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בס"ד.

קטלוג מכירה מספר .18
שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס'  18שתתקיים ביום חמישי כ"ז אדר תשפ"א
 11.3.21בשעה ( 19:00שעון ישראל) במשרדנו ברח' אברהם בן דוד  21ב"ב.
המכירה הפומבית תכלול מבחר פריטים חשובים של :חפצי יודאיקה ,ספרים מדפוסי סלאוויטא
וזיטאמיר ,ספרי וענייני חסידות ,חב"ד ,ספרים עתיקים ,חתימות וחותמות ,הגהות ,מכתבים ,כת"י
ועוד.
במכירה הפומבית מספר פריטים "חשובים" :נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג ,לכל שאלה או הערה
אפשר לפנות אלינו באימייל; c7602610@gmail.com
בברכה
חנוך ברנד
0527-602-610

המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו ברח' אברהם בן דוד  21בני ברק
התצוגה בתיאום בטלפ' 0527-602-610
המכירה תתקיים במשרדנו ביום חמישי כ"ז אדר תשפ"א 11.3.21בשעה 19:00
לפרטים 0527-602-610 :אימיילc7602610@gmail.com :
קישור למכירה באתר בידספיריט:
https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/13598/1?lang=he
לתמונות ופרטים נוספים אנא היכנסו לקישור
אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים ,בבקשה את כל השאלות והקושיות לגבי הפריטים
לשאול לפני המכירה ולא אחרי.
We ask all customers and interested parties, please all questions and difficulties
regarding the items to ask before the sale and not after.
כמו כן :אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש וכן פרטים נוספים
על מצב הפריט.
Also: You can ask us for more pictures for the items you are interested in
purchasing as well as more details about the condition of the item.

שינויים בתנאי בית המכירות!!!
בבקשה תקראו את התנאים החדשים ,הם מחייבים!!

2

!!! Changes in the conditions of the auction house
!! Please read the new terms and conditions, they are binding

תנאי המכירה של בית המכירות "ברנד מכירות פומביות".

לפני התנאים ,ברצוננו להודות לכל המתעניינים והרוכשים.
מבוא והסבר:
תנאים אלו הם תנאים חדשים לאחר שברוך ה' כבר ניהלנו מכירות פומביות רבות ובעזרת ה' נמשיך
הלאה.
תנאים אלו נעשים בעקבות .1 :בעקבות כמה וכמה לקוחות ומתעניינים שלא ממש הבינו את תנאי
והתנהלות בית המכירות .2 .בעקבות שינויים בעלויות המשלוחים ונושא המע"מ.
א'" .ברנד מכירות פומביות" הוא בית מכירות פומביות בלבד!! אינו מקום אחסון לסחורה ואינו
חברת משלוחים!!!
ב' .ברנד מכירות פומביות הוא בית מכירות פומביות ישראלי!!
ג'" .ברנד מכירות פומביות משמש כמתווך בלבד בין מוכרים לקונים ובהתאם לכך "ברנד מכירות
פומביות מתנהלת הן כלפי המוכרים והן כלפי הקונים.
ומכאן לתנאים החדשים ,בבקשה לקרוא את התנאים טוב ואם יש שאלות בבקשה לפנות לבית
המכירות.
" .1ברנד מכירות פומביות" (להלן "ברנד") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים
למכירה פומבית.
 .2ברנד תפיק קטלוג אינטרנטי לכל מכירה ובו יפורטו הפריטים ,מספריהם ומחיר הפתיחה של
הפריטים
למען הסר ספק!!! הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לרוכשים ואין
בהם אחריות לגבי תיאור ,יחוס ,בעלים קודמים ,מקור או כל נתון אחר!!!
 .3היות ואנו בני אדם וגם לנו יכולים לקרות טעויות בקשר לפריטים ותיאורם לכן "ברנד"
מקציבה כמה ימים בהם הלקוחות או מי מטעמם יוכלו לבוא לראות ולבדוק את הפריטים,
כמו כן אפשר לפנות אלינו בטלפון – מייל וב  -ווטסאפ עד  24שעות לפני המכירה בכדי
לשמוע – לראות לברר על הפריטים ,כל האמור בזאת הינו מבלי ש"ברנד" תיקח אחריות
לכך ואך ורק לפני נתינת הצעה על הפריט.
לקוח שלא יממש את זכותו או שייתן הצעה לפריט לפני שבדק או ביקש פרטים נוספים,
מצהיר בזאת שהוא מוותר על כל טענה או דרישה ו/או תביעה כלפי ברנד ו/או המוכר וכל
גורם שהוא בקשר למצב הפריטים שהוא רכש.
 .4מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין
בהשתתפותם .למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה ,לבטל מכירה של
פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו) ,או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ''י שיקול דעתו
הבלעדי .כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה ,או לשנות נתונים לגבי
פריט המוצע למכירה גם לאחר הופעת הקטלוג.
 .5כמו כן "ברנד" שומרת לעצמה את הזכות לחלוק מידע על לקוחות שלא משלמים או שקשה
להשיגם ,עם בתי מכירות אחרים! וכול גורם אחר שלדעתנו יכול לעזור בזה או להפיק תועלת
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מזה! כמו כן ברנד שומרת לעצמה את הזכות לברר על לקוחות המבקשים אישור בבית
המכירות!
 .6מחירי הפתיחה יוצגו בשקלים ישראלים ולכן גם התשלום יהיה בשקלים ישראלים בלבד! כמו
כן מכשיר האשראי של בית המכירות מושך תשלום בשקלים בלבד!! ועלויות הפריטה חלים
על הלקוח.
" .7מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו
נתקבלה עפ''י תנאי בית המכירות .מיד לאחר הקשת ה''פטיש'' והכרזת מספרו הסידורי של
הקונה בכוח ע''י מנהל המכירה ,תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג
למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן" :הקונה הזוכה") ,בכפוף לביצוע
מלוא התחייבויותיו לפי תנאי בית המכירות ובמיוחד התחייבותו לתשלום .הקונה בכוח
שהצעתו נתקבלה ישלם ל"ברנד" ,בתוספת למחיר הפטיש ,עמלה בשיעור של 23%
בתוספת מע''מ (על העמלה ,להלן "העמלה") ,התשלום המלא של מחיר הפטיש ,כולל עמלה
– מע"מ ועלויות הנוספות(משלוח וכו')יעשה לא יאוחר מ –  12ימי עסקים מיום המכירה!!!
 .8ניתן לשלם במזומן (שקלים בלבד) ,כרטיס אשראי ,העברות בנקאיות מהארץ ומחו"ל(העברה
בנקאית מחו"ל תחויב בעמלה של  5%על כל הסכום לרבות עלויות משלוח)
 .9הרוכש פריט כלשהוא ,בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר ,מתחייב לשלם עבור הפריטים
ולקחתם .בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש
יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה ,למכור הפריט לאחר ,לחייב את הרוכש
בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה ,להגיש תביעת פיצויים ,לעכב שחרור
הפריט ולהוסיף לסכום הכולל את ההוצאות שנגרמו.
" .10ברנד" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט ,מקוריותו ומצבו .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע''י "ברנד" ניתן מטעם המוכר ומבוסס
על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה .על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים
לקהל במועדים שלפני המכירה ,את מצבו ,גודלו ,מקורו ,טיבו וערכו של הפריט .כמו כן
אפשר לפנות אלינו בטלפון – מייל ובווטסאפ עד  24שעות לפני המכירה בכדי לשמוע –
לראות לברר על הפריטים ,כל האמור בזאת הינו מבלי ש"ברנד" אחראית לכך ,ואך ורק
לפני נתינת הצעה על הפריט לקוח שלא יממש את זכותו או שישים הצעה על פריט לפני
שבדק או ביקש פרטים נוספים מצהיר בזאת שהוא מוותר על כל טענה בקשר למצב
הפריטים שהוא רכש.
 .11הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא
יאוחר מ –  12ימי עסקים ממועד המכירה .למען הסר ספק ,מסירת החזקה בפריט תעשה
רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.
 .12על הקונה האחריות לדאוג להוצאת הפריטים שרכש ,ישירות ממשרדי "ברנד" ,או באמצעות
שליח או חברת משלוחים מטעמו!! .במקרה שהרוכש יבקש" ,ברנד" תוכל ,ללא אחריות
מצידה ,לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה .לתעריפי אריזה
ומשלוח יש לפנות למשרדי "ברנד" .המחיר מותנה בסוג האריזה ,חברת המשלוח וארץ
היעד.
 .13לקוחות חו"ל הרוכשים במכירה שימו לב!! הורדת המע"מ מהקניה אינה אוטומטית!! החוק
במדינת ישראל מתיר שלא לגבות את המע"מ אך ורק במשלוחים מסוימים וגם זאת רק
במילוי טופס הנקרא רישומון "יצוא"!! רישומון זה נעשה ע"י חברות המשלוח המהירות בלבד
כגון  ems, dhlועלותו  ₪ 45לכל חבילה בנפרד ובהצגת החשבונית של הקונה ולכן גם אי
אפשר לעשות רישומון אחד ל  2לקוחות ולשלוח יחד!
 .14היות וכאמור ברנד מכירות פומביות אינה חברת משלוחים אלא בית מכירות בלבד ,לכן אנו
נגבה עלויות משלוח מלאות וכן את הרישומון יצוא ללקוחות חו"ל וכן אנו לא לוקחים אחריות
על המשלוחים אנו נשתדל מאוד לארוז טוב את החבילות ,לרשום את פרטיכם המופיעים
בבידספיריט או מה שתשלחו לנו בהקדם ובצורה מסודרת וכן נשתדל לעזור במקרה הצורך
אבל אין אנו לוקחים אחריות!!! מבחינתנו תבוא לקחת או שתשלחו מי מטעמכם!!
 .15דבר נוסף .מהיום כל משלוח לחו"ל על פריטים שעלותם הכוללת מעל  500$יחויב בעלויות
ביטוח משלוח.
 .16בחלק מהמדינות יש עלויות מכס בכדי לשחרר את הפריט ,עלויות אלו יחולו על הלקוחות ולא
על בית המכירות.
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 .17לקוחות שלא ישלמו תוך  12יום מהמכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות יותר והפריטים יעברו
למכירות הבאות .כמו כן לקוחות שישאירו את הפריטים בבית המכירות יותר מ –  30יום,
הפריטים יצאו מבית המכירות ויהיו הפקר ,למרות ששולם עליהם.
 .18לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון ,מתבקשים לפנות לבית
המכירות מראש ובהקדם לצורך תיאום(לא יאוחר מ –  24שעות לפני המכירה).
 .19לפי בחירת בית המכירות "ברנד" לבתי הדין הרבניים המוסמכים או בתי המשפט (באישור
רב)באזור המרכז מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים
הנובעים ו/או הקשורים ל/או רכישת ו/או למסירת הפריט בין "ברנד" לבין הקונה.
 .20לנ וחיות לקוחות חו"ל אנו משתדלים להוסיף בקטלוג פרטים על הפריטים גם בשפה
האנגלית ,אבל לא את כל פרטי הפריטים .אלא רק מה שנראה לנו מעניין וחשוב.
אבל .זה אך ורק לנוחיותכם ,בכל שינו – סתירה – חסר – טעות או כל דבר אחר הכיתוב
בשפה העברית הוא הקובע ויחייב!!!!! גם באתר בידספיריט יש לכם אפשרות לראות את
הפריטים בשפה העברית!! וכן אנו משתדלים לשים מספיק תמונות באתר על מנת שתהיה
אפשרות להתרשם ממצב הפריט.
" .21ברנד מכירות פומביות" מודה מראש לכל המתעניינים והרוכשים על האימון שאתם נותנים
בה.
השינויים בקצרה .1 :לאלו שלא הבינו ,אין לנו אחריות על תיאור הפריטים למרות מאמצינו
לתאר נכון .3 .אישור שימוש במידע על לקוחות שמתקשים לשלם .4 .עלויות המשלוחים –
רישומון יצוא ללקוחות חו"ל וביטוחים .5 .עלויות אחסון .6 .אנגלית בקטלוג.
תודה רבה חנוך ברנד – ברנד מכירות פומביות.

Terms and conditions for the public auction house "Brand Public Auctions".
Before listing the Terms and conditions, we would like take this opportunity to thank all
our customers and interested parties.
Introduction and explanation:
The following Terms and Conditions were compiled after running many successful public
auctions, and planning many more for the future.
They were written because of
A. A number of customers and interested parties who did not properly understand the
Terms and Conditions and policies of the auctions,
B. Changes in the cost of Shipping/delivery and VAT regulatory changes.
Terms and Conditions:
Please read the Terms and Conditions carefully. If you have any questions, kindly turn to the
Brand Public Auction house for answers.
"Brand Public Auctions" (Henceforth "Brand") is exclusively a public auction house. It is
not a warehouse nor a shipping company.
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1. Brand is an Israeli auction house, governed by Israeli laws and tax regulations,
and physically located in Israel.
2. Brand exclusively serves as a broker between buyers and sellers, and therefore
has to deals with both: the sellers and the buyers.
3. "Brand Public Auctions" (henceforth "Brand") serves as an agent on behalf of the
sellers for the items presented for public auctioning.
4. For every auction, Brand will issue a catalog via the internet listing each item, its
number and opening price.
To avoid any doubt!: The details appearing in the catalogue are intended solely to
provide information to the buyers. Under no circumstance shall Brand bear any
responsibility as to the description, status, previous ownership, source or any other factor
related to the item.
5. In order to avoid human error and in order to enable all customers to ensure the
items meet their expectations, Brand allocates a few days for the customers or
their representatives to come and examine the items. Similarly, we can be reached
by phone, mail and WhattsApp up until 24 hours before the auction to hear, see
and inquire about the items. Nevertheless, as mentioned above Brand does not
assume any responsibility. Inquiries can be made only before bidding for the
item.
6. A customer bidding for an item without examining it or without requesting more
details, hereby declares that he renounced any complaint, demand and/or legal
claim against Brand and/or the seller and/or any other responsible body regarding
the condition of the items he purchased.
7. Brand reserves the right to prevent the participation in the auction of any buyer
not approved by Brand to participate in the auction, or for whom the approval has
been rescinded by Brand. Brand has the sole authority to determine the winning
bidder for any item, to nullify the sale of any item (even after its purchase) or to
put it up for resale, all according to his sole judgment. Likewise, Brand has the
right to add or withdraw items from the auction, or to change details regarding
items offered for sale, even after the catalog was published.
8. Brand reserves the right to share information about non-paying or unreachable
customers with other auction houses, and other party that we think that will help
us with this or will be helped by it. Brand also has the rights to do research on
costumers that are asking for permits to participate in the auctions.
9. The price advertised in the catalog is listed in Israeli New Shekel and also the
payment will be in Israeli New Shekel only.
Also the credit card processing is also only in Israeli New Shekel.
10. The "hammer price" regarding the public auction refers to the potential buyer's
bid that was accepted by the auction house. Immediately after the auctioneer
strikes the "hammer" and announces the serial number of the potential buyer, the
buyer's offer will be considered accepted, and the item offered for sale will
become the property of the buyer who offered the price (henceforth: "the winning
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11.

12.

13.

14.

15.
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buyer"), subordinate to execution of all his obligations as per the conditions of the
auction house, specifically his obligation to pay. In addition to the hammer price,
the buyer whose bid was accepted will pay Brand a commission of 23% plus
VAT (on the commission), (henceforth "commission"). The full amount of the
hammer price, commission + VAT as well as additional costs such as shipping,
insurance etc. must be paid in full no later than 12 business days from the day of
the auction.
Payments can be made in cash in NIS only, by credit card, bank transfer from
Israel or international wire transfers from abroad. Please note that bank transfers
from abroad will be charged an additional fee of 5% of the total amount
transferred.
Whether the item was purchased for himself or for others, the buyer is
responsible to pay for the items and ensure delivery or pick-up of the items.
Brand has the authority to take any measures he sees fit to ensure that the buyer
fulfills his obligations including but not limited to: cancelling the sale, selling the
item to someone else, charging the purchaser with any or all expenses sustained
by Brand including charging interest, claiming compensation, withholding release
of the item and adding the cost of the resulting expenses to the price.
Brand is responsible to provide the potential buyer with information about the
nature of the item, its source and condition. Without limiting the above, it is clear
that information given over by Brand is provided by the seller and based on
accumulated information and experience of experts on their behalf. During the
time between the catalog publication and the auction date, potential buyers can
examine the condition, size, source, quality and value of each item. Similarly, he
can contact us by phone, mail and/or WhattsAp until 24 hours before the auction
to hear, see and inquire about the products. All of the above is with the
recognition that Brand does not assume any responsibility for that information,
and inquires can be made only before bidding for the item. A customer that does
not implement this right or bids for an item without examining it or requesting
more details, hereby declares that he renounces any legal claim against Brand
regarding the condition of the items he purchased.
The buyer obligates himself to take possession of the purchased item after
completing his payment obligation no later than 12 business days from the date of
the auction. To remove any doubts, we hereby clarify that ownership of the item
will only pass on to the buyer after he has fulfilled his payment obligations in
full.
The buyer has the responsibility to retrieve the items he purchased directly from
the offices of Brand, or via a messenger or shipping company at his cost. Upon
the purchaser's request, Brand can, with no obligation or responsibility on its part,
pack and ship the items at full cost for the buyer. For packaging and shipping
rates, the buyer can contact Brand offices. The prices vary according to the type
of packaging, the shipping company and country of destination.

16. Overseas customers: International customers who purchase items at the auction
should understand that excluding VAT from the purchase is not automatic. Israeli
law allows removal of VAT only in certain instances, and even so it is dependent
on completing an export form called "Rishumon Yitzu". This form is completed
by the express shipping companies only, i.e. DHL, EMS and the charge for
completion of such form is 45 NIS for every package. It also requires the
presentation of the purchaser's invoice. For this reason it is impossible to use one
form for two customers and to ship the items together.
17. As indicated above, Brand is not a shipping company but solely an auction house.
We will gladly assist our customers in the shipping process though will have to
collect full shipping costs, insurance (if requested) as well as cost of the export
form "Rishumon Yitzu" for customers abroad. Brand does not assume
responsibility for the shipments. We will do our best to pack the packages
properly, Mark your information as it appears in Bidspirit or whatever updated
information you send us in a timely and orderly manner. We will also do our best
to help as necessary, yet we cannot assume responsibility. As far as Brand is
concerned, we expect the buyer to come and pick up the items or send someone
to do so.
18. Additionally: From now onwards, for items whose total cost exceeds 1.750 ₪,
every shipment abroad will be insured and the charges applied to the buyer's
invoice. At this time insurance for items with total cost of less than 1.750 ₪, the
insurance remains optional at the buyer's discretion.
19. In some countries there are import and/or other taxes levied on items shipped.
These charges are the sole responsibility of the customer, and Brand has
responsibility as to the payment of such taxes.
20. Customers that do not pay for their items in the 12 days from the auction, will be
blocked and will not be able to buy anymore, and the items will go to the next
auction. Also customers that will leave their items at th auction house for more
than 30 days, the item will go out from the auction house and will be considered
Hefker, even though they paid on it.
21. Customers interested in participating in the auction via telephone, should kindly
contact the auction house in advance and as soon as possible to coordinate this
(no later than 24 hours before the auction).
22. By choice of the Brand auction house, the authorized rabbinical courts or secular
courts of justice (with a Rav's permission) in the Central Region of Israel have
the sole authority regarding every and any disagreement concerning, stemming
from and/or related to the purchase of or delivery of the item, between Brand and
the buyer.
23. For the convenience of customers abroad, we attempt to add information about
the items in English, yet we do not always provide all the details, only those that
we seem essential and of interest.
BUT.... This is for convenience purposes only. Any change, contradiction, lack or
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mistake or any other variation between the two, the Hebrew writing is
determining and obligating! You likewise have the option to view the items in
Hebrew on the Bidspirit site. We similarly try to put enough pictures on the site,
so you can get an proper representation of the condition of the item.
24. We express our appreciation for the trust invested in us by all the buyers and all
who take interest in our products.
Yours truly,
Chanoch Brand
"Brand Public Auctions"

תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה
חנוך ברנד וצוות בית המכירות
 הרבה ספרים נדירים שמפאת קוצר הזמן,מכירה חשובה זו מכילה
.חלקם הוכנסו באוספי ספרים
 עדיין תוכלו,למרות שהשתדלנו לסדר את הפריטים לפי נושאים
 כגון ספרים עם חתימות או,למצוא פריטים במקומות שונים
.חותמות מפוזרים בכל הקטלוג וכדומה
כמו כן משום מה שכחנו לציין באיזה פריטים יש חתימות או
חותמות של הרה"ג רבי אליהו כץ אב"ד קהילת סטמר בבני ברק
.ונשתדל להכין רשימה בימים הקרובים ונשלח למי שיבקש
This important auction includes, a lot of rare Sefarim that
were placed in collections because of the shortness in time.
Even though we tried to sort the items by catergory, you still
may find items not in their right place, like Sefarim with
signatures or stamps throught the catalog etc. .
Also, because we forgot to note in which items there are
signatures or stamps from Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav of
the Satmar community in Bnei Berak we will try in the next
few days to prepare a list and send to anyone asking for it.

9

דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר.
 .1מסכת מגילה .פורמט קטן .סלאוויטא ,בדפוס רבי משה שפירא .תקפ"ב .1822
Masechta Megillah. Small format. Slavita, printed by Rabbi Moshe Shapira. 1822.
גמרא מתלמוד בבלי ,מסכת מגילה .עם פירוש רש"י ,תוספות ,תורה אור ועין משפט ,הגהות רבי
ישעיה ברלין וחידושי המהרש"א.
פורמט קטן .כל עמוד של גמרא
במהדורות הררגילות ,מחולק בעותק
שלפנינו ל 2-עמודים .סלאוויטא,
תקפ"ב  .1822בדפוס רבי משה
שפירא 64 .דפים 21.5 .ס"מ.
כריכה עתיקה פגועה ומנותקת וללא
החלק האחורי והשדרה .ספר מתפרק.
קרעים עם חסר (כולל חסר בטקסט)
ונזקי עש .מצב גרוע.
Small format. Each page of Gemara
in the regular editions is divided in
this copy into 2 pages. Antique cover, damaged and detached and without the back and
spine. A book falls apart. Tears with missing (including missing in text) and moth damage.
.Poor condition.
לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה קדושה
מיוחדת ,כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני המלאכה ,ואף החזקת ספרים קדושים אלו
ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה.
מחיר פתיחה₪ 1,400 :

 .2סלאוויטא .משניות סדר טהרות .נייר כחול .תקפ"א .1821
Slovita. Mishnayos Seder Taharos. Blue paper. 1821
משניות סדר טהרות עם פירוש הרמב"ם רבי שמשון מבעלי התוס' והרא"ש ושאר
הפירושים .סלאוויטא ,תקפ"א  .1821בדפוס רבי משה שפירא .קע"א ד'; 34.8
ס"מ .רובו ככולו בנייר כחול/ירקרק.
כריכה ישנה פשוטה .נייר טוב .שוליים רחבים .בדף השער ובדף אחרון הדבקה
בשוליים ובדף אחרון מודבק מעט בשוליים הפנימיים מעט על הטקסט .בחלק
מהדפים מעט תעלות עש וחלקם על הטקסט .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
Almost all of the pages are blue/greenish. Old simple binding. Good paper.
Wide margins. On the title page and on the last page there is some gluing in
the margins in the last page the gluing is a little bit on the inner margins and
also some on the text. Few stains. Very good condition.
לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי פנחס
מקוריץ נודעה קדושה מיוחדת ,כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני
המלאכה ,ואף החזקת ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית
ולהצלחה.
מחיר פתיחה₪ 245 :
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 .3זיטאמיר' .תיקוני הזוהר' בדפוס הרבנים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא .תרכ"ה .1865
Zitomir. "Tikuney HaZohar" printed by the Rabbanim Shapira, the grandsons of
the rabbi of Slavita. 1865.
ספר 'תקוני הזוהר' שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.
זיטאמיר ,תרכ"ה  .1865בדפוס השותפים הרבנים חנינא ליפא ויהושע
העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא ]2[ ,קפ"ב ד';  22ס"מ .בדף אחרי
השער הסכמת הרה"ק רבי אהרן מטשרנאביל .בדף השער ובדף א'
חתימות בעלות עתיקות.
ללא כריכה .כתמים .תעלות עש חלקם עם פגיעה בטקסט .ספר מעט
מתפרק ומספר דפים מנותקים .מצב בינוני.
לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי
פנחס מקוריץ נודעה קדושה מיוחדת ,כלי הדפוס והאותיות הוטבלו
במקווה לפני המלאכה ,ואף החזקת ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה
לשמירת הבית ולהצלחה.
On the page after the title page there is a antique ownership
signatures. Without cover. Stains. moth canals Some with text
damage. A slightly disintegrating book and a number of pages
detached. Fair condition.
מחיר פתיחה₪ 420 :
 .4זיטאמיר .חומש ויקרא עם אור החיים ותפלות שחרית ומוסף לשבת .חותמות וחידושי
תורה בכת"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ מריסקווא – סאטמר .נדיר .תרי"ד .1854
Zitomir. Chumash Vayikra with "Or Hachayim", Shachris and Musaf for Shabbos.
Stamp and Chiddushei Torah in the handwritting of Rabbi Avraham Shlomo Katz of
Riskova-Satmar. Rare 1854.
חומש ויקרא עם שלושת התרגומים .עם פירוש רש"י ,אור החיים ,בעל
הטורים ,ונחל קדומים להחיד"א .בסופו :שיר השירים ,תפלות שחרית
ומוסף לשבת .בעמוד אחרון" :לוח הקביעות ומולדות על תשע ועשרים
שנים" .זיטאמיר .נדיר .תרי"ד  .1854בדפוס השותפים הרבנים חנינא
ליפא ויהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא ,קל"ה; ט"ו ד'; 25.6
ס"מ 2 .שערים .מעט מאותיות שער ראשון בדיו אדום .בדף הפורזץ
האחורי חידושי תורה בכת"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ מריסקווא –
סאטמר.
כריכה ישנה פשוטה .דפי השערים(מאחורי שער שני דף ראשון של החומש)
ודף אחרון פגועים עם קרעים וחסר והדבקות .דף כ"ד קרוע ל .2-כתמים.
באופן כללי מצב טוב.
לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי
פנחס מקוריץ נודעה קדושה מיוחדת ,כלי הדפוס והאותיות הוטבלו
במקווה לפני המלאכה ,ואף החזקת ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה
לשמירת הבית ולהצלחה.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
On the back blank page, Chiddushei Torah in the handwriting of Rabbi Avraham Shlomo
Katz of Riskova – Satmar. Simple old cover. The title pages (behind the second title page,
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the first page of the Chumash) and the last page are damaged with tears and incompletions
and adhesions. Page 24 torn to 2. Stains. Overall good condition.
מחיר פתיחה₪ 420 :

 .5זיטאמיר .חומש במדבר עם אור החיים ותפלות שחרית ומוסף לשבת .חותמות וחידושי
תורה בכת"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ מריסקווא – סאטמר .נדיר .תרי"ד .1854
Zitomir. Chumash Bamidbar with Ohr Hachayim, Shacharit and Musaf for Shabbos.
Stamps and Chiddushei Torah in the handwriting of Rabbi Avraham Shlomo Katz of
Riskva-Satmar. Rare 1854
חומש במדבר עם שלושת התרגומים .עם פירוש רש"י ,אור החיים ,בעל
הטורים ,ונחל קדומים להחיד"א .בסופו :מגילת רות ,תפלות שחרית ומוסף
לשבת .זיטאמיר .נדיר .תרי"ד  .1854בדפוס השותפים הרבנים חנינא ליפא
ויהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא ,ב' – קמ"ה; ח' ד';  26ס"מ.
חסר שער ראשון.
בדף הפורזץ ופנים הכריכה האחורית חידושי תורה בכת"י הרה"ג רבי
אברהם שלמה כץ מריסקווא – סאטמר.
כריכה ישנה פשוטה .שער פגוע .כתמים .במספר דפים בודדים מעט תעלות
ונקבי עש .במספר קרעים ובלאי .מצב טוב.
לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי פנחס
מקוריץ נודעה קדושה מיוחדת ,כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני
המלאכה ,ואף החזקת ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית
ולהצלחה.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי
אליהו הכהן כ"ץ אב"ד ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם'.
כיהן כאב"ד ריסקווא ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו:
'אורחות המשפטים' (ג"ח) ו'דברי אש'.
On the first blank page and inside the back cover, There are Chiddushei Torah in the
handwriting of Rabbi Avraham Shlomo Katz from Riskova - Satmar. Simple old cover.
Damaged title page. Stains. In a few single pages there are moth trenches and moth holes. In
number of pages there are tears and wear. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 420 :

 .6נדיר ביותר!! 'צרור החיים' – 'זאת תורת האדם' .בדפוס רבי אריה ליב שפירא ,תרי"ז
Very rare!! ' Tzror Hachaim' – Zos Toras Ha'adam'. In the printing of Rabbi - .1857
Arye Leib Schapira, 1857.
כרך  2ספרים נדירים מאוד .בדפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר.
ספר 'צרור החיים' הלכות ומוסר מאת רבי משה חאגיז .זיטאמיר ,תרי"ז  ,1857בדפוס רבי אריה
ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא 58 .עמ'; ספר 'זאת תורת האדם' חשבון הנפש ומוסר מרבי אהרן
הלוי מאולקסיניץ .זיטאמיר ,תרי"ז  ,1857בדפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא44 .
עמ';  16ס"מ.
כריכה עתיקה ,בחלק מהדפים מעט כתמים ומעט קרעים קלים בשוליים ובקצוות ,מצב טוב מאוד.
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לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב
מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה קדושה
מיוחדת ,כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה
לפני המלאכה ,ואף החזקת ספרים קדושים אלו
ידועה כ סגולה לשמירת הבית ולהצלחהOld .
binding. In some pages there are some light
stains in the margins and in the edges. Very
good condition.
To the sefarim of Zitomer and Slovita that were
printed by the grandchildren of the Rav of
Slavita and Rabbi Pinchas of Koritz is known a
special holiness, the priting parts and the
letters were toiveld in mikva before working,
and even the keeping of these sefarim are
known as a segulah for protection of the house and for success.
מחיר פתיחה₪ 1400 :

ספרי קבלה.
' .7זוהר הרקיע' ב"ח .הסכמות חסידיות חשובות .מ .סיגעט ,תרל"ה .1875
Zohar Harakia 2 parts. Important Chasidish Haskomos. Siget region, 1875.
ספר 'זוהר הרקיע' ב"ח ,פירוש הזוהר מהאר"י עם תוספת הגהות מרבי
יעקב צמח .ח"ב" :ספרא דצניעותא עם פירוש שני מתלמיד  ..לא נודע
שמו ."...מ .סיגעט ,תרל"ה  ,]2[ .1875ר"ד ד';  21.5ס"מ .שער נפרד לח"ב.
הסכמות חשובות ובהם מהאדמו"רים :מהרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידטשוב,
מהרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט ,מהרה"ק רבי צבי הירש
מליסקא ועוד .בד ף השער חתימה" :צבי גרינבערגער".
כריכה חצי עור .כתמים .הדבקות בדף אחרון .מצב טוב מאוד.
Important Haskomos including from the Admorim: Rabbi Yitzchok Eizek
of Ziditchoiv, Rabbi Yekusiel Yehuda Teitlbaum of Siget, Rabbi Tzvi
Hersh of Liska and more. On the title page is a signature "Tzvi
Greenberger". Half leather binding. Stains. Gluings in the last page. Very
good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .8קבלה .מהדורה יחידה' .עולם הגדול מדרש לפירושים' זאלקווי ,תק"ס .1800
Kaballah. Only edition. "The Big World Medrash For Perushim" Zalkovi, 1800.
ספר 'עולם הגדול' הנקרא בשם 'מדרש לפירושים' ספר קבלה מאת רבי אליעזר פישל מסטריזוב.
מהדורה יחידה .זאלקווי ,תק"ס  ]4[ .1800קל"ז ד'; במפעל הביבליוגרפיה ,באוצר הספר העברי
ובספריה הלאומית נרשם ]1[ :קל"ז ד';(למרות שבספריה בעותקים הסרוקים יש [ ]4קל"ז ד').
 21.7ס"מ.
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ללא כריכה .כתמים .מעט קרעים והדבקות וב 2-דפים אחרונים עם מעט פגיעה
בטקסט .נזקי עש מרובים עם פגיעות בטקסט .מצב בינוני – טוב.
Only edition. [4] 137 pa ges; in the bibliography factory, in the Hebrew
;book collection and in the national library is recorded: [1] 137 pages
(even though in the library in the scanned copys there's [4] 137 pages).
Without binding. Stains. Few tears and gluings and in the last 2 pages it's
doing some damage to the text. Lot's of moth damage with damage to the
text. Fair – good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .9קבלה .מהדורה יחידה' .עולם הפוך' חתימה עתיקה "משה נחמן כהנא" וחותמות
עתיקות ביה"כ בארשאKabbalah. Only edition. 'Olam Hafuch' old signature .
"Moshe Nachman Kahana" and old stamps of the Barsha shul.
ספר 'עולם הפוך' דרושים בדרך הקבלה מאת רבי אליעזר פישל מסטריזוב.
מהדורה יחידה .זאלקווא ,תק"ס  1800לערך ]2[ .צ"ו ד';  19ס"מ.בדף י"ב חתימה
עתיקה "משה נחמן כהנא אין סיגעט" .בדפים א' – מ' ובמקומות נוספים חותמות
עתיקות( 2סוגים) של בית הכנסת בארשא.
ללא כריכה .תעלות ונזקי עש וחלקם עם פגיעה בטקסט .כתמים ובלאי .מצב בינוני.
רבי אליעזר פישל מסטריזוב [ת"ק  -תקע"ב] מקובל ומגיד מישרים בבראדי .ספריו:
'עולם הפוך 'עולם ברור' ועוד.
On page 12 there is a old signature "Moshe Nachman Kahana in Siget". In
pages 1-40 and in other spots there is old stamps (2 kinds) of the Barsha Shul.
Without binding. Moth trenches and moth damage some damage the text.
.Stains and wear. Fair condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .10הקדשה להרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ' .שער רוח הקודש' עם הגהות וביאורים.
מהדורה ראשונה .ירושלים ,תרע"ב Dedication to Rabbi Avraham Shlomo .1912
Katz. 'Shaar Ruach Hakodesh' with comments and explanations. First edtion.
Jerusalem, 1912.
ספר 'שער רוח הקודש' השער השביעי לרבי חיים
וויטאל ,עם הגהות וביאורים מרבי מנחם מענכין
היילפרין מהוראדנא ומרבי אהרן שלמה מהריל
מזאגר .מהדורה ראשונה של ההגהות והביאורים.
ירושלים ,תרע"ב  ]4[ .1912פ"ד ד'; בין דף פ"א לפ"ב
דף גדול מקופל וב ו טבלת מ"ח צירופי שמות
הקודש .בדף אחרי השער הקדשה להרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ מדודו(אח אביו) רבי יעקב.
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כריכה ישנה מנותקת .שוליים רחבים .ספר מעט מתפרק .מעט כתמים .בדף אחרון קרעים .מעט נזקי
עש .מצב טוב.
First edition of comment's and explanation's. Between page 81 to 82 there is a big folded
page with a chart of Tzirufei Sheimos. In the page after the title there is a dedication to
Rabbi Avraham Shlomo Katz from his uncle (his father's brother) Reb Yakov. Old detached
binding. Wide margins. The sefer is falling apart. Few stains. In the last page there are tears.
Some moth damage. Good condition.
הגאון הצדיק המקובל רבי מנחם מענכין היילפרין מהוראדנא [תר"ד – תרפ"ד  ]1844/1924מגדולי
המקובלים בירושלים וליטא .היה בידידות עם הרה"ג רבי יוסף חיים זוננפלד והרה"ג רבי אברהם
יצחק קוק .חיבר הוספות ,הגהות וביאורים לספרי רבי חיים וויטאל.
הגאון הצדיק המקובל הליטאי-ירושלמי רבי אהרן שלמה מהריל מזקני המקובלים הגדולים
בירושלים ומראשי ישיבת "שער השמים" .נולד בז'אגר שבליטא .היה תלמיד חבר של המקובל הידוע
רבי שלמה אלישיב בעל ה"לשם" (-זקנו של מרן הרב אלישיב זצ"ל) .עלה לארץ הקודש בשנת תרס"ט
ונתיישב בירושלים .ספריו' :טועמיה חיים זכו' ג"ח [ביאורים על ספר 'עץ חיים' לרבי חיים ויטאל]
'בירורי המדות' וספרים רבים נוספים .נפטר בשנת תרצ"ט.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
מחיר פתיחה₪ 210 :

' .11ספר הגלגולים' לרבי חיים וויאטל .חתימת רבי משה חר"ג הממונה של כולל ויז'ניץ
בצפת .למברג ,תרכ"ו .1866
Sefer Hagilgulim' to Rabbi Chaim Vital. Signature from Rabbi Moshe Charag the person in
charge of Kolel Viznitz in Tzefat. Lemberg, 1866.
'ספר הגלגולים' לרבי חיים וויאטל .למברג ,תרכ"ו  .1866ס"ז ד';  21.4ס"מ.
בדף הפורזץ חתימת רבי משה חר"ג הממונה של כולל ויז'ניץ בצפת ע"י האדמו"ר
הצמח צדיק מויז'ניץ ,שמו מוזכר בפולמוס כוללי צפת .בפנים הכריכה חתימה:
"יצחק אהרן סג"ל".
כריכה מקורית .מעט כתמים ונזקי עש בודדים .מצב טוב מאוד.
On the first blank page is the signature of Rabbi Moshe Charag who was in
charge of the Viznitz Kolel in Tzefat Viznitz and was given this position by
The Tzemach Tzadik of Viznitz, his name appears in the controversy of the
Kolelim in Tzefat. Inside the binding is a signature: "Yitzchok Aharon Segal".
Original binding. Some stains and very few moth damage. Very good
condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .12סט זוהר .לובלין ,תרנ"ה 1894

Set Zohar. Lublin, 1894.
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ספר הזוהר על חמשה חומשי תורה מהתנא האלקי רבי
שמעון בר יוחאי .לובלין ,תרנ"ה  .1894בראשית :עותק
חסר .במקור ]3[ :ר"ח ד'; בעותק שאצלנו ]3[ :רס"ג ד';
שמות :רע"ו ד'; ויקרא ,במדבר ,דברים :שי"ד ד'; ס"ה 3
כר כים 22.5 .ס"מ .מעט מאותיות השערים בדיו אדום.
כריכות בד .מעט קרעים כתמים ובלאי .מצב בינוני – טוב.
Breishes, incomplete copy. original {3} 268 pages.
our copy has {3} 263 pages. others are not missing
anything. Set of 3 sefarim. Fabric covers. Slight tears
.and wear and stains. Fair - good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .13אוסף ספרי קבלה .חלקם מהדורות יחידות או ראשונות.
Collection of Sifrei Kabbalah. Some are only or first editions.
אוסף ספרי קבלה .א' .כרך  4ספרים .1 .כל ישראל על פרקי אבות עם הפנים מרבי אשר יוסט.
מישקולץ תרצ"ד" .מהדורה יחידה" .נ"ו ד';  .2עיקרי הדת על י"ג עיקרי הדת ועל מאמרי רבב"ח מר'
אפרים יצחק פרייסקעל .וילנה תרס"ח" .מהדורה יחידה" .ל"ב ד';  .3מלון אורחים "חסידות"
מהאדמו"ר רבי חיים שמחה ליינער מלודמיר בן האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל
מחלם(שושלת
איזביצא) .ורשה
תרנ"ח.
"מהדורה
יחידה" ונדירה.
י"ד 2 ,ד'; ב – 2
דף אחרונים קרע
עם חסר בטקסט.
נדיר מאוד ,אינו
בוינוגרד
ורוזנפלד.4 .
זכרון יחיאל
מהרה"ק המקובל
רבי יחיאל קיל
אב"ד טעריווא –
נאוויטאניץ
וסאניק ,תלמיד
הבני יששכר.
פרמישלא תרנ"ד" .מהדורה ראשונה" ,1 .ט"ז ד'; "חסידות וקבלה" .ב' .ספר זכירה ,סגולות
רפואות והסרת כישופים ,מרבי זכריה סימנר .שמלויא תש"א ,2 .ל"ו ד'; ג' .עץ הדעת טוב ח"א,
מהמקובל האלוקי רבי חיים וויטל .זולקווא תרל"א" .מהדורה ראשונה" .במקור ,4 ,כ"ו ,כ"ו ,מ"ו,
כ"ב(לא ממוספרים) ,כ"ג – כ"ז ,כ"ב ,מ"ה – נ"ז ,כ"ה ד';  2שערים .בעותק זה חסר שער ראשון .ד'.
משנת חסידים מהמקובל האלוקי רבי עמנואל חי ריקי ע"פ מגיד משנה מהמקובל רבי יוסף משה
איזנברג .למברג תרל"ח .מהדורה שניה של מגיד משנה "עם הוספות" על מהדורה ראשונה ,8 .צ"א
ד'; בעותק זה "נוסף" דף שאינו רשום ביבליוגרפית" .הסכמת האמרי יוסף מספינקא והסכמה
נוספת של הייטב לב .ה' .לקוטי שושנים מהמקובל האללוקי רבי שמשון מאוסטרופולי .מונקטש
תרס"ב .ט"ז ד'; ו' .מגלה עמוקות עה"ת ב"ח מהמקובל האלוקי רבי נתן נטע שפירא .לובלין תרמ"ד.
פ"ה ,צ"ו ד'; ז' .קנה חכמה קנה בינה סודות קריאת שמע וסוד שם ע"ב מהמקובל רבי קנה אבן גדור
ממשפחת התנא רבי נחוניה בן הקנה .קראקא תרנ"ד .נ"ב ד'; ח' .שבעת המאורות אשר יאירו ע"פ
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הזהר הקדוש ,ספר הבהיר – פירוש תלמיד הרשב"א – עומר מן – יהל אור – נפש דוד – ספרא
דצניעותא ע"פ הגר"א – קרני אור .וילנה תרע"ג" .מהדורה יחידה" .מספור דפים רב .שער כולל
ושערים לספרים הבהיר – עמר מן – יהל אור – ספרא דצניעותא – קרני אור .ט' .משנת חסידים
מהמקובל האלוקי רבי עמנואל חי ריקי .למברג תרי"ח .קנ"ו ד'; בדף ב' מדבקה ,מתחתיה חותמת
וחתימות עתיקות לא נבדק .י' .הילולא דרשב"י ושיר בר יוחאי עם ביאור גדול מהמקובל רבי ישעיה
אשר זעליג מרגליות .ירושלים תש"א – ב'" .מהדורה ראשונה" ,2 .ס"ז 1 ,ד'; שיר בר יוחאי וביאורו
עם שער מיוחד .י"א .שערי אורה מהמקובל האלוקי רבי יוסף גיקטיליא .למברג תרי"ח .צ"ו ד'; י"ב.
כרך  2ספרים .1 :שערי קדושה מהמקובל האלוקי רבי חיים ויטל .ורשה תרי"ט .כ"ד ד';  2שערים.2 .
יסוד מורא וסוד תורה מרבי אברהם אבן עזרא .קניגסברג תר"ך ,1 .י"ח ד';
סה"כ  15ספרים ב –  12כרכים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!
!Totaling 15 sefarim in 12 volumes. Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 420

 .14בניהו בן יהוידע ב"ח – כוונות פרטיות .כרך  2ספרי קבלה חשובים" ,מהדורות
ראשונות" .ירושלים תרע"א.
Benyahu Ben Yehuda 2 parts – personal intrest. Volume of 2 important sifrei
Kabbalah, "first editions". Jerusalem,1911.
ספר בניהו בן יהוידע ב"ח מהמקובל רבי חיים שאול דוויך .ירושלים תרע"א .ח"א תיקוני הנפש וח"ב
זיכוך הנפש ,1 .פ"א ,נ"ב ד';  19ס"מ .שער נפרד לח"ב .במפעל הביבליוגרפיה יודלוב מציין שיש עוד
 7דפים הסכמות ומפתחות ,דפים אלו נוספו אחרי ההדפסה רק בחלק מהעותקים ,חלק מההסכמות
משנת תרע"ב.
ספר כוונות פרטיות מרבינו המקובל האלוקי
רבי שלום שרעבי .ירושלים תרע"א" .מהדורה
ראשונה" ,1 .ס' ד'; בספריה הלאומית המספור
 ,1ס"ז 4 ,ד'; ביודלוב  ,2ס"ח 2 ,ד'; בוינוגרד
ורוזנפלד  ,2ס"ח 2 ,ד'; בהיברו בוקס  ,1ל"ה ד';
באוצר החכמה  ,1מ' ד'; כנראה שיצאו עותקים
שונים ,שהמספור משתנה או שחלק
מהקונטרסים נוספו אח"כ.
שער נפרד לכל ספר ושער נפרד לח"ב של
בניהו בן יהוידע.
ללא כריכה ,מעט מאוד נקבי עש ,כתמים ,מצב
טוב מאוד.
Benyahu ben Yehuda 2 parts. In the Yudulow bibliography factory there is noted 7 more
pages of Haskamos and index, these pages were added after printing only in some of the
copies, some of the Haskamos are from 1914.
Sefer Kavanos Pratiyos from the holy Mekubel Reb Shalom Schrebi. "first edition". Looks
like there were other copies too, that the numbering is changing or that some of the
phamphlets were added after that. Separate title page to each sefer and separate title
page tp the second part Of Benyahu Ben Yehuda. Without binding, very few moth holes,
stains, very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350
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 .15הקדשת המקובל הצדיק רבי ניסים עיני' .כסא אליהו' .קבלה .ירושלים ,דפוס ב"ק.
תרכ"ה Dedication of the Tzaddik and Mekubel Rabbi Nissim Einey. 'Kisei Eliyahu'.
Kabbalah. Jerusalem, the Bak printing 1865.
ספר 'כסא אליהו' ספר קבלה אשר מיוחס לרבי אליהו מני .ירושלים ,בדפוס רבי ישראל ב"ק,
תרכ"ה  ]2[ .1865פ"ח ד';  17ס"מ.
בדף הפורזץ הקדשה וחתימה בכתי"ק
של המקובל הצדיק רבי ניסים עיני.
כריכה ישנה ובלויה .ספר מתפרק .מעט
כתמים .בחלק מהדפים קרעים ובלאי
בקצוות .מצב טוב .המקובל הצדיק רבי
ניסים עיני מגדולי רבני וחכמי בבל.
תלמיד חכם מופלג בנגלה ובנסתר.
תלמיד הגאון רבי עבדאללה סומך.
בשנת תרי"ז עלה לארץ הקודש
ונתיישב בירושלים .היה מגדולי הרבנים
המקובלים .נפטר בתאריך ז' אדר תר"ס
.1900
Sefer 'Kisei Eliyahu' a Kabbalah sefer that is atribed to Rabbi Eliyahu Maney. Jerusalem, in
the printing of Reb Yisroel Ba"k, 1865. {2} 85 pages; 17 c"m. Old and worn cover. A book falls
apart. Few stains. Some pages have tears and wear at the edges. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 525 :

 .16ספר הגלגולים ,בהוצאת האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא
וסטרופקוב .פרמישלא ,תרל"ה .1875
Sefer Hagilgulim, published by Rabbi Yechezkel Halberstam from Shinava and
Stropkov. Pramishla 1875.
ספר הגלגולים של האר"י זלה"ה .ספר
קבלה ,בשער נכתב שיו"ל בהוצאת
האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא
הלברשטאם משינאווא
וסטרופקוב .פרמישלא ,תרל"ה .1875
[ ]2צ"ט [ ]1ד';  22.6ס"מ .בדפי הפורזץ
ופנים הכריכה רישומים רבים בעיקר
בלועזית.
כריכה מקורית .שוליים נאים ורחבים.
מעט כתמים .מעט נקבי עש וקרעים .מצ
ב טוב.
On the first blank page and the
inside cover have many inscriptions,
mainly in foreign languages. Original
cover. Nice and wide margins. Few stains. Few moth holes and tears. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 420 :
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?1858 ? תרי"ז, ספר 'קל"ח פתחי חכמה' יוהנסבורג.קבלה.17
Kaballah. Sefer '138 Pischei Chochma' Johannesburg, 1858?
" ספר 'קל"ח פ תחי חכמה' "והמה פתיחות לספר הקדוש עץ חיים מהאר"י ז"ל.קבלה
. ס"מ18.5 ;'? קמ"ב ד1858 ? תרי"ז, יוהנסבורג.מרבי משה חיים לוצאטו
. מצב טוב מאוד. מעט כתמים.כריכה עתיקה
Old binding. Few stains. Very good condition.
₪ 175 :מחיר פתיחה

. עותק חסר. פיורדא תנ"א. חתימת השבתאי לייבלי פרוסטיץ? מגלה עמוקות.18
Signature of the shabtai Leibly Prostitz? Megaleh Amukos. fiyorde 1691.
incomplete copy.
ספר מגלה עמוקות רנ"ב אופנים על תפילת ואתחנן של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל מהמקובל
. הקדמת המחבר2  ק"ב ד'; בעותק זה חסר דף,2 . פיורדא תנ"א.האלוקי רבי נתן נטע שפירא
בדף השער חתימה עתיקה ליב פרוסטיץ ייתכן מאוד שזה
חתימתו של השבתאי לייבלי פרוסטיץ מרשי חבורתם של חיון
 מוזכר בספרי התקופה וכן בחרמות שנעשו בשנים ההם,וחביריו
.על ממשיכי דרכו של שבתי צבי ימ"ש
 הקדמת2  דף, הדבקות וקרעים בשער כולל חסר,ללא כריכה
 בלאי וקרעים עם חסר כולל בטקסט בדפים,המחבר חסר
 מצב, קרעים ובלאי בשולי דף אחרון, נזקי עש וכתמים,ראשונים
.בינוני
In this copy there is missing page 2 the Introduction of the
author. In the title page there is a old signature "Leeb
Prostitz" it's very possible that it's the signature of the
Shabtai Leibly Prostitz from the leaders in the group of
Chiyun and his friends. he's known in the sefarim of that
time and in the Cheirem's that were done back then on
the successors of Shabsa Tzvi Ym"sh. Without binding,
gluings and tears in the title page that is also missing, page 2 of the authors introduction is
missing, wear and tears with missing including text in the first pages, moth damage and
stains, tears and wear in the margins of the last page, fair condition.
.₪ 350 מחיר פתיחה
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 .19קבלה מהדורה יחידה .נשמת שלמה מרדכי על ספר חוקר ומקובל
להרמח"ל .יוהניסבורג (אשפנבורג) תרי"ג .1853
Kabbalah. only edition. Nishmas Shlomo Mordechai on the sefer Choker
Umekubel of the Ramchal. Johannesburg(Ashpenburg), 1853.
ספר נשמת שלמה מרדכי ביאור על עשרה פרקים מספר חוקר ומקובל
להרמח"ל שחיבר הרה"ק המקובל האלוקי רבי משה חיים לוצאטו ,חובר ע"י
רבי אהרן משה פרידנזון.
יוהניסבורג (אשפנבורג) ליד פרנקפורט ,4 .מ"ו ד';  24ס"מ .עם ספר חוקר
ומקובל בשלמותו.
כריכה מקורית ,נייר לבן ,שוליים נאים ,כתמים ,מצב טוב מאוד.
Original binding, White paper, Nice margins, Stains, Very good
condition.
מחיר פתיחה .₪ 350

ספרי וענייני חסידות.

 .20קונטרס 'משמיע ישועה' דרשת הרה"ק מבעלז ,בודפסט ,תש"ד' – .אור ישראל' וי'זניץ,
אראדעא ,תרח"צ' – .לקט ששנ"ה' ועוד .כרך ספרים.
Pamphlet "Mashima Yeshua" Sermon by the Rabbi of Belz, Budapest, 1944. - 'Or
Yisrael' viznitz, Aradea, 1830. -' leket Shoshana and more. Volumes of sefarim.
קונטרס 'משמיע ישועה' דרשת פרידה אשר דרש הרה"ק רבי מרדכי רוקח אבד"ק בילגורייא
בהסכמת ושליחות אחיו האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן רוקח  -הרבי מבעלז.
דרשת חיזוק וברכות טרם נסיעתם לארץ הקודש .בחוברת שלפנינו מופיעים דברי חיזוק והרגעה
נוספים שלא מופיעים במהדורות המאוחרות בודאפעסט ,תש"ד  .1944י' עמ';  22.8ס"מ.
כרוך עמו :קונטרס 'אור ישראל' אמרי
קודש מהסבא קדישא האהבת ישראל -
הרה"ק רבי ישראל מויז'ניץ .אראדעא,
תרח"צ 18 .1938 ,עמ'; ללא הספר 'זכרון
ישראל'.
כרוך עמו :ספר 'קובץ מכתבים מקוריים
מהבעש"ט הק' ותלמידיו זצ"ל' נדפס ע"י
ר' חיים בלאך" .הגניזה החרסונית" .ספר
זיוף? .ווינה תרפ"ג  ,1923הוצאת מנורה,
קי"א [ ]1עמ’;
כרוך עמו :ירחון 'לקט ששנ"ה' חלק עשירי.
פלפולים ,שו"ת מגדולי הרבנים ועוד .סאטו
– מארע ,תש"ג  .1943ע"ב ד';
כריכה ישנה .מעט כתמים וקרעים .מצב טוב מאוד
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Pamphlet "Mashima Yeshua" Sermon of Farewell of Rabbi Mordechai Rokach Avdak .
Bilgoriya with the consent and mission of his brother the Admor Rabbi Aharon Rokach - the
Rebbe of Belz. A sermon of encouragement and blessings before thier journey to the Holy
Land. This booklet contains additional words of encouragement and reassurance that do not
appear in later editions. 1. Phamphlet "Or Yisroel" divrei torah of the "Ahavas Yisroel of
Viznitz" without the sefer "Zichron Yisroel". 2. Group of Letters from the "Baal Shemtov" and
his Talmidim. printed by Reb Chaim Bloch, found in the Geniza of Charson. 3. Phamphlet
Old "Leket Shoshana" volume 10, depth Talmudic studys, q&a, from prominent Rabanim.
cover. Few stains and tears. Very good condition.
₪ 1050 :מחיר פתיחה

' . 1924  תרפ"ד, ורשה. 'ליקוטי מוהר"ן' מהדורה נדירה עם שער מעטפת צבעוני.21
Likutei Moharan', a rare edition with a colorful inside title page. Warsaw, 1924.
ספר 'ליקוטי מוהר"ן' עם 'ליקוטי מוהר"ן תנינא' מאת
.האדמו"ר הרה"ק רבי נחמן מברסלב
.1924  תרפ"ד. הוצאת ברסלב, ווארשא.מהדורה נדירה
4  בסוף הספר. ס"מ26.8 ;'] ד9[ ] נ"א2[ ;]1[  קמ"א,] ד1[
עמודי רשימות חותמים ובהם חסידים נודעים מערי
 אילן הצומח על, שער מעטפת מאויר בצבע ירוק.פולין
 מעבר לדף השער." "עץ דא צדיק:שפת הנחל וכיתוב
 "הציון שעל הקבר הצדיק הק' מוהר"ן זצ"ל:איור
. שער זה נדיר."מברסלב באומאן
 מצב טוב – טוב. מעט כתמים. בדפים ראשונים ואחרונים מעט קרעים ובלאי בשוליים.כריכה פשוטה
.מאוד
At the end of the Sefer are 4 pages of signatures from well-known Chasidim from
Polish Cities. On the title page is illustrated in green, a tree growing on the river
bank and inscription: "Eitz Da Tzadik ". Beyond the title page Illustration: "The
tziyon on the tomb of the late Tzaddik Hak' Moharan of Breslav in Uman". This title
page is rare. Simple cover. In the first and last papers, there are a few tears and wear at
the margins. Few stains. Good- very good condition.
₪ 280 :מחיר פתיחה

 מהדורה. ספר 'ליקוטי הלכות' יורה דעה למוהרנ"ת מברסלב.22
. עותק חסר.1848  תר"ח, זאלקווא.ראשונה
Sefer 'Likutei Halachot' Yoreh Deieh by the Mahana"t of
Breslav. First edition. Zalkova, 1848. Incomplete.
ספר 'ליקוטי הלכות' ביאורים ודרושים על חלק יורה דעה מאת
 על דרך עבודת ה' ועל פי תורת רבו,הרה"ק רבי נתן מברסלב
.האדמו"ר הרה"ק רבי נחמן מברסלב
] רס"ז ד'; בעותק2[ : במקור.1848  תר"ח, זאלקווא.מהדורה ראשונה
. כריכה ישנה. ס"מ24 . דפים אחרונים של המפתחות3 שאצלנו חסרים
 מעט. מעט כתמים. הדבקה בשולי דף השער ומעט על הטקסט.נייר עבה
. מצב טוב מאוד.קרעים וסימני קיפול
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This copy is missing the least 3 pages of the index. 24 c"m. Old cover. Thick paper. some
sticking on the margins of the title page and a little on the text. Few stains. Few tears and
folding marks. Very good condition
רבי נתן שטרנהרץ מברסלב [תק"מ – תר"ה  ]1780/1844ת"ח מופלג ותלמידו המובהק של
האדמו"ר הרה"ק רבי נחמן מברסלב .היה כותב את התורות והמאמרים ששמע מרבו הרה"ק רבי
נחמן וכן הדפיס והפיץ את תורתו .ידוע היה בעבודת ה' במסירות נפשו ובתפילותיו הקדושות.
מחיר פתיחה₪ 1575 :

' .23לקוטי הלכות' חושן משפט – אבן העזר .מהדורה ראשונה .למברג ,תרי"ט – תרכ"א
 .1859/1861עותקים חסרים.
Likutey Halachot' Choshen Mishpat – Ibn Haezer. First Edition. Lemberg, 1859/1861.
incomplete copies.
ספר 'ליקוטי הלכות' ביאורים ודרושים על חלקים חושן משפט ח"א וח"ב  -אבן העזר ,מאת הרה"ק
רבי נתן מברסלב ,על דרך עבודת ה' ועל
פי תורת רבו האדמו"ר הרה"ק רבי נחמן
מברסלב.
מהדורה ראשונה .למברג ,תרי"ט –
תרכ"א  .1859/1861עותקים חסרים.
במקור :חו"מ ח"א  ,]2[ -ע"ט; קי"ט; חו"מ
ח"ב  ]2[ -ג ,ה – כ"ג; [ ;]35 ;39אבן
העזר  -י"ח; ל"ח ,י' ד'; בעותק שאצלנו
חסר שער חו"מ ח"א ודף אחריו,
המפתחות שמופיעים בסוף חו"מ ח"ב
כרוכים אחרי שער אבן העזר וחסר בהם
 2דפים אחרונים וכן חסר  2דף אחרונים
בסוף אבן העזר .בפנים הכריכה ובדף
הפורזץ חידושי תורה בכת"י הרה"ג רבי
אברהם שלמה כץ מריסקווא – סאטמר.
כריכה ישנה .הדבקות ב 2-דפים ראשונים של חו"מ ח"א עם מעט פגיעה בטקסט .כתמים .דפים ע"ג
– ע"ד הדבקה בשוליים הפנימיים עם פגיעה בטקסט .מעט קרעים .מצב טוב.
The copy that we have is missing the title page of Choshen Mishpat part 1 and a page after
it, the Mafteichos that appear at the end of Choshen Mishpat part 2 are bound after the title
page of the Ibn Haezer and they are missing the last 2 pages and also the last 2 pages are
missing at the end of the Ibn Haezer. On the inside of the cover and on the front page are
Chiddushei Torah in the handwriting of Rabbi Avraham Shlomo Katz of Riskova - Satmar. Old
cover. Adherence on the first 2 pages of Choshen Mishpat part 1 with a little damage to the
text. Stains. pages 73-74 have some gluings on the inner margins with damage to the text.
Few tears. Good condition.
רבי נתן שטרנהרץ מברסלב [תק"מ – תר"ה  ]1780/1844ת"ח מופלג ותלמידו המובהק של
האדמו"ר הרה"ק רבי נחמן מברסלב .היה כותב את התורות והמאמרים ששמע מרבו הרה"ק רבי
נחמן וכן הדפיס והפיץ את תורתו .ידוע היה בעבודת ה' במסירות נפשו ובתפילותיו הקדושות.
מחיר פתיחה₪ 1050 :
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 .24ספר סגולה לשמירה ולשפע פרנסה והצלחה' .אמרי יוסף' בראשית – שמות – ויקרא –
במדבר .חתימת הרה"ג רבי יואל וולף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ .מהדורה ראשונה.
תר"ע – תרע"ג .1910/1913
 Sefer Segulah for Shmura, Parnassa and success. 'Imrei Yosef' Bereshit - ShmotVayikra - Bamidbar. Signature of Rabbi Yoel Wolf Glatstein Av Beit Din of Helmetz.
First Edition. 1910/1913.
ספר 'אמרי יוסף' על התורה ועוד מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא" .מהדורה
ראשונה" .תר"ע – תרע"ג .ספר סגולה .הקדמה מבן המחבר מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק –
החקל יצחק בסוף הקדמת כל כרך ובמיוחד בחומש שמות שכותב" :וחושו להביא ברכה לביתכם כי
בל"ס יהי' לכם הסה"ק הזה
לשמירה גדולה ומועילה בתוך
אהליכם ולהמשכת "שפע פרנסה
והצלחה" לתוך משכנותיכם",
בכרכים אחרים כותב שזהו סגולה
לבני חיי ומזוני ועוד...
כ"א -בראשית-
מאראמאראשסיגעט ,כ"ג ,ר"ע ד';
כריכה ישנה .מעט קרעים ובלאי.
במספר דפים בסוף הספר מעט
תעלות עש בשוליים .מצב טוב.
 27.5ס"מ .כ"ב -שמות-
מונקאטש ]5[ ,קפ"ט [ ]3ד'; כריכה
חצי עור מעט פגועה .מעט כתמים ונקבי עש בודדים .מצב טוב 26 .ס"מ .כ"ג -ויקרא-במדבר-
מאראמאראשסיגעט ]4[ ,צ"ו; ק"א [ ]3ד'; כריכה עתיקה .מעט קרעים ובלאי .מעט כתמים .מצב טוב.
 26.5ס"מ.
בדף הפורזץ חתימת הרה"ג רבי יואל וולף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ .ב  -כ"ב בדף השער
חותמת נכדי המחבר רבי ישראל חיים ורבי נפתלי צבי מספינקא.
Antique cover. Slight tears and wear. Few stains. Good condition. 26.5 cm. On the first
blank page is the signature of Rabbi Yoel Wolf Glatstein, Av Beit Din of Helmetz. In part 2
on the title page is the stamp of the author's grandchildren, Rabbi Yisrael Chaim and Rabbi
Naftali Zvi of Spinka.
האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר וייס מספינקא  -האמרי יוסף [תקצ"ח – תרס"ט ]1838/1909
היה האדמו"ר הראשון מספינקא ומגדולי האדמורי"ם בדורו ,תלמידם של המהר"ם א"ש רבה של
אונגוואר ,הרב שמואל שמלקה רבה של סליש ,ודודו רבי יצחק אייזיק וייס רבה של סוואליווע .וכן היה
מגדולי תלמידי האדמו"ר ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב ,ממנו קיבל את עיקרי תורתו בחסידות
ובקבלה ,היה גם בקשרים עם הרה"ק רבי חיים מצאנז .לאחר פטירת רבו האדמו"ר מזידיטשוב
הכתירו אותו לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש .ומני אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו
מזידיטשוב ,והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה .גם גדולי תורה כהמהרש"ם מברעז'אן נמנו על
חסידיו .במיוחד התפרסם כבקי בתורת הקבלה ,עד שאמרו שהרה"ק רבי חיים מצאנז מתייעץ עמו
בשאלות בקבלה ,ספרו הידוע" :אמרי יוסף" ועוד.
הרה"ג רבי יואל זאב גלאטשטיין [תרל"ב – תש"ד] רבה האחרון של קהילת העלמעץ .נולד לאביו
הרה"ג רבי שמעון גלאטשטיין אב"ד יאסוי ויארמוט .בשנת תרנ"ו נשא את בתו של הרב יוסף ואלד
רבה של קיראלי העלמץ .ניהל את ישיבת חותנו שמנתה אז כ 80-בחורים .בתפילותיו ומנהגיו נהג לפי
נוסח אשכנז .הסתופף בחצרות האדמו"רים ממונקאטש וקאסאני .נספה עם משפחתו באושוויץ ביום
ז' סיון תש"ד .ספרו' :נחלת יואל זאב'.
מחיר פתיחה₪ 1050 :
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'הקדמת לקוטי תורה והש"ס' מהאדמו"ר הרה"ק האמרי יוסף מספינקא.
.25
מהדורה יחידה .מונקאטש ,תרע"א .1911
' Hakdamas Likutei Torah VeHashas' from the Imrei Yosef of Spinka. Only edition.
Munkatch, 1911.
ספר 'הקדמת לקוטי תורה והש"ס' מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר ווייס  -האמרי
יוסף מספינקא .מהדורה יחידה .מונקאטש ,תרע"א  .1911כ"ב ד';  18.5ס"מ .בדף השער
חותמת" :צבי הכהן קאהן קיראלטעלעק".
ללא כריכה .מעט כתמים וקרעים .מצב טוב מאודWithout binding. Few stains and .
tears. Very good condition.
האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר וייס מספינקא  -האמרי יוסף [תקצ"ח – תרס"ט
 ]1838/1909היה האדמו"ר הראשון מספינקא ומגדולי האדמורי"ם בדורו ,תלמידם של
המהר"ם א"ש רבה של אונגוואר ,הרב שמואל שמלקה רבה של סליש ,ודודו רבי יצחק
אייזיק וייס רבה של סוואליווע .וכן היה מגדולי תלמידי האדמו"ר ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין
מזידיטשוב ,ממנו קיבל את עיקרי תורתו בחסידות ובקבלה ,היה גם בקשרים עם הרה"ק רבי חיים
מצאנז .לאחר פטירת רבו האדמו"ר מזידיטשוב הכתירו אותו לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש.
ומני אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו מזידיטשוב ,והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה .גם
גדולי תורה כהמהרש"ם מברעז'אן נמנו על חסידיו .במיוחד התפרסם כבקי בתורת הקבלה ,עד
שאמרו שהרה"ק רבי חיים מצאנז מתייעץ עמו בשאלות בקבלה ,ספרו הידוע" :אמרי יוסף" ועוד.
מחיר פתיחה₪ 210 :

' .26אמרי ברוך' מהאדמו"ר רבי ברוך פנחס רבינוביץ מסקאליא .מהדורה
ראשונה .וויען ,תרע"ו Imrei Baruch of Reb Baruch Pinchas .1916
Rabinowitz of Skolya. First edition. Vienna, 1916.
ספר 'אמרי ברוך' על התורה [חומש בראשית] מהאדמו"ר רבי ברוך פנחס רבינוביץ
מסקאליא .מהדורה ראשונה .וויען ,תרע"ו  .1916במקור ,]10[ :נ ד'; בעותק שלפנינו
חסר דף מ"ט 21.6 .ס"מ .בסוף הספר :צוואת רבי שעפטיל בנו של השל"ה" .ומי
שילמוד אותה בכל יום ינצל אי"ה מכל רע" .בדף אחרון :תפלות מספר עבודת הקודש
מהרב הק' החיד"א זצ"ל .הסכמות חשובות רבות ובהם מאדמור"י שושלת רוז'ין.
כרוך עמו :ספר 'תפארת צבי' ביאורים על אגדות מסכת ברכות ודרושים .מהרה"ג רבי
עזריאל זעליג קרלינשטיין ובתוספת חידושי בנו רבי דוב צבי קרלינשטיין .פאלטאווא,
תרס"ט  ,3 ,1909ס"ד ד'; הסכמת הגאון רבי חיים מבריסק ועוד .בדף ההקדמה
רישום וחתימה ובדף ט"ו הגהה קצרה .כריכה חדשה נאה .במספר מקומות מעט
כתמים והדבקות .בספר 'תפארת צבי' מעט נקבי עש ובלאי .מצב טוב מאוד.
האדמו"ר רבי ברוך פנחס ראבינאוויץ מסקאליא [תרל"ד – תר"פ] נולד לאביו הרה"ק
רבי אליעזר חיים .צדיק ומקובל ,עניו וחכם .נסמך להוראה .משנת תרנ"ד כיהן כהאדמו"ר מסקאליא
והיה מהאדמורי"ם הידועים .ספריו' :דברי ברוך' 'מנחה חדשה' 'תוספות חיים' ועוד.
Our copy is missing page 49. In the back of the sefer: there is the "Will" of Reb Sheftil the
son of the Shloh' Hakodosh. "and who will learn it every day will be protected ih"y from all
evil". In the last page: Tefillos from the sefer Avodas Hakodesh of the Holy Chid"a Zatza"l.
Lot of important Haskomos including from Rabbi's of the Ruzhin dynasty. Bound together:
Sefer Tiferes Tzvi". Nice new binding. In a few spot's there is some stains and gluings. In the
sefer Tiferes Tzvi there is some moth holes and wear. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :
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 .27ספר חסידי נדיר! 'עצי לבנון' מהאדמו"ר רבי יוסף דוד רובין מסאסוב עם יחוס המחבר.
תיקונים בכת"י המחבר? .לבוב ,תרפ"ח .1928
A rare Chasidic Sefer! "Eitz Levanon" from Rabbi Yosef David Rubin of Sassov with
the author's Dynasty. Corrections in the author's handwriting? Levov, 1928
ספר חסידי נדיר! 'עצי לבנון' חלק ראשון על התורה
וליקוטים על תהילים ועוד מהאדמו"ר רבי יוסף דוד
רובין מסאסוב וטשאעריץ .מהדורה יחידה .לבוב,
תרפ"ח  ,1928קי"ז [ ]1עמ';  22ס"מ.
בתחילת הספר לאחר ההסכמות :ייחוס המחבר,
ובסוף הספר רשימת חותמים.
מספר תיקונים קצרים בכת"י .ייתכן שבכת"י
המחבר .וכן תיקונים בחותמת דיו.
הסכמות :הרה"ק רבי ישראל בן רבי ברוך מוויז'ניץ,
הרה"ג רבי אלעזר אבי המחבר והרה"ג רבי יחיאל
מיכל מסאסיב.
ללא כריכה .מעט כתמים ובלאי .מעט נקבי עש ובעיקר בשוליים הפנימים .מצב טוב.
האדמו"ר רבי יוסף דוד רובין מסאסוב [תרנ"ח – תשמ"ג] נולד לאביו הרה"ג רבי אלעזר וחתנו של
הרה"ג רבי נפתלי הורביץ ממעליץ ובזיוו"ש חתנו של הרה"ג רבי שלום מקאמינקא .כיהן כרב בשצריץ.
מאוחר יותר עבר לארה"ב ושם כיהן כאדמו"ר מסאסוב .ספריו' :עצי לבנון' 'אהבת תורה'.
At the beginning of the after the Haskomos: There is the author's dynasty, and at the
end of the sefer is a list of signatures.
Some short handwritten corrections. It may be in the author's handwriting. And ink
stamp corrections.. Without binding. Few stains and wear. Few moth holes mostly in the
inner margins. Good condition..
מחיר פתיחה₪ 245 :

' .28תקנות תמכין דאורייתא' ,שתיקן הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא "הבני
יששכר" מדינוב .מהדורה ראשונה .מונקאטש ,תרנ"ו .1895
Takanos Tamchin De'oreisa , That were implemented by Rabbi Tzvi Elimelech
Shapira "Bnei Yissachar" from Dinov. First edition. Munkatch, 1895.
קונטרס 'תקנות תמכין דאורייתא' הלא המה התקנות אשר נמצאו בפנקס החבורה
תמכין דאורייתא בק"ק מונקאטש אשר יסד ותיקן הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב.
מהדורה ראשונה .מונקאטש ,תרנ"ו  .1895כ"ב ד';  20.5ס"מ.
ללא כריכה .כתמים ובלאי .מעט נקבי עש .מצב בינוני – טוב.
Which was founded and implemented by Rabbi Tzvi Elimelech of
Dinov. Without binding. Stains and wear. Few moth holes. Fair - good
condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :
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 .29ספר 'ברכה משולשת' עם ה"לשם יחוד" לחנוכה מהרה"ק מדינוב .מהדורה ראשונה.
פרעמישלא ,תרנ"ז .1896
Sefer "Bracha Meshuleshet" with the "Leshem Yechud" for Chanukah by the Rabbi
of Dinov. First Edition. Premisla, 1896
ספר 'ברכה משולשת' פירוש על משניות [שבת –
מעילה] מהאדמו"ר הרה"ק רבי צבי אלימלך
מדינוב "הבני יששכר" .פרעמישלא ,תרנ"ז ,1896
מהדורה ראשונה ,]1[ .נ"ה ד';  22.5ס"מ.
מעבר לשער :ה"לשם יחוד" לחנוכה מהרה"ק רבי
צבי אלימלך מדינוב.
כריכה ישנה .לאורך הספר בלאי בפינה העליונה
של הדפים .מעט נקבי עש וכתמים .מצב טוב.
Old binding. Throughout the sefer there's wear
in the top corners of the pages. Few moth
holes and stains. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

' .30חידושי מהרצ"א – פירוש הר"א מגרמיזא ע"פ הבני יששכר – ביכורי יוסף .מהדורות
ראשונות .כרך ספרים.
Chiddushei Mahartza – Perush Ha"ra of Garmeizeh on the sefer Bnei Yissoschor- Bikurei
Yosef. First editions. Volume of sefarim.
כרך ספרים מהדורות ראשונות .א' .ספר 'חידושי מהרצ"א' על הלכות חנוכה מהרה"ק רבי צבי
אלימלך מדינוב .מהדורה ראשונה .פרעמישלא ,תרמ"ב  ]2[ .1881ל"ט ד';
ב' .ספר 'פירוש הר"א מגרמיזא' על ספר יצירה ,ע"פ הבני יששכר .עם שרטוטים קבליים .בסופו
ספר 'דרך עדותיך' בשער נפרד בצבע כתום .ו'דרך פיקודיך' ו'תרגומי דסבי הוא פי’ על תרגום מגילת
רות' .מהדורה ראשונה .פרעמישלא ,תרמ"ג  ,]2[ .1883כ"ב ,ח' ,י"ז ]3[ ,ד';
ג' .ספר 'אגרא דכלה' ללא שער.
בסופו  4עמודים רשימות חותמים.
ד' .ספר 'בכורי יוסף' ביאורים
וחידושים בסוגיות והלכות מאת
הרה"ג רבי יוסף זונדל הוטנר
[תר"ו – תרע"ט ]1846/1919
מתלמידי הנצי"ב מוואלאז'ין .למד
עם בעל האור שמח .כיהן כרב
בדרעטשין ובאיישישוק .החפץ חיים
שלח אליו אנשים כדי שיברכם
ויתפלל עליהם באמרו כי הוא צדיק
גדול ואף הוא ביקש ממנו שיברכהו,
וכן היה מהמסכימים על ספרו של
הח"ח .ספריו' :גנזי חיים' 'חדרי דעה' ועוד .מהדורה יחידה .ווילנא ,תרל"א  94 ,6 .1870עמ’; 31.2
ס"מ .חותמת בעלות עתיקה וחותמת קנין ספרים ביהמ"ד עץ החיים דק"ק מונקאטש.
כריכה ישנה פשוטה .כתמים .מעט קרעים .מצב טוב מאוד.

26

Old owners stamp and the stamp from the Kinyan Sefarim of the Eitz Chayim shul in
Munkatch. Old simple binding. Stains. Few tears. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 700 :

' .31קהלת יעקב' על מסכת ברכות – השמטות מאגרא דכלה עם אזהרות מהרצ"א .מהדורה
ראשונה .העותק של הרה"ג רבי חיים דוב גראס ממונקאטש.
" Kehillos Yakov" on "Masechta Brochos"- omittings from the sefer "Agra D'Kala" with
"Azharos Mahartza". The copy of Rabbi Chayim Dov Gross of Munkatch.
ספר 'קהלת יעקב' חידושי אגדות על מסכת ברכות מאת הרב יעקב צבי
יאליש .בסופו :קונטרס השמטות מאגרא דכלה עם אזהרות מהרצ"א .שער
נפרד לקונטרס .מ הדורה ראשונה .פרעמישלא ,תרס"ט  ]2[ .1909מ"ב; י"ב
ד';  23ס"מ.
בדף השער חותמת הרה"ג רבי חיים דוב גראס ממונקאטש עילוי וגאון מופלג.
דיין בפעטריוא .מאוחר יותר כיהן כראש ישיבה ודיין במונקאטש .נפטר בשנת
תרח"צ  .1938חותמת נוספת של חתנו רבי צבי אביגדור פעקעטע.
ללא כריכה .נקבי ותעלות עש וחלקם על הטקסט .דף אחרון מודבק מעט
בשוליים הפנימיים על הטקסט .מצב טוב.
On the title page there is the stamp of reb Chaim Dov Gross of Munkatch
a big Illuy and Ga'on. He was Dayan in Petriva. Later on he was Rosh
Yeshiva and Dayan in Munkatch. Another stamp from his son-in-law
"Reb Tzvi Avigdor Feketeh". Without binding. Moth holes and trenches
some also on the text. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

' .32צבי לצדיק' ח"א ,מהאדמו"ר רבי צבי אלימלך מבלאז'וב .מהדורה ראשונה .שאריות
הזהבה בשער .קראקא ,תרפ"ה Tzvi Latzadik" part 1, or Rabbi Tzvi Elimelech .1925
of Bluzhev. First edition. gilding remainders on the title page. Krakow, 1925.
ספר 'צבי לצדיק' לחודשי השנה ולמועדים ח"א ,מהאדמו"ר רבי צבי אלימלך
מבלאז'וב .הובא לדפוס ע"י בנו הגה"צ רבי יהושע מרישא ובהשתדלות נכדו
הגה"צ רבי ישראל שפירא אבד"ק פראכניק .מהדורה ראשונה .קראקא,
תרפ"ה  ]4[ .1925ק"ו ד';  25ס"מ 2 .שערים .בשער ראשון שאריות הזהבה.
ובשער שני רק שם הספר.
כריכת בד מעט פגועה .מעט כתמים ובלאי .נזקי עש בעיקר בשוליים .מצב טוב.
האדמו"ר רבי צבי אלימלך מבלאז'וב [ה'תר"א(בערך)– תרפ"ד] צדיק מופלג
וגאון .נולד לאביו הרה"ק רבי דוד שפירא מדינוב .למד אצל הרה"ק רבי ישראל
מרוזי'ן ואצל השר שלום מבעלז .לאחר נישואיו נמנה על תלמידיו של הדברי
חיים מצאנז .כיהן כרב בריבטיטש ובבלאז'וב .לאחר פטירת אביו כיהן כהאדמו"ר
מבלאז'וב .תלמידו הידוע הוא הרה"ק רבי אהרן ראטה – 'השומר אמונים' .ספרו:
'צבי לצדיק' עה"ת ,על המועדים ושו"ת.

27

2 Title pages. On the first title are gilding remainders. On the second title page there is only
the name of the sefer. Old fabric binding little damaged. Some stains and wear. Moth
damage mostly in the margins. Good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .33הגדה של פסח 'תפארת בנים' מונקאטש מהדורה ראשונה – ספר 'נטע שעשועים'
מהדורה יחידה .מונקאטש ,תרע"ד – תרפ"ה .1914/25
"Hagadah Shel Pesach "Tiferes Banim" Munkatch, first edition – Sefer "Neta Shashuem
only edition. Munkatch, 1914/25.
כרך  2ספרים .א' .הגדה של פסח עם פירוש 'תפארת בנים'
מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש .מהדורה
ראשונה .מונקאטש תרע"ד  ]3[ .1914ג' – פ"ב [ ]1ד'; חלק
מאותיות השער בדיו אדומה .נייר עבה .כתמים .מעט נזקי
עש והדבקות בשוליים .מצב טוב מאוד.
ב' .ספר 'נטע שעשועים' פלפולים בשיטות הש"ס והפוסקים
ושו"ת מהרה"ג רבי נטע שלמה שליסל .מהדורה יחידה.
מונקאטש ,תרפ"ה  ]14[ .1925קפ"ד עמ'; הסכמות חשובות.
בדף השער חותמות :יצחק שלעזינגער .ירו חם חיים מייער.
חיים משה  ...כריכה ישנה .כתמים .מעט קרעים והדבקות
בעיקר בשוליים .מצב טוב מאוד.
1. Hagadah Shel Pesach with Perush "Tiferes Banim".
Thick paper. Stains. Few moth damage and gluing in the margins. Very good condition .2
Sefer Neta Shashuem. Only edition. On the title page is the stamp: Yitzchok Schlezinger.
Yeruchem Chaim Meiyer. Chaim Moshe…… Old binding. Stains. Few tearsband gluings
mostly in the margins. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

' .34חיים ושלום' ח"א מהאדמו"ר המנחת אלעזר ממונקאטש .מהדורה
ראשונה .סיגעט ,תרח"צ .1938
" Chaim Veshalom" part 1 from the Rebbe the Minchas Elazar of
Munkatch. First edition. Siget, 1938.
ספר 'חיים ושלום' ח"א על בראשית ושמות מאת הרה"ג רבי חיים אלעזר
ממונקאטש .מהדורה ראשונה .סיגעט  -מאראמורעש ,תרח"צ  ]2[ .1938קכ"ט
ד';  23ס"מ 2 .שערים ,שער שני מקוצר.
מעבר לשער ראשון הקדמת חתן המחבר הרה"ג רבי ברוך ראבינאוויטש
אבדק"ק מונקאטש בן הרה"ק רבי נתן דוד מפארציווע.
כריכה עתיקה מעט בלויה .שוליים רחבים ונאים .כתמים .מצב טוב מאוד.
Old binding bit worn. Nice wide margins. Stains. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 175 :
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 .35הספד על "החסד לאברהם" מרדומסק והאדמו"ר רבי שלמה שפירא
ממונקאטש' .מאמר זכרון צדיקים' מהמנחת אלעזר .מונקאטש ,תרס"ה
.1905
Hasped on the Chesed Le'Avraham of Radomsk and Rabbi Shlomo
Schapira of Munkatch. Maa'mar "Zichron Tzadikim of the Minchas
Elazar. Munkatch, 1905.
קונטרס 'מאמר זכרון צדיקים' ובו דברי הספד על האדמו"ר רבי אברהם
ישכר הכהן – "החסד לאברהם" מראדומסק ועל האדמו"ר רבי שלמה
שפירא ממונקאטש .מאת רבי חיים אלעזר שפירא  -המנחת אלעזר
ממונקאטש .מהדורה ראשונה .מונקאטש ,תרס"ה  .1905י"ח [ ]2ד';  21ס"מ.
ללא כריכה .מעט כתמים .בחלק מהדפים נקב עש בעיקר בשוליים .בדף אחרון
מחוק מעט  2מילים .מצב טוב מאוד.
No binding. Some stains. Some pages have moth holes mostly in the
margins. In the last page there are 2 erased words. Great condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

' .36דרכי אמונה' על חנוכה מהאדמו"ר ממונקאטש – 'מקראי קודש' ענייני תפילין בחוה"מ –
'ספר המצוות' באידיש .כרך  3ספריםDarchei Emunah" on Chanukah from the .
– Rebbe of Munkatch – "Mikroei Kodesh" on putting on Tefillin on Chol Hamoed
"Sefer Hamitzvos" in Yiddish. Volume of 3 sefarim.
כרך  3ספרים .א' .ספר 'דרכי אמונה' מאמרים לחנוכה "ק"ב דרכים ואופנים יקרים מפנינים"
מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש .מונקאטש ,תרע"ד  ]1[ .1914ס' ד'; חלק מאותיות
השער בדיו אדומה .ב' .ספר 'מקראי קודש' והוא מקראות והלכות ובעניין כתיבת תפילין והנחתן
בחול המועד בברכתן או לגמרי לדחותן .מאת רבי יחיאל מיכל בן רבי משה חיים סגל גאלד
ממונקאטש .מונקאטש ,תרצ"ג  ]8[ ,1933נ"ב עמ'; ג' .ספר המצוות באידיש .ווארנוב ,תרצ"ה
 .1935ל"ו עמ';  22.2ס"מ.
כריכה חדשה פשוטה.
כתמים .במספר דפים
מעט חורים ונזקי עש.
ב'ספר המצוות' הדבקות
ובלאי .מצב טוב מאוד.
Old simple binding.
Stains. In a few spots
there is some moth
holes and moth
Sefer " damage. In the
there is "Hamitzvos
gluings and wear. Very
good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :
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'דברי קודש' מהרה"ק ממונקאטש שנאמרו בהושענא רבא
.37
תרצ"ז והדרשות בר"ה – שבת שובה ויוה"כ .מונקאטש ,תרצ"ז .1937
"Divrei Kodesh" of the Munkatch rav that were said on Hoshana Raba
1937, and the Droshos that he said on Rosh Hashana-Shabbos Shuva
and Yom Kippur. Munkatch, 1937.
קונטרס 'דברי קודש' מהרה"ק ממונקאטש שנאמרו בהושענא רבא
תרצ"ז(השנה האחרונה לחייו) והדרשות בר"ה – שבת שובה
ויוה"כ .מונקאטש ,תרצ"ז  .1937ט"ז עמ';  23ס"מ .כרוכים עמו  2גליונות
של קובץ 'לקט ששנ"ה' תרח"ץ גליון ט' – י'.
כריכה ישנה פשוטה .נייר טוב .שוליים נאים .כתמים .מעט נקבי עש בעיקר
בשוליים .מצב טוב מאוד.
Old simple binding. Good paper. Nice margins. Stains. Few moth holes
mostly in the margins. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .38קיבלתי מהגה"צ וכו' המחבר שליט"א .סט 'תיקוני הזוהר' ע"פ באר לחי רואי מהאדמו"ר
רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש .מונקאטש – בערעגסאס ,תרס"ג – תרפ"א
 .1903/1921הקדשה עצמית בכ"י ,חתימת וחותמות הרה"ג רבי מנשה שמחה פרידמן
אב"ד סאבראנץ ,וחתימת הרה"ג רבי יואל וולף גלאטשטיין אב"ד העלמעץRecieved .
from the Author Shlit"a. Set "Tikunei Hazohar" on the Sefer Be'er Lachei Roi of
Rabbi Tzvi Hersh Schapira of Munkatch-Beregsaz, 1903-1921. The signature of Reb
.Yoel Volf Glatstein Rav of Helmetz
סט 'תיקוני הזוהר' ע"פ באר לחי רואי מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש .ג"כ.
בדף שער ח"א הקדשה עצמית בכ"י ,חתימת וחותמות הרה"ג רבי מנשה שמחה פרידמן אב"ד
סאבראנץ .בדף שער ח"ג חתימת הרה"ג רבי יואל וולף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ.
ח"א :מונקאטש ,תרס"ג
 ]4[ .1903רנ"ט ד'; 24
ס"מ 2 .שערים .כריכת
עור ,מנותקת בחלקה
הקדמי .שוליים רחבים.
מעט דפים מנותקים .מעט
נקבי עש בעיקר בשוליים.
מצב טוב .ח"ב:
מונקאטש ,תרס"ט ,1909
[ ]1שי"א ד';  23ס"מ2 .
שערים ,שער ראשון בדיו
אדום וכחול .כריכה
פגועה ומנותקת וללא
החלק האחורי .נזקי עש
מרובים .מצב בינוני .ח"ג:
בערעגסאס ,תרפ"א  .1921תמ"ח [ ]1עמ';  23.5ס"מ .חלק מאותיות השער בדיו אדום .כריכה
ישנה מנותקת .מעט כתמים ונקבי עש .מעט דפים מנותקים .מצב טוב.
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On the title page of the first part there is a personal handwritten dedication that he got
from the author and the signature, stamp of Rabbi Menashe Simcha Friedman Rav of
Sobrantz. On the third title page there is the signature Rabbi Yoel Volf Glatstein Rav
of Helmetz. Part 1: 2 titles. Leather binding, detached in the the first part. Wide
margins. Few pages are detached. Some moth damage mostly in the margins. Good
condition. Part 2: 2 titles. First title page with red and blue ink. Damaged detached
binding missing the back part. Lot's of moth damage. Fair condition. Part 3: Some
letters on the title page are in red ink. Old detached binding. Few stains and moth
damage. Some detached pages. Good condition.

האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא [תר"י  -תרע"ד  ]1850/1913רבה של מונקאטש והאדמו"ר השני
של שושלת מונקאטש .תלמידו של הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז ,ולאחר פטירתו היה נוסע
לבנו הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא .בשנת תרמ"א מונה אביו לכהן כרבה של מונקאטש ,והוא
החל לשמש כראש אב בית דין בעיר ולאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ג ,מילא את מקומו כרב העיר
וכאדמו"ר .חיבר ספרים רבים ,חלקם בקטלוג זה.
הרה"ג רבי יואל זאב גלאטשטיין [תרל"ב – תש"ד] רבה האחרון של קהילת העלמעץ .נולד לאביו
הרה"ג רבי שמעון גלאטשטיין אב"ד יאסוי ויארמוט .נשא את בתו של הרב יוסף ואלד רבה של קיראלי
העלמץ .ניהל את ישיבת חותנו שמנתה אז כ 80-בחורים .הסתופף בחצרות האדמו"רים ממונקאטש
וקאסאני .נספה עם משפחתו באושוויץ ביום ז' סיון תש"ד .ספרו' :נחלת יואל זאב'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .39שו"ת 'צבי תפארת' מהאדמו"ר ממונקאטש – שו"ת 'אגודת אזוב' אוה"ח ,יו"ד – שו"ת
'בן פורת' למהר"י אנגל .כרך ספרי שו"ת חשובים מהדורות ראשונותQ&a 'Tzvi .
Tiferes' from the Rabbi of Munkatch – q&a 'Agudas Eizov' Orach Chaim, Yorah
Deieh – q&a 'Ben Poras' from the Mahar"y Engel. Volume of important q&a
sefarim first editons.
כרך ספרי שו"ת חשובים מהדורות ראשונות .א' .ספר שו"ת 'צבי תפארת' מהאדמו"ר רבי צבי
הירש שפירא
ממונקאטש .מהדורה
ראשונה .מונקאטש,
תרע"ב  ,]2[ .1912ב' –
ט' ,ק"ו ד'; חלק מאותיות
השער בדיו אדום .ב'.
ספר שו"ת 'אגודת אזוב'
חלק אורח חיים וחלק
יורה דעה מאת הרה"ג
רבי משה זאב אב"ד
דק"ק טיקטין
וביאליסטא ק .מהדורה
ראשונה .ווילנא ,תרמ"ו
 62 ,1885/6עמ'; 46
עמ'; שער נפרד לכל
חלק .ג' .ספר שו"ת 'בן פורת' מהרה"ג רבי יוסף ענגיל .מהדורה ראשונה .פיעטריקוב ,תרס"ז
 ]1[ ,1907נ"ח ד';  35ס"מ.
כריכה ישנה ומעט פגועה .כתמים .מעט דפים מנותקים .מעט הדבקות וקרעים .מצב טוב.
Old little damaged binding. Stains. Few detached pages. Some gluing and tears. Good
condition.
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מחיר פתיחה₪ 350 :

 .40סט 'שער יששכר' מהמנחת אלעזר ממונקאטש .מונקאטש ,תרח"צ – ת"ש .1938/40
עותק חסר בח"בSet 'Sha'ar Yissoschor' of the Minchas Elazar of Munkatch. .
Munkatch, 1938/40. Part 2 is incomplete.
ספר 'שערי יששכר'  3חלקים ,על המועדים וזמנים מהאדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא – המנחת
אלעזר ממונקאטש .מונקאטש ,תרח"צ – ת"ש  ,1938/40ח"א ]2[ :קל"ד ד'; כריכה ישנה בלויה.
כתמים ומעט בלאי .מצב טוב .ח"ב :במקור ,]2[ :רמב ד'; בעותק שלפנינו :חסר שער .מתחיל בעמוד
א' ומסתיים בעמוד ר"מ .כריכה ישנה .בחלק מהדפים כתמים .מעט קרעים והדבקה בשולי אחד
הדפים .מצב טוב מאוד .ח"ג ]2[ :ק"ב ד'; כריכה ישנה .מעט נקבי עש וקרעים .מצב טוב 23 .ס"מ.
Part 1: old weared binding. Stains
and some wear. Good condition.
Part 2: missing title page. Starts on
page 1 and ends on page 240. Old
binding. Some pages have stains.
Few tears and gluing in the margins
of one page. Great condition. Part
3: old binding. Few moth holes and
tears. Good condition.23 c"m.
האדמו"ר רבי חיים אליעזר שפירא
ממונקאטש [תרל"ב-תרצ"ז
 ]1872/1937נולד לאביו האדמו"ר
בעל ה'דרכי תשובה' .גדול אדמור"י
הונגריה לפני השואה ,גאון מופלג
בפרד"ס התורה .הסתופף רבות בצל גדולי הצדיקים בדורו .בחיי אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש
ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר .לחם רבות למען שמירת המסורת ללא שום שינוי .מדברי קודשו
נדפסו ספרים רבים ,מהם :שו"ת מנחת אלעזר – חמשה חלקים ,דרכי תשובה ,דרכי חיים ושלום ועוד.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .41מהדורה ראשונה .נימוקי אורח חיים .העותק של הרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא .טארנא ,תר"ץ First .1930
edition. Nimukei Orach Chayim. The copy of Rabbi
Avraham Shlomo Katz of Riskova. Torne, 1930.
ספר 'נימוקי אורח חיים' חידושי הלכות והגהות ונימוקים על שו"ע או"ח,
מאת האדמו"ר רבי חיים אלעזר ממונקאטש .מהדורה ראשונה.
טארנא ,תר"ץ  ]1[ .1930קל"ז ד';  22.5ס"מ .שער בדיו כחול –
אדום.בדף הפורזץ רישום ששייך להרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ
מריסקווא.
כריכת בד פגועה .כתמים .מעט נקבי עש בעיקר בשוליים .מצב טוב.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תר מ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג
רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי
משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא ונימישזא,
ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו:
'אורחות המשפטים' (ג"ח) ו'דברי אש'.
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On the first blank page there is written that it belongs to Rabbi Avraham Shlomo Katz of
Riskova. Damaged fabric binding. Stains. Few moth holes mostly in the margins. Good
condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

' .42דברי חיים' גיטין ומקוואות .מהדורה ראשונה עם שם המחבר .חתימה והגהות בכ"י
הרה"ג רבי אהרן דוד רובינשטיין אב"ד קאוואטשהאזא .מונקאטש ,תרנ"ב .1892
Divrei Chaim Gittin and Mikvahot. First edition with the author's name. Signature
Av Beit Din and postscripts in the handwriting of Rabbi Aharon David Rubinstein,
of Kawachaza. Munkatch, 1892.
ספר 'דברי חיים' על הלכות שמות גיטין ועל הלכות מקוואות מהאדמו"ר
הרה"ק רבי חיים חיים מצאנז – הדברי חיים .מונקאטש ,תרנ"ב .1892
מהדורה ראשונה שמופיע שם המחבר – האדמו"ר הרה"ק רבי חיים
מצאנז ]3[ .צ"ב ד';  34.5ס"מ.
בדף השער חתימת הרה"ג רבי אהרן דוד רובינשטיין אב"ד
קאוואטשהאזא ,ובעמח"ס שו"ת 'יד אהרן' ו'נטיעות אדר' .ובדפים ע' –
ע"ב הגהות ותיקונים בכ"י.
מעבר לדף השער ,כותב בן המחבר ,האדמו"ר הרה"ק רבי ברוך
מגורליץ שהוא אשר הדפיס בפעם הראשונה ללא שם המחבר.." ,ואשר
הרהבתי בנפשי עוז עתה לבאר ולפרש שם אאמו"ר המחברו יען כי הקול
נשמע ממילא "....בהמשך מברך" :ואתם קחו ברכה לתוך בתיכם
ואורך ימים ממיניכם ועושר וכבוד משמאלכם".
כריכה מקורית .שוליים נאים ,ורחבים במיוחד .במספר דפים בודדים נקב
עש .קרע קטן בדף צ"א ומעט קרעים קלים בשוליים במספר דפים .מצב
טוב מאוד.
On the title page is the signature of Rabbi Aharon David
Rubinstein, Av Beit Din of Kawachaza, and the author of the
sefarim "Yad Aharon q&a" and "Netios Adar". And on pages 70 - 72 there is
handwritten commentaries and corrections..
Beyond the title page, writes the author's son, Rabbi Baruch of Gorlitz who is the one
who printed it for the first time without the author's name, " And which I have now strongly
insented in my soul to clarify and explain the name pf my father the auther because the
voice is heard anyway” He goes on to bless: "Take a Bracha into your homes, and
"Orech Yomim Meyemineichem Osher V'chovod Mismoleichem
Original binding. Nice and extra wide margins. In a few pages there's a moth hole. Small
tear on page 91 and a few minor tears in the margins on several pages. Very good
condition
האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז – הדברי חיים [תקנ"ז – תרל"ו  ]1797/1876מגדולי הדור
המפורסמים ומגדולי הצדיקים שרבים הלכו לאורו .תלמידם של החוזה מלובלין ורבי נפתלי מרופשיץ
זי"ע .רבבות הסתופפו בצילו ,ובתוכם עשרות רבות של רבני קהילות וחשובי האדמורי"ם בדורו .חיבר
דברי חיים עה"ת ועוד .נסתלק בתרל"ו .בניו וצאצאיו אחריו המשיכו את שולשלת צאנז המעטירה לכל
ענפיה עד היום הזה.

