behaphali, a grandson of the 
Me'or Einaim from Chernobyl. Shanghai, 1946 
 
without binding. Book is slightly falling apart and several pages are detached. Time stains 
and a few tears. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 פולמוס
 

כריסטיאן ויכוח רבי יוסף שטאטהאגן נגד המומר קארל  .225

אדזארדוס מהאמבורג. ספר 'מנחת זכרון'. נייר מיוחד. עברית וגרמנית. 

 1914ברלין תרע"ד 

נדיר!!! 'מנחת זכרון' "חברתי לי לזכרון מהשאלות אשר נשאלתי מחכמי 

האומות בענין האמונה ומה שהשבתי אליהם", מאת רבי יוסף 

 .שטאטהאגן

ארל כריסטיאן אדזארדוס תיאור ויכוח רבי יוסף שטאטהאגן נגד המומר ק

מהאמבורג. התיאור בעברית מעורבת בגרמנית. יצא לאור על ידי אברהם 

יד שהועתק בשנת תפ"ג, בתוספת תרגום לגרמנית, -ברלינר, על פי כתב

 .מבוא והערות

ס"מ. החלק העברי נדפס  24עמ';  XXXII; [10] 19 .1914ברלין תרע"ד 

  .באותיות דמוי כת"י

יר עבה. שוליים רחבים במיוחד ובחלק מהדפים השוליים כריכה מקורית? ני

 .מעט חתוכים. כתמים ומעט נקבי עש. מצב טוב

A debate between Rabbi Yosef Staathagen and the convert Karl 
Christian Edzardos from Hamburg. The book Minchat Zikaron. 
special paper. Hebrew and German. Berlin 1914 
Original cover? thick paper. Extra wide margins and on some of the pages the margins 
are slightly cut. Stains and a few moth holes. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

פולמוס בין השמשות, נדיר! 'איזהו בין השמשות' ברלין תרפ"ד  .226

1924 

יין פולמוס בין השמשות אימתי הוא חל, קונטרס 'איזהו בין השמשות' בענ

תוצאה מיוחדת מתוך ה'ישורון' ירחון לתורה " .מאת רבי יחיאל שלעזינגער

 ."ולעניני היהדות, ברלין

ס"מ. מעטפת רכה. שוליים רחבים. כתמי  22[ כב עמ'; 1. ]1924ברלין תרפ"ד 

 .זמן וקרעים קלים. מצב טוב

A polemic between the suns, rare! "heyzehu ben hashmashot" Berlin 
1924 
soft mahatefet cover. Wide margins. Time stains and light tears. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 ספרי ירושלים



 

 
תשכ"ד. חזון החיים,  -חוברות. ירושלים תרצ"ה  4חשבונות הגאולה, לוט  .227

חשבונות הגאולה, ירושלים,  - חזון דניאל, ירושלים תרח"ץ -ירושלים, תרצ"ה 

  .תשי"ט. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב -תשי"ט 
cheshbonot hageula, lot 4 booklets. Size and condition vary, generally 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 אוסף חמישה ספרים חשובים מדפוסי ירושלים .228

 

ת הדברות באל ערבי, תרצ"א עשר .'ספרי ירושלים: א 5אוסף 

כנסת אליהו יו"ל ע"י אליהו אברהם מזרחי, רצ"א  .'ב .1931

פתח  .'ד .1900אהבת עולם, גימטריאות וחשבונות רבים. תר"ס  .'ג .1931

אליהו ח"א מרבי אליהו ילוז אב"ד הספרדים בטבריה, תרנ"ו 

 .1927קונטרס ציונים לתורה תרפ"ז  .'ה .1896

 .באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהואגודל ומצב משתנה, 

A collection of five important books from Jerusalem prints 
Size and condition vary, generally good condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

רוח חכמים' לרבי מאיר יואל וויגאדער עם תמונתו. ירושלים, תרצ"ג ' .229

1933 

 

כולל דברי חכמה ומדע, אוצר פתגמים ... ומכתמים ... אשר " 'יםספר 'רוח חכמ

שמעתי ... ועליו הוספתי קונטרס דברי צחות אשר אמרתי בעצמי ... וקראתיו 

בשם "דבר בעטו" ולבסוף קונטרס מנחת יהודה ובו איזה גרגרים מספרי הגדול 

ער. "כולם רבי מאיר יואל וויגאד "מנחת עני" באורים על תפלות ישראל ..", מאת

 ."העליתי על הכתב פה עיר דובלין אשר במדינת איעלאנד

שער ראשון חלקו בדיו  .ס"מ 24[ מח, יד, יד עמ'; 7. ]1933תרצ"ג   ירושלים,

אינו   ."ל"דבר בעטו" ול"מנחת יהודה אדום, ובתוך הספר שני שערים נוספים

 .מחברדף עם תמונות ה לאחר השער .רוזנפלד-באוצר הספר העברי וינוגרד

כריכה פגועה ומנותקת לשניים. כתמים. קרע עם מעט חסר בשער ראשון. מצב 

 .טוב מאוד -טוב 

'ruach chachamim' by Rabbi Meir Yoel Vigader with his picture. 
Jerusalem, 1833 
is not in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book collection. 
Cover damaged and torn in half. stains Tear with a little missing in the 
first title page. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 ספרי יסוד
 1781דפוס ראשון. ספר יסוד. 'שו"ת הרי"ף' ליוורנו, תקמ"א  .230

שאלות ותשובות למרנא ורבנא הגאון רבינו יצחק אלפאסי', שלוש מאות '

  .בינו הרי"ףועשרים שאלות ותשובות מר

 .ס"מ 21[ נג דף; 4. ]1781ליוורנו תקמ"א  .מהדורה ראשונה

הסכמה ארוכה ממרן החיד"א, הסכמת רבני ליוורנו ורבני מודינא עם 

  .הסכמת רבי ישמעאל הכהן

 260סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

ללא כריכה. דף השער מנותק. שוליים רחבים. כתמים. מעט קרעים ונקבי 

 .. באופן כללי מצב טובעש בעיקר בשוליים

First pattern. Basic book. "shu"t hari"f" Livorno, 1781 
without binding. The title page is detached. Wide margins. stains A 

few tears and moth holes mainly in the margins. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה:  

 

 1729שי הלכות' למהר"ם א"ש בעל הפנים מאירות. זולצבאך, תפ"ט דפוס ראשון. 'חידו .231

 כרוך בסופו חלק מהספר 'פנים מאירות' ח"ג -

ספר 'חידושי הלכות' על מסכת בבא קמא 

מהגאון רבי מאיר אייזנשטט המהר"ם א"ש 

 .'בעל ה'פנים מאירות

זולצבאך,  .מהדורה ראשונה, שנדפסה בחייו

מ. בסוף הספר ס" 32[ נא דף; 3. ]1729תפ"ט 

נכרך דף שער נוסף וחלק מהספר 'פנים 

  .מאירות' ח"ג

כריכה ישנה מעט בלויה. כתמים. מספר 

הדבקות בשוליים. מעט נזקי עש וחורים בעיקר 

בשוליים ובמספר מקומות עם מעט חסר 

 .בטקסט. מצב טוב

 - 1670]ת"ל  הגאון רבי מאיר אייזנשטאט

[ מגדולי דורו. תלמידם של 1744תק"ד 

הגאונים בעל ה'מגן אברהם' ורבי דוד 

אופנהיים. כיהן כאב"ד בשידלובצא, וכבר 

התמנה  1717נתמנה לראש ישיבת וורמייזא, ולאחמ"כ כרב בפרוסניץ. משנת תע"ז  30בהיותו בן 

  .לרבה של אייזנשטאט ושבע הקהילות. רבו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ

First pattern. "chdushey halachot" by mahara"m ASh. the author of the book 'panim 
mehirot'. Solzbach, 1729 - bound at the end is a part of the book 'Penim Meirot' part 3.  
Old cover slightly worn. stains Several adhesions in the margin. A little moth damage and 
holes mainly in the margins and in several places with a little missing in the text. Good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 



סט ארבעה טורים, המהדורה המוגהת ביותר! הוגהה ע"י הגאון רבי יעקב  .232

 . שבעה חלקים בששה כרכים1861/64כ"ד  -קניגסברג, תרכ"א . בכרך

סט שלם של ארבעה טורים, עם בית יוסף 

 -חדש[. קאניגסבערג, תרכ"א וב"ח ]בית 

מעט  .כרכים 6 -חלקים ב 7. 1861/64כ"ד 

   .חותמות ורישומים

מהדורה חשובה ביותר!!! מהדורה זו 

נחשבת למהדורה המוגהת ביותר! של 

ה'ארבעה טורים' והוגהה ע"י הגאון 'בעל 

המאמרים' רבי יעקב בכרך, כמו"כ 

במהדורה זו נדפס רק הב"י והדרכי משה 

, והב"ח נדפס בסוף הכרך עם על הגליון

 . שער נפרד

חלק חושן משפט כרוך בכריכה שונה 

והוא העותק של הגאון רבי ישראל מאיר 

 .'פריימן חתן ה'ערוך לנר

ס"מ. כריכות  38.5ס"מ, חלק חו"מ:  40.5

עור מהודרות, מעט פגועות. מעט כתמים 

  .ומעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

A set of arbaa turim, the most proofread edition! proofread by Hagaon Rabbi Ya'akov 
Bachrach. Königsberg, 1861/64. Seven parts in six volumes. 
Elegant leather bindings, slightly damaged. A few stains and a few moth holes. In general 
good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

. רישומים 1835'ישועות יעקב' יורה דעה ח"א. דפוס ראשון. זאלקווא תקצ"ו ספר יסוד!  .233

 וחתימות עתיקות. שוליים רחבים

ספר 'ישועות יעקב' על שלחן ערוך יורה דעה ח"א, מהגאון רבי יעקב 

ס"א, ל"ג  ,1 .1835זאלקווא, תקצ"ו  .משולם אורנשטיין. מהדורה ראשונה

תימות עתיקות. על הכריכה אקס רישומים וח ס"מ. בדף הפורזץ 39דף; 

 .ליבריס נאה

 188סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

כריכה עתיקה מעט מנותקת ופגועה. שוליים רחבים במיוחד. במספר 

מקומות מעט מאוד חורי עש. דפים בודדים בנייר מעט כחלחל. מצב טוב 

 .מאוד

Basic book! 'Yeshuot Ya'akov' Yore Dea part A. First printing. 
Zalkwa 1835. Ancient drawings and signatures. Wide margins 
Old cover slightly detached and damaged. Extra wide margins. In 
several places there are very few moth holes. Individual pages on 
slightly bluish paper. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



זיאלי! סט שלם ומושלם של משנה תורה להרמב"ם, אמשטרדם תס"ב, שנת פריט מו .234

 . עותק מיוחס. פורמט ענק, מרשים ומפואר ביותר1702מכת"ב, 

 

ספר משנה תורה להרמב"ם, עם השגות הראב"ד ופירושי ה'מגיד משנה' ו'כסף משנה', 'מגדל 

 .בוטון עוז', 'הגהות מימוניות' ועוד. עם ספר 'לחם משנה' מרבי אברהם די

סט ארבעה כרכים, שער נפרד לכל חלק  ., דפוס עמנואל עטיאש1702/03תס"ג -אמשטרדם, תס"ב

[, 11חלק א: ] .ושער נפרד בכל כרך לספר 'לחם משנה'. בתחילת כרך ראשון שער נוסף מצויר

[, שט, 1][; נד דף. חלק ד: 9[, שסח, ]2[; נב דף. חלק ג: ]4[, רכז, ]2[, מט דף. חלק ב: ]3[; ]4שכז, ]

   ;[; ע' דף13]

סט שלם של המהדורה המוגהת ביותר של הרמב"ם ועל פיה נדפסו רוב המהדורות הבאות, 

מהדורה ביבליופילית, חשובה ביותר. מהדורה זו מכונה לעתים בשם 'מהדורת מכתב' ע"פ ציון 

  .שנת הדפוס הנדפס בשער

בתחילתה עיטור  .ואת הנוסחאותהקדמה מעניינת וחשובה מהמגיה בעניין השו 'בתחילת כרך ב

 .גרפי

ס"מ(.  47/48המהדורה החשובה שלפנינו עוצבה בפאר רב במיוחד. גובה הכרכים כחצי מטר )

נייר עבה ומשובח ובעל שוליים רחבים במיוחד. הספרים כרוכים בכריכות עץ עבות ומחופות עור, 

ת מעוטרות בהטבעות עם שאריות אבזמי סגירה מתכתיים ורצועות עור. הכריכות והשדרו

 . גיאומטריות נאות ומפוארות

ח"א: "הק' עזריאל יהודה שווארץ. ראבב תרפ"ג", "תהלות ד' ידבר פי הק' שמעון  :חתימות עתיקות

זולצבאך" רבי עזריאל נתן יד ימינו לסייע להגאון בעל ה'פנים מאירות' להוציא את ספרו על מסכת 

. "הק' עקיבה שלנגער תרע"ג" )בשני השערים ובדף ב"ק. אחיו הוא המדפיס ר' זלמן מזולצבך

 .הפורטוגזי(

אב"ד בעלעד  [תר"כ -תקמ"ה לערך ] רבי צבי הירש קוניץ – "בשער השני חתימה: "הק' הרש קוניטץ

  .תלמידם של הגאון רבי משולם אגרא ומרן החתם סופר

סים הנגיד כש"ת כ"ה ח"ב: בדף שלפני השער "גם אני מעיד שזה הספר הקודש שייך להקצין המפור

בשער   אהרן הירשלער נ"י. אני איצק מאטטערסדארף", "הק' חיים בינג", "הק' אברהם שלנגר", 

"הק' הרש קוניטץ" בסוף הספר: "שמעון  3בדף   הראשון "תהלות ד' ידבר פי הק' שמעון זולצבאך", 

בדף שלפני השער ק אייזן שטאט" )הוא רבי שמעון הנ"ל(. ח"ג: "בהה"ר אהרן זולצבאך פה ק

"הק' הרש קוניטץ", "הק' עקיבה שלנגער מק"ק  3רישומים ששייך לגביר הירשלר הנ"ל. בדף 



טשארנא תרע"ג". ח"ד: בשער: "הק' עזריאל יהודה שווארץ. ראבב תרפ"ג". "שייך לי לשמי הק' גרשון 

 .""הק' הרש קוניטץ 3ליב בערגר" בדף 

עט פגועות. מעט כתמים ומעט מאוד נזקי עש וקרעים. קילו. כריכות מ 28 -משקל לפני אריזה כ 

 .באופן כללי לפנינו סט נדיר, שלם ומפואר במצב טוב

A museum piece! A complete and perfect set of Mishna Torah for the ramba"m, 
Amsterdam 1702, year machta"v. Attributed copy. Huge, impressive and magnificent 
format 
A complete set of the most proofread edition of the Rambam, on which most of the 
following editions were printed, an extremely important bibliophile edition. This edition is 
sometimes referred to as the 'nachta"v edition' according to the year of printing printed on 
the cover. 
At the beginning of Volume II, there is an interesting and important introduction from the 
proofreader regarding the comparison of the formulas. At the beginning a graphic 
decoration. 
On the second title page, a signature: "K. Hirsh Kunitz" - Rabbi Zvi Hirsh Kunitz [1785 - 
1760] Abd Ba'aled, a student of the Gaon Rabbi Meshulam Agra and Maran the cHatham 
Sofer. 
part 2: On the page before the title page "I also testify that this holy book belongs to the 
famous officer, the governor , Aharon Hirschler N.Y. 
Weight before packing about 28 kilos. Covers slightly damaged. A few stains and very 
little moth damage and tears. In general, we have a rare, complete and magnificent set in 
good condition. 