מחיר פתיחה₪ 1050 :
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' .43עטרת חכמים' מהברוך טעם .מהדורה ראשונה .יוזעפאף ,תרכ"ו
.1866
Ateres "from the "Boruch Ta'am" first edition. Yozephof, 1866
.,"Chachomim
ספר 'עטרת חכמים' ב"ח .ח"א :שו"ת בארבעה חלקי שו"ע ,ח"ב :חידושים
ופלפולים בסוגיות הש"ס .מאת הרה"ג רבי ברוך פרנקל – תאומים מלייפניק –
הברוך טעם .מהדורה ראשונה .יוזעפאף ,תרכ"ו  ]2[ .1866ס"א [צ"ל ס"ד]; ס"ט
[ ]1ד';  34.6ס"מ .הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז.
כריכה ישנה פשוטה .שוליים נאים .כתמים .ב  3 -דפים אחרונים הדבקות קרעים
וחורים ובחלקם פגיעה בטקסט .מצב טוב.
Old simple binding. Nice margins. Stains. On the last 3 pages there are
gluing, tears, holes, some also have damage to text. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

'צאנזער חסידות' ד"ת וסיפורים מאדמו"רי צאנז ועוד .ברוקלין ,תשל"ה
.44
 .1975יידיש.
" The Sanzer Chasidus" Divrei Torah and Sipurei Tzadikim of the Sanz
dynasty and more. Brooklyn 1975. Yiddish.
ספר 'צאנזער חסידות' ד"ת וסיפורים מאדמו"רי צאנז ועוד .ביידיש .נכתב
ונאסף ע"י שמואל ראטשטיין  -ש' ניסנזאהן .ברוקלין ,תשל"ה ]3[ 352 .1975
עמ';  21.6ס"מ .מהדורת צילום של הוצאת ווארשא  ,1938פרט לשער.
כריכה מעטפת רכה .מעט בלויה .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
Soft paperback cover. Bit worn. Some stains. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 175 :

' .45שפתי קדושים' מהרה"ק מנאדבורנא .מהדורה ראשונה .למברג,
תר"ל ‘ .1870
Sifsei Kdoshim’ from the Rabbi of Nadvorna. First edition.
Lemberg, 1870.
ספר 'שפתי קדושים' על התורה ותהילים מהאדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש
מנאדבורנא .עם ליקוטים שונים.
מהדורה ראשונה .למברג ,תר"ל  ,]1[ .1870י"ד ,ט"ז – י"ח; ל"ו ,ל"ט – מ' ד';
 21.5ס"מ.
כריכה ישנה פשוטה .כתמים .במספר דפים השוליים חתוכים מעט על הטקסט.
מעט תעלות עש וחלקם על הטקסט .מצב בינוני.
Simple old cover. Stains. In some papers the margins are cat slightly on
the text. Few moth canals and some on the text. Fair condition.
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מחיר פתיחה₪ 280 :

' .46מאמר מרדכי' עה"ת מהרה"ק מנדבורנה – 'תעלומות חכמה' מהרה"ק רבי יהודה צבי
מראדזל – הקדמה ודרך לעץ החיים עם הוספות מהרצ"א השלם .כרך ספרי חסידות
מהדורות ראשונות וספרים חשובים.
– Al Hatorah from the Nadvorna –" Taalumos Chochma" from Reb Yehuda Tzvi of Rodzl
introduction and the Derech L'Eitz Hachayim with additions from the Mahartza Hashalem.
"Ma'amar Mordechai" Volume of sifrei Chasidus first editions and important sefarim.

כרך ספרי חסידות מהדורות ראשונות וספרים חשובים .א' .ספר 'מאמר מרדכי' על התורה
מהאדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא .בסופו :תפלות מהרה"ק מנדבורנה ואגרת מגאוני
ירושלים ,בעמוד אחרון" :העתקה מר' שלמה אלקבץ מענין המעשה איך שנמכר המן למרדכי
לעבד" .מהדורה ראשונה .מ .סיגעט ,תר"ס .1900
ב' .ספר 'הקדמה ודרך לעץ החיים' מהאדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב ,עם הוספות
מהרצ"א השלם .מהדורה ראשונה של ההוספות .מונקאטש ,תרס"א  ]1[ .1900מ' ד'; הסכמת
האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקטש.
ג' .ספר 'תעלומות חכמה' מהרה"ק רבי יהודה צבי מראדזל .מהדורה ראשונה .קאלאמעא ,תרמ"ט
 ]4[ .1889ח' [ ]1ד'; הסכמות חשובות מהאדמו"רים :הרה"ק רבי דוד משה מטשרטקוב ,הרה"ק
רבי יצחק מבוהוש ,מה רה"ק בעל האמרי יוסף מספינקא ,מהרה"ק רבי יקותיאל יהודה
טייטלבוים.
ד' .ספר 'עץ אבות' על
פרקי אבות(עם הפנים)
עם חמשה פירושים.
קראקא ,תרמ"ג ]2[ .1883
ס"א [ ]1ד'; בסופו דף
רשימות חותמים.
ה' .ספר 'דברי יהונתן' על
התורה מהרה"ג רבי
יהונתן אייבשיץ .מהדורה
ראשונה .פאדגורזע אצל
קראקא ,תרס"ג .1903
במקור 92 ]4[ :עמ'; בעותק
שלפנינו חסר דף א' ומספר
דפים כרוכים לאחר השער במקום בסוף הספר 24.4 .ס"מ .כריכת בד מעט פגועה .כתמים .מעט נקבי
עש .מצב טוב מאוד.
11. Sefer "Ma'amar Mordechai" Al Hatorah from Rabbi Mordechai of Nadvorna. In the
end there is: Teffilos from Reb Mordechai of Nadvorna and a letter of the Geonim from
yerushalayim, in the last page: "copy from Reb Shlomo Elkabetz in the discussion how
Haman was sold to Mordechai for a slave.
2. Sefer "Hakdama and the Way To the Eitz Hachayim", with the additions from the
Mahartza Hashalem. First edition from the additions.
3. Sefer "Taalumos Chochma" from Reb Yehuda Tzvi of Rodzl. First edition. Important
Haskomos from: Rabbi David Moshe of Chortekov. Rabbi Yitzchok of Buhushz, and
more.
4. Sefer "Eitz Avos" on Pirkei Avos, in the end is a list from signatures.
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5. Sefer "Divrei Yehonesen" Al Hatorah from Rabbi Yonesen Eibeshetz. First edition. In
our copy page 1 is missing and a few pages are bound after the title page instead from
being in place.
Fabric binding little damaged. Stains. Few moth holes. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 700 :

 .47נדיר ביותר' .תפלה למשה' מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה אייכינשטיין .למברג ,תרנ"ג
.1893
Very rare. "Teffillah Lemoshe" from Rabbi Moshe Eichenstein. Lemberg, 1893.
ספר 'תפלה למשה' על התורה מלא מוסר ויראת ה' מאת האדמו"ר
הרה"ק רבי משה אייכינשטיין מסאמבור .למברג ,תרנ"ג  ]6[ .1893נ' ד';
 19.7ס"מ .בסוף הספר רשימות חותמים( 3עמ').
נדיר ביותר .אינו הופיע במכירות פומביות ולא באוצר הספר העברי
וינוגרד  -רוזנפלד.
ללא כריכה .מעט קרעי ם וכתמים .נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים ומעט
על הטקסט .דפים י"ח – י"ט מנותקים .מצב טוב.
האדמו"ר הרה"ק רבי משה אייכינשטיין מסאמבור [ה'תקכ"ה – ה'ת"ר
לערך] נולד לאביו הרה"ק רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מספרין .תלמידו
המובהק של האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב ותלמידם של
החוזה מלובלין ,המגיד מקוז'ניץ ,הרה"ק רבי מנדל מרימנוב והרה"ק רבי
משה מפשעווארסק .כיהן כרב ואדמו"ר בסאמבור .היה מצדיקי הדור והעידו
עליו כי שכינה מדברת מתוך גרונו .ספרו' :תפלה למשה'.
Very rare. Was never seen at auctions and not in the collection of
Vinigrad – Rosenfeld.
Without binding. Few tears and stains. Moth damage mostly in the inner margins and some
on the text. Pages 18-19 detached. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :
 .48סידור ר' אשר .מהדורה שנייה נדירה עם הוספות רבות .ירושלים,
תש"ל Siddur Reb Asher. Second edition rare with lots of .1970
additions. Jerusalem, 1970.
סידור רבי אשר ליום חול ושבת עם כוונות האר"י הקדוש ,בעריכת רבי אשר
מרגליות מחכמי קלויז בראד .ירושלים ,תש"ל ]4[ ,ת"ד ]7[ ,ד';  17ס"מ.
מהדורה שנייה נדירה .אינו בספריה הלאומית .מעניין שסידור כ"כ חשוב
ושנתחבב על תלמידי הבעש"ט הקדוש ,לא נדפס שוב במשך כ"כ הרבה שנים.
כריכה מקורית נאה ,מצב טוב מאוד.
Second edition, rare. Not in the national library. Original nice binding.
Very good condition. Intresting that the Siddur is so important and loved
by the Talmidim in Baal-Shem, but was never reprinted thruought so many
years.
מחיר פתיחה₪ 350 :
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 .49אוסף  24סידורים ,חסידות – קבלה – ראשונים ועוד .חלקם מהדורות ראשונות וחלקם
מהדורות צילום .שנות ה – ת"שCollection of 24 Siddurim, Chasiddus – Kaballah – .
Rishonim and more. Some are the first edition and some are copy's. printed in the
19's.
אוסף  24סידורים ,חסידות – קבלה – ראשונים ועוד .חלקם מהדורות ראשונות וחלקם מהדורות
צילום .שנות ה – ת"ש .1 .סדר תפלה חמדת ישראל כונות האריז"ל ,מהדורת צילום .2/3 .סדור
אוצר התפלות נוסח ספרד ,ב"ח ,ירושלים תש"ך .4/6 .סדור הרש"ש ג"ח ,מהדורת צילום .7 .הגהת
על ספר פרע"ח מהאריז"ל ועל סידור הרב המקובל מו"ה שבתי מרשקוב ז"ל הנמצאים אצל הבני
יששכר ונוסף סדר ההקפות מרבינו מהרי"א זצוקל מזידיטשוב ,מהדורת צילום .8 .סדור רב סעדיה
גאון ,הדפסה רביעית ירושלים  .9 .1978סידור האר"י ז"ל זאלקווא תקמ"א ,מהדורת צילום ע"י ישיבת
המקובלים שער השמים .10 .סדור של"ה ודרך החיים ותהלים עם פירש"י וילקוט שמעוני.11/12 .
סדור תפלה למשה מהמקובל רבי משה קורדווירו ב"ח ,מהדורת צילום .13 .פירוש התפילות והברכות
מרבינו יהודה ב"ר יקר רבו של הרמב"ן ,נדפס ע"פ כתבי יד ,מהדורה שניה עם תוספת מרובה ע"פ
כת"י מונטיפיורי.14 .
בית תפלה ,צילום
פשוט של מהדורת
יעסניץ .15 .שערי
תפלה ,צילום פשוט
של מהדורת יעסניץ.
 .16סידור בית יעקב
מהאר"י ז"ל,
מהדורת צילום.17 .
סדר רב עמרם גאון
ערוך ומוגה ע"פ
כתבי יד ודפוסים שו
נים ע"י דניאל
גולדשמידט,
ירושלים תשס"ה .18 .סידור רבינו שלמה ב"ר נתן ע"פ כתבי יד מספרית הבודלינאה וספרית רומי,
תורגם ונערך ע"י שמואל חגי ,ירושלים תשנ"ה .19 .הקדמה הכללית לסידור ר' שבתי הסופר,
ירושלים תש"ל .20 .סידור רבנו שלמה מגרמייזא מרבותיו של רש"י ,יו"ל לראשונה מכתבי יד ע"י
משה הרשלר ,ירושלים תשל"ב .21 .סידור האריז"ל להר"ר שבתי ז"ל ,מהדורת צילום .22 .תפילה
ומנהגי תפילה ארץ ישראליים בתקופת הגניזה ,ירושלים תשמ"ח .23 .סדור המקובל הר' הירץ ש"ץ
זצ"ל ,מהדורת צילום ע"י האדמו"ר מלומז' רבי יחיאל מאיר מורגנשטרן ,ישראל תשל"א .24 .סדור
רש"י ,בני ברק תש"ם.
סה"כ  24ספרים ,גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב מאוד ,האוסף נמכר כמות שהוא.
In total there's 24 sefarim. Sizes and conditions vary most of them are in very good
condition. The collection is sold as is.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .50לוט  13סידורים .קבלה חסידות ועוד .חלקם מהדורות צילום ,מיעוטם עותקים חסרים.
Collection of 13 siddurim. Kaballah, chasidus and more. Some are copied editions,
very few are incomplete editions.
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לוט סידורים :א' :סידור חמדת ישראל כוונות האריז"ל שסידר המקובל רבי
שמואל ויטל .מהדורת צילום של מהדורת מונקאטש .כולל צילום של דף
מכתב היד .ב' :כנ"ל הוצאת ברוקלין תשכ"ט .ג' :סידור תפלה ישרה
ברדיטשוב – יד אשר החדש והשלם .יו"ל ע"י הרב אשר אנשיל קרויז.
וויליאמסבורג תשל"ה .עם קונטרס נתיב מצותיך ,שער נפרד לנתיב
מצותיך .ד' :סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם בשני חלקים .כמ"ש
בברדיטשוב 2 .שערים .נדפס בישראל .ה' :סידור לשליח צבור כוונת
השם אות חיים נוסח ספרד .ירושלים תשנ"ג .הקדשת המחבר לה רה"ג
רבי אליהו כץ .ו' :סידור רבי שבתי מהדורת צילום שנדפסה באמריקה.
ז' :סדור עמודי שמים להיעב"ץ מהדורת צילום עם הוספות .ח' :סידור כל
בו השלם שער אפרים חסר מעמוד א' עד עמוד כ"ה .ט' :סידור חוקת עולם
מיוסד ע"פ האר"י ז"ל ח"ב יו"ל ע"י שלמה מוסאיוף ירושלים תרנ"ג .י':
מחזור? בקשות לר"ה ויו"כ .עותק חסר שער .כעין מחזור מקוצר מאוד
מאוד .מעט תפילות ומשניות מסכת ר"ה – יומא – סוכה .לא זהינו מה זה.
י"א :סידור שבח שבת כמנהג וספרד ,חסידי .בודפסט תרפ"ח 4 .ד' ,רפ"ד,
 2עמ'; י"ב :ספר מקור התפילות על סדר התפילה מרבי בנימין פרידמן
הי"ד .יו"ל פעם שניה .בני ברק תשל"ג .י"ג :פסקי הסידור על שו"ע הרב
מהרה"ג רבי אברהם חיים נאה" .מהדורה ראשונה" .כולל תמונת בעל
התניא .ירושלים תרצ"ז ,10 .מ"ח עמ'; גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות
שהוא!
!Sizes and condition vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 210

 .51לוט ענק  68כרכים ספרי חסידות .חתימות וחותמות .מהדורות יחידות – ראשונות ועוד.
עותקים שלמים וחסרים.
Huge collection of 68 volumes of Chasidic Sefarim. Stamps and signatures. only – first
editions and more. Whole and incomplete copies.
לוט ענק ,ספרי חסידות :א' .מנורה הטהורה "מהדורה יחידה" .חד"ת וכו' מרבי פנחס קוריץ ,רבי
שמעלקי מניקלשבורג ,רבי משה ליב מסאסוב ,האוהב ישראל מאפטא ורבי ישראל מרוזין .פשמשל
תרע"א .מ"ח ד'; שער מנותק .ב' .זכרון יעקב ויהודה מהרה"ק רבי יעקב צבי יאליש ובנו" .מהדורה
יחידה" .מונקאטש תרפ"ח ,2 .ל"ב 6 ,ד'; רשימת חותמים חשובה( 2דפים) .ג' .חמדת צבי על
התורה ח"ב .ירושלים תרצ"ג ,10 .ק"א – ר' 8 ,עמ'; רשימת חותמים( 6עמ' רובם מארץ ישראל) .ד.
כרך ספרים .1 :תפארת חיים תולדות והנהגות הרה"ק מצאנז ובנו הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא.
גראסוורדיין תש"א ,4 .ט"ז .2 .דרכי צדק – דרכי ישרים ,חסר שער .3 .סגולת הנפש והבטחון עם דף
מקופל מידות ישראל ,משקל – מידה ומשורה .בודפסט תרפ"ח 25 .עמ';  .4ברכה משלשת ח"א
דרשות מאב"ד טנקע רבי שלמה זלמן פרידמן .גרוסוורדיין תרצ"ג ,2 .ל' ד';  .5שיחות יקרים מה
ששמעתי מאבי ששמע מרבותיו האדמו"ר רבי שמואל מדארג ומאדמור"י מונקאטש" .מהדורה
ראשונה" .סאטמאר תר"צ ..ס"ח עמ'; ה' .פון'ם רבין'ס הויף .זכרונות ומעשיות מאדמו ר"י החסידות
מאת יצחק אבן .ניו יורק  270 ,12 .1922עמ'; "מהדורה ראשונה" .ו' .קרני רא"ם עם הוספות
הרא"ש ושו"ת הרא"ש מהרה"ג רבי אהרן משה טויבש ונכדו רבי יצחק אייזיק שור .למברג תרמ"א.
"מהדורה יחידה" ,3 .פ"ח 1 ,ד'; דף אחרון רשימת חותמים .ז' .אסיפת המכתבים מהאדמו"ר רבי
אהרן ראטה השומרי אמונים .דעש תש"ג" .מהדורה יחידה בשם זה" ,3 .נ"ח 1 ,ד'; ח' .נפש אד"ם –
מנחת יהודה מהרה"ק רבי דוד פיגהל'ס מונקאטש תרס"ו" .מהדורה יחידה" ,1 .ט"ז ,1 ,ט"ז ד'; ט'.
שיח שרפי קודש ה"ח .חלקם מהדורה יחידה או ראשונה" .לודז תרפ"ח .ח"ג ללא שער ,2 .ס"ז,1 ,
ד' – ס"ה ,1 ,1 ,ג' – ע"ב ,ע"ב ,2 ,ד' – ס"א ד';(המספור של עותק זה ,ללא התייחסות למה שנרשם
בבליוגרפיות) .י' .אהבת ישראל מהאדמו"ר מויזניץ .גרוסוורדיין תש"ג" .מהדורה ראשונה"  ,2ק"י ד';
י"א .שו"ת אבני צדק ח"ב מהרה"ק בעל הייטב לב .למבערג תרמ"ו" .מהדורה ראשונה" ,3 .פ"א –
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קנ"ד ד'; י"ב .אור תורה על חומש בראשית מהאדמו"ר מאוסטרובצא .חותמות הרה"ג רבי ליבוש
רוזנברג מרבני לודז' .פיטרקוב תרפ"א" .מהדורה ראשונה" 262 ,30 .עמ'; י"ג .כרך  2ספרים1 :
תוצאות חיים מ"מ לספר דברי חיים "הסכמות בני ונכדי הדברי חיים" ,מהדורה ראשונה" עותק חסר
שער .פודגורזה תרנ"ט .בעותק שאצלנו  ,3מ"א ד'; רשימת חותמים ענקית( 5דף) הכוללת את כל
משפחת הדברי חיים מצאנז והמסתעף ועוד הרבה רבנים ואדמורי"ם .2 .תורת חסד מהרה"צ רבי
מרדכי רוטשטיין נכד בעל האור החכמה .מונקאטש תרנ"ז" .מהדורה יחידה" .ס"א 1 ,ד'; חותמות
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקאווא וחתימות מרדכי ויהושע לנדא מהומנא .י"ד.
מעגלי צדק עה"ת ב"ח מהאדמו"ר מדעעש .מונקאטש תרמ"ד .שער נפרד לח"ב" .מהדורה
ראשונה" .עותק חסר ,בח"א חסר  2דפים מהדפים שאחרי השער .ח"ב חסר דף אחרון .ט"ו .ליקוטי
תורה והש"ס ח"ג ויקרא .עותק חסר ,חסר  3דף ראשונים ו –  3דף אחרונים ,כמו כן חסר בטקסט
בתחילת הספר עד דף ו' וכן בדף קס"ה שהוא דף אחרון בעותק זה .ט"ז .אמרי צדיקים ,קובץ אמרים
וכו' מאדמורי"ם רבים וכן ממעט מגדולי ליטא וגדו"י המוקדמים .לוקט ע"י רבי אברהם איטינגא.
"מהדורה יחידה" .עותק חסר ,מסתיים בדף י"ד .י"ז .כרך  2ספרי חסידות :1 .כתר שם טוב השלם
ב"ח "מהדורה ראשונה" .פיטרקוב תרע"ב .שער מקוצר לח"ב .נ"ח ד';  :2אהל הרבי מלובלין
פיטרקוב תרע"ג" .מהדורה יחידה" .מספור משובש ,ייתכן שחסרים דפים 2 .שערים ושערים
מקוצרים .חותמות נפתלי גרוס אולי קשור למשפחת גרוס מברבעשט .י"ח .טל חיים מהאדמו"ר
רבי חיים פרידלנדר מליסקא .בעטלען תרס"ט" .מהדורה ראשונה" .חסר  5דף בסוף הספר .י"ט.
מראה יחזקאל מהאדמו"ר רבי יחזקאל מדעעש" .מהדורה ראשונה" .חסר שער ו –  2דף שאחריו
ודף אחרון .כ' .הישר והטוב ח"א ,מהאדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא .מונקאטש תר"ם .חסר  4דף
אחרונים .כ"א .אור עינים ח"ב .מהאדמו"ר רבי אליעזר צבי ספרין" .מהדורה ראשונה" .למבערג
תרמ"ו 2 .שערים .במקור  ,2ט' ,2 ,קע"א ד'; העותק שלפנינו מסתיים בדף קס"ח .כ"ב .אך פרי
תבואה ,עותק חסר בתחילתו ובסופו .כ"ג .לקוטי מהרי"ח ח"א מהדורת שארית הפליטה .כ"ד .תורת
רבי נחמן מברצלב מאת ש .א .הורודצקי ברלין תרפ"ג .כ"ה .מאמר קנין החיים (קויפט לעבין)
מהאדמו"ר הריי"ץ .בשער ריגא תרפ"ח(נראה מינכן שארית הפליטה) .חסר שער ראשון 32 ,עמ'; כ"ו.
ליקוטי מוהר"ן ,בשער אפטא באמת שארית הפליטה .שער נפרד לח"ב .כ"ז .דרכי תשובה על שו"ע
יו"ד מהדורה שניה עם הרבה הוספות ותיקונים .וילנה תרע"ג .חתימת וחותמות ר' יעקב שו"ב ב"ר
אברהם אליעזר שו"ב .קכ"ג ,1 ,קע"ד ד'; כ"ח .ליקוטי שושנים מהאדמו"ר רבי משה צבי מסאווראן.
תרנ"ד .כ"ג ד'; חותמות וחתימות הרה"ג רבי דוד זלצער ממונקטאש .כ"ט .אשל אברהם מהדורא
תנינא מהרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש .בוטשאטש תרס"ו .צ"ו ד'; חותמת הרב חיים אלטר
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פרידמן .ל' .כרך ספרים . 1 :התגלות הצדיקים וסיפורים נוראים וכו' לוקט ע"י גבריאל רוזנטל .וארשה
תרס"א "מהדורה ראשונה" עותק חסר מסתיים בדף ל"ב .2 .כנסת ישראל ענייני תפילה .בעטלען
תרס"ח .ל"ט ד';  .3שפתי צדיקים מהרה"ק ר' פנחס מדינאוויץ .וארשה תרס"ט .ס"ז ד'; ל"א .בארות
המים מהרה"ק רבי צבי הירש מרימינוב .סטמר תש"ב ,2 .ל' ד'; כרוך איתו ספר מגבורי החסידות רבי
דוב מליאובה תל אביב תשי"ב .ל"ב .אורח לחיים מהרה"ק רבי אברהם חיים מזלוטשוב .מהדורה
שניה למברג תקצ"ח .עותק חסר שער ודף אחרון .ל"ג .בגדי שרד מהרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ
מסארקא .פשמשל תרל"ו .בשער נדפס שנית עם הוספות ותיקונים רבות מהמחבר .ל"ו ד'; ל"ד.
קרבן העני החדש מרבי יעקב קטינא מח"ס רחמי האב .למבערג תרמ"ב .חסר  2דף בסופו .ל"ה.
זכרון שמואל עה"ת והש"ס ב"ח .מרבי שמואל שמריהו מאוסטרוב .ברדיוב תרפ"ה .ח"א חסר שער.
רשימת חותמים ענקית( 10דף) בסוף ח"ב .שער נפרד לח"ב .ל"ו .אמרי שפר מהאדמו"ר רבי
שמואל פרנקל מדארג .אוהעלי תרצ"ב ,4 .ס"ג עמ'; ל"ז .צמח דוד על התורה מהאדמו"ר הרה"ק רבי
דוד שפירא מדינוב .מונקאטש תרס"ח .חסר  4דף הקוטרנס שנוסף בסוף הספר .ל"ח .פרי קודש
הלולים .ארשיווא תרפ"ח ,4 .ל"ח ד'; בכ"י נקנה ע"י הגבאי אלימלך לאנדא בשנת תרצ"ב .חותמות
אוצר הספרים דביה"מ רבי יוסף זרח פה מונקאטש .ל"ט .עמק החכמה מהרה"ק רבי מרדכי דוב
מהורנסטייפל .סטמר תרפ"ח ,4 .ע"ט 1 ,ד'; מ' .מעיין החכמה מהרה"ק רבי אשר צבי מ"מ אוסטראה.
פודגורזה תרנ"ז ,2 .צ"ד ד'; מ"א .אורח לצדיק מהרה"ק רבי אליעזר ליפא בן הנועם אלימלך.
קליינוורדיין ת"ש .קל"ו עמ'; מ"ב .סוד יכין ובועז מהרה"ק רבי מאיר מרגליות ,עם איגרת הגר"א.
סטמר תרצ"ח ,2 .כ"ג 8 ,ד'; בכל הרשומות  ,2כ"ג 7 ,ד' כנראה שיש פה דף נוסף ברשימות
החותמים .רשימת חותמים ארוכה( 5דף) .מ"ג .אהל נפתלי על הרה"ק מרופשיץ .תרע"א? נראה
מהדורת צילום מלפני או מיד אחרי השואה .מ"ד .מבשר צדק מהרה"ק רבי ישכר דוב בער מגזע צבי.
פרמישלה תרל"א "מהדורה נדירה" .מ"ב ד'; מ"ה .אורח לצדיק מהרה"ק רבי אליעזר ליפא בן הנועם
אלימלך" .מהדורה ראשונה" .חסר שער .רשימת חותמים( 3דף) .מ"ו .חיים וחסד מהרה"ק
מאמדור .וארשה תרפ"ט .פ' ד'; מ"ז .תולדות יעקב יוסף מהדורת שארית הפליטה .מ"ח .אוהב
ישראל .מהדורת שארית הפליטה .מ"ט בעל שם טוב עה"ת ח"ב .מהדורת שארית הפליטה .נ'.
נפלאות היהודי על היהודי הקדוש עם קונטרס בית צדיקים ח"א" .מהדורה ראשונה" .פיטרקוב
תרס"ח ,1 .ב' – ט' ,ב' – נ"ז ד'; חתימת המלקט רבי יועץ קים קדיש רוקאץ .רשימת חותמים בסוף
הספר" .נ"א .כרך ספרים .1 :דברי מאיר מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר מפרמישלן .דברצין ת"ש1 .
מ"ז עמ';  .2אמרי קדוש מהרה"ק מסטקרליסק .סקעלהיד ת"ש .י"ח 2 ,עמ';  .3קהלת משה דיני
קריאת התורה והמסתעף מרבי משה פישל וועג" .מהדורה יחידה" .אראדעא תרצ"ח .ל"ז 1 ,דף .דף
אחרון רשימת חותמים קצרה ולוח הטעות .נ"ב .מקוה ישראל ה' ,דיני מקווה ע"פ חסידות מהאדמו"ר
מנאסוד ע"פ בעל הדברי חיים מצאנז ובנו משינאווא .הסכמת רבי יואלי'ש" .מהדורה יחידה" .סטמר
תש"ג?ד? ,5 .ד' – ס' ד'; ייתכן שחסר דף בסוף הספר .אינו מופיע בוינוגרד .נ"ג .לימודי אצילות
מהרה"ק מפשאוורסק מונקאטש תרנ"ז .מ"ה ד'; בשער הספר חתימה בכ"י קניתי מהוני וכו' מנחם
מענדל בלא"א ארי' שמואל מרגאשיש זללה"ה מלבוב .נ"ד – נ"ה .ליקוטי תורה חב"ד .ויקרא –
במדבר – דברים  -שיר השירים .וילנא תרפ"ח .שער נפרד לכל חלק .נ"ו .נפלאות התפארת שלמה.
ללא שער .נ"ז .בית אברהם מהרה"ק מטשכנוב .וארשה תרנ"ט 2 .שערים הראשון מנותק .נ"ח .ספר
הפנים עם זבד טוב .תרע"א .ללא שער ספר הפנים ,שער נפרד לזבד טוב .נ"ט .תפארת שלמה על
זמנים ומועדים ,מהדורת שארית הפליטה .חותמת הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא
וכמה שורות בכ"י נראה כראשי פרקים לחד"ת .ס' .כרך  2ספרים .1 :דברי משה מהרה"ק מדולינה
למברג תרמ"ז ,8 .נ"ד ד'; רשימת חותמים .2 .מבשר צדק מהבת עיני .למבערג תרכ"ג .מ"ד ד'; דבק
על שער מבשר צדק .ס"א .אמרי אבא דרושים ע"פ חסידות מהרה"ג רבי אלטר אברהם ברוך רוזנברג
מסיגעט" .מהדורה ראשונה" .סיגט תרפ"ו ,10 .ע"ט 2 ,ד'; רשימת חותמים בסוף הספר .ס"ב.
תורת חסד מהרה"צ רבי מרדכי רוטשטיין נכד בעל האור החכמה .מונקאטש תרנ"ז" .מהדורה
יחידה" .ס"א 1 ,ד'; חתימות רפאל פריינד ,פנחס פריינד והקדשה עצמית מדוד פערלשטיין?
שקיבל את הספר מפנחס פריינד .ס"ג .כרך ספרים .1 :דברי תורה מר' משה וורטמאן .לובלין
תרנ"ד .חסר  6דפים בסוף .2 .צידה לדרך מהנ"ל .לובלין תרנ"ד .נ"ג ד';  .3ספר הרוקח מונקאטש
תרנ"ד .כ"ח ד';  .4הנהגות אדם מונקאטש תרנ"ה .חסר  2דף בסוף .ס"ד .שארית יוסף מרבי יוסף בן
וירגא עם הגהות והוספות האדמו"ר רבי ירוחם מאיר ליינר מאיזביצא .וארשה תרס"ט" .מהדורה
ראשונה" של ההוספות ,3 .נ' ד'; ס"ה .רזין דאורייתא חידושי תורה וכו' מהרה"ק רבי יחיאל מיכל
מזלוטשוב" .מהדורה יחידה" .וארשה תרס"ג 104 .עמ'; ס"ו .ליקוטי מהרי"ח ח"ג מהרה"צ רבי
ישראל חיים פרידמן .מהדורת שארית הפליטה ,16 .קל"ו ד'; ס"ז .אך פרי תבואה על התורה ב"ח.
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"מהדורה ראשונה" .מונקאטש תרל"ה – ו' .עותק חסר ,ח"א חסר שער ו –  2דף .בדפים אחרונים
של ח"ב חסר בטקסט .ס"ח .שפת אמת על התורה ח"ה בלבד .קראקא תרס"ח" .מהדורה ראשונה".
 ,1ק"כ ד';
סה"כ  68כרכי ספרים בחלקם חתימות או חותמות בעלות .חלקם מהדורות יחידות או ראשונות.
גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא! Totaling 68 volumes of Sefarim some have ownings
signatures or stamps. Some are only or first editions. Sizes and conditions may vary, sold
!as is
מחיר פתיחה .₪ 700

חסידות .מהדורה ראשונה' .כתבי קודש מחכמי אמת' .לבוב תרכ"ב

.52
.1862
Chasidus. First editionChasidus. First edition. "Kitvei Kodesh From
Chachmei Emes". Levuv, 1862.
ספר 'כתבי קודש מחכמי אמת' על ימים נוראים וימים טובים ,וחנוכה ופורים ועל
פרקי אבות ,ועל כמה פרשת מחמשה חומשי תורה ,וכמה לקוטים בפרד"ס
ודרושים יקרים מגדולי אדמו"רי החסידות :הבעש"ט הקדוש ,המגיד
ממעזריטש ,הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והמגיד מקוז'ניץ .מהדורה
ראשונה .לבוב תרכ"ב  ,]2[ .1862ה'  -נ"ב ד';  22.5ס"מ.
סטפנסקי חסידות מס' .244
ללא כריכה .מעט כתמים ,מעט נקבי עש ובעיקר בשוליים .מצב טוב מאוד.
First edition. Levuv, 1862. [2], 5-52 pages. 22.5 c"m. Stefansky Chasidus
244. Without binding. Few stains. Some moth holes mostly in the margins. Very good
condition.
מחיר פתיחה₪ 525 :

 .53הסכמתו היחידה של השרף מקוצק .ספר 'אבן משה' מהדורה ראשונה .ווארשא ,תרי"ט
 .1859חתימה עתיקהSefer Ibn Moshe, first edition. Warsaw, 1859. antique .
signature.The only signature of the Sraf from Kotzk.
ספר 'אבן משה' על התורה ,ליקוטי נ"ך וש"ס מאת הרה"ג רבי אליעזר פרלמוטר [ולא כמופיע
בשער מהרה"ג רבי משה (ראה במפעל הביבליוגרפיה] .מהדורה ראשונה .ווארשא ,תרי"ט .1859
[ ,]5פ"ח ,]1[ ,פ"ט  -קי"א [ ]9ד'; ייתכן שחסר בסופו 8. 24 .ס"מ.
הסכמות חשובות ,ובהם הסכמתו היחידה של האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל  -השרף מקוצק.
חתום :צבי הירש טאמאשאווער .בדף השער
ובדף אחרון חתימה עתיקה :אלעזר יוסף
קנאבעל?  2דפי רשימות חותמים ,אחד מהם
קרוע עם חסר ,וחלקו מודבק על דף הפורזץ
האחורי .כריכה פשוטה .מעט תעלות עש
וכתמים .מצב טוב2 pages of signature lists, .
one is torn with missing part, and part glued
to the back flyleaf page. Simple cover. Few
bookwarm holes and stains. Good
condition
מחיר פתיחה₪ 245 :
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' .54נתיבות לשבת' – שו"ת 'גבעת פנחס' .כרך  2ספרים מבעל ההפלאה .מהדורות
ראשונות .למברג ,תקצ"ח Netivot Leshabos" – q&a "Giva'as Pinchas". .1837
Volume of 2 sefarim from the Hafla'ah. First editions. Lemberg, 1837.
כרך  2ספרים מבעל ההפלאה .מהדורות
ראשונות .א' .ספר 'נתיבות לשבת' חידושים
על שו"ע אבן העזר מהרה"ק רבי פנחס הלוי
הורוויץ בעל ההפלאה .מהדורה ראשונה.
למברג ,תקצ"ח  ]3[ .1837מ"ח ד'; סטפנסקי
חסידות מס' .398
ב' .ספר שו"ת 'גבעת פנחס' מהרה"ק רבי
פנחס הלוי הורוויץ בעל ההפלאה .מהדורה
ראשונה .למברג ,תקצ"ח  ]1[ .1837מ"ז ד';
 36.5ס"מ.
חתימת רבי אהרן גד כ"ץ מר יסקווא? בדף
הפורזץ רישום שהיה שייך להרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא.
כריכה ישנה פגועה .נייר עבה .שוליים
רחבים .מעט כתמים .מעט נקבי עש בעיקר
בשוליים למטה .מצב טוב מאוד.
Stefansky Chasidus no' 398. Signature from Rabbi Aron God Katz of Riskova? In the first
blank page there is recorded that it belonged to Rabbi Avraham Shlomo Katz from Riskova.
Old damaged binding. Thick paper. Wide margins. Few stains. Some moth holes mostly in
the lower margins. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 1050 :

 .55חסידות .נדיר .מהדורה יחידה' .דברי יהושע' ח"א מהאדמו"ר ממונסטריץ .ברדיטשוב,
תרנ"ט Chasidus. Rare. Only edition. 'Divrei Yehoshua' part 1 from the Rabbi .1899
of Monstrich. Barditchev, 1899.
נדיר .ספר 'דברי יהושע' עה"ת ח"א על בראשית ושמות ,מאמרים ,וקונטרס
'ילקוט יהושע' מאת האדמו"ר רבי יהושע העשיל רבינוביץ ממונסטריץ.
מהדורה יחידה .ברדיטשוב ,תרנ"ט  ]3[ .1899נ"ז ,ד' [ ]1נ"ח – קי"ג ,ז' ד';
 5 .25ס"מ .שער נפרד (מקוצר) לספר 'ילקוט יהושע' .לא נראה במכירות
פומביות .הסכמות מהאדמו"ר רבי מרדכי דוב מהורנסטייפל ומהאדמו"ר רבי
ישראל שלום יוסף פרידמן בן האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש.
ללא כריכה .שוליים רחבים ונאים .מספר דפים מנותקים .מעט כתמים .מעט נזקי
עש וקרעים .מצב טוב מאוד.
האדמו"ר רבי יהושע העשיל ממונסריטש בן אחר בן לבעל תשואות חן ונכד
רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא ,בן האדמו"ר רבי יצחק יואל
מקנטיקוזיבה .בשנת תר"כ בגיל כ"ה התמנה לאדמו"ר בהסכמתו של רבי יוחנן
מרחמסטריווקא ,בשנת תרפ"ד לאחר מסע רב תלאות הגיע לארה"ב ,נתיישב
בברוקלין והתפרסם בגודל צדקתו חוכמתו ויראתו .היה גאון בתורה ,בנגלה
ובנסתר ורבים באו לשמוע עצתו ולקבל ברכתו נפטר בשנת תרצ"ח .ספריו:
'דברי יהושע' 'תורת אבות' 'ילקוט יהושע' 'תודת יהושע' 'נחלת יהושע' ועוד.
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Was never seen at auctions. Without binding. Nice wide margins. Few pages are detached.
Few stains. Few moth damage. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .56מהדורה יחידה' .דברי מנחם' מהאדמו"ר רבי מנחם נחום
פרידמן(השני) .קראקא ,תרע"ג Only edition. 'Divrei Menachem' .1913
from Rabbi Menachem Nachum Friedman (II). Krakow,1913.
ספר 'דברי מנחם' כ"ו דרשות למדרשים שונים וסוגיות שונות בהשקפה
מהאדמו"ר רבי מנחם נחום פרידמן(השני) .מהדורה יחידה .קראקא ,תרע"ג
 ]2[ .1913צ"ג [ ]2ד';  23ס"מ .בסוף הספר רשימות חותמים( 3עמ').
כריכה עתיקה מחופה נייר ומנותקת בחלקה .ספר מתפרק .מעט כתמים ונקבי
עש בודדים .מצב טוב.
רבי מנחם נחום פרידמן [ת ר"מ – תרצ"ג  ]1879/1933רבה של איצקן .נולד
לאביו האדמו"ר רבי אברהם יהושע השל פרידמן מאדז'אד ולאמו בת האדמו"ר
רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשט .דודו האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו
משטעפנשט היה בלא בנים ולקח את רבי מנחם נחום תחת חסותו ואף רצה
למנותו כיורשו ,אך לאחר תקופה חלה במחלה קשה ונפטר בשנת תרצ"ג.
ספריו' :דברי מנחם' 'פירוש מן' ועוד.
Old binding covered in paper and partly detached. Falling apart. Some
stains and very few moth holes. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .57מהדורה ראשונה' .ביכורי אבי"ב' מהאדמו"ר מראדזימין.
פיעטרקוב .תרצ"ו .1936
First edition. 'Bikurei Aviv' from the Rabbi of Radzimin. Pietrikow,
1936.
ספר 'ביכורי אבי"ב' ח"א עה"ת מהאדמו"ר הרה"ק רבי יעקב ארי'
מראדזימין .מהדורה ראשונה .פיעטרקוב ,תרצ"ו  .1936ג' ,מ"ז ד'; 24.3
ס"מ.
כריכה מקורית ומעט מנותקת וכן מספר דפים ראשונים .מעט כתמים ונקבי
עש בודדים .מצב טוב מאוד.
האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב ארי' גוטרמן מראדזימין [תקנ"ב – תרל"ד]
בצעירותו הסתופף אצל 'החוזה מלובלין' ו'המגיד מקוזניץ' ולאחמ"כ אצל
'היהודי הקדוש' והרה"ק רבי בונים מפשיסחא .האריך ימים ונחשב כזקן
האדמו"רים בדורו .היה ידוע כאיש קדוש ובעל מופתים ורבים נהרו לחצרו
ובהם אדמו"רים ורבנים ידועים .כתב יד קודשו ידוע כסגולה לשמירה.
Original binding little detached also few of the first pages. Stain pen and few moth holes.
Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 175 :
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' .58ילקוט משה' – מקראי קודש' כרך  2ספרי חסידות .פיעטרקוב – מונקאטש תרע"ד –
תרצ"ג Yalkut Moshe' – Mikruei Kodesh' volume of 2 Sifrei Chasidus. .1914/33
Pietrekov – Munkatch 1914/1933.
כרך  2ספרי חסידות .א' .ספר 'ילקוט משה' מלוקט
ומקובץ מהרבה ספרים הקדושים ובהם הרבה מספרי
החסידות 'נועם אלימלך' 'שו"ע הרב' 'קדושת לוי'
'מאור עינים' ועוד ...מאת רבי משה לעווקאוויטץ
מפשעדבארז .פיעטרקוב ,תרע"ד ,53-119 ,36 .1914
[ ]1עמ’; הסכמה למהדורה זו מהרה"ק רבי פנחס מנחם
מפילץ .בדף השער ודף אחרון הדבקות .מעט נזקי עש.
כתמים .מצב טוב.
ב' .ספר 'מקראי קודש' ו הוא מקראות והלכות ובעניין
כתיבת תפילין והנחתן בחול המועד בברכתן או לגמרי
לדחותן .מאת רבי יחיאל מיכל בן רבי משה חיים סגל
גאלד ממונקאטש .הסכמה מעניינת מהאדמו"ר
הרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא  -המנחת אלעזר בו
כותב שבארץ הקודש באמת לא מניחים תפילין בחול
המועד ולהבדיל "הציונים" וכו' ג"כ לא יניחום  ..כי אין
מניחים תפילין כל השנה כלל .הסכמות נוספות .מונקאטש ,תרצ"ג  ]8[ ,1933נ"ב עמ';  22.2ס"מ.
כריכה ישנה נאה .נייר עבה .כתמים .מעט נזקי עש .מצב טוב מאוד.
1. Sefer 'Yalkut Moshe'. On the title page and on the last page there are gluings. Little
moth damage. Stains. Good condition. 2. Sefer 'Mikroei Kodesh'. Interesting Haskomos
from Rabbi Chaim Elazar Schapira – The Minchas Elazar.
Old nice binding. Thick paper. Stains. Some moth damage. Very good condtion.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .59חסידות .נדיר ביותר' .בני משה' מהרה"צ רבי משה הכהן רוזנפלד .לא הופיע במכירות
פומביות .בארדיאב ,תר"ס Chasidus. Very rare. 'Bnei Moshe' from Rabbi .1900
Moshe Hakohen Rosenfeld. Never appeared at auctions. Bardiyov, 1900.
חסידות .נדיר ביותר .ספר 'בני משה' דרושים עה"ת מהרה"צ רבי משה הכהן
רוזנפלד .מהדורה יחידה .בארדיאב ,תר"ס  ,]2[ .1900פ"ב ד';  23.2ס"מ.
הסכמות חשובות .לא הופיע במכירות פומביות.
כריכה ישנה פשוטה .ב 2-דפים ראשונים קרעים וכמעט ללא חסר בטקסט .מעט
כתמים .במספר מקומות מעט נזקי עש .מצב טוב מאוד.
הרה"צ רבי משה הכהן רוזנפלד אב"ד ושו"ב בביסטריץ .מתלמידי וחסידי בעל
'ייטב לב' מסאטמר .נפטר בשנת תרנ"ה ולא הניח בנים .ספרו' :בני משה' נדפס
ע"י אחיו הרה"צ רבי שמחה בנימין מבארדיאב.
Simple old binding. In the first 2 pages there are tears and almost
nothing missing in the text. Few stains. In some spots there are some
moth damage. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :
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' .60פאר וכבוד' על האדמו"רים מסיגעט ובעלז .חתימת המלקט .מונקאטש .תרע"ב
Pe'er VeChavod' on the Rabbis of Siget and Belz. Signature of the collector. .1912
Munkatch, 1912.
ספר 'פאר וכבוד' ח"א ,סיפורים נפלאים מהאדמורי"ם הרה"ק רבי משה טייטלבוים ונכדו בעל
הייטב לב ,מהרה"ק רבי שלום רוקח מבעלזא ובנו הרה"ק רבי יהושע ועוד .מאת המלקט רבי דב
בער עהרמאן .מהדורה שניה עם מעט שינויים .מונקאטש,
תרע"ב  ]2[ .1912מ"ח ד'; מספור דפים משובש 21.5 .ס"מ.
מעבר לדף השער חתימת המלקט רבי דב בער עהרמאן.
כריכה מקורית מעט פגועה .הדבקות בשולי דפים ראשונים עם
מעט פגיעה בטקסט .מעט כתמים .במספר דפים מעט נזקי עש
וקרעים .מצב טוב.
In the back of the title page there is the signature of the
collector Reb Dov Ber Ehrman. Original binding little
damaged. Gluings in the margins of the first few pages
with some damage to the text. Few stains. In some pages
there are moth damage and tears. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

' .61לב שמח' עה"ת בראשית ,מהרה"ק מאלסק .מהדורה ראשונה .פרזמישל ,תרנ"ה .1895
Lev sameach Al hatorah breishes, from the Rabbi of Alsk. First edition. Perzamishel, 1895.
ספר 'לב שמח' עה"ת בראשית ,מהרה"ק רבי חנוך העניך דוב
מאלסק .מהדורה ראשונה .פרזמישל ,תרנ"ה  ]4[ .1895מ"ב ד'; 24.2
ס"מ.
ללא כריכה .דף אחרון מנותק ועם קרעים .מעט כתמים ונקבי עש בודדים.
מצב טוב מאוד.
האדמו"ר רבי חנוך העניך דוב מאלעסק [תק"ס – תרמ"ד] נולד לא ביו
הרה"צ רבי שמואל מאיר .בצעירותו הסתופף אצל רבינו בלובלין .בימי שבתו
שם היה לחתנו של הרה"ק ר' שלום מבעלז ,לאחר נישואיו נסע אל חותנו
כחסיד ונסע אף אל הרה"ק ר' אורי מסטרעליסק והרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ.
תחילה כיהן כרב בעיר סטאנוב ומאוחר יותר התקבל לרב בעיר אלעסק
ובהמשך כיהן שם כאדמו"ר .ספריו' :לב שמח' עה"ת ,על שה"ש ,מגילת
אסתר ,הגדה של פסח וסידור .בזיוו"ש חתן הרה"ק סניגורן של ישראל רבי
לוי יצחק מברדיטשוב .רבים נסעו אליו כדי לחזות בנועם עבודתו ולזכות
לברכה וישועה.
Without binding. Last page detached with tears. Few stains and single
moth holes. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

' .62אמרי אלימלך' מהדורה ראשונה .חותמת המו"ל רבי דוד וואלף .ווארשא ,תרל"ו .1876
'Imrei Elimelech' first edition. Stamp of the publisher Rabbi David Volf. Warsaw, 1876.
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חסידות .מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר .ספר 'אמרי אלימלך' אמרי קודש על התורה
והמועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי אלימלך מגרודז'יסק .בדף השער חותמת המו"ל רבי דוד וואלף.
חותמת דהויה .ווארשא ,בדפוס ר' חיים קעלטער ,תרל"ו  ,1876דפוס ראשון ]2[ .ק"ע ד';  27ס"מ.
סטפנסקי חסידות מס' .54
ללא כריכה .מספר דפים ראשונים מנותקים .שוליים רחבים מאוד .מעט כתמים וקרעים .במספר
דפים מעט נקבי עש .מצב טוב – טוב מאוד.
האדמו"ר הרה"ק רבי אלימלך שפירא
מגרודז'יסק [תקפ"ד – תרנ"ב ]1823/1892
מגדולי וחשובי האדמורי"ם בדורו ומייסד
שושלת גרודז'יסק ,נינם של הרה"ק רבי ר'
אלימלך מליז'נסק והרה"ק רבי ישראל –
המגיד מקוז'ניץ .נולד לאביו הרה"ק רבי חיים
מאיר יחיאל שפירא – השרף ממוגלינצא ,נישא
לבתו של הרה"ק רבי ירחמיאל מפשיסחא בנו
של היהודי הקדוש מפשיסחא ובשנותיו
האחרונות נישא בשנית לבתו של הרה"ק רבי
חיים שמואל הורוביץ מחנצ'ין .מנישואים אלו
נולד לו בנו הידוע הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש
שפירא מפיסצנא מח"ס 'חובת התלמידים'.
ספריו' :אמרי אלימלך' ו'דברי אלימלך'.
On the title page there is the stamp of
the publisher Rabbi David Volf. Faded stamp. Stefansky Chasidus no' 54. Without binding.
Few of the first pages ae=re deatached. Very wide margins. Few stains and tears. In some
pages there are a few moth holes. Good – very good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .63נדיר' .צוואה הקדושה' מהאדמו"ר הרה"ק מפארציווע .מהדורה יחידה .ווארשא ,תר"צ
Rare. 'The Holy Will' from the Rabbi of Partziva. Only edition. Warsaw, .1930
1930.
נדיר .קונטרס 'צוואה הקדושה' מהאדמו"ר הרה"ק רבי נתן דוד
מפארציווע .בן הרה"ק רבי יעקב יצחק מביאלא נכד היהודי הקדוש
זי"ע .מהדורה יחידה .ווארשא ,תר"צ  1930בדפוס ח .ש .ראזענהלאט,]1[ .
 ]1[ ,16עמ’;  21ס"מ .לא מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד – רוזנפלד.
צוואה חשובה מאוד ובה הקדמה ,כ"ח סעיפים וסיום .ענייני עבודת ה'
והנהגות ,ירושתו ועוד .מעניינת היא הפיסקא האחרונה בצוואה" :ברצוני שלא
יניחו ארבעה אמות סביבותי שום איש ,כי ירא ובוש אני לגרום שום עג"נ
לאיש ישר אל בסיבתי ".בעמוד האחרון" :להשיג אצל הרבנית שתליט"א
משעדליץ ובכל בתי החסידים דפארצעווע בכל העיירות".
כריכה רכה .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
האדמו"ר הרה"ק רבי נתן דוד מפארציווע [תרכ"ו – תר"צ  ]1866/1930בן
הרה"ק רבי יעקב יצחק מביאלא נכד היהודי הקדוש זי"ע .קדוש וטהור.
אלפים הסתופפו בצילו .נפטר בז' שבט תר"צ ונקבר בשידליץ ובה' אלול
העלה בנו האדמו"ר הרב ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ את ארונו לארץ
ישראל והוא נטמן בבית הקברות סגולה בפתח תקווה.

46

Does not appear in the Hebrew book collection Vinegrad – Rosenfeld.
Very important will. Soft binding. Few stains. Very good condition.

מחיר פתיחה₪ 350 :

' .64תולדות אברהם' הסכמות חסידיות חשובות .מהדורה ראשונה .פרזעמישל ,תרמ"ב
Toldos Avraham important Chasidish Haskomos, first edition. Perzhemishl .1881
1881.
ספר 'תולדות אברהם' חידושים על כמה מסכתות מהש"ס מהרה"ג רבי
אברהם אייזנברג אב"ד אולינוב .מהדורה ראשונה .פרזעמישל ,תרמ"ב
 ,]8[ .1881קס"ג [צ"ל קס"ה] ]7[ ,ד';  31.5ס"מ .עשרות הסכמות חשובות
מגדולי האדמו"רים והרבנים ,בהם מהרה"ק מרופשיץ ,מהרה"ק בעל הישמח
משה ,מהרה"ק רבי חיים מצאנז ,ועוד ועוד.בסוף הספר  7דפי רשימות חותמים.
כריכה עתיקה מעט בלויה .מספר דפים מנותקים .נייר יבש .קרעים ומעט כתמים.
מעט נקבי עש(בודדים) .מצב בינוני  -טוב.
הרה"ג רבי אברהם אייזנברג מגדולי הרבנים בדורו .נולד לאביו הרה"ג רבי
יצחק חריף אב"ד סמבור בנו של הרה"ג רבי משה מדרוגיטישין מח"ס 'מגיד
משנה' .הרה"ק הדברי חיים מצאנז כתב עליו בהסכמתו" :איש טהור גדול
בענקים...מופת הדור" .נפטר בתשרי תקפ"ה .ספריו' :זרע יצחק' ו'תולדות
אברהם'.
Ten's of Haskomos from the biggest Rabbi's including the Ropshitz Rav,
the Yismach Moshe, the Sanz'er rav etc. In the end of the sefer there is 7
signature lists. Old worn binding, some pages are detached, dry paper,
some tears and stains, few moth holes, fear-good condition.
מחיר פתיחה₪ 175 :

 .65ספר 'הזכירות' ע"פ מהרב מרפא לנפש והרה"ק מבארדיטשוב וקונטרס אחרית ותקוה.
לובלין ,תרע"ב Sefer 'Hazchirus' with explanation from the Rabbi of Marpe .1912
Lanefesh and the Rabbi of Barditichov and the phamphlet Achris VeTikva.
Lublin,1912.
ספר 'הזכירות' עם פירוש מרבי רפאל דין מח"ס
'מרפא לנפש' ומהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב.
בסופו קונטרס 'אחרית ותקוה' "מוסר השכל ושני
מעשיות נוראות מגדולי עולם" מרבי יהודה החסיד
ומבעל הלבוש .לובלין ,תרע"ב  .1912במקור כ"ח ד';
בעותק זה חסר דף אחרון 22 .ס"מ.כרוך עמו :ספר
'טבח והכן' דיני שחיטות ובדיקות מאת רבי יוסף חיים
קרא .ווילנא ,תרנ"ד  .1894ס"ג ד';
כריכה חדשה נאה .שוליים רחבים לספר 'טבח והכן'.
נייר עבה לספר 'הזכירות' .כתמים .במספר דפים מעט
קרעים והדבקות בעיקר בשוליים .מצב טוב מאוד.
In this copy the last page is missing. Nice new
binding. Wide margins on the sefer 'Tevach
Vehachen'. Thick paper on the sefer 'Hazchirus'.
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Stains. In a few pages there are some tears and gluing mostly in the margins. Very good
condition.

מחיר פתיחה₪ 245 :

' .66ייטב פנים' ח"ב מהדורה ראשונה .העותק של הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד
ריסקווא עם חתימת בנו רבי אהרן .מונקאטש ,תרמ"ג Yeitev Panim' part 2 first .1883
edition. The copy of Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav of Riskova with the signature
of his son Reb Aharon. Munkatch, 1883.
ספר 'ייטב פנים' ח"ב אמרי קודש מהרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט – הייטב לב.
מהדורה ראשונה .מונקאטש ,תרמ"ג  ]1[ .1883ק"ס [ ]1ד';  24.5ס"מ .בדף הפורזץ האחורי רישום
שהספר שייך להרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא ומעבר לדף חתימת בנו רבי אהרן.
ללא כריכה .ספר מתפרק ומספר דפים מנותקים .במספר דפים מעט קרעים .מעט נקבי עש וכתמים.
מצב טוב.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד –
תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן
כ"ץ אב"ד ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל
הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת
הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא ונימישזא,
ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' –
סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות
המשפטים' (ג"ח) ו'דברי אש'.
On the back blank page is recorded
that it belonged to Rabbi Avraham
Shlomo Katz Rav of Riskova and on the
other side is the signature of his son Reb Aharon. Without binding. The sefer is falling apart
and a few pages are detached. In some pages there are some tears. Some moth holes and
stains. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .67חסידות .מהדורה יחידה' .מאמר קדישין' חתימת רבי יהושע עהרנרייך וחותמות אחיו רבי
חיים צבי .מונקאטש ,תר"נ Chasidus. Only edition. 'Maamar Kadishin' .1890
signature of Reb Yehoshua Ehrnreich
and the stamp of his brother Reb
Chaim Tzvi. Munkatch, 1890.
ספר 'מאמר קדישין' ליקוטי אמרי קודש מגדולי
האדמו"רים מאת רבי עקיבא הכהן ליבער מק’
יאשיניצא .מהדורה יחידה .מונקאטש ,תר"ן .1890
[ ]1ג' – כ"ה ד';  18ס"מ .בדף השער חתימת רבי
יהושע עהרנרייך וחותמות אחיו רבי חיים צבי.
כריכה מקורית מפורקת .נייר שביר .מעט כתמים.
מצב טוב.
רבי יהושע עהרנרייך בן הרה"ג רבי שלמה זלמן
אהרנרייך אב"ד שימלוי מח"ס שו"ת 'לחם שלמה'.
מילא את מקומו ברבנות שימלוי.
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On the tite page there is the signature of Rabbi Yehoshua Ehrnreich and the stamps of his
brother Reb Chaim Tzvi. Original binding falling apart. Broken paper. Few stains. Good
condition.
₪ 210 :מחיר פתיחה

 מהאדמו"ר." ספרי חסידות נדירים "מהדורות יחידות2  האדמו"ר שהפך לחסיד!!! כרך.68
' 'מתוק מדבש' – 'רמ"ז עה"ת.בעל המופת רבי מאיר שווארץ מפודהייץ – ירושלים
The Rebbe that became a Chasid!!! Volume of 2 .1940/41  ת"ש – תש"א,ירושלים
rare Chasidic Sefarim "only edition". From Rabbi Meir Schwartz of Pudheitz –
Jerusalem. 'Matok Midvash' – 'Reme"z Al Hatorah' Jerusalem, 1940/41.
–  מהאדמו"ר רבי מאיר שווארץ מפודהייץ." ספרי חסידות נדירים "מהדורות יחידות2 כרך
.ירושלים
.1941  תש"א." בדפוס יהודה עמרם "איתאח, ירושלים.א' ספר 'מתוק מדבש' רמזי קבלה על התורה
;’] עמ1[  מ"ב,]2[ .1940  ת"ש, ירושלים. ספר 'רמ"ז' חידושים עה"ת בדרך פרד"ס.'] כ"ט עמ'; ב2[
. ס"מ21.5
. מצב טוב. מעט נזקי עש בעיקר על הכריכה. כתמים.כריכה מקורית מנותקת
האדמו"ר רבי מא יר שווארץ
.[תרי"ט – תשי"ג] קדוש וטהור
הקפיד מידי יום על תיקון חצות
 וכבר מילדותו עסק.וטבילה
 הסתופף בצל.בנגלה ונסתר
מהרי"א מזידיטשוב והאמרי
יוסף מספינקא שהסמיכו אותו
 כיהן כאדמו"ר.בכתב לאדמו"ר
בזוולוב ובפודהייץ ונודע כבעל
 בשנת תרפ"ז עלה.מופת
לארץ הקודש עם זוגת ו חנה
רייזל והתגורר בירושלים
 התפלל עם חסידי.העתיקה
.קרלין והתקשר לאדמו"ריהם
. 'מתוק מדבש' 'רמ"ז' עה"ת ועוד:ספריו
1. Sefer 'Matok Midvash'. 2. Sefer 'Reme"z' Chiddushim Al Hatorah in the Pardes way.
Original binding detached. Stains. Few moth damage mostly on the binding. Good
condition. Rabbi Meir Schwartz {1859 – 1953} was a kadosh Vetahor. Was very strict on
doing Tikun Chatzos and Toiveling. And from young age he already learned Nigla and
Nistar. He was from the Students of the Mahar"y of Ziditchov and the Imrei Yosef of
Spinka who opposed him in a letter as a Rebbe. Served as Rav in the cities of Zvalow
and Pudheitz and was known for his wonders. In 1927 he went to Eretz Yisroel with his
wife Chana Reizel and lived in the old city of Jerusalem. He Davened with the Chasidim
of Karlin and was bound to their Rebbes. His sefarim: 'Matok Midvash' Reme"z' Al
Hatorah and more.
₪ 280 :מחיר פתיחה

 מהדורה. מקום דפוס נדיר. מהאדמו"ר מהאדאס, 'קדושת אהרן' ב"ח. חסידות. נדיר.69
Rare. Chasidus. .1938/40  תרח"צ – ת"ש. דעברעצין – מאטעסאלקא.ראשונה
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'Kedushas Aharon' 2 parts, from the Rabbi of Hadas. Rare printing place. First
edition. Debretzin – Matesolke. 1938/40.
נדיר .חסידות .ספר 'קדושת אהרן' ב"ח,
עה"ת ומועדים מהאדמו"ר רבי אהרן
ישעיה פיש מהאדאס .מהדורה ראשונה.
דעברעצין – מאטעסאלקא .תרח"צ – ת"ש
 ,]10[ .1938/40ע"ז ,ע"ט – קי"ב ,קי"ב-
קל"ה; [ ]2קנ"ז [ ]10עמ’;  23ס"מ .מקום
דפוס נדיר! ח"ב נדפס במאטעסאלקא,
שם נדפסו  3ספרים בלבד .בסוף ח"ב
רשימת חותמים ארוכה( 5ד').
כריכות מקוריות ומנותקות .ח"א :דף שער
מנותק ועם קרעים ובלאי .מעט כתמים
וקרעים .מצב טוב .ח"ב :מצב טוב מאוד.
המחבר האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן ישעיה
פיש מהאדאס [תרי"ט – תרפ"ח] נולד לאביו
רבי צבי אביגדור בן רבי יעקב ,מחסידי
האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב .תלמיד מובהק של האדמו"ר רבי אליעזר צבי מקומרנא,
כיהן כאב"ד ואדמו"ר בהאדאס ,התפרסם בתפילותיו הנלהבות ,מח"ס קדושת אהרן על המועדים ,נר
אהרן על חנוכה ושו"ת פרח מטה אהרן(אלפסי חסידות מדור לדור עמ' .)505
Rare printing place! Original bindings detached. Part 1: title page detached with tears and
wear. Few stains and tears. Good condition. Part 2: very good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .70בני שלשים עה"ת – בני שלשים ימים נוראים "מהדורות ראשונות" מהאדמו"ר מקוסון2 .
ספריםBnei Sheleishem Al Hatorah – Bnei Sheleishem Yamim Noraim "first .
editons" from the Rabbi of Kosson. 2 sefarim.
א' .בני שלשים על התורה ומועדים ,כולל
שלוש ספרים א' ויפתח יוסף על התורה ב'
ויזכר יוסף על מועדי השנה ג' וילקט יוסף
לקוטים ממקומות שונים דרושים יקרים עפ"י
פרד"ס מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף
רוטנברג מקוסון .ח"א בראשית – חנוכה.
סווליווע תרע"ג" .מהדורה ראשונה",6 .
קל"ב 4 ,ד';  25ס"מ .כריכה מקורית מנותקת,
מעט כתמים ,מצב טוב מאוד.
ב' .בני שלשים ימים נוראים ועוד,כולל
שלשה ספרים א' יד יוסף לשבת הגדול ב'.
דברי יוסף לשבת תשובה ג' עדות ביהוסף
לר"ה – יו"כ והו"ר מהאדמו"ר הנ"ל .ויצן
תרע"ח" .מהדורה ראשונה" ,8 .קכ"ה8 ,
עמ';  20ס"מ .כריכה ישנה פשוטה ,קרע בדף השער בפינה הימנית העליונה ללא חסר ,מעט קרעים
בשוליים ,מצב טוב מאוד.
1. Al Hatorah and Moadim. "first editions".original binding detached. few stains, very
good condition. 2. Bnei Sheleishem Yamim Noraim and more. "first editon". old simple
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binding. tear in the title page in the top right corners without missing. few tears in the
margins. very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 280

 .71ספר כתובה מהרה"ק רבי פינחס הלוי הורוויץ בעל ההפלא"ה .לבוב תקע"ו .עותק נאה.
Written sefer from Rabbi Pinchas Haleivey Horowitz the Haflao. Levov, 1816. nice
copy.
ספר כתובה והוא חלק אחד מספר הפלא"ה חידושי הלכות ואגדות ממסכת כתובות והלכות כתובה
מהרה"ק רבי פינחס הורוויץ .למברג תקע"ו .ה',
קס"ח ד'; בדף הפורזץ הקדמי חתימה
מסולסלת לא מפוענחת ,בדף הפורזץ האחורי
רישום לזכרון שזה הספר קניתי וכו' הק' יוסף
חיים כהנא.
כריכה ישנה ,נייר עבה משובח ,שוליים רחבים,
כתמים ,מעט מאוד נקבי עש בשוליים ,באופן
כללי עותק נאה.
On the first blank page there is a curly
signature unsolved. on the back blank page
there is noted for memory that this sefer I
brought etc. Hak' Yosef Chaim Kahana. Old binding, thick quality paper, wide margins, stains,
very few moth holes in the margins, overall nice copy.
מחיר פתיחה .₪ 210

' .72זוהר חי' שמות ח"ב .העותק של האדמו"ר רבי מנחם מנדל כהנא מהומנא נכד הרה"ק
רבי ישעיה מקרעסטיר וחותמת הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא .מהדורה
ראשונה .פרעמישלא ,תרל"ח Zohar Chai' Shemos part 2 with the explanation .1878
from Rabbi Menachem Mendel Kahana of Humna grandchild from Rabbi Yeshaya
of Kerestir and the stamps of Rabbi Avraham Shlomo Katz of Riskova. First edition.
Premishla, 1878.
ספר 'זוהר חי' שמות חלק ב' ועם פירוש על ספרא דצניעותא
מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין
מקומרנא .מהדורה ראשונה .פרעמישלא ,תרל"ח  ]2[ ,1878רפ"ה
[צ"ל רפ"ז] ד';  24.5ס"מ .בדף השער חותמת האדמו"ר רבי מנחם
מנדל כהנא מהומנא נכד הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר וחותמת
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא.
ללא כריכה .מספר דפים ראשונים ואחרונים מנותקים .מעט קרעים
וכתמים .במעט מהדפים מעט חורים ונזקי עש .מצב טוב.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל כהנא מהומנא נכדו של הרה"ג רבי נחמן
כהנא בעל ה'אורחות חיים מספינקא' וחתנו של האדמו"ר רבי אברהם
שטיינר בנו של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג
רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי
משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא ונימישזא,
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ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים' (ג"ח)
ו'דברי אש'.
On the title page is the stamp of Rabbi Menachem Mendel Kahana of Humna grandson of
Rabbi Yeshaya of Kerestir and the stamp of Rabbi Avraham Shlomo Katz of Riskova.
Without binding. Few of the first and last pages are detached. Some tears and stains. In
very few pages there is some holes and moth damage. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .73שארית הפליטה .ספר 'בעש"ט' עה"ת ח"א .חותמת הרה"ג
רבי אברהם שלמה כ"ץ מהתקופה שלאחר השואה כרב
לנדסברג ,תש"ח .1948
דק"ק קלויזנבורג.
Sheires Hapleita. Sefer Baal Shem Tov Al Hatorah part 1. The
stamp of Rabbi Avraham Shlomo Katz from the period of after
the holocaust as a rav of Klausenburg. Landesburg,1948.
ספר 'בעל שם טוב' עה"ת ח"א .לנדסברג ,תש"ח  .1948קמ"ב ד';
 24.5ס"מ .בדף הפורזץ חותמת הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ
מהתקופה שלאחר השואה כרב דק"ק קלו יזנבורג.
כריכה ישנה פשוטה .נייר יבש .מעט קרעים וכתמים .מספר דפים בסוף
הספר מנותקים .במספר מקומות בודדים מעט נזקי עש .מצב טוב.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
On the first blank page is the stamp of Rabbi Avraham Shlomo Katz from the period of after
the holocaust as a rav of Klausenburg. Old simple binding. Dry paper. Few tears and stains.
Few pages in the back detached. In very few pages there are some moth damage. Good
condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .74ספר 'חיי עולם' עם המכתב מהאדמו"ר הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב .שער
צבעוני .בודאפסט ,תש"ג Sefer 'Chayai Olam' with the letter from Rabbi .1943
Bentziyon Halberstam of Bobov. Colored cover. Budapest, 1943.
ספר 'חיי עולם' ענייני מוסר וחסידות.
בסופו :אגרת קודש מהאדמו"ר
הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב
ולאחריו מכתב קודש בעניין הביטחון
בהשי"ת ובעניין הפרנסה מהאדמו"ר
הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם
מבאבוב .בודאפסט ,תש"ג ]6[ .1943
פ' עמ';  21ס"מ .שער צבעוני מיוחד
ביותר.
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כריכה מקורית בלויה .מעט כתמים ונקבי עש .מצב טוב מאוד.
In the back there are: holy letter from Rabbi Menachem Mendel of Rimenev and after that
there is a letter in the subject of Bitachon in Hashem and on the subject of Parnassa from
Rabbi Bentziyon Halberstam of Bobov. Very special colored cover. Original binding a bit
worn. Few stains and moth holes. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .75נדיר' .שמועה טובה' מהאדמו"ר רבי חיים שלמה מקוסון .מהדורה
ראשונה .ברוקלין ניו יורק ,תש"ג Rare. 'Shmuah Tova' from .1943
Rabbi Shlomo Chaim of Koson. First edition. Brooklyn New York,
1943.
נדיר .ספר 'שמועה טובה' מהאדמו"ר רבי חיים שלמה מקוסון .מהדורה ראשונה.
ברוקלין ניו יורק ,תש"ג  ]2[ 7 ]2[ .1943קי"ג [ ]2עמ’;(ללא לוח הטעות שנוסף לאחר
ההדפסה) 22.5 .ס"מ .לא הופיע במכירות פ ומביות .בסוף הספר רשימת חותמים.
ללא כריכה .שוליים נאים .נייר עבה .מעט כתמים בשוליים .מעט תעלות עש בשוליים
הפנימיים של דפים אחרונים .מצב טוב מאוד.
Did not appear at auctions. Without binding. Nice margins. Thick paper. Few
stains in the margins. Few moth trenches in the inner margins of the back
pages. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .76חסידות .חתימות וחותמות הרה"ג רבי מרדכי לנרוויץ אב"ד קעמעטשע .דרך חוקיך עם
קונטרס מעדני החוקים – סמוכים לעולם.
Chasidus. Signature and stamps of Rabbi Mordechai Lenerewitz Rav of Kemetche. Derech
Chukecha with the phamphlet Madanei Hachukim – Smuchim Leolam.
לוט  2ספרים מחבוריו של הרה"ג החסיד רבי מנחם מנדל הרטמן" .מהדורות יחידות" .א' .דרך
חקיך תרי"ג מצות עם ביאור ע"פ
קבלה וחסידות עם קונטרס
מעדני החוקים מהרה"ג החסיד
הנ"ל .דראהאביטש תרמ"ז,1 .
קכ"ב 7 ,ד'; שער נפרד למעדני
החוקים .הסכמות חשובות.
רשימת חותמים ענקית  6דף.
ב' .סמוכים לעולם על ששה סדרי
משנה מהרה"ג החסיד הנ"ל.
למברג תרס"א ,1 .מ"ח 3 ,ד';
כולל ביאורים לשירים
המיוסדים ע"פ הקבלה :בר
יוחאי ,שימו לב אל הנשמה
ועוד .הסכמו ת האדמור"ים:
רבי שלמה מבאבוב ,האמרי
יוסף ,קומרנא ועוד.
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בשער ספר סמוכים לעולם חתימת וחותמות הרה"ג רבי מרדכי לנרוביץ מקמטשע( .ראה ספריו
בקטלוג זה).
רבי מנחם מנדל נולד בשנת תקפ"ה לערך לאביו ר' יואל ,נשא את מרת יוטא נכדת ר' ישעיה הלר
אב"ד פרמפול .מחסידיו של הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב ומאוכלי שולחנו ,לאחר פטירתו דבק
באדמ"ורי בית קאמרנא רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל בנו רבי אליעזר צבי ונכדו רבי יעקב משה .רבי
מנחם מנדל נודע כגאון בנגלה ובנסתר זמן מה כיהן כרבה של סלטוינה ,ולאחמ"כ התגורר משך שנים
רבות בבוריסלב ,זכה לאריכות ימים ושנים .ספריו שחיבר הם :דרך חקיך על תרי"ג מצוות ,יונה תמה
ביאור על הספר הקדוש כנפי יונה לרמ"ע מפאנו ,סמוכים לעולם על ו' סדרי משנה וספר עתרת שלום
על סדרי התפלות לשבתות חגים ומועדים
.כרך אחד כריכה מקורית ,כרך שני כריכה ישנה .מצב טוב – טוב מאוד.
Collection of 2 sefarim. Only editions 1. Derech Chukacho. With the Phamphlet Madanei
Hachukim. 2. Smuchim Leolam. Includes explanations on songs that were composed by
Kaballah: Bar Yochai, Simu Leiv El Hanshema and more.
On the title of this sefer is the signatures and stamps of Rabbi Mordechai Lenerowitz of
Kemetche.Totaling 2 sefarim, one volume is original binding, the second is a old binding.
Good – very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350

 .77אוסף  7חוברות "מהדורות יחידות" .מחיבורי הרה"ג החסיד רבי יעקב דוד ובנו הרה"ג
החסיד רבי נח גד ווינטרובCollection of 7 booklets "only editions". From the .
compositions of the Chassid Reb Yakov David and his son Reb Noach God
Weintraub.
אוסף חוברות מרבי נח גד ויינטרוב .א' .אלישיב על מגילת איכה מרבי נח גד וינטרוב .ירושלים תש"ו.
"מהדורה יחידה" .פ' עמ'; ב' .מטע אהלים על חומש בראשית מהרה"ג החסיד רבי יעקב דוד
ויינטרוב עם פרי מטעו מבנו רבי נח גד.
ירושלים תרצ"ד" .מהדורה יחידה" ,8 .מ"ח
עמ'; ג' .כרך  5חוברות .1 :אבני המקום
דברים ה מושכים לבו של אדם לאביו
שבשמים ,מהרה"ג החסיד רבי יעקב דוד
וינטרוב .ירושלים תרפ"ו" .מהדורה יחידה".
ל"ב עמ'; עמוד אחרון תמונה של ירושלים
מקום המקדש .2 .מכלל מציון דברים
המושכים וכו' מהרה"ג החסיד הנ"ל .ירושלים
תרפ"ו" .מהדורה יחידה" ,2 .כ"ט עמ'; .3
מאורי אליהו מהרה"ג הצ' רבי אליהו
ממזריטש .יו"ל ע"י הרה"ג החסיד רבי נח גד
וינטרוב .ירושלים תרצ"ב" .מהדורה יחידה".
ט"ז עמ';  .4נאוה תהלה על הגדה של פסח עם הפנים מהרה"ג רבי יעקב דוד הנ"ל .יו"ל ע"י בנו רבי
נח גד .ירושלים תרפ"ז" .מהדורה יחידה" .מ"ו עמ';  .5מטע אהלים על חומש בראשית מהרה"ג
החסיד הנ"ל עם פרי מטעו מבנו רבי נח .ירושלים תרצ"ד" .מהדורה יחידה" ,8 .מ"ח עמ';
סה"כ  7חוברות ב –  3ספרים .גודל משתנה ,מצב טוב – טוב מאוד.
Totaling 7 booklets in 3 sefarim. Sizes vary, good – very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 245
 .78אוסף  5ספרים מהרה"ג רבי אלטר שפירא אב"ד וויקנא והרה"ג רבי אברהם שפירא
אב"ד בנילב .חלקם מהדורות יחידות והשאר ראשונותCollection of 5 sefarim from .
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Rabbi Alter Schapira Rav of Vikna and Rabbi Avraham Schapira Rav of Banilow.
Some are only editions and the rest are first editions.
אוסף ספרים מהרה"ג רבי אלטר ורבי אברהם שפירא .א' .דברי אברהם עה"ת מהרה"ג רבי אברהם
שפירא .טרנא תש"א" .מהדורה יחידה" ,4 .ק"ח עמ'; בשער הספר מציין המחבר שהוא נכד הרה"ק
רבי פנחס מקוריץ והרה"ק רבי לוי יצחק מברידטשוב .ב' .רשפי אש על תהלים מהרה"ג רבי
אברהם שפירא .גלנטא תרצ"ג" .מהדורה יחידה" .ק"כ עמ'; אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד .בשער
הספר מציין המחבר את ייחוסו עד הרה"ק מקוריץ .ג' .ספר בית ישראל על התורה מהרה"ג רבי
אלטר שפירא אב"ד וויקנא .טשרנוביץ תרפ"ח" .מהדורה ראשונה" .ק"פ עמ'; גליונות לא חתוכים.
בהקדמת המחבר מציין את יחוסו להרה"ק מקוריץ .ד' .כרך ספרים .1 :ספר מקור חיים מאמרים
ודרושים לשבתות וחגים וליקוטים מהרה"ג רבי אלטר שפירא אב"ד וויקנא" .מהדורה ראשונה" .קנ"ב
עמ'; מעמוד קמ"ה הוספות ותיקונים למגילת יוחסין של המשפחה הנדפס בסוף ספרו שם משמעון
עה"ת .2 .בית יהודה עה"ת עם קול יהודה שו"ת מהרה"ג רבי אלטר שפירא הנ"ל .טשרנוביץ תרצ"ד.
"מהדורה ראשונה" .קצ"ד עמ'; שער נפרד לקול יהודה.
לפלא הוא שבמגילת היוחסין שמציין רבי אלטר הנ"ל לא מופיע אביו וסבו של רבי אברהם(גם לא
במהדורה החדשה שהוציא הנגיד הרבני רבי יצחק יהודה שפירא בנו של רבי אברהם
יצחק(מוניא) שפיר א) כמו כן לפלא שבהסכמת רבי אלטר לספר רשפי אש מרבי אברהם הם לא
מציינים על קשר משפחתי.
הרה"ג רבי אלטר שפירא אב"ד וויקנא בן האדמו"ר רבי חיים שמעון שפירא מטלוסט .בן נינו של
הרה"ק מקוריץ בן אחר בן .כמו כן צאצא של חלק גדול מגדולי החסידות :הרה"ק מברדיטשוב,
נאדבורנא ,קוסוב ועוד ועוד .לגודל ענוותנותו לא רצה לקבל עליו את עול האדמורו"ת .מצאצאיו רבי
אברהם יוסף (מוניה) שפירא חתן החשב סופר.
הרה"ג רבי אברהם שפירא אב"ד בנילב בהרה"ג רבי דוב בן רבי יהודה מאיר בן האדמו"ר רבי דוב
בערצי שפירא מטלוסט נכד הרה"ק מקוריץ ,כמו כן מציין שהוא מצאצאי הרה"ק מברדיטשוב ומסתבר
שמתייחס לפחות לחלק מהייחוס של הרה"ג רבי אלטר הנ"ל.
סה"כ  5ספרים ב –  4כרכים ,גודל ומצב משתנה ,מצב טוב – טוב מאוד.
It's interesting that in the dynasty that Reb Alter Wrote, the father and grandfather of Reb
Avraham do not appear (also not in the new edition that was published by Rabbi Yitchok
Yehuda Schapira the son of Reb Avraham Yitzchok (munya) Schapira) also is interesting
that in the Haskamah from Reb Alter to the Sefer Risfei Eish from Reb Avraham that do not
mention the family connection. Set of 5 sefarim in 4 volumes, sizes and condition vary,
good – very good condition.

מחיר פתיחה .₪ 525
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 .79עומר התנופה – מנחה חדשה – תורת נתן .כרך ספרי קבלה וחסידות ,מהדורות יחידות
ונדירות .הסכמות חשובות ורשימת חותמיםVolumes of Kabbalah and Chassidic .
.books, single and rare editions. Important haskomos and lists of signatures.
כרך ספרי ק בלה וחסידות ,מהדורות יחידות ונדירות .הסכמות חשובות ורשימת חותמים.

א' .ספר 'מנחה חדשה' על כל המועדים וימים המקודשים .ומגילת רות וימי הפורים ,מרבי אלעזר
ישראל מראזדל .למברג ,תרמ"ב .1882
נ"ח ד'; ב' .ספר 'עומר התנופה' על הספירה
שמפסח עד עצרת ,מרבי אלעזר ישראל
מראזדל .למברג ,תרל"ו  ]4[ ,1876ק"ג []1
ד';  22.5ס"מ .בסופו רשימת חותמים .ג'.
ספר 'תורת נתן' על מאמרי הזוהר וכתבי
האר"י מרבי נתן שפירא .בסופו ספר 'עטרת
שלמה' מרבי שלמה בן רבי דוד .למברג,
תרמ"ה .1884
כריכת בד מעט פגועה .קרעים בדפים ראשונים.
במעט דפים נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים.
מעט כתמים ובלאי .מצב טוב.
1.Mincha Chadasha on Yomim Tovim, Megulas Ruth etc. By Reb Elazar Yisroel of Rozdl.
Lemberg, 1882 2. Omer Hatnufa on Sefira By Reb Elazar Yisroel of Rozdl, Lemberg,
1876. 22.5 c"m.
In the back is a list of signatures. 3.Toras Natan on Zohar from Reb Natan Schapira. with
Sefer Ateret Shlomo from Reb Shlomo ben Reb Duvid. Lemberg, 1884. Slightly damaged
fabric cover. Tears on first pages. In a few papers there is moth damage mainly in the inner
margins. Few stains and wear. Good condition.

מחיר פתיחה₪ 420 :

' .80פרי צדיק' חלקים ב – ג .מהדורה ראשונה .לובלין ,תרס"ז – פ"ב .1906/22
'Pri Tzaddik’ Parts 2-3. First Edition. Lublin, 1906/22.
ספר 'פרי צדיק' מהאדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין .חלקים ב' – ג' .ח"ב :על ספר שמות
ור"ח ופורים וד' פרשיות .ח"ג :על ספר ויקרא ור"ח ופסח .מהדורה ראשונה .לובלין ,תרס"ז – פ"ב
 ]1[ .1906/22קכ"ג; [ ]1קי"א ד';  26.5ס"מ 2 .שערים לכל חלק .מעט מאותיות שער ראשון ח"ב
בדיו אדום.
כריכה עתיקה מעט פגועה .במעט
מהדפים קרעים(בעיקר בדפים
ראשונים) .מעט נזקי עש בעיקר
בשוליים הפנימיים ובסוף הספר .מצב
טוב.
Old cover slightly damaged. Some
of the pages are torn (especially on
the first pages). Slight moth
damage mostly in the inner
margins and at the end of the
book. Good condition.
האדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן
מלובלין [תקפ"ג – תר"ס  ]1823/1900נולד לאביו רבי יעקב אב"ד קרייזבורג .כבר בגיל שמונה סיים
את הש"ס ,ובגיל בר מצווה התפרסם כהעילוי מקרניק .נסע ברחבי ארץ לקבל היתר מאה רבנים כדי
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שיוכל להינשא בשנית ,בפוגשו את הרבנים נדהמו ונפעמו מגודל גאונותו וקדושתו ,כמו"כ נפגש גם
גדולי החסידות ובראשם עם הרה"ק רבי שלום מבעלז ,שקירבו ביותר ,ובבואו לאיז'ביצא פגש ברבי
מרדכי יוסף הרבי מאיז'ביצא תלמידם של הרבי ר' בונים והרבי מקאצק ,ושם מצא את שאהבה נפשו
ונקשר בו והפך ממתנגד לחסיד .לאחר הסתלקות האיזביצער קיבל את מרותו של רבי ליבלי איגר
למרות היותו תלמיד חבר ,ולאחר הסתלקות רבי ליבלי בשנת תרמ"ח קיבלוהו החסידים לרבי
ואדמו"ר בלובלין עד להסתלקותו .חיבר עשרות ספרים ובהם :תפארת צבי שו"ת ,פרי צדיק עה"ת,
קדושת שבת ,צדקת הצדיק ,רסיסי לילה ,מחשבות חרוץ ,דברי סופרים ,פוקד עקרים ,משיב צדק בדין
שמיני בסוכה .ספריו בחסידות הינם מספרי היסוד והמחשבה.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .81מהדורה ראשונה' .עץ הדעת טוב' ע"מ כתובות – 'תפארת עוזיאל' .רשימת חותמים
חשובים ,דף שאינו ידוע ביבליוגרפית .ווארשא ,תרכ"ב – כ"ג  .1863עותק נאה.
First Edition. Sefer "eitz Hadaat Tov" on Masechta Ktubot- 'Tiferet Uziel'. List of
important signatures a bibliographically not known page. Warsaw, 1863. nice
copy.
ספר 'עץ הדעת טוב' על מסכת כתובות .וספר 'תפארת עוזיאל' על התורה ונ"ך ,מאת הרה"ג רבי
עוזיאל מייזליש מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש .מהדורות ראשונות .ווארשא ,תרכ"ב – כ"ג
 .1863ס"א; [ ]5ז' – נ"ג [ ]1ד';  33.5ס"מ .בסוף הספר השני רשימת חותמי ם חשובים ,דף שאינו
ידוע ביבליוגרפית ,ובהם :הרה"ק רבי חיים מצאנז ,החידושי הרי"ם מגור ,בעל התפארת שלמה
מראדמוסק ,הרה"ג רבי שמעון סופר ועוד.
סטפנסקי חסידות מס' .636 ,468
עותק נאה .כריכה ישנה פשוטה .נייר טוב.
שוליים נאים .מעט כתמים .במספר דפים מעט
קרעים וסימני קיפול .מצב טוב מאוד.
הרה"ק הגאון החסיד רבי עוזיאל מייזליש
[ה'תק"ד  -תקמ"ו  ]1744/1786ממקורבי
הבעש"ט ותלמידיו ,ומראשוני מפיצי החסידות
בפולין .חתן הגביר רבי שלמה בן מאיר
מזליחוב שהחזיק בו ובישיבתו .חתנו רבי
קלונימוס קלמן בן רבי יהודה ליביש
מניישטאט .לאחר הסתלקות הבעש"ט קיבל
על-עצמו את מרותו של המגיד ממזריטש,
ויחד עם זאת החשיב עצמו גם כתלמיד לרבי
מנחם מנדל מפרימשלן ,רבי אברהם
מפדלוסק ורבי נחמן מקוסוב .במהלך תקופה
זו התמנה לרבה של אוסטרובצה ,אלא
שכאשר נודע לראשי הקהילה המתנגדים על
היותו חסיד הם הדיחוהו מתפקיד הרבנות,
הוא עקר לריטשוואל ולאחר מכן התיישב בניישטאט ,בקרב תלמידי המגיד זכה להערכה רבה ,הוא
היה קשור בקשר קרוב לרבי חיים חייקל מאמדור ,רבי יחיאל מיכל מזלטשוב ,האחים רבי פנחס
הורביץ מפ רנקפורט ורבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ,והאחים רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך
מליז'נסק .הם כינוהו עבד השם ,כשעבד נוטריקון עוזיאל בן דרעזיל .באותו הקשר העידו עליו צדיקי
דורו שלא טעם טעם חטא מעולם.
At the end of the second sefer is a list of important signatures, a page that is not known
bibliographically, including: Rabbi Chaim of Sanz, the Chidushey Harim of Gur, the Tiferet
Shlomo of Radomsk, Rabbi Shimon Sofer and more. Nice copy. Simple old cover. Good
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paper. Nice margins. Few stains. In a few pages a few tears and folding marks. Very good
condition. Stefanski Chassidut No. 468, 636.
מחיר פתיחה₪ 350 :

' .82אבן פינה' מרבו של הישמח משה עם שיר מהישמח משה.
מהדורה ראשונה .למברג ,תקס"ד Sefer "Ibn Pina" from ’.1804
the Rabbi of the "Yismach Moshe" with a song of Yismach
Moshe. First Edition. Lemberg, 1804
ספר 'אבן פינה' על שולחן ערוך אבן העזר מאת הרה"ק רבי אריה ליב הלוי
מסטריזוב .מהדורה ראשונה .למברג ,תקס"ד  .1804בדפוס רבי שלמה
רפפורט ]2[ .קט"ו [ ]3ד';  36.5ס"מ .סטפנסקי חסידות מס' .3
הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והסכמות נוספות .לאחר
הקדמת המחבר :שיר מבעל הישמח משה..
המחבר הרה"ק רבי אריה ליב הלוי [תצ"ו – תקס"ג] כיהן כאב"ד סטריזוב
ובמקומות נוספים .תלמידו של המגיד מקוז'ניץ ומגדולי התורה והחסידות .רבו
המובהק של הרה"ק רבי משה טייטלבוים בעל הישמח משה.
ללא כריכה .נייר טוב .שוליים נאים .במספר דפים בודדים מעט נזקי עש
וקרעים .מצב טוב מאוד..
Haskama of Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov and other
Haskama. After the author's introduction: A song by the of the
yismach Moshe.
Without cover. Good paper. Nice margins. In a few individual pages
there's a little moth damage and tears. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 875 :

' .83מטה מנשה' – מלבוש לשבת ויום טוב .מהדורות ראשונות .מונקאטש ,תרפ"ז .1927
Mateh Menashe – clothing for Shabbos and Yomtov. First editions. Munkatch, 1927.
חסידות מהדורות
ראשונות .כרך
ספרים .א' .ספר
'מטה מנשה' אמרי
קודש על שבת,
ראשי חודשים
ומועדים מאת
האדמו"ר רבי מנשה
אייכנשטיין
מזידיטשוב ווערצקי.
מהדורה ראשונה.
מונקאטש ,תרפ"ז
 ]2[ .1927מ"ב []1
ד'; אינו מופיע
באוצר הספר
העברי .ב' .ספר
'מלבוש לשבת ויום טוב' על חומש דברים ועל מועדים מהאדמו"ר רבי ישכר בעריש
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מווערצקי .מהדורה ראשונה .מונקאטש ,תרפ"ז  ]3[ .1927ס"ח [ ]4ד'; בסוף הספר רשימת
חותמים ארוכה( 4ד') .ג' .ספר 'אלף זעירא' עה"ת וחידושי הלכות מאת רבי צבי זאב גאלדבערגער
מק"ק בערעגסאז .בערעגסאס תרפ"ט  .1929מ"ב ד'; בסוף הספר רשימת חותמים ארוכה24.5 .
ס"מ.
ללא כריכה .כתמים ובלאי .מעט קרעים .מצב טוב.
Without binding. Stains and wear. Few tears. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .84מהדורה ראשונה 'אלפי מנשה על התורה' מהאדמו"ר רבי מנשה אייכנשטיין מוורצקי
מונקאטש תרצ"ה  .1935עותק חסר First edition 'Alfei Menashe on the Torah' by
the Admor Rabbi Menashe Eichenstein of Wurzky Munkatch 1935. incomplete
copy.
ספר 'אלפי מנשה' על התורה [בראשית שמות] אמרות טהורות בנוטריקון וגימטריאות וחיבור
מסורות ועוד ,מאת האדמו"ר הרה"ק רבי מנשה אייכנשטיין מוורצקי .מונקאטש ,תרצ"ה ,1935
"מהדורה ראשונה" נדיר ]2[ .צ"ה [ ]1ד'; חסר דף
אחד בסוף הספר מרשימת החותמים 24 .ס"מ.
ללא כריכה .מעט נקבי עש וכתמים .מעט בלאי .מצב
טוב.
האדמו"ר רבי מנשה אייכנשטיין מזידיטשויב
אבד"ק ווערצקי [תרכ"ה – תרצ"ד ]1865/1934
נולד לאביו הרה"ק רבי ישכר בעריש מזידיטשויב
אבד"ק ווערצקי ולאמו הרבנית הצדקנית נכדת רבי
נפתלי צבי מראפשיץ זיע"א .נישא לבתו של
האדמו"ר הרה"ק רבי יהושע מדזיקוב בעל העטרת
ישועה .כיהן כרב הצעיר בדזיקוב עד עברו לרישא
שם נתמנה לראב"ד .היה בקי בתורה וכבר בגיל י"ח
שנים חיבר את חיבורו הגדול 'אלפי מנשה' על חו"מ.
נשא ונתן עם גדולי הדור במשא ומתן בהלכה,
וחביבות יתירה נודעה לו מהם ,לאחר פטירת אביו
בשנת תרפ"ד עבר למונקאטש למלא את מקומו
כאדמו"ר מזידיטשוב ויחד עם זה המשיך לכהן
כרבה של וורצקי ,נפטר במונקאטש בט"ז תמוז תרצ"ד.
One page is missing at the end of the sefer from the list of signatures. 24 cm. Without cover.
Few moth holes and stains. Slight wear. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .85שו"ת 'השיב משה' מהדורה ראשונה .למברג ,תרכ"ו .1866
Q&A "Heishev Moshe" first edition. Lemberg, 1866.
ספר שו"ת 'השיב משה' מהרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל בעל ה'ישמח משה' .בדף אחרון:
תשובה מהגאון רבי משולם מפרשבורג .מהדורה ראשונה .למברג ,תרכ"ו  ]1[ .1866ל"ח ,פ"ב []1
ד';  35ס"מ .הסכמת הרה"ק רבי חיים מצאנז .סטפנסקי חסידות מס' .187
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כריכה ישנה .מעט כתמים ובלאי .מעט קרעים והדבקות .מצב טוב – טוב מאוד.
בדף השער חותמת רבי חיים אלטר פריעדמאן.
כרוכים עמו :ספר נחלת יעקב אבני שוהם .חסר ופגוע .ו'שו"ת יד יצחק' ח"ג,
סאטמר ,תרס"ט  .1908חסר בסופו.
Haskomo from Rabbi Chayim of Sanz. Stefansky Chasidus no' 187.
Haskomo from Rabbi Chaim of Sanz.
Stefansky Chasidus no' 187.
Old binding. Few stains and wear. Some tears and gluings. Good – very
good condition.
On the title page, there is the stamp of Rabbi Chaim Alter Friedman.
Bound together is sefer "Nachlas Yakov Avnei Shoham. Incomplete and
damage. "Q&A Yad Yitzchok" part 3, Satmar, 1903. Missing some at the
end.
מחיר פתיחה₪ 700 :

 .86תהלים 'תפלה למשה' מהרה"ק בעל הישמח משה .סוואליווע,
תרס"ז .1906
Tehilim 'Tfila Le'Moshe’ from the Yismach Moshe Zatzal. Svaliava, 1906.
ספר תהלים עם פירוש 'תפלה למשה' מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה
טייטלבוים בעל הישמח משה מא יהעל .סוואליווע ,תרס"ז  ]1[ .1906שנ"ד ד';
 23ס"מ .מהדורה שניה ועם הוספות.
כריכה עתיקה ומעט בלויה .נייר יבש .בדף השער קרע קטן ובפנים הכריכה מעט
נזקי עש .מצב טוב.
Second edition with Additions. Old cover and slightly worn. Dry
paper. On the title page there is a small tear and on the inside the
cover has a little moth damage. Good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .87לוט  3ספרי שושלת סאטמאר .ישמח משה ב"כ – שו"ת עצי חיים.
Collection of 3 sefarim of the Satmar dynasty. Yismach Moshe 2 volumes – Q&A Atzei
Chaim.
לוט  3ספרי שושלת סאטמאר.
ישמח משה ב"כ – שו"ת עצי חיים.
א'' .ישמח משה' עשרה ספרים ח"א,
מאת הרה"ק רבי משה טייטלבוים
מאוהעל .מהדורה שנייה .בודפסט,
תרצ"ד  ,1934ד' ,קצ"א עמ'; כרוך
עמו 'זכרון יוסף' מהרה"ג רבי חנוך
העניך פ אק דיין בקשיו .מהדורה
יחידה .בארדיאב ,תרפ"ט .ב'.
'ישמח משה' ארבעה ספרים ח"ב.
מהדורה ראשונה.
מאראמאראשסיגעט ,תרס"ח .1908
[ ]2ק"ד ד'; ג' .שו"ת 'עצי חיים' ח"א,
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על חלקי שו"ע .מהדורה ראשונה .סיגעט .תרצ"ט  ]3[ .1939קל"ג ד'; גודל ומצב משתנה .באופן כללי
מצב טוב.
sizes and conditions vary. overall good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .88תהלים ע"פ 'דמשק אליעזר' מהרה"ק רבי אליעזר הגר מוויז'ניץ.
מהדורה ראשונה .ירושלים ,תשי"ח Tehilim with the Perush .1958
"Damesek Eliezer" from Rabbi Eliezer Hager of Viznitz. First
edition. Jerusalem, 1958.
ספר תהלים עם פירוש 'דמשק אליעזר' מהאדמו"ר הרה"ק רבי אליעזר
האגער מוויז'ניץ .מהדורה ראשונה .ירושלים ,תשי"ח  .1958י"א [ ]5תקנ"ו עמ';
 22.2ס"מ 2 .שערים .בדף הפורזץ ובשער ראשון מודבקים תמונות אדמו"רי
וויז'ניץ ואדמו"רים נוספים.
כריכה מקורית .נייר טוב .שוליים רחבים .כתמים .בחלק מהדפים מעט נזקי עש
בעיקר בשוליים .מצב טוב מאוד.
2 title pages. On the first blank page and the first page are glued
photos of the Viznitz Rebbe's and some other Rebbe's too.
Original binding. Good paper. Wide margins. Stains. In some pages
there are some moth damage mostly in the margins. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 175 :

 .89מהדורה ראשונה' .רצון ישראל' על תהלים ,מהרה"צ רבי ישראל ברגר.
הסכמות חשובות .מונקאטש .תרנ"ז First edition. ' Retzon Yisroel' on .1897
Tehillim. From Rabbi Yisroel Berger. Important Haskamos. Munkatch,
1897.
ספר 'רצון ישראל' על תהלים ,מהרה"צ רבי ישראל ברגר .מהדורה ראשונה.
מונקאטש ,תרנ"ז  .1897מ"ב ד';  23.5ס"מ .הסכמות חשובות ,מהאדמו"רים:
רבי צבי הירש מליסקא ,רבי מנחם מנדל מוויז'ניץ ,רבי חנוך העניך דוב מאלסק,
רבי מנחם מנדל פנט ,רבי שמעון סופר ועוד..בסוף הספר רשימת חותמים(4
עמ').
כריכה ישנה מנותקת .ספר מתפרק .מצב טוב.
הרה"צ רבי ישראל ברגר [תרט"ו – תרע"ט  ]1855/1919מרבני רומניה .כיהן
כרב בפרוביזנא ,בוקרשט ועוד .ספריו' :ילקוט ישראל' 'רצון ישראל' 'עשר קדושות'
ועוד.
In the back of the sefer there is a signature list ( 4 pages). Old detached
binding. Falling apart. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .90עטרת ישועה מהאדמו"ר מדזיקוב" .מהדורות ראשונות 3 .ספרים ,עה"ת ב"ח – שו"ת
ח"אAteres Yehoshua from the Rabbi of Dzikov. "First editions". 3 sefarim. Al .
Hatorah 2 parts – q&a part 1.
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לוט  3ספרים מהאדמו"ר הרה"ק רבי יהושע הורוויץ מדזיקוב" .מהדורות ראשונות" .א' .שו"ת
עטרת ישועה ח" א .קראקא תרצ"ב" .מהדורה ראשונה" ,4 .ס' 2 ,ד'; ב' .עטרת ישועה עה"ת ח"א.

קראקא תרע"ט ,2 .צ"ד ד'; כרוך איתו .1 ,תורת האדם מהרמב"ן .ורשה תר"א ,3 .ס"ט ד';  .2קסת
הסופר מהדורא תנינא ח"א מהרה"ג רבי שלמה גנצפריד .מינכן תש"ז .שארית הפליטה ,4 .מ"א ד';
 .3דברי שלום ח"א בראשית – שמות מהרה"ג רבי שלום גולדנברג אב"ד סאווליווע .סטמר תרצ"ו.
"מהדורה ראשונה" ,2 .ע"ה 4 ,ד'; רשימת חותמים גדולה  4ד';  .4נועם מגדים וכבוד תורה
מהרה"ק רבי אליעזר הלוי הורוויץ .ברדיוב תרפ"ו ,1 .קנ"ו ד'; בדפי הפורזץ האחוריים הוספות רבות
בכ"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא .ג' .עטרת ישועה עה"ת ח"ב ,מהאדמו"ר
הנ"ל .קראקא תרפ"ה ,2 .צ"ב ד';
גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
!Sizes and conditions vary. Sold as is
מחיר פתיחה .₪ 245

 .91הספדים על הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא ,האדמו"ר האמצעי
מליובאוויטש ועוד .העותק של הרה"ג רבי שבתי שעפטיל
הורביץ מקליעא – בסריה ,והרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ .ספר
'בית אברהם' סדילקאב ,תקצ"ז Hespeidem on the .1836
"Oheiv Yisroel" of Apte, the Middle Rebbe of Lubavitch and
– more. The copy of Rabbi Shabsi Sheftil Horowitz of Kliya
Besaria, and Rabbi Avraham Shlomo Katz. Sefer "Beis
Avraham" Sadilkov. 1836.
ספר 'בית אברהם' חידושים על הלכות נדה ,איסור והיתר ,שו"ת ,ליקוטים,
דרשות והספדים מהרה"ג רבי אברהם אבלי אב"ד חרסון .בסוף הספר
הספדים על גדולי התורה והחסידות ובהם :הרה"ק ה'אוהב ישראל' מא
פטא ,האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש ועוד .סדליקוב ,תקצ"ז ,]2[ .1836
ל"ו ,ל"א  -צ; מ"ד ד';  34.5ס"מ .בדף השער חותמות הרה"ג רבי שבתי
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שעפטיל הורביץ מקליעא – בסריה ,וחותמות הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ.
ללא כריכה .נייר עבה .כתמים .נקבי ותעלות עש ובחלקם פגיעה בטקסט .הדבקה קטנה בדף השער
ללא פגיעה בטקסט .מצב בינוני – טוב.
In the back there is Hespeidem on Gedolei Hatorah Vechasidus including: The Oheiv
Yisroel of Apte, the Middle Rebbe of Lubavitch and more.
– On the title page there is the signatures of Rabbi Shabsi Sheftil Horowitz of Klia
Besaria, and the stamp of Rabbi Avraham Shlomo Katz.
Without binding. Thick paper. Stains. Moth holes and trenches some damage the text.
Small gluing in the title page not damaging the text.
מחיר פתיחה₪ 280 :

' .92גנזי כתבים' כתבי יד ,פקסימיליות ותולדות גדולי התורה והחסידות  .ירושלים ,תשכ"ג
.1963
'’Sefer ginzey ktavim", includes: Manuscripts, facsimiles and history of the greats of the
Torah and Hasidic. Jerusalem, 1963.
ספר 'גנזי כתבים' כולל כתבי יד מאת גדולי
ישראל ומאורי החסידות – בצירוף תולדות
חייהם – צילום כת"י ופקסימיליות שונות –
אמרות וסיפו רים .הביוגרפיות נכתבו ע"י
הרה"ח רבי יצחק בן המקובל הרה"ג רבי
משה יאיר וינשטוק .ירושלים ,תשכ"ד .1963
פ"ד עמ';  24.2ס"מ.
כריכה מקורית .שוליים רחבים ונאים .מעט
כתמים .מצב טוב מאוד.
Original cover. Wide and nice margins. Few
stains. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

חב"ד.
 .93מכתב מהרבי מחב"ד .ברוקלין ,תש"כ .חתימת המזכיר.
Letter from the Rebbe of Chabad. Brooklyn, 1960. Signature of
the secretary.
מכתב מהרבי מחב"ד ,הא דמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
מליובאוויטש.
"ותקוותי שלעת קבלת מכתבי כבר הוטב מצב בריאותו ופעולותיהם
בענייני יהדות ......תעמוד לבעלה ולה בכל המצטרך להם" "מפני
קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני
חותם בשמו א .קווינט המזכיר".
"And hope that by the time of the letters arrival his health
condition has improved and their work for judasim……..
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shoukd withstand her husband and to her for all they need" "because of Chol Hamoed
the Rebbe Shlit"a didn't sign and I'm signing on his behalf A. Kvint the Secretary".
Brooklyn, Tishrei 1950. Filling holes and few tears and stains in the margins. Good
condition.
ברוקלין ,תשרי תש"כ .חורי תיוק ומעט קרעים וכתמים בשוליים .מצב טוב.

מחיר פתיחה.₪ 350 :

 .94שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד .כ"ד תשרי תשנ"ב.
One Dollar Bill that was received from the holy hands of the Rebbe of Chabad. 24 Tishrei
1992.
שטר של דולר שנתקבל מידיו
הקדושות של הרבי מחב"ד –
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון.
נכתב עליו "כ"ד תשרי התשנ"ב".
מצב מצוין.
Great condition.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
מליובאוויטש [תרס"ב  -תשנ"ד
 ]1902/1994בן רבי לוי יצחק שניאורסון
אב"ד ייקטרינוסלב ,חתן האדמו"ר רבי
יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש ,מילדותו
ראו עליו כישרונות בלתי רגילים תפיסתו הייתה מהירה והזיכרון בו ניחן היה של בודדים בדור ,בימי
הכיבוש הגרמני שהה בצרפת ומשם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב ,שם סייע לחותנו להקים את בית
המדרש וחצר חב"ד ,לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה
חסידות חב"ד התעוררות בלתי רגילה האדמו"ר טרח להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל
יהודי ברחבי העולם ,במיוחד טרח להבקיע את חומת רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי
קדושה ותשמישי מצווה ,היבול התורני שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה.
מחיר פתיחה₪ 700 :

 .95שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד .צום גדליה תשנ"ב.
One Dollar Bill that was received from the holy hands of the Rebbe of Chabad. Tzom
Gedalya 1992.
שטר של דולר שנתקבל מידיו
הקדושות של הרבי מחב"ד –
האדמו"ר רבי מנחם מנדל
שניאורסון .נכתב עליו "צום גדליה
התשנ"ב" .מצב מצוין.
Great condition.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל
שניאורסון מליובאוויטש [תרס"ב -
תשנ"ד  ]1902/1994בן רבי לוי
יצחק שניאורסון אב"ד ייקטרינוסלב,
חתן האדמו"ר רבי יוסף יצחק הריי"צ
מליובאוויטש ,מילדותו ראו עליו
כישרונות בלתי רגילים תפיסתו הייתה מהירה והזיכרון בו ניחן היה של בודדים בדור ,בימי הכיבוש
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הגרמני שהה בצרפת ומשם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב ,שם סייע לחותנו להקים את בית המדרש
וחצר חב"ד ,לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה חסידות
חב"ד התעוררות בלתי רגילה האדמו"ר טרח להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל יהודי
ברחבי העולם ,במיוחד טרח להבקיע את חומת רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי קדושה
ותשמישי מצווה ,היבול התורני שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה.
מחיר פתיחה₪ 700 :

 .96שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד .אור לכ' תשרי תש"נ.
One Dollar Bill that was received from the holy hands of the Rebbe of Chabad. the night of
20 Tishrei 1990.
שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד – האדמו"ר רבי מנחם מנדל
שניאורסון .נכתב עליו "דולר מכ"ק
אדמו"ר שליט"א אור לכ' תשרי התש"נ"
שרית .סימן קיפול .מצב מצוין.
Great condition.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
מליובאוויטש [תרס"ב  -תשנ"ד
 ]1902/1994בן רבי לוי יצחק שניאורסון
אב"ד ייקטרינוסלב ,חתן האדמו"ר רבי
יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש ,מילדותו
ראו עליו כישרו נות בלתי רגילים תפיסתו
הייתה מהירה והזיכרון בו ניחן היה של
בודדים בדור ,בימי הכיבוש הגרמני שהה
בצרפת ומשם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב ,שם סייע לחותנו להקים את בית המדרש וחצר חב"ד,
לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה חסידות חב"ד התעוררות
בלתי רגילה האדמו"ר טרח להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל יהודי ברחבי העולם ,במיוחד
טרח להבקיע את חומת רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי קדושה ותשמישי מצווה ,היבול
התורני שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה.
מחיר פתיחה₪ 700 :

 .97שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד .אור לכ"ה תשרי תש"נ.
One Dollar Bill that was received from the holy hands of the Rebbe of Chabad. the night of
25 Tishrei 1990.
שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד – האדמו"ר רבי מנחם מנדל
שניאורסון .נכתב עליו אור לכ"ה תשרי התש"נ
מכ"ק אדמו"ר שליט"א שרית" .מצב מצוין.
Great condition.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש
[תרס"ב  -תשנ"ד  ]1902/1994בן רבי לוי יצחק
שניאורסון אב"ד ייקטרינוסלב ,חתן האדמו"ר רבי יוסף
יצחק הריי"צ מליובאוויטש ,מילדותו ראו עליו
כישרונות בלתי רגילים תפיסתו הייתה מהירה
והזיכרון בו ניחן היה של בודדים בדור ,בימי הכיבוש
הגרמני שהה בצרפת ומשם הצליח לצאת ולהיכנס
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לארה"ב ,שם סייע לחותנו להקים את בית המדרש וחצר חב"ד ,לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט
תש"י קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה חסידות חב"ד התעוררות בלתי רגילה האדמו"ר טרח
להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל יהודי ברחבי העולם ,במיוחד טרח להבקיע את חומת
רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי קדושה ותשמישי מצווה ,היבול התורני שהותיר אחריו
הינו עצום בכל קנה מידה.
מחיר פתיחה₪ 700 :
 .98שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד .י"ט אב תשמ"ט.
One Dollar Bill that was received from the holy hands of The Rebbe of Chabad. 19 Av 1989.
שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של
הרבי מחב"ד – האדמו"ר רבי מנחם מנדל
שניאורסון .נכתב עליו מהרבי מלובביץ י"ט אב
תשמ"ט .יום עזיבתנו לאינדיאנה .ובאנגלית:
אסתר רבינוביץ .סימני קיפול ומעט כתמים ,מצב
טוב.
השטר ניתן ע "י הרבי ,לבני זוג שהגיעו עם ילדם
הקטן לבקש ברכה ביום שעברו דירה לאינדיאנה.
Folding marks and few stains. Good
condition. The Dollar was given by the Rebbe
to a couple who came to the Rebbe with their small child to ask for a Bracha on the day
they moved to Indiana.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש [תרס"ב  -תשנ"ד  ]1902/1994בן רבי לוי יצחק
שניאורסון אב"ד ייקטרינוסלב ,חתן האדמו"ר רבי יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש ,מילדותו ראו עליו
כישרונות בלתי רגילים תפיסתו הייתה מהירה והזיכרון בו ניחן היה של בודדים בדור ,בימי הכיבוש
הגרמני שהה בצרפת ומשם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב ,שם סייע לחותנו להקים את בית המדרש
וחצר חב"ד ,לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה חסידות
חב"ד התעוררות בלתי רגילה האדמו"ר טרח להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל יהודי
ברחבי העולם ,במיוחד טרח להבקיע את חומת רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי קדושה
ותשמישי מצווה ,היבול התורני שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה.
מחיר פתיחה .₪ 700

 .99מפתחות לשו"ע הרב הלכות שבת ,כתב יד לא נודע למי .תר"ס 1900
בקירוב.
Small manuscript, index to Shulchan Aruch Harav Hilchos Shabbos
?1900
כתב יד קטן מפתחות לשולחן ערוך הרב הלכות שבת מסימן רמ"ב עד אמצע סימן
שי"ט .אין לנו מידע מי הכותב ,נמצא בתוך ספר שו"ע הרב.
כתב יד קטן 16 ,דף בגודל  11/ 17ס"מ .מצב טוב מאוד.
Small manuscript, index to Shulchan Aruch Harav Hilchos Shabbos from
Siman 242 till in the middle 319.
We have no idea who is writer, was found in the sefer Shulchan Aruch
Harav.
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Small handwriting. 16 pages in the size of 17/11 c"m. very good condition.

מחיר פתיחה .₪ 245

חב"ד .יומן בקור הריי"ץ בא"י – כרך חוברות מאמרי הריי"ץ ,ורשה – ריגא– .
.100
חוברת חב"ד ארה"בChabad. Diary of the visit of the Raya"tz in Eretz Yisroel .
 Volume of booklets speeches (Maamarim) from the Raya"tz, Warsaw – Riga,booklet Chabad in the USA.
לוט חוברות חב"ד :א' .יומן רשמי בקורי כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש (הריי"ץ) בארץ ישראל.
ירושלים תרפ"ט .כ"ד עמ'; מעטפת מודפסת .ב' .כרך חוברות מאמרי האדמו"ר הריי"ץ :א' .לקוטי
דיבורים שמ ע"צ ושמחת תורה תרצ"ג.
ריגא  11ד'; ב' .ליקוטי דיבורים פסח
תרצ"ד ,ח"א .ורשה ט"ז ד'; שער מעטפת
בלבד .ג' .ליקוטי דיבורים אחרון של פסח
תרצ"ד .ורשה .י"ב ד'; שער מעטפת
בלבד ,כולל מעטפת אחורית .ד' .ליקוטי
דיבורים שבועות תרצ"ד .ללא שער ראשון.
ורשה .כ"ב ד'; ה' .איגוד התמימים ,מכתב
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א בדבר
איגוד התמימים .ורשה ערב ראש השנה
תרצ"ה 6 .ד'; כולל המעטפות ,שער
מעטפת בלבד .ו' .ליקוטי דיבורים שבועות
תרצ"ד .ורשה כ"ג ד'; שער ושער מקוצר .ג' .ליקוטי דיבורים פורים תש"א .ניו יורק  32עמ';
גודל משתנה ,מצב טוב – טוב מאוד.
Sizes vary, good – very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 175
הסכמה וברכה מהריי"ץ מליובאוויטש' .נועם אלימלך' ניו יורק ,תש"ב .1942
.101
Haskama and Bracha from the Raya"tz of Lubavitch. "Noam Elimelech". New York, 1942.
ספר 'נועם אלימלך' מהרה"ק רבי ר' אלימלך
מליז'נסק .ניו יורק ,תש"ב  ]7[ ,1942רל"א ד'; 28
ס"מ .אחרי דף השער :הסכמה מהריי"ץ
מליובאוויטש ומברך..." :הקונים להיות להם
למשמרת הצלחה ."..בעמ' קס"ט הגהה בכת"י.
כריכה ישנה .נייר טוב .שוליים רחבים ונאים .מעט
כתמים .מצב טוב מאוד.
After the title page: the Haskama from the
Raya"tz of Lubavitch, and he's giving a bracha:
"……the buyers it should be for them forever as
a Shemira for Success…".
On page 169 there is a handwritten comment.
Old binding. Good paper. Nice wide margins.
Few stains. Very good condition.

מחיר פתיחה₪ 245 :
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חב"ד .שו"ע ח"ב .שטטין תרכ"ד  .1864חתימות עתיקות.
.102
Chabad. Shulchan Aruch part 2. Stetin 1864. old signatures.
שולחן ערוך אורח חיים ח"ב הלכות שבת מהאדמו"ר הרה"ק רבי שניאור זלמן
מלאדי בעל התניא .שטעטטין תרכ"ד  ,3 .4 186ר"א ד';  23ס"מ 2 .שערים.
בדפי הפורזץ ,בשערים ובמקומות נוספים חתימות עתיקות בעברית ולועזית .בין
החתימות ,חתימה יצחק מענדל זאנדבערג? מטערעפאליע.
כריכת עור מקורית מעט פגועה ,שדרה מנותקת כמעט לגמרי ,שוליים נאים ,מעט
כתמים ,מצב טוב מאוד.
In the first blank pages, in the titles, and in other spots there are old
signatures in Hebrew and in foreign languages. between them is a
signature Yitzchok Mendel Zandenberg? Metropolia. The original leather
binding little damaged. the spine is almost completely detached. nice
margins, few stains, good condition.
מחיר פתיחה .₪ 210

חב"ד מהדורה נדירה .שו"ע הרב ח"ד .ורשה תרכ"ז  .1867חתימות
.103
– חותמות ומסמכים עתיקים בדפי הפורזץChabad rare edition. Shulchan .
Aruch Harav part 4. Warsaw 1867. signatures – stamps and old
documents in the first blank pages.
שולחן ערוך הרב ח"ה יורה דעה – חושן משפט ושו"ת ,מהאדמו"ר הרה"ק רבי שניאור
זלמן מלאדי בעל התניא .בשער כמו שנדפס בשטעטטין ,ורשה תרכ"ז  .1867קי"ד,
מ' ,כ"ח ד';  23ס"מ .שער נפרד לכל חלק.
בדפי הפורזץ קדמיים והאחוריים מסמכים בלועזית מלמברג מ –  .1850/60חתימות
וחותמות בעברית ולועזית וחותמת אהרן סג"ל עפשטיין.
כריכה מקורית ,דפים לבנים ,נייר טוב ,שוליים רחבים ,מצב מצוין.
In the first blank pages in the front and in the back, there are documents in
foreign languages from Lemberg 1850/60. signatures and stamps in Hebrew
and foreign languages and the stamps from Aharon Segal Epstein. Original
binding. white pages. good paper. wide margins. great condition.
מחיר פתיחה .₪ 210

נדיר ביותר .סידור חב"ד 'מרום ציון' .מהדורה יחידה .נגמר ההדפסה
.104
בי"ט כסליו תש"ה .מעיזבון החסיד המופלג רבי יעקב יצחק קדנר.
Very rare. Siddur Chabad "Merom Tziyon". Only edition. Printing finished on
Ya"t Kislev 1945. From the estates of the great Chassid Reb Yakov Yitzchok
Kednar.
נדיר ביותר .סידור חב"ד 'מרום ציון' נוסח האר"י .מהדורה יחידה .ת"א ,נגמר
ההדפסה בי"ט כסליו תש"ה ]6[ 125 ,1944 ,עמ';  20ס"מ .מעיזב ון החסיד המופלג
רבי יעקב יצחק קדנר .כריכת מעטפת מנותקת ,מעט כתמים וקרעים ,מצב טוב.
Only edition. Tel aviv, finished printing on Ya"t Kisleiv 1945.
Shell binding detached, few stains and tears, good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :
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סידור תורה אור .ברוקלין ,תש"א .המהדורה בה הרבי התפלל .חתימת החסיד
.105
רבי מרדכי מנדל קדנרSiddur Torah Or. Brooklyn, 1941. The edition that the Rebbe .
used. With the signature of the Chassid reb Mordchai Mendel Kedner.
סדור תורה אור תפלות ישראל על פי נוסח הקדוש האר"י ז"ל ,ועל פי דיני ומנהגי הרב בעל
התניא .ח"א סד ר תפלות השנה וח"ב תפלות ר"ה ויו"כ .בעריכת רבי אברהם דוד לאוואוט.
המהדורה בה הרבי התפלל .ברוקלין ,בדפוס האחים שולזינגר ,תש"א  ,1941רל"ג ]1[ ,מ"א ד'; 23
ס"מ .בדף הפורזץ חתימת החסיד רבי מרדכי מנדל קדנר.
מדף קי"ג עד דף קכ"ט ,חלק מהדפים לא מודפסים ,הנייר חלק וחסרה ההדפסה ,בחלקם הדביק
הבעלים דפים חדשים שעליהם מודפס התפילה השייכת לאותו עמוד.

כריכה מקורית מעט בלויה ,הדבקה על השדרה וכן מעט הדבקות בשוליים הפנימיים ,מעט כתמים,
מצב טוב – טוב מאוד.
From page 113 till page 129, part of the pages are not printed, the page is clean and the
printing is missing, on some pages the owners glued in new pages that has printed on it the
missing tefilla of this page. Original binding little worn, some gluings on the spine and also in
the inner margins, few stains, good – very good condition.
מחיר פתיחה₪ 1,750 :

חב"ד' .נהורא דאורייתא' – 'יקרא דאורייתא' .למברג ,תרל"ד
.106
Chabad. 'Nehora Deoreisa' – 'Yikra Deoreisa'. Lemberg, .1873
1873.
חב"ד .ספר 'נהורא דאורייתא' – 'יקרא דאורייתא' כולל כל דיני ועניני תלמוד
תורה והרבה ביאורים על מקראות ומאמרי חז"ל בנוי על יסוד שו"ע הרב להרה"ק
רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא .מאת הרה"ג רבי יהושע פאליק אב"ד
אקנא והגליל .למברג ,תרל"ד  ]1[ .1873פ' [צ"ל :פ"ו] י"ב [ ]1ד';  22.7ס"מ.
בדף אחרון רשימת חותמים קצרה .כרוך עמו ספר 'דברי יששכר' ללא שער .בדף
אחרון רשימת חותמים.

69

כריכה חדשה נאה .מעט כתמים .נזקי עש .במספר דפים הדבקות וקרעים .מצב טוב.
Nice new margins. Few stains. Moth damage. In some pages there are gluings and tears.
Good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

סט ספרי שדי חמד הוצאת קה"ת בהגהת ועריכת הרבי מליובאוויטש ,עם
.107
הקדמתו כמו"ל הספר" .המהדורה השלישית המתוקנת!! תשל"ו Set sefarim .1936
"Sdei Hemed", published by Kaha"t, proofread and edited by the Lubavitcher
!!Rebbe, with his introduction as the book's publisher. "The revised third edition
1976.
ספר 'שדי חמד' כללי הש"ס וההלכה מהגאון רבי חיים חזקיהו מדיני ,סט שלם.
הוצאת קה"ת – חב"ד ,ההוצאה של הספר שדי חמד הוגהה ונערכה ואף נוספו בה מראי מקומות
ע"י האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש "הרבי מחב"ד" .מהדורה שלישית שיו"ל
ע"י הוצאת קה"ת עם הוספות שלא היו במהדורות הקודמות.
הקדמה חשובה מהרבי שחותם כמו"ל הספר .בסוף כרך י' תמונה ותולדות השדי חמד.
סט שלם 10 ,כרכים  .מצב טוב מאוד.
כריכות מקוריות .בחלק מהכרכים מעט
קרעים בשדרות 25.8 .ס"מ.
מהדורה מיוחדת שכן בה נוספו כל
המפתחות וכל ההוספות שהיו חסרים
במהדורה ראשונה ושניה של הוצאת
קה"ת.
A third edition that was published
by Kahat Publishing with additions
that were not in the previous
editions.
Complete set, 10 volumes. Very
good condition. Original covers. In
some volumes there are a few tears
in the spines. 25.8 cm.
A special edition in which all the
Mafteichos and all the additions
that were missing in the first and
second editions of the Kahat
publishing house were added.

מחיר פתיחה₪ 350 :

התניא של הרה"ג רבי יואל וואלף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ .ווילנא .תרע"ב
.108
 .1912שוליים רחבים מאודThe tanya from Rabbi Yoel Volf Glatstein Rav of .
Helmetz. Vilna. 1912. Very wide margins.
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ספר 'תניא' ליקוטי אמרים הנקרא בשם ספר של בינונים עם איגרת התשובה ואגירת הקודש
מהאדמו"ר הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי .בדף השער חותמת הרה"ג רבי יואל וואלף
גלאטשטיין אב"ד העלמעץ.
ווילנא ,תרע"ב  ]1[ .1912קס"ג ד';  20.5ס"מ .בדף ב' מודעה רבה על
מכירת זכות ההדפסה להאדמו"ר הרש"ב.
כריכה ישנה פשוטה ומעט מנותקת .שוליים רחבים מאוד .דפים
ראשונים ואחרונים מנותקים ועם קרעים .מצב בינוני  -טוב.
הרה"ג רבי יואל זאב גלאטשטיין [תרל"ב – תש"ד] רבה האחרון של
קהילת העלמעץ .נולד לאביו הרה"ג רבי שמעון גלאטשטיין אב"ד יאסוי
ויארמוט .בשנת תרנ"ו נשא את בתו של הרב יוסף ואלד רבה של
קיראלי העלמץ .ניהל את ישיבת חותנו שמנתה אז כ 80-בחורים.
בתפילותיו ומנהגיו נהג לפי נוסח אשכנז .הסתופף בחצרות
האדמו"רים ממונקאטש וקאסאני .נספה עם משפחתו באושוויץ ביום ז'
סיון תש"ד .ספרו' :נחלת יואל זאב'.
On the title page is the stamp of Rabbi Yoel Volf Glatstein Rav of
Helmetz. On page 2 there is a poster selling the printing rights
to the Rabbi of Lubavitch the Rashab. Old simple binding little
detached. Very wide margins. The first and last pages are detached with tears. Fair- good
condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .109תניא ליקוטי אמרים .ווילנא ,תרע"ב  .1912עותק נאה .שוליים רחבים.
Tanya Likutei Amarim. Vilna, 1912. Nice copy. Wide margins.
ספר תניא ,ליקוטי אמרים הנקרא בשם ספרן של בינונים עם איגרת התשובה
ואיגרת הקודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי .ווילנא ,תרע"ב
 ]1[ .1912קס"ג ד';  21ס"מ.
עותק נאה .כריכה חדשה .נייר טוב שוליים רחבים .מעט כתמים וקרעים .מצב
טוב מאוד.
New binding. Good paper. Wide margins. Few stains and Nice copy.
tears. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

'תניא' וילנא ,תר"ץ  .1930הוצאת תומכי תמימים דליובאוויטש.
.110
Tanya' Vilna, 1930. Published by Tomchei Temimim of Lubavitch.
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ספר 'תניא' ליקוטי אמרים הנקרא בשם ספרן
של בינונים עם איגרת התשובה ואיגרת הקו
דש מהאדמו"ר הרה"ק רבי שניאור זלמן
מלאדי .ווילנא ,דפוס "ראם" תר"ץ ]1[ .1930
קס"ג ד';  20.2ס"מ.
כריכה מקורית עם הטבעות זהב" :בהוצאת
תומכי תמימים דליובאוויטש" 2 .שערים.
שוליים רחבים .מצב טוב מאוד.
Original binding with gold stamping:
"published by Tomchei Temimim of
Lubavitch". 2 titles. Wide margins. Very
good condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

מכתב הרש"ג בעניין ויזות לשנחאי וחבילות מזון לגטו לודז' ,עבור בני
.111
משפחתם של אדמור"י חב"דLetter of the Rasha"g in the subject of visas to .
Shanghai and food packages to the camps in Lod'z, for the Family members of the
Chabad Rabbi's.
מכתב הרש "ג בעניין ויזות לשנחאי וחבילות מזון לגטו לודז' ,עבור בני משפחת אדמור"י חב"ד
תש"א 2 .דפים .אחד בעברית ועם
חתימתו ותיקונים בכת"י והשני בלועזית.
גודל ומצב משתנה.
רבי שמרי' גורארי'  -הרש"ג [תרנ"ח –
תשמ"ט] חתנו של האדמו"ר הריי"ץ .היה
בשליחותו של הריי"ץ כדי להשיג
סרטיפיקטים [-אשרות עליה] לארץ
ישראל ,בהתחלה פנה ל"אגודת ישראל".
לר' מרדכי דובין מעסקני חב"ד ,ול'ועד
העיר לקהילות האשכנזים' כשראה הרש"ג
שהבקשה מתעכבת ,פנה בהוראת הרבי
הריי"צ לרב קוק ,רבה הראשי של ארץ
ישראל ,בבקשה לסיוע בהשגת הסרטיפיקטים .הרב קוק שלח בקשה גם הוא ,וכשהרש"ג ראה
שהזמ ן הולך וקצר ,פנה בעצמו אל מחלקת העלייה וביקשם לאשר בדחיפות רבה את הבקשות
שהוגשו על ידי הרבנות הראשית .הלחץ שהפעיל הצליח ,והאישורים התקבלו ,ומיד נשלחו לריגא.
Letter of the Rasha"g in the subject of visas to Shanghai and food packages to the
camps in Lod'z, for the Family members of the Chabad Rabbi's.
1941. 2 pages. One in Hebrew with his signature and handwritten comment's and the
second is in foreign language. Sizes and condition may vary.

מחיר פתיחה₪ 350 :
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אך מה אעשה שהפוליטיקה חדרה לכל מקום ואף למקומות המקודשים3 .
.112
מכתבים מהרב משה יהודה ליב לנדא"But what should I do that the politics has .
gotten around everywere even to holy places". 3 Letters from Rabbi Moshe
Yehuda Leeb Landau.
אך מה אעשה שהפוליטיקה חדרה לכל מקום ואף למקומות המקודשים.
 3מכתבים בכת"י הרב משה יהוד ה ליב
לנדא רבה של בני ברק אל החסיד רבי
יצחק יעקב קדנר.
תשי"ז – תשכ"ג ,אגרות אויר וגלויה .גודל
ומצב משתנה ,באופן כללי מצב מצוין.
1957-1963, postcard letters. Different
sizes and condition. In general it's in a
great condition.

הרב משה יהודה ליב לנדא [ה'תרצ"ה –
תשע"ט  ]1935/2019בנו של הרה"ג רבי
יעקב לנדא .כיהן כאב"ד ורבה של העיר בני
ברק .עמד בראש מערכת הכשרות שהקים
אביו ,הנחשבת לאחת הכשרויות המהודרות ביותר.
מחיר פתיחה₪ 245 :

ספרי תפילה ותפילות לזמנים שונים.
סט מחזורים מדפוס "פרופס"– עותקים נאים ומפוארים .אמסטרדם ,תקפ"ח .
.113
A set of machzorim from the "Props" printing - beautiful and glorius copies.
Amsterdam, 1828.
סט מחזורים(כמעט שלם) מנהג אשכנז .עם ביאור ותרגום עברי טייטש.
אמסטרדם ,בדפוס דוד פרופס כ"ץ .תקפ"ח  .1828כ"א .ב"ח :ליום ראשון ושני של פסח ,]2[ .ד ,ה,
[ ,]3י"ג ,ס"ז ,ח ד'; לשבת חול המועד ולימים אחרונים של פסח ,]2[ .ל"ב ,ד ,ח ,ס"ו ,ח ד'; כ"ב:
שבועות ,]2[ .ד ,ו ,י"ג ,צ"ט ,ח ד';
כ"ג .ב"ח :ליום ראשון של ראש
השנה ,]2[ .ד ,ו ,י"ג ,סה ד'; ליום
שני של ראש השנה ,]1[ .ד ,י"ג,
ס"א ,ח ד'; כ"ד :ליום כפור( .ללא
החלק של תפילת ליל יו"כ) [,]4
י"ג ,קס"ה ד'; כ"ה .ב"ח  :ליום
ראשון ושני של סכות ,]2[ .ד ,ו,
י"ג ,מ"ד ,ח ד'; לשבת חול המועד
של סכות ולשמיני עצרת ושמחת
תורה ,]2[ .נ"ג ,ד ,ח ,מ"ז ,ח ד';
 19.2ס"מ .חסר חלק ראשון של
יו"כ הכולל תפילות ערב יו"כ
וליל יו"כ.
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לכל חלק  2שערים .בשער הראשון ,איור מיוחד (תחריט נחושת) ברובם על שלושת הרגלים
וישנם חלקים שהאיור שונה .בדף השער השני ,סמל המדפיס "פרופס" כ"ץ – ידי כהונה.
עותקים נאים ומפוארים .כריכות מפוארות ומיוחדות וחיתוך דפים מוזהב (למעט חלק יו"כ) .נייר
משובח ושוליים נאים .מעט כתמים .מצב מצוין.
Missing the first part of Yom Kippur, which includes prayers of Erev Yom Kippur
and Yom Kippur night prays.
Nice and glorious copies. Magnificent and special bindings and gilded paper
cutting (except the Yom Kippur part). Fine paper and nice margins. Few stains.
Excellent condition.

מחיר פתיחה₪ 1050 :

לוט  2מחזורים לחזן .עותקים שונים .כריכות עור .פראג – ווין .תק"ס – ע"א
.114
Collection of Machzorim for the Ba'al Tefilla. Old copies. Leather .1800/11
binding. Prag-Viena. 1800/11.
לוט  2מחזורים בפורמט גדול לשליח ציבור .א' .מחזור ח"א .כולל תפלות חול ושבת עם הסליחות
ופיוטים של ר"ה ויו"כ וי' עשרת ימי תשובה .פראג ,תק"ס  .1800מעט מאותיות השער בדיו אדום.
עיטור מעניין לתיבות "המלך"  -המילה
בה מתחיל החזן את תפלת שחרית בר"ה
ויו"כ .כריכת עור מפוארת – שילוב של
העור המקורי בעור חדש .במקור :מ"ו
רמ"א .בעותק שלפנינו :דף השער אינו
נחשב בספירה .בספירה הראשונה חסר
מדף י"ח עד דף מ' כולל ,רמ"א ד'; ייתכן
שחסרים דפים נוספים .קרעים והדבקות
עם חסר .כתמים ובלאי .מצב בינוני33 .
ס"מ.
ב' .מחזור לחג המצות ולחג השבועות
ולט' באב .כמנהג פולין ,מעהרן ,פיהם,
הגר ,עם מעט פירושים ודינים .בסופו
"מנהגים מכל השנה" .וויען ,תקע"א
 ]2[ .1811רל"ב ד';  38ס"מ .כריכת עור.
נייר טוב .שוליים רחבים .מעט קרעים עם חסר .כתמים ובלאי .מצב טוב.
1. Machzor part A. Prague, 1800. some letters on the cover are printed in red ink.
Interesting decoration for the word "Hamelech". Beautieful leather binding- mix of
the old binding and a new. In the first Sefira there is missing from page 18-40
(included). Maybe there are more missing pages.
Tears and gluing with missing. Stains and wear. Fair condition. 33 c"m.
2. Machzor B is for Pesach, Shvues and Tish'a B'Av.
38 c"m. leather binding. Good paper. Wide margins. Some tears and missing. Stains
and wear. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

נדיר' .אמרי לב' – חנה .סידור תפלות עם תרגום וביאור בהולנדית .אמסטרדם,
.115
תרס"א Rare. Siddur "Imrey Lev- Hannah". Siddur with translation and .1901
explanation in Dutch. Amsterdam, 1901.
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נדיר .סידור 'אמרי לב' ב"ח .חלק שני בשם
'עבודת הבית' תפלות עם תרגום וביאור
בהולנדית .חלק נוסף בשם 'חנה' תפלות
ותחינות לנשים .אמסטרדם ,תרס"א .1901
[ ]5[ ,136 ;458 ]8עמ'; [ 81 ]2ע מ'; 22
ס"מ .לכל חלק שער נפרד.
כריכה מקורית .חיתוך דפים מוזהב .דף
השער מנותק .מעט כתמים .מצב טוב מאוד .
The Siddur is divided in 2.
Part 1-Avodas Habayis, davenening
with translation and
explanationin dutch
Part 2-Chana, tefillos for women.
Original cover. Gilded papers cutting.
Title page detached. Few stains. Very
good condition.

מחיר פתיחה₪ 315 :

אינו ידוע ביבליוגרפית .ספר תהלים מיניאטורי .וארשא.
.116
תר"ץ Is not known bibliographically. A miniature ??1930
??Sefer Tehilim. Warsaw. 1930
ספר תהלים ,נחלק לחמשה ספרים ,ולשבעת ימי השבוע ,ולשלשים ימי
החודש .ווארשא ,בדפוס ש .סיקארא וי .מילנער .ללא שנה 190 .עמ'; חסר דף
או שתיים בסופו .מיניאטורי 6.5/8.5 .ס"מ .אינו ידוע ביבליוגרפית .אינו
בספריה הלאומית ולא במפעל הביבליוגרפיה של יודלוב ,וכן אינו מופיע
באוצר הספר העברי וינוגרד – רוזנ פלד .כריכה עתיקה .בפנים הכריכה
ובדף הפורזץ תעלת עש .מעט כתמים .מצב טוב.
Missing a page or two at the end. Miniature. 6.5 / 8.5 cm.
Antique cover. Inside the cover and on the title page there are moth
holes. Few stains. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .117מיניאטורי .ספר תהלים מרום ציון עם מקור דמעה .ירושלים ,ת"ש
Miniature. Sefer Tehillim Merom Zion with Perush Mekor .?1940
?Dimah. Jerusalem, 1940
ספר ת הלים מרום ציון עם באור המלות ועם מקור דמעה .ירושלים ,ת"ש
 1940בערך ]1[ .כ"ז עמ'; [ ]1קנ"ב ד'; מיניאטורי 11 .ס"מ .כריכה מקורית.
מעט תעלות ונזקי עש בעיקר בשוליים .מעט כתמים .מצב טוב.
Miniature 11 cm.
Original cover. Few moth holes and damage mostly in the margins.
Few stains. Good condition. Original cover. Few moth trenches-holes
and damage mostly in the margins. Few stains. Good condition.

מחיר פתיחה₪ 210 :
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 תרמ"ג, ווין. נדיר מאוד.תהלים עם תרגום פרסית
.118
Tehilim with Persian translation. Extremely rare. .1883
Vienna, 1883.
, ווין. מרבי בנימין כהן בוכארי,ספר תהלים עם תרגום פרסי עמוד מול עמוד
 תהלים בתרגום לפרסית הינם. נדיר מאוד. ס"מ21 ;' ד154 .1883 תרמ"ג
 הדבקות בשולי דף השער ומעט על. כריכה חצי עור נאה.נדירים מאוד
 דף אחרון, שיקומים בדפים אחרונים. כתמים. קרעים ובלאי בשוליים.המסגרת
. מצב טוב.בצילום אומנותי ודף לפניו רק חלקו בצילום
Tehillim with Persian translation page against page, by Rabbi
Binyamin Kohen Buchari.
Vienna, 1883. 154 pages. 21 c"m.
Tehillim's translated into Persian are very rare.
Nice half leather binding. Gluings to the edges of the cover page
and slightly on the frame. Tears and wear at margins. Stains.
Commentators in the last pages. Good condition.

₪ 420 :מחיר פתיחה

'תפלה על הצלת מערכות איטליא ועל ישועתה' תפילה מיוחדת להצלת והצלחת
.119
. שער נוסף באיטלקית.?191 ?" ליוורנו תרע.איטליה בזמן מלחמת העולם הראשונה
A Special Teffillah for the salvation of the Italian Battles and their Rescue, A special
Teffilah for the salvation and success of Italy during the First World War. Livorno
191 ?. Includes another title page in Italian.
קונטרס 'תפילה על הצלת מערכות איטליא
ועל ישועתה' תפלה מיוחדת להצלת
והצלחת איטליה בזמן מלחמת העולם
 עברית. מאת אלישע מפאנו,הראשונה
?" ליוורנו תרע.ואיטלקית עמוד מול עמוד
. עמ'; שער נוסף באיטלקית1 ,7 ?..191
 אינה מופיעה באוצר.חוברת נדירה ביותר
.הספר וינוגרד – רוזנפלד
 קרע. סימני קיפול.ללא כריכה ודפים מנותקים
 מצב. כתמים.ללא חיסרון בשולי כל הדפים
.טוב
A very rare booklet. Does not appear in the Winograd - Rosenfeld book treasure.
No cover, pages detached. Folding marks. Tear without incompletion at margins of all
papers. Stains. Good condition
₪ 210 :מחיר פתיחה

 סדר העבודה בתקופת. הקהילה האשכנזית באמסטרדם.אינו ידוע ביבליוגרפית
.120
.1935  כ"ט חשון – ו' כסלו תרצ"ו.שלש מאות שנה לעת נוסדה הקהילה הקדושה
Not known in bibliography. The Ashkenazi community in Amsterdam. The schedule for the
event of 300 years to the founding of the community. 1935.
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"סדר העבודה בתקופת שלש מאות שנה
לעת נוסדה הקהילה הקדושה של
אשכנזים בעיר אמשטרדם המהוללה".
עבר ית ולועזית .כ"ט חשון – ו' כסלו
תרצ"ו  8 .1935עמ';  24ס"מ.
אינו ידוע ביבליוגרפית .אינו מופיע במפעל
הביבליוגרפיה ולא באוצר הספר העברי
ואינו בספריה הלאומית(בספריה הלאומית
מופיע חוברת בשם זה אך מתאריך שונה).
דפים מנותקים נייר יבש .קרעים בשוליים.
מצב טוב.
Not known in bibliography. Does not
appear in the bibliography institution,
not in the Hebrew book collection anfd
not in the national library (in the
national library appears a phamphlet
with this name but with a different
date). Detached pages. Dry paper.
Tears in the margins. Good condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

נדיר' .יזרח אור' ברכת החמה .קליינוורדיין ,תרפ"ה Rare. 'Yizrach Or' .1925
.121
Birkat Hachama. Kleinwardine, 1925.
נדיר .ספר 'יזרח אור' והוא סדר ברכת החמה
בתקופתה ,עם דינים והוספות מאת הרה"ג רבי
פנחס זעליג הכהן שווארטץ .מהדורה ראשונה.
קליינווארדיין ,תרפ"ה  ,]2[ .1925כ"ג ]1[ ,ד'; 19
ס"מ .שער מעטפת .בדף אחרי השער מודפס
שיר מהרה"ג רבי שמעון סופר אב"ד קראקא.
הסכמת המנחת אלעזר ממונקאטש ועוד.
ללא כריכה .שער מעטפת .מעט קרעים .כתמים
ובלאי .מצב בינוני – טוב.
הרה"ג רבי פנחס זעליג הכהן שוורץ [תרל"ז –
תש"ד] נולד לאביו הרה"ג רבי נפתלי הכהן ,כיהן
כמורה הוראה בקליינווארדיין ,חיבר ספרים רבים
בהם' :ליקוטי פנחס' 'שם הגדולים' החדש ו'שם
הגדולים לארץ הגר'' ,יזרח אור' ועוד .נספה
בשנות השואה על קידוש ה'.
On the page after the title page, there is a printed poem by Rabbi Shimon Sofer Av
Beit Din of Krakow.
Without binding. Paperback cover. Few tears. Stains and wear. Fair - good condition

מחיר פתיחה₪ 350 :
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גמרות.
מסכתות בבא קמא – בבא מציעא .כריכת עץ מחופה עור .זולצבאך ,תק"כ
.122
 .1760חתימות בעלות עתיקותMasechta's Bava Kama - Bava Matzia. Leather-.
covered wooden binding. Sulzbach, 1760. Antique ownership signatures.
גמרא תלמוד בבלי ,מסכתות בבא קמא – בבא
מציעא .זולצבאך ,בדפוס משלם זלמן פרנקל .תק"כ
 .1760קמ"ו; קנ"ו [צ"ל קנ"ח] ד';  35.3ס"מ .מהדורה
זו הייתה במרכזו של פולמוס עם המדפיסים
פרופס(ראה במפעל הביבליוגרפיה) .כריכת עץ
מחופה עור .מעט מאותיות שער בבא קמא בדיו
אדום .חתימת בעלות :נטע סגל שנגריין
מגרוסנהיים ,וחתימות עתיקות נוספות.
כריכה פגועה .כתמים ובלאי .מעט הדבקות וקרעים.
מעט נזקי עש .מצב טוב.
This edition was at the center of a
controversy with the Props printers (see
)Bibliography Factory
Leather-covered wooden binding. A few letters from the title page of Bava Kama is
in red ink.
Ownership signature: Nuta Segal Shangrayin from Grossenheim, and other
ancient signatures.
. Damaged binding. Stains and wear. Slight adhesions and tears. Slight moth damage.
Good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

מסכתות זבחים – מנחות ובכורות .כריכת עץ מחופה עור .זולצבאך ,תקכ"א –
.123
כ"ב  .1761/62חתימות בעלות עתיקותMasechta Zvachim - Menachot and Bchorot. .
Leather-covered wooden binding. Sulzbach, 1761/62. Antique ownership
signatures.
גמרא תלמוד בבלי ,מסכתות זבחים – מנחות ובכורות .זולצבאך ,בדפוס משלם זלמן פרנקל.
תקכ"א – כ"ב  ,]2[ .1761/62ב'  -קכ"א,
קכ"א – קכ"ו; קי"ד ,קי"ד – קט"ו [צ"ל:
קט"ז]; ע"ג ד';  35.5ס"מ .מהדורה זו
הייתה במרכזו של פולמוס עם המדפיסים
פרופס(ראה במפעל הביבליוגרפיה).
כריכת עץ מחופה עור .מעט מאותיות
שער מסכת זבחים בדיו אדום .חתימת
בעלות :נטע סגל שנגריין מגרוסנהיים,
וחתימות עתיקות נוספות.
כריכה מעט פגועה .נייר טוב .שוליים נאים.
מעט כתמים .במספר דפים מעט תעלות
עש .מצב טוב מאוד.
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This edition was at the center of a controversy with the Props printers (see
Bibliography Factory)
Leather-covered wooden binding. A few letters of the title page of Masechta
Zvachim is in red ink.
Ownership signature: Nuta Segal Shangrayin from Grossenheim, and other
ancient signatures.
Cover slightly damaged. Good paper. Nice margins. Few stains. In a few papers a few
moth canals. Very good condition.
₪ 280 :מחיר פתיחה

 כריכת עץ מחופה עור. יומא – סוכה – שקלים – מגילה- מסכתות ר"ה – תענית
.124
Masechtas Rosh Hashana – Taanis – .1767  תקכ"ז, זולצבאך.עם שאריות אבזמים
Yuma - Succah – Shekalim – Megilla. Leather paneled wooden binding with scraps
of buckles.
 תקכ"ז, זולצבאך. מסכתות ר"ה – יומא – סוכה – שקלים – תענית – מגילה,גמרא תלמוד בבלי
;' צ"ה; ד: ל"ו ד'; יומא: מ"א; ד'; תענית: ר"ה.] דפוס אהרן ונפתלי בני משלם זלמן [פרנקל. 1767
;' ס"ח ד:סוכה
;' י"ג ד:שקלים
;' ל"ט ד:מגילה
. ס"מ36.5
כריכת עץ
מחופה עור עם
.שאריות אבזמים
שער נפרד לכל
.מסכת
כריכה מעט
 כתמים.בלויה
 מעט.ומעט בלאי
קרעים ונקבי עש
 מצב טוב.בודדים
.– טוב מאוד
Leather paneled
wooden binding
with scraps of
buckles.
Separate title page for each Masechta. Slightly worn binding. Stains with some wear. Few
rips and few single moth holes. Good-very good condition.
₪ 350:מחיר פתיחה

.1758  תקי"ח, זולצבאך. כריכת עץ מחופה עור.מסכת נדה ומשניות טהרות
.125
Masechta Nida and Mishnayos Taharos. Leather-covered wooden binding.
.Sulzbach, 1758
.1758  תקי"ח. בדפוס משלם זלמן פרנקל, זולצבאך.מסכת נדה מתלמוד בבלי ומשניות טהרות
 מהדורה זו הייתה במרכזו של פולמוס עם המדפיסים פרופס(ראה. ס"מ35.3 ;'פ"ח; קע"ח ד
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 כריכת עץ מחופה.)במפעל הביליוגרפיה
. מעט מאותיות השער בדיו אדום.עור
.שער נפרד למש ניות טהרות
 שוליים. כתמי זמן.כריכה מעט פגועה
. בפנים הכריכה נזקי עש בודדים.נאים
.מצב טוב מאוד
This edition was at the center of a
controversy with the Props
printers (see the biography
factory).
Leather-covered wooden binding.
A few of the title pages in red ink.
Separate title page to mishnayot
taharoth.
Cover slightly damaged. Time stains. Nice margins. Inside cover few moth damage. Very
good condition.
₪ 245 :מחיר פתיחה.

. דפוס עמנואל בנבנשתי. מסכתות נדרים – נזיר – סוטה.הגהות ותיקונים
.126
Corrections and comments. Masechta Nedarim - Nazir - .1647  ת"ז,אמסטרדם
Sota. Emanuel Benvenisti printing press. Amsterdam, 1647..
 ת"ז, בדפוס עמנואל בנבנשתי, אמסטרדם. נדרים – נזיר – סוטה,כרך מסכתות מתלמוד בבלי
 לאורך המסכתות. שער נפרד לכל מסכת. ס"מ28 ;' ס"ט – ע"ב; נ"ב ד, קי"ט; ס"ו.1647
. רובם קצרות ומעט ארוכות,מאות תיקונים והגהות עתיקות/עשרות
. כתמים ובלאי.כריכה ישנה פשוטה
 במעט.בחלק מהדפים תעלות ונזקי עש
–  מצב בינוני.מהדפים הדבקות וקרעים
.טוב
Along the Masechta's
are dozens/hundreds of ancient
corrections and comments, most
of them short and slightly long.
Simple old cover. Stains and wear.
In some of the papers moth canals
and moth damage. In a few of the
pages glues and tears. Fair - good
condition.
₪ 280 :מחיר פתיחה

.1647  ת"ז, אמסטרדם. דפוס עמנואל בנבנשתי.כרך מסכתות מתלמוד בבלי
.127
Volume of Masechta's from the Talmud Bavli. Emanuel Benvenisti printing press.
Amsterdam, 1647.
 מנחות – בכורות – ערכין – מעילה – קינין – תמיד – מדות – כריתות,כרך מסכתות מתלמוד בבלי
.– תמורה
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– ] קי"ב; ס"ח; ל"ד; [ל"ה] – ע"ב; [ע"ג] – ק; [ק"א.1647  ת"ז, בדפוס עמנואל בנבנשתי,אמסטרדם
. דפים בסופו2 קל"ב; חסר
 ספר. בחלק מהדפים כתמים ובלאי. במעט מהדפים תעלות עש.כריכת עץ מחופה עור וחלקה פגועה
. מצב בינוני.מתפרק ודפ ים מנותקים בסופו

Includes the following Masechta's: Menachos- Bchoros- Arachin- Me'eila- Kinin- TamidMidot- Krisos- Tmura.
Wooden cover covered with leather and some of it damaged. In some of the papers
moth canals. Some pages have stains and wear. The book falls apart and papers are
disconnected at the end. Fair condition.
₪ 210 :מחיר פתיחה

.ספרי הלכה
 מהדורה. דפים בכת"י תימני2 .1574  ונציה של"ד.שלחן ערוך חושן משפט
.128
Shulchan Aruch Choshen Mishpat. . עותק חסר.שנדפסה בחיי המחבר – הבית יוסף
Venice 1574. 2 pages in Yemenite handwriting. Edition printed in the life of the
author - The Beit Yosef. incomplete copy.
שלחן ערוך חושן משפט לרבינו יוסף
–  מהדורה שנדפסה בחיי המחבר.קארו
 בסופו.1574  של"ד, ונציה.הבית יוסף
'ותהי השלמתו היום יום ו' ב... :קולופון
 עותק חסר ומתחיל. של"ד לפ"ק....סיון
;' ד.]5[  ט' – קס"ד.בדף ט' וחס ר בסופו
. ס"מ21 . דפים בכתב יד תימני2 בסופו
. קרעים וחורים. ספר מתפרק.ללא כריכה
. מצב בינוני.כתמים ובלאי
Shulchan Aruch Choshen Mishpat.
Venice 1574. 2 pages in Yemenite
handwriting. Edition printed in the life
of the author – The Beit Yosef.
incomplete copy.
.Without cover. falling apart. Tears and holes. Stains and wear. Fair condition
₪ 420 :מחיר פתיחה
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שולחן ערוך יו"ד .שער מאויר .אמשטרדם ,שנת נח"ת
.129
 .1698פורמט קטן.
Shulchan Aruch Yoreh Dei'eh. Illustrated title. Amsterdam, Shnas
Nachas 1698. Small format.
שולחן ערוך יורה דעה ,מרבינו מרן רבי יוסף קארו עם חידושי דינים מרבי משה
איסרלש והגהות הדרכי משה ובאר הגולה מרבי משה רבקש .פורמט קטן.
אמשטרדם ,שנת נח"ת – השנה בה נולד רבינו הבעל שם טוב זי"ע.1698 .
[ ]1ש"ב ד';  16.8ס"מ 2 .שערים .שער ראשון מצויר ,פיתוח נחושת.
כריכה חדשה .מעט כתמים וקרעים .הדבקה בדף שער השני .מצב טוב מאוד.
Shnas Nachas-the year that the Baal Shemtov was born. 2 Title pages.
First title page is illustrating copper development. New binding. Few
stains and tears. Gluing on the second title page. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

נדיר באופן מיוחד' .לבוש התכלת והחור' פראג ,תמ"ט  .1689פורמט קטן.
.130
עותק חסר.Particularly rare."Levush Hatchelet Veh'achur" Prague, 1689. Small .
format. incomplete copy.
נדיר באופן מיוחד .ספר 'לבוש התכלת' – 'לבוש החור' על
שולחן ערוך מאת הרה"ג רבי מרדכי יפה בעל הלבושים.
פורמט קטן .פראג ,תמ"ט  .1689עותק חסר .במקור;178[ :
 ]391ד'; בעותק שאצלנו חסר שער וייתכן שחסר דפים נוספים.
 15.3ס"מ .לא הופיע במכירות פומביות.
כריכה ישנה .כתמים .בחלק מהדפים מעט נזקי עש .מצב טוב
– טוב מאוד.
הרה"ג רבי מ רדכי יפה – בעל הלבוש [ה'ר"צ – ה'שע"ב
 ]1530/1612היה רב ופוסק ומפרש השולחן ערוך ,נולד
למשפחה המיוחסת לרש"י הקדוש ,למד תורה אצל המהרש"ל
והרמ"א ,כיהן כרב בהורדונה ,פראג ובפוזנא ,חיבר סדרת ספרי
הלכה חשובים ועוד בשם 'הלבוש'.
The copy that we have has a missing title page and
may be missing additional papers. 15.3 cm. Did not
appear at auctions.
Old cover. Stains. Some pages have little moth
damage. Good- very good condition
.

מחיר פתיחה₪ 525 :

שו"ת 'וערך הכהן' מרבי אהרן בהרה"ג רבי נחמן כהנא .נדיר! אויבערווישא,
.131
תרפ"ח Q&a "Ve'arach Ha'kohen" from Rabbi aron ben reb Nachman .1928
Kahana. Rare! Oiber-Vishova, 1928.
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נדיר .ספר שו"ת 'וערך הכהן' "קובץ מלוקט כמה מאות הלכות פסוקות מן ד'
חלקי ש"ע ואחרונים" מאת רבי אהרן בהרה"ג רבי נחמן כהנא .מהדורה
ראשונה .אויבערווישא ,תרפ"ח  20 .1928עמ';  25ס"מ.
בדף השער חתימות בעלות :הרה"ג רבי אליהו כ"ץ ועוד.
ללא כריכה .בדף ו' קרע עם חסר בטקסט בתחתית הדף .קרעים וכתמים .נקבי
עש בעיקר בשוליים ומעט על הטקסט .מצב בינוני.
On the title page there is the owning signature: Rabbi Eliyahu Katz and
more. Without binding. On page 6 there is a tear and missing some text
in the bottom. Tears and stains. Moth holes mostly in the margins and
some on text. Fair condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

'איסור והיתר' הארוך .פראג ,תקמ"ד  .1784כריכת עור חדשה

.132
נאה.
Issur Ve'Heter Ha'Aruch. Prague, 1784. Nice new leather binding.

ספר 'איסור והיתר' הארוך ,הלכות בענייני איסור והיתר מאת רבי יונה
ב"ר ישראל מרגנשבורג.
פראג ,תקמ"ד  ]8[ .1784צ"א ד';  21.7ס"מ .במהדורה זו לראשונה יוחס
הספר בטעות ,לרבינו יונה מ גירונדי.
כריכת עור חדשה נאה .נייר טוב .בדף השער השוליים חתוכים .בחלק
מהדפים מעט תעלות ונזקי עש ובחלקם פגיעה בטקסט .כתמים ומעט
קרעים .מצב טוב.
New nice leather binding. Good paper. On the title page the margins
are cut. On some pages there are some moth holes and trenches
some damage the text. Stains and some tears. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 175 :
'הלכות עולם' מהדורה יחידה .זולצבאך ,תקט"ו
.133
'Haluchos Olam' only edition. Zultzbach, 1756..1756
ספר 'הלכות עולם' חידושי הלכות בתלמוד מרבי מאיר מייזלש.
מהדורה יחידה(מהדורות צילום יצאו מאוחר יותר) .זולצבאך ,בדפוס רבי
משלם זלמן בן אהרן [פרנקל] .תקט"ו  ]2[ .1756ע"ח ד';  21ס"מ.
כריכה ישנה מנותקת ובלויה .כתמים .מעט נזקי עש .בדף אחרון הדבקה
בשוליים הפנימים עם מעט פגיעה בטקסט .מצב טוב.
Old detached worn binding. Few moth holes. On the last page
there is gluing in the inner margins with some damage to the text.
Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :
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' .134משנת דרבי אליעזר' על שו"ע חו"מ .ח"א .אלטונה .תקע"ה – ע"ו
 .1815/16רשימת חותמים חשובה ובהם הגאון רבי עקיבא אייגרMishnas .
D'Reb Eliezer on Shulchan Aruch Choshen Mishpat. Part 1.
Altune.1815/16. List of important signatures including Ha'Gaon Rabbi
Akiva Eiger.
ספר 'משנת דרבי אליעזר' על שו"ע חו"מ .ח"א .מאת רבי אלעזר לאזי ב"ר
יוסף.
אלטונה .תקע"ה – ע"ו  ]6[ .1815/16פ"ב ,י"ג [ ]6ד';  32.5ס"מ .בסוף הספר
רשימת חותמים חשובה ובהם הגאון רבי עקיבא אייגר.
כריכה ישנה פשוטה .נייר טוב .שוליים נאים .כתמים .בפנים הכריכה ובדף הפורזץ
תעלות עש .מצב טוב מאוד.
In the back there is an important list of signatures including Ha'Gaon
Rabbi Akiva Eiger. Simple old binding. Good paper. Nice margins. Stains.
Inside of the binding and on the first blank page there are some moth
trenches. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

'דעת ומזימה' – 'צמח השדה' תקנות עגונות .שוליים רחבים במיוחד .כרך 2
.135
ספרים חשובים .מהדורות יחידות .למברג – פאקש ,תרס"ב – ע"ז Da'as .1902/17
Umzima" – Tzemach Hasadeh" Halachos for a Aguneh. Very wide margins. Volume
of 2 important sefarim.
כרך  2ספרים חשובים .מהדורות יחידות.
א' .ספר 'דעת ומזימה' על הש"ס והשו"ע
מהרה"ג רבי משלם זלמן לוברבוים אב"ד
זאלקאווא ונכדו של בעל הנתיבות.
מהדורה יחידה .לעמברג ,תרס"ב .1902
[ ]5צ"ח ד'; מעט קרעים ובלאי .כתמים.
מצב טוב מאוד.
ב' .ספר 'צמח השדה' חידושים ופלפולים
ושו"ת בעניין תקנות עגונות מאת הרה"ג
רבי אליעזר חיים דייטש אב"ד
האנשאוויטץ ובאניהאד .מהדורה יחידה.
פאקש ,תרע"ז  ]6[ .1917נ"ח ד'; 33.7
ס"מ .חותמות" :יהושע דייטש" .כריכה
ישנה .שוליים רחבים במיוחד .כתמים.
מעט חורים וקרעים .מצב טוב מאוד.
1. Sefer "Da'as Umzima". Only edition.
Few tears and wear. Stains. Very good condition.
2. Sefer "Tzemach Hasadeh".
Only edition. Stamps: "Yehoshua Deutch".
Old binding. Very wide margins. Stains. Few holes and tears. Very good condition.

מחיר פתיחה₪ 210 :
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'מרחשת' ח"א מהדורה ראשונה .שוליים רחבים במיוחד .נייר משובח.
.136
בילגורייא ,תרצ"א Marcheshet" part 1 first edition. Very wide margins. Fine .1931
paper. Bulgerei, 1931.
ספר 'מרחשת' ח"א שו"ת וחידושים בסוגיות הש"ס והפוסקים מאת הרה"ג רבי
חנוך העניך אייגעש מווילנא .מהדורה ראשונה .בילגורייא ,תרצ"א  ]1[ .1931קכ"ד
[ ]1ד';  34ס"מ .בתוך הספר  3הגהות בכ"י חדש.
כריכה ישנה מעט מנותקת .נייר משובח .שוליים רחבים במיוחד .דף קט"ז ו2-
דפים אחרונים מנותקים .מעט כתמים .מעט מאוד נקבי עש בשוליים ה פנימיים .מצב
טוב מאוד.
המחבר הרה"ג רבי חנוך העניך אייגעש מווילנא [תרכ"ד – תש"א ]1864/1941
מגדולי רבני ווילנא ,שם כיהן כדיין וכרב למעלה מארבעים שנה .ת"ח וגאון .ספריו:
'מנחת חנוך' 'מרחשת'.
Inside there are 3 comments in new handwritting. Old little detached
binding. Fine paper. Very wide margins. Page 116 and the last 2 pages are
detached. Few stains. Very few moth holes in the inner margins. Very good
condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

אוספי ספרים.
אוסף  7ספרים משנות הת"ק .נושאים שונים.
.137
Collection of 7 sefarim from the years of 1740. different topics.
אוסף ספרים משנות הת"ק .א' .ספר
אפיקי יהודה ,דרשות והספדים
מהרה"ג רבי יהודה אדל .למברג
תקפ"ט ,2 .קל"ה ד'; ב' .מאמ ר
השכל לרבינו אליעזר בר נתן
הראב"ן .וינה תקע"ו ,3 .ס"ב 1 ,ד';
חותמות וחתימות .ג' .נהר פישון
דרשות על התורה מרבי יצחק
אבוהב .זאלקווה תקס"ו .ס' ד'; ד'.
עיר גבורים עה"ת מהגאון רבי
אפרים מלונטשיץ בעל הכלי יקר.
אמסטרדם תקכ"ט ,2 .נ"ח ,כ"ד ד';
ה' .שו"ת צמח צדק מהרה"ג רבי
מנחם מנדל מניקלשבורג .סדילקוב
תקצ"ד ,1 .ס"ח ד'; שוליים רחבים ו' .שורש ישע ,קונקורדנציה קיצור ספר מאיר נתיב ,מר' יצחק בן
ר' צבי הירש .סדילקוב תקצ"ג ,1 .מ"ב ד'; נייר כחלחל ,שוליים נאים .ז' .ספר השרשים ב"ח מיצחק
סטנוב .פראג תקס"ד .ח"א המכונה שפת אמת ,ח"ב המכונה דברים אחדים ,2 .ס"ה ,י"ז ד'; שער
נפרד לח"ב .רשימת חותמים .חלק מהכיתוב בשערים בדיו אדום .נייר משובח ,שוליים נאים.
סה"כ  7ספרים ,גודל ומצב משתנה .נמכר כמות שהוא!.
Totaling 7 sefarim, Sizes and Conditions vary, sold as is!.
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מחיר פתיחה .₪ 350

אוסף ספרים מהדורות יחידות או ראשונות .נושאים שונים.
.138
Collection of Sefarim, Only or First editions. different topics.
אוסף ספרים נושאים שונים .א' .כרך  2ספרים .1 :יוצר אור חידושי חנוכה וכו' מהרה"ג רבי יואל צבי
רוט .מישקולץ תש"ד" .מהדורה יחידה" ,6 .ג' – ט' ,כ"ה – קנ"ו 1 ,ד';  .2פרי חמד פירוש על ברכי
נפשי מרבי משה דוד פרידמן .סעיני תרצ"ג" .מהדורה יחידה" ,4 .ע"ד עמ'; ב' .דבר המלוכה
חידושים על יו"ט של ר"ה מהרה"ג רבי שאול בראך .ורנוב תרצ"ה" .מהדורה ראשונה" .ה' ,ס"ט ד';
חתימה משה ליב הירש מדברצין .ג' .הקדמה לספר אבות על בנים על פרקי אבות מהרה"ג רבי
שאול בראך .סעיני תרפ"ה" .מהדורה ראשונה" ,2 .מ"ח עמ'; שער מעטפת על הכריכה .ד' .טוב
דברך על הגדה של פסח ושיר השירים מהרה"ג רבי שאול בראך .מונקטש ת"ש" .מהדורה
ראשונה" , 4 .מ"ו ד'; בשער הספר מדבקה הו"ל וכו' הרב יוסף צבי פרידמן חתן הרה"ג המחבר .ה'.
כרך  2ספרים .1 :עולת יצחק מרבי יצחק ב"ר משה .דינים בצורת חידות .למברג תרכ"ז ,10 .מ"ב
ד'; נייר כחלחל .2 .הלכתא בטעמא הלכות מליחה מהרה"ג רבי אריה זאב חפץ .ורשה תר"ן.
"מהדורה ראשונה" .ק' ד'; בעותק זה חסר דף אחרון .ו' .כרך  3ספרים .1 :חמדת צאן קדשים דינים
בצורת שו"ת בין רב לתלמיד ומאמרי הלכה מרבי אהרן ווייס .קליינוורדיין תרצ"ח" .מהדורה יחידה".
 ,4ס"ח עמ'; רשימת חותמים קצרה .אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד וכן לא הופיע במכירות
פומביות .ספר נדיר! .2 .מתן שבת הלכה ואגדה ח"א ,מרבי נפתלי הירצקא אמשל .עדלין תרצ"ז.
"מהדורה יחידה" ,8 .פ' עמ'; רשימת חותמים בתחילת הספר .ח"א בלבד ,לא נדפס יותר.3 .
דברי דוד על פרקי אבות מהרה"ג רבי דוד זלצר עם מאמרים בשם מאמר מרדכי מבנו רבי מרדכי.
ורנוב תרפ"ז" .מהדורה ראשונה" .לפי הספריה הלאומית המספור הוא :קמ"ח 4 ,עמ'; בעותק

שאצלנו המספור הו א " ,"8קמ"ח 4 ,עמ'; רשימת חותמים  3עמודים .ז' .שערי אברהם על ענייני
מילה ואליהו הנביא מרבי משה נחמיה ליפשיץ .קליינוורדיין תרצ"ו" .מהדורה יחידה"  ,4ס"ח 2 ,ד';
בעותק זה חסר דף לוח הטעות והתיקון .רשימת חותמים  2דף אחרונים .ח' .האשל הנקרא לקוטי
שושנים ליקוטים לפי א' – ב' מהרה"ג רבי שבתי ליפשיץ .דברצין תש"ח צ"ל תרצ"ח" .מהדורה
ראשונה" ,4 .ע"ו  4ד';  4דף אחרונים רשימת חותמים .ט' .שמירה טובה כל לשון שמירה הנזכר
בתורה ,איסור גילוח הזקן ומצבה הגרוע של כשרות השחיטה בארצות הברית מהרה"ג רבי חיים
מאיר באלל" .מהדורה ראשונה" .ניו יורק תרפ"ה 128 .עמ'; י' .כרך  2ספרים .1 :ויוסף שאול

86

ליקוטים על סדר אלף בית וסגולות ורפואות ,לוקט ונאסף ע"י רבי שאול פלדמן .פיטרקוב תר"ע.
"מהדורה ראשונה" .מ"ח ד';  .2אבן הבוחן מיוסד לנסות הבחורי חמד לומדי תורה מחולק ל – ,3
שאלות – תשובות וחידושים מרבי משה יעקב בריגל .פודגורזה תר"ן" .מהדורה יחידה" .נ"ו ד'; י"א.
קונטרס דברי אברהם אמרי מוסר מרבי אברהם בן ראכלא טעלש יו"ל עם תרגום אידיש ע"י נכדו
חזקיהו שנברגר .בודפסט תרצ"ב" .מהדורה יחידה" .ע"ו עמ'; אינו בוינוגרד ורוזנפלד .נייר משובח.
י"ב .עבודה תמה סדר מעמדות עם הקדמות המולי"ם ועוד .וילנה תרכ"ג" .מהדורה יחידה" עם
הוספות המולי"ם ,1 .ט"ז ,צ' ד'; עם תפילת יו"כ קטן .י"ג .אמרי מאיר דרושים מהרה"ג רבי מאיר
טננבוים .טרנוב תרפ"ט" .מהדורה יחידה" .לפי הספריה הלאומית – יודלוב ווינוגרד המספור הוא ,2
קמ"ד ,4 ,ח' עמ'; אין לנו מושג למה .העותק שלפנינו ,2 :קמ"ד ,ח' עמ'; וכן בעותק בהיברו
בוקס(שאליו מפנה שירות המקוון בספריה הלאומית) וכן באוצר החכמה המספור הוא כמו בעותק זה.
רשימת חותמים  8עמודים .י"ד .שיר השירים ע"פ חבצלת השרון .מהרה"ג רבי זאב וואלף
סאמולזון .פילדלפיה תרס"ה" .מהדורה ראשונה" ,9 .ל"ד 1 ,ד'; ט"ו .חיינו ואורך ימינו עצות וחוקים
לשמור בריאות הגוף ולהגן עליו ממחלה מאת י .ח .זגורדסקי עם מבוא – הוספות – תיקונים ומילויים
מאת דוקטור גרשון לווין רופא בית החולים היהודי בוורשה .וורשה תרנ"ח" .מהדורה יחידה",20 .
 114עמ'; אינו בוינוגרד ורוזנפלד .חתימה יוסף זאנוויל פלמאן .ט"ז .חזון ישעי' על התורה ח"ב,
ויקרא – במדבר – דברים מהרה"ג רבי ישעיה יונגרייז .סאיני תרצ"א" .מהדורה יחידה" ,2 .פ' ד';
רשימת חותמים ועוד  4דף .י"ז .שבת שבתון כולל הפסוקים המדברים בענייני שבת ומועדים
מהרה"ג רבי שמון מילר .פאקש תרס"ד" .מהדורה יחידה" ,11 .מ"ח 1 ,ד'; דף אחרון רשימת
חותמים .מאחורי השער חותמת המחבר ,החותמת בלועזית .חתימות חנוך גוטמן פאלגאר ,חיים
אריה ווידער .המחבר הוציא ספר באידיש בשם זה בשנת תרס"א אבל נראה ששם זה משהוא אחר.
י"ח .רשימת ספרים קטלוג  18הוצאת א .גיטלין ורשה .ורשה " .1930מהדורה יחידה" 34 .ד';
שער מעטפת ומעטפת אחורית .נדיר אינו ידוע ואינו רשום בשום מקום.
סה"כ  23ספרים ב –  18כרכים ,גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
Totaling 23 Sefarim in 18 volumes, Sizes and conditions vary, sold as is!.
מחיר פתיחה .₪ 420

"מהדורות יחידות" .אוסף גדול 35 ,כרכי ספרים .פירושים ודרושים על התורה –
.139
נ"ך – רש"י והפטרות .מדפוסי הונגריה – רומניה .חלקם לא הופיעו במכירות פומביות.
"Only editions". Big collection, 35 volumes of sefarim. Explanations and Drushim Al
Hatorah – Nach – Rashi and Haftores. From the prints of Hungary – Romaniya. Some never
appeared at auctions.
אוסף גדול ספרי פירושים .א .אשל חיים ב"ח ,עה"ת – מועדים – דרשות והספדים וחידושי סוגיות מר'
חיים אפרים באלאיטי .טארנא תרצ"ה .שי"ז 2 ,עמ'; אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד.רשימת חותמים
 6עמודים .ב' .מדרש אהרן עה"ת ח"א ,מהרה"ג ר' אהרן ווייס .מונקאטש תרצ"ג ,10 .ע"ו 2 ,ד'; 2
דף אחרונים רשימת חותמים .אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד וכנראה לא היה במכירות פומביות.
ג' .תולדות אברהם יצחק עה"ת מר' אברהם יצחק רויזענפעלד .קליינוורדיין תרצ"ח ,10 .קי"ב 4 ,ד';
אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד וכן לא הופיע במכירות פומביות .כריכה מקורית עם הטבעה נאה
בצבע זהב .ד' .כרך  3ספרים .1 :ישמח לב עה"ת והוא ח"ב מספר חידושי מהרי"ש ,מהרה"ג ר' יצחק
זלמן גינסבערגער .בודאפסט תש"ג ,2 .קמ"ד עמ'; בעותק שלפנינו חסר מע' ג' עד עמ' ל' .אינו
בוינוגרד ורוזנפלד .2 .באר משה ח"א מאמרים מר' משה חיים טריוואקס .וארשה תרס"ג .ט"ז ד'; לא
הופיע במכירות פומביות .3 .מטעמי יצחק דרושים מר' יצחק מאיר קירשינפעלד .בילגורייא תרפ"ז.
 96עמ'; רשימת חותמים  5עמודים .ה' .שם משמעון עה"ת ב"ח ,מר' שמעון זאב פרלמן .קליינוורדיין
תר"ץ ,3 .י"ח ,3 ,כ"ג 1 ,ד'; שער נפרד לח"ב .רשימת חותמים בדף אחרון .אינו מופיע בוינוגרד
ורוזנפלד וכן לא הופיע במכירות פומביות .ו' .זהב שבא על בראשית – שמות – ויקרא מהרה"ג רבי
שמעון גרינפעלד ,4 .קי"ב בעותק זה חסר דף אחרון ודפים ק"ח – ק"ט .רשימת חותמים ארוכה מדף
ק"ה .אינו בוינוגרד ורוזנפלד .חתימה בדף השער חיים יוסף ווייס .ז' .הר צבי עה"ת וחידושי סוגיות
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מר' צבי רייכמאן .טארנא תרפ"ז ,2 .קי"ט ד'; לא הופיע במכירות פומביות .ח' .כרך ספרים.1 :
ברכת משה על מ' ברכות מר' משה ווינארסקי .וילנה תרע"ב( .מהדורה שניה או שלישית) כ"ב 2 ,ד';
חותמת ישיבת חכמי לובלין .2 .תולדות יצחק עה"ת ב"ח מהרה"ק מסאווליווע .מונקאטש – סיגעט.
תרס"ג – ד' .ח"א חסר שער ודף אחרון ,ח"ב כ"ז 5 ,ד'; רשימת חותמים ארוכה  4דף .ט' .ערוגת
הבשם חידושי סוגיות עם קונטרס נחלת יעקב וספר ארזי הלבנון עה"ת וקונטרס תולדות "משפחת
הסופרים" מר' שמואל רייניץ .פאקש תרע"א – ב' .ס' 2 ,ד'; שערים נפרדים לכל חלק .חלק מהחיבור
באידיש או עם תרגום לאידיש .י' .חסידות .בן עוזיאל עה"ת מהרה"ג רבי עוזיאל מייזליש מנכדי
הרה"ק מח"ס מנורה הטהורה וכו' עם שו"ת דברי עוזיאל .בעלקען תרצ"ד ,2 .ע"ו 2 ,ד'; רשימת
חותמים .הסכמות חשובות .י"א .כרך ספרים .1 :דברי שי"ר עה"ת מר' שמואל יעקב ראטה.
קליינוורדיין תרפ"ד ,8 .צ"ו ד';  .2דברי שי"ר על מועדים וליקוטים מהנ"ל .קליינוורדיין תרפ"ד .ס"ח ד';
 .3פעמי אברהם עה"ת ומ עט על הש"ס מר' אברהם טאפלער .אירשא  -פרסבורג תרנ"א 76 .עמ'; 3
הספרים לא הופיעו במכירות פומביות .י"ב .ברכה משולשת ח"א דרשות על חומש בראשית (לא
נדפס יותר) מהרה"ג ר' שלמה זלמן פרידמן אב"ד טענקע .גרוסוורדיין תרצ"ג ,2 .ל' ד'; כריכת

מעטפת .י"ג .כרך  2ספרים .1 :ליקוטי יהודה ח"ב ,דרושים על  13עיקרים וכו' מר' חיים יהודא
שלזינגר .ווייטצען תר"ע ,6 .קכ"ה 5 ,עמ'; רשימת חותמים  5עמודים .2 .אך פרי לצדיק עה"ת מר'
צבי דוב טבוביץ .מישקולץ תרצ"ה ,1 .מ"ט ד'; י"ד .תורת אלי' עה"ת מר' אליהו ליב אדלער.
מונקאטש תרע"ב ,3 .פ' ד'; רשימת חותמים ענקית  5דף .חתימת מנחם מענדל פרענקל וחותמות
בהמ"ד דקהל אורטהאדאקס דעברעצין .ט"ו .בית יער מהרה"ג ר' עזריאל יחיאל רובין .מיהאלוביץ
תרפ"ט ,4 .ל"ו ד'; ט"ז .בן יוסף מהרה"ג ר' יוסף צבי שוורץ .קלויזנבורג תרפ"ו ,4 .פ"ט ד'; רשימת
חותמים  4דף .י"ז – ח' .מלל לאברהם מהרה"ג רבי אברהם יצחק וויינברגר .מונקאטש תרע"ג,4 .
מ"ב 2 ,ד'; בעותק א' חתימה חיים צבי פריעד מק"ק נאנאש ,בעותק ב' חתימה זאב ווייס שנת
תר"פ לפ"ק .לא הופיע במכירות פומביות .י"ט .מהר"ם סופר מהרה"ג רבי משה סופר אב"ד
סענדרא – טיסא פיערד ,עם פורטריט המחבר .טארנא תרפ"ח .י"ד ,2 ,רל"ב עמ'; רשימת חותמים
ענקית  10עמודים .כ' .חות יא"ר על תנ"ך ומאמרי חז"ל מהרה"ג ר' יוסף אלעזר רוזנפלד אב"ד
גאלאץ .פאקש תרס"ט ,6 .רצ"ה ד'; כ"א .אור יוסף כל דרשות הש"ס לפי פסוקי הנ"ך מר' יוסף מילר.
 ,8קנ"ו עמ'; כ"ב .דברי שלום ח"א בראשית שמות(לא נדפס יותר) מהרה"ג שלום גולדנברג.
סטמאר תרצ"ו ,2 .ע"ה 5 ,ד'; רשימת חותמים ענקית  9עמודים .אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד.
כ"ג .כרך  4ספרים .1 .מעטה נפתלי עה"ת מהרה"ג ר' נפתלי שרייבער .קליינוורדין תרע"ד ,8 .ס' ד';
 .2מעטה נפתלי על מועדים וליקוטים מהנ"ל ,כנ"ל .כ"ו ד';  .3דברי שי"ר על תנ"ך וש"ס מר' שמואל
יעקב ראטה .קליינוורדיין תרע"ד .י' ד';  .4תועפת ראם מהרה"ג רבי משה ליב ליטש סג"ל רוזנבוים
מפרשבורג .קליינוורדיין תרע"ט ,2 .כ"ד ד'; לא הופיע במכירות פומביות .כ"ד .דברי מהרי"א עה"ת
ב"ח בראשית ודברים מהגאון רבי יהודה אסאד(.לא נדפס יותר ,במהדורות צילום מאוחרות נוסף
על שאר החומשים) .ח"א .מיהלוביץ תרצ"א .מ"ד ,צ"ב ד'; ח"ב .ווארנוב תרצ"ב .קכ"ד ד'; ח"ב אינו
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מופיע בוינוגרד ורוזנפלד ונראה שלא הופיע במכירות פומביות .חותמות זלמן ליב לרנר .כ"ה.
נפש טובה מר' פינחס נפתלי שווארץ .סיגעט תרמ"ט .בעותק שלפנינו חומש בראשית בלבד ,3 .נ"ד,
 1ד'; כרוך איתו ספר מעשה חושב על מלאכת המשכן מהמקובל רבי עמנואל חי ריקי .פרמישלא
תרמ"ד ,2 .י"ד ד'; כ"ו .דברי שלמה ב"ח ,מהרה"ג רבי שלמה מעהר אב"ד בראיולוב ,עם קונטרס
חד"ת מאבי המחבר .ח"א עה"ת וח"ב דרושים .מ' – סיגעט תרס"ו – ז' .ס"ו ,צ"ה ,1 ,ח' 1 ,ד'; שער
נפרד לח"ב ולקונטרס החד"ת .כ"ז .אור הבקר – עולת הבקר ח"א ,מהרה"ג ר' יקותיאל ווייס
מטיסא – פירעד .וייטצען תרס"ד ,4 .ע"ו ד'; חתימות אהרן הכהן? שלום סגל לעווי בן גאלדא .כ"ח.
דבר המלכה על הפטרות עם קונטרס יקו לאור מהרה"ג ר' יקותיאל ווייס הנ"ל .בודפסט תרצ"א,6 .
רל"ב ,2 ,קכ"ד עמ'; כ"ט .משאת בנימין מהרה"ג ר' אלי' רייך .ד"ח בראשית – במדבר .פרסבורג –
וויטצען תרס"ח – תר"ע .שער נפרד לכל חלק ,4 .ס"ה ,4 ,7 ,ל"ט ,1 ,ל"ב ד'; ל' .דיבובי חן מהרה"ג
ר' דוב לאבלאוויטש .קונסט'מיקלאש תרצ"ג ,8 .שנ"ו עמ'; חלק מהשער בדיו אדום .ל"א .אשל
אברהם עה"ת מהרה"ג רבי אברהם שמואל לאם נכד הרה"ק מירוסלב והשר שלום מבעלז.
מונקאטש תר"ע .בראשית ,במקור  ,4קל"ח בעותק זה חסר שער ודף שאחריו .שמות  ,1קמ"ו .ויקרא,
במקור קכ"ח ד' עותק שלפנינו מסתיים בדף קכ"ב .לא נדפס יותר מחלקים אלו .אינו בוינוגרד
ורוזנפלד .ל"ב .כרך  2ספרים .1 :בית נפתלי עה"ת  -אמרי שפר דרושים והספדים מהרה"ג רבי
נפתלי שוורץ אב"ד מאד .מונקאטש תרס"ו ,4 .ק"כ ד'; רשימת חותמים ענקית  5דף .2 .דרך הטוב
מר' יהודה צוקר .מונקאטש תרס"א .ספר שלא נשלם בדפוס(רח"ל ,בן מנחם ספרים שלא נשלמו
בדפוס) ,2 .ס"ד ד'; מסתיים באמצע פתיחת דרוש שישי .לא הופיע במכירות פומביות .ל"ג .כבוד
שמים עה"ת מהרה"ג ר' אברהם שטרן .גלנטא תרפ"ז ,12 .שמ"ח עמ'; ל"ד .בית אברהם עה"ת –
ש"ס וכו' מרבי אברהם שטיינער .אראדעא תרצ"ב ,2 .ל"ז 1 ,ד'; אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד .ל"ה.
כרך  2ספרים .1 :אפסי ארץ על חומש שמות מהרה"ג רבי ישראל אפרים פישל סופר ,יו"ל ע"י חתנו
הרה"ג ר' מנשה שמחה פרידמן .מונקאטש תר"ס ,1 .צ"ו 4 ,ד'; בעותק שאצלנו חסר דף מס'  1לאחר
דף צ"ו .רשימת חותמים  3דף אחרונים .2 .אורות אלים דרשות – ליקוטי ש"ס ועוד ,מהרה"ג ר'
אליהו פרנקל .מונקאטש תרנ"ט ,2 .ל"ו ד'; רשימת חותמים  3עמודים .לא הופיע במכירות
פומביות.
סה"כ  35כרכי ספרים ,בחלקם חתימות וחותמות .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!!
Totaling 35 volumes of sefarim, some have signatures and stamps. Sizes and condition
!!vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 525

מהדורות יחידות ,אוסף  24כרכים ,ספרי פירושים ודרושים על התורה – נ"ך –
.140
רש"י והפטרות .בחלקם חתימות – חותמות ורישומיםOnly editions, Collection of 24 .
volumes, Sefarim of explanations and Drushim Al Hatorah – Rashi – and Haftores.
Some have Signatures – Stamps and Notings.
אוסף ספרי פירושים ודרושים על התורה וכו' "מהדורות יחידות" .א' .מי נח עה"ת ע"ד הפשט
והרמז ,מר' נח קניגסברג .פרמישלא תרס"ז .ע"ו 1 ,ד'; ספר נדיר במיוחד אינו בספריה הלאומית
ואינו בוינוגרד ורוזנפלד וכן לא הופיע במכירות פומביות .דפים ראשונים מנותקים .ב' .זכרון ישראל
עה"ת מר' ישראל קסלר .לעמבערג תרפ"ה ,7 .ג' – קל"ד עמ'; שער צבעוני .ג' .תולדות שמים וארץ
גרגיר מספר אבן משה מר' אליעזר פרלמוטר .וארשה תרמ"ד ,10 .קע"ה ,3 ,ק"י 6 ,ד'; ספר שלם רק
על פרשת בראשית .רשימת חותמים בתחילת הספר דף אחד .ד' .כרך  2ספרים .1 :תקון משה
ח"ד ,על פרקי אבות ושבועות מהרה"ג רבי משה הלוי פאללאק .פאקש תרנ"ט .פ"ד ד';  .2גבורות
שלמה מהרה"ג רבי ש למה קלוגר .למברג תרס"ב ,2 .פ"ו 2 ,ד'; עותק פגוע .ה' .נפש דוד מהרה"ג
רבי דוד טעביל אב"ד ליסא .פשמשל תרל"ח ,4 .ל"ו ,י"ב ד'; ו' .לקוטי שושנים מר' יעקב גערשטיין.
ברוקלין תרפ"ג .מ"ג ד'; רשימת חותמים קצרה .ז' .תפארת ישראל מהרה"ג רבי יעקב הירש .ווין
תרמ"ו ,3 .ק"ג ד'; חותמת בלועזית רבי הירש ..וויען ,חותמת המחבר? .ח' .תרומת זהב חידושים
עה"ת ומשניות מר' בונים זאב בהרה"ג ר' צבי הירש .וארשה תרל"ח ,2 .ס"ה ,כ"ה ד'; ט' .צלותא
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דאברהם ב"ח ,ח"א עה"ת וח"ב חידושי יו"ד ,מהרה"ג רבי אברהם קליינפלץ .פיטרקוב תרע"א .ח"א,
 ,3נ"ט ד'; רשימה קצרצרה של חותמים .ח"ב כנ"ל ,1 ,ס"ט ד'; רשימת חותמים ענקית  19עמודים.
י' .מי שלמה מר' יעקב מאיר הורודנסקי .וארשה תרמ"ה .כ"ז ד'; י"א .פירוש על ההפטרות והוא רמזי
ההפטרות להרוקח ז"ל .וארשה תרל"ה ,1 .י"ח 1 ,ד'; חותמות יהודא מנחם ראזנער פעה"ק
ירושלים .י"ב .כרך  3ספרים מחיבורי ר' זאב וואלף פורילה .1 .חלק שני מספר חומת אנ"ך על
התנ"ך .למבערג תר"ן ,2 .קל"ו חסר דפים קל"ז – ח' .2 .דרישת הזאב על הש"ס עותק חסר מתחיל
בדף מ"ה .3 .ערך השלחן ח"ב על יו"ד וחו"מ .למברג תר"ן ,1 .צ"א ד'; בשערי הספרים חותמות
מנחה שלוחה מאת יורשי הרב הגאון ר' זאב פאהריללע ז"ל מבוטשאטש וכן חותמות הרב מ .י.
גוטמן גבעת עליה .י"ג .המכלולים להרקב"ג על התורה הקדושה מר' יעקב קופל צבי הירש דיקמן.
למברג תרל"ה 134 .דף(ללא מספור) .י"ד .באר יצחק ,פירוש ע"פ רש"י לתורה מהרה"ג רבי יצחק