 750$מחיר פתיחה: 

 

 

ודע למי' על מסכת קידושין וקנים. דפוס ראשון. 'שיטה לא נ .235

 1751קושטא, תקי"א 

ספר חדושי ממסכת קדושין לאחד מן הרבנים.... "" 'שיטה לא נודע למי'

הקדמונים, לא נודע שמו. ובסופו יבא פירוש ... על מסכת קנים לשלשה גדולי 

הדור, הראשון ... הראב"ד ז"ל ... שני רבינו זרחיה הלוי, והשלישי ... הרא"ש 

ל ... הובא לבית הדפוס על ידי אני ... מרדכי בכמהר"ר שמואל מגזע יפה ז"

 ."" ... אשכנזי נר"ו

מנדלבוים, שרי האלף, -על זהותו של מחבר השיטה למסכת קידושין עיין: כשר

שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד, ב, -רס, תרי; י"מ תא’ ירושלים תשל"ט, עמ

 .וגרפיה, יודלוב(. )מפעל הביבלי77-78’ ירושלים תש"ס, עמ

ס"מ. כריכה ישנה בלויה. נזקי  29[ סב דף; 2קושטאנדינה. ] .מהדורה ראשונה

 .עש וכתמים. מצב בינוני

First pattern. 'shita lo noda lemi' on the tractate Kiddushin and kanim. 
Kushta, 1751 
Old worn cover. Moth damage and stains. Medium condition. 

 60$ר פתיחה: מחי

 

 1819ספר יסוד. תוספות רבינו פרץ על מסכת בבא קמא. דפוס ראשון. ליוורנו תקע"ט  .236

 .ספר 'תוספות הרב רבי פרץ' על מסכת בבא קמא מרבינו פרץ מבעלי התוספות



נדפס לשעבר מקצתו בשי' מקובצת ובהיות כי לא בא דבריו במשלם ... אזרתי כגבר "

 ."..חלצי להדפיסו על סדר המסכתא

  .ס"מ 30.5, נ"ח ד'; 3. 1819מהדורה ראשונה. ליוורנו תקע"ט 

  .הסכמות רבני ליוורנו, תוניס ורבני עדת הפורטוגזים בתוניס

 60סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמי זמן ומעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב

Basic book. Rabbenu peretz additions on tractate Bava Kama. First pattern. 
Livorno 1819 
Old cover slightly damaged. Time stains and some moth damage. In general 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

. שוליים רחבים 1724פירוש הרא"ש והראב"ד ז"ל'. מהדורה יחידה. פראג תפ"ה ' .237

 !במיוחד

זה מכיל מספר חיבורים שנדפסו לראשונה  ספר 'פירוש הרא"ש והראב"ד ז"ל'

מתוך כתב יד של רבי בצלאל אשכנזי. 'פירושי הרא"ש והראב"ד' למסכת תמיד, 

'תוספות הרא"ש' לפרק משוח מלחמה ופרק עגלה ערופה, ולמסכתות הוריות, 

קינים ומידות, 'פירוש להריטב"א' לפרק חלק, פירוש לרבי דוד בונפיד תלמיד 

יתות. ]הפירוש המיוחס כאן לראב"ד הוא לאחד מחכמי הרמב"ן, לפרק ד' מ

אשכנז והפירוש המיוחס כאן לריטב"א הוא לרבי דוד בונפיד, ראה במפעל 

 .הביבליוגרפיה[

דף  חסר [ דף; בעותק זה1[ מח ]1. במקור: ]1724פראג תפ"ה  .מהדורה יחידה

  .ס"מ 28השער. 

י עש והדבקות בשוליים. כריכה ישנה. שוליים רחבים במיוחד. כתמים ומעט נקב

 .מצב טוב

"perush haRaash vehaRaavad za"l". Single edition. Prague 1724. 
Extra wide margins! 
This copy is missing the title page. 
Old cover. Extra wide margins. Stains and a few moth holes and 
adhesions in the margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

פקסימיליות ומהדורות צילום 

 מצומצמות
 שלשה כרכים. עותק ממוספר ממהדורה מצומצמתפקסימיליה. 'משנה' כתב יד פאריס.  .238

ממהדורה של  87. מהדורת צילום מפוארת, עותק מספר 328-329משנה כתב יד פאריס' פאריס '

  .עותקים ממוספרים 250



ה הוא כתב יד פאריס של המשנ"

אחד מארבעת כתבי היד הקדומים 

שנותרו הכוללים את נוסח המשנה 

בשלמותו. נוסח המשנה מנוקד 

מראשית ועד סופה על פי מסורות 

ניקוד מיוחדות ונוסף עליו פירוש 

המשניות להרמב"ם בעברית. גוף 

כתב היד נעתק על ידי הסופר יואב 

בן יחיאל הרופא ונוספו בו תוספות 

 ."פרים מאוחריםרבות מעשי ידי סו

דברי מבוא מאת משה בר אשר. 

  .ירושלים, תשל"ג

שלושה כרכים, נייר כרומו מפואר 

איכותי. כריכות מקוריות. מצב טוב 

 .מאוד

facsimile. 'Mishna' Paris 
manuscript, three volumes. 
Numbered copy from a limited 

edition 
A and magnificent three volumes, high-quality chrome paper. Original covers. Very good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

פקסימיליה מפוארת. "אוסף קטעי הגניזה של המקרא בניקוד ובמסורה  .239

בבלית בתוספת קטעים אחרים של מקרא בניקוד ובמסורה בבליים בלווית תיאור כתבי 

. ירושלים, תשל"ג. 4 -ו  3כרכים מס'  2בעריכת ישראל ייבין. " תוכנם ומפתחות היד,

 .כריכות מקוריות. מצב טוב מאוד
A magnificent facsimile. "The collection of Geniza sections of the mikra 

.Original covers. Very good condition" 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ער ספריית רבני משפחת אדל

 
לרבי שמואל אוזידא.  'אגרת שמואל' -מהדורה יחידה. 'רב שלום' מהגה"ק רבי שלום אדלער  .240

 1894/1902תרס"ב  -מונקאטש, תרנ"ה ." חותמות: "חיים הכהן מלמד פה ק"ק ב. יארמאט

 



מהגה"ק רבי שלום אדלער אבדק''ק  על התורה ומועדים' רב שלום' ספר

[ 2[ קמד ]6. ]1902נקאטש, תרס''ב מו. סערעדנע והגליל. מהדורה יחידה

חותמות: "חיים הכהן  בדף השער והפורזץ. עמ'(3רשימת חותמים);  דף

 ."מלמד פה ק"ק ב. יארמאט

מונקאטש, תרנ"ה . אגרת שמואל' על מגילת רות לרבי שמואל אוזידא'

 . ס"מ 24. ס"ח דף; 1894

כללי מצב  כריכה עתיקה מעט בלויה. כתמים ומעט נזקי עש והדבקות. באופן

 .טוב

Single edition. 'Rav Shalom' from Rabbi Shalom Adler - 'Yigeret Shmuel' 
to Rabbi Shmuel Ozida. Stamps: "cHaim HaCohen teaches KKK here. 
Yarmat". Monkatch, 1894/1902 
Old cover slightly worn. Stains and some moth damage and adhesions. 
In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. העותק של הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי. 'בני  .241

 1913שלשים' מהאדמו"ר מקוסון. סוואליווע תרע"ג 

על התורה ומועדים, כולל שלשה ספרים א' ויפתח יוסף על  'בני שלשים' ספר

טים ממקומות שונים התורה ב' ויזכר יוסף על מועדי השנה ג' וילקט יוסף לקו

ח"א  .מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף רוטנברג מקוסון דרושים יקרים עפ"י פרד"ס

חותמות הגה"צ רבי שלום  בדף השער ובמקומות נוספים .חנוכה –בראשית 

 24ד';  4, קל"ב, 6. 1913סוואליווע תרע"ג  .מהדורה ראשונה .אדלער מקאשוי

 .ס"מ

תמים ומעט קרעים ומעט נקבי עש. מצב כריכה ישנה פגועה וללא חלק קדמי. כ

 .טוב

First pattern. Rabbi Shalom Adler's copy from Kashoui. 'bney shlishim' 
from the Rebbe of Kusson. Savalive 1913 
Old cover damaged and without front part. Stains and a few tears and 
a few moth holes. Good condition. 

 50$יר פתיחה: מח

 

 -העותקים של הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי, סט 'רחובות הנהר'  .242

'אמרי מאיר' מבני הדודים רבי זאב וואלף ורבי מאיר טעננבוים. מהדורות 

 1929טארנה תרפ"ט  - 1896ראשונות/יחידות. מ. סיגעט, תרנ"ו 

' על 'רחובות הנהר העותקים של הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי. א'. ספר

 .התורה מהגאון רבי זאב וואלף טאננענבוים זצוק"ל אבדק"ק ווערפעלעט

[ קעה 2בראשית. ] .סט שלם חמישה חלקים בשני כרכים. שער נפרד לכל חלק

[ לה 1[ עח דף. ספר במדבר. ]1קיז דף. ספר ויקרא. ]-[ סט, סט1ספר שמות. ] דף.

ראשון)למעט חלק בראשית  דפוס .ס"מ 30[ דף; 3פה, ]-[ נו, נח1דף. ספר דברים. ]

  .שנדפס בשנית(

בדף  ,סוגים( של הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי 2בשני הכרכים חותמות רבות)

 .חתימה נוספת, חלקה מקושקשת הפורזץ



, "מהדורה 1929טארנה תרפ"ט  .ב'. 'אמרי מאיר' מרבי מאיר טננבוים אב"ד טארנה ופוטנאק

, ח עמ'; שער צבעוני. העותק שלפנינו וכן בעותקים הסרוקים 4מד, [, ק2יחידה")ע"פ יודלוב ווינוגרד(. ]

"הספד מר אשר דרש ... מו"ה מנחם מענדל ’: עמ 4 -בוקס אין את ה -באוצר החוכמה ובהיברו

על פטירת ... מו"ה הלל קליין  ... <כעת רב אב"ד דק"ק בני יעקב בעיר קליוולאנד>עקשטיין שליטא 

 ."הכנסת עץ חיים אנשי אונגארן, בעיר נויארק ... ביום יא אייר תרפ"ו המכונה דר. קליין זצ"ל בבית

 .בספרים חותמות רבות של הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי

 !גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

The copies of the Rabbi Shalom Adler of Kashoui, set 'Rechovot haNahar', 'yimrei Meir' 
from cousins Rabbi Ze'ev Wolf and Rabbi Meir Tennenbaum First editions/singles. M. 
Sighet, 1896 - Tarna 1929 
Size and condition vary, overall very good condition! 