הורוויץ אב"ד ירוסלב .למברג תרל"ג ,2 .קע"ח ד'; ט"ו .שנות חיים ב"ח .מר' חיים ברוידא .למברג
תר"ס – ס"א ,2 .צ"ד ד';  ,1ק"ח ד'; ט"ז .זקן אהרן מר' אהרן יוסף קורץ .קראקא תר"ץ ,2 .קמ"ב ד';
י"ז .פרחי אהרן מחתן מרן החפץ חיים .תל אביב תר"ץ ,4 .פ"ב ד'; י"ח .עדות ביעקב מר' יעקב
אווערבאך .למברג תרמ"ב ,1 .ל"ה ד'; כרוך איתו ספר שורש מיעקב על יו"ד .י"ט .תם דרך מר' צבי
אליעזר מיעקאטרינאסלאו .וארשה תרס"ג ,2 .נ"ו ד'; רשימת חותמים קצרה בעמוד אחרון .כ' .פרחי
שושנים מר יעקב מרדכי באמבאך .ברלין תרע"א 2 ,54 .עמ'; רשימת חותמים(רובה בגרמנית).
כ"א .דעת תורה מר' יהושע גיפשטיין .פיטרקוב תרצ"ב 2 ,130 ,2 .עמ';  2עמודים אחרונים לוח
הטעות גודל שונה מדפי הספר .כ"ב .באר מים מר' יצחק מנחם אבראהמזאהן .לונדון תרע"ז,8 .
קכ"ד ,1 ,קכ"ב – קנ"ב עמ'; רשימת חותמים בתחילת הספר .כ"ג .הרי בשמים ב"ח ,מהרה"ג רבי
יעקב יוסף גינז .ח"א בראשית – שמות ,בודפסט תרפ"ז ,8 ,נ' ד'; בעותק שאצלנו חסר דף  .8ח"ב,
פיטרקוב תרצ"א ,92 ,2 .ז' – כ' 18 ,עמ'; שער נפרד לקונטרס בית מאיר .רשימת חותמים 6
עמודים .כ"ד .גבעת פינחס מר' פינחס אליעזר פינקלטויב .פיטרקוב תרס"ו .כ"ח ד'; ( 2עותקים).
סה"כ  24כרכי ספרים ,בחלקם חתימות – חותמות ורישומים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות
שהוא!
Totaling 24 volumes of sefarim, some have signatures – stamps and notings. Sizes and
!conditions may vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 420

אוסף  31ספרי פירושים על התורה והנ"ך .מהדורות ראשונותCollection of 31 .
.141
sefarim explaining the Torah and Nach. First editions.
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אוסף ספרי פירושים על התורה .א' .מיכל מים על חומש במדבר(לא נדפס יותר) מר' יחיאל מיכל
האוושא .וארשה תרנ"ט .ק"ז'; ב' .רבותינו בעלי התוספות מהריב"א ורבינו עובדיה ברטנורא .וארשה
תרל"ו ,1 .נ"ב ,נ' ,כ"ה ,כ"ט ,כ"ו ד'; שער נפרד לכל חלק .חתימה ליב ברוך הלוי מפלאצק .ג' .דברי
דוד עה"ת מהרה"ג רבי דוד הכהן זאלצער ממונקאטש( 2עותקים) .על חומשים בראשית – שמות.
סוואליווע תר"ע ,2 .קס"ב ד'; חתימה בדף השער ישראל יעקב גרינבוים .באחד העותקים השער
ודף שאחריו נמצאים פעמיים .ד'; שיר השירים ע"פ חבצלת השרון והערות בשם לוית חן מר' זאב
וואלף סאמועלזאהן .פילדלפיה תרס"ה ,9 .ל"ד 1 ,ד'; ה' .דברי שערי חיים מהרה"ג רבי חיים סופר.
מונקאטש תרמ"ז ,2 .ק"פ ד'; רשימת חותמים קצרה בתחילת הספר .ו' .שערי ציון – מסורת
הברית מרבי דוד טעביל מפוזנא .עותק חסר .המבורג תע"ה .שערי ציון מתחיל בדף א'(חסר שער)

ומסורת הברית מסתיים בדף ל"ט(חסר  3דף) .ז' .קרן לדוד עה"ת מהרה"ג רבי אליעזר דוד
גרינוואלד .ח"א בלבד .סטמר תר"ץ ,1 .ה' ,קל"ב ד'; ח' .בית אברהם מהרה"ג רבי אברהם שטיינער.
אראדעא תרצ"ב ,2 .ל"ז 1 ,ד'; רשימת חותמים .ט' .אמרי יהודה על מדרשים תמוהים מהרה"ג רבי
מרדכי ליב קליין .קראקא תרס"ב .מ"ד ד'; רשימת חותמים  4עמודים .י' .מאור של תורה מהרה"ג ר'
יוסף חיים יפה .תל אביב תרפ"ז 32 .עמ'; מצורף קונטרס נוסף בן  4דף .י"א .גבורת אריה עה"ת
ח"א ,מר' יעקב יהודה ליב פרנקל תלמיד הייטב לב .שמלויא תרע"ו ,6 .קט"ז ד'; חתימה משה
שאיאוויטש .י"ב .ספרא דבי רב – תורת כהנים על חומש ויקרא .עם מסורת התלמוד מר' אייזיק הרש
ווייס" .מהדורה ראשונה של מסורת התלמוד" .ווין תרכ"ב ,5 .קט"ו ד'; שוליים רחבים ,נייר
משובח .י"ג .נחלה לישראל עבדו( 2עותקים) מהרה"ג רבי יזראל זאב הורוויץ ראב"ד אויהעלי.
קליינוורדיין תרצ"ז ,5 .נ"ט ד'; רשימת חותמים ענקית  10.5עמודים .באחד העותקים חתימה אהרן
הכהן מרגליות .י"ד .אפסי ארץ ב"ח ,בראשית – שמות מהרה"ג רבי ישראל אפרים פישל סופר אב"ד
נאנאש .מונקאטש תר"ס ,12 .פ"ז ד';  ,1צ"ו 2 ,ד'; ייתכן שבסוף ח"ב אמור להיות  4דף ובעותק זה
חסרים  2דף 2 .דף אחרונים רשמית חותמים .שער נפרד לח"ב .ט"ו .בית נפתלי – אמרי שפר(2
עותקים) מהרה"ג רבי נפתלי הכהן שוורץ .מונקאטש תרס"ו ,4 .ק"ך ד'; רשימת חותמים ענקית 6
דף .בדף הפורזץ חתימה לא מזוהה .ט"ז .כרך  2ספרים .1 :מהר"מ שיק על התורה מהרה"ג רבי
משה שיק אב"ד יערגן וחוסט .מונקאטש תרס"ה ,7 .צ"ב ד';  .2אגרת שמואל מהרה"ג שמואל אוזירא.
מונקאטש תרנ"ה .ס"ח ד'; חתימות ירמי' קליין ו – מאיר דוב סג"ל גאלד .י"ז .אהל שלמה מהרה"ג
ר' שלמה זילברשטיין .גרוסוורדיין תרפ"ח ,4 .קט"ו 1 ,ד'; דף אחרון צוואת המחבר .י"ח .פרי העץ
ב"ח ,מהגאון רבי יהודה מודרן תלמיד החת"ס .מונקאטש תרמ"ה ,2 .ר"ד ד'; ח"ב .מונקאטש תרמ"ז.
ק"י ד'; י"ט .משמרת אלעזר מהרה"ג רבי אהרן אליעזר פאשקוז .מונקאטש תרמ"ה ,4 .פ' ד'; עם
צוואת המחבר .כ' .בכורי אביב מר' אברהם ביק מפרשבורג( 2עותקים) .למברג תרל"ג ,8 .ט' – י"ב,
מ"ח ,כ"ח ד'; (דף אחרון מסומן פ"ד) בעותק אחד ,מעטפת מודפסת ,בצבע צהוב ובעותק שני
המעטפת על הכריכה .רשימת חותמים .כ"א .יפח לקץ עם סידור זמנים ח"ב ,מהרה"ג רבי ישראל
דוד שלזינגר .פאקש תרמ"ח ,4 .נ"ו 14 ,7 ,ד'; כ"ב .זכרון יעקב מהרה"ג רבי יעקב ברלין .פיורדא
תק"ל ,1 .נ"ח ד'; כ"ג .דברי ירמיהו על חומש בראשית ב"ח ,מהרה"ג רבי חיים ירמיהו פלסנברג.
ווילנא תרס"ט? .קצ"ג ד';  2שערים .כ"ד .תורת יפה( 2עותקים) מהרה"ג רבי יחיאל הכהן פריעד.
מישקאלץ ת"ש ,8 .ג' – קצ"ד ד'; רשימת חותמים  2דף .חותמת ארי' הכהן שו"ב לאפוש .כ"ה.
שפתי מהר"ש מהרה"ג רבי שמואל ענגיל אב"ד ראדאמישלא .בארדיוב תרצ"ז ,2 .ק"ד 7 ,ד'; רשימת
אנשי חברת מפיצי תורת מהר"ש.
סה"כ  31ספרים .בחלקם חתימות – חותמות ורישומים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא.
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Totaling 31 sefarim. Some have Signatures – Stamps and Notings. Sizes and condition vary,
sold as is.
מחיר פתיחה .₪ 420

אוסף י"ח ספרי הלכות שחיטה וטריפות .בחלקם חתימות – חותמות ורישומים.
.142
– Collection of 18 sefarim on the Halachas of Shechita and Treifa. Some have Signatures
Stamps and Notings.
אוסף ספרי שחיטה וטריפות .א' .מנחת יוסף ח"א הלכות שחיטה ובדיקות ,מר' חיים יוסף אריה פרגר.
וארשה תרס"ד ,1 .מ"ו 2 ,ד'; ח"ב ,1 .צ"א 1 ,ד'; ב' .גילוי דעת על יו"ד הלכות טריפות מהמהרש"ם.
עם הוספות .תרע"ג ללא מקום דפוס .עותק חסר  ,4רט"ז ,ח' ד'; במקור ממשיך עד דף י"ד ,ד' ד';
מהדורה נדירה אינה בוינוגרד ורוזנפלד .ג' .לרצונכם תזבחהו ב"ח ,ח"א שו"ת בענייני שחיטה עם
הגהות ורצית זבח ,ח"ב שו"ת בענייני טריפות עם הגהות כנ"ל ,מהרה"ג רבי ישראל אברהם אבא
קריגר .פיטרקוב תרס"ט" .מהדורה יחידה" .ל"ז ,2 ,צ"ח ד'; שער נפרד לח"ב .ספר נדיר מאוד ,ח"ב
לא הופיע במכירות פומביות .ד' .כרך  2ספרי הלכות טריפות ,עותקים חסרים .1 .תורת זבח
מהרה"ג רבי שלמה גנצפריד .למברג תר"ך ,חסר שער ודף שלאחריו .2 .מאירת עינים על בדיקת
הריאה מהרה"ג רבי מרדכי זאב איטינגא .עותק חסר מתחיל בדף ז' ומסתיים בדף נ' .ייתכן
שמהדורה ראשונה .ה' .עבודת הקודש ר"ת קובץ ואסיפת דיני שחיטה ,מהגאון רבי יעקב ווייל עם
הגהות מהר"ץ ולקוטים מגבול בנימין .גרוסוורדיין תרצ"ה ,4 .ט"ז 8 ,ד'; מהדורה יחידה? .ו' .זבחי
רצון דיני שחיטות וטריפות מהרה"ג ר' שרגא פייבש פרנקל .קראקא תרס"ה ,1 .ס"א ד'; חתימה דוד
זינדיל שו"ב מהאליאב? ז' .תיו יהושע שו"ת בהלכות טריפות ג"ח ,מהרה"ג רבי יהושע בריסקין.
קראקא תרמ"ב" .מהדורה ראשונה" של חלקים ב' – ג' .עותק חסר ,בח"א חסר שער ודף שאחריו.
שערים נפרדים לחלקים ב' – ג' ,2 .צ"ט ,ל"ד ,פ"ט ד'; ח"ג מסתיים בדף פ"ז .ח' .ילקוט יצחק
הלכות כיסוי הדם עם שו"ת שיח יצחק
בהלכות אלו מר' יחיאל יצחק ברמן ,עם
תמונת המחבר .וארשה תרצ"ז" .מהדורה
יחידה" .י"ב ,קמ"ז ד'; ח"ב עה"ת לובלין
תרצ"ז .ל"ב ד'; שער נפרד לח"ב .ט'.
תורת זבח הלכות שחיטה – כיסוי הדם וכו'
ונחלק ל –  ,3מזבח העולה – יסוד המזבח
והעלה שלמה מהרה"ג רבי שלמה גנצפריד.
מונקאטש תרנ"ג .קי"ב 2 ,ד'; י' .אוהל יצחק
השלם עם תיקוני שלמה וספר המזכיר.
וארשה תרע"ב? ,7 .ק"ד ,6 ,י"ז 2 ,ד';
בעותק שאצלנו חסר שער ראשון .י"א.
זבח תודה הלכות שחיטה וטריפות מרבי
יחיא צאלח .ירושלים תרס"ה 4 .קמ"א ד'; בעותק שאצלנו חסר דף השער ודף אחרון הושלם בכ"י
תימני .י"ב .שמלה חדשה על הלכות שחיטה וטריפות מהגאון ר' אלכסנדר סענדר שור עם הגהות
לוטה בשמלה מר' מרדכי שווארץ .סטמר תרע"ד ,2 .ר'(צ"ל ק"י) ד'; י"ג .לקיטת יצחק מהרה"ג רבי
יצחק מארץ הגר .בודפסט תר"ס .ס"ג עמ'; י"ד .יד יוסף על הלכות שחיטה – טריפות וכו' ,מהרה"ג
רבי יוסף יוזפא שטרן .מונקאטש תרס"ו .ללא שער ,ק"כ ד'; חתימות ורישומים .ט"ו .הוראת שעה
עם מקור הוראה ח"א הלכות טריפות מר' שמואל גבירץ .סאיני תרס"ו ,8 .צ"א 1 ,ד'; שער נוסף
בגרמנית .מאחורי דף השער חתימת המחבר .חתימות וחותמות יעקב קלאמקא ראאב יע"א .ט"ז.
שמלה חדשה – תבואות שור ובכור שור עם לבושי שרד .למברג תר"ל ,2 .רצ"ד ד'; י"ז .מורה
לזובחים מהרה"ג רבי יצחק דוב במברגר .פרנקפורט דמיין תרכ"ד 196 ,14 .עמ' .מהדורה שניה עם
הוספות ותיקונים .רישומים וחתימות בכ"י ,בין החתימות חתימה הק' מאיר יהודה שייאביץ עץ
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רענן .י"ח .טבח והכן דיני שו"ב מהרה"ג רבי יוסף חיים קרא .וילנה תרנ"ד .ס"ג ד'; בשער הספר
רישומים וחתימות דהויות.
סה"כ י"ח ספרים ,בחלקם חתימות – חותמות ורישומים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
Totaling 18 sefarim, some have Signatures – Stamps and Notings. Sizes and conditions
vary, sold as is!.
מחיר פתיחה .₪ 350

אוסף  5ספרי שמות אנשים ונשים ,גיטין וקידושין.
.143
Collection of 5 sefarim Sheimos Anoshim and Noshim, Gittin and Kiddushin.
אוסף ספרי שמות אנשים ונשים ,גיטין וקידושין .א' .אבני זכרון ובו ג"ח ,שמות אנשים .נשים ולקוטי
שמות עם ב"פ באר יצחק ומעגלי תשובה מר' יצחק רביץ .למברג תר"ס" .מהדורה יחידה" ,4 .ק' ד';
הסכמות חשובות ,עם הסכמת האדמו"ר רבי ישראל מסדיגורא .ב' .עזר ליצחק הנקרא נחלת שבעה
החדש הלכות לרבנים מסדרי קידושין ,מהרה"ג רבי יצחק
אהלבוים 2( .עותקים) בודפסט תש"ט" .מהדורה יחידה".
 ,8צ"ט 4 ,עמ'; נדפס לאחר השואה וכנראה חשש המחבר
שיהיו כאלו שיסדרו קידושין ומחמת מה שעבר עליהם
בשואה שכחו או ישכחו חלק מהדינים .ג' .אהבת דוד והוא
קונטרס הספיקות ותקנות עגונות ח"ב ,מהרה"ג רבי דוד
דוב מייזלש אב"ד לאסק .פודגורזא תרנ"ח(באמת תרנ"ט).
 ,1נ"ג ד'; ד' .טיב שמות גיטין מהרה"ג רבי דוב בער קרסיק
מתלמידי הצמח צדק מליובאוויטש .וילנה תרל"ג" .מהדורה
יחידה" .ס"ה ד'; ה' .סדר גיטין וחליצה מהרה"ג רבי מיכל
מקראקא עם פתחי תשובה וקונטרס תוספת ביכורים
מהרה"ג רבי אברהם צבי הירש אייזנשטאט" .מהדורה ראשונה" .וילנה תרל"ד .מ"ז ד'; גודל ומצב
משתנה ,נמכר כמות שהוא!
!Sizes and Conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 280

אוסף  14ספרים על שולחן ערוך חושן משפט והמסתעף.
.144
Collection of 14 sefarim on Shulchan Aruch Choshen Mishpat and surroundings.
אוסף ספרים על שולחן ערוך חו"מ .א' .נחל יצחק חידושים וביאורים על שו"ע חו"מ ,ח"ב מהגאון רבי
יצחק אלחנן ספקטור .וילנא תרמ"ד" .מהדורה יחידה" .רל"א ,ב' – ו' ד'; ב' .בית שלמה מוסר ודיני
בין אדם לחברו ,מר' שלמה זלמן הלוי אבעל נין
רבי אברהם אחי הגר"א .וילנה תרנ"ג.
"מהדורה יחידה" .פ"ח ד'; ג' .כרך  3ספרים:
 .1דבש לפי מהחיד"א .למברג תרנ"ט ,1 .צ' ד';
 .2נשמת אדם מר' אהרן שמואל מקרעמניץ.
פרודגורזא תרנ"ו ,4 .נ"ד ד'; הסכמות
השינאוואר .3 .פני ארי' הלכות דיינים – הלואה
וטוען ונטען מהרה"ג רבי אריה ליבש גנז אב"ד
פרימשלא" .מהדורה יחידה" .פשמשל תרנ"ה.
 ,2פ"ח ד'; ספר נדיר מאוד .ד' .אלפי ישראל
על חו"מ מהדורא תניינא מהרה"ג רבי ישראל
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מתתיהו אויערבאך .לבוב " .1873מהדורה ראשונה" .פ"ב ד'; ה' .כרך  2ספרים .1 :תורה ומצות על
תרי"ג מצות עם חידושים בשם בית ישראל מרבי ישראל דאוויד .ח"א עד מצוה כ"ד ,לא נדפס יותר.
 ,6פ"ח ד'; אינו בוינוגרד ורוזנפלד .2 .חשן ואפוד מר' יצחק צבי אמסעל .בארדיוב תרע"ג" .מהדורה
ראשונה" .בעותק שלפנינו  ,2נ"ה ד'; ו' .ברכת יעקב על חו"מ ,מהרה"ג רבי יעקב אב"ד טוטשין.
לבוב תקמ"ד ,4 .קי"א ד'; הסכמות מרובות .בדף  4ע"ב שיר בצורת פרח .ז' .חקות הדיינים והוא
קיצור שו"ע חו"מ ,מהרה"ג רבי יצחק אייזיק שור מבוקרסט .למברג תרל"ט ,4 .קפ"ז 1 ,ד'; ח'.
ואשיבה שופטיך בדבר סנהדרין בזה הזמן מהרב צבי מקובסקי .תל אביב תרצ"ח ,11 .ה' – קכ"ו3 ,
עמ'; ט' .תפארת יעקב מהרה"ג רבי יעקב גזונדהיט .וארשה תר"ב" .מהדורה ראשונה" ,1 .קע"ד ד';
שער ודף א' פגועים עם הדבקות .י' .שלחן שלמה עם פרי מגדים ,שו"ת ,מהרה"ג רבי צבי זלמן
הונף .וילנא תרס"ג" .מהדורה יחידה" ,2 .פ"ח ד'; י"א .דרך חכמה מהרה"ג רבי דוב בעריש כץ
אב"ד ראקוב .וארשה תרנ"ד .כ"ב ד'; כרוך איתו שו"ת צבי לצדיק עם פרי צדיק מהאדמו"ר רבי צבי
אלימלך מבלוזוב .עותק חסר שער כנראה מהדורת פשמשל תרצ"ז .עותק חסר ,חסר שער ודף
אחרון .י"ב .חבל יוסף ח"א אולם המשפט מהרה"ג רבי יוסף זונדל הוטנר .וארשה תר"מ" .מהדורה
ראשונה" .צ' ד'; י"ג .ישועות יעקב על שו"ע חו"מ מהגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין .למברג
תרכ"ג" .מהדורה ראשונה" ,1 .ה' ,ז' – ס"ט ד'; שוליים רחבים .י"ד .אורחות המשפטים מהרה"ג
רבי אברהם שלמה כץ 2( .עותקים) .סטמר תרצ"ט ,12 .קצ"ט ,25 ,רי"ז – רכ"ד עמ'; בעותק  2חסר
 2עמודים אחרונים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
!Sizes and Conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 350

אוסף ספרים בנושא שולחן ערוך אורח חיים והמסתעף.
.145
Collection of Sefarim in the subject of Shulchan Aruch Orach Chaim and the surroundings.
אוסף ספרים הלכות אורח חיים .א' .גחלי אש ,דקה מן הדקה ב"ח ,הלכות יו"כ ועבודת יו"כ ,מר'
ירוחם יהודה ליב ואלפיש .וארשה תרס"ח" .מהדורה יחידה" ,3 .נ"ו ,צ"א 2 ,ד'; שער נפרד לח"ב.
בדף השער רישום :ב"ה קבלתי משלוח מנות מאת ידידי
הרבני החסיד מו"מ בתו"ש מוה"ר ישעי' קליין נ"י בשנת
תש"י במסמי' .ב' .דרכי החיים על שו"ע אוה"ח עם מקור חיים
וחלקי בחיים ,עפ"י חסידות מרבי יוסף קוטקובסקי .פיטרקוב
תרמ"ד" .מהדורה יחידה" .עותק חסר ,במקור קכ"ח דף
בעותק שאצלנו חסר שער אחד והוא מסתיים בדף קי"ד .ג' .כרך
 3ספרים .1 :מקור הברכה מצות שמברכים על עשיתם
ומטבעות ברכות ,מר' ראובן מרגליות .למברג תרצ"ד" .מהדורה
ראשונה" .ל"ב עמ'; אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד .2 .פרי חמד
פירוש על ברכי נפשי ו –  15שיר המעלות מר' משה דוד
פרידמן .סאיני תרצ"ג" .מהדורה יחידה" ,4 .ע"ד עמ'; בעותק
זה חסר  2עמודים אחרונים .3 .תורת חיים צבי דרושים ומוסר,
מר' חיים צבי אלטשולר" .מהדורה יחידה" .וארשה תר"ן .כ"ד
ד'; אינו בוינוגרד ורוזנפלד .ד' .חידושי מהרי"ו מהרה"ג רבי
יהושע ווידערקעהר ראב"ד פרמישלא .בילגורייא תרצ"ו.
"מהדורה יחידה" ,2 .ע"ח ד'; שוליים רחבים .ספר נדיר אינו
בוינוגרד ורוזנפלד וכנראה לא הופיע במכירות פומביות.
חותמת הרב אשר זעליג עהרליך ווראצלאוו .ה' .עצי שדה
ב"ח ,על קו התאריך וזמני תפילה מר' שמואל דוד סיגל.
בלטימור תשל"א" .מהדורה יחידה" .קנ"ב 4 ,עמ'; ספר נדיר.
ו' .חידושי מהרי"ש על שו"ע או"ח מתחילתו ועד הלכות בית
הכנסת עם ישמח לב על חומשים בראשית – שמות ,מהרה"ג
רבי יצחק חיים גינסברגר 2( .עותקים)בודפסט תרצ"ח.
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"מהדורה יחידה" .מ"ח ,קל"ו עמ'; ז' .כהונת אלימלך עה"ת – הלכות פסח ויו"ט שבת ועוד ,מהרה"ג
רבי אלימלך רובינשטיין .לובלין תר"ס" .מהדורה יחידה" .מ"א ד'; אינו בוינוגרד ורוזנפלד .חותמות
בית החסידים דאלכסנדר בארץ ישראל ,חותמת נוספת יהודא לייביש מאקאווע לודז' .כרוך איתו
ספר תולעת יעקב מהמקובל רבי מאיר בן גבאי .וארשה תרל"ו .מ"ז ד'; ח' .אור לפארו עם דרך החיים
על הלכות פסח מר' רפאל סג"ל צימטבוים .ברדיוב תרס"ד ,2 .ע"ח ד'; חותמת מנחם מאיר שרייבער
גראסוורדיין .ט' .נר מצוה ג"ח ,שביתת שבת – תחומן וברכה שאינה צריכה מר' יהושע פאליק מנחם
הלוי .לודז' תרצ"ח – ט'" .מהדורה יחידה" ,7 .ז' – ק"ד ,1 ,ק"ז – קל"ה ,קל"ח – קמ"ו ,4 ,1 ,ג' –
י"ב ,1 ,ד' – מ' עמ'; שער מקוצר לח"ב ושער נפרד לח"ג .י' .מעורר ישנים מוסר והלכות בענייני
תפילה ועוד ,מהרה"ג רבי מרדכי פרידמן .וארשה תרפ"ו" .מהדורה יחידה" ,4 .ק"ע עמ'; י"א .ספר
החידות חדש על או"ח ויו"ד מר' יצחק יעקב גורדון .סאיני תרפ"ז" .מהדורה יחידה" .מ"ד ד'; רשימת
חותמים בעמוד אחרון .חותמות יעקב משה ברוין וחתימות לא מזוהות .י"ב .חקי חיים דינים
ואזהרות מר' חיים צבי וינקלר .מונקאטש תרנ"ז" .מהדורה יחידה" ,3 .כ"ט ד'; אינו בוינוגרד
ורוזנפלד .י"ג .פתחא זוטא על הלכות נטילת ידים והלכות נדה מהרה"ג רבי פנחס הלוי הורוויץ.
מונקאטש תרע"ד" .מהדורה ראשונה של הלכות נט"י ,1 .נ"ב 1 ,ד'; י"ד .חיי אדם מהרה"ג רבי
אברהם דאנציג .פרנקפורט דמיין  .1855ר"ל 2 ,ד'; ט"ו .מטה אפרים עם אלף למטה על הלכות
תפילה ,מהגאון רבי אפרים זלמן מרגליות .וילנה תרל"ד .צ"ד ד'; חותמות ספריית סמינר לרבנים
בברלין .סה"כ  15ספרים ,גודל ומצב משתנה .נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 15 sefarim, Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 280

אוסף גדול  25ספרי הלכה ,חלקם מהדורות יחידות או ראשונות .בחלקם
.146
חתימות וחותמות.
Big collection of 25 Sefarim on Halacha, some are only or First editions. Some have
Signatures and Stamps.
אוסף ספרי הלכה .א' .כרך  2ספרים .1 :דברי אליעזר ח"א ,על שו"ע אה"ע מרבי אליעזר ניצברג.
וילנה תרס"ג" .מהדורה יחידה" .ע"ו ד';  .2שמן למאור ג"ח הלכה – דרוש ועל התנ"ך מרבי שמעון
מאיר ביימאייל .וילנה תרס"ז" .מהדורה יחידה" ,5 .מ' ד'; נדפס רק ח"א מאיר הלכה .שוליים רחבים.
ב' .מקצוע בתורה הלכות הלוואה מהגאון רבי אריה לייביש צינץ .פיטרקוב תרל"ח" .מהדורה
ראשונה" ,1 .קצ"ח ד'; ג' .חדושי מהרא"ל על הלכות ריבית ונלוה לזה ספר המדע לספר כרתי ופלתי,
מהגאון רבי אריה לייביש צינץ .ורשה תרמ"ד" .מהדורה ראשונה" ,3 .קכ"ה ד'; שוליים רחבים
במיוחד .ד' .שו"ת נפש חיה וחידושים על הש"ס .ג"ח בכרך  1מהגאון רבי חיים אלעזר וקס .פיטרקוב
תרל"ו – ז'" .מהדורה ראשונה" .יו"ד ,במקור  ,3קמ"ט עותק זה מתחיל בדף ב' ,חסר שער ו – 3
דף שאחריו .אה"ע  ,2פ"ד ד'; חידושי ש"ס ,1 ,ס"ז ד'; חותמות רבי משולם קמינר .ה' .עצי לבונה על
שו"ע יו"ד מהרה"ג רבי ניסן אהרונסון .למברג תרל"ה .ק"ח ד'; שוליים נאים .ו' .ברית מלח הלכות דם
ומליחה מרבי שבתי רוזנברג .וילנה תרס"ז" .מהדורה יחידה" .במקור ,קס"ט ד';  2שערים בעותק זה
חסר שער ראשון .ז' .בית אברהם חידושי הלכות מהרה"ג רבי אברהם אולמן ובית דוד מבנו הרה"ג
רבי דוד אולמן .מונקטש תרס"ט" .מהדורה יחידה" ,8 .נ"ח ד'; ח' .כללי הפוסקים ומ"מ הדינים בשו"ע
ע"פ א' – ב' מהרה"ג רבי משה אביגדור חייקין .לונדון תרפ"ג" .מהדורה יחידה" ,4 .מ"ז ד'; נייר
משובח ,שוליים נאים .ט' .יהגה חכמה פלפולים בהלכה וכו' מהרה"ג רבי דוב בער שטיינהיזן מגדולי
תלמידי רבי חיים מוולוז'ין .וילנה והורדנא תקצ"ז" .מהדורה יחידה" ,3 .נ"א ד'; דף מס'  3רשימת
חותמים .י' .קהלת מנחם כללי הלכה לפי א' – ב' ,ח"א על אות א' בלבד(לא נדפס יותר) מהרה"ג רבי
מנחם מנדל לבקוביץ .פיטרקוב תרע"ד" .מהדורה יחידה" ,4 .קל"ו 1 ,ד'; י"א .פרי העץ ומנחת יחיאל
ח"ג ,הלכות בהמה וחיה טהורים – דברים היוצאים מהחי וכו' ומעט שו"ת מהרה"ג רבי אלטר יחיאל
נבנצאל .מונקטש תרע"א" .מהדורה יחידה" ,1 .ס"ב 1 ,ד'; בעותק זה חסר דף אחרון .י"ב .חמודי
דניאל על שו"ע יו"ד ,מהרה"ג רבי דניאל בן יעקב .ויטצן תרס"ח ,16 .קפ"ד עמ'; רשימת חותמים
עמוד וחצי .י"ג .עמק הבכא ח"א ,על שריפת מתים והפלת עובר מרבי שמריהו מנשה אדלר .קידן
תרצ"ה" .מהדורה יחידה" ,28 ,2 .ז' – רכ"ב עמ'; בספריה הלאומית – יודלוב ובוינוגרד ורוזנפלד

95

המספור  ,28 ,2ז' – ר"ט עמ'; ביודלוב מופיע שיש עותקים שנוסף השמטות מעמוד שי"ז – שכ"ב.
בעותק זה נוסף השמטות .י"ד .ברורי המדות והשיעורין מר' מאיר קליין .אוהעל תרפ"ה" .מהדורה
יחידה" ,12 .קס"ג 2 ,עמ'; דף אחרון ,דף גדול מקופל לוח השנים .ט"ו" .פולמוס השמיטה" .תורת
השביעית עם תורת ציון ועם תורת השמיטה והפרוזבול מהרה"ג רבי יוסף צבי הלוי אב"ד יפו .ירושלים
תש"ו" .מהדורה יחידה" .ט"ז ,תר"כ עמ'; ספר נדיר לא הופיע במכירות פומביות .ט"ז .ספר
התרומה מרבינו רבי ברוך מגרמיזא .ורשה תרנ"ז .צ"ח ד'; י"ז .טהרת המשפחה מהרה"ג רבי לוי
יצחק גרינוולד חוברת באידיש .ניו יורק תש"א" .מהדורה יחידה" .כ"ז עמ'; שער מעטפת על
הכריכה .י"ח .טהרת ישראל עברית ואידיש ,מרבינו מרן החפץ חיים .פיטרקוב תרס"ד" .מהדורה
ראשונה" .כ"ג ד'; בדף הפורזץ חתימה נחמן
זיידמאן מקרעניץ .י"ט .פרשת מרדכי הלכות
ריבית – מקוואות וכו' עם גדולת מרדכי מרבי
מרדכי הורביץ .אונגוואר תרכ"ו" .מהדורה
יחידה" .עותק חסר ,במקור  ,2ס"ו 2 ,ד'; עותק
זה מסתיים בדף נ"ב .עברית ואידיש .כ' .בעלי
הנפש להראב"ד הלכות נידה וכו' עם השגות בעל
המאור והלכות נידה להרמב"ן ,עם הוספות
המו"ל ר' ישעי' קלוגר .פיטרקוב תרפ"ז .עותק
חסר מסתיים בדף נ"ו .חותמות ביהכ"נ הרי"ז
סג"ל במונקטש .כ"א .ישועות חיים הלכות בשר
בחלב ותערובות מהרה"ג חיים ישעיה
הלברסברג .ורשה תרנ"ח .נ"ב ד'; כרוך איתו שב
שמעתתא מהגאון רבי אריה ליב הכהן .ורשה
תרנ"ח .ע"ו ד'; כ"ב .לקוטי מאיר לקוטי דינים לפי
סדר היום מהרה"ג רבי מאיר בנט .ברדיוב
תרצ"ב" .מהדורה ראשונה" כספר בפני עצמו.
 ,4מ"ט ,מ"ט – ס"ו ד'; חתימות וחותמות אריה
ליב ווייס .כ"ג .לחם הפנים על שו"ע יו"ד
מהרה"ג רבי משה אברהם יקותיאל קויפמן .וילהרמשדורף תפ"ו ,1 .ס"ט 2 ,ד'; כ"ד .תולדות אדם
וחוה ע"פ שנות חיים מהרה"ג רבי ראובן חיים קליין .למברג תרל"א" .מהדורה ראשונה" של פירוש
שנות חיים ,2 .מ"א ,כ"ט 1 ,ד'; בעותק זה דף אחרון נכרך בתחילת הספר .כ"ה .יד יוסף ורביד הזהב
ח"א הלכות שבת ועירובין ,מרבי יוסף יוזפא רוזנברג .פרשבורג תרכ"ג" .מהדורה יחידה" ,2 .קל"א,
ל' ד'; חתימות צבי וויינברגר וחותמות בלועזית הירש וויינבערגער ,רישום בשער הספר ,זה הספר
נתן הרבני מוהר"ר ליבש וויינבערגער לאנשי הקלויז וכו' ,חותמות קנין ספרים קלויז דק"ק הומנא
יצ"ו .חתימות נוספות בעברית ולועזית ,לא זיהינו את כל החתימות.
סה"כ  26ספרים ב –  25כרכים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!
!Totaling 26 sefarim in 25 volumes. Sizes and Conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 525

לוט  22ספרי שו"ת "מהדורות יחידות" .חלקם ספרים נדירים שלא הופיעו
.147
במכירות פומביותCollection of 22 sefarim Q&A "Only editions". Some are rare .
Sefarim that never appeared at auctions.
לוט ספרי שו"ת "מהדורות יחידות" .א' .שו"ת מהרא"ש מהרה"ג רבי אלכסנדר שמואל היילפרין.
למברג תרנ"ו" .מהדורה יחידה" ,6 .ק"ו ד'; נדיר מאוד ,לא הופיע במכירות פומביות .ב' .כרך 3
ספרים חשובים .1 :שו"ת נחל משה מהרה"ג רבי משה קריינס .וילנה תרמ"ו" .מהדורה יחידה",2 .
פ"ז ד';  .2שו"ת באר חיים מר' חיים טוביה מליניק .וילנה תרמ"ז" .מהדורה יחידה" ,3 .מ"ז ד'; נדיר,
לא הופיע במכירות פומביות .3 .יד מרדכי ח"א חידושים על מסכת שבת מהרה"ג רבי מרדכי
אלפרט .וילנה תרמ"ג" .מהדורה יחידה" 188 – 6 ,3 .עמ'; .ג' .שו"ת אבני זכרון ג"ח בכרך אחד,
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מהרה"ג רבי אלתר שאול פפר .סיגט – סטמר – ניו יורק תרפ"ג – צ"ט" .מהדורה יחידה" ,3 .קכ"ט,
 ,2ז' ,2 ,קל"ו ד' 5 – 147 ,7 ,עמ'; בעותק שאצלנו חסר שער ודף אחריו ודף אחרון של ח"ב .ד'.
פורת יוסף ב"ח ,מהרה"ג רבי יוסף הלוי צווייג .בילגורייא תרצ"ג" .מהדורה יחידה" .ח"א שו"ת  ,3מ"ג
ד'; ח"ב חידושים ופלפולים  ,1ל"ז ד'; מעט הגהות ותיקונים בכ"י .ה' .שו"ת שפתי אברהם מהרה"ג
רבי אברהם חיים ראובן יחזקי' רוטנברג אחיין החידושי הרי"ם וגדל אצלו .וארשה תרצ"ה.
"מהדורה יחידה" ,1 .ס"ח ,ב' – ה' ד'; ספירה אחרונה דרשה לשבת תשובה מהמחבר .חותמת
בעברית ולועזית מנחם בנימין בן ציון אב"ד ואדיסלוב בן הרה"ק רבי אהרן הלברשטאם אב"ד
ביאלה ביליטץ .ו' .שו"ת בית לחם יהודה ב"ח מהרה"ג רבי יהודה אשר אויזרמן .וילנא תרס"ד.
"מהדורה יחידה" ,4 .כ"ח ,2 ,נ"ב ד'; בעותק שאצלנו חסר שער ח"א ונכרך במקומו שער ח"ב ,כך
שהמספור אצלנו  ,4כ"ח ,1 ,נ"ב ד'; ז' .שו"ת שם משמעון מהרה"ג רבי שמעון פולק .סאיני תרצ"ב.
"מהדורה יחידה" ,4 .קפ"ד ד'; ח' .שו"ת רמ"ץ ח"א על שו"ע או"ח ויו"ד ,מהרה"ג רבי מאיר צבי
ויטמאיר .פרמישלא תרל"ב" .מהדורה יחידה" ,6 .ס"א ,3 ,צ' ד'; דפים ראשונים ואחרונים פגועים,
כולל חסר בטקסט .ט .כרך  3ספרים .1 :שו"ת בית היוצ"ר מהרה"ג רבי יואל צבי ראטה .מונקאטש
תרנ"ו" .מהדורה יחידה" ,12 .ס"ט 1 ,ד;  2דף
אחרונים רשימת חותמים .2 .באר יצחק על מ'
חולין מהרה"ג רבי אברהם יצחק גליק .למברג
תרנ"ו" .מהדורה ראשונה" .עותק חסר,
במקור ,2 .רפ"ח ד'; העותק שאצלנו מסתיים
בדף ק"ס סוף פרק רביעי .3 .גנזי יוסף על פרי
מגדים מהרה"ג רבי יוסף אלטר עפשטיין.
מונקאטש " .1895מהדורה ראשונה",4 .
קי"ט 1 ,ד'; הסכמות חשובות מהאדמו"ר רבי
יהושע מבעלז ,האמרי יוסף מספינקא ועוד.
מעט הגהות בעיפרון .י' .שו"ת בגדי ישע
מהרה"ג רבי שמואל ב"ר יוסף הלוי מדייני
ביאליסטוק .וילנה תר"ד" .מהדורה יחידה",3 .
ל"ג ,כ"ד ד'; הסכמות חשובות מרובות והסכמת
הצמח צדק .י"א .כרך  2ספרים .1 :תבואות השדה ח"ג ,מהרה"ג רבי אליעזר דייטש .למברג תרנ"ז.
"מהדורה יחידה" ,13 .קי"א 1 ,ד';  .2שו"ת ברכת יעקב מהרה"ג רבי יעקב יוקיל הירש תלמיד הדברי
חיים .למברג תרל"ט" .מהדורה יחידה" ,4 .ס"ט 1 ,ד'; דפים אחרונים פגועים כולל חסר בטקסט.
י"ב .שו"ת נחלת שמעון מהרה"ג רבי שמעון זרחי .וילנה תרנ"ז" .מהדורה יחידה" .ע"ו 2 ,ד'; שער
מעטפת על הכריכה .י"ג .שו"ת כוח שור מהרה"ג רבי יצחק שור .קולומאה תרמ"ח" .מהדורה
יחידה" ,7 .צ' 2 ,ד'; בעותק אצלנו חסר דף אחד מתוך ה –  .7רשימת חותמים בתחילת הספר 3
עמודים .י"ד .שו"ת שמן ראש עם קונטרס בשמים ראש דרושים והספדים ,מהרה"ג רבי אשר אנשיל
אשכנזי .מונקאטש תרס"ג" .מהדורה יחידה" ,4 .מ' צ"ל מ"ה ,1 ,נ"ב ,נ"א – ס' ,מ"ב ,2 ,ט"ז ד'; ט"ו.
שו"ת ים הגדול עם פרק מעשה המת המיוחס להלל הזקן מהרה"ג רבי יעקב משה טולידאנו.
קהיר(מצרים?)תרצ"א" .מהדורה יחידה" ,1 .ו' ,ר"ג עמ'; בעותק שאצלנו חסר עמוד אחרון .ט"ז.
זכרון מנחם כולל שו"ת וכו' מהרה"ג רבי שלמה זלטלוב .וארשה תרפ"ד" .מהדורה יחידה" .נ"ד ד';
שוליים רחבים במיוחד .י"ז .שו"ת קרן לדוד חלק או"ח ,מהרה"ג רבי אליעזר דוד גרינוואלד .סטמר
תרפ"ט" .מהדורה יחידה" .עותק חסר ,במקור  ,4ק"פ ,12 ,בעותק שאצלנו חסר בסוף  4דף .דפים
אחרונים פגועים כולל חסרים בטקסט .י"ח .שו"ת פרדס רמונים ובו שלשה ספרים :תיקון עגונים
ועגונות ,דברי שלום ואמת וכתר מלכות .מהרה"ג יואל כ"ץ .סטמר תרצ"ו" .מהדורה יחידה" ,8 .ק"ל
עמ'; י"ט .שו"ת אורי וישעי מהדורא קמא ,מהרה"ג רבי אורי שרגא פייבל טויבש .למברג תרמ"ו.
"מהדורה יחידה" .במקור ,3 ,צ' ד'; העותק שאצלנו מסתיים בדף פ"ז .דפים ראשונים ואחרונים
פגועים .כ' .שו"ת זכרון יהודה או"ח ,מהרה"ג רבי יהודה גרינוואלד .בודפסט תרפ"ג" .מהדורה
יחידה" ,6 .קס"ח 6 ,עמ'; כ"א .שו"ת באר משה ב"ח ,מהרה"ג רבי משה דאנשעווסקי .וילנא תרס"ה.
"מהדורה יחידה" ,6 .ע"ב ,1 ,ס"ז ד'; שער נפרד לח"ב .שוליים רחבים במיוחד .כ"ב .שו"ת משיב
דברים ח"ב ,מהרה"ג רבי גרשון ליטש רוזנבוים .מונקאטש תרס"ב" .מהדורה יחידה" ,3 .ח' ,ק"א ד';
סה"כ  27ספרים ב –  22כרכים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
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!Totaling 27 sefarim in 22 volumes. Sizes and Conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 630

לוט  7ספרי שו"ת "מהדורות ראשונות" .חלקם ספרים נדירים.
.148
Collection of 7 Sefarim q&a "First editions". Some are rare sefarim.
לוט ספרי שו"ת "מהדורות ראשונות .א' .כרך  2ספרי הרה"ג רבי שלמה יהודה
טבק" ,מהדורות ראשונות" .1 .שו"ת תשורת ש"י מהדורא תניינא .מ .סיגעט
תר"ע .ק"ב ד';  .2ערך ש"י חידושי ש"ס .מ .סיגעט תר"ע .ק"ח ד'; ב' .שו"ת
מהריא"ץ שוסבורג ח"א ,מהרה"ג רבי יהושע אהרן צבי וויינבערגער עם קונטרס בנין
יהושע מנכדו הרה"ג רבי מרדכי בריסק .מורגרטין תרע"ג" .מהדורה ראשונה",10 .
ק' ,2 ,ק"ב – קי"ז 1 ,ד'; שער נפרד לקונטרס .דף אחרון רשימת חותמים .ג'.
שו"ת בנין דוד מהרה"ג רבי דוד דוב מייזליש נין החוות דעת .אוהעל תרצ"ב.
"מהדורה ראשונה" ,4 .ק"מ עמ'; חלקם העליון של עמודים א' – ב' חסר .רשימת
חותמים קצרה .ד' .שו"ת שער יהושע מהרה"ג יהושע בנבנשתי תלמיד המהרי"ט.
הוסיאטין תרס"ד" .מהדורה ראשונה" ,1 .קי"ד 2 ,ד'; ה' .שו"ת לבושי מרדכי או"ח
ו – יו"ד ,מהרה"ג רבי מרדכי ליב ווינקלער" .טולטשובה תרע"ב – ג'" .מהדורה
ראשונה" .במקור  ,12ס"ו ,5 ,ק"י ד'; בעותק שאצלנו חסר שער או"ח ו –  2דף
נוספים .ו' .שו"ת אמרי יושר ח"א מהגאון רבי מאיר אריק .מונקאטש תרע"ג.
"מהדורה ראשונה" ,4 .ק"ו ד'; ספר מפורק .ז' .שאלות ותשובות צפנת פענח
מהגאון רבי יוסף ראזין הרוגוטשובר .דווינסק ת"ש" .מהדורה ראשונה" ,1 .נ' ד';
לא נשלם בדפוס.
סה"כ  8ספרים ב –  7כרכים ,גודל ומצב משתנה .נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 8 sefarim in 7 volumes, Sizes and Conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 245

אוסף גדול  47כרכים ספרי ירושלים .רובם מהדורות יחידות או ראשונות .חלקם
.149
ספרים נדיריםBig collection of 47 volumes from Sifrei Yerushalayim. Mostly Only .
or First editions. Some are rare editions.
אוסף ספרי ירושלים עותקים שלמים וחסרים .א' .שבילי דוד יהודה על שו"ע חו"מ מהרה"ג רבי דוד
יהודה ליב זילברשטיין .ירושלים תרכ"ה .בדפוס ישראל בק" .מהדורה ראשונה" .במקור ק' ד';
בעותק אצלנו חסר  4דף אחרונים .ב' .שו"ת עטרת יצחק מהרה"ג רבי יצחק אייזיק רבינוביץ.
ירושלים תרפ"ה" .מהדורה ראשונה" .קכ"ו ,ו' ד'; נייר משובח ,שוליים רחבים במיוחד .ג' .אמרי צבי
על הש"ס ב"ח ,צבי הירש צלאל יכין המכונה קאהאן .ירושלים תרפ"ד ,2 .נ"ט ,1 ,ע"ח 1 ,ד'; שער
נפרד לח"ב .ד' .כרך  2ספרי שו"ת .1 :שו"ת כרם שלמה ב"ח ,מהרה"ג רבי שלמה נתן קוטלר.
ירושלים תרצ"ו" .מהדורה יחידה" ,3 .ק"מ ד'; בעותק זה חסר דף אחרון .2 .שו"ת בית יעקב ב"ח
מהרה"ג רבי יעקב רודרמן .וילנא תרע"א – ב' .במקור  ,3כ"ח ,2 ,כ' ד'; בעותק זה חסר שער ח"ב.
ה' .חבל יעקב ח"ג חידושים ופלפולים מהרה"ג רבי אבא יעקב הכהן ברוכוב .ירושלים תרצ"ו.
"מהדורה יחידה" ,4 .קל"א עמ'; ו' .שערי דעת על שו"ע יו"ד ב"ח ,מהרה"ג רבי אהרן גורדון .ירושלים
תרפ"א" .מהדורה יחידה" ,1 .ס' ,1 ,ס"א – ק"ב ד'; בעותק זה נוסף דף בגודל שונה לוח בתיקון
והשמטות .שער נפרד לח"ב .ז' .שלחן המערכה ח"א הלכה ,מהרה"ג רבי ישראל מרדכי טונקעלאנג.
ירושלים תרצ"א ,12 .ל"ו עמ'; ח"א בלבד לא נדפס יותר .ח' .חיי שלמה על הש"ס ,מהרה"ג רבי
חיים שלמה קום .ירושלים תרפ"ט" .מהדורה יחידה" ,8 .קע"ו עמ'; שוליים רחבים במיוחד .ט'.
שו"ת עדת יעקב ב"ח ,מר' יעקב פיטרקובסקי .ירושלים תרצ"ד" .מהדורה יחידה" .י"ב ד';  ,1כ"ו –
נ"ו עמ'; נושא סנהדרין .י' .מעיני הישועה ליקוטים נחמדים ,מר' יהושע קרלנשטיין .ירושלים תרפ"ד.
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"מהדורה יחידה" .מספור עותק זה ,2 ,צ' 4 ,עמ'; שינוים במספור בין הספריה הלאומית – יודלוב
– וינוגרד ורוזנפלד.י"א .שאגת ירושלים ח"א ,דרושים בנושא ארץ ישראל והמדינה .מאת יעקב
שמשון שטרנשוס .ירושלים תש"ח" .מהדורה יחידה" ,4 .צ"ב עמ'; י"ב .באר יצחק על סדר קדשים
מהרה"ג רבי שלום ליב אייזנבך .ירושלים תרע"א" .מהדורה יחידה" ,2 .ק' ד'; י"ג .מאורי יצחק
דרושים על סדר הפרשיות מר' מאיר יצחק פרידמן .ירושלים תר"ע" .מהדורה יחידה" ,2 .קפ"ג 1 ,ד';
בדף הפורזץ הקדשה לחתן יהושע ליב ניימאן חותם יהושע בלויא .י"ד .כרך  2ספרים .1 :פרחי
אליהו חקירות ושאלות וכו' מהרה"ג רבי אליהו משה לונץ .ירושלים תרס"ט" .מהדורה יחידה",4 .
ס"ד ד';  .2קרן יהושע ח"ב דרושים נחמדים וכו' מהרה"ג רבי יהושע עפשטיין .פיטרקוב תרס"ו.
"מהדורה יחידה" ,1 .ל"ה ד'; בעותק זה חסר דף ל"ד .ט"ו .שו"ת יחוה דעת מר' צבי מקובסקי.
ירושלים תרצ"ה" .מהדורה יחידה" ,3 .ח' ד' ,ט' – קל"ח 2 ,עמ'; ט"ז .כתר כהונה – נזר הקודש מר'
דוב בער דוד ריפמן .ירושלים תרצ"ב ,28 .צ"ח ,1 ,ט"ז ,2 ,צ"ג 2 ,עמ'; שער נפרד לנזר הקודש .י"ז.
משיח הרוחני מר' יוסף גרובער .ירושלים תרפ"ח" .מהדורה יחידה" ,1 .צ' עמ'; י"ח .אחות יהודה
דרשות וחידושים ,מר' יהודה
פאלישץ 2(.עותקים) .ירושלים
תרצ"א" .מהדורה יחידה" .קי"א,
 1עמ'; י"ט .בן פנה דרושים וכו'
מהרה"ג רבי אליהו קלצקין.
ירושלים תר"ץ ,2 .צ"ה ד'; שער
מעטפת על הכריכה .כ' .חוט
המשולש ברכי יוסף ב"ח אחרונים
חידושים מר' יוסף ליביאניקער.
ירושלים תרצ"ד" .מהדורה
יחידה" ,4 .צ"ה ,כ"ג ,כ"ד עמ';
כ"א .תורת הברית על ברית
מילה ופדיון הבן מר' שעפטל
דוידזון עם ספר אמרי נעם
דרושים מאבי המחבר .ירושלים
תרצ"ו ,8 ,10 .נ"ג ,6 ,נ"ב 2 ,עמ'; שער נפרד לאמרי נעם .עם תמונת המחבר ותמונת מגן הברית.
לדף תמונת המחבר מישהו הצמיד מודעת אבל על פטירת המחבר .כ"ב .פרי צדיק הלכות ברכות
מהרה"ג רבי שאול קצין – כרם שלמה ח"א חידושים ודרושים מהרה"ג רבי שלמה קצין .ירושלים
תרצ"ח 4 .ד' ,נ"א 1 ,עמ' 4 ,ד' ,צ"ה 1 ,עמ'; בעיקרון שני ספרים נפרדים בשערים נפרדים ,אולם
בשער המעטפת על הכריכה הם ביחד .כ"ג .שדה יצחק ח"א ,שו"ת מהרה"ג רבי יצחק ווילדר.
ירושלים תש"ג" .מהדורה יחידה" .ח"א בלבד!  ,8כ"א 3 ,עמ'; עמודים  5/6תמונה צבעונית של
תמונת הריאה בדיקת חוץ ופנים .כ"ד .נזר הקדש חידושים ברמב"ם ח"א מר' שלמה גורונצ'יק.
ירושלים תרצ"ה ,4 .קל"ב עמ'; עותק זה מסתיים בעמוד קכ"ח .כ"ה .חמדת צבי עה"ת ע"פ חסידות
מר' צבי דוד גלזר .ח"א בלבד .ירושלים תרצ"א" .מהדורה יחידה" ,12 .ק' עמ'; רשימת חותמים 2
עמודים .כ"ו .מצבת משה ח"א דרושים מרבי משה אשר מ"מ מוואשילעשאק .ירושלים תרס"ח.
"מהדורה יחידה" ,6 .ס"ד ד'; ספר נדיר אינו בוינוגרד ורוזנפלד .כ"ז .חבת הקודש דרושים
והספדים מהרה"ג רבי גדליה סילברסטון .ירושלים תרצ"ז" .מהדורה יחידה" 9 .ד' ,פ"ו 1 ,2 ,עמ';
איורים רבים ,כולל  2איורים יהודים מתפללים בכותל המערבי .כ"ח .עונג אברהם על ענייני שבת
ופרקי אבות מהמקובל רבי אברהם טכורק .ירושלים ת"ש" .מהדורה ראשונה" .קי"ב עמ'; כ"ט .דברי
אברהם על חומשים ויקרא – במדבר – דברים וחמש מגילות ,מהמקובל רבי אברהם טכורק .ירושלים
תרפ"ז" .מהדורה יחידה" ,1 .מ"א ,ט' ד' 40 ,עמ' ,1 ,ס"ח ד' 2 ,10 ,עמ' ,1 ,ס"ח ד' 44 ,עמ'; שער
נפרד לכל חלק( .בראשית – שמות נדפסו בפיטרקוב) .ל' .נאה דורש דרושים מר' יהודה ליבוש
שיפמן .ירושלים תרצ"ג" .מהדורה יחידה" ,10 .ק"ו עמ'; ל"א .ברורי המדות עם וכו' ח"א מהרה"ג
רבי חיים הירשנזון .ירושלים תרפ"ט" .מהדורה יחידה" 2 ,18 ,2 ,302 – 4 ,9 .עמ'; עם פורטריט
המחבר ותמונת התעודה שקיבל לרגל יובל השבעים .כולל שער באנגלית ומאמר מחתנו שאף זה
באנגלית .ל"ב .ליקוטי חז"ל ח"ב על משניות מר' חיים זגול לוי .ירושלים תרע"ה" .מהדורה יחידה".
במקור  ,1נ"א ,1 ,נ"א – נ"ז ד'; עותק זה מסתיים בדף נ"ג .לאחר דף נ"א שער נוסף ולאחריו דף
נ"א ואולי דפים אלו מיותרים .ל"ג .שביבי א"ש ח"א על שו"ע או"ח וחו"מ מהרה"ג רבי אברהם צבי
שור .ירושלים תרצ"ה" .מהדורה יחידה" ,4 .קמ"ד עמ'; ל"ד .השקפה לברכה על מצות ביאור ווידוי
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מעשר עם ביאור מקורות הברכה מהרה"ג רבי יוסף צבי הלוי אב"ד יפו .ירושלים תר"ץ" .מהדורה
יחידה" ,8 .רמ"ג 3 ,עמ'; בעותק זה חסרים  2עמודים אחרונים .ל"ה .מזמרת הארץ בעניין מצות
התלויות בארץ ח"א מר' משה מרדכי עמרמי .ירושלים ת"ש" .מהדורה יחידה" ,8 .צ"ו עמ'; ל"ו.
משפטי בני אדם ח"ב הנקרא שעשוי בני אדם מהרה"ג רבי ראובן גליק .ירושלים תש"ה" .מהדורה
יחידה" ,12 .רנ"ב עמ'; ל"ז .כרך  3ספרים מהחכם רבי יוסף חיים ילוז" ,מהדורות יחידות".1 .
הלכות אישות ירושלים תרצ"ד ,7 .פ'  1ד';  .2תולדות אליהו ,תולדות אבי המחבר עם תמונתו.
ירושלים תרצ"ג 1 ,88 .עמ';  .3ילקוט יוסף עניינים שונים ופסקי דינים – סיפורים ותולדות רבינו האור
החיים הקדוש .ירושלים תרצ"ד 80 ,4 .עמ'; ל"ח .כרך  2ספרי הרה"ג רבי שמעון הלפרין ,ירושלים
תר"ץ" .מהדורות יחידות" .1 .מאמר דבר אל העם ,2 .כ' עמ';  .2מטה שמעון ח"ג ,2 .נ"ו עמ';
ל"ט .אשי משה חידושי אגדות ,מהרה"ג רבי משה כץ .ירושלים תרס"ח" .מהדורה יחידה" ,2 .צ"ו ד';
בעותק זה חסר דף א' .מ' .כרך  4ספרים .1 :שדה יצחק ח"א שו"ת מהרה"ג רבי יצחק וילדר.
ירושלים תש"ג" .מהדורה יחידה" .ח"א בלבד!  ,8כ"א 3 ,עמ'; עמודים  5/6תמונה צבעונית של
תמונת הריאה בדיקת חוץ ופנים .2 .שו"ת מנחת לח"ם עני מהרה"ג רבי יוסף חנניא מייזליש .עותק
חסר התחלה וסוף .3 .שו"ת שלמת חיים מהרה"ג רבי יוסף חיים זוננפלד .ירושלים תרצ"ה ,3 .כ"ח
עמ';  .4שלמה חדשה מר' שלמה סובל .ירושלים תרצ"ה ,1 .ל' עמ'; מ"א .מדרש רבה מגילת רות ע"פ
תפארת ציון מרבי יצחק זאב יאדלער .ירושלים תרנ"ה" .מהדורה ראשונה" ,2 .נ"ד ד'; מ"ב .אבן
משה ח"א חקירות ושו"ת מהרה"ג רבי אליהו משה לונץ .ירושלים תרע"ד" .מהדורה יחידה" ,6 .י"ח
ד'; מ"ג .כרך  2ספרים .1 :פרורי אורה עה"ת מהרה"ג רבי יהודה ליב רוגלין .ירושלים תר"ץ.
"מהדורה יחידה" ,5 .קכ"ה עמ';  .2דברי אגדה מר' חיים שטיינער .ירושלים תרע"ב" .מהדורה
יחידה" ,1 .ע"ג ד'; מ"ד .אבן שמעון ח"ב שו"ת וחקרי הלכות מהרה"ג המשגיח רבי אלחנן יעקובוביץ.
ירושלים תרצ"ז" .מהדורה יחידה" ,2 .מ"ח 2 ,עמ'; שער מעטפת בלבד .מ"ה .כרך  5ספרים
חשובים .1 .מרגניתא דר' מאיר על התנא רבי מאיר בעל הנס ,מר' פנחס מנחם ישעי' מינצברג.
ירושלים תרפ"ג" .מהדורה יחידה" .ס"ד ד';  .2עץ חיים ח"ה ברא מזכה אבא מר' חיים הורביץ.
ירושלים תרפ"ה" .מהדורה יחידה" ,3 .י"ז ד';  .3עץ פרי מרבי ישראל סלנטר .ירושלים תרס"ג,1 .
ט"ז ,צ"ל י"ז .4 .עץ פרי מאמר בעניין חיזוק לומדי תוה"ק ,מהגאון רבי יצחק אלחנן .ירושלים תרס"ג.
י"ח ד'; בעותק זה חסר דף אחרון .5 .קונטרס הלכות חלה ואבר מן החי ,מרבי ישראל מודובסקע נכד
הבעש"ט הקדוש .ירושלים תרפ"ט" .מהדורה יחידה" .כ' עמ'; עותק המחבר?? בתוך הספר 17
תיקונים בכ"י ,נראה כת"י המחבר .מ"ו .דברי חזקיהו דרושים – שו"ת וסוגיות ,ח"א מהרה"ג רבי
חזקיהו יהושע .ירושלים תרצ"ה" .מהדורה יחידה" ,16 .ס"ח ,ק"ד ,2 ,ס"ד ,2 ,ק"ס עמ'; שערים
מקוצרים לכל נושא .עם תמונת המחבר .מ"ז .ספר שלא נשלם בדפוס ,יסוד התורה בנושא
חשיבות לימוד התורה ,מר' יצחק יחיאל סוננסזון .ירושלים תר"צ" ..מהדורה יחידה" .בספריה
הלאומית מצויים עותקים עם מספור שונה ,אך אין חולק שהספר לא נשלם בדפוס(.עיין ספרים
שלא נשלמו בדפוס מאת נפתלי בן מנחם) .בעותק זה  ,3כ"ט עמ';
סה"כ  63ספרים ב –  47כרכים ,רובם מהדורות יחידות או ראשונות ,חלקם ספרים נדירים,
חלקם לא הופיעו במכירות פומביות .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!!
Totaling 63 sefarim in 47 volumes. Most of them are Only or First editions. Some are .
!rare editions, some never appeared at auctions. Sizes and Conditions vary, sold as is
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אוסף  45ספרים ב –  38כרכים .דרושים – דרשות וביאורים" ,מהדורות
.150
יחידות" .חלקם ספרים נדירים שלא הופיעו במכירות פומביות.
Collection of 45 sefarim in 38 volumes. Drushim – Drushim and Explanations. "Only
editions". Some are rare editions that didn't appeared at auctions.
אוסף ספרי דרוש .א' .כרך  2ספרים "מהדורות יחידות" .1 .מפיק מרגליות דרושים ,מר' דוב בער
הורוויץ .וילנה תר"נ .מ"ח ד'; רשימת חותמים ארוכה  7עמודים .2 .עדות ביהוסף חלק ההלכות,
חידושי סוגיות מהרה"ג רבי יוסף קוקיס .וילנה תרנ"ו ,3 .צ' ד'; ב' .מי מנוחות דרושים בענייני אמונה
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( 2עותקים) מר' אליעזר ליפמן נייזאטץ .פרסבורג תרמ"ד ,4 .מ"ו ד'; בעותק  1הקדשת וחותמות ר'
נפתלי הערצקע שעהר שו"ב בבעלעד .ג' .משברי ים מהרה"ג רבי יחיאל מיכל שלגר .סאיני תרצ"ה.
י"ז ,ל"ב ד'; חסר דף ב' בספירה ראשונה .מסופר על המחבר שלפני בגיל בר מצוה כבר ידע את
כל הפרי מגדים בע"פ .ד' .בתי נפש דרשות לשבתות וחגים ,מהרה"ג רבי יוסף קוטנפלן – ברסלוי.
ווין תקע"ה ,2 .נ"ד ד'; עותק פגוע .ה' .זכרון יוסף דרשות בענייני אמונה וגאולה העתידה ,מהרה"ג
רבי אהרן הכהן חתן מרן הח"ח .וילנה תרפ"ד ,1 .ט"ז ד'; ו' .נחלה לישראל עבדו דרושים על מועדים

מהרה"ג רבי ישראל זאב הורביץ .קליינוורדיין תרצ"ז ,4 .נ"ט ד'; רשימת חותמים ענקית  5דף .קרע
עם חסר בפינה השמאלית העליונה של דף אחרון .ז' .שביל הזהב דרושים מהרה"ג רבי ברוך הכהן
קאהן .ניו יורק תרס"ג 84 ,8 .עמ'; ח' .קהלת יעקב ביאורים על מאמרי חז"ל ,מר' יעקב יוסף
שטרוזמן .פיטרקוב תר ס"ה .מ"ז ד'; רשימת חותמים  3עמודים .בשער הספר רישום בעלות חתום
יעקב פארדאנסקי פה עיר וארשה מילדי קויל .ט' .מקור חיים י"ב דרושים ,מר'ברוך ארמן .בילגוריי
תרצ"ב ,1 .ל"ט ד'; הסכמות חשובות .י' .צוף דבש דרושים מהרה"ג רבי בנימין דוד לוין .וארשה
תרנ"ט .מ"ז ד'; בעותק זה חסר דף אחרון 3 .דף אחרונים רשימת חותמים .י"א .דגל יהודה דרושים
למועדים ,מר' יהודה ליב לזרוב .ניו יורק תרע"ד 80 .עמ'; י"ב .כרך  3ספרים .1 :דעת סופר דרושים,
מהרה"צ רבי אהרן גרינבערג .מיהלוביץ תרפ"ח ,4 .מ"ה ,ו' ד'; רשימת חותמים דף  4מדפים
ראשונים ונוסף בסוף הספר עוד .2 .מגן דוד קבלה מרבי דוד אבי זמרה .מונקאטש תרע"ב ,6 .נ' ד';
הסכמות חדשות למהדורה זו .רשימת חותמים בעמוד אחרון .3 .תורת יצחק עה"ת ,מהרה"צ רבי
יצחק מערינהאלץ .חסידות .וארשה תרס"א" .מהדורה יחידה" ,2 .ל' ,1 ,כ"ד ,1 ,ח' ,1 ,ח' ,1 ,י"ח ד';
י"ג .שבט מישור חוברת ב' דרושים וחידושים לחנוכה מהרה"ג רבי מאיר ליב פרייא משוראן .יו"ל ע"י
תלמידי ישיבת שוראן .מיכאלבצע תרצ"ה 32 .עמ'; כריכת מעטפת בצבע כתום .י"ד .זכרון אפרים
דרושים במוסר ויראת שמים ,מהר' אפרים קוניטופסקי .לובלין תרס"ח .ע"ט 1 ,ד'; חותמת הרב ליב
רוז .י"ח .כרך  2ספרים .1 :שערי עזרה ובו  3ספרים אילת אהבים – פרי הארץ – יעלת חן ,מהרה"ג
רבי צבי אלימלך טייכר .למברג תרכ"ו ,4 .ק' 4 ,ד';  4דף אחרונים לא מוזכרים בספריה הלאומית
ולא בוינוגרד ורוזנפלד .2 .בתי נפש דרושים לשבתות וחגים ,מהרה"ג רבי יוסף קוטנפלן – ברסלוי .ווין
תקע"ה ,2 .נ"ד ד'; בדף א' בספר בתי נפש חתימה הק' פסח  ...מלייפניק .י"ט .כרך  4ספרי דרשות
מהרה"ג רבי גדליה סילברסטון .1 :מתוק מדבש ח"ג .ימים נוראים ,הספדים ועוד .ניו יורק תרע"ח48 .
עמ';  .2דרכי בקדש ימים נוראים ועוד .סט .לואיס תרפ"ב 32 .עמ';  .3דורש טוב ימים נוראים ועוד .ניו
יורק? תרפ"ג 32 .עמ';  .4קול שופר ימים נוראים וכל השנה .סט .לואיס תר"ץ 44 .עמ'; כ' .דברי אמת
התעוררות לתשובה מהרה"ג רבי יודא כהן קרויס אב"ד לקנבך .לקנבך? פאקש? תרע"ח? תרע"ה?
ל"א עמ'; "גרמנית" באותיות עבריות! כ"א .מטה שמעון ח"ב דרושים לכל השנה ,מהרה"ג רבי
שמעון היילפרין .וילנה תרפ"ג ,2 .כ"ג ד' .שער מעטפת בצבע ורוד .כ"ב .שמע יעקב דרושים
וחידושים עה"ת והש"ס מהרה"ג רבי יהושע יעקב בהרה"ג רבי משה צבי .פיטרקוב תרס"א .ס"ב ד';
ספר נדיר אינו מופיע וינוגרד ורוזנפלד .כרוך איתו דרוש תפלת ישרים מהיעב"ץ .פרודגורזע תרע"א.
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 ,4ג' – ל' ד'; כ"ג .אור הצבי דרושים לחגים ועוד .מר' צבי הירש ברל'ס .לובלין תרל"ה ,5 .ק"ס ד';
הסכמת מהרי"ל דיסקין .כ"ד .אמרי בנימן  22דרושים ח"א ,מהרה"ג רבי בנימן רבינוביץ אב"ד
וואסלוי .פאלטישען תרס"ח .נדפס רק ח"א י"ב דרושים .במקור  ,4נ' ד'; בעותק זה חסר דף
ההסכמות .כ"ה .לקוטי שושנים אגדות ומדרשים ,דרושים וכו' מהרה"ג רבי יעקב גערשטיין .ניו יורק
תרפ"ג .מ"ג ד'; כ"ו .דרשות לעמנו ולדתנו ח"א(לא נדפס יותר) ,מהרה"ג רבי אלכסנדר זושא
אלישביץ .ריגא תרצ"ד ,2 .ק"ס עמ'; כ"ז .חקל תפוחים י"ג דרשות ובסופו כלל למד הקדשים מר'
מרדכי בהרי"ף .וארשה תרע"ב .ג ,צ"ב ,כ' ד'; כ"ח .אמרי יצחק דרושים ח"א( 2עותקים) .מהרה"ג רבי
יצחק מאיר הכהן שווארץ .סטמר תר"ץ ,1 .ל"ד ד'; כ"ט .בית אהרן דרשות והספדים מהרה"ג רבי
אהרן אנגלמן עם דרך אניה מהרה"ג רבי אלכסנדר יהודה אב"ד גומבין עם קונטרס אהל אהרן
תולדותיהם של הנ"ל .פיטרקוב תרצ"א ,1 .קמ"ב .ל' .קהלת משה ח"ב אסיפת מאמרים וכו' ,מהרה"ג
רבי משה חיים טריוואקס .וארשה תרס"ד 32 .עמ'; ל"א .שרגי נהורא דרושים וחידושים מר' יצחק
יהודה ספיר .פתח תקוה תרפ"ז 106 ,10 .עמ'; כרוך איתו .1 :חכמי התלמוד :ספר רב ,ביוגרפיה
מקובצת תולדות רב ,מאת יוסף אומנסקי .טרנוב תרצ"א .ק"ד עמ';  .2קונטרס ח"י אלול ה' – תש"ג,
שיחות האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש .ניו יורק תש"ד .ל"ב .קונטרס השגחה והמעשה ענייני תשובה
וכו' ,מר' משולם שאול ארדמן .פיטרקוב תרע"ג .ע"ד ד'; ל"ג .עדן בגן דרושים וביאורים ,מר' נתנאל
שנור .בילגורייא תרע"א ,1 .ס"ה ד'; נדיר ,אינו מופיע בוינוגרד ורוזנפלד .ל"ד .תאמי צביה כולל
עשרה מאמרות ,מהרה"ג רבי צבי הירש בלוך .קניגסברג תרכ"א ,5 .ע"ב ד'; רשימת חותמים גדולה
בתחילת הספר  5עמודים .ל"ה .ספר המו"ד מור דרור וגם מאמרים ודרשות ח"ה ,מהרה"ג רבי יעקב
הירש .פאקש תרנ"ז ,4 .רנ"ה עמ'; שער נוסף בלועזית .ל"ו .נפש יהודה שמונה דרושים .מר' יהודה
זאב ריזב"ש .וילנה תרע"א .במקור מ' ד'; בעותק זה חסר  4דפים אחרונים .ספר נדיר אינו בוינוגרד
ורוזנפלד .ל"ז .קהלת שמואל ח"א ,מר' שמואל ריכטר .פיטרקוב תרע"ד ,2 .ל"ח ד'; רשימת חותמים
ארוכה  7עמודים .כרוך איתו ספר תנופת אהרן חיזוק הדת והאמונה ודינים מר' משה אהרן גולנבק.
ירושלים תרצ"ד .מ"ד עמ'; רשימת חותמים בעמוד אחרון .ל"ח .אני חומה מיוסד על הפסוק אני
חומה וכו' ,דרושים – מאמרים בענייני חינוך מהרה"ג רבי יהושע מרמרינסקי .בילגורייא תרע"א .כ"ד
ד';
סה"כ  45ספרים ב –  38כרכים .חלקם ספרים נדירים שאף לא הופיעו במכירות פומביות .גודל
ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
Totaling 45 sefarim in 38 volumes. Some are rare sefarim that never appeared at auctions.
!Sizes and Conditions vary, sold as is
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אוסף  12ספרי דרושים – דרשות וביאורים" ,מהדורות
.151
ראשונות"Collection of Sifrei Drushim – Drushes and Beurim, .
"First editions".
אוסף ספרי דרוש וכו'" .מהדורות ראשונות" .א' .דברי יצחק דרושים וכו'
מהרה"ג רבי יצחק אייזיק רבינוביץ עם ח"ב דברי חיים מבנו הרה"ג רבי חיים.
פיטרקוב תר"ע .ב' ,ס"ד ,מ' ד'; שער נפרד לח"ב .ב' .ויכתב מרדכי ב"ח דרוש
על מעלת האחדות וכו' מר' מרדכי זלצר .מונקאטש תרצ"ו – ח' .כ"ד ,כ' ד'; ג'.
מנחת מרחשת דרושים נפלאים וכו' ,מרבי אהרן שמואל קנלר .לובלין תרס"ח.
נ"א ד'; לא הצלחנו להבין מהספריה הלאומית – יודלוב – וינוגרד ורוזנפלד,
אם זה מהדורה ראשונה או דפוס סטראוטיפי .כל אחד מהם כותב משהו
אחר(.יודלוב מביא רק מהדורה זו ,בספריה הלאומית כתוב שמהדורה
שניה הפרט הוא תרס"ט  ,1925וינוגרד ורוזנפלד כותבים שיש מהדורה ב
– תרס"ד ,ותרס"ח זה מהדורת צילום) ד' .שיח אליעזר שמונה עשרה
דרושים מהרה"ג רבי אליעזר ראנין .וילנא תרס"ו .מ"ז ד'; ה' .לב חיים 32
דרושים לשבתות וחגים ,מר' חיים טוביה מליניק .פיטרקוב תרנ"ד .פ"ו 1 ,ד';
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ו' .דברי יצחק דרושים ערבים וכו' מהרה"ג רבי יצחק בונין .וילנה תרס"ח ,1 ,2 .פ"ז ד'; ז' .בית יהושע
דרושים מתקופות השנה ,מר' יהושע פריידין .וארשה תרס"ה .מ"ב ד'; ח' .אור הצפן שיחותיו
והנהגותיו של רבי נתן צבי פינקל .חוברת א' בלבד .קובנה כ"ט שבת תרפ"ח .י"ב עמ'; ט' .בית יעקב
ח"א ,דרושים ושו"ת ,מהרה"ג רבי יעקב רודרמן .ניו יורק תרס"ח ,7 .מ"ח ,7 ,ל"ז – מ"ח עמ' .שער
נפרד לחלק השו"ת .י' .המטיף דרשות למועדי השנה ,מאת הרה"ג רבי גרשון פיעסטון .וילנה
תרס"ד .ל"ו ד'; י"א .דרשות מהר"ם שיק ,מהגאון רבי משה שיק .קלויזנבורג תרפ"ז? תרצ"ז? .כ"ג,
 ,1פ"ד ד'; ספירת דפים ראשונה ,תולדות מהר"ם שיק .בשער הספר הקדשה אל מנחם מאיר
שרייבער חתום הק' שמואל משה ...כרוך איתו מדרש תנחומא ח"א .פיטרקוב תרע"ד .ג' ,צ"ב ד';
חותמות מנחם מאיר שרייבער גרוסוורדיין וחותמת שהספר שייך להאברך הנ"ל הי"ד .י"ב .חסד
לאברהם מהרה"ג רבי אהרן הכהן חתן מרן החפץ חיים .ירושלים תר"פ ,4 .נ"ח 2 ,ד';
סה"כ  12ספרים ,חלקם נדירים ואף לא הופיעו במכירות פומביות .גודל ומצב משתנה ,נמכר
כמות שהוא.
Totaling 12 sefarim. Some are rare and never appeared at Auctions. Sizes and Conditions
!vary, sold as is
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אוסף  61ספרים על הש"ס – משניות – פרקי אבות וכו' "מהדורות יחידות".
.152
חלקם ספרים נדירים ,חלקם לא הופיעו במכירות פומביות.
Collection of Sefarim on Shas – Mishnayos – Pirkei Avos and more. "Only editions". Some
are rare, some didn't appear at auctions.
אוסף ספרים על הש"ס וכו' "מהדורות יחידות" .א' .שבלים חקירות – מאמרים וכו' מר' משה דוד
הופמן .ווין תרל"ו 156 ,8 .עמ' .ב' .אנשי השם ביוגרפיה של תנאים
ואמוראים וכו' מהרה"ג רבי ירמיהו לעוו .סטמר תרצ"ג ,10 .ע' ד'; ג' .כרך
 3ספרים "מהדורות יחידות".1 :קהילת יעקב ירחון רבני .מר' יעקב יושיע
גרינפלד .זברוב תרפ"ה 2 ,14 .עמ'; חוברת ראשונה בלבד .2 .חלוקא
דרבנן כללים מהרה"ג רבי אברהם עזרא פוקס .פרמישלא תרס"ב ,2 .מ"ו
ד';  .3תוספות עזרא חידושים ופלפולים מהרה"ג הנ"ל .למברג תרנ"ד.
לפי כל הביבליוגרפיות המספור  ,1כ"ז 1 ,ד'; בעותק זה "נוספו" עוד דפי
הסכמות כולל הסכמות שניתנו לאחר הדפסת הספר .ד' .הס קטגור
סנגוריה על תורה שבעל פה ,מר' דובעריש טורש .ורשה תרפ"ד154 ,5 .
עמ'; חתימות לא מזוהות בעברית ולועזית .ה' .אמרי מהרז"ל על ש"ס –
שו"ע ותנ"ך ,מהרה"ג רבי שלמה יהודה פרידלנדר .גרוסוורדיין תרפ"ח,2 .
ל"ח ד'; דף אחרון רשימת חותמים .ו' .חוט המשולש על פרקי אבות(ללא
הפנים) פרקים א' – ב'(לא נדפס יותר) ,ע"פ פרושי הרבנים למשפחת
גינז ,רבי אלעזר שמחה בונים ,רבי משה ,רבי חיים אלטר .טרנוב תר"ץ.
 ,1 ,27ק"ע עמ'; חתימות נפתלי צבי שלזינגר מביסרמין ,יוסף
וואהלבערג מק"ק ה .האדאז ,משה דוב סימאנן(סימון)
מאקא(מאקאווא .ז' .הפלאה שבערכין על מסכת ערכין מהרה"ג רבי יצחק
אייזיק רבינוביץ .וילנה תרס"ה .במקור ס"ט 1 ,ד'; בעותק זה חסר דף ב'
צוואת המחבר .חתימה בשער הספר ,לה' הארץ ומלואה שייך לאברהם
דרושקביץ? ח' .גנזי יוסף פלפולים וכו' מהרה"ג רבי יוסף שוורץ .דעווא
תר"ץ 344 ,16 .עמ'; בתוך הספר  3הגהות קצרות .ט' .כרך  3ספרים
"מהדורות יחידות" .1 .דרכי חיים על מסכת עירובין ח"א עד ד' ט'(לא
נדפס יותר) מהרה"ג רבי חיים מרדכי אדלר .בודפסט תר"פ .מ' עמ'; .2
דרכי חיים על מ' ב"מ ח"ב פרקים ב' – ג' מהרה"ג הנ"ל .מיכלובצע
תרצ"ב" .ד עמ';  .3אמת ליעקב דרושים ופלפולים מהרה"ג רבי יעקב
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פקטה .מונקאטש תר"ץ .מ"ח עמ'; דף אחרון רשימת חותמים .י' .ליקוטי חבר בן חיים ח"ב ,ליקוטים
שונים – דרושים – הספדים וחידושי סוגיות ,מהרה"ג רבי חזקיה פיבל פלויט .מונקטש תרל"ט,1 .
צ"ה 1 ,ד'; עם הספד על מרן החתם סופר .י"א .קול אבות על מסכת אבות עם הפנים ,מר' ישראל
ליטווין .ריגא תרצ"ז .קי"ג ד'; י"ב .בנין יהושע חידושים ופלפולים מהרה"ג רבי יהושע אלטר וילדמן.
וארשה תרנ"ז? תרנ"ח? ,3 .ס"ה 1 ,ד'; י"ג .כרך  2ספרים .1 :בית דוד ב"ח דברי אגדה ודברי הלכה
מהרה"ג רבי דוד שליסל .מונקאטש תש"א ,24 .ע"ו עמ'; בראש השער כי תש"א את ראש בנ"י תוצאה
שניה .לא מצאנו מהדורה זו בשום מקום .2 .הכנה ליום טוב על מ' ביצה מהרה"ג רבי משה צבי
פרידמן .מונקאטש תרפ"ה ,4 .ס"ח ד'; י"ד .ספר אהל משה על ענייני ספיקות וחזקות ב"ח ,מר' משה
אהרן לוין .וילנא תרפ"ו – ז' ,2 .ע"ח ,2 ,ס"ב ד'; ט"ו .כרך  2ספרים .1 :צל החכמה קונטרס א'
מחידושי ש"ס ופוסקים ,מהרה"ג רבי אלכסנדר זוסמן הפטקה .ורשה תרס"ד ,1 .ל"ו ד'; חתימה
מספרי אפרים אונגר זעליחוב .2 .בנין יוסף דרושים וכו' מר' יוסף בן שמעון מוורקה .פיטרקוב תר"ע.
מ"ב ד'; ט"ז .כרך  2ספרים .1 :חידושי מהרש"ג על סוגיות איסור מצטרף לאיסור וקידושין שאין
מסורים לביאה ,מרבי יצחק משה גרויז .טירנוי תרצ"ט ,2 .נ"ב 32 ,עמ';  .2חזון ישעי' עה"ת ח"א
מהד"ת מהרה"ג רבי ישעי' הלוי יונגרייז .סאינ תרצ"ט .ל"ז 3 ,ד'; רשימת חותמים  2.5עמודים .י"ז.
קנין חדש על כתובה דאירכסא וספר אבידת רבו הספד על הרה"ג רבי אליעזר דייטש מהרה"ג רבי
מרדכי פארהאנד .בודפסט תרפ"ג .פ' 1 ,עמ'; י"ח .מנחה חדשה על יו"ט שני של גלויות ומסתעף
לכמה סוגיות הש"ס ,מר' חיים פיצער .טשרנוביץ תרפ"ט ,8 .ר' עמ'; עמוד א' שער נוסף מקוצר .אינו
בוינוגרד ורוזנפלד .י"ט .כרך  2ספרים .1 :אגרא דשמעתתא ענייני חזקה ,מר משה אברהם אבלי
הכהן .מונקטש תרס"ו .מ"ד ד';  .2שערי קודש – תואר משה הלכות שחיטה וכו' מהרה"ג רבי משה
אריה ליב ליטש רוזנבוים .פרשבורג תרל"ב ,2 .פ"א 1 ,ד'; בעותק זה חסר דף השער .כ' .שארית
יעקב מהרה"ג רבי יעקב פריינד .פשמשיל תר"ץ ,1 .ל"ט ד'; כ"א .דברי משה מ"מ לש"ס ,מר' דוב
משה נמיוט .וילנה תרס"ו .כ"ד ד'; כ"ב .ביכורי ראשית חדושי ש"ס וכו' מהרה"ג רבי יעקב שמואל
אויסלנדר .שמלויא תרפ"ו ,2 .נ"ב ד'; דיו השער בצבע כתום .רשימת חותמים ענקית  5דף .כ"ג.
לקח נחמד סידרא קדמאה חידושי גפ"ת מר' מנחם צבי רבינוביץ .וילנה תר"ל .כ"ה 1 ,ד';
לקח נחמד ,שתים שהם ארבע סידרא תנינא ,מהרב הנ"ל .וילנה תר"ל .אינו רשום ואינו ידוע!! ,1
כ"ד נראה חסר ,אין לנו מושג כמה דפים אמור להיות בספר .בספריה הלאומית – יודלוב –
וינוגרד ורוזנפלד והיברו בוקס יש רק חלק א'.
כ"ד .הגהות על בבלי וירושלמי ב"ח ראשונים ,מהרה"ג רבי יוסף צבי דינר .פרנקפורט דמיין תרנ"ו –
ז ,1 .צ"ו ,1 ,קי"ד ד'; שער נפרד לח"ב .כ"ה .בית יהודה על אגדות הש"ס ,מהרה"ג רבי יהודה אריה
די מודינא .ונציה שצ"ה .במקור ל"ז ,1 ,מ"ח 4 ,ד'; בעותק זה חסר שער ודף שאחריו וכן  2דף
אחרונים .כ"ו .קיצור התלמוד מסכת בבא קמא ,מאת חיים טשרנוביץ .לייפציג תרפ"ג ,2 ,69 ,4 .ק"ב,
 6עמ'; עם שער מקוצר אחרי עמוד  .1 ,69כ"ז .חידושי מהר"ץ ח"א מר' צבי ריזפדר .פיטרקוב
תרע"א .י"ט ד'; כ"ח .שתי המערכות חידושים עה"ת וגפ"ת ב"ח ,מר' ברוך בנן ציון רפפורט .בילגורייא
תרע"ב .ל"ו ,1 ,ק"י ד'; שער נפרד לח"ב .כ"ט .פרי שלמה חידושים על שש מסכתות מהרה"ג רבי
יעקב שלמה האלצבערג .ורשה תר"ע .ע"ו ד' צ"ל ע"ח ד'; ל' .מנורת בצלאל נרותיה שבעה על מאמרי
רבב"ח .וילנה תרמ"ט ,3 .ע"ח ד'; ל"א .מנחת כהן על מסכת מנחות ,מהגאון רבי יהודה הכהן מליסא.
פראג תקמ"ח ,1 .ס"ט .ד'; ל"ב .דברי משה חידושי משניות – מדרשים ואגדות מר' משה פלדמן.
מונקטש תר"ס ,4 .נ"ב ד'; ל"ג .הכנה ליום טוב על מ' ביצה מהרה"ג רבי משה צבי פרידמן .מונקאטש
תרפ"ה ,4 .ס"ח ד'; בדף הפורזץ האחורי ,בכ"י לא מזוהה ,חידושי תורה? ראשי פרקים לדרשה?
ל"ד .ישמח לב ח"ב על סדר נזיקין ,מהרה"ג רבי משה שמעון הלוי .ס .וואראהל תרע"ג ,4 .ק"כ 1 ,ד';
ל"ה .שעורים בתלמוד ב"ח ,מהרה"ג רבי חיים טשרנוביץ .ורשה תרע"ג .ח"א מבוא לבבא קמא,4 ,
 121עמ'; ח"ב באורים למס' ב"ק 1 ,71 ,עמ'; ל"ו .בית יעקב ח"ב ביאורים על הגדות הש"ס ,מהרה"ג
רבי יעקב היבשר .מונקאטש תרצ"ב ,4 .פ' ד'; ל"ז .מאורי אור ח"ז ,ק"ן טהור מהרה"ג רבי אהרן
וירמס ממיץ .מיץ תקצ"א ,1.רכ"א ד'; בעותק זה חסר דף ב' וייתכן שעוד דפים .הספר מפורק .ל"ח.
מי באר חידושים על מסכתות מר ישראל משה זיסקינד .פיטרקוב תרס"ז .מ"ח ד'; אינו בוינוגרד
ורוזנפלד .ל"ט .ברכת משה על מסכת חולין מהרה"ג רבי משה פולק אב"ד באניהאד עם ס' ברכת
יצחק סוגיות ,מהר"הג רבי יצחק פולק אבי מח"ס ברכת משה .פאקש תרע"א ,12 .קנ"ג 1 ,ד'; רשימת
חותמים בסוף הספר  3עמודים .מ' .אהל דוד על מסכתות שבועות ויבמות מהרה"ג רבי דוד דייטש.
פרסבורג תקצ"ה .מ' 3 ,ד'; רשימת חותמים בסוף הספר  3דף .מ"א .חפץ חיים ח"א(לא נדפס יותר)
ביאור מאמרות מהש"ס ע"פ א' – ב' ,מהרה"ג רבי חיים יצחק יוזפסברג .למברג תרנ"א ,1 .ק"ה ד';
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(דף ק"ה נכרך אחרי דף השער) .מ"ב .כרך  3ספרים .1 :אוריין תליתאי ח"ג מספרי השו"ת מהרה"ג
רבי משה תאומים .למברג תר"ם .במקור  ,10ק"ז ,ל' ד' בעותק זה חסרים  30דפים אחרונים.2 .
תבואות השדה ח"ב מהרה"ג רבי אליעזר דייטש .למברג תרנ"ד ,9 .צ"ג ד';  2שערים .3 .תבואות
השדה ח"א מהרה"ג הנ"ל .למברג תרנ"ב .במקור  ,3קמ"ז ד' עותק זה חסר ומסתיים בדף קמ"ב.
דפים אחרונים פגועים .מ"ג .כרך  2ספרים .1 :תוצאות חיים מהרה"ג רבי חיים אויערבאך .מ .סיגט
תרס"ח .פ"ו ד';  .2תהלה לדוד עה"ת ב"ח ,מהרה"ג רבי יהודה דוד רוטנברג .מונקאטש תרל"ב.
במקור  ,7נ"ז ,2 ,ע"ב ד'; בעותק זה חסר שער ח"א ודף אחריו .שער נפרד לח"ב 5 .עמודים
אחרונים של ח"א רשימת חותמים .מ"ד .זכרון יחזקאל על סוגיות מהרה"ג רבי יחזקאל מייזליש.
אוהעל תרצ"ה ,4 .נ"ב עמ'; שער מעטפת בצבע כתום .מ"ה .חידושי עין מאיר מהרה"ג רבי מאיר
טויבר .פרשבורג תר"ן .במקור  Vצ"ל  ,VIקס"ח ,י"ד ד'; עותק זה חסר ,מתחיל בדף א' ומסתיים בדף
קס"ח .דף קי"ט שער ספר עין מאיר על מסכת חולין .מ"ו .אלביש ישע על מסכת כריתות ,מהרה"ג
רבי דוד אלימלך יאלעס .מונקטש תרע"ד ,1 .מ"ב 1 ,ד'; כרוך איתו ספר הים התלמוד מהרה"ג רבי
משה יהושע העשיל אורנשטיין .פיטרקוב תרע"ד .פ"א ד'; מ"ז .לב יהודה על מסכת חולין וכו',
מהרה"ג רבי יום טוב יהודה אבלעס .וינה תרס"ח ,8 .כ"ב ,ל"א – נ"ח 1 ,ד'; מ"ח .נצח ישראל סוגיות
וכללים ,מהגאון רבי ישראל הלוי מזמושץ .פרנקפורט דאודר תק"א" .מהדורה יחידה"  ,1נ"ח 1 ,ד';
מ"ט .נחלת צבי ח"א חידושים על מועד מהרה"ג רבי נח צבי אולמן .גרוסוורדיין תרצ"ז ,4 .פ"ז 1 ,ד';
בעותק זה חסר דף אחרון .חתימת וחותמות יוסף אולמן.
סה"כ  61ספרים ב –  49כרכים ,חלקם ספרים נדירים ,חלקם לא הופיעו במכירות פומביות.
גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
Nice lesson Sidra Kadmaa.
Nice lesson, 2 that are four Sidra Tanina, from Rabbi Menachem Tzvi Rabinewitz. Vilna,
1870. Not recorded and not known!! 1, 24 looks like missing, we have no idea how much
pages is supposed to be in the sefer. In the national library – Yudlow – Vinegrad and
Rosenfeld and Hebrew books there is only part 1.
28. Beis Yehuda on Agadot Hashas by Reb Yehuda Arye Di Mudina, Ventzia, 1635.
Missing the title page and the page after, also the last 2 pages.
51. Frankfurt Dauder 1741. "Only edition" 1.
Totaling 61 sefarim in 49 volumes, some are rare sefarim, some never appeared at
auctions.
!Sizes and Conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 700

אוסף  17כרכי ספרים על הש"ס – משניות –פרקי אבות וכו' "מהדורות
.153
ראשונות" .בחלקם חתימות או חותמותCollection of 17 volumes of sefarim on Shas .
– Mishnayos – Pirkei Avos and more. "First edition". In some there are signatures
or stamps.
אוסף ספרים על הש"ס וכו' "מהדורות ראשונות" .א' .בית אברהם ח"ה בענייני קרי וכתיב וחידושים
ופלפולים מהרה"ג רבי אברהם ביק .פרסבורג תר"ן .ט"ז ,ה' ,קכ"ג עמ'; חתימה מזרחית בשער .ב'.
אור תורה מכתב עתי חדשי פלפולים בשיטות הש"ס וכו' יו"ל ע"י ר' פנחס זעליג שוורץ .מחברת א' כל
שנה ראשונה .קיילנוורדיין תרצ"ב .מ"ד ד'; רישומים ששייך לחברת תפארת בחורים מישקולץ .ג'.
כרך  2ספרים .1 :עץ הדעת טוב על מסכת שבת מהרה"ק רבי עוזיאל מייזליש" .חסידות" .למברג
תרמ"ו ,2 .צ"ג ד'; בעותק זה "חסר" דף אחרון .חותמת הסניף של ישיבת חכמי לובלין .2 .דברי
התורה על שו"ע מהרה"ג רבי צבי הירש אויערבאך .ורשה תרמ"א" .מהדורה יחידה" .ס"ב ד'; ד'.
מקור הברכות ח"א חידושים ודרושים על מסכת ברכות מהרה"ג רבי אברהם יהושע גולדברג .ברלין
תרס"ה 199 ,8 .עמ'; ה' .עבודת אהרן מאמרי חז"ל וכו' מר' אהרן יוסף פיינזילבער .ורשה תרנ"ג.
מ"ח ד'; בדפוס נתן שטרפגיסער .מהדורה ראשונה "" שאינה רשומה "" .ו' .תורת אבות פירוש על
משניות אבות עם הפנים ח"א ,מר' אברהם ישכר דוב לוין .למברג תרע"ב ,6 .ס"ז ד'; (ביודלוב
ובוינוגרד ורוזנפלד מופיע מספור זה ,במרחב הספריה הלאומית מופיע  ,4ס"ח ד'; הסכמות
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ח שובות מגדולי האדמורי"ם וכן רשימת אדמור"י שושלת רוזין שהתחייבו לקחת עותק .מלקט
הרבה מספרי החסידות .ז' .חידושי רשב"א על מסכת ביצה וכו' למברג  ,2 .1847ל"ו ד'; חתימות
ורישומי דוד משה ואהרן בלויא מסרדניא .ח' .מנחת ישראל על מסכת עירובין חלקים א' – ב',
מהרה"ג רבי ישראל רייך .ויטצן – פאקש תרס"ח – ע"ג ,7 .צ"ו ,צ"ט – ק"ב ,ק"ב – קל"ג 1 ,ד'; ,3
קל"ב ,קל"ב – קמ"ו ד';  2כרכים נפרדים .ט' .רמון פרץ על מסכת חולין ,מהרה"ג רבי פרץ טוביה
שטיין .מישקולץ ת"ש ,1 .ב' ,ב' – קכ"ז ד'; רשימת חותמים בעמוד אחרון .י' .ליבא בעי חידושי
סוגיות מהרה"ג רבי שאול בראך .פאקש תרס"ה ,6 .קל"ח .כרוך איתו מנחת יחיאל פרי העץ הלכות
יו"ד .עותק חסר התחלה וסוף .י"א .חדושי הלכות מהר"ם ברבי ח"א ,מהגאון רבי מאיר ברבי.
דירנפורט תקמ"ו ,1 .ק"ו ד'; בדף הפורזץ האחורי חתימות ורישומי בעלות בעברית ולועזית ,בין
הרישומים :מוהר"ר גרשום במוהר"ר עזריאל מדרופייאן? הלך לפה לד"ת עם הנקובים למטות
בית ישראל .י"ב .בית אהרן על מס' בבא מציעא
מהרה"ג רבי אהרן וואלקין .פיעטרקוב תרס"ה.
ק"כ ד'; כרוך איתו ספר מעיני החכמה על מסכת
בבא מציעא ב"ח ,מהגאון רבי אריה ליב צינץ.
ורשה תרנ"ה ,2 .קל"ה ,ע"ט ד'; י"ג .חדושי ושו"ת
מהר"ם ברודא מהרה"ג רבי מרדכי ברודא.
מונקטש תרס"ח ,3 .ק"א ד' .עמוד אחרון רשימת
חותמים .י"ד .נהרי אפרסמון על מסכת ביצה
מהרה"ג רבי יעקב טננבוים .מונקטש תרע"א ,3 .צ'
ד'; רשימת חותמים ארוכה  7עמודים .בדף 3
חותמת המו"ל רבי משה טננבוים נכד המחבר.
ט"ו .מאמר מרדכי חידושים עה"ת וכו' וביאורים על
סוגיות ב"ח ,מהרה"ג רבי מרדכי קארנמעהל.
ורשה תרצ"ו .בשער נכתב בילגורייא(לפי שם
המדפיס ,נדפס בורשה) ,1 .כ"ה ,מ"ז ד'; שער
נפרד לח"ב .ט"ז .אהבת ציון ח"ד חידושי גפ"ת על
ביצה ומכות מהרה"ג רבי יוסף קליין .ורנוב תרצ"ד.
 ,2י"ב ,ל"ו ,ד ,ל"ז – נ"ו ד'; רשימת חותמים 5
עמודים .שער מעטפת בצבע כתום .י"ז .צל"ח על
מסכתות ר"ה – יומא וכו' מהגאון האדיר רבי
יחזקאל לנדא הנודע ביהודה .ורשה תרל"ט ,1 .ז' ,ל"ב ד';
סה"כ  20ספרים ב  17 -כרכים .בחלקם חתימות או חותמות .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות
שהוא!.
Totaling 20 sefarim in 17 volumes. In some there are Signatures or Stamps. Sizes and
Conditions vary, sold as is!.
מחיר פתיחה .₪ 350
לוט  4ספרים על תרי"ג מצות וביאוריהם" .מהדורות יחידות".
.154
Collection of 4 sefarim on Tarya"g Mitzvos and their explanations. "Only editions".
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לוט ספרים על תרי"ג מצות .א' .כונת המצות על תרי"ג
מצות קונטרס א' מרבי שמעון זאב פרלמן .קליינוורדיין
תרצ"ג" .מהדורה יחידה" .במקור כ"ד ד'; בעותק זה
חסר דף אחרון .ב' .כונת המצות על תרי"ג מצות
קונטרס ד' ,מרבי שמעון זאב פרלמן .קליינוורדיין
תרצ"ו" .מהדורה יחידה" .כ"ה ד'; ד' .ידי משה מנין
וסדר תרי"ג מצות עם תרגום אידיש וביאור מהרה"ג
רבי צבי הירש גויטין" .מהדורה יחידה" ,1 .ע"ו ד'; ה'.
ספר מצות גדול ח"א מצות לא תעשה מרבי משה
מקוצי ע"פ ברית משה מ רבי משה חיים בן ר' אברהם
אהרן .מונקטש תרס"ה" .מהדורה יחידה" ,10 .רכ"ו
ד'; שוליים נאים .הסכמות רבות וחשובות ,כולל מהאדמו"ר אהבת ישראל מויזניץ ,מונקאטש
ועוד .חתימה בדף השער לה"ו הק' שרגא משולם ווייס?.
סה"כ  4ספרים" ,מהדורות יחידות" .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!
!Totaling 4 sefarim, "only editions". Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 210

לוט  5ספרים וחוברות בעברית ,ערבית יהודית וערבית
.155
Set of 5 Sefarim and Booklets in Hebrew, Jewish Arabic and Arabic.
לוט  5ספרים וחוברות בעברית ,ערבית יהודית וערבית.
א' .חמשה חומשי תורה ,בערבית יהודית ,ויאנה ,תר"ס  .1900ב'' .עשרת הדברות לרבינו סעדיה
גאון אלפיומי זיע"א' ,עברית וערבית .איור
בדף אחרי השער .מצרים ,בדפוס ברחוב
היהודים ,תש"ה .ג'' .הדבור הערבי' ספר
למוד לבתיה"ס ולמתלמדים ,מאת ד"ר יוחנן
קפליבצקי .ספר ראשון .ירושלים ,תש"ד.
ד'' .הדבור הערבי' ספר שני מאת ד"ר יוחנן
קפליבצקי .ירושלים ,תש"א .ה' .ספר
הדרכה לחקלאות .כולו בערבית.
פלשתינה.
גודל ומצב משתנה .האוסף נמכר כמות
שהוא.
Sizes and Conditions Vary. The
collection is sold as is.
מחיר פתיחה₪ 245 :

חפצי צדיקים וחפצי יודאיקה.
מעות חנוכה מאת האדמו"ר מרחמסטריווקאChanukah Gelt from the .
.156
Rachmistrivka Rebbe.
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מעות חנוכה  -מטבע שמירה והצלחה ,מאת
האדמו"ר מרחמסטריווקא .תש"ע .2010
Chanukah Gelt- Coin for Protection and
Success, from Chanukah Gelt from the
Rachmistrivka Rebbe. 2010

מחיר פתיחה₪ 175 :

קמיע .מטבע לשמירה והצלחה מידו הקדושה ובחתימתו של המקובל הצדיק רבי
.157
אברהם פישA coin for protection and success that was Signed and Received from the .
Holy hand of the Tzaddik and Kabbalist Rabbi Avraham Fish.

קמיע .מטבע לשמירה והצלחה מידו הקדושה
ובחתימת יד קודשו של המקובל הצדיק רבי אברהם
פיש .עטוף בנייר וניילון 4.5/4 .ס"מ.
Wrapped in paper and plastic. 4.5 / 4 cm.
המקובל הצדיק רבי אברהם יחיאל פיש – 'הרצף
הקדוש' מחבורת הצדיקים הנסתרים ,הסתופף בצילו
של רבי משה יעקב רביקוב (הסנדלר הקדוש) יחד עם
רבי לאון פתילון ,רבי יוסף וולטוך ורבי מענדל מבני
ברק .הבבא סאלי העיד עליו לפני פטירתו כי הוא
ממשיך דרכו בהשפעת ישועותיו על עם ישראל .נפטר
בערב שבת קודש ,י"ג אלול תשנ"ח וקברו בבית העלמין העתיק בצפת.
מחיר פתיחה₪ 840 :

הסידור והתהילים של האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מבאבוב ,עם חתימת יד
.158
קודשו .סידור 'בית יעקב' ניו יורק תש"ך The Siddur and the Tehilim of Rabbi .1960
Shlomo of Bobov, with the Signature of his Holy hand. Siddur Beis Yaakov, New
York 1960.
הסידור והתהלים של האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מבאבוב ,עם חתימת יד קודשו.
סידור 'בית יעקב' לרבי יעקב עמדין ע"פ 'יריעות שלמה' מרבי שלמה קלוגר .נוסח ספרד .בסופו
תהילים ,מעמדות וצעטיל קטן.
ניו יורק תש"ך (1960מהדורת צילום של מהדורת למברג תרס"ד  .)1904ת"ו ,כ ,תל"ג – תע"ב ד';
 23.7ס"מ 2 .שערים.
בדף לפני השערים חתימת יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מבאבוב .בדף ר"ה :תיקון
בכת"י מרובע .ייתכן שזה בכתב ידו של האדמו"ר .מאוחר יותר הסידור היה ברשותו של הגאון
רבי אברהם שלמה כץ מריסקווא – סאטמר .
כריכה מקורית מעט פגועה .כתמים .דף שס"ח קרוע עם חסר .מעט דפים מנותקים .בחלק מהדפים
קרעים בעיקר בשוליים .מצב טוב

108

On the page before the title pages is the Signature from the Holy hand of the Rebbe,
Rabbi Shlomo of Bobov.
On page 205: Correction in square handwriting. It may be the handwriting of the
Rebbe.
Later the Siddur was in the possession of Rabbi Avraham Shlomo Katz of RiskwaSatmar.
The original cover slightly damaged. Stains. Page 368 torn with missing. Few papers
detached. Some pages are torn mainly in margins. Good condition.

האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב [תרס"ח – תש"ס  ]1907/2000בן האדמו"ר
הרה"ק רבי בן ציון – הקדושת ציון מבאבוב .בן אחר בן לאדמו"ר הרה"ק הדברי חיים מצאנז.
בצעירותו נסמך ע"י רבני גליציה וכיהן כרבה של באבוב .לאחר השואה שיקם את חסידות באבוב
והקים מוסדות רבים של תורה וחסד .דברי תורתו נדפסו בספרים' :כרם שלמה'' ,דברי שלמה' ועוד.

מחיר פתיחה₪ 3,500 :

התהלים של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים מקליוולנד – רעננה זצ"ל .עם
.159
חותמו והוספות בכי"קThe Tehilim from Rabbi Yitzchok Eizek Rosenbaum Of .
Cleveland – Ranana Zatza"l. With his Stamp and Handwritten additions.
התהלים של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים מקליוולנד – רעננה.
תהלים ע"פ 'ארץ החיים' מרבי אברהם חיים כהן מק"ק ניקלשבורג ,אשר אח"כ קבע דירתו בעה"ק
חברון ,והוא בן הרב מוהר"ר שמואל בעה"מ ס' לקט שמואל בהגאון מוה' יוזפא בעל הגהות דרישה
ופרישה בן רבינו מוהר"ר וולק בעל הסמ"ע .ניו יורק ,הוצאת הרב אברהם יוסף ציק .תשי"ד .1954
[ ]212ד';  19.6ס"מ.
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בכריכה הפנימית חותמת
האדמו"ר רבי יצחק אייזיק
רוזנבוים מקליוולנד –
רעננה .בנוסף רשם
האדמו"ר בכי"ק מילואי
שמות הקודש ,כמו כן בתוך
התהלים האדמו"ר הוסיף
בכי"ק סימונים ,ולאיזה יום
בחודש שייכים הקפיטלך
האלו.
כריכה מקורית .מעט סימני
שימוש .מצב טוב מאוד.
האדמו"ר רבי יצחק אייזיק
רוזנבוים מקליוולנד –
רעננה נולד לאביו האדמו"ר רבי ישכר בער רוזנבוים מסטרוז'ניץ .הקים בית מדרש בקליבלנד ונקרא
האדמו"ר מקומרנא .עלה לארץ הקודש ובשנת תשל"ו נתיישב ברעננה כדי לחזק ולהשפיע במקום .הקים
את בית הכנסת 'היכל הברכה' ע"ש זקנו ונקרא האדמו"ר מקליוולנד .הקים כולל לאברכים שבאו מידי יום
מבני ברק .היה בעל חסד עצום ואירח רבים בביתו .נפטר בשנת תש"פ.

– Inside the binding there is the Stamp of Rabbi Yitzchok Eizek Rosenbaum of Clevelend
Ranana. Original binding. few usage marks. very good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

חפצי צדיקים .פיסת בד מכיסא קודשו של הישועות משה מוויז'ניץ.
.160
Objects from Tzadikkim. Piece of Cloth from the Covering of the Holy Chair of the Yeshues
Moshe of Viznitz.
חפצי צדיקים .פיסת בד מכיסא קודשו של האדמו"ר רבי משה יהושע הגר – ה'ישועות משה'
מוויז'ניץ.
על כיסא זה ישב במשך כ 17-
שנה בעת שערך את שולחנות
הקודש (טישים) עד כשנה לפני
פטירתו .גודל 8/7 :ס"מ .מספרים
בשם הרה"ק מנאשכיז זי"ע שאמר
שבהכלי שנתן לו רבו הרה"ק רבי
מיכל מזלאטשוב זי"ע יש לו כוח
לעשות נסים ונפלאות ......ואמר
"שאם רבו היה נותן לו השולחן אשר
ישב עליו היה ביכולת להחיות
מתים" .דברי בינה .האדמו"ר רבי
משה יהושע הגר – ה'ישועות
משה' מויז'ניץ [תרע"ו – תשע"ב
 ]1916/2012קדוש וטהור .מגדולי מנהיגי עולם התורה והחסידות בדור האחרון ונשיא מועצת גדולי
התורה .נולד לאביו האדמו"ר בעל ה"אמרי חיים" .כיהן רב בוילחוויץ ובשנת ת"ש הקים את ישיבת
בית ישראל בגרוסווארדיין .לאחר עלותו ארצה כיהן כראש ישיבת ויז'ניץ וכאב"ד שיכון ויזניץ בבני
ברק  .לאחר פטירת אביו כיהן אחריו כהאדמו"ר מויז'ניץ.
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on this chair he sat on a period of 17 years throughout the Tishin till one year before he
was niftar. size: 8/7 c"m.
It's told in the name of The Holy Rebbe of Neshchiz that he said that the object that his
Rebbe Reb Mechel of Zlotchev gave him, has the power to do wonders…….. and he said "if
my Rebbe Would'v given me the table thet he sat on, I would be able to make people Alive".
Divrei Bina".
₪ 210 :מחיר פתיחה

tallis and .?20 – ? תחילת המאה19 –  איטליה סוף המאה ה.טלית ונרתיק
.161
bag. Italy in the end of the 19'th century? in the start of the 20'th century?

 איטליה סוף.טלית ונרתיק
? תחילת19 – המאה ה
.?20 – המאה
על בד טלית פסים בצבע
:גודל טלית.)תכלת(לא החוטים
 מצב. כתמים. ס"מ1.85/90
.טוב מאוד
on the Tallit itself there is
lines in the Techeilet collor
(not the strings). size o the
Tallit: 1.85/90 c"m. stains.
very good condition.
₪ 350 :מחיר פתיחה

. בק"ק דורדרכט הולנד, לזכר משפחת כהן דה – הייר.פרוכת לארון קודש
.162
Curtain for Aron Hakodesh. in the memory of family Dah .?20/30-הולנד? שנות ה
– Heir, in the community of Durdrecht Holland. Holland? in the years of the 20/30?
- הולנד? שנות ה. בק"ק דורדרכט הולנד, לזכר משפחת כהן דה – הייר.פרוכת לארון קודש
.?20/30
–  "לזכר משפחת כהן דה: "עבדו את ה' בשמחה" מנורה ועיטורים מסביב ורישום:על הפרוכת רשום
." בק"ק דורדרכט הולנד,הייר
. מצב כללי טוב. הבטנה נצרכת תפירה. קרעים קטנים. כתמים. צריכה ניקוי. ס"מ1.58/2.06 :גודל
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On the
Curtain is
noted: "Ivdu
Es Hashem
Besimcha"
Candelabrum
and
Decorations
around and
Noted: "In the
Memory Of
Family Kohen
Deh – Hier, in
the
Community of
Durchdrecht
Holland".
Size:
1.58/2.06
c"m. needs
cleaning. stains. small tears. the lining needs alterations. overall good condition.
₪ 210 :מחיר פתיחה

Silver medal of the Rambam – .מדליית כסף הרמב"ם – רבינו משה בן מימון
.163
Rabeinu Moshe Ben Meimon.
. שנה לפטירתו800 .מדליית כסף הרמב"ם – רבינו משה בן מימון
. מצב מצוין. גרם62.3  משקל. ס"מ5 קוטר
Silver medal from the Rambam –
Rabeinu Moshe Ben Meimon. 800 years
"after his passing. Diameter 5 c"m.
weight 62.3 gram. Great condition.
₪ 210 :מחיר פתיחה

.ספרי חכמי עדות המזרח

. ספרים9 . רובם נדפסו במרוקו,אוסף ספרים מחכמי מרוקו
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.164

Collection of Sefarim from Chachmei Maraca, most of them were printed
in Maraca. 9 sefarim.
אוסף ספרי מרוקו .א' .מזרח שמ"ש על שו"ע יו"ד מהרה"ג רבי שלום משאש.
קזבלנקה תשכ"ב" .מהדורה יחידה" ,2 .ו' ,קי"ג ד'; עם תמונת המחבר .שער
צבעוני .ב' .שופריה דיעקב שו"ת בדיני יו"ד וחו"מ ,מהרה"ג יעקב בירדוגו.
ירושלים תר"ע" .מהדורה ראשונה" .במקור  ,10ס"ח ,2 ,מ' 3 ,ד'; בעותק זה
חסר כמעט כל דף השער .על הכריכה הפנימית מודבק דף מודפס בצבע ירוק,
הקדשה מודפסת מהמחבר ,בדף ראשון הקדשות בכ"י עתיק אולי המחבר .ג'
– ד' .דברי משה – דברי מרדכי 2 ,ספרים בכרך  .1מרבני משפחת בירדוגו שיו"ל
ע"י הרה"ג רבי שלום משאש .מכנאס תש"ז" .מהדורות יחידות" ,4 .כ"ה ד'; ע"ו,
 1ד'; שער נפרד לדברי מרדכי .ה' – ו' .כרך  2ספרים .1 :דבר אמת על שו"ע
מהרה"ג רבי ידידיה מונסונייגו .פאס תשי"ב" .מהדורה יחידה" ,5 .קפ"ד 5 ,ד';
שער צבעוני .מאחורי השער הקדשה מודפסת מנכד המחבר חתום בכ"י אהרן.
 .2משכיות לבב על תהלים מרבי יוסף יצחק מונסנייגו .פאס תר"ץ "מהדורה
ראשונה" ,1 .נ"ג ד'; ז' .גבול בנימין שו"ת מהרה"ג רבי שלום משאש .קזבלנקה
תשט"ז" .מהדורה יחידה" ,7 .נ"א ד'; שער צבעוני .ח' .ליצחק ריח ב"ח ,ח"א
שו"ת וח"ב ליקוטי הלכות מהרה"ג רבי יצחק אבן דנאן .ליוורנו תרס"ב" .מהדורה
ראשונה" .עותק חסר במקור  ,4צ"ח ,1 ,קכ"ט 1 ,ד'; בעותק זה חסר שער
ח"א ו –  2דף שאחריו ו  2 -דף אחרונים של ח"ב .שער נפרד לח"ב ,השער
בדיו כתום .מאחורי השער הקדשה בכ"י רבי ידידיה מונסוניגו? ט' .שו"ת
משפטים ישרים מהרה"ג רבי רפאל בירדוגו "המלאך רפאל" .קראקא תרנ"א.
"מהדורה יחידה" ,2 .ד' ,קי"ח ד';
סה"כ  9ספרים ,גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!
!Totlaing 9 sefarim, Sizes and Condtions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 280

 .165אוסף  8ספרים שנדפסו בג'רבה .מהדורות יחידות או ראשונות.
Collection of 8 sefarim that were printed in Djerba. Only or First
editions.
ספרי ג'רבה .א' .עצי היער חידושי תורה – ש"ס ושו"ת מרבי יוסף סאסי.
ג'רבה תשל"ב" .מהדורה יחידה" ,8 .קל"ו ד'; עם תמונת המחבר .ב'.
משכיל לדוד ח"ב על התנ"ך – מערכות – דרושים ושו"ת מרבי דוד עידאן.
ג'רבה תשכ"א" .מהדורה ראשונה" ,4 .ק"כ ד'; עם תמונת המחבר .ג'.
מאמר מרדכי ח"א חידושי ש"ס ופוסקים מרבי מרדכי סגרון ,עם ס"מ חיי
מרבי יצחק המכונה סחוגה מימון .ג'רבה תש"ח" .מהדורה יחידה",29 .
צ"ב ,1 ,ל"ב ד'; שער נפרד לס"מ חיי .ד' .אומר לציון י"ב דרושים על
ספר בראשית מרבי בן ציון כהן .ג'רבה ת"ש" .מהדורה יחידה" ,3 .נ"ב,
 1ד'; ה' .עפעפי שחר עה"ת מרבי שמואל טייב .ג'רבה תש"ט" .מהדורה
ראשונה" ,4 .קל"ו ד'; ו' .שמחת כהן ח"ב שו"ת מהרה"ג רבי רחמים חי
חויתה הכהן .ג'רבה תשכ"ו" .מהדורה ראשונה" ,19 .קי"ט 3 ,ד'; ז'.
אביאסף ח"א דיני טריפות הריאה מרבי אברהם הכהן .ג'רבה תשכ"ד.
"מהדורה יחידה" ,12 .ק"כ ד'; ח' .פרחי כהונה ח"ב חידושי ש"ס
מהרה"ג רבי רחמים חי חויתה הכהן עם מעט מים מרבי מימס מאמו
וקונטרס בני מכי"ר מרבי כאמוס מאמו .ג'רבה תשכ"ג" .מהדורה
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ראשונה" ,8 .ס"ט ,2 ,י"ב ,י' ד'; עם תמונת המחבר .שער נפרד למעט מים .סה"כ  8ספרים,
מהדורות יחידות או ראשונות .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 8 sefarim, Only or First editions. Sizes and Conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 210

'עיני דוד' מרבי דוד אמאדו .מהדורה ראשונה .אזמיר,
.166
תרכ"ו  .1866עותק נאהEiney David' by Rabbi David .
Amado. First Edition. Izmir, 1866. A nice copy.
ספר 'עיני דוד' חידושים על הרמב"ם ,שו"ת וליקוטים ,מרבי דוד אמאדו.
מהדורה ראשונה .אזמיר ,תרכ"ו  ]2[ .1866קל"ב ד';  31.5ס"מ .עותק
נאה .כריכה מקורית .נייר משובח .שוליים נאים .מצב מצוין.
Nice copy. Original cover. Fine paper. Nice margins. great condition.
הרה"ג רבי דוד אמאדו [תקל"ז – תקצ"ב  ]1777/1831מדייני איזמיר.
גדול בתורה ,בנגלה ובנסתר .בשנת תק"ס עלה לארץ הקודש ונתיישב
בחברון ,הקפיד לקום כל יום לתיקון חצות .ידוע שזכה לגילוי אליהו .ספריו:
'תהלה לדוד' 'עיני דוד'.
מחיר פתיחה₪ 245 :

'פני הבית' על שו"ע חו"מ .מהדורה יחידה .ליוורנו ,תר"ט

.167
’.1849
"Pnei Habayit" on Shulchan Aruch Choshen Mishpat. Only edition.
Livorno 1849.
ספר 'פני הבית' על שולחן ערוך חלק חושן משפט עם 'בית אב' על
הרמב"ם' מאת הרה"ג רבי אברהם ענתבי .מהדורה יחידה(מהדורת
צילום נדפסה בשנים האחרונות) .ליוורנו ,תר"ט  ]4[ .1849קי"ד; מ"ד ד';
 29.6ס"מ .בדף השער חתימה בכת"י סופר :ר' רפאל הלוי.
כריכה עתיקה מעט פגועה וללא שדרה .שוליים רחבים .כתמים .מעט נקבי
עש ובעיקר בשוליים .מצב טוב – טוב מאוד.
הרה"ג רבי אברהם ענתיבי [תקכ"ה – תרי"ח  ]1765/1858נולד לאביו
הרה"ג רבי יצחק ענתיבי .מתלמידיו של הרה"ג רבי רפאל שלמה לניאדו.
כיהן כרבה של חלב שבסוריה .חיבר ספרים רבים.
On the title page, is the Sofer's handwritten Signature: Rabbi Raphael
Halevi. Antique, Cover slightly damaged and without spine. Wide
margins. Stains. Few moth holes mostly in the margins. Good- very
good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :
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שו"ת 'מים עמוקים' מרבי אליהו מזרחי ורבי אליהו בן חיים 2 .הגהות בכת"י
.168
מזרחי .שאלוניקי ,תקס"ה Sefer Q&A Mayim Amukim by Rabbi Eliyahu 1805.
Mizrachi and Rabbi Eliyahu Ben Chaim. 2 commentaries in Mizrachi handwriting.
Saloniky, 1805
ספר 'מים עמוקים' והוא שו"ת מרבי אליהו
מזרחי [מהרא"ם] ומרבי אליהו בן חיים
[הראנ"ח] .שאלוניקי ,תקס"ה  ]1[ .1805ק"נ
ד';  28ס"מ .בדף מ"ג :הגהה בכת"י
מזרחי( 11שורות בשוליים) ובדף קל"ג
הגהה קצרה .ההגהות מעט קצוצות.
כריכה חדשה פשוטה .מעט כתמים ובלאי.
במספר דפים בודדים ,השוליים למטה
חתוכים מעט על הטקסט .בדף אחרון קרע
קטן באחד הקצוות .נקבי ותעלות עש ובחלקם
פגיעה בטקסט .מצב טוב
On page 43: Postscript in Mizrahi
handwriting (11 lines in margins) and on
page 133 short commentaries.
commentaries slightly chopped. Simple
new cover. Few stains and wear. In a few
single pages, the margins below are cut slightly over the text. On the last page a small tear at
.one end. Moth holes and moth canals and some of them damage the text. Good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

חתימות רבי שלמה אלטארס .ספר 'דבר משה' ח"ב .שאלוניקי,
.169
תק"ג Signatures of Rabbi Shlomo Altars. Sefer 'Davar Moshe' .1743
part 2. Saloniki, 1743.
ספר 'דבר משה' חלק ב' ,שו"ת מרבי חיים משה אמריליו .שאלוניקי ,תק"ג
 ]5[ .1743קמ"ח ד';  31.7ס"מ.
בדף השער ובדף א' חתימות רבי שלמה אלטארס" :איש צעיר שלמה כמה"ר
סי' יצחק אלטארס נ"ע ס"ט" .נולד בוונציה לאביו הגביר רבי יצחק.
כריכה ישנה .שוליים רחבים .בדף קמ"ג קרע באחד הקצוות עם מעט חסר
בטקסט .כתמים .תעלות ונקבי עש וחלקם על הטקסט .מצב בינוני.
Old cover. Wide margins. On the 143 page a tear at one end with a little
incompletion in the text. Stains. moth canals and moth holes and some
on the text. Fair condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

פולמוס.
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נדיר ביותר' .האמת והשלום אהבו' פולמוס מהרה"ג רבי שלמה זאב קליין אב"ד
.170
קולמר .פרנקפורט ,תרכ"א Extremely rare. "Ha'emes Ve'hasholom Ahuvo" .1861
Controversy from Rabbi Shlomo Zev Klein, Av Beit Din of Colmar. Frankfurt, 1861.
נדיר ביותר .קונטרס 'האמת והשלום אהבו' אגרת אל ר’ שלמה יהודה ליב הכהן רפאפורט (שי"ר)
מאת הרה"ג רבי שלמה זאב
קליין אב"ד קאלמאר.
החוברת בעניין הפולמוס,
כשהוציא ר' זכריה פרנקל את
ספרו 'דרכי המשנה' ,בה אינו
הזכיר את מקורה של התורה
שבעל פה וכן הסביר שהמושג
"הלכה למשה מסיני" הינו
פרשנות מאוחרת וכו' ,הגאון רבי
שמשון רפאל הירש ורבנים
חשובים נוספים יצאו נגד הספר,
וכשר' שלמה יהודה רפפורט
(שי"ר) יצא להגנתו ,כתב הרה"ג
רבי שלמה זאב קליין קונטרס
בשם 'האמת והשלום אהבו'.
פרנקפורט ,תרכ"א  22 .1861עמ';  18.2ס"מ.
ללא כריכה .נקב עש .כתמים ומעט בלאי .מצב טוב – טוב מאוד.
הרה"ג רבי שלמה זאב קליין [ ]1814/1867אב"ד קולמר .וכן כיהן כרב בבישהיים ,דורמנך
וריקסהיים .מראשי הרבנים האורתודוקסים בתקופתו שהתנגדו לשינויים בהלכה ולתנועה
הרפורמית.
The pamphlet on the controversy was written when Rabbi Zechariah Frenkel published
his sefer 'Derchei Mishnah', in which he did not mention the source of the Torah She'Baal
Peh and also explained that the term "Halacha Le'Moshe Mi'Sinai" is a late interpretation,
etc., Rabbi Shimshon Raphael Hirsch and other big rabbis opposed the sefer, And as
Rabbi Shlomo Yehuda Rapaport came to his defense, Rabbi Shlomo Zev Klein wrote a
pamphlet entitled "Ha'emes Ve'hasholom Ahuvo".
Without binding. Moth pinhole. Stains and little wear. Good- very good condition.
מחיר פתיחה₪ 420 :

פולמוס בית הכנסת בעיר הולל באנגליה' .טהרת הקודש' קונטרס ב' .ליעדז,
.171
תרפ"ח .1928
Controversy of the shul in the City of Hulel in England. "2'nd Phamhlet Taharos Hakodesh".
Liedzh, 1928.
קונטרס ב' 'טהרת הקודש' "על דבר טהרת וקדושת בית הכנסת אשר בעיר הולל".
הפולמוס :הקהילה בעיר הולל שבאנגליה קנו שטח בו היה בעבר בית תפלת נוצרים ,כדי להתאימו
לבית הכנסת ,במרתף אשר תחת הבית היו קברי עכו"ם ,לאחר סיור של הרה"ג רבי ישראל חיים
דייכעס והרה"ג רבי נחום סינסון התירו להתפלל במקום זה אף לכהנים .מאוחר יותר כאשר הרה"ג
רבי מרדכי צבי שווארץ החל לכהן כרבה של הולל נודע לו עניין זה ואסר להתפלל בבית כנסת זה ואף
שאל רבנים נוספים שאסרו ג"כ .הרב דייכעס כתב קונטרס 'טהרת הקודש' בו מספר על ששה קברים
בצדו של המרתף ואילו הרב שווארץ ראה כשלוש מאות ארונות ,אמנם אפשר לשער כי התגלו לאחר
זמן .נגד קונטרס א' פרסם הרה"ג רבי מרדכי צבי שווארץ קונטרס "להבדיל בין הטמא והטהור"
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ובקונטרס שלפנינו משיב הרה"ג רבי ישראל חיים דייכעס על השגותיו של הרה"ג רבי מרכי צבי
.) ראה שם בהרחבה,שווארץ(קובץ "מוריה" כסליו תשנ"ה
. מצב טוב מאוד. מעט כתמים. נייר טוב. כריכת מעטפת רכה. ס"מ22 ;' עמ24 .1928  תרפ"ח,ליעדז
] נולד1850/1937 הרה"ג רבי ישראל חיים דייכס [תרי"א – תרצ"ז
 כבר בצעירותו נסמך.לאביו הרה"ג רבי הירש אריה ליב מחכמי אנגליה
]שרווינדט- כיהן כרבה בעיר וולאדילסב שבפולין [ניישטדט.להוראה
.]ובלידס [ליעדז
The controversy: The community in the city of Hulel, England
brought a lot that was once a Church, with a plan to make a
Shul out of it. In the basement, there were non-Jewish burial
plots. After a tour in the building the Rabbanim Rabbi Yisroel
Chayim Deiches and Rabbi Nachum Sinson allowed the jews to
daven there, and even the Kohanim. later on, when Rabbi
Mordechai Tzvi Schwartz started to serve as the Rav in the City,
he was told about this Heter, and he asked other Rabbanim that
also said that it's not allowed to daven there. Rabbi Deiches
wrote a pamphlet "Taharos Hakodesh" where he writes that
there were 6 burials in the side of the basement, but Rabbi
Schwartz wrote that he saw 300 burials, but there is a suspect
that they were found after some time. Against the pamphlet from
Rabbi Deiches, Rabbi Schwartz wrote a pamphlet "Lehavdel
Bein Hatameh Ve'Hatahor", in our pamphlet Rabbi Deiches is
answering on Rabbi Schwartz. (see more in the booklet "Moriah"
Kislev 1995)
Soft paperback cover. Good paper. Few stains. Very good
condition.

₪ 350 :מחיר פתיחה

 תרצ"א, ירושלים. פולמוס ספר הזוהר.''מלחמות השם' – 'דעת אלקים
.172
Milchamos Hashem- Controversy of the Zohar. Jerusalem, 1931..1931
' 'מלחמות השם. ספרי פולמוס על הקבלה והזוהר מאת רבי יחיא קאפח2 כרך
.1931  תרצ"א, ירושלים.רבי יחיא בן רבי שלמה אלקאפח... אשר פעל ועשה
;'] עמ5[ ,] קע"ד12[
'דעת אלקים' תשובה לביקורת רבי הלל צייטלין מאת רבי יחיא בן רבי שלמה
. ס"מ24.4 ;'] כ"ז עמ4[ .1931  תרצ"א, ירושלים.אלקאפח
. מצב טוב מאוד. מעט כתמים.כריכה ישנה פשוטה
Old simple binding. Few stains. Very good condition.
 יצא נגד.] מגדולי חכמי תימן1850/1930 רבי יחיא קאפח [ה'תר"י – ה'תרצ"ב
 ודחיית מנהגים,תורת הקבלה והזוהר ולמען פסיקת ההלכה לפי הרמב"ם והרס"ג
 כמובן שנושא זה עורר פולמוס נרחב ורבני.שנהגו לאחר חתימת התלמוד
 ואלו השיבו שאינם יוצאים נגד כל תורת הקבלה,ירושלים יצאו נגד דעות אלו
. מתוך ויקיפדיה.והזוהר אלא רק נגד אמונות טפלות שהוגדרו כקבליות
₪ 280 :מחיר פתיחה
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חוברות וספרים נדירים.
מקום דפוס נדיר ביותר' .מערכי שמואל' הולל ,תרצ"א .1931
.173
אחד משני ספרים שנדפסו בהוללRare printing place. "Marchei .
Shmuel" Hullel, 1931. One of the two only Sefarim that were printed in
Hullel.
ספר 'מערכי לב' חידושים והערות בהלכה ואגדה מאת רבי שמואל מנחם
בראד רב בהולל .הולל .תרצ"א  ]1[ 47 .1931עמ';  22ס"מ.
מקום דפוס נדיר ביותר .וספר זה הינו אחד משני הספרים שנדפסו שם.
כריכה מעטפת רכה .שוליים רחבים .מעט כתמים .נקבי עש בשוליים .מצב טוב.
Rare printing place. This sefer is one of the two only sefarim that were
printed there.
Soft paperback cover. Wide margins. Few stains. Moth holes in the
margins. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

נדיר .חוברת שיחות מכינוס תלמידי ישיבת סלבודקה .קובנה ,תרצ"ז 1937
.174
Rare. Booklet of Drushes from a Conference of students fom the Slabodka Yeshiva,
Kovna, 1937.
נדיר .חוברת 'שיחות בכינוס המקומי של
תלמידי ישיבת כנסת ישראל
בסלבודקה' .קובנה ,בדפוס פראגרעס ויו"ל
ע"י הסתדרות תלמידי ישיבת סלבודקה
בליטא .תרצ"ז  ]1[ 14 .1937עמ'; 23.2
ס"מ.
כריכה רכה מעטפת .מעט כתמים ומעט
קרעים ובלאי בעיקר בשוליים .מצב טוב.
Softcover. Few stains and few tears and
wear mainly in the margins. Good
condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :
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נדיר' .חרוזי המצות' על תרי"ג מצוות .מהדורה יחידה .ווילנא ,תרמ"ג

.175
.1882
Rare. "Charuzei Hamitzvos" on Tarya"g Mitzvos. Only edition. Vilna, 1882.
נדיר .ספר 'חרוזי המצות' על תרי"ג מצוות .ח"א(לא נדפס יותר עה"ת) בראשית
ושמות עד פרשת יתרו ושיר השירים מאת רבי יוסף יוזל ראטנר מטאווריג.
מהדורה יחידה .ווילנא ,תרמ"ג  ]2[ .1882כ"ח ד';  33.5ס"מ.
ללא כריכה .כתמים ומעט בלאי .מעט נזקי עש ובעיקר בשוליים .מצב טוב.
Without binding. Stains and some wear. Few moth damage mostly in the
margins. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

נדיר ביותר' .דער פאטאלער טעות' מרבי שמואל דוד לאסקי רבה
.176
של סאמפאלנא .לודז' ,תרצ"ז Extremely rare. 'Der Fataler Tues’ .1937
by Rabbi Shmuel David Laski Rabbi of Sampalna. Lodz, 1937.
נדיר ביותר .ספר 'דער פאטאלער טעות' ספר ביידיש על אסטרונומיה ,עם מעט
איורים /שרטוטים ,מרבי שמואל דוד לאסקי רבה של סאמפאלנא .לודז' ,תרצ"ז
 ]2[ 58 .1937עמ';  22.5ס"מ .לא נראה במכירות פומביות .ולא מופיע במפעל
הביבליוגרפיה.
כריכה רכה .דפים אחרונים מנותקים עם הכריכה .מעט כתמים ובלאי .מצב טוב.
רבי שמואל דוד לאסקי [תרנ"ב – תש"ב] כיהן כרב ברדאגשטץ וכאבד"ק סאמפאלנא
[סומפלונה].
Book in Yiddish on Astronomy with illustrations/drawings.
Never seen at an auction, and does not appear in the bibliography
factory. 22.5 c"m.
Softcover. The last few pages detached with the cover. Few stains and wear. Good
condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

נדיר ביותר' .קן צפור' על משנה במסכת קינים .נדפס ללא
.177
שער .לבוב תקע"ב Very rare. "Kan Tzipor" on a Mishna in .1812
Masechta Kinim. Printed without the Title. Levuv, 1812.
נדיר ביותר .קונטרס 'קן צפור' על משנה במסכת קינים מאת רבי שמחה
ב"ר יהושע האס מזאלוזיץ .לבוב ,תקע"ב  ,1812ד' ד';  22.5ס"מ .נדפס
ללא שער.
ללא כריכה .נייר עבה .שוליים רחבים במיוחד .נקבי עש עם מעט פגיעה
בטקסט .הדבקה מעבר לעמוד א' ומעט על הטקסט .מצב טוב.
Printed without Title.
Without binding. Thick pages. Very wide margins. Moth holes with
little damage to the text. Gluing in the back of the first page and a
little on the text. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 175 :
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נדיר ביותר .שער צבעוני מיוחד 1 .מ  4 -הספרים שנדפסו בקונסט מיקלאש.
.178
'מנחת יהודא' להגאון רבי יהודא קליין עם תמונת מצבת קבורתו .ת"ש .1940
Very rare. Special colored cover. 1 of the 4 sefarim that were printed in "Kunst Miklosh.
"Minchas Yehuda" from Ha'Gaon Reb Yehuda Klein with a photo of his Tombstone.
ספר 'מנחת יהודא' חידושי תורה ודרשות
לנישואין ,לברית ולז' אדר מהגאון רבי יהודא
קליין ראש ומיסד ד’חברא ש"ס ומנהיג העדה
דק"ק קישקאראש.
מקום דפוס נדיר 1 :מ 4-הספרים שנדפסו
בקונסט מיקלאש .ת"ש  ]1[ ,103 ,]2[ .1940עמ’;
 23ס"מ.
בדף אחרון :תמונת מצבת קברו של המחבר.
נדיר ביותר :מהדורה יחידה .לא הופיע במכירות
פומביות.
מיוחד :שער בדיו כחול/סגול וחלקו בדיו מוזהב.
דפי הפורזץ מוזהבים.
כריכה מקורית .נייר עבה .כל עמוד בתוך מסגרת.
שוליים רחבים .כתמים .מצב טוב מאוד.
Rare printing place: 1 of the 4 Sefarim that
were printed in "Kunst Miklosh".
Very rare: Only edition. Does not appear in other auctions.
Special: Title in blue/purple ink some are in goldish ink. The first blank pages are goldish.
Original binding. Thick paper. Every page is framed. Wide margins. Stains. Very good
condition.
Hagaon Reb Yehuda Klein was the head and founder of the Chevra Sha"s and the leader
in the community of Kishkorosh.
מחיר פתיחה₪ 350 :

כרך  3ספרים נדירים' .תפלה
.179
למשה' עם קונטרס 'הקשורים ליעקב' -
'כרם שלמה' על שיר השירים – שו"ת
'באר יצחק'Volume of 3 Rare Sefarim. .
"Tefilla Lemoshe" with pamphlet
""Hakshurim Leyakov" – Kerem Shlomo
on Shir Hashirim – q&a "Be'er
Yitzchok".
כרך  3ספרים נדירים .א' .ספר 'תפלה
למשה' מהדורה תניינא לרבי משה
אלמושנינו .עם קונטרס 'הקשורים ליעקב'
מ את רבי יעקב שענקיל מטארנא.
טארנאוו ,תרס"ג  ]4[ .1903כ"ט ד'; אינו
מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד – רוזנפלד .ב' .ספר 'כרם שלמה' על שיר השירים [עם הפנים]
מאת רבי שלמה יוסף ראזענצווייג .קראקא ,תרמ"ח  ]1[ ,1888ט' [צ"ל :ט"ז] ד'; לא הופיע במכירות
פומביות .ג' שו"ת 'באר יצחק' מאת רבי יצחק מפוזנא .מהדורה ראשונה .וויען ,תרנ"ד .1894
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במקור :ט"ז ,מ' עמ'; בעותק שלפנינו :לאחר דף השער חסר עד עמוד ט"ו בספירה הראשונה22 .
ס"מ.
כריכה ישנה .כתמים ומעט קרעים .מצב טוב מאוד.
– 1. Sefer "Tefilla Lemoshe" Tanyena edition. Does not appear in the Hebrew Vinegrad
Rosenfeld collection. 2. Sefer "Kerem Shlomo" on Shir Hashirim. Never appeared at
auctions. 3. Q&A "Be'er Yitzchok". Our copy: After the title page is missing till page 15 in
the first count. Old binding. Stains with some tears. Very good condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

שערי ישועה על הושענות – מפי אריה – הגה אריה .כרך ספרים נדירים.
.180
Shaarei Yeshua on the Hoshanos – Mipi Arye – Hagah Arye. Volume of Rare
Sefarim.
כרך  5ספרים חלקם נדירים .א' .אגרת הטיול מרבי חיים ברבי בצלאל .מונקטש תרנ"ט .י"ב ד'; ב'.
יסוד יוסף תקון קרי מרבי יוסף
מפוזנא .וילנא תרמ"א .כ"ה ד'; ג'.
מפי אריה מכיל  1זכרון דברים
מהרה"ג רבי אריה ליבוש הורוויץ
מסטניסלב  2גוויעת אריה הספד על
הרה"ג הנ"ל מרבי יקותיאל אריה
קמעלר  3גבורת אריה ת ולדות
וקורות הרה"ג הנ"ל .למברג תר"ע.
"מהדורה יחידה" .י"ח ד'; ד' .הגה
אריה דרוש הלכה ואגדה מהרה"ג
רבי אריה ליבוש הורוויץ אב"ד
סטניסלב .דרוהוביץ תרס"ד.
"מהדורה יחידה" .ע"ד עמ'; ה'.
שערי ישועה פירוש על הושענות
כולל דברים מהייטב לב מסיגט,
מרבי אהרן זאב כץ תלמיד הייטב לב מסיגט .מונקטש תרצ"ב" .מהדורה יחידה" ,4 .מ"ה 1 ,ד; עותק
זה מסתיים בדף מ"ד .כריכה ישנה ,באופן כללי מצב טוב – טוב מאוד

. 3. Mipi Arye. "Only edition". 4. Hagah Arye. "Only edition". 5. Shaarei Yeshua
explanation on Hoshanos including Words from The Yeitev Lev. "Only edition". this copy
ends on page 44.
Old binding, overall good-very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350

מהדורה יחידה .נדיר' .ים של יהודה' עה"ת ומועדים מהרה"ג רבי יהודה אלטמן
.181
אב"ד מ .טשאטה .וואיטצען ,תרפ"ו  .1926עותק חסר.
Only edition. Rare. "Yam Shel Yehuda" Al Hatorah and Yomim Tovim fom Rabbi Yehuda
Altman Rav of the Chote Region. Voitzen, 1926. Incomplete copy.
ספר 'ים של יהודה' עה"ת ומועדים מהרה"ג רבי יהודה אלטמן אב"ד מ .טשאטה.
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מהדורה יחידה .וואיטצען ,תרפ"ו .1926
עותק חסר .במקור ]4[ :קל"א ד'; בעותק
שלפנינו :קכ"ט ד';  23.4ס"מ .בדף
הפורזץ חותמות בע לות משפחת מרקוס.
בסוף הספר רשימת חותמים ארוכה(8
דפים).
כריכה ישנה מעט מנותקת וללא החלק
האחורי .שוליים רחבים .כתמים .מצב טוב.
Only edition. Incomplete copy.
Original: [4] 131 pages; our copy has:
129 pages.
On the first blank page, there are the
owner's stamps "Family Marcus".
)At the end of the Sefer, there is a long signature list (8 pages
Old binding little detached missing the back part. Wide margins. Stains. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

'אליגריאה די פורים' סיפור נס פורים בלאדינו .ליוורנו,
.182
תרס"ב ' .1902
"Allegria Di Purim" The story of the miracle of Purim in Ladino.
Livorno, 1902.
ספר 'אליגריאה די פורים' סיפור נס פורים בשפת הלאדינו ,מאת רבי יוסף
שבתי פרחי .ובסופו 'השכבה של המן הרשע' ופיוט לפורים.
ליוורנו ,תרס "ב  .1902פ' ד';  16.5ס"מ .רישומים בכתב יד.
כריכה ישנה מעט בלויה .מעט כתמים ובלאי .מצב טוב מאוד.
Old cover slightly worn. Few stains and wear. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

אמריקנה .נדיר ביותר .לא הופיע
.183
במכירות פומביות' .הפותח והחותם'  2דפים שאינם בעותקים שבספריה –
אוצר החכמה והיברו-בוקס .ניו יורק ,תרנ"ח .1898
Amerikana. Very rare. Never appeared at auctions. "Haposeiach
VeHachosem" 2 pages that are not in the librarys of- Oitzer
HaChochma and Hebrew-Books. New York, 1898.
נדיר ביותר .ספר 'הפותח והחותם' דרושים על הפתיחה והחתימה של
התורה ,משנה ,תלמוד ,אגדה מאת הרה"ג רבי בנימין גיטעלזאהן.
אמריקנה .ניו יורק ,תרנ"ח  34 - 3 ]6[ .1898עמ’; מ"ח ]1[ ,ד'; במפעל
הביבליוגרפיה(יודלוב) נרשם דף נוסף ,אמנם בספריה הוא אינו .בהיברו – בוקס
ישנו שער שונה 22 .ס"מ.
לאחר השער  2ד פים נוספים "עדיו בחיתומיו" שאינם בעותקים שבספריה –
אוצר החכמה והיברו-בוקס .לא הופיע במכירות פומביות.
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 מעט בלאי. במעט דפים נקב עש וקרע בשוליים. מעט כתמים. נייר משובח.כריכה מקורית מנותקת
. מצב טוב מאוד.בשוליים
In the Bibilography (Yodlow) is recorded an additional page, but in the library it's not. In
Hebrew-Books there is a different cover. 22 c"m.
Never appeared at auctions.
Original binding little detached. Fine paper. Few stains. In some pages there is a moth
hole and a tear in the margins. Little wear in the margins. Very good condition.
₪ 280 :מחיר פתיחה

 'אולם יעקב' הנקרא תתן אמת ליעקב – 'אלומי. אין בספריה הלאומית.נדיר
.184
Rare. Is not in the national library. "Ulam Yakov" .1908  תרס"ח,יעקב' מונקאטש
that is called Titein Emes LeYakov –
"Alumei Yakov" Munkatch, 1908.
 ספר 'אולם יעקב' הנקרא תתן אמת ליעקב.נדיר
השתלשלות תורה שבכתב ושבע"פ מר' יעקב אולמן
 ספר 'אלומי יעקב' על מצוות: כרוך בסופו.מגארליץ
] י"ד1[ ; י"ב.1908  תרס"ח, מונקאטש.התורה ועוד
 דפי רשימות2  בסופו. ס"מ22.5 ;'] ד1[ '– כ
.חותמים
 אינם בספריה הלאומית ולא.ספרים נדירים
 לא נראו במכירות.נרשמו במפעל הביבליוגרפיה
.פומביות
 מעט. כתמים. דפים ראשונים מנותקים.ללא כריכה
 מצב. הדבקות בדף שני ובדף אחרון.קרעים וחורים
.טוב
In the back, there are 2 pages with lists of signatures.
Rare Sefarim. Is not in the national library and not recorded in the bibliography institution.
Was never at auctions.
Without binding. The first pages are detached. Stains. Few tears and holes. Gluings in
the second and on the last page. Good condition.
 ש"ח350 :מחיר פתיחה

 'ספורי שבחי. לא ידוע ביבליוגרפית.185
– ' – 'שבחי מהגאון מווילנא.'ארץ ישראל
 כרך ספרים.'תפארת מנחם' רימנוב
Not known in the Bibliography .ביידיש
factory. 'Sipurei Shivchei Eretz Yisroel'. –
'Shivchei Hagaon M'vilna' – 'Tiferes
Menachem' Rimenev. Volume of Sefarim
in Yiddish.
 'ספורי שבחי. נדיר.' א.כרך ספרים ביידיש
48 .1926  תרפ"ו.ארץ ישראל' לובלין
 אינו רשום ואינו.עמ'; אינו בספריה הלאומית
 מעט.  שוליים נאים.ידוע ביבליוגרפית
. מצב טוב מאוד.כתמים
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 תרפ"ה, ווארשא. מהדורה ראשונה. 'שבחי מהגאון מווילנא' תולדות וסיפורים על הגאון מווילנא.'ב
;' ט"ז ד.1925
 הדבקות בדפי. כריכה ישנה. ס"מ19 ;' כ"ד ד.1926  תרפ"ו, ווארשא. 'תפארת מנחם' רימנוב.'ג
. מצב טוב. כתמים. מעט נזקי עש וקרעים.השערים ובמספר דפים נוספים ומעט על הטקסט
1. Rare. 'Sipurei Shivchei Eretz Yisroel'. Does not appear in the national library. Not
recorded and not known in the bibliography.
Nice margins. Few stains. Very good condition.
2. Shivchei Hagaon MiVilna. First edition.
3. Tiferes Menachem Rimenev.
Old binding. Gluings in the title pages and in a few other pages some are on the
text. Little moth damage and tears. Stains. Good condition.
₪ 420 :מחיר פתיחה

' 'תורה או"ר' – 'כתנות או"ר.הדפסת צילום כתב היד
.186
Printed copy of handwriting. .מרבי אברהם רפאל ויזמן
'Torah Or' – 'Kosnos Or' from Rabbi Avraham Refael
Wizman.
.ספר 'תורה או"ר' – 'כתנות או"ר' מרבי אברהם רפאל ויזמאן
 מהדורה.)הדפסת צילום כתב היד(הספר נדפס במתכונת זו בלבד
. ס"מ24 ;' עמ79 ,1 .1973  תשל"ג, ב"ב.יחידה
 מעט כתמים. נייר לבן טוב. ספ ר מתפרק.כריכת מעטפת רכה ומנותקת
. מצב טוב מאוד.וקרעים
Sefer 'Torah Or' - 'Kosnos Or' from Rabbi Avraham Refael
Wizman.
Printed copy of handwriting (the sefer was only printed this
way). Only edition. Bnei Brak 1973. 1, 79 pages. 24 c"m.
Soft paperback cover detached. The sefer is falling apart. Good
white paper. Few stains and tears. Very good condition.
 ש"ח175 :מחיר פתיחה

. קונטרס 'המדבר בצדקה' על כולל שומרי החומות.נדיר ביותר
.187
Very rare. Phamphlet ' . אידיש ולשוה"ק.1896  תרנ"ו,בודפסט
Hamdaber Betzdakah' on the Kolel of Shomrei Hachomos. Budapest,
1896. Yiddish and Hebrew.
 קונטרס 'המדבר בצדקה' על כולל שומרי החומות מבני מדינות.נדיר ביותר
, חברון, בעהמען הדרים בערי הקודש ירושלם, מעהרן, אונגארן,אסטעררייך
 יידיש. ס"מ22.5 ;'] עמ1[ ' ל.1896  תרנ"ו, בודפסט.צפת וטבריא תובב"א
.ולשוה"ק
 במספר דפים בסוף. כתמים ומעט קרעים. שוליים רחבים מאוד.ללא כריכה
. מצב טוב.הספר מעט נזקי עש
Very rare. Phamphlet 'Hmdaber Betzdakah' on kolel Shomrei
Hachomos from the Austrian country's, Hungary, Mehrn, Behmn, that
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]live in the holy cities of Yerushalayim, Hebron, Tzefat and Tiveria. Budapest, 1896. [1
pages; 22.5 c"m. Yiddish and Hebrew.
Without binding. Very wide margins. Stains with few tears. In a few pages in the back
there are moth damage. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

נדיר' .ויבן שלמה' ב"ח "מהדורה יחידה" .ברדיטשוב ,תרנ"ט .1899
.188
Rare. 'Vayiven Shlomo' 2 parts "Only edition". Barditichov, 1899.
נדיר .ספר 'ויבן שלמה' ב"ח ,ח"א ביאורים וחידושים על כמה מסכתות
וח"ב על פרי מגדים בחלק יורה דעה ,מאת רבי חיים שלמה קאם.
מהדורה יחידה .ברדיטשוב ,תרנ"ט  .1899מ"ז ד';  26.7ס"מ .שער
נפרד(מקוצר) לח"ב .לא הופיע במכירות פומביות.
ללא כריכה .שוליים רח בים מאוד .מעט כתמים וקרעים .מעט נזקי עש.
מצב טוב מאוד.
המחבר רבי חיים שלמה קום [תר"כ – תרצ"ב] נולד לאביו רבי שמעון
זימל .כיהן כאב"ד רעציצע שבפלך מינסק .בשנת תרפ"ד עלה לארץ
הקודש .ספריו' :ויבן שלמה' 'חיי שלמה' ועוד.
Only edition. Did not appear at auctions.
Without binding. Very wide margins. Few stains and tears. Some
moth damage. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

אינו בספריה הלאומית – יודלוב ,וינוגרד ורוזנפלד .חידושי אבר"ח על שו"ע
.189
מהרה"ג רבי אברהם אביש ריינהולד תלמיד הדברי חיים .קראקא תרפ"ד.
Not in the national library – Yudlow, Vinegrad and Rosenfeld. Chiddushei Avr"ch on
Shulchan Aruch from Rabbi Avraham Abish Reinhold student of the Divrei Chaim. Krakow,
1924.
נדיר ביותר אינו בספריה הלאומית ולא ביודלוב ולא בוינוגרד ורוזנפלד וכן לא
הופיע במכירות פומביות.
ספר חידושי אבר"ח על שו"ע מבעל מחבר חידושי אבר"ח על הש"ס וכו' הרה"ג
רבי אברהם אביש ריינהולד תלמיד הדברי חיים וראש הישיבה בטארנא .קראקא
תרפ"ד " .1924מהדורה יחידה" .קי"ב ד';  23ס"מ .מדף צ' שו"ת והשמטות.
כריכה ישנה ,שוליים נאים ,מצב טוב מאוד.
"Only edition". Old binding, nice margins, very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350
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–  פרשת מרדכי. הספרים היחידים שנדפסו בקעמעטשע.נדפס בסטנסיל בלבד
.190
Printed in stencil only. The only sefarim . קעמעטשע תר"צ – צ"א.דרשות מרדכי
that were printed in Kemetche. Purushas Mordchai – Drushas Mordechai.
Kemetche, 1940-41.
 מהרה"ג רבי, ספרים נדירים2
.מרדכי לאנורוויץ מקעמעטשע
 דרשות מרדכי חידושי אגדה.'א
 "מ. קעמעטשע תרצ"א.ב"ח
;' מ"ח ד,3 ."הדורה יחידה
'נראה שהדרשות לעיוכ"פ (ד
. כ"ט – מ"ז) נחשבות לחלק ב
 פרשת מרדכי על התורה.'ב
.ומועדים מהרה"ג הנ"ל
 "מהדורה.קעמעטשע תר"ץ
 מ"ז ד'; שער בדיו,3 ."יחידה
. הסכמות חשובות.כחול
בקעמעטשע לא פעל בית
דפוס והספרים הודפסו
.בהכפלה – סטנסיל
 מצב טוב – טוב,גודל משתנה
.מאוד
1. Drushas Mordechai. Only edition. Looks like the speeches of Erev Yom Kippur (page
29-47) are counted for the second part.
2. Purushas Mordechai. Only edition. The title is in blue ink.
In Kemetche there wasn't a printing press and the Sefarim were printed in double –
stencil.
Sizes vary, good – very good condition.
.₪ 350 מחיר פתיחה

 כרכים מאת7 – מאורי גליציה סט שלם ב
.191
Meorei Galitziya full set in 7 volumes .מאיר וונדר
from Meir Vander.
אנציקלופדיה לחכמי גליציה – מאורי גליציה מאת מאיר
 ערכים של רבני – דייני ומאורי. כרכים7  סט שלם.וונדר
 אלפי ערכים עם תמונות רבנים ספרים ותצלומי,גליציה
–  תשל"ח. כרך אחרון נקרא אלף מרגליות.כתבי יד
.תשס"ה
 שאר הכרכים מצב, כרכים א' – ב' מצב טוב,מצב הכרכים
.טוב מאוד
Encyclopedia of the Glitziyan Chachamim – Meorei
Galitziya from Meir Vander. Full set 7 volumes. Small
articles from Rabbanim – Dayanim and Big Tzaddikim
of Galitziya, thousands of small articles with photos of
Rabbanim, Sefarim, and photos of handwritten pages.
The last volume is called 'Thousand Diamonds'.
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The conditions of the volumes, Volumes 1 and 2 good conditions. The others are in very
good condition.
מחיר פתיחה .₪ 280

מחברי ספרים ובני משפחותיהם .הקדשות – חותמות וחתימות .כולל רבנים
ואדמורי"ם.
הקדשת המחבר .ספר 'ילקוט דוד' מרבי דוד טעבל יפה .רשימת חותמים
.192
מאדמו"רי צאנז .קראקא ,תרנ"ו Author's dedication. The Sefer 'Yalkot David' .1896
by Rabbi David Teval Yaffe. List of signatures from the Sanz Rebbes. Krakow, 1896.
ספר 'ילקוט דוד' מאמרים נחמדים בדרושי אגדה מרבי דוד טעבל יפה
מגיד.קראקא ,תרנ"ו  .1896ט"ז ,מ"ה ד';  19.8ס"מ .מעבר לדף
השער הקדשה( 4שורות) בכת"י המחבר רבי דוד טעבל יפה לרבי
יעקב ליפשיטץ .חותם" :המחבר" .הסכמות מהאדמו"ר רבי משה
פנט מדעעש והרה"ג רבי שמעון סופר ועוד .בסוף הספר רשימת
חותמים ורשימת חותמים מאדמור"י שושלת צאנז.
כריכה עתיקה .שוליים נאים .במספר דפים נקב עש .מצב טוב מאוד.
המחבר רבי דוד טעבל יפה [תקפ"ט – תר"ס] היה דרשן ומגיד
מישרים בבית המדרש "אהבת תורה" שבקראקא .חתנו :רבי מרדכי
לייב קליין .ספריו' :ילקוט דוד' 'ויקונן דוד'.
Beyond the title page is a dedication (4 lines) in the
handwriting of the author Rabbi David Teval Yaffe to
Rabbi Yaakov Lifshitz. Signed as: "The author".
Haskomos from Rabbi Moshe Panet of De'zh, Rabbi Shimon
Sofer and more.
At the end of the sefer is a list of signatures. and a list of
signatures from the Rebbes of the Sanz dynasty.
Antique cover. Nice margins. In a few papers there is a moth hole. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

'שארית יעקב' ח"א .חתימת המחבר הרה"ג רבי יעקב
.193
קאפיל ראטהבלום .פיעטרקוב ,תרס"ה  .1905עותק
חסרShe'eires Yakov part 1. With signature of the auther .
Rabbi Yakov Kopel Rothblum. Peatrikow 1905. Incomplete
copy.
ספר 'שארית יעקב ח"א ,חידושים ופלפולים ב 13-סוגיות המתחילים באות
א' ,מאת הרה"ג רבי יעקב קאפיל ראטהבלום אבד"ק פראשקא שבפלך
קאליש .פיעטרקוב ,תרס"ה  ,1905במקור 324 ,8 :עמ'; העותק שלפנינו,8 :
 320עמ';  31.3ס"מ .בדף השער חתימת המחבר הרה"ג רבי יעקב
קאפיל ראטהבלום אבד"ק פראשקא שבפלך קא ליש.
כריכה חדשה פשוטה .נזקי עש בעיקר בשוליים .הדבקה מעבר לדף השער
ובדפים אחרונים .מעט כתמים .מצב בינוני  -טוב.

127

On the title page is the signature of the auther Rabbi Yakov Kopel Rothblum rav of
Proshke of the Kalish region.
New simple cover, moth holes mostly in the margins. Gluing in the back of the title page
and the last pages. Some stains. Fear-good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

הקדשת המחבר' .מים החיים' לרבי אברהם אבן ארולייא .נדיר .שאלוניקי .תר"ו
.194
Authors Dedication. "Mayim Ha'Chayim" of Rabbi Avraham Ibn Arulei. Rare. .1846
Saloniky. 1846.
נדיר .ספר 'מים החיים' ח"א ,שו"ת בחלקי השו"ע מרבי אברהם
אבן ארולייא ובנו רבי חיים יצחק מתתיא .מהדורה יחידה.
שאלוניקי ,תר"ו  ]3[ .1846ק"י ד';  30ס"מ .הסכמות :רבי חיים
פלאג'י ,רבני קושטא ועוד.
בדף השער הקדשה בכת"י מזרחי" :ממני המחבר."...........
רישומים נוספים מעבר לדף השער.
כריכה מקורית ,מעט בלויה .נייר טוב .שוליים נאים .בדפים ס"ה –
ס"ו קרע גס והדבקה בשוליים .מעט כתמים .במעט מקומות מספר
חורים וקרעים .מצב טוב – טוב מאוד.
On the title page is a Dedication in Mizrachi handwriting:
"From me the author…………". Some other writings in
the back of the Title page.
Original binding, a bit worn. Nice margins. On pages 65-66,
there is a coarse tear and glue on the margins. Some stains.
In a few spots, there are some holes and tears. Good-great.
מחיר פתיחה₪ 350 :

הקדשת "החשק שלמה" על ספרו שו"ת 'בנין שלמה' או"ח ב"ח .ווילנא ,תרמ"ט
.195
Dedication of the "Cheishek Shlomo" on his Sefer Q&A "Binyan Shlomo" on .1888
"Orach Chayim" 2 parts. Vilna 1888.
ספר שו"ת 'בנין שלמה' על שו"ע או"ח ,ב"ח .מאת הרה"ג רבי שלמה הכהן מווילנא – "החשק
שלמה" .מהדורה ראשונה .ווילנא ,תרמ"ט  32 ,136 ,24 ,]4[ .1888עמ';  32.8ס"מ 2 .שערים
בתחילת הספר ושער נוסף לח"ב.
מעבר לדף הקדמת המחבר רשימת
חותמים.
בדף השער הקדשה בכת"י המחבר
הרה"ג רבי שלמה הכהן מווילנא –
"החשק שלמה" .חותם" :המחבר".
הרה"ג רבי שלמה הכהן מווילנא –
"החשק שלמה" [תקצ"א – תרס"ו
 ]1828/1905מגדולי דורו ומחשובי
רבני ליטא .נולד לאביו הרה"ג רבי
ישרא ל משה הכהן .רעו של מרן
החפץ חיים ומהרבנים שהחפץ חיים

128

ביקש מהם הסכמה ל'משנה ברורה' .ספריו' :חשק שלמה' 'חידושי מהרש"ך' 'בנין שלמה' ועוד.
כרוך עמו ספר 'ברכת חיים' חידושים על גפ"ת של מסכתות ברכות – חולין ונדה מרבי חיים צבי ב"ר
מאיר אב"ד דק"ק טאוויאן שבפלך קאוונא .ווילנא ,תרמ"ה  .1885מ"ו ד';
כריכה מקורית ,מעט פגועה .בחלק מהדפים קרעים בשוליים .מעט כתמים .מצב טוב.
Title pages at the Beginning and another one on the second part. At the back of the
introduction page, there is a list of signatures. On the title page, there is a Dedication
in the handwriting of the author Rabbi Shlomo Hakohen of Vilna the "Cheishek
Shlomo", Signed: The Auther.
Original binding, little damaged. Some pages have tears in the margins. Few stains.
Good condition.

מחיר פתיחה₪ 700 :

נדיר .לא היה במכירות פומביות' .דרכי שלום' הקדשת המחבר .שער בדיו כחול.
.196
העותק של רבי נפתלי הירצקא העניג אב"ד שארמאש .מהדורה יחידה .ריגא ,תר"ץ
Rare. Was never on Auctions. "Darchei Shalom" with authors Dedication. .1930
The title page is in blue ink. The copy of Rabbi Naftali Hertzka Kenig Rav of
Scharmash. Only edition. Riga, 1930.
נדיר .ספר 'דרכי שלום' דרושים נשגבים לתקופות השנה.....פתרונים לשאלות החיים ע"פ התורה
והמצוה נאומים והטפות לנשואין ,ברית מילה ,פדיון הבן ,בר מצוה ,ולמקרים בודדים ,מאת רבי משה
שלום בהרה"ג רבי שלמה איסר סטול אב"ד בויסק .מהדורה יחידה( .דפוס צילום יצא בשנים
האחרונות) .ריגא ,תר"ץ  290 ]2[ .1930עמ';  28ס"מ .לא היה במכירות פומביות .שער בדיו
כחול.
בדף אחרי השער הקדשת המחבר הרה"ג רבי משה שלום סטול אב"ד בויסק ומרבני ליטא.
בדף הפורזץ ובמקומות נוספים חותמות רבי נפתלי הירצקא העניג אב"ד שארמאש [תרנ"ח –
תשמ"ה] כיהן כאב"ד שארמאש ולאחר השואה היגר
לארה"ב שם היה מגדולי הרבנים .היה מקורב להרה"ק
רבי יואל מסאטמר שהעריצו ביותר.
כריכה קשה מנותקת ,שער מעטפת על הכריכה .שוליים
רחבים .ספר מעט מתפרק .מצב טוב מאוד.
On the page after the title is the Author
Dedication to Rabbi Moshe Shalom Stul Rav
of Boysk and from the great Rabbonim in the
Lita.
On the first blank page and in few other spots
there are the Stamps of Rabbi Naftali Hertzka
Kenig Rav of Scharmash.
Was never on Auctions. Blue-colored title
page.
Old detached hard binding, Paperback cover on
the binding. Wide margins. It's a little bit fallen
apart. Great condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

129

חתימות המחבר הרה"ח רבי נח גד וינטרוב .כרך  7ספרים.
.197
Signature of the author Rabbi Noach God Weintraub. Volume of 7 Sefarim.
חתימות המחבר הרה"ח רבי נח וינטרוב .כרך ספרים.
א' .ספר הזכות' מהחידושי הרי"ם מגור.
ירושלים ,תש"ב  .1942ס"ד עמ'; ב'.
קונטרס 'הנשאר בציון' מרבי שמואל צבי
טייטלבוים יצא לאור ע"י חתנו רבי נח
ווינטרוב .ירושלים ,תש"ג .ח' עמ'; ג'.
ספר 'בנין הדביר' ירושלים ,תרצ"ד ט"ז
עמ'; ד'' .מטע אהלים' מרבי יעקב דוד
וינטרוב מרדומסק .ירושלים ,תרצ"ד]8[ ,
מ"ח עמ'; הסכמות חשובות .ה' .אמרי
אהרן' מרבי אהרן בן רבי יעקב דוד
מרדומסק .ירושלים ,תש"ב  .1942ט"ז
עמ'; ו'' .תורת הארץ' מאסף תורני
בהלכות התלויות בארץ .טבת תרח"ץ.
ז'' .רביד אהרן' מרבי אהרן בן רבי יעקב
דוד מרדומסק .ירושלים ,תש"י  ,1940כ' עמ';
במספר מקומות חתימות המחבר הרה"ח רבי נח וינטרוב.
כריכה ישנה מעט מנותקת .כתמים .מעט נזקי עש בעיקר בשוליים .במאסף 'תורת הארץ' השוליים
חתוכים מעט על הטקסט .מצב טוב.
רבי נח גד וינטרוב [תרמ"ט  -תשט"ו  .]1889/1954מחברם של עשרות ספרים ובהם חידושיו ודברי
תורה ממאות אדמו"רים ורבנים.
In a few spots, there is the Signature of the Author Rabbi Noach God Weintraub.
Old binding a little detached. Stains. Few moth holes mostly in the margins. In the
Collection "Toras Ha'Aretz" the margins are cut a little bit over the text. Good condition.
Rabbi Noach God Weintraub {1889-1954}. Is the Author of tens of Sefarim including
Chiddushei and Divrei Torah from hundreds of Rabbanim.
מחיר פתיחה₪ 280 :

עותק המחבר רבי מנחם נחום פרידמן מאיצקן – שטפנשט עם חותמו ותיקונים,
.198
בכת"י המחבר? .מסכת אבות פ"ב ,עם 'פירוש מן' .עותק חסרThe copy of the Author .
Rabbi Menachem Nachum Friedman of Itzkon – Shtefenesht with his stamp and
Editings, in the handwriting of the author?. Masechta Avos Perek Bet, with the
"Perush Man". Incomplete copy.
מסכת אבות פרק ב' עם פירוש מן מאת רבי מנחם נחום פרידמן מאיצקן  -שטפנשט .וינה ,תרפ"ב
 .1922עותק חסר .במקור :ע"א עמ'; בעותק שלפנינו חסר עמוד אחרון 22.6 .ס"מ.
בעמוד א' חותמת המחבר" :רבי מנחם נחום פריעדמאן שטיפאנעשט" לאורך הספר למעלה מ-
 10תיקונים בכתב יד .קרוב לוודאי שבכת"י המחבר.
ללא כריכה .מע ט דפים מנותקים .מעט נזקי עש בשוליים .נייר יבש ומעט קרעים .מצב טוב.
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רבי מנחם נחום פרידמן [תר"מ – תרצ"ג
 ]1879/1933רבה של איצקן .נולד לאביו האדמו"ר
רבי אברהם יהושע השל פרידמן מאדז'אד ולאמו בת
האדמו"ר רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשט .דודו
האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו משטעפנשט היה בלא
בנים ולקח את רבי מנחם נחום תחת חסותו ואף רצה
למנותו כיורשו ,אך לאחר תקופה חלה במחלה קשה
ונפטר בשנת תרצ"ג .ספריו' :דברי מנחם' 'פירוש מן'
ועוד.
On the first page there is the Stamp of the
Author: "Reb Menachem Nachum Friedman of
Itzkon – Shtefenesht" Throughout the Sefer,
there are more than 10 handwritten editings.
Very sure it's the author's handwriting.
Without binding. Few pages are detached. Few
moth damage in the margins. Dry paper few
tears. Good condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

'זכור ושמור' ב"ח .העותק של הרה"ג רבי משה אהרן קרויס וחותמת המחבר
.199
הרה"ג רבי אשר אנשיל יונגרייז .בודאפסט ,תרח"צ "Zachor Ve'Shamor" 2 .1938
parts. The copy of Reb Moshe Aron Kraus and the stamp of the author Rabbi Asher
Anshel Yungreisz. Budapest, 1938.
ספר 'זכור ושמור' ב"ח ,על מצוות השבת לפי סדר פרשיות התורה ,מאת הרה"ג רבי אשר אנשיל
יונגרייז .בודאפסט ,תרח"צ  ,1938ל"ב ,ש"ד; [,]2
קצ"ז ]1[ ,עמ';  22.5ס"מ .שער נפרד לח"ב .הסכמות:
המהרי"צ דושינסקיא והרה"ג רבי צבי יחזקאל
מיכלזאהן.
בדפי השערים חותמת הרה"ג רבי משה אהרן
קרויס ,מעבר לדף השער ח"א חותמת המחבר
הרה"ג רבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד דיאנדיאש.
כריכה ישנה .כתמים .מצב טוב מאוד.
הרה"ג רבי משה אהרן קרויס [תרמ"ו – תש"ד] נולד
לאביו הרה"ג רבי יהודה אב"ד יאנקאוויץ ולאקענבאך,
וחתנו של הרה"ג רבי לייב אולמן .כיהן כאב"ד בערים
שונות ובהם :טשעטשאוויץ ,נאדי – באניא ועוד .נהרג
על קידוש ה' בשואה.
Separate title page for part 2. In the title pages,
there are the stamps of Rabbi Moshe Aron
Krausz, in the back of the first title page there is
the stamp of the author Rabbi Asher Anshel Yungreisz Rav of Diandiash.
Old binding. Stains. Very good condition.

מחיר פתיחה₪ 210 :
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'יד אהרן' הקדשת המחבר לישיבת בית יוסף – 'אמרי יוסף' להעילוי מקוברין עם
.200
חותמתו – 'אמרי משה' מרבי משה סוקולבסקי מבריסק .כרך ספרים.
" "Yad Aharon" Dedication from the author to Yeshivas Beis Yosef – "Imrei Yosef" from
the Illuy of Kobrin with his stamp – "Imrei Moshe" from Rebbe Moshe Sokolovsky of Brisk.
Volume of Sefarim.
כרך ספרים .א' .ספר 'יד אהרן' חידושי תורה מרבי אהרן שמואל תמרת .מהדורה יחידה.
פיעטרקוב ,תרפ"ג  ]1[ 124 .1923עמ';  29.8ס"מ.
בדף השער הקדשה בכת"י המחבר לישיבת 'בית יוסף' שבפארטשעוו .חותם" :המחבר".
חותמת המחבר וחותמות ישיבת בית יוסף .לאורך הספר  4תיקונים והגהה בכתב יד המחבר.
המחבר רבי אהרן שמואל תמרת
[ה'תרכ"ט – תרצ"א] נולד
במאלטש שבליטא למשפחה
מיוחסת ,כבר בצעירותו נודע
כ"העילוי ממאלטש" .תלמידו של
הגאון רבי חיים סולובייצ'יק .כיהן
כרבה של מילייציץ.
ב' .ספר 'אמרי יוסף' ב"ח
"חידושים וביאורים על ספר
"נזיקין" מהיד החזקה להרמב"ם
ז"ל אשר נאמרו לפני בחורי חמד"
על ידי רבי יוזפא צבי דוידובסקי
– העילוי מקוברין .פיעטרקוב –
בילגורי ,תרפ"ט ]1[ 102 ,עמ'; צ"ד
עמ'; שער נפרד לכל חלק.
בדף שער ח"א חותמת רבי יוזפא צבי דוידובסקי – העילוי מקוברין.
רבי יוזפא צבי דוידובסקי – העילוי מקוברין [תרנ"ז – תרצ"ד] תלמידו המובהק של הסבא
מנובהרדוק .כיהן כמגיד שיעור באנטופול ,מאוחר יותר כיהן כרב בצ'ירניאבצ'יץ' הסמוכה לבריסק.
ג'' .אמרי משה' שו"ת בעניינים עמוקים בהלכה מאת רבי משה סוקולבסקי מבריסק .ווארשא,
תרפ"א  .1921ספירת דפים משובשת .עותק חסר 29.8 .ס"מ.
המחבר רבי משה סוקולבסקי מבריסק [תרכ"ח – תרצ"א] נולד להרה"ג רבי שמואל סוקולובסקי
בעיירה רוז'ינוי ,כבר בצעירותו נודע כהעילוי מרוז'ינוי .תלמידו של הגאון רבי חיים סולובייצ'יק .כיהן
כראש ישיבת תורת חסד בבריסק .ספרו הידוע' :אמרי משה'.
כריכה ישנה .מעט כתמים וקרעים .שוליים רחבים בספר 'אמרי יוסף' .הדבקה בדף שער 'אמרי משה'
ובמעט מקומות נוספים .מצב טוב מאוד.
1. Sefer "Yad Aharon" Only edition. On the title page there is the author's dedication to
Yeshivas Beis Yosef in Portchev. Stamped: "The Author". Author's stamp and also the
stamps of the Yeshiva "Beis Yosef". Thruout the Sefer there are 4 handwritten edits by
the author.
2. Sefer "Imrei Yosef" 2 parts. Separate title page for each part. in the first title page there
is the Stamp from Rabbi Yuzpa Tzvi Davidovski – the Illuy from Kobrin.
3. "Imrei Moshe" from Reb Moshe Sokolowsky of Brisk. Incomplete copy.
Old binding. Few stains and tears. The Sefer Imrei Yosef has wide margins. Gluing in the
title page of the Sefer "Imrei Moshe" and in a few other spots. very good condition.
מחיר פתיחה₪ 420 :
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'ישועות ישראל' להגאון מקוטנא .עותק שניתן ע"י המחבר .מהדורה ראשונה.
.201
ווארשא ,תר"ל Yeshuos Yakov from the Ga'on of Kutna. The copy that was .1870
given by the author. First edition. Warsaw, 1870.
ספר 'ישועות ישראל' על שולחן ערוך חושן משפט ח"א,
מאת הגאון רבי ישראל יהושע מקוטנא .מהדורה
ראשונה .ווארשא ,תר"ל  ]1[ .1870קמ"ח [ ]2ד'; 32.5
ס"מ.
עותק שניתן ע"י המחבר .בדף השער" :זה הספר נתינה לי
מאת הרב המחבר שליט"א מנחם מענדיל יאסקאוויטץ
מפ"ק לאדז".
כריכה עתיקה פגועה .מעט כתמים ונקבי עש .מצב טוב
מאוד.
הגאון רבי ישראל אליהו יהושע טרונק מקוטנא –
ה'ישועות מלכו' [תקפ"א – תרנ"ג] מגדולי רבני דורו
ומחשובי הפוסקים .גאון עצום .היה בקשרי ידידות עם גדולי האדמור"ים ובהם האבני נזר והחידושי
הרי"ם .כיהן כאב"ד בוורקא ,בפולטוסק ובקוטנא .ספריו :שו"ת 'ישועות מלכו' על חלקי השו"ע 'ישועות
ישראל' על חו"מ ועוד.
Sefer "Yeshous Yisroel". First edition. The copy that was given by the author.
On the title page: "This Sefer was given to me by the author Shlit"a Menachem Mendel
Yaskowitz from Lodz". Old damaged copy. Few stains and moth holes. Very good
condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

'יפה ללב' ח"ד .הקדשת המחבר? הגהות עתיקות .מהדורה יחידה .איזמיר,
.202
תרמ"ב "Yefe LaLev" part 4. Authors dedication? Old comments. Only .1882
edition. Izmir, 1882.
ספר 'יפה ללב' ח"ד על שו"ע אה"ז וחו"מ ,מאת רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י .מהדורה יחידה.
איזמיר ,תרמ"ב  ]2[ ,1882ע"ב ד';  31.8ס"מ.
מעבר לדף הפורזץ הקדשה בכת"י מזרחי ,ייתכן שבכתב יד המחבר רבי רחמים נסים יצחק
פאלאג'י 4 .הגהות עתיקות בכת"י.
והגהה נוספת.
כריכה מקורית .מנותקת ומעט
פגועה .שוליים רחבים .ספר מתפרק.
מעט נקבי עש וכתמים .במספר דפים
מעט קרעים בשוליים .מצב טוב – טוב
מאוד.
המחבר רבי רחמים נסים יצחק
פאלאג'י [ה'תקע"ג – ה'תרס"ז
 ]1813/1907היה רב באיזמיר .נולד
לאביו רבי חיים פלאג'י וחתנו של רבי
סעדיה הלוי מירקאדו מח"ס 'נווה
הצדק' .חיבר ספרים רבים ובהם ספרו
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.'יפה ללב' בעל תשעה חלקים על הטור והשו"ע
In the back of the first blank page, there is a dedication in Mizrachi handwriting, maybe
that it is the handwriting of the author himself Rabbi Rachamim Nissim Yitzchok Palag'i.
Original binding. Detached and a little damaged. Wide margins. Falling apart. Few moth
holes and stains. In a few pages, there are some tears in the margins. Good- very good
condition.
₪ 210 :מחיר פתיחה

. חותמות המחבר וחתימות נוספות. המהדורות3 ''אלף זעירא
.203
'Alef Zeira' 3 editions. The stamp of the author and other signatures.
ספר 'אלף זעירא' עה"ת וחידושי הלכה מהרה"ג רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער תלמיד השבט
3  לפנינו.סופר ורב בבערעגסאס ובילקע
- מונקטש: "ב"ח: "פ’ רושם.המהדורות
פ"ב" ובאמת אין כאן אלא-ברגסס תרע"א
 שנדפס שלוש פעמים" (מפעל,ספר אחד
 לפי בדיקתנו ישנם שינויים.)הביבליוגרפיה
.בין המהדורות
.1911  תרע"א, מונקאטש.מהדורה ראשונה
] ד'; בתחילת הספר ה סכמות3[ ] ל"ט4[
)' עמ5( רשימות חותמים: בסופו.חשובות
. ס"מ25 ." "סמיכות הגאונים:ובדף אחרון
 חותמת המחבר רבי צבי זאב:בדף השער
 כריכה.וואלף גאלדבערגער מבערעגסאס
.1923  תרפ"ג, בודאפעסשט. מהדורה שנייה. מצב טוב. מעט נקבי עש וקרעים. שוליים נאים.ישנה
 מצב. מעט כתמים. כריכה ישנה מנותקת. ס"מ20.2 .)' עמ7( רשימות חותמים:] עמ'; בסופו8[ 103
 בסופו רשימת חותמים. ס"מ27.7 ;' מ"ב ד.1929  תרפ"ט. בערעגסאס. מהדורה שלישית.טוב מאוד
 "שייך להבחור משה: בדף השער רישום.1896 , כרוך עמו ספר 'טהור רעיונים' ווארשא.ארוכה
 כריכה.)' עמ5( לאחר דף השער רשימות חותמים."יחיאל בן שלום הכהן דיטמאהן הדר בווארשא
. מצב טוב. נקבי עש בעיקר בשוליים ומעט על הטקסט. מעט כתמים.ישנה
Sefer 'Alef Ziera'. We have 3 editions. Friedberg writes: "2 parts: Munkatch-Bregsaz
1911-22" but really there is only one Sefer that was printed 3 times" (the
bibliography factory). As per our research, there are differences between the
editions.
First edition. Important Haskamos. In the Back, there is a list of signatures (5 pages).
The signature of the author Rabbi Tzend, there is a list of signatures (5 pages). The
signature of the author Rabbi Tzvi Zev Volf Goldberger of Beregsaz.
Old binding. Nice margins. Few moth holes and tears. Goos condition.
Second edition. List of signatures (7 pages). Old detached binding. Few stains. Very
good condition.
Third edition. In the end there is a long signature list. Bound together is the Sefer
'Thor Rayonim'. After the title page, there is a list of signatures (5 pages). Old binding.
Few stains. Moth holes mostly in the margins and a little on the text. Good condition.
₪ 245 :מחיר פתיחה

שו"ת 'תולדות יעקב' הקדשת המחבר הרה"ג רבי יעקב זאב כהנא אב"ד
.204
. שער מעטפת.פאסוואל וחותמות הרה"ג רבי נפתלי הירצקע העניג אב"ד שארמאש
Q&a 'Toldos Yakov' .1907  תרס"ז, ווילנא. מהדורה יחידה.שוליים רחבים מאוד
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dedication of the author Rabbi Yakov Zeev Kahana Rav of Faswoll and the stamp of
Rabbi Naftali Hertzke Henig Rav of Sharmash. Paperback cover. Very wide margins.
Only edition. Vilna, 1907.
ספר שו"ת 'תולדות יעקב' שאלות ותשובות בארבעה חלקי שו"ע מאת הרה"ג הרה"ג רבי יעקב
זאב כהנא אב"ד פאסוואל .מהדורה יחידה .ווילנא ,תרס"ז  ]3[ .1907קי"א ד';  32.3ס"מ .שער
מעטפת .ש וליים רחבים מאוד.
בדף השער הקדשת המחבר הרה"ג רבי יעקב זאב
כהנא כיהן כאב"ד פאסוואל ,גוורא וקראק .ספריו:
'תולדות יעקב' 'גבעת ירושלים' ועוד .בדפי השערים
חותמות רבי נפתלי הירצקא העניג אב"ד שארמאש
[תרנ"ח – תשמ"ה] כיהן כאב"ד שארמאש ולאחר
השואה היגר לארה"ב שם היה מגדולי הרבנים .היה
מקורב להרה"ק רבי יואל מסאטמר שהעריצו ביותר.
כריכה מקורית מעט בלויה .שוליים רחבים מאוד.
בשער המעטפת קרעים והדבקות .מעט נקבי עש
בודדים .מצב טוב מאוד.
Paperback cover. Very wide margins. On the
title page, there is the dedication of the author
Rabbi Yakov Zeev Kahana that served as a
Rav in Faswoll, Gura, and Krok. His Sefarim:
'Toldos Yakov' 'Givas Yerushalayim' and more.
On the title pages, there are the stamps of
Rabbi Naftali Hertzke Henig Rav of Sharmash.
Original binding little worn. Very wide margins. In the paperback binding, there are tears
and gluings. Very few moth holes. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

נדיר' .לקט מהרי"ט' עם חידושים
.205
מהאדמו"ר מאוסטרובצא .מהדורה יחידה.
חתימת בן המחבר מרבני לודז' .פיעטרקוב,
תר"ע .1910
Rare. 'Leket Maharyt' with Chiddushim from the
Rabbi of Astrovtza. Only edition. Signature of the
author's son from the Rabbanim of Lodz.
Pietrikov, 1910.
ספר 'לקט מהרי"ט' חידושים על הש"ס מהרה"ג רבי
יחיאל טובי' רוזנברג עם חידושים מבנו הרה"ג רבי
יוסף יהודה ליבוש מורה הוראה בעיר לאדז .וחידושים
מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי
מאוסטרובצא .מהדורה יחידה .פיעטרקוב ,תר"ע
 ]4[ .1910קל"ב ד';  33ס"מ.
בדף השער חתימת בן המחבר הרה"ג רבי יוסף יהודה
ליבוש רוזנברג מרבני לודז'.
כריכה ישנה פשוטה ומעט מנותקת בחלקה האחורי.
הדבקה בשולי דף השער .מעט כתמים וקרעים .מצב
טוב מאוד.

135

On the title page, there is the signature of the author's son Rabbi Yosef Yehuda Leibesh
Rosenberg from the Rabbanim of Lodz.
Old simple binding and little detached in the Back part. Gluing in the title page margins.
Few stains and tears. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

'אורחות חיים' ספינקא .חותמת המחבר – 'דברי גאונים' הגהות וחותמות
.206
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא .מ .סיגעט .תרנ"ח – ס"א .1898/1900
Orchos Chaim Spinka. The signature of the author- 'Divrei Geonim' Comments and Stamps
from Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav of Riskova. Siget Region. 1898/1900.
א' .ספר 'ארחות חיים' ב"ח חידושים על שו"ע או"ח מהרה"ק רבי נחמן כהנא מספינקא .מהדורה
ראשונה בחיי המחבר .מ .סיגעט,
תרנ"ח  .1898ח"ב כרוך לפני ח"א.
ח"ב :במקור ]2[ :ר"ג; בעותק זה
חסרים דפים ו' עד ט' כולל .ח"א]3[ :
קע"ח ד'; שער נפרד לכל חלק .בסוף
ח"ב רשימות חותמים.
בדף שער ח"א חותמת המחבר
הרה"ק רבי נחמן כהנא [תרכ"א –
תרס"ח] אב"ד ספינקא .בן הרה"ג רבי
חיים אריה כהנא מסיגט וחתנו של
האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר וויס
– האמרי יוסף מספינקא.
ב' .ספר 'דברי גאונים' כללים בסוגיות
הש"ס מהרה"ג רבי חיים אריה כהנא
מסיגעט .מ .סיגעט ,תרס"א  ]4[ .1900ר"י ד';  31.5ס"מ.
בדף השער חותמת הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא ,ולאורך הספר למעלה מ40-
הגהות בכתב ידו .רובם קצרות או בינוניות ומעט ארוכות.
כריכה ישנה מעט מנותקת .כתמים .מספר דפים קרועים ומנותקים עם חסר ובלאי .מצב בינוני – טוב.
1. Sefer 'Orchos Chaim' 2 parts. The first edition while the author was alive. Part 2 is
bound before part 1. In this copy page 6 till 9 (including) are missing. On the first title
page, there is the stamp of the author Rabbi Nachman Kahana.
2. Sefer 'Divrei Geonim'. On the title page, there is the stamp of Rabbi Avraham Shlomo
Katz of Riskova, and through the Sefer, there are more than 40 handwritten comments in
his handwriting. Most of them are short or medium and a few are long.
Old binding little detached. Stains. Few pages are torn and detached with missing and
worn. Fair – good condition.

הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
מחיר פתיחה₪ 350 :
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. הקדשת המחבר ותוספת ברכה בכתי"ק.'דרך אמונה' מרבי יעקב שאול דוויק
.207
'Derech Emuna' from Rabbi Yakov Shaul Dvik. Dedication .1914  תרע"ד,ארם צובה
of the author and a added handwritten Bracha. Aram Tzova, 1914.
. דרשות מרבי יעקב שאול דוויך הכהן,ספר 'דרך אמונה' ח"א
. ס"מ20.5 ;' כ"ד עמ’; קל"ג ד.1914  תרע"ד,ארם צובה
בפנים הכריכה הקדשת המחבר עם תוספת ברכות
." "יעקב ר' עטייה: בפנים הכריכה ובשער חותמות.בכתי"ק
. מצב טוב. מעט כתמים ונזקי עש.כריכה מקורית מעט פגועה
Original binding little damaged. Few stains and moth
damage. Good condition Inside of the binding, there is a
dedication from the author with handwritten
Brachos.Inside the binding and in the Title there is the
stamp: "Yakov R' Etya".Original binding little damaged.
Few stains and moth damage. Good condition.
₪ 350 :מחיר פתיחה

 מהרה"ג רבי שמריהו, כתבי בית המדרש.ספר נדיר מדפוס ברדיטשוב
.208
 חתימת המחבר וחתימות רבי אהרן כץ בהרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד.אפלבוים
Rare Sefarim from the Barditichov printing. Writtings of Beis Medrash, .ריסקאווא
from Rabbi Schmaryahu Appelbaum. Signature from the author and signature
from Rabbi Ahron Katz son of Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav of Riskova.
ספר כתבי בית המדרש חידושי תורה ופלפולים מהרה"ג
 ברדיטשוב.רבי שמריהו אפלבוים אב"ד הונטשעשט
. ס"מ25 ;' ע"ח ד,2 ." "מהדורה יחידה.1912 תרע"ב
בדף השער חתימת המחבר וחתימות רבי אהרן הכהן
,כ"ץ בהרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא
.בדף הפורזץ האחורי חתימה נוספת של ר' אהרן כץ
, קרעים בשער למטה ללא פגיעה בטקסט,ללא כריכה
 מעט.קרעים בדף שני עם פגיעות מועטות בטקסט ע"ב
. מצב טוב,נקבי עש בעיקר בסוף הספר ובעיקר בשוליים
Without binding, tears in the bottom part of the title
without damage to the text, tears in the second
page with little damage to the text. Some moth
holes mostly in the end of the Sefer and in the
margins, good condition.