 50$מחיר פתיחה: 

 

'ספר  -ספרים. 'פלא יועץ'  5חתימות וחותמות הגה"צ רבי שלום אדלר מקאשוי, לוט  .243

 ''מעשה רוקח -'בני אברהם' וקונטרס 'יהודה יעלה'  -'מהר"ש צילטץ'  -הזכרונות' 

 

על התורה מהגאון רבי שמואל צילץ  'מהר"ש צילטץ' .1/2אוסף חמישה ספרים בשלושה כרכים: 

אב"ד ניקלשבורג, פרשבורג תרע"ט 

י"ט, רס"ח  ."מהדורה יחידה" .1919

וקונטרס יהודה יעלה על  'בני אברהם' ;'עמ

רבי יהודה מערקער מו"ץ דק"ק המועדים מ

מהדורה  1918זייבוש קראקא תרע"ט 

רישומים  2 עמ', ל"ב ד'; בכרך זה 8 .יחידה

 חתומים בדף הפורזץ וחותמות בעברית

פלא יועץ' עם אלפא ביתא מהרה"ק ' .3

רבי צבי הירש מנדבורנא. ב"ח בכרך 

, 4וינה ללא שנה.  .אחד, שער נפרד לח"ב

חתימה בדף  זה, צ"ט ד'; בכרך 2קפ"ז, 

 הפורזץ ובדף השער וחותמות בלועזית

הלכות מרבי שמואל  ספר הזכרונות .4/5

אבוהב נדפס עם הוספות ותיקונים רבים ע"י 

זאב וואלף פרידמן מונקאטש תרס"ה 

הלכות  'מעשה רוקח' ;', ס"ד ד2. 1905

חגים ועוד מרבי אליעזר ב"ר יהודה 

הקדמת הגה"ק רבי אפרים  עמ'; עם 2, ס"ב, 2 1912סאניק תרע"ב  ."מהדורה יחידה" .מגרמיזא

חתימת  שהכין את הספר לדפוס ולא זכה שיודפס בזמנו. בדף הפורזץ זלמן מרגליות מבראד

סוגים( הגה"צ רבי שלום אדלער וחתימת רבי יוסף אדלער, חתימה נוספת: "קניתי  2וחותמות)

חתימה:  בשער ספר מעשה רוקח ,הקדשה לא מזוהה בשער ספר הזכרונות ."...מהוני הק' אהרן

 ."...."חנני ה' הק' אהרן

 .חתימות הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי ולא מעט חותמותיו 5סה"כ 

 .טוב -גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני 



Signatures and seals of Rabbi Shalom Adler of Cashoy, lot of 5 books. 'pele Yoetz' - 
'Sefer HaZichronot' - 'Maharash Tziltz' - 'Bnei Avraham' and counters 'Yehuda Yaale' - 
'maase rokach' 
 
Size and condition varies, in general medium - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 .חותמות הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי, אוסף ספרים חשובים .244

. "מהדורה יחידה". 1926קובנה תרפ"ו  .' מרבי עזרא אלטשולרב'. 'תקון האדם -אוסף ספרים: א' 

ויקרא מרבי ברוך אמיר קליין.  -על חומש שמות  אמרי ברוך' ח"ב' .בעותק זה חסר דף ההקדמה

  .שער נפרד לחלק ויקרא, בסוף ויקרא רשימת חותמים קצרה ."מהדורה יחידה" .1923סעיני תרפ"ג 

  .1932אורשיווא תרצ"ב  .ם זלמן מרגליות, עם פתחי שעריםשערי אפרים' מהגה"ק רבי אפרי' .'ג

. "מהדורה ראשונה" של חידושים על הגדה 1889ד'. כתב סופר על התורה ב"ח. וינה תרמ"ט 

 נראה שחסר שער ח"ב)לא הצלחנו להבין אם באמת אמור להיות במהדורה זו( .של פסח

 ;'קמ"ב ד 1938יץ תרצ"ח מיהלוב .משמרת אלעזר דרושים מהגאון רבי שאול בראך .'ה

אביו וזקינו עם  -ספר 'אשי ישראל' דרשות בדרך החסידות מהגה"ק רבי חיים צבי מנהיימר  .'ו

, 3. 1929מיהלוביץ תרפ"ט  ."ספר דובב שפתי ישנים מבנו רבי שמעון יהודה. "מהדורות יחידות

רשימות חותמים  ,פתי ישניםד'; שער נפרד לדובב ש 4י"ח,  -, ג' 2, 1ג',  -, ב' 1קי"ב,  -, ה' 2

 .דף אחרונים. עם יחוסי המחבר 4בתחילת הספר וכן 

הסכמות האדמו"ר 

הרה"ק רבי משה'לה 

המנחת  -משינאווא 

אלעזר ועוד. בדף 

הפורזץ חתימה: 

"אברהם בראדי" וכן 

הקדשה ארוכה חתומה 

"אברהם בראדי פק"ק 

 ."ק"מ? יצ"ו

ז'. שרביט הזהב החדש 

 הנקרא ברית אבות מרבי

מונקטאש  .שבתי ליפשיץ

, קל"ו 8. 1914תרע"ד 

משה " :חותמות ;'ד

ישראל וויינבערגער" 

ו"ישראל משה 

וויינבערגער")ייתכן שזה 

 .אותו אחד(

ילקוט אליעזר וזר  .'ח

זהב מסביב מרבי 

  ;'ד 2, רכ"ג, 1. 1911פאקש תרע"א  .אליעזר זוסמן סופר, נדפס מחדש עם תיקונים והוספות ח"ג

הגאון ממאקווא, עם הערות  –יים' על מסכת נדה מהגאון רבי חיים יודא סג"ל דייטש מים ח' .'ט

[ נ"ו 4. ]1913קלויזענבורג, תרע"ג  .זילבערשטיין אבדקה"י וואיטצען’ וחידושים מהגאון רבי ישעי

 .רשימת חותמים ס"מ. בסוף הספר עמוד 29[ ד'; 4]



 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

Seals of Rabbi Shalom Adler from Kashoui, a collection of important books. 
Size and condition vary, generally good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

עותק הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי. חתימות וחותמות. לוט שני  .245

 ''ליבא בעי -ספרי הלכה. 'עצי העולה' ב"ח 

מרבי אברהם חיים  'עצי העולה' ב"ח עם 'חוקי חיים' .'לוט שני ספרי הלכה. א

. מהדורה שניה עם הרבה הוספות המחבר ותיקוניו. 1929אינהורן. מונקאטש תרפ"ט 

 ., מ"ז בעותק זה חסר דף שער של ח"ב1ל"ב, 

 .חתימת הגה"צ רבי שלום אדלער מקאשוי וחותמותיו בדף השער

ניינים מהגאון רבי שאול בראך חידושים בביאור רחב על הרבה ע 'ב'. 'ליבא בעי

חותמות הגה"צ רבי שלום  ;'קל"ח ד ,6 ."מהדורה יחידה" .1905פאקש. תרס"ה 

 .אדלער מקאשוי

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

Copy of Rabbi Shalom Adler of kashoy. signatures and seals. Lot of two 
Halacha books. 'etzey haola' 2 parts - 'Liba Bahei' 
Size and condition vary, generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

חתימת וחותמות הגה"צ רבי פינחס אדלער אב"ד ראדוואנקא וחתימת בנו רבי שלום  .246

 1912מקאשוי. ספר 'משיב נפש' עה"ת ומועדים. מ. סיגעט תרע"ב 

גינצלער רבה  ספר 'משיב נפש' עה"ת והמועדים מהגאון רבי שמואל

 .ס"מ 26.5, קנ"ו דף; 4. 1912מ. סיגעט תרע"ב  .של אויבערווישא

חתימת וחותמות הגה"צ רבי פינחס אדלער אב"ד  בדף השער והפורזץ

  .ראדוואנקא וחתימת בנו רבי שלום מקאשוי

כריכה מנותקת לשניים ובלויה. ספר מפורק. כתמים ומעט נזקי עש 

 .וקרעים. מצב בינוני

בן רבי שלום אב"ד סערדענא וחתן רבי יוסף  פנחס אדלער הגאון רבי

שמואל מאונגוואר. כיהן כרבה של ראדוואנקא והאריאן. היה מרבותיו של 

הרה"ק רבי אהרן ראטה בעל ה'שומר אמונים' זי"ע. נפטר בשנת תרצ"ב. 

 .ספרו: 'פני חסד' יצא לאור ע"י בנו רבי משה ישראל

Signature and seals of Rabbi Pinchas Adler abd Radvanka and 
the signature of his son Rabbi Shalom of Kashoui. The book 
'Mashiv Nefesh' on the tora and Moadim. M. Siget 1912 
Cover torn in half and worn. A broken book. Stains and some 
moth damage and tears. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

דברים. חתימות ומעט הגהות גאוני ורבני  -תורת משה' למרן החתם סופר, ויקרא ' .247

 1893האנשאוויץ? פרעסבורג, תרנ"ג  -האריאן  -קאשוי  -משפחת אדלער, ראדוואנקא 



 

[, סו; ס; פ דף; 1. ]1893פרעסבורג, תרנ"ג  .תורת משה' למרן החתם סופר, ויקרא במדבר דברים'

  .ס"מ 25

ראה עובדא דאהרן ) "צ רבי פנחס אדלר רבו של האדמו"ר הקדוש בעל שומר אמוניםחתימת הגה

אב"ד ראדוואנקא  –לה' הארץ ומלאה הק' פנחס אדלער מק"ק קאשוי" "(1 :ובני משפחתו ('פרק ד

 .תרצ"ב( בעל ספר פני חסד, בן הגאון רבי שלום אדלר אב"ד סערעדנע בעל ספר רב שלום-)תרל"ב

בן הנ"ל מגיד מישרים דחברת ישועת ישראל בקאשוי, היה  –מק"ק קאשוי" הק' שלום אדלער "(2

 .מפורסם בקדושתו ופרישותו ופועל ישועות

בדף שלפני השער: "משה יהושע אדלער" בנו של רבי פנחס הנ"ל, שימש כאב"ד האריאן, הו"ל את (3

 .'הספר פני חסד בשנת תרח"צ עם הערות והוספות בשם 'אוסיף מיא

אולי הוא אב"ד האנשאוויץ, בנו של רבי שלום בעל רב  –י השער: "הק' יואב אדלער" בדף שלפנ (4

 .שלום ואחי רבי פנחס הנ"ל. מגדולי רבני וצדיקי הונגריה בדור החורבן

( השווה חתימתו 2בנו של רבי שלום אדלער )לעיל מס'  –הק' יצחק אייזיק אדלער מק"ק קאשוי" " (5

 (זכיר שם אביו הנ"ללהלן בס' בספר אהל מועד )שם מ

בדף שלפני השער: "הק' משה אריה" ובסוף הספר: "משה אריה ראזענבערג". הוא רבי משה אריה  (6

רוזנברג חתנו של רבי פנחס אדלער )בן הגאון רבי יצחק רוזנברג בן הגאון רבי יוסף יוזפא רוזנברג 

 (בעל יד יוסף ורביד הזהב

: "בני הבכור הילל נולד בשנת תרנ"ה בחדש אלול בדף שלפני השער רישום תאריך לידה ופטירה

לא מצאנו זכרו בין בניו של רבי פנחס וכנראה בגלל שנפטר  –ונפטר בשנת תרנ"ז בחודש חשון" 

בילדותו והוא לא ידוע )כנראה נקרא על שם דוד אביו הגאון רבי הלל ל"ש(. ראה אודותם בהקדמה 

 .ה של ספר פני חסדלמהדורה החדשה של ספר רב שלום ולמהדורה החדש

כריכה חצי עור מעט פגועה. שני דפים מנותקים ומספר קרעים גסים. מעט מאוד נקבי עש. באופן כללי 

 .מצב טוב

'Torat Moshe' to Maran the Hatam Sofer, vayikra - dvarim. Signatures and a few 
proofreadings of Geonei and the rabbis of the Adler family, Radvanka - Kashoui - Harian 
- Hanschwitz? Pressburg, 1893 
Half leather cover slightly damaged. Two pages are detached and several rough tears. 
Very few moth holes. In general good condition. 

 180$מחיר פתיחה: 



 

 -חותמות  -הקדשות  -חתימות 

 עותקים מיוחסים
 

סוד! ה'אבני מלואים' ח"א 'מהדורה ראשונה' של הגאון רבי שמעון הירשלר אב"ד ספר י .248

 1815מודרן. למברג תקע"ו 

ספר יסוד! 'אבני מלואים' על שלחן ערוך אבן העזר, חלק ראשון, מהגאון רבי אריה ליב הכהן 

שבו מובאים תשובות המחבר על השגותיו של  'משובב נתיבות' בסוף הספר קונטרס .העלר

נתיבות המשפט' כנגד דברי ה'קצות החושן'. בסוף הספר שמונה עמודי מפתחות ל"אבני מילואים" ה'

 .שערך חתנו של בעל הקצוה"ח, שי"ר

  .ס"מ 36.5דף;  4[ עה, יד, 1. ]1815למברג, תקע"ו  .דפוס ראשון

סטפנסקי ספרי יסוד 

  187מס' 

בדף הפורזץ חותמת 

הגאון רבי שמעון 

הירשלר אב"ד 

ובדף השער  מאדרען.

הק' שלום " :חתימות

צבי רוזן פעלד 

"רפאל   מבאהנדי.. ?", 

סאב... אשר נתן לי 

חמי נ"י", "שייך לי 

לשמי... )מחוק( מו"ה 

שמואל סג"ל לנדא בן 

הרבני מוהר"ר יצחק 

  ."אייזיק לנדא

כריכה עתיקה פגועה 

ומעט מנותקת. בדף 

השער ודף אחרון 

קרעים ונקבי עש וכן 

וספים. במעט מקומות נ

סד מנותקים. -דפים סג

 .כתמים. באופן כללי מצב טוב

Basic book! The 'Avnei Miluyim' part A 'first edition' of the Gaon Rabbi Shimon Hirshler 
Rabbi of Modran. Lemberg 1815 
Old cover damaged and slightly detached. The title page and last page have tears and 
moth holes as well as in a few other places. Pages 63-64 are detached. stains. In general 
good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 



חתימת הגאון רבי שמעון הירשלר אבד"ק מודרן ודיין בפרשבורג, 'חמדת ישראל' מהגאון  .249

 1927רבי מאיר דן פלאצקי. פיטרקוב תרפ"ז 

 

יצא לאור . "אל' הכולל 'נר מצוה' ו'תורה אור' מהגאון רבי מאיר דן מפלאצקיספר 'חמדת ישר

עוד הפעם עם קונטרס לוח המפתחות והוספות ותיקונים והערות והארות חדשות מהגאון 

 ."המחבר

 .חתימת הגאון רבי שמעון הירשלר אבד"ק מודרן ודיין בפרשבורג בדף הפורזץ

 .ס"מ. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד 34ד דף; , קמ"ז, כ"4. 927 1פיעטרקוב, תרפ"ז 

 

 -]תרמ"ח  הגאון רבי שמעון הירשלער

תרצ"ג[ בן רבי בונם זבולון וחתן רבי 

ישראל פראנקל שהיה רב 

בשאטמאנסדורף והגלילות. למד 

באונסדורף בישיבת הגאון רבי שמואל 

רוזנברג וכן בפרשבורג אצל מרן ה'שבט 

בה של סופר' ועוד. משנת תר"ע כיהן כר

מאדריין, ומשנת תרע"ט כיהן כדיין 

בפרעשבורג המעטירה. מעט מדברי 

 'תורתו נדפסו בספר 'הגיוני מוהרש"ה

Signature of the Gaon Rabbi Shimon Hirshler Avdak Modran and Dayan in Pershburg, 
'cHemdat Yisrael' from the Gaon Rabbi Meir Dan Platsky. Pyeterkov 1927 
Original cover. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

חתימות הגאונים רבי יוסף אלעזר רוזנפלד אב"ד פריישטאט ורבי שמעון הירשלר אב"ד  .250

  1757מודרן. ספר יסוד! 'אליה רבא' דפוס ראשון. זולצבך תקי"ז 

 

פר הס .ספר 'אלי' רבא' חידושים וביאורים על שו"ע או"ח מהגאון רבי אליה שפירא

  .במקורו נערך על הלבוש ותלמידו של המחבר סידרו סביב השולחן ערוך

, רי"ח ד'; 1שער ודף אחרון. במקור:  חסר . עותק1757זולצבאך, תקי"ז  .מהדורה ראשונה

 33רי"ז ד';  -אצלנו א' 

 .ס"מ

בצדה הפנימית של 

חתימת הגאון  הכריכה

רבי יוסף אלעזר 

 -]תר״ג  ראזענפעלד

יישטאדל תרע״ט[ אב"ד פר

)פריישטאט( בעל 'עטרת 

יא"ר', תלמיד   צבי' ו'חות

מובהק למרן הכתב סופר. 

ראה עליו החתם סופר 

 ותלמידיו עמ' תצ"ו
וחתימת הגאון רבי שמעון 

אב"ד מאדערן  הירשלר

ודיין בפרשבורג בעל ספר 

הגיוני מהרש"ה תלמיד 

השבט סופר. ראה עליו 

שם עמ' תר"כ. בדף 

יש הראשון חתימה: "הק' פי

 ."[?]דעשנשטאם



 .כריכת עץ מחופה עור, מעט פגועה. כתמים ומעט קרעים וחורי עש. באופן כללי מצב טוב

The signatures of the geniuses Rabbi Yosef Elazar Rozenfeld abd of Frayshtat and 
Rabbi Shimon Hirshler abd of Modran. Basic book! 'Alia Raba' first printing. Soltzbach 
1757 
Copy missing title page and last page. 
Leather-covered wooden binding, slightly damaged. Stains and a few tears and moth 
holes. In general good condition. 

 100$פתיחה:  מחיר

 

 

וש. העותק של הגאון רבי שמעון הירשלר אב"ד מודרן, 'פרי תואר' מהאור החיים הקד .251

    1810מהדורה ראשונה כספר בפני עצמו. זאלקווא תק"ע 

 

ספר 'פרי תואר' על שולחן ערוך יו"ד מרבינו האור החיים 

דפוס ראשון שנדפס כספר בפני עצמו ללא  .1810זאלקווא תק"ע  .הקדוש

ס"מ. חלק  37קט"ז ד';  ,1 .הפרי חדש ומהדורה שניה של הספר בכלל

סכמות חשובות, והסכמת הגאון רבי אפרים ה .בדיו אדום מאותיות השער

 .זלמן מרגליות נדפסה לפני המפתחות בסוף הספר

חותמת רבי שמעון הירשלער אב"ד מאדערן. חתימות  רזץ בדף הפו

מרדכי במהר"מ]?[", "שייך להרבני המופלא מוהר"ר מרדכי " :ורישום

 ."[?]......אמאן מבארדי

ם. מספר דפים בנייר כחלחל כריכה חצי עור פגועה בחלקה. שוליים נאי

 .טוב מאוד -בהיר. מעט מאוד נקבי עש וכתמים. מצב טוב 

The copy of the Gaon Rabbi Shimon Hirshler Abd Modran, 'pri 
toar' from the Holy or hachayim. First edition as a book in its own. 
Zalkva 1810 
Half leather cover partially damaged. Nice margins. Several pages 
on light bluish paper. Very few moth holes and stains. Good - very 
good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

ה'מחנה אפרים' של הגאון רבי ישראל פרנקל אב"ד שאטמנסדארף  .252

 1860ושל חברת בחורים בעירו. לבוב תר"כ 

 

ים לפי סדר הרמב"ם מהגאון ספר 'מחנה אפרים' שו"ת וחידושי דינ

 .ס"מ 37, פ"ד, כ' דף; 1. 1860לבוב תר"כ . רבי אפרים נבון

חותמות הגאון רבי ישראל פרנקל אב"ד  בשער ובדף שאחריו

שאטמנסדארף)החותמות בלועזית( וכן רישום בדף השער שהספר 

 .שייך לחברה בחורים בעיר הנ"ל

 . טוב מאוד כריכה עתיקה עם הדבקות כריכה. באופן כללי מצב

 

תרפ"ב[ בן רבי פסח וחתן רבי  -]תקצ"ט  הגאון רבי ישראל פרנקל

יהודה שפיצר. תלמיד הגאוהים רבי עזריאל הילדסהיימר ורבי משה שיק. 

חתניו: רבי יוסף ברודא אב"ד מיאווע .' ספרו: קונטרס 'שארית ישראל

 .ורבי שמעון הירשלר אב"ד מאדרען

The 'machane Efraim' of Rabbi Yisrael Frenkel Abd Shatmansdorf 
and the Bachurim company in his city. Lebov 1860 
Antique binding with binding adhesions. Overall very good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

העותק של הגאון רבי פסח פראנקל אב"ד שאטמנסדארף, מתלמידי מרן בעל ה"חתם  .253

 1811והגהה. 'תורת הבית הארוך' להרשב"א ווין תקע"א סופר" עם חתימותיו 

 

חתימות הגאון רבי פסח  'בדף השער ובדף ג .תורת הבית הארוך' להרשב"א' ספר

פראנקל אב"ד שאטמנסדארף, מתלמידי מרן בעל ה"חתם סופר". בדף ס"ו עמ' ב' ישנה 

 .הגהה שייתכן שבכתב ידו

יכה פשוטה, חלק מהשדרה חסרה. מעט כתמים ס"מ. כר 36.5. קכ"ב ד'; 1811וויען, תקע"א 

ומעט מאוד נקבי עש. הדבקות 

ומעט חסר בדף השער. מצב 

 .טוב מאוד -טוב 

 

הגאון רבי פסח 

 -]תקע"ב לערך  פראנקל

תרכ"ד[בן רבי משה עלישטאבי 

פראנקל מבאשאץ וחתן רבי  -

חדש. היה -מענקי כ"ץ מעיר

תלמיד מובהק של מרן בעל 

ם אצל ה"חתם סופר", ולמד ג

הגאון רבי יהודה אסאד אב"ד 

סערדהעלי. משנת תר"ח כיהן 

חדש, ובשנת תרי"א -כדיין בעיר

מונה לראש בית דין שם. משנת 

תר"כ כיהן כאב"ד 

שאטמנסדארף. ספריו: 'זבח 

פסח' חידושים בסוגיות ואגדה, 

ו'חוקת הפסח' עה"ת. )ראה 

עליו עוד בחת"ס ותלמידיו עמ' 

 .ח'( -ת"ז 

The copy of the Gaon Rabbi Pesach Frankel Abd Shatmansdorf, one of Maran the 
"cHatam Sofer" students with his signatures and proofreading. "Torat Habait Ha'Aroch" 
for the Rshb"a, Vienna, 1811 
Plain binding, part of spine missing. Few stains and very few moth holes. Adhesions and 
a little missing on the title page. Good - very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשות הראשון לציון הרב הראשי למדינת  .254

ישראל רבי יצחק יוסף אל הרבנים הגאונים רבי 

יצחק אייזיק לנדא רבה של ב"ב ורבי שלמה בן 

', שמעון אב"ד נוה ציון. 'שולחן המערכת' חלק א

 שני עותקים

ב',  -ספר 'שלחן המערכת' אסיפת דינים לפי סדר א' 

מהגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף. חלק א' אותיות 

  .'ג -א' 

הקדשת המחבר הגאון רבי  1שני עותקים. בעותק 

יצחק יוסף לגאון רבי שלמה בן שמעון אב"ד נוה 

הקדשת  2גדול הדיינים ואיש על העדה". בעותק " ציון



זכות הרבים תלויה " בר הגאון רבי יצחק יוסף לגאון רבי יצחק אייזיק לנדא רבה של בני ברקהמח

 .שני ההקדשות בכתב ידו, חתימתו וחותמו של המחבר ."בידו, בקי בחדרי תורה והלכה

 .כמעט חדש -מצב מצוין 

Dedications of the rishon leZion, the chief rabbi for the State of Israel Rabbi Yitzhak 
Yosef to the geonim rabbis Rabbi Yitzhak Aizik Landa the rav of bney brak and Rabbi 
Shlomo ben Shimon Rabbi of Neveh Zion. 'Shulchan hamaarechet' Part I, two copies 
Excellent condition - almost new. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ג מזאלושיץ)קומרנא( על ספר אביו האדמו"ר הקדשת האדמו"ר רבי משה קלינבר .255

המקובל רבי שם קלינברג. ספר 'אהלי שם' עה"ת ומועדים "מהדורה ראשונה" ירושלים 

 תשכ"א

ספר 'אהלי שם' עה"ת והמועדים מהאדמו"ר רבי שם קלינברג מזלושיץ עם קונטרס 'ברכת משה' 

לינברג  מבנו האדמו"ר רבי משה ק

 .מזאלושיץ)קומרנא(

הקדשה בכת"י וחתימתו של האדמו"ר  רזץבדף הפו

 .רבי משה קלינברג מזאלושיץ)קומרנא(

. קצב דף; 1961מהדורה ראשונה. ירושלים, תשכ"א 

 .ס"מ. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד 24.5

 -]תרל"ב  האדמו"ר רבי שם קלינברג מזלושיץ הי"ד

תש"ג[ מגדולי מקובלי דורו. חתנו של רבי ישראל הורוויץ 

היה אדמו"ר בברונקס  בנו רבי משה .)רופשיץ(מוויסליץ

 .ובהמשך באנטוורפן

Dedication of the Rebbe Rabbi Moshe Kalineberg 
of Zaloshits (Kumrana) on the book of his father 
the Kabbalistic Rebbe Rabbi Shem Kalineberg. 
The book 'Ohaley Shem' on the Torah and 
moadim "first edition" Jerusalem 1961 
Original cover. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

הקדשת המחבר לרבי יצחק מאיר לוין חתן  .256

האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור ושר הסעד בממשלת 

תר דוד  משפט הצבא בישראל' מהרב אל'  .ישראל

 .. מצב טוב מאוד1949רגנשברג. ירושלים, תש"ט 
author to Rabbi  Dedication of the

law of the -in-Yitzchak Meir Levin, son

Rebbe Yimrey Emet of Gur and Minister 

of Relief in Israel. 'mishpat hatzava 

beIsrael' by Rabbi Alter David 

Reganeshberg. Jerusalem, 1949. Very 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



כתר מלכות' עם 'חי בן מקיץ' העותקים של האדמו"ר הרה"ק ' -קבלה, מאמר צבאות ה'  .257

 1785רבי יצחק וורטהיים מבנדר. שקלוב תקמ"ה 

 

כרך שני ספרים העותקים של האדמו"ר 

 .הרה"ק רבי יצחק וורטהיים מבנדר

א'. מאמר צבאות ה', עניני קבלה לרמ"ע 

. כ"א ד'; ב'. 1785מפאנו. שקלוב תקמ"ה 

עם 'חי  בן גבירול.'כתר מלכות' לרבי שלמה א

 19. י"א ד'; 1785בן מקיץ'. שקלוב תקמ"ה 

  .ס"מ

חותמת  'מעבר דף השער מאמר צבאות ה

האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק וורטהיים 

  .מבנדר

כריכת קרטון פשוטה. תעלות ונקבי עש עם 

פגיעות בטקסט. כתמים ומעט קרעים. מצב 

 .גרוע -בינוני 

 

 האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק וורטהיים

חתן האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף  מבנדר

מראדוויל. ספרו: 'בארות המים' )יצא לאור 

 .מכתבי ידו(. נפטר בשנת תרע"א

Kabbalah, maamar Tzvaot Hashem - 'keter malchut' with 'cHai ben Mikaitz' the copies of 
the Rebbe Rabbi Yitzchak Werthhaim of Bandar. Sheklov 1785 
Simple cardboard cover. Trenches and moth holes with text vulnerabilities. Stains and a 
few tears. Average - poor condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

אברהם רובינזון  -חותמת "הועד למען גולי קפריסין"  .258

בית מסחר ספרים "התחיה" סטניסלבוב. 'קורות העברים' 

כריכה . 1924יורים. ורשה ח"ב מאת ש. דובנוב עם א

באופן כללי מצב בינוני  עתיקה פגועה. כתמים ומעט נזקי עש.