.₪ 280 מחיר פתיחה
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אוסף גדול  28ספרים ב –  22כרכים ,עם הקדשות – חותמות וחתימות מחברים
.209
ובני משפחתםBig collection of 28 sefarim in 22 volumes, with Dedications – .
Stamps and Signatures of Authors and their family members.
אוסף ספרים ,הקדשות – חותמות וחתימות מחברים וכו' .א' .חזון ישעי' על פרקי אבות מהרה"ג רבי
ישעי' הלוי יונגרייז .סאיני תרצ"ו" .מהדורה ראשונה" .ל"ב ד'; רשימת חותמים  3עמודים .בדף
השער חתימת המחבר .ב'.
משנה התלמוד ח"א על הש"ס,
מהרה"ג הנ"ל .סאספאלו תרע"ג.
"מהדורה יחידה" ,6 .ק"כ 4 ,ד';
רשימת חותמים  7עמודים.
מאחורי דף השער חותמות
המחבר .ג' .כרך  2ספרים
"מהדורות יחידות" .1 .שאגת
זאב דרושים ,מהרה"ג רבי זאב
דוב הכהן מוזס .פאקש תרס"ט.
"מהדורה יחידה" ,6 .פ"ג 3 ,ד';
דף אחרון רשימת חותמים .בדף
השער חותמת המחבר,
החותמת בלועזית .2 .דרשה
צמר ופשתים הלכות שעטנז,
מהרה"ג רבי יהודה יודל רוזנברג "בעל הגולם מפראג" .פיטרקוב תרע"ב" .מהדורה יחידה" .ל"ב
עמ'; ד' .מאסף דרושי כרך ראשון מהרה"ג רבי יעקב מאיר סגלוביץ .וילנה תרס"ט – ע"ג? מהדורה
ראשונה?  ,2ע"ח ד'; חותמת המחבר בדף השער .ה' .מחזה אברהם חידות מהרה"ג רבי אברהם
שכטר .קלויזנבורג תרפ"ג – פ"ה(בשער כתוב תרפ"ג ,בסוף ההקדמה כותב המחבר שנגמר בתרפ"ה
וכן הסכמה מתרפ"ה)" .מהדורה יחידה" ,1 .ר"ה 3 ,ד'; בעמוד  4חותמת המחבר .ו' .ברכת יהושע
על מס' ברכות ח"א מרבי יושע צבי וויינשטיין .קלויזנבורג תש"ב" .מהדורה יחידה" ,8 .ר"א 3 ,עמ';
רשימת חותמים  2עמודים .בדף הפורזץ הקדמי הקדשת אחי המחר אל הרה"ג רבי אברהם
שלמה כץ אב"ד ריסקאווא .ז' .זבח השלמים ב"ח על תנ"ך וש"ס מהגאון רבי משה גלנטי .פודגורזע
תרנ"ח ,5 .מ"ו ,ט"ו ד'; שער נפרד לח"ב .שער מעטפת בצבע סגול .בדף הפורזץ חותמת המו"ל.
ח' .ענג שבת מאמר מכתבי הגאון רבי רפאל שמשון הירש ,מתורגם מגרמנית ע"י ר' אליהו אהרן
מילייקובסקי .תל אביב תרצ"א" .מהדורה יחידה" .ס"ז 1 ,עמ'; חותמת המחבר בדף השער .ט' .כרך
 3ספרים .1 :באר יעקב נושא מקוואות ע"י לחץ מים עם איור בנושא מהרה"ג רבי שמואל יעקב
רבינוביץ .וילנא תרס"ד .י"ד ד'; דף ב' איור על כל עמוד א' ,עמוד ב' חלק .2 .דרשה צמר ופשתים
הלכות שעטנז מהרה"ג רבי יהודה יודל רוזנברג .פיטרקוב תרע"ב" .מהדורה יחידה" .במקור ל"ב
עמ'; בעותק זה חסר  4עמודים אחרונים .3 .בית הילל תשובה חמורה בדין שו"ב המתנהג שלא
כשורה מהרה"ג רבי הילל פוסק עם קונטרס מנחת אליהו בדיני סכין שחיטה מאביו הרה"ג רבי אליהו.
סאיני תרפ"ד – ה'" .מהדורה יחידה" ,1 .כ"ד ,כ"ג – כ"ו ד'; שער נפרד לקונטרס .שער מעטפת
ומעטפת אחורית .בין שער המעטפת לדף השער ,הקדשה מודפסת על נייר מכתבים של הרה"ג רבי
הילל פוסק עם מילוי בכ"י הרה"ג הנ"ל שם המקבל וחתימת ידו של הרה"ג הנ"ל ,ההקדשה
נשלחה להרה"צ בנש"ק ואילי תרשישים אבד"ק קיקסונגען? כמו כן מבקשו שישלח לו את ספרו
הוא .י' .יד יוסף דיני שו"ב ותר"ל מר' יוסף טוביה אברמוביץ .ירושלים תרפ"ח" .מהדורה יחידה",11 .
 4 ,128 ,1עמ'; מעט איורים .בדפי הפורזץ ובתוך הספר מספר חותמות המחבר .י"א .דבורי אמת
על שו"ע יו"ד ושו"ת מהרה"ג רבי משה אליעזר דאנאטה .בארדיוב תרצ"א" .מהדורה יחידה" ,2 .פ"ד
ד'; אינו בוינוגרד ורוזנפלד וכן לא הופיע במכירות פומביות .בשער הספר רישום כנראה בכ"י של
המחבר :מחירו  20כתרים ,אבקש נא לפרסם בעיתונו ,ואם יודע האדעססע נא להודיע .חתימה
נוספת יחיאל קאליש .י"ב .חרוזי מרגליות ח"א מהרה"ג רבי גבריאל זאב מרגליות .ירושלים תרע"ב.
"מהדורה יחידה" ,5 .קל"ט ד'; רשימת חותמים  6עמודים .בדף השער רישום מספרי הר"א
רבינוביץ שנתן לי הרב הג' המחבר לזכרון .י"ג .שלשה ספרים נפתחים ,מנחת אפרים – סולת
בלולה – חיי אריכי מרבי אפרים סטניסלבסקי .פיטרקוב תרס"ח" .מהדורה יחידה" .ג' ,י"ז ,ר"ג ד';
בדף אחרי השער הקדשת המחבר אל הרה"צ רבי יעקב חותם הק' אפרים .י"ד .אבן שמעון ב"ח
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שו"ת בעניינים שונים מהרה"ג הצדיק רבי אלחנן יעקובוביץ .ח"א ביאליסטוק תרפ"ט .ע"א 2 ,ד'; ח"ב
ירושלים תרצ"ז ,2 .מ"ח 2 ,עמ'; ח"ב נדפס ללא שער בפ"ע .בעותק זה ח"ב חסר  2עמודים
ראשונים ו –  2עמודים אחרונים .בשער ח"א :מתנה מאת המחבר .ט"ו .חקר יצחק חידושים
וביאורים שונים מהרה"ג רבי יצחק אייזיק פרידמן איש שלום .קידן תרפ"ט .עותק חסר ,נמצא פה רק
השער ומעמוד פ"א עד עמוד צ"ו .בשער הספר בכ"י :מנחה מזכרת מאת המחבר .ט"ז .דברי
שמואל חידושים על הרמב"ם מרבי שמואל אידלזאק .תל אביב תש"א" .מהדורה יחידה" ,14 .ק"צ1 ,
עמ'; על דף הפורזץ מודבק דף אם הקדשת המחבר לר' אריה רבינוביץ ,ההקדשה לא חתומה.
מתחת להקדשה חותמת המחבר .י"ז .תהלים עם פירוש הזהר השלם ופירוש רש"י מרבי משה
גילרנטר .פיטרקוב תרס"ה" .מהדורה ראשונה" .ר"כ ד'; בדף השער חותמת המחבר .חתימה
נוספת משה גדלי' אדלער מנאנאש ,מאחורי השער רישום ארוך בכ"י משה גדלי' הנ"ל שהחליף
בעד תהלים אחר כי רצה את התהלים הזה עבור חותנו .י"ח .כרך  3ספרים .1 :לחם מן השמים
כוונות ומנהגים ע"פ קבלה מהמקובל האלוקי רבי יעקב צמח .מונקטש תרס"ה" .מהדורה יחידה".
מ"ב ד'; נדפס מכ"י מגנזי האדמו"ר ממונקטש .2 .שאל לך אות מהרה"ג רבי מרדכי שלזינגר.
פאקש תרס"ז" .מהדורה יחידה" .נמצא פה "רק  4דף ראשונים" .3 .נדיר ביותר אינו בספריה
הלאומית ,אינו רשום ביודלוב ולא בוינוגרד ורוזנפלד ולא הופיע במכירות פומביות .ספר חידושי
תורה והגהות ש"ס ח"ב ,מהרה"ג רבי ישראל דוד מרגלית יפה ובנו הרה"ג רבי מרדכי .פאקש תרס"ז.
"מהדורה יחידה" כ"ז ד'; ח"א לא נדפס .4/6 .חרש אבן עה"ת ג"ח מרבי משה טויב .מורגריטא –
נייפסט תרצ"ב – צ"ט .במקור  ,3י"ט ,1 ,1 ,כ"ב ,ח ,1 ,ל"ו ד'; בעותק זה  ,2י"ט ,2 ,כ"ב ,ח' ,1 ,ל"ב
ד'; חסר  4דפים אחרונים של ח"ג .חומש שמות נדפס ללא שער .בדף כ' ע"ב בחלק ב' ,רישום
בעניין מכירת הספרים חתום(המחבר) לא מוכח שזה בכתב יד המחבר .י"ט .בית יעקב ח"ב על
אגדות הש"ס מהרה"ג רבי יעקב היבשער .מונקאטש תרצ"ב" .מהדורה יחידה" ,4 .פ' ד'; על הכריכה
האחורית הקדשה מטושטשת ,נראה כהקדשת המחבר .כ' .עין צופים עה"ת ח"א בראשית – ויקרא,
מהרה"ג רבי עזריאל זעליג נח קושלבסקי .וילנה תרפ"ג" .מהדורה יחידה" ,1 .מ"ו 2 ,ד'; חותמת
המחבר ,החותמת בלועזית .כ"א .גינת אגוז דרושים מהרה"ג רבי אלעזר זלמן גרייבסקי .ברלין
תרמ"ז" .מהדורה ראשונה" .במקור  2 ,70עמ'; שער מעטפת בגרמנית .בעותק זה חסר דף השער
בעברית .מאחורי השער בגרמנית הקדשת המחבר ,חותם המחבר .כ"ב .שו"ת תורת יקותיאל על
שו"ע או"ח מהרה"ג רבי יקותיאל רוזנברג .ברדיוב תר"פ" .מהדורה ראשונה" ,3 .נ"ב ד'; בשער
הספר חתימות בן המחבר רבי מנשה רוזנברג ,רישום נוסף שקיבל את הספר מרבי מנשה בן
המחבר ,לא חתום.
סה"כ  28ספרים ב –  22כרכים ,חלקם מהדורות יחידות או ראשונות ,חלקם ספרים נדירים .גודל
ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
Totaling 28 sefarim in 22 Volumes, some are Only or First editions, some are rare. Sizes
and conditions vary, sold as is!.
מחיר פתיחה .₪ 525

הקדשות( )4האדמו"ר
.210
מהעלמעץ רבי חנניה יום טוב ליפא
דייטש אל הרה"ג רבי אברהם שלמה
כץ ובנו רבי אליהו 4 .ספרים מחיבוריו.
Dedications (4) the Rabbi of Helmetz
Reb Chananya Yom Tov Lipa Deutch
to Rabbi Avraham Shlomo Katz and
his son Reb Eliyahu. 4 Sefarim that
he authored.
לוט  4ספרים עם הקדשות האדמו"ר
מהעלמעץ .א' .טהרת יו"ט חלק י"ז .בדף
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הפורזץ הקדשה ארוכה מהאדמו"ר חותם בשמו ושם אמו .ב' .משניות מקוואות עם כל המפרשים
ופירוש טהרת יו"ט חלק י"ח .בדף הפורזץ הקדשת האדמו"ר חותם בשמו ושם אמו לרפו"ש .ג'.
משניות מקוואות וכו' חלק י"ט .בדף הפורזץ הקדשה קצרה מהאדמו"ר הנ"ל חותם המחבר .ד'.
משניות מקוואות כנ"ל חלק ח' בדף הפורזץ הקדשת האדמו"ר חותם המחבר .גודל משתנה ,מצב
מצוין.
Sizes vary. Great condition.
מחיר פתיחה .₪ 210

הקדשת וחתימת מרן הרה"ג רבי יעקב ישראל קנייבסקי – הסטייפלער ,על
.211
ספרו 'קהילות יעקב' חלק תשיעי .ירושלים ,תשי"ד Dedication and Signature of .1954
Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky - The Steipler, on his Sefer 'Kehillot Yaakov', Part 9.
Jerusalem, 1954.
ספר 'קהילות יעקב' ,חלק תשיעי ,על מסכתות סנהדרין ופסחים ,ועוד הרבה ליקוטים בכמה סוגיות
מהש"ס ,ובסופו קצת ביאורים בירושלמי זרעים מאת מרן הרה"ג רבי יעקב ישראל קנייבסקי –
הסטייפלער .ונלווה בסופו קונטרס 'אשר לשלמה' מחתנו הרה"ג ר’ מרדכי שלמה ברמן.
ירושלים ,תשי"ד  ,1954מ"ב ד'; י"ב עמ';  34.1ס"מ.
בדף הפורזץ הקדשה( 8שורות) וחתימה
בכתי"ק של המחבר מרן הרה"ג רבי
יעקב ישראל קנייבסקי – הסטייפלער.
כריכה מקורית מעט בלויה .שוליים רחבים
ונאים .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
On the first page, there is
a Dedication (8 lines) and a
Signature in the handwriting of the
author, Rabbi Yaakov Israel
Kanievsky - the Steipler.
Original cover slightly worn. Wide and
nice margins. Few stains. Very good
condition.

מרן רבי יעקב ישראל קנייבסקי –
הסטייפלער [תרנ"ט – תשמ"ה  ]1899/1985היה מתלמידי ישיבת נובהרדוק ,גיסו של מרן החזו"א
וממשיכו בקודש לאחריו .פרוש וקדוש ,פועל ישועות והכל חרדו למוצא פיו .ספריו הידועים' :קהילות
יעקב' על הש"ס .בנו היחיד מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי.
מחיר פתיחה₪ 1050 :

'אמרי בינה' ח"א ,מהדורה ראשונה .חתימת והגהות הרה"ג רבי טוביה אריה
.212
גולדברגר מראשי כולל הונגריה ודיין בירושלים .ירושלים תרל"א Imri Bina part ' .1871
1, First edition. Signature and comments of Rabbi Tuvia Aryeh Goldberger, one of
the heads of Hungary kolel and Dayan in Jerusalem. Jerusalem 1871.
ספר 'אמרי בינה' ח"א ,חידושים על שולחן ערוך חלק אורח חיים ויורה דעה מהרה"ג רבי מאיר
אוירבך .מהדורה ראשונה .ירושלים ,תרל"א  ,]3[ .1871ע"ב; צ"ב ]6[ ,ד';  36ס"מ.
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בדף הפורזץ חתימה ו 4-הגהות בינוניות בכת"י הרה"ג רבי טוביה אריה גולדברגר .ובדף השער
רי שום בכת"י נכד המחבר [לא חתום] שהספר ניתן להרב גולדברגר ע"י המחבר.
כריכה מקורית מעט פגועה .מעט קרעים וכתמים.
במקומות בודדים מעט נזקי עש בשוליים .מצב
טוב מאוד.
המחבר הרה"ג רבי מאיר אויערבך – האמרי
בינה [תקע"ה – תרל"ח  ]1815/1878נולד לאביו
הרה"ג רבי יצחק איצק אוירב ך אב"ד לונטשיץ.
כיהן כרב בכמה ערים בפולין ומאוחר יותר כיהן
כנשיא כולל פולין ,וממנהיגי העדה האשכנזית
בירושלים ,מחבר הספר 'אמרי בינה'.
הרה"ג רבי טוביה אריה גולדברגר [תרט"ז –
תרע"א] תלמיד דודו הרה"ג רבי ירמיה לעוו אב"ד
אויהל .נולד בהונגריה ,בשנת תרל"ג עלה לארץ
הקודש .היה מראשי כולל הונגריה .כשייסד
הרה"ג רבי שניאור זלמן פרדקין מלובלין בעל
ה'תורת חסד' את בית הדין ,מונה הרב גולדברגר
לכהן כדיין בבית הדין.
On the first blank page is a Signature and 4 medium commentaries in the
handwriting of Rabbi Tuvia Aryeh Goldberger. And on the title page is a handwritten
inscription of the author's grandson [unsigned] that the book was given to Rabbi
Goldberger by the author...
Original binding slightly damaged. Few tears and stains. In a few spot's there's a little
moth damage in the margins. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

הקדשת מרן פוסק הדור הרה"ג רבי שמואל הלוי וואזנר למחותנו הרה"ג רבי
.213
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא .שו"ת 'שבט הלוי' ,ב"ב ,תשל"ג Dedication .1973
of Rabbi Shmuel Halevi Wazner to his-in-law Rabbi Avraham Shlomo Katz Av Beit
Din of Riska. Responsa 'Shevet Halevi', bne brak, 1973.

ספר שאלות ותשובות 'שבט הלוי' תשובות וברורים בעניני
שו"ע יו"ד מאת מרן פוסק הדור הרה"ג רבי שמואל הלוי
ואזנר .ב"ב ,תשל"ג  ]14[ .1973שי"א עמ';  34.2ס"מ.
בדף הפורזץ הקדשה חתומה בכתב יד קודשו של מרן פוסק
הדור הרה"ג רבי שמואל הלוי וואזנר למחותנו הרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא 6( .שורות בכתי"ק).
כריכה מקורית .נייר טוב .שוליים נאים ורחבים במיוחד .מעט
כתמים .מצב טוב מאודOriginal cover. Good paper. Extra .
nice an d wide margins. Few stains. Very good condition.
מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווזאנר [תרע"ג –
תשע"ה  ]1913/2015מגדולי פוסקי הדור 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 .בהמלצת מרן
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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 תלמידיו נמנים
גדולי מורי ההוראה והרבנים בהם רבי משה שאול קליין ,רבי שמואל אליעזר שטרן ,רבי מרדכי גרוס
ועוד ועוד.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
מחיר פתיחה₪ 210 :

הקדשת האדמו"ר הכנסת מרדכי מסאדיגורא להרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ
.214
אב"ד ריסקווא ,על ספר 'קדושת אהרן מאביו הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורא .מהדורה
ראשונה .ווארשא ,תרע"ג The Dedication of the Rebbe the Knesset .1913
Mordechai of Sadigura to Rabbi Avraham Shlomo Katz, Av Beit Din of Riskova, on
the sefer 'Kedushet Aharon’ from his father Rabbi Aharon of Sadigura. First
edition. Warsaw, 1913.
ספר 'קדושת אהרן' אמרי קודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורא .בסופו קונטרס
'נובלות חכמה' .מהדורה ראשונה .ווארשא ,תרע"ג  .1913ע"ט ד';  14 – 6עמ';  28ס"מ.
מעבר לדף השער הקדשה וחתימה בכתי"ק של האדמו"ר הכנסת מרדכי מסאדיגורא להרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא .וכן חותמותיו ומדבקות עם שמו וכתובתו של האדמו"ר הנ"ל.
כריכה מקורית .שוליים נאים ,ורחבים במיוחד .מעט נזקי עש בעיקר בשוליים .מצב טוב מאוד.
האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן – 'הקדושת
אהרן מסאדיגורא' [תרל"ז – תרע"ג] נולד
לאביו האדמו"ר רבי ישראל נכדו של הרה"ק
רבי ישראל מרוז'ין .וחתנו של האדמו"ר רבי
שלום יוסף בנו של האדמו"ר רבי מרדכי
פייבוש פרידמן מהוסיאטין .נפטר בשנת
תרע"ג ונקבר בחלקת אדמור"י רוז'ין
בסאדיגורא ,דברי תורתו נדפסו בספר
'קדושת אהרן'.
בנו האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף
"הכנסת מרדכי" מסדיגורא [פשמשיל]
[תרנ"ז – תשל"ט  .]1897/1979בן
האדמו"ר רבי אהרן מסדיגורה ,והיה בן אחר
בן לאדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין .כיהן
כאדמו"ר מגיל שש עשרה עד פטירתו משך
קרוב לשבעים שנה .כבר מצעירותו היה חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל והיה מחשובי
האדמו"רים.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
Beyond the Title page is a Dedication and Signature in the handwriting of the Rebbe
the Knesset Mordechai of Sadigura to Rabbi Avraham Shlomo Katz, Av Beit Din of
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Riskova. As well as his stamps and stickers with the name and address of the
mentioned Rebbe.
Original cover. Nice and extra wide margins. Slight moth damage mostly in the margins.
Very good condition
מחיר פתיחה₪ 525 :

חתימת נכד המחבר ,הגאון רבי פנחס הלוי ביליצר אב"ד סערענטש .ספר 'באר
.215
יצחק' עה"ת ומועדים .פאקש ,תרנ"ח Signature of the Grandchild of the .1898
author Hagaon Reb Pinchas Haleivey Bilitzer Rav of Serench. Sefer Be'er Yitzchok
Al Hatorah and Moadim. Paksh, 1898.
ספר 'באר יצחק' עה"ת ומועדים מהגאון רבי יצחק אייזיק ביליצר .פאקש,
תרנ"ח  ,]2[ .1898ח' ,קי"ח ד'; [ט'] עמ’;  22.5ס"מ.
בדף השער חתימת נכד המחבר הגאון רבי פנחס הלוי ביליצר אב"ד
סערענטש .בסוף הספר רשימת חותמים ארוכה( 9עמ').
כריכה ישנה .כתמים .מעט נקבי עש .מצב טוב מאוד.
On the title page there is the signature of the authors grandchild
Hagaon Reb Pinchas Haleivey Bilitzer Rav of Serench. In the end of
the sefer there is a long signature list (9 pages) Old binding. Stains.
Few moth holes. Very good condition.
הגאון רבי פנחס הלוי ביליצר אב"ד סערענטש [תר"כ – תרע"ג] למד
תורה אצל סבו הרה"ג רבי יצחק אייזיק ביליצר ,מאוחר יותר למד באונגוואר
אצל הגאון רבי חיים מאנהיימר מח"ס 'עין הבדולח' ותלמיד החת"ס ואצל
הגאון רבי שלמה גאנצפריד מח"ס 'קיצור שו"ע' .כיהן כרבה של סרנטש
במשך כ 24 -שנים .ספרו' :גבעת פנחס'.
מחיר פתיחה₪ 420 :

'דברי יצחק' מהרה"ק מסוואליווע .חותמת בנו רבי יוסף מונקאטש ,תרס"ו
.216
Divrei Yitzchok from the Rabbi of Svaliviya. The stamp of his son Rabbi .1906
Yosef of Munkatch, 1906.
ספר 'דברי יצחק' דרושים ,סגולות ורפואות וליקוטים אשר
רשם הרה"ק רבי יצחק אייזיק ווייס מסוואליווע .מונקאטש,
תרס"ו  .1906ל"ו ד';  2.5ס"מ.
בדף השער חותמת בן המחבר רבי "יוסף ווייס בהגה"צ
מוהר"יא ז"ל".
כריכה מקורית מנותקת .נייר עבה .מעט כתמים .במספר דפים
מעט נקבי עש מצב טוב מאוד.
On the title page there is the stamp of the authors son
Rabbi "Yosef Weiss son of Hagha"tz Muhari"y z"l.
Original binding detached. Thick paper. Few stains. In a
few pages there are some moth holes, very good
condition.
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הרה"ק רבי יצחק אייזיק ווייס [תקפ"ד – תרנ"ד  ]1824/94כיהן כאב"ד סוואליווע ומונקאטש.
תלמידם של גדולי צדיקי החסידות .רבו של בעל האמרי יוסף מספינקא .ספריו' :תולדות יצחק' 'בית
יצחק' ועוד.
מחיר פתיחה₪ 245 :

'זהב משקלה' חתימת בן המחבר המו"ל – 'מספד תמרורים' ' -עטרת שלום
.217
ואמת' ח"א .כרך ספרים נדיריםZahav Mishkaloh' signature of the authors son the .
publisher – 'Mispad Tamrurim' – 'Ateret Shalom Ve'Emes' part 1. Volume of rare
sefarim.
כרך ספרים נדירים .א' .ספר 'זהב משקלה' ח"א על בראשית מאת רבי אברהם יהודה קליין.
מהדורה יחידה .פאקש ,תרס"ג  ]8[ .1903ס"ד ד'; הסכמה מהאמרי יוסף מספינקא ועוד.
בדף [ ]8חתימת המו"ל
ובן המחבר רבי יקותיאל
אהרן קליין.
ב' .ספר 'מספד תמרורים'
הספד על הרה"ג רבי
שלמה זלמן שפיטצער
מוויען ,חתן מרן החת"ס,
מאת הרה"ג רבי שלום
קוטנא רב דק"ק
אייזענשטאדט .מהדורה
יחידה .פאקש ,תרנ"ד
 .1894ט' [ ]1ט' – י"ב []2
ד';
ג' .ספר 'עתרת שלום
ואמת' ח"א חידושים,
הערות ובחינות ,באורי מקראי קודש ואמרי חז"ל ,דרשות מהרה"ג רבי שלום קוטנא .מהדורה
יחידה .פאקש ,תרנ"ד  VI ]2[ .1894עמ’; נ"ט ד';
ד' .ספר 'עליות אליהו' תולדות הגר"א ,ווילנא ,תרמ"ה  .1885מ"ז ד'; ה' .ספר 'תולדות גדולי
ישראל' מאת רבי ישראל יעקב הלפרט .מונקאטש ,תרס"ד  .1904כ"ה ד'; ו' .ספר 'פתגמין קדישין'
עותק חסר וללא שער 23.3 .ס"מ.
כריכה עתיקה מנותקת .רוב הדפים במצב טוב מאוד ,ומעט עם קרעים והדבקות .במספר מקומות
מעט נזקי עש .מספר דפים מנותקים .מצב בינוני – טוב.
1.Sefer 'Zahav Mishkaloh'. Only edition. On page 8 there is the signature of the
publisher and son of the author Rebbe Yekusiel Aharon Klein. 2. Sefer 'Misped
Tamrurim'. Hesped on HaGaon Reb Shlomo Zalmen Spitzer of Vienna, son-in-law of
the Chasam Sofer. Only editon. 3. Sefer 'Ateres Shalom Ve'Emes' part 1. Only
edition. 4. Sefer 'Aliyot Eliyahu'. 5. Sefer 'Toldos Gedolei Yisroel'. 6. Sefer Pisgamin
Kadishin.
Old detached binding. Most pages in very good condition, with few tears and gluings.
In some spots there are some moth damage. Few pages are detached. Fair – good
condition.

מחיר פתיחה₪ 350 :
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הקדשת הרה"ג רבי יעקב סגל ליבוביץ מקאפיש חתן המחבר ,אל הרה"ג רבי
.218
אברהם שלמה כ"ץ' .מים חיים' מהגאון ממאקווא .קלויזנבורג ,תרע"ג Dedication .1913
from Rabbi Yakov Segal Lebowitz of Kopish son-in-law of the author, to Rabbi
Avraham Shlomo Katz. 'Mayim Chaim' from the Gaon of Makaveh. Klausenburg,
1913.
ספר 'מים חיים' על מסכת נדה מהרה"ג רבי חיים יודא סג"ל דייטש – הגאון ממאקווא ,עם הערות
וחידושים מהגאון רבי ישעי’ זילבערשטיין אבדקה"י וואיטצען .קלויזענבורג ,תרע"ג  ]4[ .1913נ"ו
[ ]4ד';  29ס"מ .בסוף הספר עמוד רשימת חותמים.
בדף השער הקדשת הרה"ג רבי יעקב סגל ליבוביץ מקאפיש חתן המחבר ,אל הרה"ג רבי אברהם
שלמה כ"ץ.
כריכה מקורית פגועה ומעט מנותקת .נייר עבה.
מעט כתמים ובלאי .מצב טוב מאוד.
On the title page there is the dedication of
Rabbi Yakov Segal Lebowitz of Kopish son-inlaw of the author, to Rabbi Avraham Shlomo
Katz. Original binding damaged and little
detached. Thick paper. Few stains and wear.
Very good c ondition.
הרה"ג רבי יעקב סגל ליבוביץ מקאפיש חתנו של
הרה"ג רבי חיים יהודה דייטש – הגאון ממקאווא.
כיהן כאב"ד קאפיש שבהונגריה ולאחר השואה
כראב"ד בבודפסט שם עסק רבות בהתרת עגונות
מניצולי השואה .מאוחר יותר עבר לארה"ב שם
היה מגדולי הפוסקים ומראשי התאחדות הרבנים.
נפטר בשנת תש"מ.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

חתימות – חותמות ,הקדשות והגהות הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד
ריסקאווא ,חמיו – גיסיו אחיו וילדיו.
כרך ספרים נדירים .חתימת – חותמות והגהות הרה"ג רבי אהרן גד כץ אב"ד
.219
נימוזשע וחתימת הרה"ג רבי אברהם שמואל פאנעט והרה"ג רבי חיים אלתר
פאנעטVolume of Rare Sefarim. Signature – Stamp and Comments of Rabbi .
Aharon God Katz Rav of Nimizha and the Signature of Rabbi Avraham Shmuel
Panet and Rabbi Alter Chaim Panet.
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כרך ספרים ,חלקם נדירים :א' .ספר זמירות החקים פרק י"ד טעמי מצות שחיטה מרבי חיים אליעזר
שלומוף .פריז תרצ"ג" .מהדורה יחידה" 90 .עמ'; בשער הספר חתימת הרה"ג רבי חיים אלתר
פאנעט .ב' .פרי עץ הדר קובץ מכתבי גאוני דורינו בשבח אתרוגי ארץ הקודש "והמזהירים להבדל"
מאתרוגי יון וקורפו ,יו"ל ע"י שלמה מרקוס מקראקא .קראקא תר"ס" .מהדורה יחידה" 48 ,4 .עמ';
מכתבים מגדולי רבני הדור .ג' .צוואת אדונינו מורינו ורבינו הישיש המפורסם מוהר"ר יחזקאל זצ"ל
שהיה אב"ד אה"ו .נדפס מחדש עם תיקוני הטעויות ע"י שלמה מרקוס .המבורג תרפ"ד .ט"ז עמ'; ד'.
מבשר צדק הלכות
בשר בחלב מרבי
שבתי בן ישראל
מקפוסט נכד הרה"ק
רבי ישראל מפלוצק.
ורשה תר"ס.
"מהדורה יחידה".
 100עמ'; בשער
הספר חתימת הרה"ג
רבי אהרן גד כץ
אב"ד נימושזע,
מאחורי השער
חותמות הרה"ג
הנ"ל .בתוך הספר 5
הגהות בכ"י הרה"ג
הנ"ל(ההגהות
קצוצות) .בנוסף בדף
מ"ט חתימת רבי אשר שמואל כץ .ה' .קונטרס בני לוי פירושים לפסוקים ,מרבי אליעזר צבי הלוי.
פאקש תרמ"ו" .מהדורה ראשונה" 9 .ד'; יצא גם ביחד עם ספר מחצית השקל פאקש תרמ"ו .בדף
אחרון חתימות הרה"ג רבי אברהם שמואל פאנעט אב"ד קארלסבורג .בדף  3הגהה בכ"י,
ההגהה קצוצה .כריכה ישנה נאה ,באופן כללי מצב טוב מאוד.
Nice old binding, overall it's in very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350

שו"ת מהרי"ל דיסקין ,פולמוס סביב
.220
ההדפסה .העותק של הרה"ג רבי אברהם שלמה
כ"ץ מריסקווא עם חותמותיו .מהדורה ראשונה.
ירושלים ,תרע"א Q&a Mahari"l Diskin. .1911
Controversy about the printing. The copy of
Rabbi Avraham Shlomo Katz of Riskova with
.his stamps. First edition. Jerusalem, 1911
ספר 'שו"ת מהרי"ל דיסקין' תורת רבינו משה
יהושע יהודה ליב דיסקין .כולל שלשה חלקים.
מהדורה ראשונה .ירושלים ,תרע"א  ,]2[ .1911נ"ד,
[ ]1נ"ה  -פ"ז ]1[ ,פ"ח – צ"ג ד';  34ס"מ .פולמוס
ההדפסה(ראה במפעל הביבליוגרפיה) .שער כללי
ושער נפרד לח"א וח"ב .לפני שער ח"א רשימת
חותמ ים.
בפנים הכריכה חותמות הרה"ג רבי אברהם שלמה
כ"ץ מריסקווא.
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The printing controversy (see in the bibliography factory). General title and separate title
for part 1 and part 2. Before the title of part 1 there is a signature list.
Inside the binding there is the stamps of Rabbi Avraham Shlomo Katz of Riskova.
Old binding little worn. Few staims and tears. Good condition.
כריכה ישנה ומעט בלויה .מעט כתמים וקרעים .מצב טוב.

הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
מחיר פתיחה₪ 245 :

חתימת והקדשת הרה"ג רבי אהרן גד כ"ץ אב"ד נימוזשא לאחיו הרה"ג רבי
.221
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא' .זרע אברהם' מהדורה יחידה' – .מי
השליח'Signature and Dedication from Rabbi Aharon God Katz Rav of Nimizha to .
his Brother Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav of Riskova. 'Zera Avraham' Only
edition. – Mei Hashiliach.
כרך  2ספרים .ספר 'זרע אברהם' ח"א מלוקט ונאסף דיני ארבעה טורי אבן ,ומסודרים על סדר
אלפ"א בית"א מאת רבי צבי זאב ראצקער .מהדורה יחידה .קראקא ,תרנ"א  ]1[ .1891ק"ב ד'; 32
ס"מ .לא הופיע במכירות פומביות .כרוך עמו
ספר 'מי השליח' עותק חסר וללא שער,
מתחיל בדף ט' ועד דף ס'.
בדף השער רישום וחתימת הרה"ג רבי אהרן
גד כ"ץ אב"ד נימוזשא ובדף אחריו חתימתו
והקדשה בכתב ידו לאחיו הרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא.
כריכה ישנה פשוטה .הדבקה בשולי דף
השער('זרע אברהם') ומעברו וכמעט ללא חסר
בטקסט .דף אחריו קרוע לשתיים ועם מעט
פגיעה בטקסט .מעט קרעים והדבקות .כתמים
ומעט נזקי עש .מצב טוב.
Sefer 'Zera Avraham' part 1. Only
edition. Did not appear at other auctions.
On the title page is notes with the signature of Rabbi Aharon God Katz Rav of Nimizha
and in the page after, there is his signature and dedication to his brother Rabbi Avraham
Shlomo Katz of Riskova.
Old simple binding. Gluing in margins of the title page (Zera Avraham) and in the other
side and almost not missing in the text. The last page is teared in 2 parts with few
damage to the text. Few tears nd gluings. Stains and few moth damage. Good condition.

הרה"ג רבי אהרן גד כ"ץ [תרמ"ז – תש"א] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו רבה של ראסלוביץ ,ואחיו
של הריסקווא רוב ,למד תורה אצל בעל ה'ערוגת בושם' והקדושת יו"ט .משנת תרפ"ו כיהן כאב"ד
נימוזשא [נימיז'ה] עד לפטירתו .ספרו" :קרן אורה" – חיבור זה אבד בשואה.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
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מחיר פתיחה₪ 350 :

חתימות וחותמות ,הגהות ורישומי הרה"ג רבי יצחק עסנער אב"ד ראסלאוויץ
.222
וראש ישיבה בפרעשוב וגיסו הרה"ג רבי אשר שמואל כץ אב"ד זשיבוי .אוסף  11ספרים,
חלקם מהדורות יחידות או ראשונותSignatures and Stamps, Comments and Notings .
from Rabbi Yitzchok Esner Rav of Raslowitz and Rosh Yeshiva in Preshuv and his
brother-in-law Rabbi Asher Shmuel Katz Rav of Zhibo. Collection of 11 sefarim,
some are only or first editions.
אוסף ספרים עם חתימות – חותמות ורישומי הרה"ג רבי יצחק עסנער .א' .אור צדיקים ובו  3ספרים,
א .דרשות הבית יוסף .ב .שו"ת רבי מאיר אבואלעפיא .ג .עץ הדעת מרבי משה בן חביב .וארשה
תרס"ב .קמ"ט 1 ,ד'; בעותק זה דף אחרון חסר 2 .שערים .בשער ראשון חותמת הרה"ג רבי יצחק
עסנער .ב' .חידושי הרשב"א ,חמש עשרה שיטות –חמש שיטות – שלש שיטות .וארשה תרס"ב,2 .
ק"ה ,1 ,ק"ג ,נ"ח ד'; 2
שערים בהתחלה 1 ,בדיו
כחול ושער נפרד לכל חלק.
חתימת וחותמות הרה"ג רבי
יצחק עסנער וחותמות חברה
מזונות דבחורים דק"ק
פרעשאב וחתימות בחורים:
שמואל חיים זינגער ,יוסף
צבי ברוין ,יצחק גולדשטיין
ועוד .ג' .כרך  2ספרים.1 :
שו"ת פרי השדה ח"ד עם
קונטרס נחלי מים על מקואות
מהרה"ג רבי אליעזר חיים
דייטש אב"ד באניהאד .פאקש
תרע"ה ,5 .ק"מ ד';  .2שו"ת
משנה שכיר ח"א מהרה"ג רבי ישכר שלמה טייכטל" .מהדורה ראשונה" .ברדיוב תרפ"ד .ח' ,ק"ו ד';
עמוד אחרון רשימת חותמים .חתימות הרה"ג הנ"ל וגיסו הרה"ג רבי אשר שמואל כץ אב"ד
זשיבוי .מעט הגהות בתוך הספרים כנראה בכ"י של אחד משני הגיסים .בדפי הפורזץ האחוריים
הגהות רבות בכ"י גיסם הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא  .ד' .חידושי הרי"ם על
מסכת גטין – שו"ע אה"ז והלכות קידושין .וארשה תרנ"א .פ"ג ,ל"ט ד'; אחרי דף פ"ג כרוך דף ל"ז.
חתימת הרה"ג רבי יצחק עסנער .ה' .שו"ת גורן דוד חלק או"ח מהרה"ג רבי אהרן דוד דייטש.
פאקש תרמ"ה" .מהדורה ראשונה" ,2 .ע' ד'; בעותק זה חסר דף אחרון .חתימת הרה"ג הנ"ל
וחתימה הק' חיים וויינבערגער לומד פה ק"ק דערעטשקע .ו' .שו"ת שמן רוקח ח"א ,מהרה"ג רבי
אלעזר לעווי .סאיני תרס"ט ,3 .ק"ד 6 ,ד'; רשימת חותמים גדולה  6דף .דף השער נדבק לדף
הפורזץ ורובו דבוק .חתימת הרה"ג הנ"ל .ז' .בית יצחק על מסכת מגילה מהרה"ק רבי יצחק אייזיק
ווייס מסליאווע .מונקאטש תרנ"ז ,2 .פ' ד'; ספר נדיר אינו בוינוגרד ורוזנפלד .רישום בעלות,
חתימה וחותמת הרה"ג הנ"ל .ח' .כרך  3ספרי ראשונים על הש"ס .1 :חידושי הרשב"א על מסכת
יבמות .פיטרקוב תרנ"ט" .מהדורה ראשונה" .ז' ד';  .2חידושים מהריטב"א על מסכת פסחים עם
ספר הזיכרון להנ"ל .וארשה תרע"ב .מ' ד';  .3חידושי מגילה מכ"י לרבינו נסים ז"ל .ירושלים תרמ"ד.
"מהדורה ראשונה" ,1 .י"ג ד'; חותמות הרה"ג הנ"ל.
סה"כ  11ספרים ב –  8כרכים ,גודל ומצב משתנה .נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 11 sefarim in-8 volumes, Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 525
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לוט  5ספרים ,חתימות וחותמות ,הגהות ורישומים הרה"ג רבי צבי ברגפלד
.223
אב"ד נימיזע ,בנו – חתנו ר' אברהם שלמה כץ ונכדיוCollection of 5 sefarim, .
Signatures and Stamps, Comments and Notings from Rabbi Tzvi Bergfeld Rav of
Nimiza, his son - son-in-law Reb Avraham Shlomo Katz and grandchildren.
לוט ספרים חתימות וכו' הרה"ג רבי צבי ברגפלד ומשפחתו .א' .אהל יעקב על חומשים במדבר -
דברים מרבי יעקב דובנא .וארשה
תרל"ד .ס"ב ,פ"ב ד'; חותמות הרה"ג
רבי צבי ברגפלד וחתימת וחותמות
בנו ר' יקותיאל יהודה .ב' .שו"ת
מהר"מ שיק על שו"ע יו"ד .מונקאטש
תרמ"א" .מהדורה ראשונה" ,3 .קמ"ד
ד'; חותמות הרה"ג רבי צבי ברגפלד
אב"ד נימיזע .ג' .כרך  2ספרי שו"ת.
 .1בית היוצ"ר שו"ת על או"ח ויו"ד מר'
יואל צבי ראטה .מונקאטש תרנ"ו.
"מהדורה יחידה" ,12 .ע' ד'; רשימת
חותמים  3עמודים .2 .שו"ת ברכה
מציון ב"ח ,מר' ברוך בן ציון רפפורט.
זיטאמיר תרס"ב" .מהדורה יחידה" ,2 .ע"ד ,ל"ז ד'; שער מעטפת בצבע ירוק לח"ב .ספר נדיר
מאוד ,לא הופיע במכירות פומביות .בשער ספר בית היוצר רישום וחתימת ר' יקותיאל יהודה
ברגפלד בן הרה"ג רבי צבי ברגפלד אב"ד נימיזע.
סה"כ  5ספרים ב –  3כרכים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 5 sefarim in 3 volumes. Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 350

סט פני יהושע למברג תר"ך .חתימת וחותמות הרה"ג רבי צבי ברגפלד אב"ד
.224
נימיזע וחתימת חתנו הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאוואCollection of the .
sefer "Pnei Yehoshua" Lemberg 1860. Signature and Stamps of Rabbi Tzvi Bergfeld
Rav of Nimiza and the signature of his son-in-law Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav
of Riskova.
סט פני יהושע עם הגהות וחידושי הגאון רבי
ברוך פרנקל הברוך טעם ,ד"ח ב –  2כרכים.
למברג תר"ך  .1860כרך א' חלק א' ,3 .כ"ב,
נ"ב ,1 ,כ"ה ,ל"ד ,5 ,נ"ה ד'; חותמות הרה"ג
רבי צבי הירש ברגפלד וחתימת חתנו הרה"ג
רבי אברהם שלמה כץ – משה כץ וחתימות
בחורים מישיבת ריסקאווא .מעט הגהות חלקם
קצוצות ,הגהה אחת חתומה א"ש .כרך ב'
חלקים ב' – ד' ,1 .נ"ג ,נ"ד ,1 ,מ' ,1 ,ל"ד,1 ,
ל"ח ד'; שער נפרד לכל חלק .חתימת הרה"ג
רבי צבי ברגפלד אב"ד נימיזשע ,חתימות
נוספות אברהם קאפפעל ,שמואל יהודה
לעווינגער מנאסויד ,הק' שמואל אליעזר
בלא"א צבי ז"ל .בתוך הספר  2/3הגהות
קצרות.
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גודל ,כרך א'  40ס"מ .כרך ב'  41ס"מ .הדבקות בשערים וחור בשער ח"ב .כתמים ,שוליים נאים,
מצב טוב – טוב מאוד.
הרה"ג רבי צבי הירש בערגפעלד .חתנו של רבי אברהם גרינפלד מוויטקא .תלמיד הייטב לב רבה
הראשון של נימוז'ה .מתשוב ותיו בספר "ארחות המשפטים" מחתנו הרה"ג רבי אהרנם שלמה כץ
אב"ד ריסקאווא.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
Size: Volume 1' 40 c"m. Volume 2' 41 c"m. Gluings in the titles and hole in the part 2 title.
Stains, nice margins, good – very good condition.

מחיר פתיחה .₪ 280

חתימות חותמות והגהות בני הרה"ג רבי אליהו כץ אב"ד ראסלוביץ ,הרה"ג ר'
.225
פנחס יהודה  -ר' יחזקאל שרגא – ר' אברהם שלמה ובני ר' אברהם שלמהSignatures, .
Stamps and Comments from the children of Rabbi Eliyahu Katz Rav of Raslowitz,
Reb Pinchas Yehuda – Reb Yechezkel Schraga – Reb Avraham Shlomo and the
children of Rabbi Avraham Shlomo.
חתימות חותמות והגהות בני הרה"ג רבי אליהו כץ אב"ד ראסלוביץ .א' .שו"ת תשורת ש"י על ד"ח
שו"ע מהרה"ג רבי שלמה יהודה טבק .סיגט תרס"ה" .מהד ורה ראשונה" .רכ"ד ד'; רישומי בעלות
ודברי תורה בכ"י וחתימת
רבי יחזקאל שרגא כץ,
חותמת הרה"ג רבי
אברהם שלמה כץ אב"ד
ריסקאווא ,חתימות
הרה"ג ר' אשר שמואל ור'
פנחס יהודה כץ .בתוך
הספר  25הגהות בכ"י
חלקם חתומות פ"י,
כנראה פנחס יהודה .חלק
מהגהות בדיו וחלקם
בעיפרון ,רובם קצוצות .ב'.
שו"ת פרי השדה ח"ג,
מהרה"ג רבי אליעזר דייטש
אב"ד באניהאד" .מהדורה
ראשונה" .פאקש תרס"ג.
 ,6קכ"ב ד'; בדף הפורזץ חידושים מרבי יחזקאל שרגא כץ ,החידושים חתומים בחתימתו
המלאה(חותם פעמיים בדיו ופעם נוספת בעיפרון) .בדף השער חתימה בעיפרון יעקב כץ ..בדף
הפורזץ האחורי כיתוב בלועזית כץ אהרן איגנאץ ,כנראה הרה"ג רבי אהרן גד כץ .בנוסף בתוך
הספר  15הגהות בכ"י ,חלקם בדיו וחלקם בעיפרון ,רוב ההגהות ארוכות .אין לנו מושג מי מבני
המשפחה כתב את ההגהות .ג' .שו"ת יד יצחק ח"א מהרה"ג רבי אברהם יצחק גליק .מיהליפאלווא
תרס"ב" .מהדורה יחידה" ,2 .ק"ך 4 ,ד'; חותמות הרה"ג רבי אשר שמואל כץ .ד' .שו"ת מהרא"פ
עם תודת אהרן וחלת אהרן מהרה"ג רבי אהרן פריעד אב"ד בוסרמין .מונקאטש תרנ"ג" .מהדורה
יחידה" ,2 .מ"ב ,ל"ח ד'; (למרות שבספריה הלאומית כתוב שבתחילת הספר  ,4בעותק הסרוק
שבספריה מופיע רק  2וזה הנכון) .שער נפרד לחלת אהרן .דף אחרון רשימת חותמים .חותמות
הרה"ג רבי אהרן שמואל כץ.
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סה"כ  4ספרים ,גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 4 sefarim, Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 350

חתימות חד"ת ורישומי הרה"ג רבי פינחס יהודה כץ ואחיו רבי יחזקאל שרגא,
.226
בני הרה"ג רבי אליהו כץ אב"ד ראסלאוויץ .אילת אהבים ב"ח .ח"ב "מהדורה ראשונה".
וארשה תרנ"א – תר"עSignatures, Chiddushei Torah and Notings from Rabbi .
Pinchas Yehuda Katz and his Brother Reb Yechezkel Schraga, the children of Rabbi
Eiliyahu Katz Rav of Raslowitz. Ayeles Ahavim 2 parts. Part 2 "first edition".
Warsaw, 1891-1910.
ספר אילת אהבים על מסכת כתובות ב"ח ,מהגאון רבי אריה ליב צינץ אב"ד פלאצק .ח"א וארשה
תר"ע  ,4 .1910קל"ד ד'; הסכמות ממהדורה ראשונה .ח"ב .וארשה תרנ"א  ,2 .1891קל"א ד';
"מהדורה ראשונה" של ח"ב.
בדפי הפורזץ הקדמיים 2
קטעי חידושי תורה בכ"י
וחתימת רבי יחזקאל שרגא
כץ .בדף שער ח"א ,חת ימת
הרה"ג רבי פינחס יהודה כץ
בהה"ג אבד"ק ראסלאוויטץ,
בדף אחר השער הקדשה
עצמית בכ"י וחתימת הרה"ג
רבי פינחס יהודה שקיבל
הספר מתלמידו בנציון
אדלער .בשער ח"ב ,הקדשה
עצמית נוספת בכ"י הרה"ג
רבי פינחס יהודה הנ"ל
שקיבל מתלמידו הנ"ל .בדף
הפורזץ האחורי קטע נוסף
של חידושי תורה בכ"י וחתימת רבי יחזקאל שרגא כץ ,בנוסף רישום שהספר שייך להרה"ג וכו'
בן הרה"ג אב"ד ראסלאוויטש.
סה"כ  3קטעי חידושים בכ"י וחתימת רבי יחזקאל שרגא ,חתימת הרה"ג רבי פינחס יהודה ו – 2
הקדשות עצמיות בכתב ידו.
כריכה מקורית ,שוליים נאים ,מעט כתמים ,מצב טוב מאוד.
Original binding, nice margins, few stains, very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350

לוט  8כרכי שו"ע חותמות הרה"ג רבי צבי ברגפלד אב"ד נימיזע וחתימות -
.227
הגהות וחותמות חתנו רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא ובני רבי אברהם שלמה
כץCollection of 8 volumes of Shulchan Aruch stamps of Rabbi Tzvi Bergfeld Rav of .
Nimiza and the Signatures – Comments and Stamps of his son-in-law Rabbi
Avraham Shlomo Katz Rav of Riskova and the children of Rabbi Avraham Shlomo
Katz.
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א' .שו"ע יו"ד ח"א .למברג תרכ"א .שער שני בלבד .חותמת חותם הישיבה דק"ק האלמין .בתוך
הספר כ –  110הגהות ועוד הרבה תיקונים והגהות קצרות מאוד .חלק מההגהות בכ"י הרה"ג
רבי אברהם שלמה כץ והאחרים כנראה מבני המשפחה .חלק מההגהות פגועות או קצוצות .ב'.
שו"ע יו"ד ח"ב .למברג תרכ"א ,1 .צ"ז ,פ"ח 4 ,ד'; חותמות הרה"ג רבי צבי ברגפלד אב"ד נימיזע,
חתימות ר' אהרן הכהן כץ ור' פנחס
יהודה כץ(בני הרה"ג רבי אברהם
שלמה) .בתוך הספר עשרות הגהות
בכ"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ
אב"ד ריסקאווא חלקם חתומות
בר"ת ,א"ש ,אמרי א"ש ,דברי א"ש.
ג' .שו"ע חו"מ ח"א .למברג תרמ"ב2 .
שערים .בתוך הספר למעלה מ – 15
הגהות בכ"י רבי אברהם שלמה ועוד
מספר הגהות קצרות ותיקונים ,חלק
מההגהות חתומות בר"ת
א"ש(אברהם שלמה) ד' .שו"ע חו"מ
ח"ב .כנ"ל .שער  .1בכריכה הפנימית
ובתוך הספר כ –  18הגהות ועוד
מעט הגהות קצרות מאוד .ה' .שו"ע אה"ז .למברג תרל"ו .בתוך הספר כ –  18הגהות בכ"י רבי
אברהם שלמה .ו' .שו"ע או"ח עם מאסף לכל המחנות ח"ב .מונקאטש תרצ"ז .חותמות הרה"ג רבי
אברהם שלמה הנ"ל .ז' .שו"ע חו"מ .הוצאת חי"ל ארה"ב .בדפי הפורזץ ובתוך הספר  7הגהות בכ"י
רבי אברהם שלמה .ח' .שו"ע אה"ע .הוצאת חי"ל ארה"ב .בדפי הפורזץ ובספר  5הגהות בכ"י רבי
אברהם שלמה ,כמו כן מספר שמות אנשים לתפילה .סה"כ  8ספרים ,גודל ומצב משתנה ,נמכר
כמות שהוא!.
!Totaling 8 sefarim, Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 350

אוסף גדול 38 ,ספרים עם חותמות – חתימות הגהות ורישומים הרה"ג רבי
.228
אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא בניו ומשפחתוBig collection, 38 Sefarim with .
Stamps – Signatures, Comments and Notings from Rabbi Avraham Shlomo Katz
Rav of Riskova, his children and family.
לוט ספרים משפחת רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא.
א' .כרך ספרים .1 .ערך ש"י עה"ת ח"א ,מהרה"ג רבי שלמה יהודה טבק אב"ד סיגט .מ – סיגעט.
תרע"ב" .מהדורה יחידה" ,2 .ע"ב ,כ' ,פ"ט – קכ"ב ד';  .2ערך ש"י על נ"ך .סאיני תרצ"ב" .מהדורה
יחידה" ,2 .ס"ט 1 ,ד'; רשימת חותמים ענקית  5דף .3 .ספר אשי ישראל עה"ת מהרה"ג רבי חיים
צבי מאנהיימר ,יו"ל ע"י ישראל ברודא .מיהאלוביטץ תרפ"ט" .מהדורה יחידה" ,1 .קי"ב 4 ,ד';
רשימת חותמים בתחילת הספר  2דף .כרוך איתו ספר דובב שפתי ישנים מבנו של מו"ל אשי
ישראל ,ר' שמעון יהודה שנפטר בחייו .תרפ"ט כנ"ל" .מהדורה יחידה" .י"ח ד'; בדף הפורזץ חותמות
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ ץ .ב' .עצי העולה הלכות יו"ד ב"ח ,מר' אברהם חיים איינהורן .סיגט
תרנ"ז – נ"ט" .מהדורה יחידה" .במקור :קי"ג ,2 ,1 ,ה' – ק' 2 ,ד'; בעותק שאצלנו חסר שער ח"א ו
–  2דף אחרונים של ח"ב .בדף הפורזץ חותמת הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ .ג' .כרך  5ספרים:
 .1חידושי גאונים על שיטות הש"ס .פיטרקוב תרס"א .כ"ג ד';  .2דברי גאונים על שיטות הש"ס.
פיטרקוב תרס"ג .כ"ד ד';  .3לקוטי גאונים על שיטות הש"ס .פיטרקוב תרס"ה .ט"ו צ"ל ט"ז ד'; .4
פלפולא חריפתא על שיטות הש"ס .פיטרקוב תרס"ג .כ"ב 2 ,ד';  .5דגן בחורים ,מר' אברהם יצחק
דזובס .פיטרקוב תרס"ד .עותק חסר מסתיים בדף ל' .חותמות הישיבה דק"ק האלמין .חתימות
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שלמה דוב הכהן בהרה"ג אב"ד נימיזשא ,מנחם משה כץ ,אלטיר בערקאוויטש מיטילאפשע .ד'.
כרך  3ספרים .1 :תבואות השדה ח"ד ,מהרה"ג רבי אליעזר דייטש .פאקש תר"ס ,4 .פ"ו ד';
"מהדורה יחידה" .2 .שו"ת שאלת יעקב ח"א ,מהרה"ג רבי יעקב סג"ל פראגער .וויטצן תרס"ו.
"מהדורה יחידה" ,3 .ק"ב 4 ,ד'; רשימת חותמים קצרה בתחילת הספר .3 .אמרי דוד וכתר מצות
על תרי"ג ,מהרה"ג רבי יהודה שליסעל .וויטצן תרס"ח" .מהדורה יחידה" ,4 .פ' ד'; בעותק זה חסר
 2דף אחרונים .בשער תבואות השדה חתימת ר' פינחס יהודה כץ(כנראה בן רבי אברהם שלמה)
בדף שאחר השער רישום ארוך בכ"י וחתימתו של ר' פינחס יהודה הנ"ל .בתוך הספרים  5הגהות
ועוד מעט הגהות קצרות ,חלקם בכ"י של הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ .ה' .חוות יא"ר עה"ת,
מהרה"ג רבי יוסף אליעזר רוזנפלד .פאקש תרס"ט .עותק חסר התחלה וסוף .בדף ראשון רישום
ארוך בכ"י וחתימת ר' אהרן כץ בן רבי אברהם שלמה שקיבל את הספר מזקינו הרה"ג רבי יצחק
מאיר הכהן מח"ס אמרי יצחק .ו' .שו"ת רבי בצלאל אשכנזי ,עותק חסר התחלה וסוף .בדף הפורזץ

חתימת ר' אהרן הכהן כץ בן הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא .בנוסף הגהה קצרה
בדף הפורזץ נראה בכת ידו של ר' אהרן .ז' .כרף  2ספרים מהרה"ג רבי אלטר יחיאל נבנצאל,
"מהדורות יחידות" .1 .פרי העץ ומנחת יחיאל ח"ד .פיטרקוב תרפ"ח ,1 .קכ"א ד';  .2שו"ת מנחת
יחיאל .בילגורייא תרצ"ג .מסתיים בדף ק"ו ,חסר דף אחרון .בשער השו"ת הקדשה עצמית בכ"י ר'
אהרן כץ שקיבל מהמחבר .בתוך הספרים  2הגהות והרבה תיקונים בכ"י ר' אהרן .ח' .מדבר
קדמות מהחיד"א .ירושלים תשי"ז .הקדשת הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא
מתקופת רבנותו בארה"ב .ט' .מדרש רבות על בראשית .למברג תקע"א ,בדפוס הצדיק רבי שלמה
יאריש רפפורט ,1 .קט"ו ד'; חותמת הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ והגהה קצרה בכ"י ,לא ידוע .י'.
שו"ת לחם שלמה על שו"ע או"ח ,מהרה"ג רבי שלמה זלמן ארנרייך .שאמלויא תרפ"ד" .מהדורה
ראשונה" .ח' ,קצ"ח ד'; רשימת חותמים  2דף .רישום שהספר שייך להרה"ג רבי אברהם שלמה
בכ"י וחתימת בנו ר' אהרן וכן רישומים נוספים ששיך לר' אברהם שלמה בכ"י וחתימת הבחור
חיים פריעד .י"א .שו"ת בית יצחק על שו"ע אה"ז ח"ב ,מהרה"ג רבי יצחק יהודה שמעלקיש.
פרמישלא תרס"א" .מהדורה יחידה" ,2 .צ"ח ד'; דף הפורזץ הקדמי מלא הגהות משני צידי הדף
וכן הכריכה האחורית הפנימית ,בתוך הספר עוד הגהה ארוכה ,כפי הנראה ההגהות בכ"י הרה"ג
רבי אברהם שלמה כץ .י"ב .כרך  2ספרים מהרה"ג רבי חיים מרדכי ראללער "מהדורות ראשונות".
 .1קונטרס באר חיים מרדכי .קלויזנבורג תרפ"ג .ל"ה ד';  .2קונטרס באר יצחק עם שירת מרים.
קלויזנבורג תרפ"ה ,4 .נ"ו ד'; מאחורי שער באר חיים מרדכי רישום שהספר שייך להרה"ג רבי
אברהם שלמה .י"ג .ערוגת הבשם עה"ת ח"א ,מהרה"ק רבי משה גרינוואלד .חוסט תרע"ג.
"מהדורה ראשונה" ,4 .רע"ד ד'; חותמות הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ ,חתימות משה כץ
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ריסקאווא ,דבורה כץ ועוד חתימות לא מזוהות .י"ד .שו"ת מהרש"ם ח"ג עם קונטרס גילוי דעת
בשער נפרד ,מהרה"ג רבי שלום מרדכי מבערזאן .סטמר תר"ע ,1 .שכ"ד ,2 ,ד' ,2 ,י"ב ד'; חותמות
המהרש"ם בשער השו"ת ובשער הגילוי דעת .בכריכה הפנימית ובדף הפורזץ הקדמי הגהות
בכ"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ ,בנוסף בתוך הספר  14הגהות רובם ארוכות חלקם בכ"י רבי
אברהם שלמה וחלקם ייתכן שבכתב ידו ויתכן כותב אחר .ט"ו .כרך  2ספרים ,עותקים חסרים.1 .
שו"ת מהרש"ם .חסר שער ואולי עוד דפים .2 .שו"ת דבר משה מהדורא תנינא .כנראה מהרה"ג
רבי משה תאומים .חסר שער ודף שאחריו ואולי עוד דפים .על הכריכה הפנימית ובדף הפורזץ
הקדמי הגהות הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ ,בסוף הספר הגהה חתומה הק' אב ..כנראה גם
ממנו ,בתוך הספר כ –  20הגהות מכותבים שונים .ט"ז .שו"ת לבושי מרדכי על שו"ע או"ח מהד"ת
מהרה"ג רבי מרדכי ליב וינקלר ,8 .ק"מ עמ'; בכריכה האחורית רישום ששייך לרב מריסקאווא
בחתימת נחום מרדכי לפקוביץ ,חתימה אשר שמואל ,בלועזית איידליס שאמואל כנראה זהה לר'
שלמה זלמן מצ'צוביץ .י"ז .שו"ת לבושי מרדכי ח"ב על שו"ע אה"ע וחו"מ ,מהרה"ג רבי מרדכי ליב
וינקלר .סוואליווע תרע"ג" .מהדורה ראשונה" ,4 .נ"ד ,כ' ד';  .2מר דרור על מסכתות מהרה"ג רבי
מרדכי לעוו .סיגעט תרס"א" .מהדורה יחידה" ,4 .ע"א 1 ,ד'; חותמות הרה"ג רבי אברהם שלמה
כץ ,בדפי הפורזץ הגהות בכ"י רבי אברהם שלמה .בשער מר דרור הקדשה משלוח מנות לאחי
פינחס יהודה .חתימות ורישומים נוספים .י"ח .כרך  2ספרים .1 :לבושי מרדכי מהד"ת על שו"ע
יו"ד .בודפסט תרפ"ד ,8 .קכ"ב עמ';  .2ילקוט הגרשוני על הש"ס ח"א ,מהרה"ג רבי גרשון שטרן .מ.
סיגט תרפ"ב ,2 .קט"ז ,3 ,ה' ,ד'; רשימת חותמים ארוכה  3דף .בדף הפורזץ הקדמי חותמת
הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ .י"ט .בית אהרן על הלכות גיטין מהרה"ג רבי שמואל אהרן רובין.
למברג תרל"ו" .מהדורה ראשונה"  ,2פ"א ד'; בדף הפורזץ רישום ששייך להרה"ג רבי אברהם
שלמה כץ אב"ד ריסקאווא .כ' .ליבא בעי חידושי סוגיות מהרה"ג רבי שאול בראך .פאקש תרס"ה.
"מהדורה ראשונה" ,6 .קל"ח ד'; חתימת הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ ורישומים שהספר שייך
לו ,בנוסף חתימות בנו ר' אהרן .חתימות נוספות :מנחם זאב שכטער מריסקאווא ,שלמה דוב
פרידמן ,יחזקאל שרגא פרידמן ברעזנא גדול .כ"א .כרך ספרי שו"ת חת"ס .שו"ת חת"ס אה"ע ח"א.
ללא שער .צ"ד 4 ,ד'; אה"ע ח"ב .תרס"ה .פ"ו ד'; חו"מ ,1 .פ"ב ד'; ח"ו ווין תרע"א .ס"ד ד'; בתוך
הספר מצאנו  2הגהות(ייתכן שיש עוד) אחת חתומה א"ש כנרה רבי אברהם שלמה .כ"ב .חושן
אהרן חידושים על שו"ע חו"מ ג"ח ,מהרה"ג רבי אהרן וולקין .וארשה תרפ"ז צ'" .מהדורה יחידה".
קכ"ד צ"ל קי"ג ,1 ,6 ,קי"ד – רי"ט ,1 ,7 ,רכ"א – ש"ג 9 ,ד'; שער נפרד לכל חלק .בדפי הפורזץ
ובתוך הספר כ –  10הגהות בכ"י רבי אברהם שלמה כץ .כ"ג .מהר"ם שיק על תרי"ג מצות ב"ח.
מונקאטש תרנ"ה – ח'" .מהדורה ראשונה" .ח"א חסר שער .פ' ד'; ח"ב ,2 .ס"ג ד'; חותמת הרה"ג
רבי אברהם שלמה כץ ,בתוך הספר  3הגהות .כ"ד .חידושי הריטב"א ב"כ ,מונקאטש תרס"ח,1 .
ק"ד ,כ"ב ,1 ,מ"ג ,מ"א ,ב' – ל"ג ,1 ,ס"ו ,ע"ג ,1 ,ל' ,1 ,ס"ד ,ס"ט ד'; חסרים מעט דפים בספרים4 .
שערים .בשערים ראשונים של כל כרך חותמות הרה"ג רבי אברהם שלו כץ וחתימות נפתלי מילר
גארליץ .באחד הכרכים  2/3הגהות בכ"י .כ"ה .ספר אפיקי יהודה? ללא שער ,בדפי הפורזץ
האחוריים חתימות הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ .כ"ו .דפי פורזץ ,חתימות בלועזית אהרן כץ
ריסקאווא ודברי תורה בכ"י רבי אברהם שלמה כץ ,נראה כמו ראשי פרקים לזיכרון.
סה"כ  38ספרים ב –  25כרכים .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 38 sefarim in 25 volumes. Sizes and conditions vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 1400

'ילקוט אליעזר' ח"א – 'משכיל אל דל' – 'מספד יהודה' .העותק של הרה"ג רבי
.229
צבי ברגפלד אב"ד נימוז'ה ובנו הרה"ג רבי יקותיאל יהודה ושל חתנו הרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא .פרעסבורג – אונגוואר ,תרכ"ד – כ"ז .1864/67
Yalkut Eliezer' part 1 - 'Maskil El Dal' – ‘Misped Yehuda’. The copy of "Rabbi Zvi
Bergfeld" Av Beit Din of "Nimoja", his son Rabbi Yekusiel Yehuda and his son-inlaw Rabbi Avraham Shlomo Katz Av Beit Din of Riskova. Pressburg-Ungvar,
.1864/67
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כרך ספרים מהדורות ראשונות .העותק של הרה"ג רבי צבי ברגפלד אב"ד נימוז'ה ובנו הרה"ג
רבי יקותיאל יהודה ושל חתנו הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא.
א' .ספר 'ילקוט אליעזר' ח"א ,לקט מתלמוד ומדרשים ,וזר זהב מסביב מראשונים ואחרונים
מהרה"ג ר' אליעזר זוסמן .מהדורה ראשונה .פרעסבורג ,תרכ"ד  .1864ח' ,צ"ח ]2[ ,ד';
ב' .ספר 'משכיל אל דל' מרבי הילל ל"ש מקולמייא .מהדורה ראשונה .אונגוואר תרכ"ז  .1867פ"ו
[ ]6ד'; הסכמת הרה"ק רבי חיים מצאנז .בדף זה חותמת בן המחבר הרה"ג רבי ברוך בענדיט
ליכטנשטיין .מספר דפים ובהם דף זה כרוכים בסוף הספר במקום בתחילתו
ג' .ספר 'מספד יהודה' הספד על
הרה"ג רבי יהודה אסאד.
"מהדורה יחידה" פרעסבורג,
תרכ"ו  .1866ח' ד'; נדפס עם
שער מעטפת בלבד ,ובעותק
שלפנינו חסר שער המעטפת.
22.5
בדפי הפורזץ ובשערים רישומי
בעלות ששייך להרה"ג רבי צבי
בערגפעלד מנימיז'ה וחותמותיו.
רישומי בנו הרה"ג רבי יקותיאל
יהודה .חותמות חתנו הרה"ג
רבי אברהם שלמה כ"ץ
מריסקווא.
כריכה ישנה פשוטה .דף ע"ב בספר 'ילקוט אליעזר' מנותק וקרוע עם חסר .בדף ב' בספר מספד
יהודה' השוליים חתוכים מעט על הטקסט .כתמים ומעט בלאי .מעט קרעים .מצב טוב.
Haskama from Rabbi Chaim of Sanz, several pages including this page are bound
at the end of the sefer instead of the in the beginning.
Printed with paperback cover only, in this copy the paperback cover is missing. 22.5
sm.
Simple old cover. page 72 in the "Yalkot Eliezer" is detached and torn with missing part.
On the second page of the Sefer Misped Yehuda, the margins are cut slightly on the text.
Stains and little wear. Few tears. Good condition.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.

מחיר פתיחה₪ 350 :

הקדשת הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא מתקופת רבנותו
.230
בריסקווא .ספר 'עמק החכמה' מהרה"ק מהורניסטייפול .סאטמאר ,תרפ"ח .1928
Dedication by Rabbi Avraham Shlomo Katz, Av Beit Din of Riskova, from his
rabbinical period in Riskova. The Sefer Emek Hachochma' from the Rabbi of
Hornesteipol. Satmar, 1928.
ספר 'עמק החכמה' מהאדמו"ר רבי מרדכי דוב מהורנוסטיפול .הוצאה שנייה ע"י האדמו"ר רבי
חיים הלברשטאם  -נכד המחבר .סאטמאר ,תרפ"ח  ]2[ 158 ]8[ ,1928עמ';  20.8ס"מ.
מאחורי דף הפורזץ הקדשה ( 4שורות ארוכות) וחתימה בכת"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ
אב"ד ריסקווא מתקופת רבנותו בריסקווא ,וחותמו .חותמות נוספת" :מרדכי פאללאק".
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 מעט נזקי. שולי ים נאים.כריכה עתיקה
. מצב טוב.עש ובלאי
In the back of the first blank page
is a Dedication (4 long lines) and
a Signature in the handwriting
of Rabbi Avraham Shlomo Katz,
Av Beit Din of Riskova, from his
rabbinical period in Riskova,
and his stamp. Additional
stamps: "Mordechai Pollak".
Antique cover. Nice margins.
Slight moth damage and wear.
Good condition.

הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
 כיהן כאב"ד ריסקווא.' למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם.ראסלאוויטץ
' 'אורחות המשפטים: ספריו. ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק,ונימישזא
.'(ג"ח) ו'דברי אש
₪ 245 :מחיר פתיחה

'שערי צדק' יו"ד – 'הלכות גדולות' חתימת הרה"ג רבי צבי הירש בערגפעלד
.231
Sharei Tzedek' .1810/83  תקע"א – תרמ"ג. מונקאטש – ווין.וחתימות עתיקות נוספות
Yoreh Deih' – 'Halochos Gedolos' the signature of Rabbi Tzvi Hersh Bergfeld and
additional old signatures. Munkatch – Vienna. 1810/83.
 מהדורה. ספר 'שערי צדק' תשובות ופלפולים מהרה"ק רבי מנחם מנדל פנט.' א. ספרים2 כרך
;'] ד2[ ' כ,' ס.1883  תרמ"ג. מונקאטש.ראשונה
בדף השער חתימת הרה"ג רבי צבי
.הירש בערגפעלד אב"ד נימוז'ה
 תקע"א, ספר 'הלכות גד ולות' ווין.'ב
 בדף אחרי. ס"מ35.7 ;' ק"ו ד.1810
.השער הסכמת מרן החתם סופר
:בדף השער חתימה עתיקה
 בדף הפורזץ."מפוחאץ..."שמואל
 "גבריאל:האחורי חתימה עתיקה
."...תקפ"ו... ?הקטן מבית הלוי
' בשער 'דרכי צדק.כריכה ישנה פשוטה
 במספר. מעט כתמים.קרעים ובלאי
דפים בספר 'הלכות גדולות' תעלת
. מצב טוב מאוד.עש
.1. Sefer 'Shaarei Tzedek'. First edition. On the title page is the signature from Rabbi Tzvi
Hersh Bergfeld Rav of Nimizha.
2. Sefer Halachos Gedolos. Haskamh from the Chasam Sofer. On the title page there is
a old signature: "Shmuel…..Mpuchatz". on the last blank page there is a old signature:
"Gavriel hakatan mibeis haleivy? ……..1826….".
Old simple binding. In the title of the sefer "Darchei Tzedek" there are tears and wear.
Few stains. In a few pages in the sefer Halachos Gedolos there are moth trenches. Very
good condition.
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מחיר פתיחה₪ 280 :

מהדורות ראשונות' .מנוחת אשר' ח"א(עותק חסר) – 'פרשת מרדכי' .חותמות
.232
הרה"ג רבי צבי ברגפלד אב"ד נימיזשע וחתימות בנו ונכדיו .רישום מעניין על היארצייט
של הייטב לבFirst editions. 'Menuchas Asher' part 1 (incomplete copy) – 'Purushas .
Mordechai'. Stamps of Rabbi Tzvi Bergfeld Rav of Nimizha and the signatures of his
son and grandchildren. Interesting note on the Yurtzeit of the Yeitev Lev.
כרך ספרים מהדורות ראשונות .א' .ספר 'מנוחת אשר' ח"א פלפול בסוגיות הש"ס מ  -אות א' – כ'
מאת הרה"ג רבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד טשענגער .בסופו קונטרס 'נייח נפשי' מאת בני וחתן
המחבר .מהדורה ראשונה .מ .סיגעט ,תרל"ו  .1876במקור ]12[ :צ"ג ד'; בעותק זה חסרים דפים
ע"ה עד ע"ח כולל.
המחבר הרה"ג רבי אשר אנשיל יונגרייז
[ה'תקס"ו – ה'תרל"ד  ]1806/1873מגדולי רבני
הונגריה ורבה של טשענגער במשך  40שנה ,נולד
לאביו הרה"ג רבי שמואל הלוי יונגרייז רבה של
סעטשע מח"ס 'תורת עדות' ,נקרא על של שם
אבי אמו הרה"ג רבי אשר אנשיל וינר רבה של
מישקולץ ומחוז בורשוד ,למד אצל הרה"ג רבי
יעקב קופל אלטנקונשטט ,נישא לבתו של הרה"ג
רבי מאיר אלמאש פופר רבה של בוקרשט
ומטרסדורף .הקים ועמד כראש ישיבה בטשענגר
ששם כיהן כרב ,ספרו' :מנוחת אשר'.
ב' .ספר ש ו"ת 'פרשת מרדכי' על חלקי השו"ע
מהרה"ג רבי מרדכי בנעט אב"ד
ניקלשבורג .מהדורה ראשונה .מ .סיגעט ,תרמ"ט  ,]1[ .1889קל"ג ]2[ ,ד';  36ס"מ .בסופו רשימת
חותמים.
כריכה ישנה ומעט מנותקת .בדפים ראשונים ואחרונים קרעים ובלאי .בדף שער מנוחת אשר הדבקה.
מצב טוב.
1. Sefer 'Menuchas Asher' part 1. In the back is the phamphlet 'Neich Nafshi'. First
edition. In this copy page 75 till 78 are missing (including).
2. Sefer q&a 'Purushas Mordechai'. First edition.
Old binding little detached. In the first and last pages there are tears and wear. In the title
page of the sefer Menuchas Asher there is a gluing. Good condition.
On the title pages are the stamps of Rabbi Tzvi Bergfeld Rav of Nimizha and the
sih=gnatures of his son and grandchildren. In the back of the title page to the sefer
'Purushas Mordechai' there is a interesting note about the yurtzeit of the Yeitev Lev.
Additional signatures.
בדפי השערים חותמות הרה"ג רבי צבי ברגפלד אב"ד נימיזשע וחתימות בנו ונכדיו .מעבר לשער
'פרשת מרדכי' רישום מעניין על היארצייט של הייטב לב .חתימות נוספות.

מחיר פתיחה₪ 525 :

חתימות וחותמת הרה"ג רבי יצחק עסנער אב"ד ראסלאוויץ .כרך
.233
ספריםSignature and stamp of Reb Yitzchok Esner Rav of Raslowitz. Volume of .
sefarim.
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כרך ספרים .חתימות וחותמות הרה"ג רבי יצחק עסנער אב"ד ראסלאוויץ .א' .ספר חידושי
גאונים' על שיטות הש"ס מאת רבי בנימין ליבעסקינד .פיעטרקוב ,תרס"א  ]1[ 46 .1901עמ'; 2
הגהות בכת"י .ב' .ספר 'דברי גאונים' על שיטות הש"ס והוא חלק שני מו חידושי גאונים מאות
חידושים ופלפולים ובסופו פלפול גדול בעניין בדיקת וביטול חמץ .מאת רבי בנימין ליבסקינד.
פיעטרקוב ,תרס"ב  .1902כ"ד ד'; ג' .ספר
פלפולא חריפתא על שיטות הש"ס פיעטרקוב,
 40 .1903עמ';  20.5ס"מ .בדף שער 'חידושי
גאונים' חתימה וחותמת הרה"ג רבי יצחק
עסנער אב"ד ראסלאוויץ.
ללא כריכה .בחלק מהדפים קרעים ובלאי.
כתמים .מעט נקבי עש .מצב טוב.
הרה"ג רבי יצחק עסנער חתן הרה"ג רבי אלי'
כ"ץ אב"ד ראסלאוויץ .כיהן אב"ד ראסלאוויץ
וכראש ישיבה בפרעשוב.
1. Sefer "Chiddushei Ha'geonim". 2 handwritten comment's.
"2. Sefer "Divrei Geonim
"Sefer "Pilpule Charifta" on Shita's in Shas. On the title page of the "Chiddushei Geonim
there is the signature and stamp from Rabbi Yitzchok Esner Rav of Raslowitz.
Without binding. Some pages have tears and wear. Stains. Few moth holes. Good
condition.
Rabbi Yitzchok Esner was the son-in-law of Reb Eli Katz the Rav of Raslowitz. He served
as the Rav of Raslowitz and as Roah Yeshiva in Preshov.

מחיר פתיחה₪ 210 :

'אמרי בינה' מהמהר"ם א"ש .מהדורה ראשונה .רישום בעלות בכ"י הרה"ג רבי
.234
יצחק עסנער חתן הרה"ג רבי אליהו כץ מראסלוביץ וחתימות נכדי המחבר .אונגוואר,
תרכ"ו Imrei Bina of the Maharam Ash. First edition. Handwritten note that .1866
it belonged to Rabbi Yitzchok Esner son-in-law of Rabbi Eliyahu Katz of Raslowitz
and Signatures of the authors grandchildren. Ungwar,1866.
ספר 'אמרי בינה' חידושי הלכות בסוגיות עמוקות בסדר מועד ונשים מהגאון רבי מאיר אייזנשטט –
מהר"ם א"ש .מהדורה ראשונה .תרכ"ו  ]3[ .1866ו' – קמ"ח ד';  31.7ס"מ.
בדף ההקדמה רישום וחתימת הרה"ג רבי יצחק עסנער חתן הרה"ג רבי אליהו כץ מראסלוביץ.
בדף הפורזץ חתימ ות נכדי המחבר –
רבי מאיר א"ש ורבי יהודא וויס.
כריכה מקורית פגועה ,וחלקה הקדמי
מנותק וללא שדרה .קרעים בדף
השער .כתמים .מעט נזקי עש עם מעט
פגיעה בטקסט .מצב טוב – טוב מאוד.
On the introduction page
is recorded and the signature of
Rabbi Yitzchok Esner son-in-law
of Rabbi Eliyahu Katz of
Raslowitz.
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On the first blank page there are the Signatures of the authors grandchildren – Rabbi
Meir Ash and Rabbi Yehuda Weiss.
Original binding damaged, the front page is detached without spine. Tears in the title
page. Stains. Few moth damage with damage to the text. Good – very good condition.
הרה"ג רבי יצחק עסנער חתן הרה"ג רבי אלי' כ"ץ אב"ד ראסלאוויץ .כיהן אב"ד ראסלאוויץ וכראש
ישיבה בפרעשוב.

המחבר רבי מאיר אייזנשטטר – המהר"ם א"ש [תק"מ – תרי"ב  ]1780/1852מגדולי תלמידי
החת"ם סופר .כיהן כרב בבייאה ,יארמוט ואונגוואר .היה מגדולי רבני הונגריה והמשיבים בהלכה.
הקים ישיבה גדולה בה למדו מאות תלמידים בהם גדולי רבני הונגריה .ספריו' :שו"ת אמרי אש' 'אמרי
בינה' ועוד.
מחיר פתיחה₪ 280 :

הקדשות והקדשות עצמיות.

'בן יאיר' הקדשת רבי שלום הדאיה .ירושלים ,תרפ"ו Ben Yair' .1926
.235
Dedication of Rabbi Shalom Hdaya. Jerusalem, 1926.
ספר 'בן יאיר' דרושים מרבי חיים מרדכי לבטון עם
'ויקח עובדיהו' מרבי עובדיה הדאיה .ירושלים ,תרפ"ו
 ]8[ .1926ר"ד ד';  23.7ס"מ.
מעבר לשער הקדשה וחתימה בכת"י רבי שלום
הדאיה .לאחר ההקדמות :רשימת חותמים.
כריכה מקורית .שוליים נאים .מעט כתמים .במספר
דפים מעט הדבקות בשוליים .מצב טוב מאוד.
After the cover there is a Dedication and
Signature in the handwriting of Rabbi Shalom
Hdaya.
After the introduction: List of Signatures.
Original binding. Nice margins. Few stains. In a
few pages there is some gluings in the margins.
Very good condition.
המקובל הצדיק רבי שלום הדאיה [תרכ"ד – תש"ה
 ]1864/1944מגדולי חכמי ארם צובה וירושלים .כיהן כדיין וכראש ישיבת המקובלים בית אל .ספריו:
'ש"ה לבית אבות' על פרקי אבות' ,שלום לעם' ועוד.

מחיר פתיחה₪ 210 :

שו"ת שמן רוקח ח"א .הקדשות וחתימות מעניינות 2 .עותקים .סאיני תרס"ט.
.236
Q&a Shemen Rokeach part 1. Interesting Dedications and Signatures. 2 copies.
. Saini, 1909
שו"ת שמן רוקח בד"ח שו"ע ח"א מהגאון רבי אלעזר לעוו .סאיני תרס"ט ,3 .ק"ד 6 ,ד'; 6
דפים אחרונים רשימת חותמים .בעותק אחד חתימות הק' יצחק אייזיק ברוין העברי
מק"ק סטמר ,הק' חנני' יו"ט ליפא ברוין .בשער הספר :זכרון להרב הגאון מרא דאתרא
דק"ק טא'רג לאדישילי מו"ה אהרן גרויס? חותם אריה ליב הארניק ,חותמת בלועזית דר'
ל .הארניק.
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בעותק שני שייך לי לשמי הק' מיכאל דוב יוסט .הק'
יהודה ברוין בעברית ולועזית .בדף השער הקדשה
ארוכה לחתן חתום מיכאל דוב יוסט.
In one copy is the signature Hak' Yitzchok Eizek
'Braun Haivri from the Satmar community. Hak
Chananya YomTov Lipa Braun. In the title of
the sefer: Memorial to the Rav of the
community of Tor'g Ladshily Hagaon Reb
Aharon Grois? stamp Arye Leeb Harnik, stamp
in foreign language Dr. L. Harnik.
In the second copy Belongs to me to my name
Hak' Michael Dov Yust. Hak' Yehuda Braun in
Hebrew and foreign language. in the title page
there is a long dedication to a chasan signed
Michael Dov Yust.
Sizes vary, good – very good condition.
גודל משתנה ,מצב טוב – טוב מאוד.

מחיר פתיחה .₪ 245

קיבלתי מרבינו הרה"צ אב"ד דק"ק סיגט א' בחוקותי ת"ש ,הק פנחס יהודה כץ.
.237
כרך  4ספרים חשוביםReceived from Rabeinu Haraha"tz Rav of Siget Sunday .
Parshas Bechikosei 1940, Hak' Pinchas Yuda Katz. volume of 4 important sefarim.
כרך  4ספרים :א' .שו"ת דמשק אליעזר והוא ח"א מהשו"ת מהרה"ג רבי אליעזר צוקר אב"ד
ברגסאס .ברגסאס תרצ"ב" .מהדורה ראשונה" ,4 .ס' ד';
ב' .רכוש הים חידושים וביאורים
על שו"ע אורח חיים ויורה דעה
מרבי אהרן ווייס ממאקאווא
תלמיד האדמו"ר רבי יואל
מסאטמאר" .מהדורה יחידה".
סאטמאר תש"א  .1940נ' 2 ,ד';
בדף מ' תשובה ארוכה בדיני
בשר בחלב מהאדמו"ר הרה"ק
רבי יואל מסאטמאר אל המחבר.
ג' – ד' .סוגי' דשליחות במסכתות
קידושין – גיטין – כתובות ונזיר עם
מפרשים .סעקעלהיד ללא שנה.
"מהדורה יחידה" ,1 .ט"ו ד'; 2
עותקים .בשנות התר"צ – ת"ש
נדפסו בישיבות הונגריה כ –  20חוברות ,סוגיות שונות עם המפרשים הנלמדים בישיבות להקלה על
הלומדים.
בשער חוברת א' רישום :ב"ה א' בחוקותי ת"ש לפ"ק זה הסוגי' דשליחות שייך לי הב' פנחס יודא
הכהן.
מתחת לזה קבלתי מרבינו הה"צ אב"ד דק"ק סיגעט יצ"ו ,פנחס יודא הכהן כ"ץ .חתימה נוספת
של הנ"ל וחתימת שמואל אהרן כץ.
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האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה(זלמן ליב) טייטלבוים הי"ד בן האדמו"ר העצי חיים חתן
דודו האדמו"ר רבי יואליש ובזיוו"ש חתן דודו מראצפרט .התייתם בגיל  .14מילא מקום אביו
בסיגט עד רציחתו ע"י הנאצים ימ"ש בתש"ד ,הי"ד.
כריכה ישנה 4 ,הספרים כרוכים יחד ,כתמים ,מצב טוב – טוב מאוד.
3-4. Topic of Shlichus, "only edition". In the title of th first booklet there is noted: B"H
Sunday Bechikosei 1940 this is the subject of Shlichus belongs to me Habachur Pinchas
Yuda Katz. additional signature from him and from Shmiel Aharon Katz.
in the bottom of it is noted received from Rabeinu Haraha"tz Rav of Siget, Pinchas Yuda
Hakohen Katz. additional signature from him and from Shmiel Aharon Katz.
Old binding. the 4 sefarim are bound together. stains. good – very good condition.

אב"ד סיגעט בשנת ת"ש היה האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה(זלמן ליב) טייטלבוים הי"ד
בן האדמו"ר העצי חיים חתן דודו האדמו"ר רבי יואליש ובזיוו"ש חתן דודו מראצפרט .התייתם בגיל
 .14מילא מקום אביו בסיגט עד רציחתו ע"י הנאצים ימ"ש בתש"ד ,הי"ד.
מחיר פתיחה .₪ 350

הקדשת הרה"ג רבי פנחס עפשטיין ראב"ד העדה החרדית אל הרה"ג רבי
.238
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא .ספר 'דברי אליעזר' ח"א ,ירושלים ,תשכ"ד .1964
Dedication of Rabbi Pinchas Epstein, Rabbi of the Eida Hacharedit, to Rabbi
Avraham Shlomo Katz, Av Beit Din of Riska, the Sefer Divrei Eliezer part 1,
Jerusalem, 1964.
ספר 'דברי אליעזר' ח"א ,על מסכתות יבמות ,כתובות ,נדרים ,גיטין ,קידושין וליקוטים בענינים שונים
מאת הרה"ג רבי אליעזר יהודה פינקל ,ובסופו קונטרס 'זכרון אליהו' מחדושי הרה"ג רבי אליהו
ברוך קאמאי.
ירושלים ,תשכ"ד  ]3[ .1964צ"ח; [ ]1י"ט ד'; 34.2
ס"מ.
בדף הפורזץ הקדשה בכת"י הרה"ג רבי פנחס
עפשטיין ראב"ד העדה החרדית אל הרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא 5( .שורות
וחתימתו).
כריכה מקורית מעט בלויה .שוליים נאים .מצב טוב
מאוד.
Original cover slightly wo rn. Nice margins.
Very good condition.
הרה"ג רבי פנחס אפשטיין ראב"ד העדה החרדית
בירושלים .נולד לאביו הרה"ג רבי ישעיה אפשטיין
מח"ס 'לבוש ישע' .כיהן כדיין בבית הדין של העדה
החרדית בתקופתם של הרה"ג רבי יוסף חיים
זוננפלד והרה"ג רבי יצחק ירוחם דיסקין .בשנת תש"ח נבחר לכהן כאב"ד העדה החרדית .נפטר
בשנת תש"ל .1969
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ר אסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
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ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
מחיר פתיחה₪ 210 :

הקדשת הרה"ג רבי פנחס זעליג הכהן שווארץ בן ה"בית נפתלי" לגיסו הרה"ג
.239
רבי חיים צבי עהרנרייך אב"ד מאד .כרך ספריםDedication from Rabbi Pinchas Zelig .
Hakohen Schwartz son of the "Beis Naftali" to his Brother-In-Law Rabbi Chaim Tzvi
.Ehrnreich Rav of Ma'ad. Volume of sefarim
כרך ספרים .א' .ספר 'בית ישראל' עה"ת מאת הרה"ג רבי אלטר שפירא אבד"ק וויקנא
וטשערנאוויץ .טשערנאוויץ ,תרפ"ח  .1928ק"פ עמ';
בדף השער הקדשת הרה"ג רבי פנחס זעליג הכהן שוו ארץ בן ה"בית נפתלי" לגיסו הרה"ג רבי
חיים צבי עהרנרייך אב"ד מאד" .משלוח מנות תפר"ח לפ"ק."..
ב' .ספר 'נפש דוד' עה"ת ח"א בראשית ושמות מאת הרה"ג רבי נתן דוד דייטש האבד"ק
קרעטשניב והגליל .סעאיני ,תרפ"ט " .1929מהדורה ראשונה" ]5[ .ס"ב ד'; הסכמות חסידיות
חשובות.
ג' .ספר 'מקור חיים' על מאמרי שבתות ד’ וימים
טובים וחנוכה ופורים ועל מגילת יוחסין מאת הרה"ג
רבי אלטר שפירא אבד"ק וויקנא וטשערנאוויץ.
טשערנאוויץ ,תרפ"ו  .1926קנ"ב עמ';
ד' .ספר 'ברכת אברהם' ב"ח .ח"א עה"ת וח"ב על
הש"ס מאת הרה"ג רבי אברהם שפירא .בסופו
חידושי תורה מאביו הרה"ג רבי דוב שפירא .ווארנוב
נ' ט' ,תרצ"ו  ]8[ .1936קכ"ח עמ'; בסופו דפי רשימות
חותמים .שער נפרד לחלק ב' 22.5 .ס"מ.
1. Sefer "Beis Yisroel". On the title page there is
a Dedication from Rabbi Pinchas Zelig Hakohen
Schwartz son of the "Beis Naftali" to his BrotherIn-Law Rabbi Chayim Tzvi Ehrnreich Rav of
Ma'ad. "Mishloach Manos 1928….".
2. Sefer "Nefesh David".
3. Sefer "Mekor Chaim".
4. Sefer "Birkas Avraham" 2 parts. List of signatures in the back.
Old binding. Stains and some wear. Very good condition.

כריכה ישנה .כתמים ומעט בלאי .מצב טוב מאוד.
מחיר פתיחה₪ 350 :

הקדשת האדמו"ר הכנסת יחזקאל מדעעש להרה"ג רבי אברהם שלמה כץ
.240
אב"ד ריסקווא וחתימות הרה"ג רבי אהרן כץ מנימיזע .שו"ת 'שערי צדק' – 'אבני צדק' –
'משפט צדק' .מונקאטש ,תרמ"ד – תרמ"ו Dedication from The Knesses .1884/86
Yechezkel of Desz to Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav of Riskova and the signature
of Rabbi Aron Katz of Nimiza. Q&a Shaarei Tzedek" – "Avnei Tzedek" – "Mishptei
.Tzedek". Munkatch, 1884/86
כרך שו"ת 'שערי צדק' ' -אבני צדק' – 'משפט צדק' האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל פנט.
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שערי צדק על או"ח .מונקאטש ,תרמ"ד  ,1884ע"ט ד'; אבני צדק על אה"ע .מונקאטש ,תרמ"ו
 ]2[ .1885ע' [ ]6ד'; משפט צדק על חו"מ .מונקאטש ,תרמ"ד  ,1884ס"ה ד';  36ס"מ .בסוף ספר
'אבני צדק' דפי רשימות חותמים .בתוך הספר הגהה באחד הדפים.
בדף שער ספר 'שערי צדק' הקדשת האדמו"ר הכנסת יחזקאל מדעעש להרה"ג רבי אברהם
שלמה כץ אב"ד ריסקווא.
בדף הפורזץ חתימות הרה"ג רבי אהרן כץ מנימיזע.
כריכת בד מנותקת ופגועה .דף שער 'שערי צדק' מנותק וקרוע .בדפי רשימות חותמים קרעים עם
חסר .קרעים וכתמים .מעט הדבקות .מצב בינוני  -טוב.
On the title page of the sefer Shaarei there is the dedication from the Knesses Yechezkel
of Desz to Rabbi Avraham Shlomo Katz Rav of Riskowa.
On the first blank page there is the signatures of Rabbi Aron Katz of Nimiza.
In the end of the sefer "Avnei Tzedek" there is a long list of signatures. In the sefer there
is a coment in one of the pages.
Damaged detached fabric binding. The title page of the sefer "Shaarei Tzedek" is
detached and ripped. In the
signature list there is tears
and missing. Tears and
– stains. Few gluings. Fair
good condition.

האדמו"ר רבי יחזקאל פנט
מדעש – הכנסת יחזקאל [תר"ל
– תר"צ] נולד לאביו האדמו"ר רבי
משה פנט .למד אצל סבו
האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל
פנט .היה בקשרי שו"ת עם גדולי
הדור ובפרט עם האדמו"ר רבי
שלמה שפירא ממונקאטש ועם
בנו רבי צבי הירש בעל ה'דרכי
תשובה' .ידוע היה בתפילותיו
הקדושות והרבה נושעו על ידו.
ספרו' :כנסת יחזקאל'.
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
הרה"ג רבי אהרן גד כ"ץ [תרמ"ז – תש"א] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו רבה של ראסלוביץ ,ואחיו
של הריסקווא רוב ,למד תורה אצל בעל ה'ערוגת בושם' והקדושת יו"ט .משנת תרפ"ו כיהן כאב"ד
נימוזשא [נימיז'ה] עד לפטירתו .ספרו" :קרן אורה" – חיבור זה אבד בשואה.
מחיר פתיחה₪ 1225 :

"נתונה לי במתנה מאת הגאון הגדול מו"ה יעקב עטלינגר אב"ד דק"ק
.241
אלטונא ...חיים מרדכי מפלאצק ."..ספר 'שבילי דוד ויהודא' חו"מ .ירושלים ,תרכ"ה
Given to me as a present from the great Gaon Rabbi Yakov Etlinger Rav of .1965
Altona…. Chaim Mordechai of Plotzk…". Sefer Shvulei Duvid Veyehuda" Choshen
.Mishpat. Jerusalem, 1965
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ספר 'שבילי דוד ויהודא' על חושן משפט מאת
הרה"ג רבי דוד יהודה זילברשטיין .ירושלים,
בדפוס רבי ישראל ב"ק .תרכ"ה  .1865ק' ד';
 32ס"מ.
בדף השער רישום" :נתונה לי במתנה מאת
הגאון הגדול מו"ה יעקב עטלינגר אב"ד
דק"ק אלטונא ...חיים מרדכי מפלאצק."..
On the title page there is noted: "Given to
me as a present from the Great Gaon
Rabbi Yakov Etlinger Rav of Altona….
Chaim Mordechai of Plotzk….".
Original binding detached, missing the
back part and the spine. Nice margins.
Few of the first pages are detached. Few
moth holes some damage the text. Few
stains. Very good condition.
כריכה מקורית מנותקת ,ללא הכריכה האחורית והשדרה .שולים נאים .מספר דפים ראשונים
מנותקים .מעט נקבי עש וחלקם על הטקסט .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.