 . טוב -
Avraham  -havaad lemaan goley cafrisin" stamp "

Robinzon "hatchiya" book store Stanislavov. 'Korot 

Hayivrim' part b by S. Dubnov with illustrations. 

antique binding. Stains  Warsaw 1924. Damaged

and some moth 

damage. In general, 

good  -medium 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת הרב חיים דוד הלוי הרב הראשי לתל  .259

ת"א, תשל"ז. באופן כללי מצב . אביב. קיצור שו"ע מקור חיים

  .טוב
The dedication of Rabbi cHaim David Halevi, the chief 

abbi of Tel Aviv. kitzur Shulchan aruch meKor cHaim. r

.In general, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

חותמת: "חברת שפת אמת קראקא". 'ספר חנוך' "תרגם  .260

משפת הכושים לשפת העברים והוסיף עליו מבוא הערות 

 ובאורים ]בגרמנית והקדמה בעברית[ אליעזר גולדש
שער נוסף בלועזית. כתמי ’; עמ." ]XXVI, ], 1[1] ,91 מידט

 . רטיבות ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב
Stamp: "chevrat sfat emet Karaka". 'sefer chinuch' 

another yitle page in foreign. Moisture stains and a few 

.tears. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

? העותק של 1864ניץ, למברג תרכ"ד? עבודת ישראל' קוז'' .261

 רבי יצחק צבי גרינפלד מו"ץ זאוויערציע ובנו ר' יעקב מאיר

 

 .ה"ת להרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ ספר 'עבודת ישראל' ע

רישום בעלות ששייך לרבי יצחק צבי גרינפעלד מו"ץ  בדף הפורזץ

 .זאוויערציע ובדף השער חותמת בנו ר' יעקב מאיר גרינפעלד

ס"מ. כריכת בד פגועה. בדף א'  25.5[ סב, כו דף; 4? ]1864למברג תרכ"ד? 

 .טוב -קרע עם חסר בטקסט. כתמים ומעט קרעים וחורים. מצב בינוני 

'AvodAt Yisrael' Kuznitz, Lemberg 1864? The copy of Rabbi Yitzchak 
Zvi Grinfeld rabbi of Zaviertzye and his son Rabbi Yaakov Meir 
Damaged cloth binding. On page A, a tear with a missing text. Stains 
and a few tears and holes. Average - good  condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת והגהות הגאון רבי שלמה ארי' הכהן רבינוביץ נכד להרה"ק בעל תפארת שלמה  .262

 1938לחם עני'. קלנוורדיין תרח"ץ  זי"ע. "מהדורה יחידה". פולמוס. שו"ת 'מנחת
 

פולמוס על שו"ב  'קונטרס שו"ת 'מנחת לחם עני

שהשיג גבול ואינו מוכן לבוא לדין תורה אם מותר 

  .לאכול משחיטתו

חתימת הגאון רבי שלמה ארי' הכהן  בדף השער

 .הגהות בכ"י 5ראבינאוויטץ ובתוך הספר 

[ 2. ]1938קלנוורדיין תרח"ץ  ."מהדורה יחידה"

ס"מ. כריכה רכה. באופן כללי  23[ עמ'; 1מ"ג ]

 .מצב טוב מאוד

נכד  הגאון רבי שלמה ארי' הכהן רבינוביץ

להרה"ק בעל תפארת שלמה זי"ע. ת"ח חשוב, 

מוצאו מעיר קראקא וחתן הנגיד ר' דוד ווערנער 

 .הי"ד בעיר ווינה

Signature and postscripts of the Gaon Rabbi 
Shlomo Ari' HaCohen Rabinovitz, grandson of 

the Tiferet Shlomo ZIA. "Single Edition". polemics. "minchat lechem leani" shu"t. 
Clanverdein 1938 
Softcover. Overall very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 



 

 

יאל צבי  חתימת האדמו"ר רבי ירחמ .263

ב פשיסחא. שו"ע הר -יהודה רבינוביץ מביאלה 

קבוצת דפים  .חו"מ ושו"ת שערים נפרדים -יו"ד 

 .טוב -מנותקים. מעט כתמים וקרעים. מצב בינוני 

Signature of the Rebbe Rabbi Yerachmiel 

Pshischa.  -Zvi Yehuda Rabinowitz of Biyale 

Choshen  -shulchan aruch harav yore dea 

mishpat and Shu't separate title pages. 

oup of detached pages. A few stains and Gr

.good condition -tears. Moderate  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

מנחם ראבין שו"ב : "מת חות. על הלכות שחיטות וטריפות הריאה' שמלה חדשה' .264

הק' אברהם ראבין" וחתימות ורישומים נוספים. מ. סיגעט. : "חתימה," דק"ק נאסאד

 .גרוע -עש וקרעים. מצב בינוני  קרעים והדבקות. נזקי
 -simla chadasha' tears and adhesions. Moth damage and tears. Average '

.poor condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

( רבי בן ציון יעקובוביץ מרבני סאטמאר בבני ברק. א'. 'זכור 5הקדשות) .265

ן". ב'. 'ציוני טהרה' ימות עולם' "לבאר לאור ההלכה את תולדות החלוקה באונגאר

שו"ע יו"ד. ג'. 'ויואל משה' ג"ח. ד'. 'מקור חיים'. ה'. הקדשה על הזמנה. גודל ומצב 

 .משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד
Dedications (5) Rabbi Ben Zion Yaakobovitzch of the Satmar Rabbis in 

.condition Bnei Brak. Size and condition varies, overall very good 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

גליונות  2( המקובל רבי יהודה זרחיה סג"ל מתל אביב, 3חתימות) .266

  .ספר יעקב לסלוי -מחנים 

תשס"א[ מקובל ובעל מוופתים ורבה  –  ]תרפ"ד הרב יהודה זרחיה מרדכי לייב חיים הלוי סגל

 .שנה 50-של שכונת קריית שלום בתל אביב במשך כ

 

 .טוב מאוד -ה, באופן כללי מצב טוב גודל ומצב משתנ

Signatures (3) of the Kabbalah Rabbi Yehuda 
Zarchia Segal of Tel Aviv, 2 sheets of machanayim 
- Sefer Ya'akov Lesloy. 
Size and condition varies, generally good - very 
good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

? תק"פ? 1805פולין תקס"ה?  -סא, "מהדורה נדירה". רוסיה חוות דעת' מהגאון מלי' .267

 ? חלקו נייר כחול עז. העותק של רבי דוד הכהן סקלי1820

 

 .ספר 'חוות דעת' על שו"ע יו"ד מהגאון רבי יעקב מליסא בעל הנתיבות

-[, ז1[, ג, ]1? ]1820? תק"פ? 1805פולין תקס"ה?  -רוסיה  ."מהדורה נדירה"

  .ס"מ 34[ דף; 34לז, ]-לד[, 1לד, ]-יב, יד

נראה שהמדפיסים ביקשו לעקוף את האיסור שאסר המחבר בשנת תק"ע, לא 

’ הקדימו את שנת ההדפסה. עיין: י  ולכן  להדפיס את הספר משך עשר שנים

הערות ביבליוגרפיות, תגים, א, תשכ"ט. ’, נתיבות המשפט’ו’ חוות דעת’יודלוב, 

-לדגל המדפיס מרדכי הורוויץ, מקאפוסטהמדפיס שעל השער הוא חיקוי   דגל

, 111’ יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"י, עמ’ שקלאוו. השווה: א

 .)מפעל הביבליוגרפיה(186’ מס

תש"ט[  -]תרכ"ב  חותמות רבי דוד הכהן סקלי בדף השער ובמקומות נוספים

  .מקובל ואב"ד אוראן שבאלג'יריה

ר כחול עז. מעט כתמים ונזקי עש. באופן כללי מצב כריכה עתיקה פגועה. חלקו ניי

 .טוב

'chavat daat' from the gaon of lissa, "rare edition". Russia - Poland 
1805? 1820? part of it bright blue paper. The copy of Rabbi David 
HaCohen Skelley 
Old damaged cover. part of it bright blue paper. A few stains and moth 
damage. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דברי יחזקאל שרגא' על הלכות שמיטה מהאדמו"ר מסטרופקוב עם ' .268

 . ירושלים, תשכ"ו. כריכה מנותקת. מעט נזקי עש. מצב טוב. חותמו
duvrey Yechezkel Shraga" on the shmitah halachas from the "

Stropkov with his stamp. Detached cover. Some moth  Rebbe of

.damage. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

חיים שאל' להחיד"א, עותק ' .269

שניתן במתנה מידיו הקדושות של המחבר 

רבינו מרן החיד"א, וחתימת רבי נסים 

אשכנזי מרבני אזמיר. דפוס ראשון. ח"ב, 

 1795ליוורנו תקנ"ה 

 

ם שאל' חלק ב', שו"ת והלכות ספר 'חיי

 .מרבינו מרן החיד"א

הקדשה עצמית עתיקה:  בראש השער

"הצעיר רפאל אברהם לב אריה ס"ט 

מתנה מאת הרב הגאון הרב הגדול 

שד"ר  רבי רפאל אברהם   ,"המחבר נר"ו

ירושלים בעל ספר 'היכל מלך')שאלוניקי 



 .(564-566ה עליו שלוחי ארץ ישראל עמ'  תקע"ד, רא

ם נוסף: "זה ספר שייך להרב המופלג כמוהר"ר אברהם שלמה זלמן רישו

 .מראשוני העדה האשכנזית ירושלים ומבוני החורבה ,"]צורף[

רבי אברהם נסים אשכנזי מרבני אזמיר ודיין בבית  "חתימת רבי "נסים אשכנזי הי"ו בשער

 .דינו של רבינו חיים פלאג'י. בעל 'נחמד למראה' ועוד

  .ס"מ 30.5, ע"ו, ל"ו ד'; 1 .1795ליוורנו תקנ"ה  ."מהדורה ראשונה"

 -ללא כריכה. כתמים ומעט נזקי עש. דף אחרון מנותק ועם קרעים ומעט חסר. מצב בינוני 

 .טוב

'Chaim Shaal' to the cHida, a copy given as a gift from the holy hands of the author Rabbi 
Maran the cHida, and signed by Rabbi Nissim Ashkenazi of the Rabbis of yizmir. First 
pattern. part 2, Livorno 1795 
without binding. Stains and some moth damage. Last page detached and with tears and 
a little missing. Average- good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

'שערי אפרים' העותק של הגאון  -תיתאה, מונקאטש דברי תורה' מהדורא חמישאה וש' .270

 -מונקאטש, תרצ"ב  -רבי אהרן דוד רובינשטיין אב"ד קובאטשהאזא עם חותמו. ארשיווא 

 1932/33תרצ"ג 

 

דברי תורה' מהדורא חמישאה ושתיתאה מהאדמו"ר הרה"ק ה'מנחת '

. ל"ט צ"ל 1933מונקאטש תרצ"ג  ."אלעזר' ממונקאטש. "מהדורה ראשונה

  .שער נפרד למהדורא שתיתאה ;'ד 2ע"ד,  -, ל"ז 1"ו, ל

ארשיווא  .שער אפרים' עם פתחי שערים: שערי רחמים ושערי חיים'

ימת חותמים. חלק רש דפים אחרונים 3ד';  3, קנ"ד, 12. 1932תרצ"ב 

 .ס"מ 23.5 .מאותיות השער בדיו אדום

ין אב"ד חותמת הגאון רבי אהרן דוד רובינשטי בשער ספר שערי אפרים

 .קובאטשהאזא

טוב  -כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים וחורים. מצב טוב 

 .מאוד

'divrey Torah' the cHamishah and Shtitah edition, Monkatch - 'Sha'arei 
Ephraim' the copy of the Gaon Rabbi Aharon David Rubinshtein Abd 
Kobatshhaza with his seal. Arshiva - Monkatch, 1932 - 
1933 
Plain old cover. Time stains and very few tears and holes. 
Good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

זכור ושמור' ב"ח להגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז עם חותמו. דפוס ' .271

 1938ראשון. בודאפעסט, תרח"צ 
 

על חמשה חומשי תורה הנוגעים אל מצות שבת",  כולל ביאורים" 'ספר 'זכור ושמור

 .הגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז, הרב דקהל יראים דיאנדיאש מאת

 23’; [ עמ1[ קצז ]2. לב, דש; ]1938בודאפעסט, תרח"ץ  .מהדורה ראשונה

  .שער נפרד לח"ב  .ס"מ

 .חותמת המחבר הגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז מעבר שער ח"א

 .מנותקת. כתמי זמן. מצב טוב מאוד כריכה ישנה מעט



"zachor veshamor" 2 parts by the gaon Rabbi Asher Anshil Yungraiz with his seal. 

First printing. Budapest, 1938 

Old cover slightly detached. Time stains. Very good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ק של הגאון רבי שלום וויינבערגער דיין דק"ק פיער. באר יעקב' על הלכות פסח, העות'  .272

 1938מונקאטש, תרח"צ 

 

ספר 'באר יעקב' ח"ד הלכות פסח מהגאון רבי 

חיים יעקב קרויזהאר דומ"ץ דק"ק 

 22.5, ר"י דף; 5. 1938מונקאטש תרצ"ח  .דאלינא

 .שני שערים .ס"מ

  .חותמת הגאון רבי שלום וינברגר בדף שער שני 

עט מנותקת. ספר מעט מתפרק. כריכה מקורית מ

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

נולד לאביו רבי פנחס אב"ד  רבי שלום ווינבערגער

נירשט, כיהן כדיין בפיער, ומשנת תרס"ה עבר 

לבודאפעסט ושם כיהן כרב באחד מבתי הכנסת שם. 

 1933נפטר בי"ב טבת תרצ"ד 

'Be'er yaakov' on Passover halachas, the copy of the 
Gaon Rabbi Shalom Weinberger Dayan Pierre. Munkatsch, 1938 
Original cover slightly detached. A slightly falling apart book. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ברכות ופסחים. העותק של אביו וחמיו של האדמו"ר מפרמישלאן  -צל"ח' מסכתות ביצה  .273

לונדון, חתימת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות אב"ד לנקא וחותמת הגאון רבי יצחק  -

 . חלקו נייר כחול1857רי"ז באב"ד אב"ד טארטיקוב. יוזפוף ת

 

ספר 'ציון לנפש חיה' 

מהגאון המפורסם "הנודע 

ביהודה", על מסכתות 

ברכות  -ביצה 

יוזפוף תרי"ז  .ופסחים

. שער רק למסכת 1857

ביצה ונראה שברכות 

ופסחים הם ממהדורות 

ז' ונכרכו  -שנדפסו בתרט"ו 

חלק  .בכרך זה ללא שערים

ממסכת פסחים בנייר 

  .כחול

בדף ו' במסכת 

חתימת הגאון רבי  ביצה

אפרים זלמן מרגליות 

לה' הארץ " אב"ד לאנקא

ומלואה אפרים זלמן 

הוא אביו של  "מרגליות

האדמו"ר רבי ישראל אריה 

מפרמישלאן מרגליות 



צחק באב"ד אב"ד חותמת חמיו של האדמו"ר, הגאון רבי י ובשער מסכת ביצה לונדון

  .טארטיקוב

 .כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט נזקי עש בעיקר בשוליים. מצב טוב

תרפ"ב לערך[ בן רבי אלכסנדר  -תרכ"ה ] הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות אב"ד לנקא

אשר וחתן רבי ישראל ליב פרנקל מפרמישלן. הסתופף בצל האדמו"רים המהר"י 

מהיושבים בבעלז עם ידידו רבי שלום ריינמן אב"ד נארול.  והמהרי"ד מבעלזא והיה

משנת תרס"ח כיהן כרבה של לנקא הסמוכה לדרוהוביץ. אחד מבניו הוא רבי ישראל 

 אריה ליב האדמו"ר מפרימשלאן לונדון

תרפ"ט[ בן רבי יהושע העשל אב''ד  -]תרכ"ט לערך  הרב יצחק באב''ד אב''ד טארטיקוב

סטריסוב ופודוולוציסק וחתן רבי ראובן דוד אפרתי. כשחמיו עבר לרבנות חאליוב מילא את 

  .מקומו כאב''ד טארטיקוב

'tZala"ch' Tractates - betza-brachot and psachim. The copy of the father and father-in-law 
of the Rebbe of Permishlan - London, the signature of the Gaon Rabbi Ephraim Zalman 
Margaliot abd Lanka and the seal of the Gaon Rabbi Yitzchak beAbd Abd Tartikov. 
Yozepof 1857. Part blue paper 
Plain old cover. Stains and a little moth damage mainly on the edges. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ספר 'שירי משכיל' "הגורם פרנסה וכלכלה" מהגה"ק רבי הלל לכטנשטיין  .274

דפים ראשונים  . י"ד, צ' דף; ב1877למברג תרל"ז . מקאלאמייא. מהדורה ראשונה

הקדמת המחבר ומפתחות. מאחורי השער חותמת בן המחבר רבי ברוך 

רעים. באופן ניים. מספר דפים מנותקים. מעט כתמים וקכריכה מנותקת לש. בענדיט

 כללי מצב טוב
The book 'Shirei Maskil' cover is torn in two. Several pages are 

.detached. A few stains and tears. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 1897חתימת רבי יוסף שמואל סופר, 'ילקוט אחיעזר' ח"א. פאקש תרנ"ז  .275

 

מרבי  ילקוט אליעזר' ח"א,' ספר

פאקש תרנ"ז  .אליעזר זוסמן סופר

   .ס"מ 24.5דף;  3ו', קל"א,   .1897

חתימת רבי יוסף  בדף הפורזץ

שמואל סופר בן רבי אברהם יעקב 

 .סופר אב"ד טעט

כריכה ישנה מעט בלויה. כתמים ומעט 

 .קרעים ונקבי עש. מצב טוב

Signature of Rabbi Yosef Shmuel 
Sofer, 'Yalkut Achiezer' part A. Phaksh 1897 
Old cover slightly worn. Stains and a few tears and moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

חותמת המחבר. 'ילקוט הגרשוני ונקרא ג"כ בשם 'צפירת תפארת חנה' ח"ג  .276

 ר"ח -ה' ." 8 ,. "מהדורה ראשונה1927מהגאון רבי גרשון שטרן. קלויזנבורג תרפ"ז 

עמודים, מסוף  4בתחילת הספר עמוד וחצי ובסוף הספר עוד , רשימת חותמים;' עמ

עמוד קצ"ד עד אמצע עמוד קצ"ט. חותמת המחבר מאחורי עמוד השער. באופן כללי 

 מצב טוב מאוד
Author's stamp. 'Yalkut haGershoni' and it is called the name 'Tsiphirat 

t Edition". Author's stamp on the back of the Tiferet cHanna' part 3 "Firs

title page. Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

הקדשת נכד המחבר? 'בית דוד' ח"א, על שו"ע יו"ד מהגאון  .277

. 1912ווייטצען תרע"ב . רף. מהדורה יחידהרבי דוד כ"ץ ביסטריץ אב"ד מיכלדא

 .מצב טוב מאוד.' קונטרס הספקות: 'בסוף הספר’; [, קנה; קמד עמ4]
The dedication of the author's grandson? 'bet David' Part I, single 

.edition. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

הארבעה טורים של רבי ישראל מאיר פריימן חתן ה'ערוך לנר'. ארבעה  .278

 1861/64כ"א תרכ"ד יו"ד ב"ח ואבהע"ז. קניגסברג תר  -טורים, או"ח ח"ב 

 

הארבעה טורים של הגאון רבי ישראל מאיר פריימן חתן ה'ערוך 

ארבעה טורים, חלקים או"ח חלק שני, יורה דעה שני חלקים ואבן .' לנר

שער נפרד ליו"ד ח"ב ושערים . 1861/64העזר. קניגסברג תרכ"א תרכ"ד 

ן לב"ח. בחלק מהמקומות חוממות עזבונו של רבי ישראל מאיר פריימ

חתן ה'ערוך לנר'. בחלק או"ח הגהה, ככל הנראה בכת"י רבי ישראל 

 .' מאיר פריימן חתן ה'ערוך לנר

שני כרכים בכריכות עור מהודרות. כריכות העור מעט פגועות. כתמים 

 . ובמספר מקומות מעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

בעל  חתנו של הגאון רבי יעקב יוקב עטלינגר רבי ישראל מאיר פריימן

ה'ערוך לנר'. כיהן כרבן של פילענע ואסטראווא. ההדיר והוציא לאור את 

 .ספר 'והזהיר' ועם פירושו 'ענפי יהודה'. נפטר בשנת תרמ"ד

The arbaa turim of Rabbi Israel Meir Freiman son-in-law of the 'aruch 
laner'. arbaa turim, Orach cHaim part 2 - Yore Dea 2 parts and even 
haezer. Königsberg 1861/64 
Two volumes in fancy leather covers. The leather covers are slightly 
damaged. Stains and in several places a few moth holes. In general 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

אליהו' ע"פ חותמות מוכר ספרים בג'רבה וחתימות מזרחיות, 'תנא דבי  .279

. כתמים ומעט נזקי עש. מצב 1927לובלין תרפ"ז .' 'ישועות יעקב' ו'טובי חיים

 .בינוני
ana Devei Bookseller stamps in Djerba and Mizrahi signatures, 'T

.Eliyahu'. Stains and some moth damage. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ד פרידלנדר אחיו של הגה"ק רבי ה'מעגלי צדק' ב"ח, של רבי דו .280

 1884חיים פרידלנדר מליסקא. דפוס ראשון. מונקאטש, תרמ"ד 
 

ספר 'מעגלי צדק' עה"ת ב' חלקים, חידושים בפשט ופלפולים, 

ודברי אגדה ואמרי קודש בדרך החסידות מהאדמו"ר הרה"ק 

מונקאטש, תרמ"ד  .רבי מנחם מנדל פאנעט מדעש. דפוס ראשון

ער נפרד לח"ב. בתחילת ס"מ. ש 26קכה דף; [ 1. קכב; ]1884

מהדורה ראשונה ביידיש של הקונטרס 'דרכי צדק הנהגות  הספר

  .'טובות

רישום: "זה הספר הקדוש שייך לכבוד ... המופלג  בדף השער

ירא ושלם חסיד ועניו נגיד וכו' כש"ת מו"ה דוד נ"י ממ... 

זה לאפוש", בדף שאחרי השער, רישום: "... ]הספר[ הק' ה

נשאר מהרה"ח המפורסם מו"ה דוד ב"ר משה ז"ל 

פריעדלאנדער מלאפוש מחותנו של הרהגה"צ המחבר זיעועכי"א 

 ."של"ח פעה"ק ]ירושלים[ ט"ז ניסן ב' דפסח תרס"ט

הוא אחיו של הגה"ק רבי חיים פרידלנדר מליסקא )חתנו של הרה"ק רבי  רבי דוד פרידלנדר

מהר"ם שיק. אביו רבי משה היה דומ"ץ צבי הירש מליסקא(. תלמיד מובהק של ה

 .בקליינווארדיין )דרכי משה החדש עמ' ר"א(

 .כריכה חצי עור מעט פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני

The 'maagaley tzedek' 2 parts, by Rabbi David Friedlander, brother of Rabbi Chaim 
Friedlander of Liska. First printing. Munkatsch, 1884 
Half leather cover slightly damaged. Stains and some moth damage. A few tears and 
adhesions. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. בעותק זה חסר דף השער 1789ספר החינוך' ברין תקנ"ט ' .281

הרישומים: שהספר בין  .ודף אחריו. חתימות ורישומים מפרשבורג ועוד

ף שלפני השער: בדפרשבורג. שייך לאביו רבי יצחק זאב שוחט ובודק דק"ק 

"הק' אברהם ש....", "הק' משה ב"ה יהושע מגלאנ...")ההמשך חתוך(, "הק' 

  ."יואל בן יצחק זאב

 .טוב -כריכת עור פגועה. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. מצב בינוני 

"sefer hachinuch". This copy is missing the title page and the page 
after it. 
Damaged leather binding. Stains and a few moth holes and tears. 
Average - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

העותק של רבי יונתן ליב קריטצלער מבאניאד? דף אחרון של הספר)לא בדקנו איזה ספר  .282

אחורית. בדף זה( ודף פורזץ וכריכה 

הפורזץ רישום: "זה הספר]?[ שייך 

להתורני ורבני המופלא ומופלג בתו' ובי' 

כקש"ת ר' יונתן ליב קריטצלער אני כתבתי 

הק' שמעי' קרויס" ומתחת רישום: "ר' יונתן 

קרעים ונזקי עש. מצב ." ליב קריטצלער

 . בינוני
The copy of Rabbi Yonatan Leib 

t page of Kritzler of Baniad? Las

the book (we didn't check which 

book it is) and porzatz page and 

back cover. Tears and moth 

.damage. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

'זכרון אלעזר' עם קונטרס 'זכרון  -עזר אליעזר' חתימת המחבר, שוליים רחבים במיוחד ' .283

פיעטרקוב תרס"ה /1906הדורות יחידות'. בראדי תרס"ו יהודא', כרך שני ספרים נדירים 'מ

1905 

 

זכרון אלעזר' על מסכת שקלים מהגאון רבי ' .'א .כרך שני ספרים נדירים

הספד על אביו רבי  'זכרון יהודא' קונטרס  ובסופו אלעזר לנדא מבראדי

שערים ושער  2 ;', נ"ד ד9. "מהדורה יחידה". 1906יהודה ועוד. בראדי תרס"ו 

 .ף לקנטרסנוס

עזר אליעזר' חידושים נפלאים על התורה ואגדות חז"ל מהגאון רבי ' .'ב

בדף השער.  חתימת המחבר לובלין(. עם )פלךאליעזר צבי ציגלמן מפיאסק

ד'; דף אחרון לא נרשם  1. "מהדורה יחידה". ו', ל"ח, 1905פיטרקוב תרס"ה 

מופיע רק בחלק  בוינוגרד ולא בספריה הלאומית, ביודלוב נרשם שדף אחרון

 .שוליים רחבים במיוחד .מהטפסים

שני ספרים נדירים, 'מהדורות יחידות' בכרך אחד, לפי בדיקתנו לא הופיעו 

 .במכירות פומביות

 .כריכה ישנה. מעט נקבי עש. מצב טוב

'Ezer Eliezer' author's signature, extra wide margins - 'Zikhron Elezer' 
with counters 'Zikhron Yehuda', volume of two rare books 'unique 
editions'. Brady 1906/Pyeterkov 1905 
Two rare books, 'single editions' in one volume, according to our 
inspection have not appeared at auctions. 
Old cover. Few moth holes. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

'בית נאמן' "מהדורה יחידה". חותמות המחבר הגאון רבי אברהם נתן עלבערג שו"ת  .284

 1924אבד"ק סאניק. בילגורייא תרפ"ד 

 

מהדורה   .שו"ת 'בית נאמן' בחלקי השו"ע מהגאון רבי אברהם נתן עלבערג

  .ס"מ 28, ט"ו, פ"ו ד'; 1. 1924בילגורייא תרפ"ד  .יחידה



כיהן  י אברהם נתן עלבערגשני חותמות המחבר הגאון רב ,בדף השער

שואה, הי"ד. כרב בלאשקיץ ובזגירז' ובשנת תרפ"ה עבר לסאנוק. נספה ב

ספריו: 'בית נאמן' ו'בית אברהם' כמו"כ פרסם מאמרים תורניים רבים 

 .בכתבי עת

כריכה ישנה מנותקת ומעט פגועה. שוליים רחבים. מעט נקבי עש. מצב 

 .טוב

shu"t "Bait Ne'eman" "single edition". Seals of the author, the great 
gaon Rabbi Avraham Natan Elberg Abdak Sanik. Bilgoriya 1924 
Old cover detached and slightly damaged. Wide margins. Few moth 
holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

קול יהודה' העותק של הגאון רבי שמואל ' .285

שב סופר' בן הגאון ה'דעת סופר'. מהדורה בנימין סופר 'הח

  1922יחידה. פרעסבורג, תרפ"ב 

 

מרבי יהודה  חידושים עמ"ס שבת ודרשות 'ספר 'קול יהודה

  .ליב רובינשטיין דיין פרעשבורג ותלמיד המהר"ם שיק

חותמת הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר  בדף השער

 .''החשב סופר' בן הגאון ה'דעת סופר

 30[ פ' דף; 2. ]1922פרעסבורג, תרפ"ב  .ה יחידהמהדור

 .ס"מ. כריכה ישנה. מצב טוב מאוד

'Kol Yehuda' the copy of the Gaon Rabbi Shmuel 
Binyamin Sofer the 'chashav Sofer' son of the Gaon 
the 'Daat Sofer'. Single edition. Pressburg, 1922 
Old cover. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 !הקדשת הגאון רבי אפרים בנימין גרינפעלד אב"ד רימאסעטש הי"ד, דף פורזץ בלבד .286

 

הקדשה ל'דורון דרשה' בכתי"ק 

וחתימתו של הגאון רבי אפרים בנימין 

  .גרינפעלד אב"ד רימאסעטש הי"ד

דף פורזץ בלבד! ההקדשה מעט 

ס"מ בערך. מעט  19/28קצוצה. 