הרה"ג רבי חיים מרדכי זילברמן כיהן כראב"ד בפלאצק .תלמידם של הגאונים רבי יצחק איצק
אוירבאך בעל 'דברי חיים' והגאון מקוטנא בעל 'ישועות מלכו' .נפטר בשנת תרל"ט .ספריו' :דברי
מרדכי' ו'לקוטי מרדכי'.
רבי יעקב יוקב אטלינגר (עטטלינגער) – הערוך לנר [ה'תקנ"ח  -ה'תרל"ב  ]1798/1871מגדולי
רבני ומנהיגי היהדות בגרמניה .כיהן כרבה של אלטונה ,שם הקים ישיבה .ספריו' :ערוך לנר' [על
התלמוד הבבלי] 'ביכורי יעקב' [על הלכות סוכה] ועוד.
מחיר פתיחה₪ 350 :

חותמות – חתימות ועותקים מיוחסים.

'ספרי' ע"פ 'זרע אברהם' ח"א .מהדורה ראשונה .חתימות עתיקות .רשימת
.242
חותמים והסכמות חשובות מאוד .שער מצויר .דיהרנפורט ,תקע"א .1811
Sifri on perush 'Zera Avraham' part 1. First edition. Old signatures. List of signatures and
.very important Haskamos. Pictured title. Dihnfurt, 1811
מדרש 'ספרי' עם פירוש 'זרע אברהם'
ח"א מרבי אברהם יקותיאל זלמן
ליכטנשטיין .מהדורה ראשונה.
דיהרנפורט ,תקע"א  ]5[ .1811פ' ד';
 37ס"מ.
 2שערים ,הראשון מצויר .מעבר לשער
השני רשימת חותמים ובהם גדולי
צדיקי החסידות :הרה"ק רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ,המגיד מקוז'ניץ ועוד.
והסכמות חשובות מהרה"ג רבי
עקיבא אייגר ,מבעל הנתיבות ועוד.
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 "אלי' לוריא מניישטאט" "שייך למאיר אברהם: בהם,בדפי השערים וההסכמות חתימות עתיקות
."בן הרב חד"ש זצ"ל
 מעט קרעים. מעט נזקי עש מעט על הטקסט. מעט כתמים ובלאי. נייר עבה.כריכה ישנה פשוטה
. מצב טוב.והדבקות
Medrash 'Sifri' with explanation 'Zera Avraham' part 1. First edition. 2 titles, the
first is pictured. In the back of the second title Is a signature list that includes great
Chasidish Rebbes: Rabbi Levi Yitzchok of Brditichov, the Magid of Koznitz and
more. And important Haskamos from Reb Akiva Eiger, The Baal Hanasivos, and
more.
On the title pages and on the haskamos there are old signatures, including from: "Eli
Luria MeNeishtad" "Belongs to Meir Avraham son of Harav Chada"sh Zatza"l".
Old simple binding. Thick paper. Few stains and wear. Some moth damage a bit om-n
the text, few tears and gluings. Good condition.
₪ 210 :מחיר פתיחה

 חותמות הרה"ג רבי מנשה.'ערך ש"י' עה"ת ב"ח – 'ערך ש"י' שו"ע אה"ע
.243
Erech Shai' Al .שמחה פרידמן והרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ וחותמת נכד המחבר
Hatorah 2 parts – Erech Shai Shulchan Aruch Orach Chaim. The stamps of Rabbi
Menashe Simcha Friedman and Rabbi Avraham Shlomo Katz and the stamp of the
.authors grandson
' ספר 'ערך ש"י.' א. ספרי הגאון רבי שלמה יהודה טאבאק מסיגעט2 לוט
- מאראמאראש.עה"ת ב"ח מהרה"ג רבי שלמה יהודה טאבאק מסיגעט
;'] ד2[ , קט"ז,]2[ ;] קכ"ב2[ ,1912/28  תרע"ב – תרפ"ח,סיגעט – סעאיני
 בדף שער ח"א. בסופו דף רשימת חותמים. שער נפרד לח"ב. ס"מ26.2
.חותמת המו"ל ונכד המחבר רבי הלל טאבטק
. מצב טוב. מעט נזקי עש וכתמים.כריכה ישנה מנותקת וללא שדרה
 ספר 'ערך ש"י' על שו"ע אהע"ז ב"ח מהרה"ג רבי שלמה יהודה.'ב
;' קע"ט; ק"ח ד,]1[ .1909  תרס"ט,סיגעט-  מאראמאראש.טאבאק מסיגעט
. שער נפרד לח"ב. ס"מ33
.בדפי השערים חותמות הרה"ג רבי מנשה שמחה פרידמן אב"ד סאבראנץ
: בסופו.בדף שער ח"א חותמות הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא
." "שלא ישאר הנייר חלק:לוח ראשי תיבות ולאחריו
 מצב. במספר דפים מעט קרעים והדבקות בשוליים. כתמים.כריכה ישנה נאה
.טוב מאוד
1. Sefer 'Erech Shai' Al Hatorah 2 parts. separate title to part 2. In
the back there is a page with lists of signatures. On the title page of
part 1 is the stamp of the publisher and the authors grandson Rabbi
Hillel Tabtk.
Old binding detached and missing spine. Few moth damage and stains. Good condition.
2. Sefer 'Erech Shai' on Shulchan Aruch Even Haezer 2 parts. Separate title for the
second part. On the title pages there are the stmps of Rabbi Menashe Simcha Friedman
Rav of Sabrantz. On the title page of part 1 is the stamps of Rabbi Avraham Shlomo Katz
of Riskova.
Nice old binding. Stains. In some pages there are tears and gluings in the margins. Very
good conditions.
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המחבר הרה"ג רבי שלמה יהודה ליב טבק [תקצ"ב – תרס"ח  ]1832/1907מגדולי פוסקי
הונגריה וראב"ד סיגט .חיבר ספרי שו"ת בשם 'ערך ש"י ו'תשורת ש"י' .נולד לאביו הרה"ג
רבי צבי פסח .למד אצל הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים ה"ייטב לב" ,ואצל הרה"ג רבי
אברהם יהודה שוורץ מח"ס "קול אריה" .הרה"ג רבי דוד שפרבר והרה"ג רבי מאיר אריק
החשיבוהו לגדול חכמי דורו.
מחיר פתיחה₪ 350 :

חתימות הרה"ג רבי יואל וואלף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ ובני משפחתו .לוט
.244
ספריםSignatures of Rabbi Yoel Volf Glatstein Rav of Helmetz and his family .
members. Collection of sefarim.
חתימות וחותמות הרה"ג רבי יואל וואלף גלאטשטיין ובני משפחתו .א' .חידושי הרי"ם על כתובות
וקידושין .וארשה תרמ"ו ,1 .קט"ז
ד'; בדף השער חתימת הרה"ג
רבי יואל וואלף גלאטשטיין
אב"ד העלמעץ ,בדף ק"ד ע' א'
הגהה ארוכה כנראה בכתב ידו.
ב' .פלס חיים על פרק ראשון
דגיטין מהרה"ג רבי חיים סופר
אב"ד יעמרונג" .מהדורה
ראשונה" .ווין תרי"ד .1854
במקור  ,9פ"ג 1 ,ד' בעותק זה
 ,9פ"ב ד'; חסר  2דפים
אחרונים .בשער הספר חתימת
הרה"ג הנ"ל .ג' .אמרי יואב
מהרה"ג רבי יואב ב"ר ירמיהו
ממטרסדורף .למברג תרנ"ה
" .1895מהדורה ראשונה",12 .
פ"ח ד'; הסכמות חשובות .חותמת בלועזית וילהלם גלאטשטיין וחתימה בלועזית יוזעף
גלאטשטיין .ד' .אליהו מזרחי ע ם גור אריה ולבוש האורה על חומש בראשית .מיאלוביץ ,2 .1938
שע"ח ד'; בדף הפורזץ חתימת הרה"ג הנ"ל .ה' .אמרי יצחק ח"א עה"ת מהרה"ג רבי יצחק מאיר
הכהן שווארץ .מונקאטש תרע"ב ,2 .ע"ב 1 ,ד'; חתימות הרה"ג הנ"ל ובנו ר' יוסף .ו' .בני שלשים
כולל שלשה ספרים וכו' מהאדמו"ר הרה"ק רבי יהוסף רוטנברג מקוסון .סוואליווע תרע"ג.
"מהדורה ראשונה" ,6 .קל"ב 4 ,ד'; בדף הפורזץ חתימת הרה"ג הנ"ל .ז' .מסכת עירובין מתלמוד
בבלי ,וילנה תר"נ .חתימה הק'  ...גלאטשטיין בהגאון אב"ד שליט"א .ח' .כרך מסכתות ,שבועות –
עבודה זרה מתלמוד בבלי ,וילנה תרנ"א .חסר דפים ,כולל התחלת מסכת עבודה זרה(לא נבדק דף
דף) חתימות בלועזית בדף הפורזץ ,בדף השער חתימה בלועזית יוזעף גלאטשטיין?
סה"כ  8ספרים ,גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
Totaling 8 sefarim, sizes and conditions vary, sold as is!.
מחיר פתיחה .₪ 525

שו"ת חינוך בית יצחק העותק של הרה"ג רבי חיים יודא גולדנברג אב"ד
.245
סוואליווע וחתימות בנו .שמלויא תרצ"וQ&a chinuch Beis Yitzchok the copy of Rabbi .
Chaim Yehuda Goldenberg Rav of Svaliva and the signature of his son. Simloi,
.1936
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ספר שאלות ותשובות חינוך בית יצחק על שו"ע וסוגיות הש"ס ,מהרה"ג רבי יצחק גליק אב"ד ס'.
פעטער .שמלויא תרצ"ו" .מהדורה יחידה" ,4 .קס"ח,
 4ד';  34ס"מ .שער מאויר מיעוטו בדיו אדום וחלקו
בדיו כחול .בדף הפורזץ הקדמי והאחורי חתימות
בעברית ולועזית יוסף הירש? גולדנברג.
בדף אחר השער חותמת חיים יודא גאלדענבערג
אב"ד ק"ק סוואליווע והגליל.
בדף השער מדבקה שניתן להרה"ג רבי אליהו כץ,
מתחת למדבקה כיתוב ישן ייתכן שחתימת הרה"ג
רבי חיים יודא גולדנברג(לא ניסינו להוריד את
המדבקה).
כריכה מקורית? ,נייר טוב ,שוליים נאים ,מצב טוב
מאוד.
On the first title page on both sides there are
signatures in Hebrew and foreign language
?Yosef Hersh
On the page after the title page is the stamp Chaim Yuda Goldenberg Rav of Svalivia
and surroundings.
On the title page is a sticker that was given to Harav Eliyahu Katz, under the sticker is a
old writing maybe it's the signature of Reb Chaim Yuda Goldenberg (we didn't try to
remove the sticker).
Only edition. Pictured title partly in red ink and partly in blue ink.
Original binding?, good paper, nice margins, very good condition.

מחיר פתיחה .₪ 280

חתימות וחותמות הרה"ג רבי דוד זאלצער ראב"ד מונקטש ובנו ר' יוסף שלמה.
.246
 3ספריםSignatures and Stamps from Reb David Zaltzer Rava"d of Munkatch and .
.his son Reb Yosef Shlomo. 3 sefarim
לוט  3ספרים חתימות וחותמות הרה"ג רבי דוד זלצר ממונקטש .א' .קונטרס מהגאון הגדול מוהר"ר
ולק כ"ץ בעל הסמ"ע בענייני שו"ע יו"ד .קראקא תרנ"ד .ט"ז ד';  16ס"מ .בשער הספר ובתוכו
חותמות הרה"ג רבי דוד זלצר ,חותמות שהספר מעזבונו ,חותמות יוסף משה גולדנברג(כנראה
בן הרה"ג רבי חיים ליב מסוואליווא) חתימות דוד גולדנברג? .ללא כריכה ,מצב טוב .ב' .כרך 2
ספרים .1 :שו"ת מהר"י מינץ עם ביאור מהרי"פ ,מרבי יוחנן פרעשיל .מונקטש תרנ"ח" .מהדורה
ראשונה" של ביאור מהרי"פ ,4 .פ"ב ד';
 .2שתי הלחם מנחה חדשה מהגאון רבי
משה חאגיז .פרמישלא תרנ"ח .מ"ח ד';
בדף הפורזץ רישום בכ"י חיים אריה
אלטשטאדט תלמיד רבי דוד זלצר
שהספר שייך לרבו רבי דוד זלצר .בשער
ספר ביאור מהרי"פ חתימת ר' יוסף
שלמה זלצר ,בשערי הספרים ובתוכם
חותמות הרה"ג רבי דוד זלצר
ממונקטש.
כריכה מקורית ,מעט נקבי עש ,מצב טוב
– טוב מאוד.

167

1. Phamphlet from the Sm"a. in the title page of the sefer and inside there is stamps from
Rabbi David Zaltzer, stamps that the sefer is from his estates, stamps of Yosef Moshe
Goldenberg, signature David Goldenberg?.
2. Volume of 2 sefarim. On the first blank page there is a handwritten note Chaim Arye
Altstat student of Reb David Zaltzer that the sefer belongs to his Rabbi Reb David
Zaltzer, in the title is a explanation Mahary"p with the signature of Reb Yosef Shlomo
Zaltzer, in the title of the sefarim and inside there is the stamps of Rabbi David Zaltzer of
Munkatch.
Original binding, few moth damage, good – very good condition.

מחיר פתיחה .₪ 350

אוסף ענק 38 .ספרים עם חתימות – חותמות – רישומים והקדשות רבנים
.247
ואדמורי"םHuge collection. 38 sefarim with Signatures – Stamps – Notings and .
.Dedications from Rabbanim and Admorim
חתימות חותמות רישומים והקדשות רבנים ואדמורי"ם :א' .ספר רד"ק על נ"ך למבערג  .1878ר"מ
ד'; חתימת הרה"ג רבי יצחק בנימין מנדלוביץ אב"ד פישפיק – לאדני .ב' .כרך  2ספרים .1 :מנחת
מרדכי "מהדורה ראשונה" מהרה"ג ר' מרדכי שרייבמן .סעאיני תרצ"ה .ל' ד';  .2קול שמחה ח"ב נר
לבדיקה ,הלכות טריפה .סעאיני תרפ"ב? "מהדורה ראשונה" .קי"ח ד'; רשימת חותמים .חותמות
הרה"ג ר' חיים אלתר פנט .ג' .כרך  2ספרים .1 :שערי בינה על התורה ח"ב מר' יהודה טעמקין
וארשה תרס"ג" .מהדורה ראשונה" ,1 .ג' – נ"ב ד';  .2ישיר משה על פרק שירה מר' משה שלמה
זלמן זטורנסקי .וילנא תר"ן" .מהדורה יחידה" .ע"ב ד'; בשערי הספרים חתימות הרה"ג ר' חיים
אלטר פנט .ד' .יורה ומלקוש מר' יוסף חיים קרא" .מהדורה ראשונה" .ווילנא תרנ"ד ,12 .ג' – ס"ב
ד'; חתימת הרה"ג ר' חיים אלטר פנט והגהות עתיקות .ה' .תולדות קול אריה ,תולדות הרה"ג רבי
אברהם יהודה הכהן אב"ד בערגסאז" .מהדורה ראשונה" .קלנוורדיין ת"ש .ק"ס עמ'; בדף הפורזץ
רישום בכ"י יודא ל"ש ששייך לדודו הרה"ג רבי יקותיאל ליכטנשטיין אב"ד באלקאני .ו' .ספר
דברי יצחק ח"ב על התורה מרבי יצחק פינפער" .מהדורה יחידה"? .פיטרקוב תרע"א 168 .עמ';
חותמת דהויה הרב נח? זלצר(לא נראה דוד) .ז' .חוקת הזבח הלכות שחיטה – יפה לבדיקה הלכות
טריפות מר' יעקב לווין מסאדיגורא" .מהדורה ראשונה" .טשרנוביץ תרמ"ג – מ"ה( .יפה לבדיקה
נדפס ראשון) 64 ,32 .עמ'; חתימות מעט הגהות ורישומי רבי נחמן אריה "זיידא" מרגליות מצפת

168

– טבריה – ירושלים .ח' .תבואת יקב על התורה עם ספר עיני רחל ותוספת הביכורים ע"מ ברכות
מהרה"ג ר' יאקב יוסף גרוס אב"ד אובן .מישקולץ תש"ב" .מהדורה ראשונה" ,1 .ח' ,ב' – צ"ג ,כ"ו,
 ,1י"ב ד'; חותמות הרה"ג ר' חיים אלטר פנט .ט' .ילקוט הגרשוני על תנ"ך ב"ח מהרה"ג רבי גרשון
שטרן" .מהדורה יחידה" .פאקש תרנ"ט – ס' .שער נפרד לחלק ב' .פ"ח ,1 ,ס"ז 3 ,ד'; רשימת
חותמים .חתימת הרה"ג ר' גבריאל קעלל אב"ד לאטשי .י' .פתחי משפט – פתחי שערים מהרה"ג
רבי פתחיה הארנבלאס ,בכרך אחד .וארשה תר"ע – ע"ב .פתחי משפט "מהדורה יחידה" ,1 ,ג' –
קכ"ט ד'; פתחי שערים "מהדורה ראשונה" ,1 .ס"ג ד'; הקדשת ר' אברהם גולדשלאג מוארשה
לבנו ר' יעקב(ר' אברהם כנראה הוא בנו של אב"ד שעפס) .י"א .שו"ת ארצות יהודה מר' יהודה
דבורץ" .מהדורה יחידה" .וילנה תרמ"ז ,2 .מ"ט ד'; חותמות הרב אברהם חיים דוב שקאלל .י"ב.
פורת יוסף ב"ח מהרה"ג ר'' יוסף הלוי צווייג .בילגוריי תרצ"ג" .מהדורה יחידה" .שער נפרד לח"ב,3 .
מ"ג ,ל"ז ד'; בדף הפורזץ שייך לחיים יוסף דוד ווייס מתנה מאת הר' גרשון סעגאל? ני"ו כנראה
זה חתימת ידו של הרה"ג החיד"א ווייס .י"ג .פני אברהם על מ' חולין ר' אברהם אבלי זלנפריינד.
בסופו הספד על רבי יוסף ברוך עפשטיין מעיר חדש" .מהדורה יחידה" .למברג ,תרל"ט  .1878עותק
חסר .בעותק שלפנינו ]4[ :ע; ט' ,ד'; חותמות ר' אברהם צבי אשכנזי דייטש .י"ד .ויספר משה על
חומש בראשית מהרב משה ווכסלר" .מהדורה יחידה" .וויטצן תרס"ח ,32 .רע"ד עמ'; חותמות רבי
אליעזר אויערבאך מירושלים .ט"ו .תיקון שלמה עם שמלת בנימין מהרה"ג רבי בנימין שלמה זלמן
שפיצר .ווין תרנ"ב" .מהדורה ראשונה" ,8 .ק"מ ד'; שער נפרד לשמלת בנימין .חתימת נכד המחבר
וחתימת וחותמות ר' יעקב שמואל אויסלנדר משמלוי .ט"ז .באר אליעזר על שו"ע וש"ס מהרה"ג
רבי אליעזר ליפמן נייזאטץ תלמיד מרן החת"ס ורב בכמה מקומות .סילאדי – שאמלוי תרס"ה.
"מהדורה יחידה" ,3 .ב' – ק"כ ד; חתימת וחותמת הרה"ג רבי יעקב שמריהו דייטש רב חוג
חת"ס בפ"ת .י"ז .קצות השולחן ח"א מהרה"ג רבי אברהם חיים נאה" .מהדורה יחידה" .ירושלים
תרפ"ו ,4 .פ"ג ד'; רשימת חותמים קצרה .חתימות וחותמות הרה"ג ר' פסח קוקיס רבה של בת ים
וחתימת ר' מרדכי קוקיס .י"ח .צבי וחמיד דרושים מהרה"ג ר' צבי יחיאל סג"ל הירש .מישקולץ ת"ש.
"מהדורה יחידה" .ח ,נ"ב 2 ,ד'; רשימת חותמים .חותמת המחבר ר' צבי יחיאל סג"ל הירש אב"ד
ערדאטעלעק .י"ט .דלתי תשובה ח"א הלכות שחיטה וטריפות מהרה"ג ר' יעקב וילנציק" .מהדורה
יחידה" .וילנה תר"ן 208 .עמ'; בעותק שלפנינו חסר דף השער .חותמות הרב פסח קוקיס אב"ד בת
ים .בתוך הספר  3הגהות ארוכות בכ"י ,ההגהות בעיפרון .כ' .שמן תורק דרושים מהרב שלמה
מיכאל נעכעס .פיטסבורג תרע"ו" .מהדורה ראשונה" 87 ,8 .עמ'; חותמות הרב משה שמעון סובול
מירושלים המכונה הרב הנגר .כ"א .שער ספר אגדת בראשית ודף שאחריו .וילנה תרפ"ח .חותמת
הרה"ח רבי אפרים יוסף דוב אשכנזי משמשו של האדמו"ר רבי יואליש מסטמר .כ"ב .בית ישראל
חלקים א' – ה' דרושים מהרה"ג ר' ישראל חיים ברוין .פאקש תר"ס – ס"ה" .מהדורה ראשונה",2 .
נ' ,5 ,מ"ו ,3 ,י"ט ,3 ,כ"ג – ל"ד ,2 ,ל"ז – ס' ד'; שער נפרד לכל חלק .רישום בעלות שהספר שייך
להרה"ג רבי מאיר שפיץ אב"ד ביסטריץ .כ"ג .חמש ידות על התורה ח"א .מהרה"ג ר' יעקב לוין.
וילנא תרס"ד" .מהדורה יחידה" ,3 .ר"ח ד'; חותמת ר' משה מענדל וואלדען מקעלץ מחבר ומו"ל
של הרבה ספרים(כולל הרבה ספרי חסידות) .חתימה יעקב שמאי רוטשילד .כ"ד .כרך ספרים.1 :
שמנה לחמו ב"ח מהרה"ג רבי אשר אנשיל מפרמישלא .פודגורוזא תרנ"ז ,4 .ל"ג ,2 ,כ"ח ד'; הסכמות
למהדורה זו מהאדמורי"ם משינאווא ובאבוב .2 .ספר ברכת הארץ ח"ב של ספר חיבת הארץ מר'
ברוך דוד כהנא .ירושלים תרס"ד" .מהדורה ראשונה" ,5 .פ"ט 1 ,ד'; רשימת חותמים ארוכה מצפת
וירושלים .3 .ספר פרשת דרכים זוטא מהרה"ק רבי יעקב צבי יאליש מדינוב .קראקא תרמ"ה.
"מהדורה ראשונה" ,2 .ל"ב ,כ"א ד';  .4דברי מאיר מהרה"ק מפרמישלן" .מהדורה ראשונה".
בארדיוב תרס"ט .כ"ה ד'; בשער ספר שמנה לחמו חתימה חיים זלמן מושקוביץ הדיין מבוסערמין?
כ"ה .מיכל המים על התורה מר' יחיאל מיכל מושקין .ירושלים תרע"ג" .מהדורה ראשונה" ,4 .ק"ד
ד'; חותמת דהויה לייב דרימר אב"ד באקוי ומעט תיקונים והגהות .כ"ו .ילקוט הדרוש על חומש
בראשית מהרבנים ר' אליעזר וויסבלום ור' שלום יצחק לעוויטן .ניו יורק תר"פ "מהדורה ראשונה",6 .
 226עמ'; חותמות האדמו"ר רבי משולם זוסיא לנדמן מבוקרסט – תל אביב .כ"ז .שו"ת צמח צדק
מהרה"ג רבי מנחם מנדל מניקלשבורג .למברג תרכ"א ,2 .ק"י ד'; חתימת ר' משה דוד בר"י סגל.
כ"ח .ארץ צבי ותאומי צביה ח"א ,על שו"ע אה"ז מהרה"ג רבי צבי הירש ברוידא .ווין תקפ"ג.
"מהדורה יחידה" ,2 .קי"ז ד'; הקדשת וחתימת ר' יקותיאל יהודה ווייס .כ"ט .נר למאה ב"ח
דרושים מר' אלתר משה אהרן לעוו" .מהדורה יחידה" .פיטרקוב תרע"ב ,2 .ס"ד ,נ"ז ד'; העותק
שלפנינו חסר .בח"א חסר א' – ד' וח"ב מסתיים בדף מ"ח .שער נפרד לח"ב .חותמת האדמו"ר רבי
יעקב ישראל מחרסון והקדשה לא מזוהה .ל' .נזר אהרן על קהלת מר' אהרן מילשקביץ" .מהדורה
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יחידה" .פיטרקוב תרע"ד .ק"ו ד'; חותמות הרב משה שמעון סובול המכונה הרב הנגר .ל"א .עמק
המלך על משנה תורה מהרה"ג רבי יקותיאל זאב זלמן בן יוסף יוזל .למברג תקס"ח" .מהדורה
יחידה" .ח"ב בלבד לא נדפס יותר .עותק חסר ,מספור דפים משובש .חתימת וחותמת הרה"ג רבי
חיים דוב גרוס הדיין מפעטריווא ,חתימה נוספת ישראל פריד מקומאהרן .ל"ב .משפט שלום על
שו"ע חו"מ ,מהגאון רבי שלום מרדכי הכהן המהרש"ם מברזען .פיטרקוב תרס"ג ,1 .כ"ט ,ב' – ק' ד';
חותמות הרה"ג רבי יונה מרדכי זלוטניק אב"ד שרנסק – זקורצים – פלוצק ,מח"ס כנפי יונה.
הגהות בדפי הפורזץ בכ"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד ריסקאווא.
סה"כ  38ספרים ב –  32כרכים .בחלקם חתימות – חותמות ורישומים ,גודל ומצב משתנה .נמכר
כמות שהוא!!
Totaling 38 sefarim in 32 volumes. Some have signatures – stamps and notes, sizes and
!!condition vary. Sold as is
מחיר פתיחה .₪ 700

חתימות וחותמות הרה"ג אהרן דוד רובינשטיין אב"ד קובאטשהאזא .לוט 3
.248
ספריםSignatures and stamps of Rabbi Aharon David Rubenstein Rav of .
Kubatchhaza. Collection of 3 sefarim.
חתימות וחותמות הרה"ג רבי אהרן דוד רובנשטיין .א' .צרור החיים על הש"ס מהגאון רבי שמואל
שמלקא קליין .מונקטש תרל"ו.
"מהדורה ראשונה" ,10 .צ"ד 3 ,ד';
בעותק זה חסר דף אחרון.
הסכמות הייטב לב ,מהר"ם שיק
ועוד .בדף הפורזץ חותמת הרה"ג
רבי אהרן דוד רובינשטיין ,בדף 2
הקדשה אל הרה"ג הנ"ל
מתלמידיו הב' שלמה סג"ל לאווי
והב' בן ציון יעקובוביץ .בדף לפני
אחרון חתימות משה יוסף פעטמאן
מנירבטור .ב' .שו"ת מהרי"ל דיסקין
ג"ח ,מהגאון רבי משה יהושע יהודה
ליב דיסקין .כולל ג"ח ,פסקים –
כתבים וחלוקי דרבנן .ירושלים
תרע"א" .מהדורה ראשונה",2 .
נ"ד ,1 ,נ"ה – פ"ז ,1 ,פ"ח – צ"ג ד'; שער כולל ושער מקוצר לכל חלק .על פולמוס הדפסת ספר
(שלקח  8/9שנים מהתחלת ההדפסה עד סיומה) זה עיין ביודלוב(מפעל הביבליוגרפיה של הספריה
הלאומית) בדף השער חתימת הרה"ג רבי אהרן דוד הנ"ל .ג' .מנחת יוסף ב"ח הלכות שחיטה
ובדיקה מרבי חיים יוסף אריה פרגר .ורשה תרס"ד ,1 .מ"ו ,2 ,צ"א 1 ,ד'; המספור שונה מהמספור
בספריה ,ביודלוב כותב שעותק בספרית הלסינקי והוא ראה רק שער .בשער הספר חתימת הרה"ג
רבי אהרן דוד הנ"ל.
גודל ומצב משתנה ,באופן כללי מצב טוב – טוב מאוד.
Sizes and conditions vary, overall it's in good – very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350
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כרך  3ספרים חתימות האדמו"ר רבי ברוך שלום אשלג .חידושי אלימלך – פרי
.249
אלימלךVolume of 3 sefarim signatures of Rabbi Baruch Shalom Ashlag. .
Chiddushei Elimelech – Pri Elimelech.
כרך  3ספרים ,מחיבורי הרה"ג רבי אלימלך רובינשטיין אב"ד
ראחוב .א' .חידושי אלימלך חידושים ופלפולים על פרק אלו
טריפות והלכות טריפות .ירושלים תרפ"ז" .מהדורה יחידה".
 ,4קי"ח עמ'; ב' .חמודי אלימלך חידושים ופלפולים בכמה
סוגיות .ירושלים תר"ץ" .מהדורה יחידה" ,8 .קכ"ח עמ'; ג'.
פרי אלימלך חידושים ופלפולים על מסכתות יבמות – כתובות –
גיטין וקידושין – ב"ק – ב"מ – ב"ב וסנהדרין .ירושלים תר"ץ.
"מהדורה יחידה" ,4 .פ"ד ד'; שער נפרד לכל ספר .בדף
הפורזץ ובשער הספר חתימות האדמו"ר רבי ברוך שלום
אשלג .בספר חמודי אלימלך בעמוד ס"ב הגהה בכ"י.
כריכה מקורית מנותקת ,מעט כתמים ,מצב טוב מאוד.
Original binding detached. Few stains, very good
condition.
מחיר פתיחה .₪ 210

העותק של האדמו"ר רבי יחיאל מאיר מורגנשטרן מקוצק  -לומאז'' .גלילי זהב'
.250
ח"א .סאטמאר ,תרצ"ה The copy of the Admor Rabbi Yechiel Meir .1935
Morgenstern of Kotzk - Lomaz. Sefer "Glilei Zahav" part 1. Satmar, 1935
ספר 'גלילי זהב' ח"א [בראשית  -שמות] ,באורים
וחדושים על חמשה חומשי תורה ,מיוסדים על מאמרי
חכמינו זכרונם לברכה מאת הרב דוד מאשקאוויטש
מנאסאד .מהדורה יחידה .סאטמאר ,תרצ"ה ]4[ .1935
ק"ג ד';  2שערים 25.5 .ס"מ.
בדף שער ראשון חותמת האדמו"ר רבי יחיאל מאיר
מורגנשטרן מקוצק  -לומאז' .בדף שער שני חתימה
מחוקה.
ללא כריכה .כתמים ומעט הדבקות וקרעים .מעט נזקי
עש .מצב טוב.
On the first title page is the Stamp of the Rabbi
Yechiel Meir Morgenstern of Kotzk - Lomaz.
On the second title page is an erased signature.
Without binding. Stains and some adhesions and tears. Slight moth damage. Good
condition

האדמו"ר רבי יחיאל מאיר מורגנשטרן מקוצק  -לומאז' [תרנ"ד תשל"ד] נולד לאביו האדמו"ר רבי
צבי הירש מלומאז' .הוציא לאור חלק מכתבי סבו ,האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזימין ,בספר "ביכורי
אביב" .ניהל את "החברה להשגחה ולתיקון מצבות קברי הצדיקים בארץ ישראל" .נפטר בבני ברק
בכ"ד אדר תשל"ד ונקבר בבית הקברות שומרי שבת.
מחיר פתיחה₪ 245 :
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נדיר .העותק של בעל המופת הידוע האדמו"ר רבי אברהם יהושע פריינד
.251
מנאסויד עם חותמו ורישום ששייך לו .כרך  2ספרים נדיריםRare. The copy of the .
renowned wonder Rabbi, Reb Avraham Yehoshua Freund of Nasod with his stamp
.and it's noted that it belonges to him. Volume of 2 rare sefarim
כרך  2ספרים נדירים .העותק של בעל המופת הידוע האדמו"ר רבי אברהם יהושע פריינד
מנאסויד .א' .ספר 'פני יצחק' פלפול וסברות ישרות בסוגיות הש"ס מהרה"ג רבי אברהם יצחק
וויינבערגער .מהדורה יחידה .מונקאטש ,תרנ"ב  ]11[ .1892ע"ב ד'; בסוף הספר דפי רשימות
חותמים( 4עמ') ובהם האדמו"ר הרה"ק רבי ישעי' שטיינר מקרעסטיר ועוד.
בדף השער חותמת האדמו"ר רבי אברהם יהושע פריינד מנאסויד ורישום ששייך לו.
ב' .ספר שו"ת 'מנחת שי' ח"א על ארבעת חלקי שו"ע מאת הרה"ג רבי שמואל יצחק שור אב"ד
קניהעניטש .מהדורה יחידה .למברג ,תרנ"א  ]2[ .1891ע"ט [ ]1ד';  32.5ס"מ.
כריכה ישנה פשוטה .כתמים
ומעט נקבי עש .במספר דפים
קרעים והדבקות .מצב טוב.
1. Sefer "Pnei Yitzchok". Only
edition
On the title page there is the
stamp of Rabbi Avraham
Yehosha Freund of Nasod
and noting that it belongs to
him. In the end of the sefer
there is signature list's (4
pages) including from Rabbi
Yeshaya Steiner of Kerestir
and more.
"2. Sefer q&a "Minchas Shai
part 1. Only edition.
Old simple binding. Stains
and some moth holes. In a
few pages there are tears
and gluings. Good condition.

האדמו"ר רבי אברהם יהושע פריינד מנאסויד [תרט"ז – תרצ"ב] נולד לאביו הרה"ג רבי משה אריה
מסיגט וחתנו של הרה"ג רבי מרדכי יהודה לעוו אב"ד אינטערדאם .תלמידם של האדמו"רים הרה"ק
רבי חיים מצאנז והרה"ק רבי יקותיאל יהודה מסיגט .כיהן כרב בנאסויד ובאינטערדאם .נהג בקדושה
עצומה ובפזרנות כספו לצדקה וחסד .נודע כבעל מופת.
מחיר פתיחה₪ 1050 :

נדיר' .אפיקי יהודה' העותק של הצדיקים הקדושים הבבא סאלי "הגדול"!!
.252
והבבא חאקי .לבוב ,תרע"ב Rare. 'Afikei Yehuda' The copy of the holy .1912
.Tzadikim The Great Baba Sally!! And Baba Chaki. Levov, 1912
ספר 'אפיקי יהודה' לרבי יהודה ליב אדל [עד"ל] .לבוב ,תרע"ב  ]2[ .1912קכ"ב ד';  23.2ס"מ.
בדף השער חותמות הצדיקים הקדושים רבי ישראל ב"ר אהרן אבוחצירא – הבבא סאלי הגדול
ורבי יצחק אבוחצירא – הבבא חאקי.
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כריכה עתיקה ללא החלק הקדמי .בחלק מהדפים קרעים וכתמים .בדף אחרון קרע עם חסר .מעט
הדבקות .מצב טוב.
On the title page are
the stamps of the holy
Tzaddik Rabbi Yisrael
son of Rabbi Aharon
Abuchatzira - the Great
Baba Sally and Rabbi
 Yitzchak AbuchatziraBaba Chaki.
Antique binding without
front. Some pages have
tears and stains. Last
page is torn with
missing. Little
adhesions. Good
condition.

רבי ישראל ב"ר אהרן כיהן
כרבה של העיר בשאר (קולומב בשאר) ידוע בכינויו "בבא סאלי לקביר" [ -בבא סאלי הגדול ,הראשון].
נפטר בשנת תש"ד  1944ומנוחתו בעיר בשאר.
רבי יצחק אבוחצירא [תרנ"ה – תש"ל  ]1895/1970כיהן כרבה של הערים רמלה ולוד .ידוע בכינוי
"הבבא חאקי" .ידוע היה כבעל מופת ,ורבים ביקשו את עזרתו.
מחיר פתיחה₪ 1400 :

אוסף ספרים חתימות – חותמות ו – חותמות ישיבות ובתי כנסת וחתימות
.253
גבאים וגבאי אוצה"ס .מיעוטם מהדורות יחידות או ראשונותCollection of sefarim .
Signatures – Stamp – and Stamps of Yeshivas and
shul's, stamps of Gabbaim and the Gabbaim of the
.sefarim library's. few are only or first editons
אוסף ספרים חתימות וחותמות .א' .מעשה רוקח עה"ת מונקטש
ת"ש .חתימה חיים משה יודא ברגר מק"ק סטמר יצ"ו תש"ב
לפ"ק .ב' .חזקוני עה"ת וילנה .חתימות :ליב ברוך הלוי עפשטיין
מפלאצק ,יוסף יעקב יהודה  ...ג' .יערות דבש ב"ח .למברג
תרל"ד .חותמות :צבי איזראעל סטמר וחותמת בית מסחר
ספרים של רבי יוסף אשכנזי גבאי האדמו"ר רבי יואליש
מסטמר .ד' .שבילי עולם? ללא שער .בדף ראשון חותמת דהויה
אהרן הכהן? אב"ד ק"ק  ..אשווענצאני פלך וילנה .ה' .נחלת
אפרים בענייני דת ואמונה מר' אפרים אליעזר רימון .ירושלים
תרצ"א .חסר דף אחרון .חותמות בית החסידים דסוקולוב תל
אביב ארץ ישראל .ו' .כרך  2ספרים .1 :עצמות יוסף על מס'
קידושין .וורשה תרמ"ג .2 .גאון צבי על מס' ב"מ .וורשה תרמ"ג.
חתימות הק' חיים אליעזר הכהן רייכארד סיגעט .ז' .אבני
מילואים ב"ח .פיטרקוב תר"ע .שער נפרד לח"ב .בדפי הפורזץ
הגהות וחידושי תורה בכ"י הרה"ג רבי אברהם שלמה כץ אב"ד
ריסקאווא .בדף ע"ז שבספירה ראשונה של ח"ב הגהה ארוכה
בכ"י מתקופת ההדפסה ,ההגהה קצוצה .ח' .כרך  2ספרים.1 :
כלי יקר עה"ת .למברג תרנ"ה .2 .אמרי שפר עה"ת מהרה"ג רבי
שלמה קלוגר .למברג תרנ"ה .חתימות :משה היימן ,שמואל
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היימן ,מנחם מנדל ארדנטליך ,יודא מנדל .ט' .בית דוד הנקרא חידושי הרד"ח .פיטרקוב תרע"א.
הקדשה להב' צבי הירש פייגנבוים חתום שלמה רייכמן מקשוי ,חותמות שמואל דוד לעזער
קאשוי .י' .יסוד יוסף מרבי יוסף מפוזנא .פיטרקוב תרע"ב .נדפס ע"י רבי יו"ט נעטיל ברנשפיגל שאף
הוסיף בספר ממנו .חותמת רבי יו"ט נעטיל הנ"ל .י"א .כסף נבחר ג"ח מרבי ברוך בענדיט גיאייטין.
למברג תרס"ב .שער נפרד לכל חלק .חתימות הק' יהודה פעדער? חותמות מנחם דוד עליאוויטש
ועוד .י"ב .כרך  3ספרים "מהדורות יחידות" .1 :שיר השירים עם תרגום ופירושי הרמב"ן והרוקח.
פיטרקוב תרע"א .2 .תהלות שבת כולל הודו ע"פ מהבעש"ט הקדוש .ראדום – פיטרקוב תרע"א.3 .
שומר שבת כל דיני שבת בקצרה .חתימה מסולסלת לא מזוהה ,חתימות יהודה אדלשטיין
וחותמותיו בלועזית .י"ג .דברי נגידים ביאור על רש"י עה"ת ח"א בראשית .וורשה תרנ"ו .רשימת
חותמים ענקית  5דפים כולל אדמורי"ם ורבנים .חותמות חברה קניין ספרים דישיבת פרי עץ חיים
פאל .טעשען ,חותמת נוספת בלועזית שלא הצלחנו לפענח .חתימות אפרים קויפמן ,קניתי מהוני
וכו' מרדכי ..סג"ל? י"ד .ויכתוב משה על בראשית – שמות פודגורזא תר"ס 2 .עותקים כרוכים יחד.
הקדשה ארוכה מאישה לבעלה – משלוח מנות ,חתום בסוף רחל פטערבערגער? בין הדברים
כותבת לו שהיא יודעת שלימוד תורה זה עיקרון חשוב אצלו .ט"ו .מורה נבוכים מהרמב"ם ג"ח.
וורשה תרל"ב .שער נפרד לכל חלק 2 ,שערים לח"ג .חתימות מסולסלות אליעזר במהרמ"ש ז"ל
הערשטיק דארנא וואטרא תרצ"ה .במקום מסוים חותם אליעזר זעירא הערשטיק .ט"ז .שערי
תורה ח"א ווין תקפ"א .מצב גרוע! חתימות אהרן כץ ,שלמה פריעד ,פייערווערגער שלמה ,אברהם
יעקב פאללק סופר באויבערווישווא .י"ז .שער לוי הלכה מרבי לוי פלאנט .פיטרקוב תרע"ג ,1 .קט"ו
ד'; חותמות ביהמ"ד רבי יוסף זרח סג"ל הורוויץ במונקטש ,חתימות הגבאים נקנה  ...הגבאים
הב' לוי יצחק אסטרייכר ,דוד ליפשיץ ,שמואל זאנוויל אסטרייכר ,ישראל יוסף אסטרייכר .י"ח.
נטע שורק דרשות מהרה"ג רבי שרגא צבי טננבוים .מונקטש תרנ"ח" .מהדורה יחידה" ,5 .ק"נ ד';
רשימת חותמים ענקית  9עמודים .חותמות קלויז אנשי הומנא ,ספרים קלויז דק"ק הומנא יצ"ו
וחותמת רבי יעקב חיים יאנאפ שו"ב וש"ץ דקהל יראים הומנא .חתימות יעקב חיים יאנאפ ,הק
יצחק אייזיק ,..הק מאיר אמסעל(אולי עורך המאור) ,יוסף שפירא ,יחזקאל שרגא ,..גינצלער,
טובי'ה מאנדל .כנראה אנשי הקלויז בהומנא .י"ט .פרחי כהונה חידושי סוגיות עם כתר כהונה שו"ת
מהרה"ג רבי דוד צבי קצבורג .בודפסט ת"ש" .מהדורה יחידה" ,8 .רס"ה ,ס"א 2 ,עמ'; חותמות
ישיבה הרמה ק"ק סוואליווא ,חברה קנין ספרים דישיבה הרמה סוואליווע .כ' .שבלי הלקט השלם
עם תיקונים והוספות משלמה באבער .וילנה תרמ"ז .חותמות ביהמ"ד רבי יוסף זרח סג"ל הורוויץ
במונקטש ,חתימות הגבאים צבי דוב קליין ,מאיר עסטרייכר ,מאיר יהודה עסטרייכר ,אברהם
יהודה הויכמאן .כ"א .בנוית ברמה על מסכת אבות מהרה"ג רבי שמואל הלוי גלנטי מסטריזוב.
למברג תקס"א" .מהדורה ראשונה" .נ"ב ,נ"ח ,נ"ב ד'; בשער למטה חתימה עתיקה שנראית
חתימה חשובה ,לא הצלחנו לזהות את החותם ,הק ..שלמה? צבי?  ..זילברמן? כ"ב .כרך 3
ספרים .1 :לב דוד מהחיד"א .וורשה תרל"ו .2 .קרבן שבת וורשה תרל"ד .3 .ספר החיים חסידות
מרבי משה וורטמן וורשה תרל"ו .חתימות ורישומים שבתי ב"ר משה יעקב פישמן במספר
מקומות .כ"ג .קהלת יעקב כללי ש"ס מהגאון רבי ישראל יעקב אלגזי למברג תרכ"ב .חתימה דהויה
בשער .כ"ד .כרך  3ספרים חסרים 1 :גמרא ב"מ .2 .מי השליח .3 .עולת שמואל .באף אחד
מהספרים אין שער .חתימה שרגא פאול שלאמאוויטש ,חותמות חברה בחורים דק"ק
קיראליהעלמעטץ? כ"ה .מסכת יבמות וילנה תר"ן .רישום שייך לחברת תפארת בחורים דק"ק ק.
העלמעץ .חתימות בחורים ,ישראל בערמאן ,ישראל קייזלער ועוד .כ"ו .שו"ת משיב דברים חסר
שער .חותמת חברה קניין ספרים דביהמ"ד רבי יוסף זרח סג"ל הורוויץ במונקטש .חתימות
אברהם שלום פרידמן איש שלום פון באטטיאן .כ"ז .שו"ת עולת יצחק ח"א מהרה"ג רבי יצחק ציוני.
וילנה תרמ"ה" .מהדורה יחידה" .עותק חסר ,במקור ק"ד ד'; עותק זה מסתיים בדף צ"ד .חותמות
ביהמ"ד רבי יוסף זרח הורוויץ במונקטש וחתימת שמואל בנימין פריעד גבאי ביהמ"ד הנ"ל .כ"ח.
דברי יושר עה"ת מהרה"ג רבי מרדכי שינפלד .דעעש תרע"ב" .מהדורה יחידה" .פ"ב ד'; אינו
בוינוגרד ורוזנפלד .חתימה בשער קלמן כהנא טרנשין .בכריכה הפנימית הקדשה :בשם חברה
מגידות "עטרת שבת" דישיבתינו אנו מביעים ברכותינו הלבביות להב' החריף בחד"ת מוכתר
בנימוסין כליל המעלות שהיה גבאי דחברתנו לרגל התבחרותו לרב בקהל  ..על ימין אביו הגאון
שי' יהי דרכו צלחה ןיזכה לעבוד עבודה פוריה להרמת קרן התורה והדת .ההקדשה לא חתומה.
סה"כ  36ספרים ב –  28כרכים ,חלקם מיעוטם מהדורות יחידות או ראשונות .גודל ומצב
משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
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Totaling 36 sefarim in 28 volumes, very few are only or first editons. sizes and conditions
vary, sold as is!.
מחיר פתיחה .₪ 420

חתימת הרה"ג רבי מרדכי לנרוביץ אב"ד קעמעטשע מח"ס 'פרשת מרדכי'.
.254
ספר 'אוצר הלכה' מהדורה ראשונה .ירושלים ,תרס"ט  .1909עותק חסרSignature of .
Rabbi Mordchai Lenerowitz Rav of Kemetcheh auther of the sefer "Parshas
.Mordchai". Sefer Oitzer Halacha" first edition. Jerusalem, 1909. Missing copy
ספר 'אוצר הלכה' ח"א למסכת בבא קמא ,פסקי הלכות ,ציונים ומילואים מאת הרה"ג רבי יצחק בן
הרה"ג רבי מנחם נתן אויערבאך .מהדורה ראשונה .ירושלים ,תרס"ט  .1909במקור 8 :עמ’; [ ]6ס'
ד'; בעותק שלפנינו חסר דף אחרון 22.7 .ס"מ 2 .שערים .הסכמות חשובות.
בדף הפורזץ חתימת הרה"ג רבי מרדכי לעאנאראוויטץ אב"ד
קעמעטשע מח"ס 'פרשת מרדכי'( .החתימה בעיפרון) .חתימה
נוספת" :הק' יודא ארי' גוטמאנן".
כריכה ישנה פשוטה .מעט קרעים ובלאי .כתמים .מצב טוב מאוד.
Our copy is missing the last page. 22.7 c"m. 2 title pages.
Important Haskomos.
On the first blank page is the signature of Rabbi
Mordchai Lenerowitz rav of Kemetcheh auther of
"Purushas Mordchai. (the signature is written with
lead). Another signature: "Hakoton Yuda Arye
Guttmann".
Old simple binding. Some tears and wears. Stains. Very
good condition.

הרה"ג רבי מרדכי לנרוביץ [תר"ל – תרפ"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי משה לנרוביץ וחתנו של הרה"ג
רבי מנחם מנדל גליק מקעמעטשע .תלמידם של השבט סופר והרה"ג רבי שמעון סופר .משנת תרס"ד
כיהן כאב"ד קעמעטשע .ספריו' :פרשת מרדכי' ו'דרשת מרדכי'.
מחיר פתיחה₪ 280 :

חתימת הרה"ג רבי שלמה זלמן איידליס
.255
מטשעטשאוויץ' .תבואות שור' למברג ,תרנ"א
 .1891עותק חסרSignature of Rabbi Shlomo .
Zalmen Eidles of Tchechewitz. Sefer "Tvuas
.Shor". Lemberg, 1891. Missing copy
ספר שמלה חדשה  -תבואות שור ובכור שור על הלכות
שחיטה מרבי אלכסנדר סענדר שור ,עם ספר 'לבושי שרד'
מהרה"ק רבי דוד שלמה אב"ד סארקא .וכעת הוספנו ספר
'תקוני הזבח' .לעמבערג ,בדפוס מרת פעסיל באלאבאן ]3[ .ה'
– ס"ד; קל"ג ד'; בדף אחרון :עמוד ב' לפני עמוד א' 35 .ס"מ.
בפנים הכריכה חתימה בכת"י הרה"ג רבי שלמה זלמן
איידליש מטשעטשאוויץ.
כריכה עתיקה ומעט פגועה .קרעים והדבקות בעיקר בדפים
ראשונים ואחרונים .כתמים ובלאי .מצב בינוני – גרוע.

175

Inside the binding is a handwritten signature of Rabbi Shlomo Zalmen Eidles of
Tchechewitz.
Old binding little bit damaged. Tears and gluing mostly in the first and last pages. Stains
and wear. Fair-bad condition.
הרה"ג רבי שלמה זלמן איידליס מטשעטשאוויץ ת"ח וגאון ,חסיד ופרוש .לא רצה להתמנות לרב,
וכשבקשו ממנו ,אמר בענוותנותו :הלא לשאלת איסור והיתר אני מוכן לפניכם להורות לכם דבר ה'
א"כ מה ייתן ומה יוסיף כל ההתמנות ואיני רואה צורך בכך.

מחיר פתיחה₪ 210 :

תגלית מיוחדת בעולם הליטאי!! רבי נחומ'קה מהורדנא רבו המובהק של מרן
.256
החפץ חיים השאיר אחריו קדיש!! 'מנחת עני' העותק של הרה"ג רבי נחומ'קה מהורדנא
וחתימות בנו רבי שמואל לאחר פטירת אביו!!! אלטונה ,תרל"ג Special Litvish .1873
discovery!! Rabbi Nachum of Horodna the great Rabbi of the Chofetz Chayim has
left a kadish after himself!! "Minchas Uni" the copy of Rabbi Nachum of Horodna
with the signature of his son Reb Shmuel after the passing of his father!! Altone,
.1873
ספר 'מנחת עני' על התורה ח"א ,דרשות ובאורים מפסוקי תנ"ך אגדות ומדרשים מאת הרה"ג רבי
יעקב יוקב עטטלינגער בעל ה'ערוך לנר' .אלטונה .תרל"ג  ]2[ .1873קמ"א ד';  23.1ס"מ.
העותק של הרה"ג רבי נחומ'קה מהורדנא רבו המובהק של מרן החפץ חיים עם חותמותיו
וחתימות בנו רבי שמואל לאחר פטירת אביו!!!

תגלית מיוחדת!! שכן בכל הספרים שמובא על הרה"ג רבי נחומ'קה מהורדנא ,מופיע שכל ילדיו
נפטרו בחייו מלבד בת אחת ,והנה לפנינו בן שכותב(בדף מ"ה)  7שנים לאחר פטירת אביו!!!
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וחותם" :מכרתי את הספר הזה להרב ר' יוסף מרדכי ש' ולראי' באתי על החתום אור ליום ג' פ'
בא תרמ"ז לפ"ק פה הוראדנא שמואל בהרב הצדיק ר' נחום זצ"ל".
במספר מקומות בספר חותמות הרה"ג רבי נחומ'קה מהוראדנא( 2סוגים).
כריכה ישנה פשוטה .בחלק מהדפים קרעים והדבקות ברובם בשוליים .נייר יבש .מעט כתמים .מצב
טוב – טוב מאוד.
Special discovery!! Because all seforim that are talking of Rabbi Nachum of Horodne,
are writing that all of his children were niftar when he was still alive, but one, And here
we have his son writing (on page 45) 7 years after his fathers passing!!! He's
signing: "I sold this sefer to Harav Yosef Mordchai sh' and for proof I'm signing on
the night of Tuesday parshas Bo 1887 Lepa"k here Horodne Shmuel be'Harav
Hatzadik Reb Nachum Zatzal".
In a few spot's in the sefer ther are stamps from Reb Nachum of Horodne (2 types).
Old simple binding. Some psges have tears and gluing mostly in the margins. Dry paper.
Few stains. Good-very good codition.

הרה"ג רבי מנחם נחום קפלן – רבי נחומ'קה מהוראדנא [תקע"ב – תר"מ  ]1811/1879רבו
המובהק של מרן החפץ חיים .צדיק ובעל חסד עצום .כבר בצעירותו נודע כמתמיד גדול .כשרצו
למנותו לרב ,סירב בענוותנותו ואמר כי רב צריך להיות ירא שמים ומדקדק במצוות והוא רוצה לשמש
תלמידי חכמים אמיתיים ולא שישמשו אותו .רבים נושעו מברכותיו לאחר שתרמו לקופת הצדקה
שאסף לצורך העניים והוא ברכם.
מחיר פתיחה₪ 5250 :

העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר הורביץ מלינסק – רופשיץ עם חותמותיו.
.257
כרך  4ספריםThe copy of Rabbi Meir Horowitz of Linsk- Ropshitz with his stamps. .
Volume of 4 sefarim.
כרך  4ספרים .העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מלינסק – רופשיץ .א'' .אורח
לצדיק' דרך ישרה שיבור לו האדם .מלוקט על תנ"ך מאת רבי מנחם צבי טאקסין .מהדורה
ראשונה .ווארשא ,תרנ"ד  46 ]2[ .1894עמ'; הסכמות חשובות .ב'' .ארץ צבי' דרושים מאת רבי
צבי הירש מגיד מישרים דק"ק וואדיסלאוו .ווארשא ,תרס"ה  .1905ע' ד'; ג'' .מגלת קהלת' עם
פירוש 'בנין ירושלים' מאת רבי פלטיאל ידידי' לאבעלציק רב בק' מאנקאביד .פיעטרקוב ,תרס"ה
56 .1905
עמ'; ד'' .ארץ
תפארת' או
ילקוט מנחם
מאת רבי מנחם
צבי טאקסין.
פיעטרקוב,
תרס"א .1901
ל"ד ד'; 22.5
ס"מ.
בדף אחרון בספר
'אורח לצדיק'
ומעבר לשער
ספר 'צבי תפארת'
חותמות
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האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מלינסק – רופשיץ.
כריכה חדשה .בשער ספר 'אורח לצדיק' הדבקה בשוליים ובדף אחרון בספר 'צבי תפארת' הדבקה
עם פגיעה בטקסט .נזקי עש וחלקם עם פגיעה בטקסט .כתמים .מצב בינוני – טוב.
On the last page of the sefer "Orach Latzadik" and in the back of the title page from the
sefer "Tzvi Tiferes" there are the stamps of Rabbi Meir Horowitz of Linsk-Ropshitz.
New binding. On the title page of the sefer "Orach Latzadik" there is some gluing in the
margins, and on the last page in the sefer "Tzvi Tiferes" there is some gluing with
damage to the text. Moth holes some with damage to the text. Stains. Fair- good
condition.
האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מלינסק – רופשיץ נולד בשנת תרי"ז בערך ,לאביו הרה"ק רבי
אברהם חיים השני מלינסק .מגדולי צדיקי וגאוני דורו ועמד בקשר שו"ת עם גדולי הדור .ניצב כחומה
כדי לשמור על פריצות ביהדות ודאג על המקוואות ועוד שיהיו כדת וכדין .נפטר בשנת תרפ"ד.

מחיר פתיחה₪ 525 :

'דברי אברהם' מרבי אברהם שפירא ,מצאצאי רבי פנחס מקוריץ ורבי לוי יצחק
.258
מברדיטשוב .העותק של רבי אשר אנשיל וויס .טארנא ,תש"א  .1941עותק חסרDivrei .
Avraham" from Reb Avraham Schapira, a grandchild from Reb Pinchas of Koritz
and Reb Levi Yitzchok of Barditichov. The copy of Reb Asher Anshel Weiss. Torne,
.1941. Incomplete copy
ספר 'דברי אברהם' פירושים ודרושים ,ביאורים וחידושים על
חמשה חומשי תורה ,והשמטות לספרי "רשפי אש" על תהלים
מאת הרה"ג רבי אברהם שפירא מגאלאנטא מצאצאי רבי
פנחס מקוריץ ורבי לוי יצחק מברדיטשוב .טארנא ,תש"א
 .1941במקור ,]4[ :ק"ח עמ’; בעותק שלפנינו ]4[ :ק"ו ד'; 23
ס"מ.
בדף השער חותמת הרה"ג רבי אשר אנשיל וויס
כריכה מעטפת רכה ,ללא החלק האחורי .ספר מתפרק .נייר
יבש .כתמים ומעט קרעים .קרע עם פגיעה קטנה בטקסט בדף
אחרון .מצב טוב.
On the title page is the stamp of Rabbi Asher Anshel
Weiss.
Soft paperback binding, missing the back part. Falling
apart. Dry paper. Stains and few tears. Tear and small
damage in the text on the last page. Good condition.

הרה"ג רבי אשר אנשיל וויס [תרמ"ב – תש"ד  ]1882/1944כיהן כאב"ד בנאדי פאלו שבמחוז
סילאדי שבטרנסילבניה.
מחיר פתיחה₪ 280 :

'אורח משפט' מהדורה יחידה .חתימות רבי נסים ישראל ששון והאדמו"ר
.259
מהעלמץ .שאלוניקי ,תרי"ח .1868
Sefer "Orach Mishpat" only edition. Signatures from Reb Nissim Yisroel Sason and the
.Rebbe from Helmetz. Saloniky, 1868
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ספר 'ארח משפט' על טור חו"מ מאת רבי רחמים אליהו חזן .מהדורה יחידה .שאלוניקי ,תרי"ח
 ,]3[ .1868מ"ו ,מ"ט – ר"ב ד';  28.3ס"מ.
בדף השער חתימות רבי נסים ישראל
ששון והאדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא
דייטש מהעלמעץ .חתימה נוספת :מאיר
חאיון.
כריכה ישנה מנותקת .הספר מנותק
לשתיים .נייר טוב .מעט כתמים וקרעים.
במספר דפים מעט נזקי עש ובעיקר
בשוליים .מצב טוב.
In the title page is the signatures from
Reb Nissim Yisroel Sason and Rabbi
Channanya YomTov Lipa Deutch from
Helmetz. Additional signature: Meir
Chayon.
Old detached binding. The sefer is torn
in 2. Good paper. Few tears and
stains. Some pages have little moth
damage mostly in the margins. Good condition.
רבי נסים ישראל ששון מחכמי ירושלים .דיין העדה הספרדית .נשלח ע"י כוללות העיר ירושלים
כשד"ר לערי הודו .נפטר בשנת תרנ"א .1891

האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש [תרס"ה – תשנ"א] אב"ד העלמעץ ,קליוולנד – ברוקלין,
ומזקני הרבנים והאדמורי"ם בארה"ב .כיהן לפני השואה כדומ"ץ בדאבישנא .לאחר השואה כיהן
ברבנות בהעלמעץ ופעל רבות בענייני היהדות .כהודאה להקב"ה על נס הצלתו מהשואה פעל רבות
לחיזוק כשרות המקוואות וחיזוק טהרת המשפחה בארה"ב ובארצות תבל ,יחד עם קרוב משפחתו
האדמו"ר מסאטמר .עמד בקשרי מכתבים עם גדולי הרבנים מכל קצוי תבל .חיבר ספרים רבים ובהם
הסדרה הידועה 'טהרת יום טוב' כ' חלקים.
מחיר פתיחה₪ 350 :

.260

שו"ת 'בית הלוי' ח"א .מהדורה ראשונה .חתימת הרה"ג רבי שמואל צבי שחור
אב"ד אוזיורי שבפלך גרודנא .ווילנא ,תרכ"ג Q&a .1863
"Beis Haleivy" part 1. First edition. Signature of Rabbi
Shmuel Tzvi Shachor Rav of Oizyuri, Vilna region.
.Vilna, 1863
ספר שו"ת 'בית הלוי' ח"א .חידושי הלכות וביאורי סוגיות
מאת הרה"ג רבי יוסף דב הלוי סולובייציק מבריסק.
מהדורה ראשונה .ווילנא ,תרכ"ג  .1863פ"ח ד';  32.2ס"מ.
בדף השער חתימת הרה"ג רבי שמואל צבי שחור אב"ד
אוזיורי שבפלך גרודנא.
כריכה ישנה מעט בלויה .כתמים .מצב טוב מאוד.
On the title page there is the stamp from Rabbi
Shmuel Tzvi Shachor Rav of Oizyuri, Vilna region.
Old little worn binding. Stains. Very good condition.
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הרה"ג רבי שמואל צבי שחור נכדו של הגאון רבי יוסף דוד אב"ד מיר .כיהן כאב"ד אוזיורי שבפלך
גרודנא.
מחיר פתיחה₪ 245 :

חתימת יד קודשו של האדמו"ר השפע חיים מצאנז ,מתקופת רבנותו
.261
בקלויזנבורג ,וחתימה נוספת .ספר 'שערי חיים' מהדורה ראשונה .פרעסבורג ,תרי"ט
The holy signature of the Shefa Chaim Of Sanz, from his Rabinical service in .1859
Klausenberg, and another signature. Sefer Sha'ar Chaim first edition. Preshburg,
.1859
ספר 'שערי חיים' ח"א(לא נדפס יותר) ,חידושי תורה על מסכתות ביצה ,פסחים וכתובות ,ושו"ת על
ארבעת חלקי השולחן ערוך מהרה"ג רבי חיים מאיר זאב הכהן זלנפריינד אב"ד סעליש והגליל.
בדף השער חתימת יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם  -השפע חיים
מצאנז ,מתקופת רבנותו בקלויזנבורג .חתימה נוספת :יעקב פישמן בן רבי יחזקאל משה אב"ד
מישקולץ.
מהדורה ראשונה .פרעסבורג ,תרי"ט  ,]5[ .1859נ"ג ד';  33ס"מ.
הסכמות :מהרה"ג רבי ישעי' בנעט ,מהרה"ק רבי צבי הירש מליסקא ועוד .מעבר לדף ההסכמות:
"שיר תפארת" מהרה"ג רבי אברהם יצחק אייזיק גליק.
בתחילת הספר רשימות חותמים( 4עמ')\.
כריכה מקורית ,ללא הכריכה האחורית.
ספר מתפרק .כתמים .מעט נקבי עש .מצב
טוב.
On the title page there is the holy
signature from Rabbi Yekusiel Yehuda
Halberstam – the Shefa Chaim of
Sanz, from the period that he served
as the Rav in Klausenberg.
Additional signature: Yakov Fishman
Ben Yechezkel Moshe Rav of
Mishkoltz.
In the beginning of the sefer there is a
list of signatures (4 pages).
Original binding, missing the back
cover. Falling apart. Stains. Few moth
holes. Good condition.
האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה
הלברשטאם  -השפע חיים מצאנז
[ה'תרס"ה – ה'תשנ"ד  ]1905/1994נולד
לאביו הרה"ק רבי צבי הירש הלברשטאם.
כבר בצעירותו נסמך להוראה ע"י הגאונים רבי מאיר אריק ורבי דוד צבי טאבלי מדוקלא ,למד אצל
גדולי הרבנים והאדמורי"ם ובהם אצל הרה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא .נישא לבתו של ה"עצי
חיים" מסיגעט .לאחר מלחמת העולם השניה בה נהרגו אשתו ואחד עשר ילדיו ,נישא בזיוו"ש לבתו
של הרה"ג רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא .נודע כקדוש עליון וכגאון מופלג .הקים את קריית צאנז
בנתניה ואת "מפעל הש"ס העולמי" ,וייסד את בית החולים לניאדו .חיזק את היהדות ואת עולם
התורה בשנים שלאחר השואה .מדברי תורתו נדפסו ספרים רבים.

מחיר פתיחה₪ 1050 :
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חתימת הרה"ג רבי אברהם שלמה אליאש.
.262
ספר 'סערת אליהו'The Signature of Rabbi Avraham .
Shlomo Aliash. Sefer Saaras Eliyahu.
ספר 'סערת אליהו' על הגר"א מאת בנו רבי אברהם.
ווארשא ,ללא שנה 48 .עמ';  22ס"מ.
בדף הפורזץ חתימת הרה"ג רבי אברהם שלמה אליאש.
כריכה מקורית פגועה ומנותקת .דף אחרון מנותק .מעט
קרעים ובלאי .כתמים .מצב טוב.
On the first blank page is the signature of Rabbi
Avraham Shlomo Eliash.
Original binding damaged and detached. The last
page is detached. Few tears and wear. Stains. Good
condition.

הרה"ג ר' אברהם שלמה אליאש [תרל"ד – תר"צ] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו אליאש שהיה שו"ב
ומו"ץ בעיירה טאלג'ש .היה תלמידו של האדמו"ר רבי משה גרינוואלד בעל ערוגת הבושם ולמד
בישיבתו כשש שנים .נישא לביתו של הרה"ג רבי יצחק יוסף הכהן אב"ד סאמוש-אויוואר ,לאחר
נשואיו בשנת תרנ"ה נתמנה כדיין בעיר ולאחר פטירת חותנו בשנת תרפ"א נבחר לכהן כרבה של
סאמוש-אויוואר .נודע כבקי גדול בהלכות חושן משפט ונבחר לעמוד בראש בתי הדין בעניינים אלו.
רוב כתביו וחידושיו אבדו בשנות השואה.
מחיר פתיחה₪ 350 :

'אמרי יהודה' מהדורה ראשונה .חתימה וחותמות רבי אליעזר ליפא הלוי
.263
זילברמן נכד האדמו"ר רבי נפתלי הירצקע מראצפערט .מונקאטש ,תרס"ח  .1908עותק
חסר שער'Imrei Yehuda' first edition. Signature and stamp of Reb Eliezer Lipa .
Haleivey Zilberman grandson of the Rabbi Naftali Hertzke of Ratzfert. Munkatch,
.1908. This copy is missing the title
ספר 'אמרי יהודה' על התורה מאת הרה"ג רבי אברהם זרח אריה יהודה ליבוש היילפרין מברזאן.
מהדורה ראשונה .מונקאטש ,תרס"ח  ]1[ .1908קי"ט [ ]3ד'; עותק חסר שער 24 .ס"מ.
בדף ס"ז חתימת רבי אליעזר ליפא הלוי
זילברמן בן רבי משה הלוי בן האדמו"ר
רבי נפתלי הירצקע מראצפערט ובדף
הפורזץ האחורי חותמותיו 2( .סוגי
חותמות ,בעברית ולועזית).
ללא כריכה .נייר יבש .מעט כתמים
ובלאי .במספר דפים ראשונים קרעים
עם חסר .מצב טוב.
On page 67 is the signature of Rabbi
Eliezer Lipa Haleivey Zilberman son
of Reb Moshe Haleivey son of Rabbi
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Naftali Hertzke of Ratzfert and in the back of the title page is his stamp. (2 sorts of
stamps, in Hebrew and other language).
Without binding. Dry paper. Few stains and wear. In some of the first few pages there are
tears and missing something. Good condition.
האדמו"ר רבי נפתלי הירץ הלוי מראצפערט תלמידו של הדברי חיים מצאנז .כיהן כאדמו"ר
בהונגריה .נפטר בשנת תרנ"ח .בניו :רבי משה ורבי יעקב פרץ ,חתנו רבי יעקב הלוי אב"ד יאנשי.

מחיר פתיחה₪ 175 :

חתימת? חותמת? בנו של הבן גרני ,רבי נח יעקב דייטש .כרך  3ספרים נדירים
.264
וחשובים' .שושנת יעקב' – 'דבר הלכה' – 'מאמר יין המשומר'Signature? Stamp? Son .
of the Ben Gerny, Reb Noach Yakov Deutch. Volume of 3 rare and Important
'sefarim. 'Shoshanas Yakov' – Dvar Halacha' – Maamar Yayin Hamshumar.
כרך  3ספרים נדירים וחשובים .א' .ספר 'שושנת יעקב' ח"א על הלכות טרפות עצמות ע"פ סדרו של
הלבושי שרד מרבי יעקב בצלאל מבילעראדקי .מהדורה יחידה .ברדיטשוב ,תרס"ב  .1902עותק
חסר .במקור :ו' ,נ"ה [ ]1ד'; בעותק זה חסר חציו התחתון של דף השער ודף ב' בספירה ראשונה.
לא הופיע במכירות פומביות .חלקו העליון של דף השער(חסר חלקו התחתון) מודבק על דף .מעט
הדבקות בשוליים .מעט נקבי עש .מצב טוב.
ב' .ספר 'דבר הלכה' על ד' חלקי שו"ע מאת רבי אלעזר הלוי איש הורוויץ אבד"ק ראהטין.
בדף השער חתימה או חותמת בצורת חתימה של רבי נח יעקב דייטש בנו של ה'בן גרני' וחתנו
של רבי פנחס חיים קליין
אב"ד סעליש.
מהדורה יחידה .למברג,
תרכ"ג  .1863במקור]5[ :
צ"ז(דף אחרון מסומן צ"ג) []2
ד'; בעותק זה חסר דף
אחרון(מהמפתחות) .לא
הופיע במכירות פומביות.
הדבקה בדף השער .כתמים
ומעט קרעים והדבקות .מעט
נזקי עש .מצב בינוני  -טוב.
ג' .ספר 'מאמר יין המשומר'
מרבי נתן שפירא .למברג,
תרכ"ז  .1867ל"ב ד'; 24.8
ס"מ .נייר כחלחל.
מעט כתמים .מעט בלאי בשוליים .מצב טוב – טוב מאוד .כל הספרים כרוכים יחד בכריכה חדשה
נאה.
1. Shoshanas Yakov. Only edition. In this copy the bottom half of the title page and the
second page are missing in the first count. Never appeard at other auctions.
The top part of the title page (it's missing the bottom part) is glued on the page. Few
gluings on the margins. Some moth damage. Good condition.
2. Sefer D'var Halacha. On the title page there is a signature or a stamp that looks like a
stamp of Rabbi Noach Yakov Deutch son of the Ben Gerny and son-in-law of Rabbi
Pinchas Chaim Klein Rav of Selish.
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In this copy the last page is missing (from the Mafteichos). Did not appear at other
auctions. Gluing on the title page. Stains and some tears and gluing's. few moth damage.
Fair – good condition.
3. Sefer 'Maamar Yayin Hameshimer'. Bluish paper.
Some stains. Some wear in the margins. Good – very good condition. All Sefarim are
bound together in a nice new binding.

הגאון רבי יוסף ישראל דייטש [תר"ג  -תרפ"ו] מתלמידי הכתב סופר ,שימש כאב"ד סענדרא ולאחר
פטירת אביו מילא את מקום אביו כאב"ד באלאש-יארמוט שבהונגריה ,עמד בראש ישיבה חשובה
בהונגריה והעמיד תלמידי חכמים מופלגים .ספרו' :בן גרני' על התורה.
מחיר פתיחה₪ 245 :

חתימות המוהל המומחה הרה"ח רבי אליעזר ליימזידער מתלמידי הרה"ק רבי
.265
יואליש מסאטמר .שו"ת 'בית יצחק' ח"א ,פרעמישלא ,תרס"א The signature of .1901
the Mohel Mumcha Reb Eliezer Leimzider from the talmidim of Rabbi Yoel of
.Satmar. "Q&A Beis Yitzchok part 1, Premishla, 1901
ספר שו"ת 'בית יצחק' ח"א אבן העזר מהרה"ג רבי יצחק יהודא
שמעלקיש.
פרעמישלא ,תרס"א  ]1[ .1901ק"כ ,ו' ד';  39.5ס"מ.
בדף הפורזץ ובמקומות נוספים חתימות המוהל המומחה הרה"ח
רבי אליעזר ליימזידער מתלמידי הרה"ק רבי יואליש מסאטמר.
כריכה עתיקה פגועה ומעט מנותקת .קרעים ובלאי בדף השער
ובמקומות נוספים .מעט כתמים ונזקי עש .מצב טוב.
Antique binding damaged and a little detached. Tears and
wear in the title page and in other pages. Few stains and moth
holes. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

כרך  2ספרים נדירים העותק של הרה"ג רבי אלי' הכהן קאהן אב"ד ואשאר
.266
נאמען ,תלמיד השבט סופרThe signature of the Mohel Mumcha Reb Eliezer .
Leimzider from the talmidim of Rabbi Yoel of Satmar. "Q&A Beis Yitzchok part 1,
Premishla, 1901.
כרך  2ספרים .1 :תועפת ראם לחזוק האמונה מהרה"ג רבי משה ליב
ליטש רוזנבוים .קליינוורדיין תרע"ט" .מהדורה ראשונה" ,4 .כ"ד ד';
מהדורה זו אינה מופיע במרחב הספריה הלאומית .2 .לחם רב על
סידור התפילה מהרה"ג רבי משה חיים ליטש רוזנבוים .קליינוורדיין
תרפ"א" .מהדורה ראשונה" ,4 .קע"ז ד';
בדפי הפורזץ ,בדף שער ספר תועפת ראם ובתוך הספרים חותמות
הרה"ג רבי אליהו הכהן קאהן אב"ד ואשאר – נאמען.
כריכה עתיקה ,כתמים ,מצב טוב מאוד.
1. Toafot Reom. First edition.
2. Lechem Rav. First edition.
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On the title pages, on the title page of the sefer Toafos Reom and in the sefarim there is
the stamps of Rabbi Eliyahu Hakohen Kohn Rav of Vashar – Namen.
Old binding, stains, very good condition.
הרה"ג רבי אליהו הכהן קאהן הי"ד ,תר"מ? תש"ד .בהרה"ג רבי יעקב יוסף אב"ד אנאד .חתן
הרה"ג רבי שלמה סופר אב"ד ברגסאז ובזיווג שני חתן רבי בנציון שלזינגר .תלמיד השבט סופר
והדעת סופר .מתרס"ה אב"ד ואשאר נאמען.

מחיר פתיחה .₪ 280

נדיר ביותר' .פתחי נדה' מהדורה ראשונה .העותק של האדמו"ר רבי ישראל
.267
משה מפרושקוב  -גוסטינין .לבוב ,תקנ"ז Extremely rare."Pischei Nida" first .1797
edition. The copy of Rabbi Yisrael Moshe of Prushkov - Gustinin. Levov, 1797.

נדיר ביותר' .פתחי נדה' נחלק בשמות 'לקוטי יום' 'פתח עינים' ו'פתחי נדה' מאת רבי משולם כ"ץ.
העותק של האדמו"ר רבי ישראל משה מפרושקוב  -גוסטינין.
מהדורה ראשונה .לבוב ,תקנ"ז  .1797ה'לקוטי יום' נכרך בתחילה במקום בסוף ]2[ .ג' – כ"ד; א' –
מ"ז; א' – ל"ב ד';  22.2ס"מ.
בדף השער חותמת האדמו"ר רבי ישראל משה
מפרושקוב בן האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל מאיר
מגאסטאנין.
כריכה עתיקה פגועה ומנותקת וללא שדרה .מעט כתמים
וסימני קיפול .מעט הדבקות ובלאי בעיקר בקצוות .מעט
נזקי עש בשוליים .מצב טוב – טוב מאוד.
On the title page is the stamp of the Admor
Rabbi Yisrael Moshe of Prushkov, the son of
the Admor Rabbi Yechiel Meir of Gastanin.
Antique Cover damaged and detached and
without spine. Few stains and fold marks. Slight
adhesion and wear mainly at the edges. Slight
bookwarm at margins. Good - very good condition.
האדמו"ר רבי ישראל משה ליפשיץ מפרושקוב  -גוסטינין [תקצ"ב – תרע"ח  ]1832/1918בן
האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין .תלמידם של האדמו"רים :הרה"ק רבי מנחם מנדל
מקאצק ,הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור והרה"ק רבי אברהם מטשכנוב .לאחר פטירת אביו נתמנה
לאדמו"ר והתיישב בפרושקוב שם כיהן כשלושים שנה .נפטר בווארשא בי"ח אלול תרע"ח.

מחיר פתיחה₪ 420 :

נדיר' .פני אברהם' חתימות ורישומי שושלת יוחסין רבי סענדר וויס ובנו רבי
.268
שמואל יואל .הסכמות חשובות .למברג ,תרל"ט  .1878עותק חסר בסופוRare. "Pnei .
Avraham", Signatures and Genealogy Records of Rabbi Sender Weiss and his son
.Rabbi Shmuel Yoel. Important haskamos. Lemberg, 1878. missing pages at the end
נדיר .ספר 'פני אברהם' על מסכת חולין מאת רבי אברהם אבלי זלנפריינד .בסופו הספד על רבי
יוסף ברוך עפשטיין מעיר חדש .מהדורה יחידה( .מהדורת צילום נדפסה מאוחר יותר) .למברג,
תרל"ט  .1878עותק חסר .במקור ,]4[ :ע; י"ב ד'; ובעותק שלפנינו ]4[ :ע; ז' ד';  31.5ס"מ.
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הסכמות מהאדמו"רים הרה"ק רבי חיים מצאנז ,מהרה"ק רבי יצחק מאיר מגור ,מהרה"ק רבי
צבי הירש מליסקא ועוד.
בדף השער חתימות רבי סענדר וויס ובנו רבי
שמואל יואל ,ורישום שושלת יוחסין עד לאבי
המחבר.
כריכה ישנה פגועה .הדבקות וקרעים בדף השער
ובמעט דפים נוספים ברובם בשוליים ובחלקם עם
פגיעה בטקסט .מעט נזקי עש .מעט כתמים
ובלאי .מצב בינוני.
Old cover, damaged. Adhesions and tears
on the title page and a few other pages,
mostly in the margins and some with
damage to the text. Slight bookwarm
damage. Few stains and wear. Fair
condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

'שלחן המערכת' העותק של האדמו"ר רבי אברהם יעקב דרברמדיגר עם חותמו.
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ווארשא ,תרל"ו  .1876הגהות .עותק חסרShulchan Hamareches the copy of Rabbi .
Avraham Yakov Derbarmdiger with his stamp.
ספר 'שלחן המערכת' על כתיבת שמות גיטי נשים מאת רבי יצחק נאטאוויץ.
לאורך הספר  10הגהות(רובם בינוניות) בכת"י.
ווארשא ,תרל"ו  .1876עותק
חסר .במקור 136 :עמ'; העותק
שלפנינו מתחיל בעמוד 30 .9
ס"מ.
בדף ה' חותמת האדמו"ר רבי
אברהם יעקב דרברמדיגר
מפאשקאן חתנו של רבי פנחס
מאוקנא וצאצאו של רבי לוי יצחק
מברדיטשוב .אב"ד גלץ .בעל
מחבר ספר "לנפש חיה" נפטר
בשנת תשכ"ד.
ללא כריכה .מעט כתמים ובלאי.
מעט נקבי עש וקרעים .מצב טוב.
Thruout the sefer there is 10 commentaries (not to long) handwritten.
Incomplete copy. The original has: 136 pages, our copy starts on page 9. 30 c"m .
On page 5 there is the stamp of Rabbi Avraham Yakov Derbarmdiger of Pashkan the
son-in-law of Reb Pinchas of Okneh and grandchild of Rabbi Levi yitzchok of Barditchov.
The rav of Gletz. Author of the sefer "Lenefesh Chaya" passed away in 1964.
Without binding. Few stains and wear. Some moth holes and tears. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :
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חותמת הרה"ג רבי יהושע פנחס ווינברגר אב"ד סעפלאק' .אהלי שם' לבוב,
.270
תרס"ז The stamp of Reb Yehoshua Pinchas Weinberger Rav of Seflok. .1907
."Oholei Shem" Levov, 1907
ספר 'אהלי שם' כללים ושמות אנשים ונשים עם הערות וחקירות מהגאון רבי שלמה גנצפריד .לבוב
תרס"ז  ,2 .1907קכ"ד ד';  32.3ס"מ .הסכמות חשובות למהדורה זו :מערוגות הבושם ,מהרש"ם
מבערזאן ועוד.
בדף הפורזץ חותמת הרה"ג רבי יהושע פנחס ווינברגר אב"ד
סעפלאק וגלילות מארגרעטן .גיסו של המהר"ם בריסק.
נספה בשואה הי"ד.
כריכה ישנה פשוטה .שוליים רחבים ברוב הדפים .בדף קי"א
חור עם מעט פגיעה בטקסט .מעט הדבקות וקרעים .כתמים.
נקבי עש בעיקר בשוליים .מצב טוב.
On the first blank page there is the stamp of Reb
Yehoshua Pinchas Weinberger Rav of Seflok and
surroundings of Margereten. Brother in-law of the
Mahara"m of Brisk. Passed away at WWII Hy"d.
Old simple binding. Wide margins in most pages. On
page 111 ther is a hole with a little damage to the text.
Few gluing and tears. Stains. Moth holes mostly in the
margins. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

'קנין הגוף וקנין פירות' ב"כ .העותק של הרה"ג רבי אשר אנשיל וויס אב"ד
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סילאדי נאדיפאלו .חלקו נייר כחול כהה .ליוורנו ,ת"ר  .1840עותק חסר.
" "Kinyan Haguf and Kinyan Peiros" 2 parts. The copy of Rabbi Asher Anshel Weiss Rav of
.Silody Nadipolu. Part is on dark blue paper. Livornu, 1840. Incomplete copy
ספר 'קנין גוף וקנין פירות' מפתח על סדר א"ב לדינים הנמצאים בשו"ע חושן משפט ומיוסד על ספר
'פרי מגדים' מאת רבי נתן ן' עמרם .ב"כ.
ליוורנו ,ת"ר  .1840עותק חסר.
במקור ]4[ :רמ"ד; [ ]1רמ"ד –
תרי"ג [ ]1י"ט ד'; בעותק שלפנינו
חסר שער ו –  3דף אחריו ,דף
ר"מ – רמ"ג ,י"ט דף אחרונים .לא
נבדק דף דף וייתכן שחסרים דפים
נוספים .כ"א 15 :ס"מ .כ"ב16 :
ס"מ.
בדף ראשון בח"א חותמת הרה"ג
רבי אשר אנשיל וויס אב"ד
סילאדי נאדיפאלו.
כריכות נאות .בח"ב חלק
מהדפים בנייר כחול/כחול כהה.
נייר טוב .כתמים .במספר מקומות
מעט נזקי עש וקרעים .מצב טוב מאוד.
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On the first page in part 1 there is the stamp of Rabbi Asher Anshel Weiss the Rav of
Silodi Nadipolu. Nice bindings. In part 2 some pages are printed on blue/dark blue paper.
Good paper. Stains. In a few spots there is some moth damage and tears. Very good
condition.

] כיהן כאב"ד בנאדי פאלו שבמחוז1882/1944 הרה"ג רבי אשר אנשיל וויס [תרמ"ב – תש"ד
.סילאדי שבטרנסילבניה
₪ 280 :מחיר פתיחה

 העותק של הרה"ג רבי יעקב דוד.1898  תרנ"ח,'שבעה קני מנורה' ברדיטשוב
.272
Shiva'ah Knei .ויטלזון מרבני לודז' בן הרה"ג רבי יהודה מנחם מנדל אב"ד שניצע
Menorah" Barditchov, 1898. The copy from Reb Yakov David Vitelzohn of the
.Rabbanim from Lodz son of Reb Yehuda Menachem Mendel Rav of Shnitza
 תרנ"ח, ברדיטשוב.ספר 'שבעה קני מנורה' דרשות מאת רבי בנימין מאיר מגיד רב בקרמענטשוג
. מרבי חיים ברלין ועוד, מהנצי"ב מוואלאז'ין: הסכמות חשובות. ס"מ23 ;' עמ130 .1898
,בדף השער חותמת הרה"ג רבי יעקב דוד ויטלזון בן הרה"ג רבי יהודה מנחם מנדל אב"ד שניצע
וחתנו של הרה"ג רבי נתן נטע דאנער
. כיהן כרב בלודז.מקאלביעל
. כתמים ומעט בלאי.כריכה חדשה נאה
 דפים2 - ב.מעט נזקי עש בעיקר בשוליים
אחרונים מעט הדבקות וקרעים עם מעט
. מצב טוב מאוד.פגיעה בטקסט
On the title page there is the stamp
of Reb Reb Yakov David Vitelzohn
son of Reb Yehuda Menachem
Mendel Rav of Shnitza, and son-inlaw of Reb Nosson Nuta Donner
from Kolbiel. Served as a rav in
Lodz.
Nice new binding. Stains and some
wear. Few moth damage mostly in the margins. In the last 2 pages ther are some gluings
and tears with some damage in the text. Very good condition.
₪ 315 :מחיר פתיחה

 חותמות הצדיק.ספר יסוד! 'הגהות רבינו עקיבא אייגר' על שו"ע חו"מ ואהע"ז
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.1869  תרכ"ט, טהארן. מהדורה ראשונה.רבי פישל דן זונבנד נכד הרה"ק מטשכנוב
Sefer Yesod! 'Comment's of Rabbi Akiva Eiger' on Shulchan Aruch Urech .עותק חסר
Choshen Mishpat and Even Haezer. The stamps of the Tzaddik Reb Fishel Dan
Zonband grandson of the Rabbi of Chechnow. First edition. Tohrn, 1869. Incomplete
copy.
, טהארן. ספר יסוד! מהדורה ראשונה.ספר 'הגהות רבינו עקיבא אייגר' על שו"ע חו"מ ואהע"ז
. ס"מ23.5 .] ד'; בעותק שלפנינו חסר דף ק"ו1[ ] ק"ח4[ : במקור.1869 תרכ"ט
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בדף הפורזץ חותמת הצדיק רבי
פישל דן זונבנד נכד הרה"ק
מטשכנוב ,ורישום בעלות ע"י בנו
רבי יצחק מאיר.
כריכה עתיקה בלויה .שוליים רחבים.
מעט קרעים וכתמים .מספר דפים
בודדים מנותקים .מצב טוב.
Our copy is missing page 106.
On the first blank page there is
the Stamp of the Tzaddik Reb
Fishel Dan Zonbend grandson of
the Rebbe of Chechnov, and
recorded ownership by his son
Rabbi Yitzchok Meir.
Old worn binding. Wide margins. Few tears and stains. Very few pages are detached.
Good condition.

הרה"ג רבי פישל דן זונבנד נתייתם בנערותו מאביו הרה"ג רבי בועז חתנו של הרה"ק רבי אברהם
מטשכנוב ,וגדל אצל סבו הרה"ק מטשכנוב .היה למדן מופלג ובעל מדות וסגולות יקרות .הורה צדק
ומשפט בעיר גומבין שבפולין.
מחיר פתיחה₪ 210 :

שו"ת 'דברי הלל' ח"ב" .מהדורה יחידה" .העותק של הרה"ג רבי משה צבי
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פריינד אב"ד ס .מיקלאש .ווארשא ,תרס"ב Q&a 'Divrei Hilel' part 2. "only .1902
edition". The copy of Rabbi Moshe Tzvi Freund Rav of S. Mikolosh. Warsaw, 1902.
ספר שו"ת 'דברי הלל' ח"ב מאת רבי הלל טריזון .ווארשא,
תרס"ב " ..1902מהדורה יחידה" .כ"ט [ ]1ד';  33ס"מ.
בדף הפורזץ חותמת הרה"ג רבי משה צבי פריינד אב"ד ס.
מיקלאש.
ללא כריכה .נייר יבש .שוליים רחבים .קרעים ונקבי עש בעיקר
בשוליים .מצב בינוני – טוב.
On the first blank page there is the stamp of Rabbi
Moshe Tzvi Freund Rav of S. Mikolosh.
Without binding. Dry paper. Wide margins. Tears and
moth holes mostly in the margins. Fair – good condition.
הרה"ג רבי משה צבי פריינד [תרע"ג – תש"ה] נולד לאביו
הרה"ג רבי ישראל אב"ד סאסרעגען ,וחתנו של הרה"ג רבי דוד
יהודה זילברשטיין אב"ד ואיטצען .למד אצל המהר"ם בריסק ואצל
הדעת סופר .משנת תרצ"ז כיהן כאב"ד דיערעש – סענט – מיקלאש [גהעארגהעני] .נהרג בשואה על
קידוש ה'.

מחיר פתיחה₪ 245 :
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חותמות בית הכנסת של האדמו"ר מהוסיאטין וחתימות נוספות .חומש באר מים
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חיים – אלשיך על חמש מגילות .ורשה – למברג ,תרכ"ב – כ"ג Stamps of .1862/63
the Bet Knesset of the Rebbe of Husiatin and other signatures. Chumash Beer Maim
Chaim - Alsich on five Megillot. Warsaw - Lemberg, 1862/63.
לוט  2ספרים עם חותמות בית
הכנסת של האדמו"ר
מהוסיאטין בתל אביב .א'.
חומש בראשית ,נוספו בו' :אור
החיים'' ,באר מים חיים' וחומת
אנך להחיד"א .לעמברג ,תרכ"ג
 .1863ב' .ספרי אלשיך הקדוש,
על חמש מגילות .ווארשא ,תרכ"ב
.1862
גודל ומצב משתנה .באופן כללי,
מצב בינוני – גרוע.
Various sizes and conditions.
In general, fair - bad
condition.

בדפי השערים ובעוד מקומות חותמות בית הכנסת של האדמו"ר מהוסיאטין בתל אביב.
בית הכנסת הוסיאטין בו התפללו אדמו"רי הוסיאטין ,הרה"ק רבי ישראל פרידמן [תרי"ח – תש"ט
 ,]1857/1948חתנו הרה"ק רבי יעקב פרידמן (בנו של הרה"ק רבי יצחק מבוהוש ,נכדו של הרה"ק
מרוז'ין)[תרל"ט – תשי"ז  ]1878/1956ובנו הרה"ק רבי יצחק פרידמן .למרבה הצער ,בית הכנסת
סגור כיום ,ועליו מתנהל מאבק.
מחיר פתיחה₪ 200 :

העותק של האדמו"ר מליז'ענסק – קלויזנבורג רבי שמעון שיף' .אור זרוע' ח"ג –
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ח"ד .מהדורה ראשונה .ירושלים ,תרמ"ז  .1887עותק חסרThe copy of the Rabbi of .
Lizensk-klausenberg Reb Shimon Schif. "Or Zaruah" part 3-4. First edition.
Jerusalem, 1887. Incomplete copy.
ספר 'אור זרוע' ח"ג – ח"ד ,פסקי הלכות מרבינו יצחק ב"ר משה מווינא .ח"ג :ב"ק ב"מ ב"ב .ח"ד:
סנהדרין וע"ז .מהדורה ראשונה .ירושלים ,תרמ"ז – תר"נ  .1887/90עותק חסר .במקור,79 ,]4[ :
[]1[ ,79 ,]2[ ;72 ,]1[ ;106 ,]1[ ;]1
עמ’; בעותק שלפנינו]1[ ,79 ]4[ :
 ]1[ 79 – 41 ;106עמ';  36.6ס"מ.
בדף השער ,בדף אחרון ובמקומות
נוספים חותמות האדמו"ר רבי
שמעון שיף מליז'ענסק –
קלויזנבורג( 3סוגים).
כריכה ישנה פגועה ומנותקת .דף
השער מנותק .בחלק מהדפים קרעים
והדבקות בעיקר בשוליים ובמעט
מקומות על הטקסט .כתמים .מעט
נזקי עש .מצב בינוני.
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}Incomplete copy. Original: {4}, 79, {1}; {1}, 106; {1}, 72; {2}, 79,{1} page; in our copy: {4
79, {1} 106; 41-79 {1} page; 36.6 c"m .
In the title page, in the last page and in another few pages there is the stamps of Rabbi
Shimon Schiff of Lizensk-Klausenberg (3 types).
Old damaged detached binding. Title age detached. Some pages have tears and gluing
mostly in the margins and in a few stops it's on the text. Stains. Few moth damage. Fair
condition.
האדמו"ר רבי שמעון שיף מליז'נסק קלויזנבורג נכד רבי נפתלי בן של רבי אלעזר בנו של האדמו"ר
הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק בעל ה'נועם אלימלך' .הדפיס את "סדר נוסח הקפות הנאמרים בבית
מדרשו של כבוד קדושת אא"ז אדונינו מורינו ורבינו רשכבה"ג מרן רבי ר' אלימלך זצוקללה"ה
מליז'ענסק" .נספה בשואה הי"ד .חתנו :האדמו"ר רבי יצחק מאיר אייכנשטין מזידיטשוב.