  .קרעים וחורים

רבי אפרים בנימין  הגאון

שואה[ אב"ד  –]תרכ"ד  גרינפלד

רימאסעטש. נולד בשנת תרכ"ד לאביו 

רבי משה יהודה גרינפלד אב"ד 

תלמיד ה'שבט סופר' ורבי רימאסעטש. 

פירעד. בזיווג -משה סופר אב"ד טיסא

ראשון היה חתן רבי שמעון הלוי לפלר, 



ני חתן הרב חיים יצחק שוורץ ר"מ ב'חברת ש"ס' בבודעפעסט ומטובי הדרשנים. בזיווג ש

אצ'א. לאחר פטירת אביו בשנת תר"ע נתמנה לכהן אחריו כרב בקהילת -מנאמאש

 .רימאסעטש

Dedication of the Gaon Rabbi Ephraim Binyamin Greenfeld Abd Rimasatesh hashem 
yikom damo. porzatz page only! 
The dedication is a little truncated. Approximately 19/28 cm. A few tears and holes. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

בינה לעתים' לרבי יהונתן אייבשיץ. דפוס ראשון. חתימה ' .287

  1896עתיקה: "שמואל הק' בה... מיערגן". וינה, תקנ"ו 

 

ספר נחמד להשכיל הנקרא בינה לעיתים על הרמב"ם הלכות יו"ט ומחידושי 

  .ול רבי יהונתן אייבשיץגפ"ת על מסכת ביצה מהגאון הגד

חתימה  ס"מ. בעמוד אחרון 21, ל"ד דף; 2. 1796ווין תקנ"ו  .מהדורה ראשונה

 "עתיקה: "שמואל הק' בה... מיערגן

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמים ומעט נקבי עש. מצב טוב

"bina leyitim" by Rabbi Yehonatan Eybshitz. First pattern. Ancient 

signature: "Shmuel haK'. ba... Miyergan". Vienna, 1896 

Old cover slightly damaged. Stains and a few moth holes. Good 

condition. 
 80$מחיר פתיחה: 

 

 

לא מצוי, 'אבקת רוכל' ח"ב מהגה"ק רבי הילל ל"ש מקולומיא. "מהדורה  .288

 1885ראשונה", חותמת בן המחבר. קולומיא תרמ"ה 

 

וס חלק שני מהגה"ק רבי הילל ל"ש מקולומיא. דפ ספר 'אבקת רוכל'

ס"מ. מעבר  21.5. כ', קל"ו ד'; 1885קאלאמעא, תרמ"ה  .ראשון

 .חותמת בן המחבר רבי ברוך בענדיט לשער

 .כריכה ישנה מעט בלויה. באופן כללי מצב טוב מאוד

Not found, 'avkat rochel' part B. by Rabbi Hillel L.Sh. of Kolomia. "First 
edition", stamp of the author's son. Kolomia 1885 
Old cover slightly worn. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של הגאון רבי משה  .289

בונם קרויס אב"ד באדן מצאצאי מרן החתם סופר, 'יחי 

ראובן' על מס' חגיגה. הסכמות חשובות מהרה"ק 

ז'ניץ והרה"ק רבי אהרן מבעלזא. ה'אהבת ישראל' מווי

 1936מונקאטש תרצ"ו 

 

ספר 'יחי ראובן' . "כולל דרושים ומאמרים עפ"י 

ז"ל מדרשים ודברי אמת מרבותינו ... תלמידי בעש"ט 

ששמעתי מההצו"ק ]המהרי"ד[ מבעלזא זצל"ה" 

 .מהגאון רבי ראובן חיים ווינברגר

 



"א המברך: "להביא ברכה אל בתחילת הספר הסכמת הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זיע

ביתם ויתברכו בתלת ברכתא, חיי אריכא מזוני רוויחא ובנין בריכא". והסכמת הרה"ק 

ה'אהבת ישראל' מוויז'ניץ המברך: "וכדאי היא המצוה להגן בעדם לטובה ויתברכו 

 ."ממקור הברכות והשפעות טובות ותבוא עליהם ברכת טוב

ס"מ. כריכה פשוטה. מספר נקבי עש בודדים. מצב  22, כ"ד ד'; 1. 1936מונקאטש תרצ"ו 

 .טוב מאוד

The copy of the Gaon Rabbi Moshe Bonam Krois Abd baden from the descendants of 
Maran the cHatam Sofer, 'Yechi Reuven' on tractate cHagiga. Important approvals from 
the rebbe the 'Ahavat Israel' of vizenitz and the rabbi Aharon of Belza. Munkatch 1936 
Simple cover. A number of individual moth holes. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

מירופול, מראשוני אדמור"י ארה"ב.  -המשניות של האדמו"ר רבי מנחם נחום מליואב  .290

 1899משניות סדר נשים, ווילנא תרנ"ט 

 

 .עם פירושים והוספות חידושים וכן ישנם מחידושי הרה"ק מברדיטשוב ,נשים משניות סדר

חותמת  בשער ראשון

האדמו"ר רבי מנחם נחום 

מירופול, מראשוני  -מליואב 

  .אדמור"י ארה"ב

, קנ"ט, 2. 1899ווילנא תרנ"ט 

שני שערים,  .ס"מ 28י"ד ד'; 

כריכה ישנה.  .הראשון צבעוני

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

הרה"ק רבי מנחם נחום 

]תרנ"ה בערך  מלויאב מירופול

תשל"ג[ בן הרה"ק רבי ברוך  -

בן ציון מלויאב אומאן, בנו של 

הרה"ק רבי מרדכי מלויעב ונין הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל, אמו היא מצאצאי גזע ז'ינקוב 

דות אפטא. חתן הרה"ק רבי אברהם דוד ממירופול שבוואהלין. היה מגדולי צדיקי החסי

הראשונים בארצות הברית ונודע במלחמתו להעמיד דת על תילה ולקרב את יהודי העיר 

 .בוסטון שם התגורר ופעל לאחר הגעתו לארה"ב

The Mishniyot of the rebbe Rabbi Menachem Nachum of liYoav - Miropol, one of the first 
Rabbes of the USA. Mishniyot Seder Nashim, Vilna 1899 
Old cover. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות והגהות של הדיין הקדוש שזכה לגילוי אליהו, הגה"ק רבי משה יוסף הופמן  .291

 1778מפאפא. 'תרומת הדשן' עם פסקים וכתבים. פיורדא תקל"ח 

 

, 5. 1778"ח ספר 'תרומת הדשן עם פסקים וכתבים' לרבינו ישראל איסרלין. פיורדא תקל

 .ס"מ 22.5קכ"ב, מ"ה דף; 



תימות בדף השער והפורזץ ח

הדיין הקדוש שזכה לגילוי אליהו, 

הגה"ק רבי משה יוסף הופמן 

 .מפאפא ובתוך הספר הגהותיו

כריכה פגועה ומנותקת. נזקי וכתמי 

רטיבות קשים! ספר מפורק. נזקי 

 .עש. מצב גרוע

 

הדיין הצדיק רבי משה יוסף 

תרפ"ח  –תר"ב ] הופמן מפאפא

[ נולד בסרדאהלי 1842/1928

להרה"ג רבי מיכאל תלמידו של מרן 

החת"ס, למד תורה אצל אביו 

ומהגאון רבי יהודה אסאד ומהגאון רבי נטע וואלף ליבר ראב"ד פרשבורג ומהכתב סופר. כיהן 

כראש ישיבה בסרדאהלי. ומשנת תרמ"ב כיהן כדיין וראש ישיבה בפאפא. בשנת תרס"ו עלה 

ץ הקודש ונתיישב בבתי אונגרין שבירושלים, ידוע היה כבעל מופת ואף סיפרו עליו שזכה לאר

 .'לגילוי אליהו הנביא, ספריו: 'מי באר מים חיים

Signatures and postscripts of the holy dayan who received the revelation of Eliyahu, 

Rabbi Moshe Yosef Hoffman of Papa. 'trumat hadeshen' with rulings and writings. 

pyurda 1778. 

Cover damaged and detached. Severe damage and moisture stains! A broken book. 

Moth damage. bad condition 
 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ה'שמן רוקח' של האדמו"ר האמרי חיים מויז'ניץ עם חותמו, ושל בנו האדמו"ר מויז'ניץ  .292

 1909הקדשתו בכי"ק וחתימתו. ס. ווראהל תרס"ט  מונסי עם

 

ספר שו"ת 'שמן רוקח' ח"א מהגאון ! העותק של שני גדולי צדיקי החסידות בדור האחרון

 .רבי אלעזר לעוו

 .חותמת האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר ה'אמרי חיים' מוויזניץ בדף השער

"ר רבי מרדכי הגר הקדשה קצרה בכתב ידו וחתימת יד קדשו של האדמו בדף הפורזץ

  .'מוויזניץ מונסי ה'תורת מרדכי



 .ס"מ 30.5[ דף; 6[, קד, ]3. ]1909ס. ווראהל תרס"ט 

רשימת חתומים חשובה ביותר, בהם: הרה"ק רבי ישעיהלה קרסטירר,  בסוף הספר

הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, הרה"ק רבי נפתלי טייטלבוים אב"ד ניר באטור, 

זנברג אב"ד ראצפרט, וכן גדולי הונגריה בעל ה'ערוגת הבשם', הגה"ק רבי שאול רו

ה'דעת סופר', המהרש"ג, בעל 'פרי השדה', ה'מעשי למלך', ה'מנחם משיב' מקאליב, 

 .בעל ה'לבושי מרדכי', בעל 'קרן לדוד' ועוד

כריכת בד ישנה. הדבקה על קרע במרכז השער. כתמים ומעט מאוד נקבי עש בודדים. 

 .וליים ומעט קרעים גסים במרכז הדף. באופן כללי מצב טובקרעים בעיקר בש

The 'shemen rokach' of the Rebbe the Yimrei cHaim of viznitz with his seal, and of his 
son Rebbe of viznitz Monsey with his dedication in his handwriting and signature. S. 
Worahle 1909 
Old fabric binding. Paste on a tear in the center of the title page. Stains and very few 
individual moth holes. Tears mainly in the margins and a few rough tears in the center of 
the page. In general good condition. 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 .וכתבי יד מכתבי רבנים ואדמו"רים

 
הזמנות לשמחות בבתי  23אוסף  .293

 -אמשינוב  -אדמורי"ם. נכדי האדמורי"ם מגור 

. גודל ההזמנות במספר עותקיםטאלנא. חלק מ

 .ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד
A collection of 23 invitations for celebrations 

in Admoriam's homes. The Admoriam's 

Tolna.  -Amshinov  -grandchildren from Gur 

Some of the invitations are in multiple copies. 

Size and condition varies, overall very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב מעניין בכתב יד וחתימת הגה"ח רבי יצחק מאיר לווין חתן האדמו"ר ה'אמרי  .294

 1945אמת' מגור. תש"ה 

 

זה אולם בטח כאשר תתן הכסף תעשה חו"

  ."כראוי

מכתב בכתב יד וחתימת הגה"ח רבי יצחק 

מאיר לווין חתן האדמו"ר ה'אמרי אמת' 

  .מגור

מכתב מעניין בנושא שותפות בהשקעות 

ו האדמו"ר ובירך מזכיר שהזכיר אצל חותנ

 .לטובה

שורות בכ"י וחתימתו. נייר  8. 1945תש"ה 

ס"מ. חורי תיוק. מצב  20/12.5מכתבים אישי. 

 .טוב מאוד



An interesting letter, handwritten and signed by Rabbi Yitzhak Meir Levin, the son-in-law 
of the Rebbe Yimrei Emet of Gor. 1945 
8 lines in his handwriting and signature. Personal stationery. 20/12.5 cm. Filing holes. 
Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

'סדר כתובה'  -תב יד, פיוט 'שמחו אמוני ירושלים' פיוט לפסח כ .295

"מ. כתמים וקרעים. מצב ס 13.5/21ד';  3לשבועות בלשון ערבי? בבלי? 

  .בינוני
 -Manuscript, poem 'Simchu emunei Yerushalayim' Poet for Pesach 

.Seder Ktuvah' for Shavuot. stains and tears. Medium condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ת"ר? כתב היד כתב יד בלימוד, אידיש. גרמניה? תחילת שנות ה .296

 20 -חתוך לחתיכות. אין לנו מושג מי הכותב ומה תוכן הדברים. למעלה מ 

 .חלקי דפים כתובים
Manuscript in study, Yiddish. Germany? The manuscript is cut 

writer is and what the into pieces. We have no idea who the 

.content is. Over 20 parts of written pages 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

לא נדפס, כתב יד 'דרכי נעם' דרושים לימים טובים ולכל השנה מרבי שמריהו חבידן  .297

 שו"ב בנחלת יהודה ראשון לציון

 

דרושים לא נדפס, כתב יד ספר 'דרכי נעם' 

ריהו חבידן לימים טובים ולכל השנה מרבי שמ

 .שו"ב בנחלת יהודה ראשון לציון

לא מצאנו את שמו ולא את זהותו ויש לנו רק את 

מה שכתב בדף הראשון "שמרי' ב"ר זונדל חבידן 

יליד רוסיין ליטה, שו"ב בנחלת יהודה ראשון לציון". 

נחלת יהודה היה מושב קטן צמוד לראשון לציון 

 .שבמהלך השנים נהפך לשכונה בראשון לציון

עמודים כתובים משני הצדדים.  70 -למעלה מ 

ס"מ. כריכה קשה. נייר שורות. כתמים  23/17

 .ומעט מאוד נקבי עש וקרעים. מצב טוב

Unprinted, manuscript 'darchey Noam' 
drushim for yamim tovim and for the whole 



year from Rabbi Shmaryahu cHavidan Shochet huvodek in Nachalat Yehuda Rishon 
Lezion 
Over 70 pages written on both sides. 23/17 cm. Hard cover. Lined paper. Stains and very 
few moth holes and tears. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 זנרפוסק הדור מרן הרב וא

 

הירושלמי שביעית של מרן פוסק הדור הרב ואזנר  .298

  .זצוק"ל עם חותמו

ירושלמי שביעית של מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר ה

ס"מ. מצב טוב  30.5[ רז עמ'; 8ב"ב, תשל"ג. ] .עם חותמו

  .מאוד

 –]תרע"ג  נרזמרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווא

[ מגדולי פוסקי הדור האחרון. צדיק, 1913/2015תשע"ה 

ירא קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפ

בישיבת חכמי לובלין וכן תלמידם של הגאונים רבי שמואל דוד 

אונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. 

בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב 

ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת 

 .ספריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין תלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנים בדורינו יח"ל. סדרת

the yerushalmi shvihit of maran posek hador harav vozner with his seal.  
Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

דושה ואלו שיש להם הכלי הטמא טעלעויזיאן שנראה ממש ערות דבר בו כבר גרשו הק .299

והשכינה מביתם.....". דרשת שבת שובה בעצם כתב יד קדשו של מרן פוסק הדור הרב 

 !עמודים 13ואזנר. 

רק להיות דבוק בלימוד התורה לשמה ואז ממילא נפתרים כל הבעיות". "ומקובל בידנו שבשירת "

אלא גם האזינו נרמזים לא רק מאורעות הכלל לעתיד לבא אם ישמרו תורה ה' ואם לא ישמרו ח"ו 

מאורעות הפרט וענשו על העבירות כאשר ידוע מרבינו הרמב"ן שהי' לו תלמיד שיצא מן השורה 

 .".....והראה לו ענשו מרומז בפסוק

דרשת שבת שובה שמסר מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר בשנת תש"נ, בעצם כתב יד קדשו, 

  .ועם שינויים קלים מהנדפס

 .ס"מ. נייר שורות. מצב טוב מאוד 14.5/21ו. עמודים כתובים בכתב יד קדש 13 



[ מגדולי פוסקי הדור 1913/2015תשע"ה  –]תרע"ג  נרזמרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווא

האחרון. צדיק, קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובלין וכן 

ב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. תלמידם של הגאונים רבי שמואל דוד אונגר א

בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. 

כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין 

 .ים בדורינותלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנ

"ve'elu sheyesh lahem hakli hatametelivizyan shenira mamash ervat davar bo kvar 
gershu hakdusha vehashchia mibetam.....". Shabbat Shuva Sermon is i actually the 
sacred handwriting of Maran Posak Hador harav Vozner. 13 pages!  
13 pages written in his holy handwriting. 14.5/21 cm. Lined paper. Very good condition. 

 2,000$מחיר פתיחה: 

 

ואחרי העיון יש בפרשה זו הסגולה לקיום התורה, והסגולה לכל השפעות הטובות " .300

גשמיות ורוחניות..". הקדמת שו"ת שבט הלוי ח"ז, בכתב יד קדשו וחתימתו של מרן פוסק 

 !עמודים 14 -למעלה מ הדור הרב וואזנר. 

הקדמת שו"ת שבט הלוי ח"ז, בעצם כתב יד קדשו וחתימתו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי 

 .ואזנר

 .ס"מ. נייר שורות. מצב טוב מאוד 14.5/21עמודים בכי"ק!  14 -למעלה מ 

ר [ מגדולי פוסקי הדו1913/2015תשע"ה  –]תרע"ג  נרזמרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווא

האחרון. צדיק, קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובלין וכן 

תלמידם של הגאונים רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. 

ברק.  "ד שכונת זכרון מאיר בעיר בניבהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב ואב

כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין 

 .תלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנים בדורינו

"vehachrey hayiyu yesh beparasha zo sgula lekiyum hatora, vehasgula lechol hashpahot 
hatovot gashmiyot veruchaiyot..". introduction to shu"t Shevet HaLevi part 7, in his 
sacred handwriting and signed by Maran Posak Hador harav Vozner. Over 14 pages! 
 



14.5/21 cm. Lined paper. Very good condition. 

 2,000$מחיר פתיחה: 

 

עמודים( בכ"י רבי  2ימוד)עניינא דיומא, "כעת עסק לימודינו במסכת פסחים", מכתב בל .301

 1933משה עקשטיין החברותא של מרן הרב וואזנר אל מרן הרב וואזנר. פרשבורג תרצ"ג 

ועל פי אור החיים הקדוש שמפרש על "

 ."....סדר

מכתב בלימוד בכ"י רבי משה עקשטיין 

החברותא של מרן הגאון רבי שמואל הלוי 

  .ואזנר

מכתב שני עמודים ששלח למרן הרב 

 14.5/23. 1933פרשבורג תרצ"ג  .ואזנר

 .ס"מ. מצב טוב מאוד

Yinyana Deyoma, "Now our studies 

were concerned with the tractate of 

Psachim", a letter in study (2 pages) 

in the handwrite of Rabbi Moshe 

Ekstein's chavruta of Maran harav 

Vozner to Maran harav Vozner. 

Pershburg 1933 

Very good condition. 
 100$מחיר פתיחה: 

 

כי הוא המסית אותו לכל מה שהוא נגד התורה", דרשת שבת תשובה בכי"ק של פוסק " .302

 !עמודים 14הדור מרן הרב וואזנר. תשמ"ה, 

 ."וחושבים שצריכים לקחת חלק בחוק המסחרי של העולם ועי"ז בא בטול תורה"

 .צם כתב יד קדשו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנרדרשת שבת שובה של שנת תשמ"ה בע



 .ס"מ. מצב טוב מאוד 14.5/21עמודים!  14

[ מגדולי פוסקי הדור 1913/2015תשע"ה  –נר ]תרע"ג זמרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווא

ין וכן האחרון. צדיק, קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובל

שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. תלמידם של הגאונים רבי 

בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. 

עוד. בין כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 'שבט הלוי' ו

 .תלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנים בדורינו

"ki hu hamasit oto lekol ma shehu neged hatora", A Shabbat shuva sermon in the 
handwriting of Posek Hador Maran harav Vozner. 1985, 14 pages! 
Very good condition. 

 2,000$מחיר פתיחה: 

 

דליקו בשמן טהור במנורה הרי היא נטמאה והם מטמאים שמן הקודש איך החשמונאים ה .303

 .בידיים. שני עמודים גדולים בכי"ק של פוסק הדור מרן הרב וואזנר

 .שני עמודים בענייני טומאה וטהרה בכתב יד קדשו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר

ס"מ. קמטים ומספר  22/28 .שושורות בעצם כתב יד קד 40 -נייר מכתבים אישי של מרן רבינו. כ 

 .קרעים קלים בשוליים. מצב טוב

מרן פוסק 

הדור הגאון 

רבי שמואל 

הלוי 

]תרע"ג  נרזוא

תשע"ה  –

1913/2015 ]

מגדולי פוסקי 

הדור האחרון. 

צדיק, קדוש 

וענוותן, תלמיד 

ל דוד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובלין וכן תלמידם של הגאונים רבי שמוא

בשנת  בהמלצת מרן החזון איש, נתמנהאונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. 

תש"ז לכהן כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר 



ההוראה והרבנים  וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין תלמידיו נמנים גדולי מורי

 .בדורינו

How did the cHashmonayim light the menora with pure oil, after all it was defiled and 

they defile the holy oil with their hands. Two large pages in the handwriting of Posek 

Hador Maran harav Vozner. 

Wrinkles and several light tears in the margins. Good condition. 
 250$מחיר פתיחה: 

 

וזו עצמו המטרה ללחום נגדם ולהבדיל באופן תמידי בין רע לטוב". דרשת פתיחת זמן " .304

 עמודים בכי"ק של מרן פוסק הדור הרב ואזנר 3קיץ תשמ"ד בישיבת חכמי לובלין ב"ב, 

 ."...והנה קניני התורה רבים הם... ואפרש אחדים"

שו של מרן הגאון רבינו שמואל הלוי וואזנר בפתיחת הזמן בישיבת חכמי לובלין בבני דרשת קד

 .ברק, תשמ"ד

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 14.5/21נייר שורות.  .שלושה עמודים בעצם כתב יד קדשו

[ מגדולי פוסקי הדור 1913/2015תשע"ה  –]תרע"ג  מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר

, קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובלין וכן האחרון. צדיק

אונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. תלמידם של הגאונים רבי שמואל דוד 

בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. 

כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין כיהן גם 

 .תלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנים בדורינו

"vezo atzmo hamatara lilchom negdam velehavdil beofen tmidi ben ra letov". Summer 
time opening sermon 1984 at Yeshiva cHachmei Lublin in Bnei Brak, 3 pages in the 
handwriting of Maran Posek Hador harav Vozener 
Very good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 חידושי תורה במסכת כריתות. דף גדול בכי"ק של מרן פוסק הדור הרב ואזנר .305



נייר  .אזנרחידושי תורה במסכת כריתות בכתב יד קדשו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי וו

שורות בכתב  28 -מכתבים אישי, נכתב מעבר לעמוד עם מעט המשך בתחילת העמוד השני, סה"כ כ 

 .ס"מ. קמטים ומעט קרעים קלים בשוליים. מצב טוב 22/28יד קדשו. 

[ מגדולי פוסקי הדור 1913/2015תשע"ה  –]תרע"ג  מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר

האחרון. 

וש צדיק, קד

וענוותן, 

תלמיד 

מובהק לרבו 

הגאון רבי 

מאיר שפירא 

בישיבת חכמי 

לובלין וכן 

תלמידם של 

הגאונים רבי 

שמואל דוד 

אונגר אב"ד 

נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן 

של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש  כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. כיהן גם כרבם

 .ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין תלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנים בדורינו

Torah Innovations in the Tractate of Kritut. A large page in the handwriting of Maran 
Posek Hador harav Vozner. 
Personal stationery, written across the page with a little continuation at the beginning of 
the second page, a total of about 28 lines in his sacred handwriting. 22/28 cm. Wrinkles 
and a few light tears at the edges. Good condition. 

 180$מחיר פתיחה: 

 

עמודים בכי"ק של מרן פוסק הדור  6ודות לדרשות שונות, עניינים ונק -מראי מקומות  .306

 הרב ואזנר

הגאון רבי שמואל הלוי עמודים בכי"ק של מרן  6עניינים ונקודות לדרשות שונות,  -מראי מקומות 

ס"מ,  10.5/16ס"מ,  7.5/21ששה עמודים כתובים, אחד מהם כתוב על חלקו. גודל הדפים:  ואזנר.

 .לי מצב טוב מאודס"מ. באופן כל 10.5/13.5



[ מגדולי פוסקי הדור 1913/2015תשע"ה  –]תרע"ג  מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר

האחרון. צדיק, קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובלין וכן 

לך כהנא אב"ד אונגוואר. תלמידם של הגאונים רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימ

בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. 

ריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספ

 .תלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנים בדורינו

Merhei mekomot - matters and points for various sermons, 6 pages in the handwriting of 
Maran Posek Hador harav Vozner. 
Six written pages, one of them partially written. Size of pages: 7.5/21 cm, 10.5/16 cm, 
10.5/13.5 cm. In general very good condition. 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 

לא נדפס! חידושי יו"ד בכי"ק של פוסק הדור מרן הרב ואזנר מצעירותו, על בלנק של  .307

 ?אביו. וינה? ירושלים

לא נדפס. חידושי ביורה דעה הלכות רבית בעצם כתב יד קדשו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי 

  .וואזנר

ו של מרן רבינו עמודים בעצם כתב יד קדש 3נכתב על דף מכתבים מקופל של אביו רבי יוסף. 

 .ס"מ לערך. מצב טוב מאוד 14.5/23פוסק הדור. 

[ מגדולי פוסקי הדור 1913/2015תשע"ה  –]תרע"ג  מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר

האחרון. צדיק, קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובלין וכן 

שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד אונגוואר. תלמידם של הגאונים רבי 

בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר בעיר בני ברק. 

כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 'שבט הלוי' ועוד. בין 

 .מורי ההוראה והרבנים בדורינותלמידיו נמנים גדולי 

Not printed! Chidushei Yore Dea in the handwriting of posek hador Maran harav Vozner 
from his youth, on a blank of his father. Vienna? Jerusalem? 
Very good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לא ישלמו תוך לקוחות ש

 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 או ביום ל הדולר שלפי שער היציג בשקלים התשלום 
 התשלום, הגבוה מביניהם!!

Payment according to the representative rate on the day of 
sale or on the day of payment, whichever is higher 

 

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

ion in the catalog is intended for the The English descript
convenience of buyers who do not speak Hebrew, however, 
the English text lacks information about the items. Therefore 
it is very worthwhile to review the description of the items in 

!ew is decisiveHebrew. And the description in Hebr 

  

 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  -daica areas of Ju
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 

 התשלום.שתזדרזו לסדר את עניין  "נשמח"

התשלום בשקלים בלבד! לפי שער היציג של הדולר ביום 

על פי היתר עסקה  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 

ן באפשרותנו לשלוח בדואר קילו אי 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 

 קילו! זמן 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. 
 

תודה רבה על התעניינותכם 

 ובהצלחה רבה