מחיר פתיחה₪ 400 :

'גבורת יהונתן' מהגאון רבי יהונתן אייבשיץ ,מהדורה ראשונה – 'שער יהודה'
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מהרה"ג רבי יהודה ליבש ספיר אב"ד הומנא ,מהדורה יחידה .ווארשא -מ .סיגעט.
תרל"ז – תר"ס Gevuros Yonesen" from Ha'Gaon Reb onesen Eibeshitz, .1877/1900
first edition – "Sha'ar Yehuda" from Rabbi Yehuda Libesh Saphir Rav of Humna,
.Only edition. Warsaw- Siget Region. 1877/1900
כרך  2ספרים .א' .ספר 'גבורת יהונתן' כולל שמונה עשר חילוקים ופלפולים על י"ח סוגיות שבש"ס
ופוסקים .ושלושה דרושים מחודדים .על
הלכה ואגדה מהגאון רבי יהונתן
אייבשיץ .מהדורה ראשונה .ווארשא,
תר"ס  ]5[ 95 .1900עמ'; הסכמות
חשובות .בסוף הספר :רשימת חותמים
קצרה ו  2 -דפי לוח התיקונים.
ללא כריכה .שוליים רחבים .מעט כתמים.
בדפים אחרונים קרעים ובלאי בשוליים.
מעט נזקי עש בשוליים .מצב טוב.
ב' .ספר 'שער יהודה' מהרה"ג רבי
יהודה ליבש ספיר אב"ד הומנא.
מהדורה יחידה .מ .סיגעט ,תרל"ז
 .1877ז' ,]10[ ,פ"ו; י"ח ד'; חסר דף []1
בסופו 32.5 .ס"מ.
בדף השער ובמקומות נוספים חותמות רבי משה טוביה טענענבוים.
קרעים עם חסר בשער .קרעים והדבקות עם מעט פגיעה בטקסט בדפים ראשונים ובמספר מקומות
נוספים .מעט נזקי עש בשוליים .מצב טוב.
1. Sefer Gevuros Yonesen, first edition. Without binding. Wide marguns. Few stains. In
the last pages there are tears and wear in the margins. Some moth damage in the
margins. good condition.
Sefer Sha'ar Yehuda, only edition. Missing one page in the end. Only title page and in
other spot's there are the stamps from Rabbi Moshe Tovia Tenenbaum. Tears with
something missing on the title. Tears and gluing with damage to the text in the first few
pages and in some other spot's. some moth damage in the margins. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :
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העותקים של האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב  -וורצקי עם חותמותיו.
.278
חסידות וקבלה 2 .ספרים חשובים .עותקים חסריםThe copies of Rabbi Moshe .
Eichenstein of Ziditchoiv – Veretzky with his stamps. Chasidus and Kabalah. 2
.important sefarim. Incomplete copies
לוט  2ספרים חשובים .קבלה וחסידות.
העותקים של האדמו"ר רבי משה
אייכנשטיין מזידיטשוב  -וורצקי עם
חותמותיו .א' .ספר 'זבחי שלמים' ב"ח
פירוש תפילות ראש השנה ויו"כ על דרך
הקבלה מהרמ"ק .ירושלים ,תרמ"ג .1883
[ ]3ל"ט; ל"ג ד' חסר דף השער 22.2 .ס"מ.
בדף הסכמת רבני צפת רישום ששייך
לאדמו"ר הנ"ל(בכת"י גיסו).
ללא כריכה .שוליים רחבים .מעט כתמים.
בדף הראשון קרע והדבקה .מצב טוב.
ב' .ספר 'מאמר מרדכי' על התורה ,מועדים וליקוטים בדרך הקבלה והחסידות מהאדמו"ר הרה"ק
רבי מרדכי לענטיר מדרהוביטש .מהדורה יחידה .לעמברג ,תרל"ז  ,1877במקור ]4[ :קי"ב ד';
העותק שלפנינו מתחיל בדף ט' ומסתיים בדף ק"ח .24 .ס"מ.
ספר סגולה להינצל משריפה .בסוף ההקדמה(שאינה בעותק שלפנינו) כותב בן המחבר שספר
זה הינו שמירה וסגולה נגד שריפה ואף מביא מעשה שספר קדוש זה הציל משריפה.
ללא כריכה .במספר דפים מעט נזקי עש וקרעים עם פגיעה בטקסט .מעט כתמים והדבקות .מצב
טוב.
1. Sefer Zivchei Shelamim 2 parts. Missing the title page. In the page of the Haskamos
from the Rabbanim of Tzefas is noted that it belonged to this Rebbe (in his brotherin-law's handwriting).
Without binding. Wide margins. Few stains. In the first page there is a tear and a gluing.
Good condition.
2. Sefer Maamar Mordche. Only edition. Our copy starts on page 9 and finishes on
page 108. This sefer is a Seguleh to be protected from a fire.
Without binding. In a few pages there are some moth damage and tears with damage to
the text. Few stains and gluings. Good condition.
המחבר האדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי לענטיר מדרהוביטש מתלמידי החוזה מלובלין ורבי ישראל –
המגיד מקוז'ניץ ,וכן היה מגדולי תלמידי הרה"ק צבי הירש מזידיטשוב אשר היה אצלו כבבת עיניו
וחיבב אותו כבניו ,כיהן כאדמו"ר בדרהוביטש .ידוע היה בקדושתו העצומה וכן מסופר עליו שנפטר
כשעלה מהמקווה בערש"ק והעידה אמו של בעל הייטב לב כי ראתה עמוד אש באותה העת מעל בניין
המקווה.

האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב – וורצקי [תרל"ד – תש"ד לערך] נולד לאביו הראדמו"ר
רבי ישכר בעריש מוורצקי וחתנו של הרה"ג רבי צבי הירש ערליך .כיהן כרבה של זידיטשוב ולאחר
פט ירת אביו כיהן כהאדמו"ר מוורצקי .ידוע היה כבעל צדקה וחסד .ספרו' :זכרון משה'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

חתימות האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב  -וורצקי' .סדר גיטין
.279
וחליצה' ווילנא ,תרמ"ד Signatures of Rabbi Moshe Eichenstein of Ziditchoiv – .1884
Veretzky. 'Seder Gittin Vechalitza'. Vilna, 1884.
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'סדר גיטין וחליצה' מרבי מיכל מקראקא עם 'פתחי תשובה' .ווילנא ,תרמ"ד  .1884מ"ז ד'; 21.5
ס"מ.
בדף השער ומעבר לשער חתימות
האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין
מזידיטשוב  -וורצקי.
ללא כריכה .כתמים .מעט נזקי עש ומעט
על הטקסט .מצב טוב מאוד.
On the title page and in the back
there is the Signature of Rabbi
Moshe Eichenstein of Ziditchoiv
– Veretzky.
Without binding. Stains. Some
moth damage a bit on the text.
Very good condition.
האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב – וורצקי [תרל"ד – תש"ד לערך] נולד לאביו האדמו"ר
רבי ישכר בעריש מוורצקי וחתנו של הרה"ג רבי צבי הירש ערליך .כיהן כרבה של זידיטשוב ולאחר
פטירת אביו כיהן כהאדמו"ר מוורצקי .ידוע היה כבעל צדקה וחסד .ספרו' :זכרון משה'.

מחיר פתיחה₪ 420 :

'פרדס דוד' מהדורה ראשונה .חתימת הגאון רבי עקיבא וורטהיימר אב"ד
.280
אלטונא וחתימה עתיקה נוספת .זולצבאך תקמ"ו Pardes David' first edition. .1786
Signature of HaGaon Reb Akiva Wertheimer Rav of Altune and an old signature.
Zultzbach, 1786.
ספר 'פרדס דוד' דרשות לשבתות ומועדים ,מתובלים בפלפול סוגיות וישובים על הרמב"ם מאת
הגאון רבי דוד דישבעק .מהדורה ראשונה .זולצבאך תקמ"ו  ]2[ .1786קמ"ג ד';  5ס"מ.
בדף אחרון חתימת הגאון רבי
עקיבא וורטהיימר אב"ד אלטונא
וחתימה עתיקה נוספת" :יחזקאל
בידערמאן ממעזריטש".
כריכה ישנה .שוליים נאים .מעט
כתמים .בחלק מהדפים מעט נזקי
עש .במספר דפים ראשונים ואחרונים
בלאי קרעים והדבקות .מצב טוב.
On the last page there is the
signature of HaGaon Reb Akiva
Wertheimer Rav of Altune and
another old signature:
"Yechezkel Biderman
MiMezritch".
Old binding. Nice margins. Few stains. In some pages there are some moth damage. In a
few of the first and last pages there are wear tears and gluings. Good condition.

הגאון רבי עקיבא וורטהיימר [תקל"ח – תקצ"ח  ]1778/1838נולד בברסלאו לאביו הרה"ג רבי
אביגדור ורטהיימר .למד אצל הגאון רבי עקיבא איגר .בשנת  1806התמנה לרב במויסלינג וליבק.

192

בשנת  1816נתמנה לאב"ד אלטונה .בשנת  1819הצטרף למאבק נגד הקהילה הרפורמית בהמבורג
ואסר על שימוש בסידור התפילה בשפה הגרמנית .ב 1823 -התמנה לרב הראשי הראשון של
אלטונה ושלזוויג-הולשטיין ,לאחר התפרקות התאגדות קהילות אה"ו .לאחר פטירתו נתמנה אחריו
בעל ה"ערוך לנר".
מחיר פתיחה₪ 280 :

העותק של הרה"ג רבי חיים סופר דומ"ץ מונקאטש .ספר 'זכר צדיק' הספדים
.281
על הרה"ג רבי רפאל הכהן אב"ד אה"ו .ווילנא ,תרל"ט The copy of Rabbi .1878
Chaim Sofer the Dayan of Munkatch. Sefer 'Zecher Tzadik' Hespeidem on Rabbi
Rephael Hakohen Rav of Ahu. Vilna, 1878.
ספר 'זכר צדיק' הספדים על הרה"ג רבי רפאל הכהן אב"ד אה"ו חוברו ע"י חתנו
ותלמידו רבי אליעזר ליזר קצנאילנבוגן .ווילנא ,תרל"ט  .1878ל"ד ד';  23.5ס"מ.
בדף השער ובדף אחריו חותמות הרה"ג רבי חיים סופר דומ"ץ מונקאטש .וחתימות הרה"ג רבי
משה סופר ובדף ט' הגהה ארוכה בכת"י וחתומה :מ"ש.
ללא כריכה .דף השער מנותק ברובו ועם מעט בלאי .נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים ומעט על
הטקסט .כתמים .מצב טוב.
On the title page and in the page
after there is the stamps of Rabbi
Chaim Sofer the Dayan of
Munkatch. And the signatures of
Rabbi Sofer and in page 9 there is
a long handwritten comment and
signed: M"Sh.
Without binding. The title page is
mostly detached with some wear.
Moth damage mostly in the inner
margins and a little on the text.
Stains. Goos condition.
הרה"ג רבי חיים סופר דומ"ץ
מונקאטש נולד לאביו הרה"ג רבי שלום
סופר אב"ד ברעזנא בנו של הרה"ג רבי
ישראל אפרים פישל סופר (שרייבר) אב"ד נאנאש .נישא לבתו של הרה"ג רבי צבי דוב קליין
ממונקאטש אביו של הרה"ג רבי ראובן חיים קליין אב"ד סנינא וחתנו של הרה"ק רבי ישעי'
מקרעסטיר .ייתכן שהחותם בשער הינו הרה"ג רבי משה סופר אב"ד פערעטשין אחיו של רבי חיים.

מחיר פתיחה₪ 245 :

חותמות הרה"ג רבי דוד שליסל ראב"ד מונקטש וחתימות וחותמות בנו רבי נטע
.282
שליסל ראב"ד מונקטש 5 .ספריםSignature from Rabbi David Schlisel Rava"d of .
Munkatch and the signatures, stamps of his son Reb Nuta Schlisel Rava"d of
Munkatch. 5 sefarim.
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חותמות הרה"ג רבי דוד שליסל ובנו רבי נטע שלמה ראבד"י מונקטש .א' .לקוטי סופר על תרי"ג מצות
ב"ח ,מהרה"ג רבי יוסף ליב סופר .פאקש תרע"ג – תרפ"א" .מהדורה ראשונה" .ו' ,קי"ח ,2 ,פ'  2ד';
שער נפרד לח"ב .בדף אחרון של ח"ב חסר רבע דף בחלק העליון .נדפס רק עד מצוה ל"ב .חותמות
הרה"ג רבי דוד שליסל ובנו רבי נטע שלמה .ב' .קונטרס מצות ישיבת ארץ ישראל מימות משה
רבינו עד ביאת משיח צדקנו עפ"ד רבותינו הרמב"ם והרמב"ן ,מיונה זאב בלומברג .וילנה תרנ"ח.
"מהדורה ראשונה" .י"א ,1 ,י"ב – ע"ב ד'; בשער הספר חתימת הרה"ג רבי נטע שלמה שליסל
ראב"ד מונקטש ,החתימה בעיפרון .ג' .קונטרס באר יצחק מהרה"ג רבי יצחק יהודה אייזיק ליב
רולר עם שירת דבורה על הפטרת שבת
שירה ושבת חנוכה מהרה"ג רבי חיים מרדכי
רולר .קלויזנבורג תרפ"ה" .מהדורה יחידה".
במקור  ,4נ"ו ד'; עותק חסר מסתיים בדף
ל"ב .בשער הספר חותמת הרה"ג רבי נטע
שלמה שליסל .ד' .אשל אברהם על חומשים
בראשית – שמות – ויקרא ,מהרה"ג רבי
אברהם שמואל לאם נכד השר שלום מבעלז
והרה"ק רבי שמעון מירוסלב" .חסידות"
מונקאטש תר"ע" .מהדורה יחידה" "לא
נדפס יותר" ,4 .קל"ח ,1 ,קמ"ו ,קכ"ח ד';
שער נפרד לכל חלק .בשער ח"א חותמת
חברה משניות דק"ק מונקאטש תפארת
ישראל .בשערי חלקים ב' – ג' חותמות הרה"ג רבי נטע שלמה שליסל ראב"ד מונקטש .ה' .כרך 2
ספרים .1 :אמרי דוד על שו"ע או"ח מהרה"ג החסיד רבי דוד מאיר פדר תלמיד השר שלום מבעלז
– הרה"ק מרוזין ורבי אברהם מסטרטין .למברג תרנ"ו" .מהדורה יחידה" ,4 .י"ח ,י"ז – מ' ד'; .2
שי למורא על מסכת בכורות מרבי יצחק ליב גרוסברג .ורשה תרנ"ו .מהדורה שניה עם "הרבה
הוספות" ,1 .נ"א ד'; מהדורה נדירה אינה מופיע בוינוגרד ורוזנפלד וכן לא במרחב הספריה
הלאומית .בשער ספר אמרי דוד חתימת הרה"ג רבי נטע שלמה שליסל ראב"ד מונקטש.
הרה"ג רבי דוד שליסל תרכ"ד – ת"ש .אב"ד זבארוב ובהמשך ראב"ד מונקאטש עד פטירתו בת"ש.
הרה"ג רבי נטע שלמה שליסל הי"ד ,תרס"ד – תש"ד .תלמיד הדעת סופר והאדמו"ר ממונקטש,
מתר"ץ דיין במונקטש ולאחר פטירת אביו נתמנה לראב"ד מונקטש.
סה"כ 6ספרים ב –  5כרכים .כולל ספרי חסידות נדירים ,מהדורות יחידות או ראשונות ועוד .גודל
ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
Totaling 6 sefarim in 5 volume. Including Rare Sifrei Cachsidus, Only or First editions and
more. Sizes and conditions vary, sold as is.
מחיר פתיחה .₪ 350

הגהות.
חתימות והגהות ארוכות מהרה"ג רבי יואל וואלף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ.
.283
לוט  2ספרים' .אור חדש' ' -נחלת יוסף' ווארשא  -ווראנוב ,תרמ"ד  -צ"ג .1884/1933
Signature and long comments from Rabbi Yoel Volf Glatstein Rav of Helmetz. Collection of
2 sefarim. 'Or Chadash' – 'Nachlas Yosef' Warsaw – Wranow, 1884/1933.
לוט  2ספרים עם חתימות והגהות ארוכות מהרה"ג רבי יואל וואלף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ.
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א' .ספר 'נחלת יוסף'
חידושי דינים
ופלפולים ח"א אות א'
מאת הרה"ג רבי
מרדכי אליעזר
עהרענגרובער
אבדק"ק ווארנוב.
ווראנוב ,תרצ"ג
 .1933ד' ,ק"ז [ ]2ד';
 33ס"מ.
בדף הפורזץ חתימת
הרה"ג רבי יואל
וואלף גלאטשטיין
אב"ד העלמעץ,
לאורך הספר 11
הגהות ארוכות בכתב
ידו.
כריכה ישנה פשוטה .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
ב' .ספר 'אור חדש' חידושי הלכות על מסכת פסחים מאת הרה"ג רבי אלעזר קאליר .ווארשא,
תרמ"ד  ]1[ .1884י"ד ,י"ד  -קי"ח ד';  33.7ס"מ.
בדף הפורזץ חתימות הרה"ג רבי יואל וואלף גלאטשטיין אב"ד העלמעץ ,לאורך הספר  7הגהות
ארוכות בכתב ידו.
כריכה עתיקה מעט בלויה .שוליים נאים .כתמים .במספר דפים מעט נקבי עש בשוליים .מספר דפים
מעט מנותקים .מצב טוב.
1. Sefer Nachlas Yosef. On the first title page there is the signature of Rabbi Yoel Volf
Glatstein Rav of Helmetz. Throught the sefer there are 11 long handwritten comments in
his handwriting.
Old simple binding. Few stains. Very good condition.
2. Sefer Or Chadash. In the first balnk page there is the signature of Rabbi Yoel Volf
Glatstein Rav of Helmetz, throught the sefer there are 7 long handwritten comments in
his handwriting.
Old binding little worn. Nice margins. Stains. In a few pages there are some moth holes
in the margins. Few pages are detached. Good condition.

הרה"ג רבי יואל זאב גלאטשטיין [תרל"ב – תש"ד] רבה האחרון של קהילת העלמעץ .נולד לאביו
הרה"ג רבי שמעון גלאטשטיין אב"ד יאסוי ויארמוט .בשנת תרנ"ו נשא את בתו של הרב יוסף ואלד
רבה של קיראלי העלמץ .ניהל את ישיבת חותנו שמנתה אז כ 80-בחורים .בתפילותיו ומנהגיו נהג לפי
נוסח אשכנז .הסתופף בחצרות האדמו"רים ממונקאטש וקאסאני .נספה עם משפחתו באושוויץ ביום
ז' סיון תש"ד .ספרו' :נחלת יואל זאב'.
מחיר פתיחה₪ 420 :

כ –  80הגהות בכ"י מזרחי .שו"ע חו"מ ח"א .פורמט קטן .וילנה תרמ"ד.
.284
Almost-80 comments in Mizrachi handwriting. Shulchan Aruch Chosehn Mishpat
Part 1. Small size. Vilna, 1884.
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שולחן ערוך חושן משפט ח"א עם חידושי דינים מהרמ"א ובאר הגולה ובאר היטב ופתחי תשובה
ונחלת צבי .וילנה תרמ"ד ,4 .שי"ב ד'; פורמט קטן  22ס"מ.
בדפי הפורזץ ובתוך הספר כ –  80הגהות ועוד מעט תיקונים בכ"י מזרחי ,נראה מתקופת
ההדפסה .מאחורי שער ראשון רישום בלאדינו שהספר שייך להחכם  ..כליפא?.
כריכה עתיקה ,קרע בשער ראשון ,מעט נקבי עש ,דפים מנותקים ,קרעים ובלאי בפינות הדפים ,חלקו
האחרון של הספר מנותק כמעט
לגמרי ,באופן כללי מצב טוב.
In the first blank pages and in
the sefer there are almost 80
comments and a few other
corrections in Mizrachi
handwriting. Looks like it’s from
the printing period. In the back
of the first title is noted in
Ladino that the sefer belongs to
Chacham.. Chalifa?.
Old binding. Tear in the first title
page, few moth holes,
detached pages, tears and
wears in the corners, the back part is almost fully detached. Overall it's in good condition.
מחיר פתיחה .₪ 280

חותמות והגהות האדמו"ר רבי אברהם יעקב דרברמדיקר מפאשקאן .ווילנא,
.285
תרל"ג Stamps and Comments of the Rabbi Avraham Yaakov Derbarimdiker .1873
.from Pashkan. Vilna, 1873
ספר 'טיב שמות גיטין' כולל קיצור מתמצית ספר טיב גיטין לרבי
אפרים זלמן מרגליות על סדר שמות גיטין שסידר המחבר בית
שמואל [ -רבי שמואל מוודיסלאב] עם הפנים ,ובהוספות מספרים
שונים מאת הרה"ג רבי דוב בער קרסיק מחשובי מחשובי תלמידי
האדמו"ר הצמח צדק מחב"ד .ווילנא ,תרל"ג  130 .1873עמ'; 22
ס"מ.
בדף השער ובמקומות נוספים חותמות האדמו"ר רבי אברהם
יעקב דרברמדיקר מפאשקאן ,ובתוך הספר הגהות בכת"י
והגהות נוספות שלא בכתב ידו.
ללא כריכה .כתמים ובלאי .מעט נקבי עש וקרעים .מצב בינוני.
On the title page and in other spots are the Stamps of
Rabbi Avraham Yaakov Derbarimdiker from Pashkan,
and inside the sefer are commentaries in his handwritting and also other
handwritting's.
Without cover. Stains and wear. Few moth holes and tears. Fair condition.
האדמו"ר רבי אברהם יעקב דרברמדיקר מפאשקאן חתנו של רבי פנחס מאוקנא וצאצאו של רבי לוי
יצחק מברדיטשוב .בעל מחבר ספר "לנפש חיה" נפטר בשנת תשכ"ד.

מחיר פתיחה₪ 280 :
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חתימת והגהות הרה"ג רבי ראובן חיים קליין אב"ד סנינא ,חתנו של הרה"ק רבי
.286
ישעיה מקרעסטיר' .משמרת שלום' ח"ב וח"ג .בילגורייא ,תר"ץ Signature and .1930
Proofreadings of "Rabbi Reuven Chaim Klein" Av Beit Din of Senina, son-in-law of
Rabbi Yeshaya of Krestir. Sefer "Mishmeret Shalom" part 2 and 3. Bilgoraj, 1930.
ספר 'משמרת שלום' על השו"ע ,חלק שני(ב"ח) ושלישי .מאת הרה"ג רבי שלום שכנא מטשערניק
אב"ד מצאיוב שבפלך וואהלין .בילגורייא ,תר"ץ  80 ;128 ,]2[ ;66 ,]2[ ,1930עמ’; שער נפרד לכל
חלק(סה"כ  3שערים) 33 .ס"מ.
בדף השער חותמת ,חתימה
ולמעלה מ 10-הגהות
מכובדות בכת"י הרה"ג רבי
ראובן חיים קליין אב"ד סנינא,
חתנו של הרה"ק רבי ישעיה
מקרעסטיר .וחותמות הרה"ג
רבי אברהם שלמה כץ
מריסקווא – סאטמר.
כריכה פשוטה .הדבקות בדפים
ראשונים ואחרונים ובמעט
מקומות פגיעה בטקסט .מעט
כתמים וקרעים .מצב טוב מאוד.
On the title page, there is
the Stamp, Signature and more than 10 honorable proofreadings in the handwriting
of "Rabbi Reuven Chaim Klein" Av Beit Din of "Senina", son-in-law of Rabbi
 Yeshaya of Kerestir. And stamps of Rabbi Avraham Shlomo Katz of RiskovaSatmar
Simple binding. gluings in the first and last pges and in a few spots there is damage to
the text. few stains and tears. very good condition.
הרה"ג רבי חיים ראובן קליין אב"ד סנינא חתן הרה"ק מקערסטיר[ .תרמ"ד – תש"ב] מחשובי רבני
סלובקיה .נולד במונקאטש לאביו הרה"ג רבי צבי דוב קליין .למד אצל הגאון רבי נתנאל הכהן פריעד
בעל שו"ת 'פני מבין' .נשא את מרת רבקה פייגא בתו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר .כיהן כאב"ד
סנינא ,ושם ייסד ישיבה .נספה בשואה בלא זרע של קיימא .ספרו' :מטה ראובן' על שו"ע יו"ד.

הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ [תרמ"ד – תשל"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד
ראסלאוויטץ .למד בחוסט אצל הגאון רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' .כיהן כאב"ד ריסקווא
ונימישזא ,ומאוחר יותר כרבה של קהילת 'יטב לב' – סאטמאר בבני ברק .ספריו' :אורחות המשפטים'
(ג"ח) ו'דברי אש'.
מחיר פתיחה₪ 1050 :

שו"ת 'תשורת ש"י' מהדורה ראשונה .חותמת ומעט הגהות בכת"י הגאון רבי
.287
משה צבי פריינד אב"ד ס .מיקלאש .מ .סיגעט ,תרס"ה Q&A "Tshuras Sh"ei" .1905
first edition. Signature and some hadwritten comments by Rabbi Moshe Tzvi
Fruend Rav of S Mikolosh. Sigeth, 1905.
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ספר שאלות ותשובות 'תשורת ש"י' על ארבעה חלקי שו"ע ,מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה טאבאק.
מהדורה ראשונה .מאראמאראשסיגעט ,תרס"ה
 .1905ב' רכ"ד ד';  33ס"מ .בדף אחרון :רשימת
חותמים ,ובהם :הרה"ק רבי משה גרינוואלד –
ה'ערוגת הבושם' ,הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים
מסיגעט ואחיו הרה"ק רבי יואל טייטלבוים.
בדף השער חותמת הרה"ג רבי משה צבי פריינד
אב"ד ס .מיקלאש ,ובתוך הספר  3הגהות בכת"י.
ללא כריכה .נייר יבש .מעט כתמים .מעט נזקי עש
וקרעים .מצב טוב.
On the title page there is the stamp of Rabbi
Moshe Tzvi Fruend rav of S. Mikolosh, inside the sefer there is 3 handwritten
Comments.
No binding. dry paper. Some stains. Some moth holes and tears. Good condition.

המחבר הרה"ג רבי שלמה יהודה ליב טבק [תקצ"ב – תרס"ח  ]1832/1907מגדולי פוסקי הונגריה
וראב"ד סיגט .חיבר ספרי שו"ת בשם 'ערך ש"י ו'תשורת ש"י'.
הרה"ג רבי משה צבי פריינד [תרע"ג – תש"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי ישראל אב"ד סאסרעגען,
וחתנו של הרה"ג רבי דוד יהודה זילברשטיין אב"ד ואיטצען .למד אצל המהר"ם בריסק ואצל הדעת
סופר .משנת תרצ"ז כיהן כאב"ד דיערעש – סענט – מיקלאש [גהעארגהעני] .נהרג בשואה על קידוש
ה'.
מחיר פתיחה₪ 280 :

הגהות רבות וארוכות בכת"י הרבני הנגיד ר' אהרן גוטמן מווארנוב .ספר 'כסא
.288
רחמים' להחיד"א .אונגוואר ,תרכ"ח  .1868עותק חסרLots of long handwritten .
comments by the wealthy reb Aron Guttman from Warnov. Sefer Kisei Rachamim
by the Chid"u. Ungwar, 1868. Missing copy.
ספר 'כסא רחמים' להחיד"א ,על מסכתות קטנות [ -כלה – סופרים ואבות] .אונגוואר ,תרכ"ח .1868
במקור :קכ"א [ ]4ד'; בעותק שלפנינו:
ק"ו ד';  33ס"מ .הסכמת הרה"ק רבי
חיים מצאנז ,הרה"ג רבי מנחם א"ש
ועוד.
לאורף הספר כ –  40הגהות חלקם
ארוכות – ארוכות מאוד וחלקם
בינוניות ,ועוד הגהות קצרות ,בכת"י
הרבני הנגיד ר' אהרן גוטמן
מווארנוב.
כריכה ישנה .הדבקה בשולי דף
השער .בדף אחרון הדבקה קטנה
וחורים(מעט על הטקסט) .מעט נזקי
עש במספר מקומות בספר .כתמים.
מצב טוב מאוד.
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Thruout the sefer there is about 40 comments, some long-very long-normal, and
also short comments by the wealthy Reb Aron Guttman of Warnow.
Old binding. Gluing in the title page margins. On the last page there is a little gluing and
some holes (bit on the text). Moth holes in a few spots. Stains. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

עשרות הגהות וחתימת חתן הגאון רבי חיים ברלין ,הרה"ג רבי אפרים סמונוב
.289
אב"ד ביקובשטט ווינדאוי .שו"ע יו"ד ח"ב ,ווילנא ,תרל"ו Ten's of Comment's .1875
and Signature of the son in law of reb Chayim Berlin, Rabbi Efraim Smonow Rav of
Bikoveshtt windoi. Shulchan Aruch part 2, Vilna, 1875.
שלחן ערוך יורה דעה ח"ב .עם באר היטב ,פתחי תשובה ,באר הגולה ונחלת צבי .ווילנא ,תרל"ו
 ]1[ .1875ר"י – תל"ח ד';  22.8ס"מ.
לאורך הספר עשרות הגהות(רובם קצרות/בינוניות ומעט ארוכות) בכת"י חתן הגאון רבי חיים
ברלין ,הרה"ג רבי אפרים סמונוב
אב"ד ביקובשטט ווינדאוי .בדף
השער חתימתו וחותמתו.
כריכה ישנה ,השדרה פגועה .מעט
כתמים וקרעים .הדבקה באחד
הקצוות של דף השער .מצב טוב
מאוד.
Throughout the sefer there's
tens of comment's (most of
them are short/medium and a
few are long) in the handwriting
of the son in law of Reb
Chayim Berlin, Rabbi Efraim
Smonow Rav of Bikoveshtt
windoi. On the title page there is his stamp and signature.
Old binding, the spine is damaged. Few tears and stains.

הרה"ג רבי אפרים סמונוב (סאמונאוו) [תרי"ט – תרצ"ב] תלמידו של הגאון רבי חיים סולובייציק
וחתנו של הגאון רבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב מוואלאז'ין .כיהן כאב"ד ביקובשטט ווינדאוי .ספרו:
'הכהן הגדול והסגן'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

מהדורה שאינה ידועה .הגהות וחתימות מהרב אליעזר הרכבי סופר אב"ד
.290
זאסלאב מח"ס עין רואה וספר באר אליעזר .כרך  4ספרים חשוביםUnknown edition. .
Comment's and signature of Reb Eliezer Ha'Rachbi Sofer Rav of Zaslow author of
the sefarim Ein Roeh and Be'er Eliezer. Volume of 4 important sefarim.
כרך  4ספרים חשובים .הגהות חתומות מהרב אליעזר הרכבי סופר אב"ד זאסלאב מח"ס עין
רואה וספר באר אליעזר .א' .ספר 'יש נוחלין' צוואת הרה"ק רבי אברהם הורוויץ אביו של השל"ה
הקדוש עם הגהות בנו הרה"ג רבי יעקב .בסופו ספר 'אורחות חיים' לרבינו אשר ב"ר יחיאל שסידר
בעל התוס' יו"ט .ולאחריו צוואתו של רבי שעפטיל בנו של השל"ה הק' .ווארשא ,תרל"ג 172 .1873
עמ'; ב' .נדיר .ספר 'חופת חתנים' הלכות וענייני נישואין מאת רבי רפאל מילדולה .ווארשא ,תרל"ה
 159 .1874עמ'; מהדורה שאינה ידועה .אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ואינו בספריה
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הלאומית ולא באוצר הספר העברי .ג' .ספר 'דרכי צדק' הנהגות מהרה"ק רבי מנחם מנדל מליסקא.
ווארשא ,תרל"ז  40 .1877עמ'; ד' .ספר 'דבר שבקדושה' מוסר על סדר הוידוי מרבי ראובן כץ
מפראג .ווארשא ,תרל"ד  44 .1873עמ';  15ס"מ.
לאורך
הספרים
עשרות
הגהות(חלקם
חתומות)
בכת"י הרב
אליעזר הרכבי
סופר אב"ד
זאסלאב
מח"ס עין
רואה וספר
באר אליעזר.
כריכת בד
ישנה .כתמים.
בחלק מהדפים
תעלות ונזקי
עש ובחלקם
פגיעה בטקסט .מצב בינוני  -טוב.
1. Sefer "Yesh Nochlin".
2. Rare. Sefer "Chupas Chasanim". Unknown edition. Does not appear in the Billigraphy
project, not in the National Library and not in the Hebrew Book Collection.
3. Sefer Darchei Tzedek.
4. Sefer "D'var She'bekdusha".
Throughout the sefarim there's ten's of comments (some stamped) in the handwriting of
Reb Eliezer Harechbi Sofer Rav of Zaslow author of the sefarim Ein Roeh and Be'er
Eliezer.
Old fabric cover. Stains. In some pages ther are moth holes and trenches some damage
the text. Fair-good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

חתימת הרה"ג רבי אברהם אבלי הכהן רפפורט .חתימות והגהות ארוכות בכ"י
.291
הרה"ג רבי טוביה יהודה טביומי תלמיד האבני נזר' .יאיר נתיב' ,ווארשא ,תרל"ט
The signature of Rabbi Avraham Avli Hakohen Rapaport. Signatures and .1879
handwritten long comments by Rabbi Tovia Yehuda Tevyomi a Talmid from the
Avnei Nezer. Yair Netiv, Warsaw, 1879.
ספר 'יאיר נתיב' הלכות גיטין מרבי אברהם הלוי עם 'דברי מרדכי' מרבי חיים מרדכי ראב"ד
פלאצק .ווארשא ,תרל"ט  .1879ט' ,ג'  -ל"ח ד';  29ס"מ .הסכמות חשובות ובהם מהצדיק
מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר ,מרבי יעקב שמחה רעהפיש ועוד.
בדף הפורזץ חתימת הרה"ג רבי אברהם אבלי הכהן רפפורט .רישום וחתימת וחותמת הרה"ג
רבי טוביה יהודה טביומי תלמיד האבני נזר.
לאורך הספר  8הגהות ארוכות בכת"י הרה"ג רבי טוביה יהודה טביומי .באחד המקומות מציין
שההגהות משנות צעירותו.

200

ללא כריכה.
ספר מתפרק.
כתמים .נזקי
עש בעיקר
בשוליים
הפנימיים .מצב
טוב.
In the first
blank page
there is the
signature of
Rabbi
Avraham Avli
Hakohen
Rapaport.
Noted, stamp
and
Signature
from Rabbi Tovia Yehuda Tevyomi a Talmid of the Avnei Nezer.
Thruought the sefer there is 8 long handwritten comments by Rabbi Tovia Yehuda
Tevyomi. In one of the spots it's recorded that it's from his younger years.
Without binding. Falling apart. Stains. Moth damage mostly in the inner margins. Good
condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

אוסף  9ספרים עם הגהות בכ"י אשכנזי ומזרחיCollection of 9 sefarim with .
.292
comments in Ashkenazi and Mizrachi handwriting.
אוסף ספרים עם הגהות בכ"י .א' .שו"ע יו"ד ח"א עם הגהות וחידושי מרן החת"ס ,למברג תרמ"ח,2 .
קנ"ב ,צ"ח ,ז ד';  2שערים ושער נפרד להגהות וחידושי החת"ס .בשער הספר חתימות ישראל
מרדכי ווייס אויבער וויזניצע .יחזקאל שרגא פאנעטה? אולי גיסו של הישועות משה מויזניץ.
בתוך הספר כ –  20הגהות ועוד מספר לא ידוע של תיקונים ,חלק מההגהות בעיפרון .ב' .שו"ע
יו"ד ח"ב למברג תרמ"ח .עותק חסר? רצ"ב ,ל"ו ד'; ייתכן שחסר בסופו 2 .שערים .רישומים שייך
להרב יחזקאל..
יחזקאל שרגא..
יחזקאל שרגא
פאנעטה .בתוך
הספר 2
הגהות ארוכות
ועוד מספר
הגהות קצרות
ותיקונים .ג'.
בני שמואל על
שש מסכתות
מרבי משה
עדוי .ליוורנו
תקי"ט.
"מהדורה
יחידה" .עותק
חסר במקור ,4
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קע"ו ד'; עותק זה מתחיל בדף י"ג ומסתיים בדף קס"ח .בתוך הספר  18הגהות בכ"י איטלקי?
ההגהות קצוצות .ד' .פרי החג הלכות פסח ב"ח ,מהרה"ג רבי אברהם ברודא .אונגוואר – סיגט
תרל"א – ו'" .מהדורה יחידה" .מספור עותק זה ,2 :ב' ,פ' ,5 ,ל"ט ד';(מספור משתנה בין מרחב
הספריה הלאומית – יודלוב ווינוגרד ורוזנפלד .שער נפרד לח"ב .בתוך הספר  4הגהות .ה' .יבין דעת
– חסדי אבות על שו"ע יו"ד ,מהגאון רבי ישראל יהושע טרונק מקוטנא .פיטרקוב תרצ"ב" .מהדורה
יחידה" .במקור קכ"ז ,ס"ג ד'; בעותק זה חסר  2דף אחרונים .בתוך הספר  10הגהות .ו' .שו"ת פני
מבין ח"א שו"ע או"ח מהרה"ג רבי נתנאל פריד .מונקאטש תרע"ג" .מהדורה ראשונה" .במקור ,4
צ"ב ,צ"א – צ"ה ד'; בעותק זה חסרים  3דפים אחרי השער ,ודפים צ"ג – צ"ה .דפים צ"ג – צ"ה
הושלמו בצילום .בדף ל"ג ע"א חתימה שייך לי לשמי הק' עקיבא הכהן ראפאפארט חונה פה
ווארדיין גדול יע"א .בתןך הספר כ –  15הגהות בכ"י .ז' .גפי אש ח"א מהרה"ג הרה"ג רבי אברהם
שטרן .גלנטה תרפ"ד .עותק חסר ,מתחיל בעמוד א' ומסתיים בעמוד רמ"ו עמ'; בתוך הספר 5
הגהות בכ"י .ח' .אבני שהם על כללי הש"ס ,מהרה"ג רבי משה קנובל .אונגוואר תרכ"ה" .מהדורה
יחידה" .במקור ע"ד 1 ,ד'; בעותק זה חסר דף אחרון .חתימות בעברית ולועזית ,כץ שאמו ,אהרן
כ"ץ טאפילצא ,יקותיאל יהודא בערגפעלד .מאחורי השער חותמות רבי אהרן כץ .בתוך הספר
לפחות  22הגהות .אחת מההגהות חתומה אבב"א ,חלק מההגות חתומות ש"מ ואחת חתומה
אהרן הכהן.
ט' .כרך  2ספרים חסרים .1 :דמשק אליעזר על שו"ע יו"ד אה"ז עם קונטרס ארץ צבי דרושים והספד
על האדמו"ר השפת אמת מגור וקונטרס אבן משה עה"ת מהרה"ג רבי אברהם צבי פרלמוטר.
פיטרקוב תרס"ה" .מהדורה יחידה" .ו' ,פ"ב ,מ' ד'; עותק חסר מתחיל בדף ב' ,וכן חסר רובו של
דף אחרון .2 .שו"ת שדה יהושע מהרה"ג רבי יהושע העשיל ולרשטיין .למברג תרס"א" .מהדורה
יחידה" ,5 .צ"ב ד'; עותק חסר שער .רישומים ששייך לביה"מ של ר' יוסף זרח הורוויץ במונקטש.
בתוך ספר שו"ת דמשק אליעזר כ –  9הגהות קצרות.
סה"כ  9ספרים ,חתימות והגהות .גודל ומצב משתנה ,נמכר כמות שהוא!.
!Totaling 9 sefarim, signatures and comments. Sizes and condition vary, sold as is
מחיר פתיחה .₪ 350

הספדים וצוואות
הספדים על גדולי ישראל :הכתב סופר ,האדמו"ר מליסקא ,הרה"ג רבי שמואל
.293
ערנפלד ועוד .כרך ספרי 'מנחה בלולה בשמן' מהרה"ג רבי שלמה מילר
ועודHespeidem on Gedoley Yisrael: the Ktav Sofer, the Rebbe of Liska, Rabbi .
Shmuel Ehrenfeld and more. Volume of Sefarim "Mincha Balula Beshemen" by
Rabbi Shlomo Miller and more.
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ספר 'מנחה בלולה בשמן' חלקים ד' – ה' – ו' ,מהרה"ג רבי שלמה מילר .ח"ה :הספדים
על צדיקים וגדולי ישראל :א .הספד על הרה"ג רבי שמואל עהרענפעלד אב"ד
מטסדארף .ב .הרה"ג ר' אהרן דוד דייטש אב"ד יארמוט .ג .הרה"ג מו"ה רבי שמעון
סופר זצ"ל אב"ד קראקא בנו הצעיר של מרן החת"ס .ד .הספד על האדמו"ר הקדוש רבי
צבי הירש פרידמן אב"ד ליסקא .ה .הרה"ג מו"ה אברהם שמואל בנימין סופר אב"ד
פרעסבורג בעל הכתב סופר .ו .על הרבנים הגאונים רבי מנחם א"ש אב"ד אונגוואר ורבי
זלמן פערלשטיין אב"ד אונסדראף.
כרוכים עמו ספרים נוספים :ספר 'דרכי ציון' דרושים יקרים ונחמדים ,לפי צו ומשנת בן עזאי וכו'.
נמצא בגנזי הרה"ג רבי נפתלי הכהן ,הצלתיו משיני עש שאכלו בו והוצאתי לאור ....אברהם יהודה
הכהן שוורטץ מח"ס זכרון לראשונים ....בראטיסלאווא תרפ"ב .ספר 'תקון מדות הנפש' לרבי שלמה
אבן גבירול .ע"פ כ"י רומא .עם הערות ותיקונים מאת חיים פאללאק .עותק חסר .פרעסבורג תרנ"ו.
 22ס"מ.
כריכה ישנה מעט בלויה .בספר 'תקון מדות הנפש' מספר דפים מנותקים .מצב טוב . Bound
together is:
Bound together is:
1.Sefer Darkei Tzion, Drushim.
2. Sefer Tikun Middos Hanefesh, by Reb Shlomo Ibn Gvirol.
Old cover slightly worn. In the book tikkun Middos Hanefesh there is a number of
detached papers. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 200 :

'רועי ישרון' הספדים על הנצי"ב מוואלאזין – רבי יוסף דוב בער מבריסק –
.294
הישועות מלכו והשר מנטיפיורי .מהדורה יחידה .ווארשא ,תרנ"ד Sefer Ro'ei .1894
– Yeshurun Haspeidim on the Netziv of Vollozin - Rabbi Yosef Dov Ber from Brisk
the Yeshuhot Malko and the Minister Mantifiori. Only edition. Warsaw, 1894.
ספר 'רועי ישרון' הספדים על הנצי"ב מוואלאזין – רבי יוסף דוב בער
מבריסק – הישועות מלכו והשר מנטיפיורי.
מהדורה יחידה .ווארשא ,תרנ"ד  31 .1894עמ';  21ס"מ.
כרוך עמו ספר' :בכורי משה חיים' חלק שני .מאמרים במקראי קדש בבבלי,
בירושלמי ,במדרשים ,ובספרים יקרים "חובר בעזהשי"ת מאתי משה חיים
טריוואקס יליד מעזריטש" .ווארשא ,תרנ"ד  48 .1894עמ';  21ס"מ.
ללא כריכה .כתמים .מעט קרעים .קרע עם חסר בדף שער ספר 'בכורי משה
חיים' וקבוצת דפים מנותקים .מעט נקבי עש .מצב טוב.
Bound together is a sefer: Bechori Moshe Chaim' Part 2
Without cover. Stains. Few tears. A tear with a missing page on the
title page of the Sefarim 'Bechori Moshe Chaim' and a group of
detached papers. Few moth holes. Good condition.

מחיר פתיחה₪ 350 :
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נדיר ביותר' .צוואת מהר"י ז"ל' מרדשקוביץ ,עם וידוי הגדול מאביו של
.295
השל"ה הקדוש .מהדורה יחידה .ווילנא ,תרל"א Very Rare. The Will of the .1870
Mahar"y Z"l of Dershkowitz, with the big Viduy from the father of the Shl"a
HaKodosh. Only edition. Vilna, 1870.
נדיר ביותר .קונטרס 'צוואת מהר"י ז"ל מראדשקעוויץ' עם וידוי הגדול
מאביו של השל"ה הקדוש וביאור 'טהרת הקודש'.
מהדורה יחידה .ווילנא ,תרל"א  ]1[ 28 .1870עמ';  14.5ס"מ .עברית
ואידיש.
דף לוח הטעות הושלם בכתב יד ,כנראה בכת"י של הרה"ג רבי אליעזר
הרכבי סופר אב"ד זאסלאב .מחכמי פולין ,כיהן כאב"ד בפורוזוב ובזסלב,
מח"ס 'עין רואה' ו'באר אליעזר'.
ללא כריכה .כתמים .מעט נזקי עש בעיקר בשוליים .מצב טוב.
The page of the mistake list was finished in handwriting, looks to
be the hadwritting of Reb Eliezer Harechby Sofer the Rav of
Zaslow. From the polish Rabbi's, was Rav in Porozow and in
Zeslaw, author of the sefer "Ein Roeh" and "Be'er Eliezer".
Without binding. Stains. Few moth damage mostly in the margins.
Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

שנחאי – חארבין וטינצ'ין(סין).
נדיר .כרך ספרים שנדפסו בשנחאי במהדורה מצומצמת .שנחאי תש"ו .1946
.296
Rare Volumes of Sefarim printed in Shanghai by the Mir Yeshiva in a limited
edition. Shanghai 1946.
כרך ספרים נדירים שנדפסו בשנחאי ע"י חיים פרייבערגער תלמיד ישיבת מיר .א' .ספר
'דרשת הרמב"ן'
שדרש לפני המלך
והשרים בסרקושטא.
תש"ו]1[ ,31 ,]1[ .
עמ’; ב'' .ילקוט ידיעות
האמת' להרמח"ל.
כרך ראשון מתורתו של
רבינו משה חיים
לוצאטו .מחולק
בשערים נפרדים :א'
ספר 'דרך ה' ב' מאמר
העיקרים ג' מאמר על
ההגדות ד' מאמר
החכמה ה' לקוטים
מספר "אדיר במרום".
תש"ו ,]28[ .1945
רס"ד ,]2[ ,רס"ה -
רע"ב ,]3[ ,רע"ג  -שנ"ז ]29[ ,עמ’;  20ס"מ .ספרים אלו נדפסו במהדורה מצומצמת.
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כריכת בד ישנה .מעט כתמים .בפנים הכריכה ובמעט מקומות נוספים נזקי עש בודדים .מצב טוב
מאוד.
1. Sefer "Drashas Haramba'n,
2. Sefer "Yalkut Yediot Ha'emet" from the "Ramchal" divided in 3, 1-Derech
Hashem, 2-Maamar Ha'ikrim, 3-Maamar on the Hagados, 4-Maamar Hachachma, 5Likutim of sefer Adir Ba'marom.
These Sefarim were printed in a limited edition.
Old fabric cover. Few stains. Inside the cover and in a few other places individual moth
damage. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

שנחאי' .רמתים צופים' ב"ח .תש"ו Shanghai. .1946
.297
'Remoseim Tzofim' 2 parts. 1946.

ספר 'רמתים צופים' ב"ח פירוש על 'תני דבי אליהו' מהרה"ק רבי שמואל
משינאווי תלמידו של החוזה מלובלין.
שנחאי .ישיבת חכמי לובלין .תש"ו  .1946קכ"ד; ס' ד';  23ס"מ .שער נפרד
לח"ב.
כריכה מקורית .מעט כתמים .מצב טוב.
Original binding. few stains. good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

שנחאי .ספר 'בית ישראל' – 'חידושי תורה' תש"ו Shanghai. Beis .1946
.298
Yisroel Chiddushei Torah. 1946
ספר 'בית ישראל' חלק ראשון ,כולל הערות ובאורים בגמרא ובפוסקים הראשונים ואחרונים
על קניני אישות ועל הרבה מקצועות
בתורה מאת רבי ישראל זלמן
שלאמאוויץ .בסופו קונטרס חידושי
תורה מהרב ישראל
שלאמאוויטש .שנחאי .תש"ו .1946
 ,19נ' ד';  4 ,1ד'; ב 4-דפים
אחרונים  2עמודות בכל עמוד סה"כ
 16עמודות 31.5 .ס"מ .שער נפרד
לקונטרס.
הסכמות חשובות :מרבי איסר זלמן
מלצר ,מרבי חיים עוזר גראדזינסקי
ומרבי ברוך דוב ליבוביץ.
כריכה עתיקה מעט פגועה .כתמים
ומעט קרעים .מעט נזקי עש בעיקר בשוליים .מצב טוב.
Shanghai. 1946 19, 50, pages. 1,4 pages. The last pages have 2 collums each, Totaling
16 collums. 31.5 c"m.
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The kuntres has a separate title page.
Old binding bit damaged, slightly ruptured stains, some moth holes mostly in the margins.
Good condition.
₪ 350 :מחיר פתיחה

 לוט מכתבים אל הרב הרצוג בעניין העברת.הקהילה היהודית בחרבין שבסין
.299
The jewish community in Charbin, China. Collection of letters to .ספרי תורה לא"י
Harav Herzog in the subject of transferring Sifrei Torah to Eretz Yisroel.
, מכתבים אל הרב הרצוג בעניין העברת ספרי תורה לא"י5  לוט.הקהילה היהודית בחרבין שבסין
.בחלקם חותמות ועד הקהילה וחתימות יו"ר ועד הקהילה
המכתבים בלועזית על נייר מסמכים
 באופן כללי, גודל ומצב משתנה.רשמי
.מצב טוב מאוד
The jewish community in Charbin,
China. Collection of 5 letters to
Harav Herzog in the subject of
transferring Sifrei torah to Eretz
Yisroel, some have the stamps of the
Kehilla Board and the stamp of the
Kehilla Chairman.
The letters are in foreign language
and on official stationary. Sizes and
condition vary. Overall it's in very good condition.

] רבה הראשי האשכנזי של ארץ1888/1959 הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט – תשי"ט
 מידי שבוע ביום שישי. לפני עלותו לארץ ישראל כיהן כרבה הראשי של אירלנד.1936 ישראל משנת
 הגאון רבי שלמה, בהם הגאון רבי איסר זלמן מלצר,התכנסו בביתו רבנים רבים לעסוק בתורה והלכה
. חיבר ספרים רבים. הגאון רבי שלום יוסף אלישיב ועוד,זלמן אוירבאך
₪ 350 :מחיר פתיחה

The jewish . ברכת שנה טובה להרב הרצוג.הקהילה היהודית בחרבין שבסין
.300
community in Charbin, China. Shana Tova letter to Harav Herzog.
. ברכת שנה טובה להרב הרצוג.הקהילה היהודית בחרבין שבסין
.נייר מסמכים רשמי עם חותמת ועד הקהילה
 חורי תיוק ומעט. ס"מ21/29.5 .רובו בלועזית
. מצב טוב מאוד.קרעים קלים בשוליים
The jewish community in Charbin, China.
Shana Tova Blessing to Harav Herzog.
Official stationary with the stamp of the
Kehilla board. Mostly in foreign
language. 21/29.5 c"m. filling holes and
few light tears in the margins. Very good
condition.

206

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט – תשי"ט  ]1888/1959רבה הראשי האשכנזי של ארץ
ישראל משנת  .1936לפני עלותו לארץ ישראל כיהן כרבה הראשי של אירלנד .מידי שבוע ביום שישי
התכנסו בביתו רבנים רבים לעסוק בתורה והלכה ,בהם הגאון רבי איסר זלמן מלצר ,הגאון רבי שלמה
זלמן אוירבאך ,הגאון רבי שלום יוסף אלישיב ועוד .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 245 :

הקהילה היהודית בטינצ'ין שבסין .בעניין העברת בית החיים .מכתב אל הרב
.301
הרצוג .תשי"ב The jewish community in Tinchen, China. In the subject of .1952
moving the cemetary.
Letter to Harav Herzog.
1952.
הקהילה היהודית בטינצ'ין שבסין.
בעניין העברת בית החיים .מכתב אל
הרב הרצוג.
תשי"ב  .1952בלועזית 20.5/25 .ס"מ.
חורי תיוק .מצב מצוין.
The jewish community in Tinchen,
China. In the subject of Moving
the Cemetary.
1952. foreign language. 20.5/25
c"m. filling holes. Great condition.

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט
– תשי"ט  ]1888/1959רבה הראשי
האשכנזי של ארץ ישראל משנת .1936
לפני עלותו לארץ ישראל כיהן כרבה הראשי של אירלנד .מידי שבוע ביום שישי התכנסו בביתו רבנים
רבים לעסוק בתורה והלכה ,בהם הגאון רבי איסר זלמן מלצר ,הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך ,הגאון
רבי שלום יוסף אלישיב ועוד .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 280 :

שואה ושארית הפליטה.
הישיבה לפליטי השואה! 'נתיבות השלום' העותק של ישיבת "מאור הגולה"
.302
ברומא! עם חותמות הישיבה' .נתיבות השלום' ח"א .מהדורה ראשונה .קעניגסברג,
תרי"ח The Yeshiva for war Refugees! Sefer "Nesivos Shalom" part 2, the .1858
copy of Yeshivas "Me'or Hagoleh" Rome. With the Yeshivas Stamps. First edition.
.Kenigsberg, 1858
ספר 'נתיבות השלום' כולל אורחות חיים ואורחות משפט ,ועם נתיב ים ,דרך תשובה ודרך תבונות
מאת הרה"ג רבי משה נחמיה כהנוב .מהדורה ראשונה .קעניגסברג ,תרי"ח  ]1[ ,11 .1858עמ’;
נ"ד; ע"ב ד'; דף אחרון חסר והודבק צילום 22.5 .ס"מ 2 .שערים.
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העותק של הישיבה לפליטי השואה! חותמות ישיבת "מאור הגולה" ברומא( 2סוגים).
ישיבה זו הוקמה ע"י הרה"ג רבי אייזיק רבינוביץ
תלמיד המנחת אלעזר ממונקאטש ,הרה"ג רבי
יעקב לכובייצקי מברנוביץ' חסיד סלונים ,והרה"ג
רבי בנימין אליעזר בורז'יקובסקי תלמיד ישיבת
חכמי לובלין .הישיבה הוקמה כדי להציל את
הבחורים פליטי השואה ,ששהו במחנות .הושג
עבורם מבנה ברומא ,שם התנהלה הישיבה
בראשות הרבנים ,הגאון רבי בצלאל שטרן
מניהייזל והגאון רבי אפרים אשרי מקובנא.
כריכה ישנה פשוטה .כתמים כהים ומעט נזקי
רטיבות ובלאי .בדף א' השלמה בכת"י ודף צילום.
מצב בינוני  -טוב.
The last page is missing and instead is a copy of it. 22.5 c"m. 2 titles.
The copy of the yeshiva for Holocust refugees! Stamps of Yeshivas "Meor
Hagolah" in Rome (2 styles).
Simple old cover. Light stains and some water damage and wear. On page 1 there is a
handwritten note, and a copy page. Fear-good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

שארית הפליטה .לוט  2כרכי מסכתות מהש"ס שנדפס לאחר השואה .גיטין -
.303
בכורות .מינכן ,תש"ט Sheires Hapleita. Set of 2 volumes of Masechta's in shas .1949
that were printed after WWII. Gittin – Bechoros. Minchen, 1949.
שארית הפליטה .לוט  2כרכי מסכתות מהש"ס שנדפס לאחר השואה .יצא לאור ע"י ועד אגודת
הרבנים באזור האמריקאי באשכנז בסיוע שלטון הצבא דארצות הברית והדזוינט בגרמני' .גיטין –
בכורות .מינכן ,תש"ט  40 .1949ס"מ.
 2שערים .שער ראשון צהוב עם ציור :מחנה
עבודה באשכנז בימי הנאצים ,וציור" :משעבוד
לגאולה מאפילה לאור גדול".
כריכות מקוריות ללא השדרות .שוליים רחבים.
מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
2 titles. The first title is yellow with a photo:
labor camp in Germany in the Nazi days, and
a photo: "From slavery to free from darkness
to big light".
Original bindings without spines. Wide
margins. Few stains. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

רשימת יהודים שיש להם סרטיפיקטים ,בכת"י הגאון רבי אברהם יפה'ן ראש
.304
ישיבת נוברדהוק .על נייר מכתבים רשמיList of jews that have certificates, in the .
Handwritting of Rabbi Avraham Yafen Rosh Yeshiva of Navardok. on official letter
stationary.
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רשימת יהודים שיש להם
 בכת"י,סרטיפיקטים
הגאון רבי אברהם יפה'ן
.על נייר מכתבים רשמי
.הרשימה באנגלית
,נייר מכתבים רשמי
. ס"מ21.5/28 .שורות
מעט כתמים ובלאי
. מצב טוב מאוד.בשוליים
List of jews that have
certificates, in the
Handwritting of Rabbi
Avraham Yafen on
official letter stationary.
The list is in English.
Official letter stationary, with lines. 21.5/28 c"m. few stains and wear in the margins. Very
good condition.

] נולד לאביו הרה"ג רבי אשר צבי וחתנו של1866/1970 הגאון רבי אברהם יפה'ן [תרמ"ו – תש"ל
. כיהן כראש ישיבת נובהרדוק.""הסבא מנובהרדוק
₪ 280 :מחיר פתיחה

 בנשקי"ם-  רבנים-  מחנה האדמורי"ם, ממחנה ויטל בצרפת- מסמך היסטורי
.305
Historic .) רשימת סרטיפיקטים ליהודים אשר במחנה(רשימה חלקית.ואסירים מיוחסים
Document - From Camp Vital in France. The camp for Rabibi's - Rabbi's ancestors special inmates. List of certificates for jews that were in the camp.
 רשימה.דף רשימת סרטיפיקטים ליהודים אשר במחנה ויטל שבצרפת – מחנה לאסירים מיוחסים
. בלועזית,חלקית
. הי"ד, והנאצים ימ"ש שלחו אותם למחנות ההשמדה,כידוע זה לא עזר
. מצב טוב. חורי תיוק וקרעים בצידם. ס"מ21.5/28
Page with list of certificates for
jews that were in the Vital Camp in
France – camp for special
inmates. Part of the list in foreign
language.
Camp Vital in France, was a
camp where there were gathered
inmates passportholders from
South America, these passports
were very rare and expensive.
most jewish inmates were Rabbi's
- ancecsors of Rabbi's and special
people, for some of them the
Chasidim or the Community's
collected money so they should be
able to get these passports.

209

At a certain point these countrys whom these passports were given by their
reprasentatives decided that these passports are invalid and they do not acept them. at
this step the nazi's understood that they will not be able to do a prisoner exchange with
these people, and they started to send them to Aushwitz Hy"d.
21.5/28 c"m. filling holes and tearsw in the sides. Good condition.

₪ 350 :מחיר פתיחה

–  מסמכים מהרב הרצוג בנושא ויזות וסרטיפיקטים לפליטים בבריה"מ3 לוט
.306
Collection of 3 documents of Harav Herzog in the .רבנים במחנות – ויזות מקסיקניות
subject of visas and certificates for refugees in the USSR – Rabbanim in the Camps
– Mexican visas.
 מסמכים מהרב הרצוג בנושא3 לוט
ויזות וסרטיפיקטים לפליטים
בבריה"מ – רבנים במחנות – ויזות
.מקסיקניות
.מכונות כתיבה? המסמכים בלועזית
.גודל ומצב משתנה
Collection of 3 documents from
Harav Herzog in the subject of
visas and certificates for refugees
in the USSR– Rabbanim in the
camps – Maxican visas.
Writting machines? The
documents are in foreign
languages. Sizes and condition vary.

] רבה הראשי האשכנזי של ארץ1888/1959 הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט – תשי"ט
 מידי שבוע ביום שישי. לפני עלותו לארץ ישראל כיהן כרבה הראשי של אירלנד.1936 ישראל משנת
 הגאון רבי שלמה, בהם הגאון רבי איסר זלמן מלצר,התכנסו בביתו רבנים רבים לעסוק בתורה והלכה
. חיבר ספרים רבים. הגאון רבי שלום יוסף אלישיב ועוד,זלמן אוירבאך
₪ 350 :מחיר פתיחה

.המאמצים להצלת הטשבינער רב והאדמו"ר הרה"ק רבי יהודה מדזיקוב
.307
List of Rabbanim and other .מכתב מהרב הרצוג אל השגרירות הבריטית במוסקבה
jews of the USSR, that have entry visas to Israel. Letter from Harav Herzog to the the
English Ambassador in Moscow.
 מכתב מהרב הרצוג.המאמצים להצלת הטשבינער רב והאדמו"ר הרה"ק רבי יהודה מדזיקוב
 שיש להם, רשימת רבנים ויהודים נוספים מברית המועצות.אל השגרירות הבריטית במוסקבה
מופיע שמם,  בין הרבנים. מכתב הרב הרצוג לשגרירות הבריטית במוסקבה.ויזה להיכנס לא"י
.של הטשבינער רב והאדמו"ר הרה"ק רבי יהודה מדזיקוב
. באופן כללי מצב טוב, גודל ומצב משתנה. דפים בלועזית2
List of Rabbanim and other jews in the USSR that have entry visas to Israel. Letter from
Harav Herzog to the English Ambassador in Moscow.
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2 pages in foreign language. Sizes and condition vary. In general it's in good condition.

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט – תשי"ט  ]1888/1959רבה הראשי האשכנזי של ארץ
ישראל משנת  .1936לפני עלותו לארץ ישראל כיהן כרבה הראשי של אירלנד .מידי שבוע ביום שישי
התכנסו בביתו רבנים רבים לעסוק בתורה והלכה ,בהם הגאון רבי איסר זלמן מלצר ,הגאון רבי שלמה
זלמן אוירבאך ,הגאון רבי שלום יוסף אלישיב ועוד .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 525 :

כתבי יד.
כתב יד אשכנזי קדום,
.308
פירוש על התוספתא .מגניזת
הכריכות .לא ידוע מחברו וכנראה
לא נדפסAncient Ashkenazi .
manuscript, Perush on the
Tosefta. Cover is made from
geniza. Not known who is the
author and probably not printed.
פירוש על תוספתא מסכת שבת – פרישת אהרן – ודרישת יצחק .בכתב יד אשכנזי קדום מגניזת
הכריכות.
כנראה לא נדפס ולא ידוע מי מחברו ]1[ .דף ובו  4עמודים כתובים ועוד כ 30-חלקי דפים .מצב בינוני
– גרוע]1 .
One page with 4 written pages inside, and another 30 parts of pages. Fair- poor
condition.

מחיר פתיחה₪ 420 :
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 .309העתקי מכתבים – סגולות וקמיעות .חתום" :יהושע העשיל
אייכנשטיין" .קונטרס קטן .תר"ס – פ'?Copies of letters – Segulos and .
Kameies. Signed: "Yehoshua Heshil Eichenstein". Small phamphlet.
1900-10?.
קונטרס קטן ובו :העתקי מכתבים – סגולות וקמיעות בכתב יד .בדף אחרון
חתום" :יהושע העשיל אייכנשטיין" .ייתכן שהכותב הינו אחד מאדמו"רי
זידיטשוב אך לא מוכח .תר"ס – פ'?  8דפים ובהם  8עמודים כתובים 12 .ס"מ.
באחד הדפים חלק מהאותיות בדיו מוזהב.
כתמים .מעט נקבי עש .חלק מהגיליונות לא חתוכים .מצב טוב.
"Yehoshua Heshil Echenstein". Maybe it's one of the Rabbi's of
the Ziditchoiv dynasty but not sure. 1900-1910? 8 pages with
writtings on 8 sides. 12 c"m. in one of the pages some letters are in
gold ink.
Stains. Few moth holes. Some papers are not cut. Good condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

לוט דפים בכת"י תימן ועדות המזרחCollection of pages in Yemenite and .
.310
Eastern handwriting.
לוט דפים בכת"י תימן ועדות המזרח .תפלות
ובקשות ,סיפור ,קבלה ופיוטים ועוד.
א' .תפלה ותחינה בכת"י 3 ,עמ'; ב' .דף בענייני
קבלה על טעם נטילת ידיים .ג' .סיפור בכת"י .ד'.
תפלות ובקשות .ה' .ליקוטים וטעמים לשולחן שבת.
ו' .דף בקשות .ז' .דפים בכת"י .ח' .דפים" :שירה".
ט' .כת"י על חלק מכריכה .י' .דפוס צילום של כתב -
יד סופר סת"ם.1950 .
גודל ומצב משתנה .האוסף נמכר כמות שהוא
Various sizes and conditions. The collection is sold as is.
מחיר פתיחה₪ 250 :

 .311כת"י דיואן – שירים .דפים בודדים.
תימן? המחצית השניה של המאה ה –
Diwan Manuscripts - Poems. Few .?19
pages. Yemen? The Second Half of the
?19th Century
כת"י דיואן – שירים ופיוטים .דפים בודדים.
עברית וערבית יהודית .תימן? המחצית
השניה של המאה ה –  7.5/21.5 .?19ס"מ
בערך 19 .עמודים כתובים.
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.... אין אדיר,ל יתברכו [יבורך] ישראל- מפי ק: חלק מ הפיוט הידוע,בין הפיוטים
. מצב בינוני – גרוע. כתמים. נזקי עש וקרעים.נייר טוב
Among the piyyutim there are part of the well-known piyut: Mipi Keil Yitbarchu
{Yevorach} Yisroel, Ein Adir…
Good paper. Moth damage and tears. Stains. Fair- poor condition
₪ 245 :מחיר פתיחה

.דף גדול בכת"י
.312
: חותם.שו"ת בהלכה
 נושאים.""אברהם לוריא
Big handwritten .שונים
page. Q&a in Halacha.
Stamp: "Avraham Luria".
Different topics.
: חותם. שו"ת בהלכה.דף גדול בכת"י
 שאלות ותשובות.""אברהם לוריא
.בנושאים שונים בהלכה
 מעט. מעט כתמים ובלאי. ס"מ32/39.5
. מצב טוב.קרעים וחורים
Few stains and wear. Some tears and holes. Good condition.

.₪ 210 :מחיר פתיחה

. רשימת תלמידים המיועדים להיכנס לישיבת לומז'ה בפ"ת.פריט היסטורי
.313
Historic item. List of the students that will come to Israel to .20/30 –  שנות ה,כת"י
study in Yeshivas Lom'z in Petach Tikva. Handwritten, the years of the 20/30.
." "רשימת התלמידים המיועדים לעליה לישיבת לומזה פתח תקוה.פריט היסטורי
. תאריך לידה ועיר, הורים, משפחה,) העולה(הבחור:דף משבצות גדול ובו שמות
. אוסטרולנקה ועוד, סטוצ'ין וקולניה שבפלך ביליסטוק, מהערים לומזה, בחורים מפולין10 סה"כ
. בתחתית הדף חותמת הישיבה. עברית ולועזית.כת"י
 חורי. ס"מ38/33 .20/30 -שנות ה
. מצב טוב מאוד.תיוק וסימני קיפול
Historic item. "list of the
students that will be traveling
to israel to study in Yeshivas
Lom'z in Petach Tikva".
Page with Chart with the info:
the boy, family name, parents,
date of birth and city.
Totaling 10 boys from Poland,
from the citys; Lom'z, Stuchin,
Kolania Bialistoc region,
Ostrolanka and more.
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Handwritten. Hebrew and foreighten languages. On the bottom of thew page there is the
Yeshivas stamp.
The years of-20/30. 33/38 c"m. filing holes and folding points. Very good condition.
₪ 245 :מחיר פתיחה

""הספד על שני יולדת ר"ל
.314
Hesped on 2 .כת"י על נייר כחול
Kimpeturens R"L handwritten on blue
paper.
"הספד על שני יולדת ר"ל" ראשי פרקים להספד
.בכת"י על נייר כחול
 מצב. קרעים וכתמים. תעלת עש. ס"מ20.5 ;' עמ4
. טוב- בינוני
Hesped on 2 Kimpeturens R"L main points
to the hesped handwritten on blue paper.
4 pages; 20.5 c"m. moth trenches. Tears
and stains. Fair – good condition.

₪ 245 :מחיר פתיחה

..1909  תרס"ט, מאסטי.שטר מכירת חמץ בכתב יד

.315

Handwritten Mechiras Chametz note. Masti, 1909.
.שטר מכירת חמץ בכתב יד
)] פה מאסטי גדולה (בלארוס1909[ "י"ד לחודש ניסן תרס"ט
."והכל שריר וקיים
. מצב טוב. וקרוע מעט בחלקו התחתון, לא חתום. ס"מ17/21
Unsigned, and slightly torn at the bottom. Good condition.

₪ 245 :מחיר פתיחה

.ניירת ומסמכים
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 שנות. מודעה קטנה בדיו ירוק. בקשת תמיכה.מושב זקנים וזקנות סניף חברון
.316
Old age home Chevron branch. Support request. Small poster in green .20/30 – ה
ink. The years of 20/30.
260 בקשת תמיכה "לכלכלת
הזקנים והזקנות" במושב זקנים
: בסופו כתוב,בעיר הקודש חברון
שיתפללו על הנדיבים במערת
.המכפלה
. בדיו ירוק,מודעה קטנה ביידיש
23.5/14.5 .20/30 – שנות ה
 בשוליים העליונות מעט.ס"מ
. מצב טוב מאוד.קרעים ובלאי
Support request "for the
economics of the 260 man
and woman" in the old age
home in the holy city of
Chevron. In the end it reads: they will Daven for the donors at the Mearas
Hmachpeila.
Small poster in Yiddish, in green ink. The years of 20/30. 14.5/23.5 c"m. in the upper
margins there is some tears and wear. Very good condition.
₪ 175 :מחיר פתיחה

 'געדיינקט די. כרזה באידיש.אצ"ל בגולה
.317
Etze"l .1947  אב תש"ז.שאנדע' תזכרו את החרפה
Bagoleh. Poster in Yiddish. "Remember the shame". Av
1947.
 'געדיינקט די שאנדע' תזכרו. כרזה באידיש.אצ"ל בגולה
.את החרפה
 קרעים והדבקות. ס"מ24.5/34.5 .1947  אב תש"ז.בגולה
. מצב טוב.בשוליים
Etze"l Bagoleh. Poster in Yiddish. "Remember the
shame". Av 1947. 34.5/24.5 c"m. tears and gluings in
the margins. Good condition.

₪ 280 :מחיר פתיחה
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'ליהודים! עתון חשמתי' .עיתון היתולי .ירושלים,
.318
תרע"ב Leihudim! Humorous newspaper. .1912
Jerusalem, 1912
'ליהודים! עתון חשמתי' .עיתון היתולי ובו" :שיר החושמה",
"תלגרמינו המיוחדים"" ,על המדינות" "ידיעות ספרותיות" "הגדה של
פסח" .העורך והמו"ל :ק .ל .סילמן.
ירושלים ,תרע"ב  12 .1912עמ';  29ס"מ .כתמים .מעט קרעים
בשוליים .מצב טוב מאוד.
Leihudim! Humorous newspaper. Includes: "Song of the
Darkness" "Our Special Telgermino", "Al Hamdinos" "Literary
Knowledge" "Hagadah Shel Pesach". The editor and
producer: K.L.Silman.
Jerusalem, 1912. 12 pages. 29 c"m. stains. Few tears in the
margins. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

קטעי עיתונות על מסעות הרב הרצוג ליוהנסבורג ופריזPieces of newsletters .
.319
writing on the trip from Rav Herzog to Johannesburg and Paris.
קטעי עיתונות בלועזית ,על מסעות הרב הרצוג ליוהנסבורג ופריז .עם תמונות רבות.
גודל ומצב משתנה.
Written in foreign language, on
the trips of Rav Herzog to
Johannesburg and Paris. With lots
of photo's. sizes and conditions
vary.
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
[תרמ"ט – תשי"ט  ]1888/1959רבה
הראשי האשכנזי של ארץ ישראל
משנת  .1936לפני עלותו לארץ
ישראל כיהן כרבה הראשי של
אירלנד .מידי שבוע ביום שישי
התכנסו בביתו רבנים רבים לעסוק
בתורה והלכה ,בהם הגאון רבי איסר
זלמן מלצר ,הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך ,הגאון רבי שלום יוסף אלישיב ועוד .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 175 :

מכתבי רבנים ואדמורי"ם.
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Bundle of . מכתבים מעסקני כולל 'אהבת ציון' זיבנברגן30 - צרור למעלה מ
.320
more than 30 letters from the Askanim of Kolel 'Ahavas Tziyon' Zibenbirgen.
 מכתבים כולל30 -צרור למעלה מ
.'אהבת ציון' זיבנברגן
 ר' חיים דוד רוזנברג:העסקנים החותמים
 ר' מנחם, ר' מרדכי שמואל באש,מטורונטו
.פרקש
. גודל ומצב משתנה.רובם על דואר אויר
.באופן כללי מצב טוב מאוד
The signed askanim: Reb Chain David
Rosenberg from Toronto, Reb Shmuel
Bash, Reb Menachem Forkas. most of
the on airmail. sizes and conditions vary. In general very good condition.
.₪ 210 :מחיר פתיחה

. דפי פורזץ ועוד, שערי ספרים, חתימות, כתבי יד,קלסר מלא מכתבי רבנים
.321
Ring binder full of letters of Rabbanim, manuscripts, titles of .תק"פ – תש"נ לערך
sefarim, first blank pages and more. around 1820-1990.
 תק"פ – תש"נ. דפי פורזץ ועוד, שערי ספרים, חתימות, כתבי יד,קלסר מלא מכתבי רבנים
.לערך
, מכתב אל הג"ר ישראל ניסן קופרשטוק מח"ס עני בן פחמא בעניין הצלת ילדים משמד:בין הדברים
. הק' ברוך בהרב מו"ה רפאל גראס?חידושי תורה בכתב יד: חתימה,מכתבים לר' משה הלברשטאם
הקדשת המחבר רבי אברהם דוד הרוויץ
 כתובה דאירכסא,משטרסברג למנחת יצחק
 מכתב מרבי ישראל מינצער לרבי,משנת תש"ו
.נתן צבי פרידמן בעניין ספרו אוצר הרבנים
.מכתב מרבי יוסף אלעזר רוקח ירושלים תרפ"ג
 ועוד,מכתב תורני מרבי דובעריש רוזנצוויג
.ועוד
Between the letters are: letter to Rabbi
Yisroel Nissan Kuperstuck author of sefer
Eny Ben Pachma in the subject of saving
children from forced conversion, letters to
Reb Moshe Halberstam, signature: Hak'
Baruch BeHarav Rephael Gross? handwritten Chiddushei Torah. Dedication from the
author Reb Avraham David Horowitz of Strassburg to the Minchas Yitzchok, Ketovah
Degirsa from 1946. letter from Reb Yisroel Mintzer to Reb Nathan Tzvi Friedman in the
subject of his sefer Oitzer Harabanim. letter from Rabbi Yosef Elazar Rokech
Yerushalayim 1923. torah letter from Rabbi DovBerish Rosenzweig, and many more.
Sizes and conditions vary.
.גודל ומצב משתנה

.₪ 350 :מחיר פתיחה

217

מכתב אל מהרי"ץ דושינסקיא בעניין בית היתומים של אגו"י בבאדען ,בכת"י
.322
רבי ישראל יו"ט בן הרה"ג רבי נחמיה פרידמן מבאדעןLetter to the Mahary"tz .
Dushinsky in the subject of the orphan home from Agudas Yisroel in Boden, In the
handwriting of Reb Yisroel Yom Tov son of Rabbi Nechamia Friedman of Baden.
מכתב אל מהרי"ץ דושינסקיא בכת"י
רבי ישראל יו"ט בן הרה"ג רבי נחמיה
פרידמן מבאדען.
המכתב בנושא בקשת עזרה לבית
היתומים של אגודת ישראל בבאדען.
הרה"ג רבי ישראל יו"ט פרידמן
מבאדען נולד לאביו הרה"ג רבי נחמיה
פרידמן מבאדען מח"ס 'חבל נחלה' על
משלי .היה ת"ח ובעל חסד עצום ,ניהל
את בית היתומים בבאדען שליד וינה.
 1.2/29.2ס"מ .כתמים וקרעים בעיקר
בשוליים .מצב טוב.
Stains and tears mostly in the margins. Good condition.
מחיר פתיחה.₪ 210 :

מכתב שאלה הלכתית ארוכה אל הגאון מבראשוב רבי דוד שפרבר ,בכת"י
.323
הרה"ג רבי משה וויס מסאטמאר .בעניין בשר שנכבש עם דגיםLong Halachic .
question letter to the Gaon of Brashow Rabbi David Shferber, in the handwriting
of Rabbi Moshe Weiss of Satmar. In the Topic of meat that was preserved together
with fish.
מכתב שאלה הלכתית ארוכה בעניין בשר
שנכבש עם דגים אל הגאון מבראשוב רבי
דוד שפרבר ,בכת"י הרה"ג רבי משה וויס
מסאטמאר.
 4עמ'; למעלה מ 90 -שורות בכת"י וחתימת
הרה"ג רבי משה וייס מסאטמאר 23/30 .ס"מ.
מעט כתמים .מעט קרעים וסימני קיפול
בשוליים .מצב טוב מאוד.
4 pages; more than 90 lines. Few stains.
Some tears and folding marks in the
margins. Very good condition.
הרה"ג רבי דוד שפרבר – הגאון מבראשוב
[תרל"ז – תשכ"ב  ]1877/1962אב"ד בבראשוב ומגדולי הפוסקים ברומניה ,בשנת תש"י עלה לא"י,
ספרו' :אפרקסתא דעניא' -פסקים הלכתיים ע"פ התניא ,נפטר בתשכ"ב ונטמן בהר המנוחות
שבירושלים.

מחיר פתיחה.₪ 210 :
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שטר מכירת מקום בביהכ"נ .א' דחנוכה תרנ"ה .חתימת
.324
גבאי הקלויז וחתימות נוספותDocument of selling a seat in .
shul. First day of chanukah 1895. Signature of the Gabai of
the shul and other signatures.
שטר מכירת מקום בביהכ"נ .חתימת גבאי הקלויז "נחום טיטיווסקיע"
וחתימות נוספות.
א' דחנוכה תרנ"ה 11/17.5 .ס"מ .נייר שורות כפול .מצב טוב.
Double lined page. good condition.

מחיר פתיחה.₪ 210 :

ביאת הרב הרצוג לירושלים .מברק מהרב מאיר בר אילן אל הרב הרצוגThe .
.325
coming of Harav Herzog to Yerushalayim. Telegram from Harav Meir Bar Ilan to
Harav Herzog.
מברק מהרב מאיר בר אילן אל הרב הרצוג לכבוד ביאתו של הרב הרצוג לירושלים.
שורות בכתב מכונת כתיבה ,מודבקות על מברק .נייר יבש .מעט קרעים .מצב טוב.
Telegraph from Harav Meir Bar Ilan to Harav Herzog to gradulate his arrival to
Yerushalem.
Lines in machine writing, glued on
telegram. Dry paper. Few tears.

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט – תשי"ט
 ]1888/1959רבה הראשי האשכנזי של ארץ
ישראל משנת  .1936לפני עלותו לארץ ישראל
כיהן כרבה הראשי של אירלנד .מידי שבוע ביום
שישי התכנסו בביתו רבנים רבים לעסוק בתורה
והלכה ,בהם הגאון רבי איסר זלמן מלצר ,הגאון
רבי שלמה זלמן אוירבאך ,הגאון רבי שלום יוסף
אלישיב ועוד .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 175 :

מכתב ארוך בלימוד שנשלח למרן החתם סופר ,בכת"י וחתימת תלמידו הגאון
.326
רבי משה אריה ליב ליטש רוזנבוים .כנראה שלא נדפסLong letter in Learning that .
was sent to the Chasam Sofer, handwritten and the signature of his student
Hagaon Reb Moshe Arye Leib Litch Deutch Rosenbaum. Looks like it wasn't
printed.
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.'מכתב שנשלח למרנא ורבנא הגה"ק רבינו משה סופר – ה'חתם סופר

 בכת"י וחתימת תלמידו הגאון רבי משה אריה,מכתב ארוך בלימוד שנשלח למרן החתם סופר
.ליב ליטש רוזנבוים
המכתב בנושא האם פת שלימה ופת חתוכה מצטרפים יחד ללחם משנה(תשובה בנושא זה מובא
 לפי בדיקתנו המכתב.)בתשובות חת"ס אך לא לרבי משה אריה וגם רבי משה אריה עסק בנושא זה
.לא נדפס
. מצב טוב מאוד. מספר קרעים קלים בשוליים. מעט כתמים.נייר עבה
Letter that was sent to Rabbi Moshe Sofer - the Holy Chasam Sofer.
Long letter in learning that was sent to the Chasam Sofer, in the handwritting and the
signature of his student Hagaon Reb Moshe Arye Leib Litch Deutch Rosenbaum.
The subject in the letter is, if a whole bread and a sliced bread are partening together for
Lechem Mishna (a answer in this subject can be seen in the sefer of the Chasam Sofer's
answer's, but not as answered to Reb Moshe Arye, and also Reb Moshe Arye was doing
in this subject). As per our research this letter was never printed.
Thick paper. Few stains. Some light tears in the margins. Very good condition.

הרה"ג רבי משה אריה ליב ליטש רוזנבוים [תק"ס – תרל"ז] נולד לאביו
 תלמיד מרן.הגאון רבי יהודה הלוי ליטש – רוזנבוים וחתנו של הרה"ג רבי גרשון ב"ק ממאגענדארף
. שערי אמת ועוד, אניה דיונה – מאיל המילואים: ספריו. כיהן כדיין בפרשבורג.החת"ס
₪ 2450 :מחיר פתיחה
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מכתב ברכות בכתי"ק וחתימת הגאון רבי איסר זלמן מלצר בעל ה'אבן האזל'
.327
להרה"ג רבי אברהם יעקב זלזניק .רחובות ,תש"ט Letter of Wishings . .1949
handwritten and signed by Rabbi Isser Zalman Meltzer, author of the "Ibn Haezel" to
Rabbi Avraham Yaakov Zeleznik, Rehovot, 1949.
מכתב ברכות בכתי"ק וחתימת הגאון רבי איסר זלמן מלצר בעל ה'אבן האזל' להרה"ג רבי
אברהם יעקב זלזניק.
מכתב ברכות מזל טוב לרגל שמחת בר המצוה לבנו הרה"ג רבי יצחק דוד זלזניק.
המכתב נכתב מעיר רחובות ,שם
שהה הגאון רבי איסר זלמן מלצר
בעל ה'אבן האזל' כנראה בבית
בנו רבי צבי יהודה מלצר רבה של
העיר רחובות ,עקב מחלתו על
רגלו .ומסיים במכתבו שמצב רגלו
הולך וטוב בעז"ה "ואקווה לד'
שבקרוב אוכל לשוב לעבודתי
בישיבה בעיה"ק".
רחובות ,תש"ט .1949
 21.7/14.3ס"מ .דף משבצות.
 15שורות בכתי"ק וחתימתו.
מעט בלאי בשוליים .מצב טוב
מאוד.
The letter was written from the city of Rehovot, where Rabbi Isser Zalman Meltzer, the
author of the Ibn Haezel, apparently stayed at the home of his son Rabbi Zvi Yehuda
Meltzer, who was the Rav in the city of Rehovot, due to his illness on his leg. And he
concludes his letter that his foot condition is improving be'ezrat hashem "and I hope to
hashem. that I will soon be able to return to my work at the yeshiva in the holy city".
Rehovot, 1949. 21.7 / 14.3 cm. Squared Paper. 15 lines in his handwriting and
signature. Slight wear at margins. Very good condition

הגאון רבי איסר זלמן מלצר  -בעל אבן האזל [תר"ל  -תשי"ד  ]1870/1953תלמידו המובהק של
הגר"ח מבריסק .כיהן כאב"ד וראש ישיבת סלוצק .עלה לירושלים וכיהן כראש ישיבת "עץ חיים" ונשיא
מוסדותיה .היה יושב ראש מועצת גדולי התורה .על תלמידיו נמנים חשובי הרבנים ות"ח .חתנו הידוע
הוא הגאון רבי אהרן קוטלר ,ראש ישיבת קלצק ולייקווד ,ודודו של מרן הרב שך.
הרב אברהם יעקב זלזניק [תרע"ב – תש"ע  ]1912/2010ראש ישיבת עץ חיים שבירושלים וחבר
מועצת גדולי התורה .גיסיו :הרה"ג רבי חיים גריינמן ,הרה"ג רבי יעקב ווינר ,הרה"ג רבי יוסף ליס,
והרה"ג רבי חיים אהרן טורצ'ין ,ספרו' :אור יעקב' על הש"ס.
מחיר פתיחה₪ 350 :

ועד הכללי דכוללות האשכנזים ירושלים .מכתב ממוני הועד עם חתימתם.
.328
תרע"אGeneral committee of the Ashkenazic Kolelim in Yerushalayim. Letter from .
the people in charge with their signatures. 1911.

221

ועד הכללי דכוללות האשכנזים
ירושלים .מכתב בכת"י ממוני הועד
עם חתימתם.
חותמים :שלמה גדול? אשר דוב
זוסמאן ,מאיר? אדלער ,נחום צבי
יפה ,אשר זאב ועלענסקי ,גדליה?
נחמן בראדער .חותמת בית ועד
הכללי.
תרע"א 23/29 .ס"מ .כתמים ובלאי.
מעט קרעים וחורים .מצב טוב.
Stains and wear. Few tears and
holes. Good condition. Signers:
Shlomo Gadol? Asher Dov Zusman, Meir? Adler, Nachum Tzvi Yafe, Asher Zev Velensky,
Gedalya? Nachman Broder. Stamp of the general committee.

מחיר פתיחה.₪ 210 :

מכתב המלצה בפקודת הקודש מהאדמו"ר רבי שלמה חיים פרלוב מבולחוב.
.329
מכתב לא שלםReference letter written on command of Rabbi Sholomo Chaim .
Perlow of Balchov. Letter incomplete.

מכתב המלצה בפקודת הקודש מהאדמו"ר רבי שלמה חיים פרלוב מבולחוב.
בכ"י וחתימת הגבאי.
נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר .מכתב לא שלם .הכיתוב דהוי .כתמים ובלאי.
קרעים וחורים .מצב בינוני.
In the handwriting and signature of the Gabbai. Official letter stationary of
the Rebbe. Incomplete letter. the writtings are faded. stains and wear. Tears
and holes. Fair condition.
האדמו"ר רבי שלמה חיים פרלוב מבולחוב [תר"מ – תש"ג] נולד לאביו האדמו"ר
רבי יעקב פרלוב האדמו"ר הראשון מנובומינסק .כבר בצעירותו נודע כעילוי .כיהן
כאדמו"ר וכרב בבולחוב והקים בה ישיבה .נהרג בשואה על קידוש ה' .ספריו' :מקדש
שלמה' ועוד.
מחיר פתיחה.₪ 210 :

.330

לוט קבלות? שטרי הלוואה? מהעיר ריזן? רוז'ין? והסביבה.
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Collection of receipts? loan
?statements? from the city of Rizen
?Rhuzin? and surroundings
לוט קבלות? שטרי הלוואה? מהעיר
ריזן? רוז'ין? והסביבה.
סה"כ  7דפים .גודל ומצב משתנה.
Totaling 7 pages. sizes and conditions
vary. Collection of receipts? loan
?statements? from the city of Rizen
?Rhuzin? and surroundings
מחיר פתיחה.₪ 210 :

מכתב ברכות (מברק) בכתי"ק וחתימת מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך,
.331
לרגל שמחת נישואין בבית הגאון רבי אברהם יעקב זלזניקLetter of Wishings .
(Telegram) in handwriting and signed by Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, to the the
wedding of Rabbi Avraham Yaakov Zeleznik.
מכתב ברכות מזל טוב (מברק) בכתי"ק וחתימת מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך ,לרגל
שמחת נישואין בבית הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק.
 4שורות בכתי"ק וחתימת מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך .נייר מכתבים רשמי ישיבת קול
תורה 21.7/13.8 .ס"מ .סימני קיפול .מצב טוב מאוד.
4 lines handwritten and signed by Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Official
stationery of the Kol Torah Yeshiva. 21.7 / 13.8 cm. Folding marks. Very good condition

מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך [תר"ע – תשנ"ה  ]1910/1995פוסק הדור וראש ישיבת 'קול תורה'.
ומראשי מועצת גדולי התורה ובוועד
הישיבות .תלמידו המובהק של רבי איסר
זלמן מלצר ,ושל רבי צבי פסח פרנק .נודע
כפוסק חדשני ומקיף ,הבקי בחידושי
הטכנולוגיה .היה מפורסם בעדינותו כלפי
הזולת ובמאור פניו כלפי כל מי שפגש בו.
היה מקובל על כל פלגי היהדות הדתית
האורתודוקסית .ספרו הידוע אשר נתקבל
בכל תפוצות ישראל בארץ ובגולה אשר
נכתב על פי פסקיו – 'שמירת שבת
כהלכתה'.
הרב אברהם יעקב זלזניק [תרע"ב – תש"ע
 ]1912/2010ראש ישיבת עץ חיים שבירושלים וחבר מועצת גדולי התורה .גיסיו :הרה"ג רבי חיים
גריינמן ,הרה"ג רבי יעקב ווינר ,הרה"ג רבי יוסף ליס ,והרה"ג רבי חיים אהרן טורצ'ין ,ספרו' :אור
יעקב' על הש"ס.
מחיר פתיחה₪ 280 :

.332

מכתב הרה"ג רבי אליעזר זילברLetter from Rabbi Eliezer Silver..
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מכתב בכת"י וחתימת הרה"ג רבי אליעזר זילבר.
תשי"ט .נייר מכתבים רשמי 7 .שורות וחתימתו 21.5/28 .ס"מ .מעט הדבקות וקרעים .מצב טוב.
Handwritten letter with the signature of Rabbi Eliezer Silver.
1959. Official letter stationary. 7 lines and his signature. 21.5/28 c"m. few gluings and
tears. Good condition.

הרה"ג רבי
אליעזר סילבר
(זילבר)
[תרמ"ב –
תשכ"ח] נשיא
אגודת הרבנים
בארה"ב וקנדה.
כבר בצעירותו
למד עם גדולי
הרבנים בהם:
האור שמח
מדווינסק,
הרוגאטשובר,
הגאון רבי חיים
עוזר גרודזנסקי
והגאון רבי חיים
מבריסק .כיהן כרב בהאריסבורג שבפנסילבניה ,בספרינגפילד ,ובסינסיטי שבאוהיו .בזמן מלחמת
העולם השנייה עמד בראש פעילות "ועד ההצלה" עבור יהודי אירופה.
מחיר פתיחה₪ 245 :

מכתב ארוך .שאלה בענייני מילה שנשלחה אל
.333
'המחזה אברהם' ,בכת"י הרה"ג רבי לוי יצחק
הארמעלין אב"ד פודקאמיןLong letter. Question in .
the subject of Milah that was sent to the Machzeh
Avraham, in the handwriting of Rabbi Levi Yitzchok
Harmelin Rav of Fudkamin.
מכתב ארוך .שאלה בענייני ברית מילה שנשלחה אל הרה"ג
רבי אברהם מנחם מנדל הלוי שטינברג ' -המחזה אברהם',
בכת"י וחתימת הרה"ג רבי לוי יצחק הארמעלין אב"ד
פודקאמין.
אלעסק ,תרפ"ה 52 .שורות וחתימתו 21.7/28.5 .ס"מ .המכתב
כנראה שלא נדפס.
נייר יבש .מעט כתמים 2 .הדבקות .מספר קרעים וחורים .מצב
טוב.
Long letter. Question in the subject of Milah that was sent
– to Rabbi Avraham Menachem Mendel Haleivy Steinberg
the Machzeh Avraham, in the hand writing and signature
of Rabbi Levi Yitzchok Harmelin Rav of Fudkamin.

224

Looks like it wasn't printed. Dry paper. Few stains. 2 gluing's. few tears and holes. Good
condition.

הרה"ג רבי אברהם מנחם מנדל הלוי שטיינברג – המחזה אברהם [תר"ז – תרפ"ח] מגדולי רבני
גליציה .כיהן כרב בעיר סניאטין ושל בראדי .היה חסידו של האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יעקב
מסאדיגורא בנו של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין .ספריו' :קדושת שביעית' שו"ת 'מחזה
אברהם'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

תשובה הלכתית ארוכה( 3.5עמ') בכת"י וחתימת
.334
הרה"ג רבי משה הלוי שטיינברג אבד"ק ברודי והסתדרות
הרבנים באמריקה .ראש חודש סיון תש"יLong Halachid .
answer (3.5 pages) in the handwriting and stamp of Rabbi
Moshe Haleivey Steinberg Rav of Brody and the Rabbinical
union in the United States of America. Rosh Chodesh Sivan
1950.
תשובה הלכתית ארוכה( 3.5עמ') בכת"י וחתימת הרה"ג רבי
משה הלוי שטיינברג אבד"ק ברודי והסתדרות הרבנים
באמריקה.
המכתב בנושא מכירת חמץ של שותפים אשר חלק מהשותפים
מיחו ולא הסכימו למכור חמצם.
ראש חודש סיון תש"י .למעלה מ 90-שורות וחתימתו .המכתב
כנראה שלא נדפס.
נייר מכתבים רשמי .מצב טוב מאוד.
Long Halachid answer (3.5 pages) in the handwriting and
stamp of Rabbi Moshe Haleivey Steinberg Rav of Brody
and the Rabbinical union in the United States of America. The letter is in the subject of
selling Chametz that belongs to a few people and some of them say that they do not
agree to sell their chametz.
More then 90 lines and his signature. The letter was likely not printed. Official letter
stationary. Very good condition.
הרה"ג רבי משה הלוי שטיינברג [ ]1903/1987נכדו של בעל ה'מחזה אברהם' .כיהן כאב"ד ברודי,
ולאחר השואה עבר לניו-יורק וכיהן כאב בית דין של הסתדרות הרבנים באמריקה.

מחיר פתיחה₪ 280 :

נסיעת הרב הרצוג לדרום אפריקה והזמנה למסיבת תה עם היהודים שם .ת"ש
.335
The trip of Harav Herzog to South Africa and invitation to a tea party with .1940
.the local jews. 1940
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נסיעת הרב הרצוג לדרום אפריקה והזמנה למסיבת תה
עם היהודים בדרום אפריקה.
ת"ש  3 .1940מכתבים בלועזית 21/26 .ס"מ .מצב מצוין.
The trip of Harav Herzog to South Africa and
invitation to tea party with the local jews. 1940.
3 letters in foreign languages. 21/26 c"m. great
condition.

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט – תשי"ט
 ]1888/1959רבה הראשי האשכנזי של ארץ ישראל משנת
 .1936לפני עלותו לארץ ישראל כיהן כרבה הראשי של
אירלנד .מידי שבוע ביום שישי התכנסו בביתו רבנים רבים
לעסוק בתורה והלכה ,בהם הגאון רבי איסר זלמן מלצר,
הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך ,הגאון רבי שלום יוסף
אלישיב ועוד .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 350 :

חתימות רבני טבריה הספרדים .קבלה מכולל רבי מאיר בעה"נ
.336
בטבריהSignatures of the Sefardic Rabbanim of Tevaria. Receipt of the Kolel Reb .
Meir Baal Hanes in Tiveria.
קבלה מכולל רבי מאיר בעל הנס בטבריה.
חתימות וחותמות הרבנים רבי יעקב חי זריהן ורבי יעקב וואקנין .חותמת רבי מכלוף שטרית
וחותמות הכולל.
טבריה ,תש"א22.5/18.2 .
ס"מ .חורי תיוק .מעט קרעים
ובלאי בשוליים .מצב טוב מאוד.
Receipt of Kolel Reb Meir
Baal Hanes in Tevaria.
Signatures and stamps of
the Rabbenim Rabbi
Yakov Chai Zarian and
Rabbi Yakov Vaknin. The
stamp of Rabbi Michlof
Shitrit, and the stamp of
the kolel.
Tevaria, 1941. 18./22.5
c"m. filling holes. Few tears
and wear in the margins. Very good condition.

מחיר פתיחה₪ 175 :

תודה רבה ,ובהצלחה מרובה לכולכם.
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אנו מקבלים פריטים למכירותינו הבאות בכל תחומי היודאיקה וארץ ישראל:
ספרים עתיקים – מכתבי רבנים ואדמורי"ם – כתבי יד ,כלי כסף וחפצי
יודאיקה .מסמכים – ניירת ודברים מעניינים.

ליצירת קשר .0527 – 602 – 610 :מייל c7602610@gmail.com

תודה רבה חנוך ברנד וצוות ברנד מכירות פומביות
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