בס"ד.

קטלוג מכירה מספר .19
שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס'  19שתתקיים ביום חמישי כ"ד אייר תשפ"א
 6.5.21בשעה ( 19:00שעון ישראל) במשרדנו ברח' אברהם בן דוד  21ב"ב.
נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג ,לכל שאלה או הערה אפשר לפנות אלינו בטלפון – ווטסאפ ובמייל;
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"ד אייר תשפ"א  6.5.21בשעה 19:00
לפרטים 0527-602-610 :אימיילc7602610@gmail.com :
קישור למכירה באתר בידספיריט:
https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/15013/1?lang=he

שימו לב מחירי הפתיחה – מדרגות המחירים והתשלום
בשקלים ישראלים בלבד!! ,למשלמים בכרטיס אשראי לא השתנה אופן
התשלום(גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים)

Please note the opening prices - the price steps and payment in Israeli
shekels only !!, for those who pay by credit card, the method of
payment has not changed (even in the past, our credit device charged
)in shekels
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.
לקוחות שלא ישלמו תוך  12ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות אצלנו במכירות
הבאותCustomers who do not pay within 12 business days from the date of sale .
will be blocked and will not be able to buy from us at subsequent sales

משלוחים לחו"ל אנו שולחים ב –  dhlבלבד!! Shipments abroad We ship
!! by DHL only

משלוחים בארץ דואר שליחים בלבד!! עלות משלוח למשלוחים
רגילים  ,₪ 50למשלוחים מיוחדים בבקשה צרו קשר.
Deliveries in Israel by courier only !! Shipping cost for regular
deliveries 50 NIS, for special deliveries please contact us.
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
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 .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.
 .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.
 .20לנוחיות 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.
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

9.

10.

11.

12.

13.

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.
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.
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
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.

14. 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.
15. 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
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"

שימו לב מחירי הפתיחה – מדרגות המחירים והתשלום
 למשלמים בכרטיס אשראי לא השתנה אופן,!!בשקלים ישראלים בלבד
)התשלום(גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים

Please note the opening prices - the price steps and payment
in Israeli shekels only !!, for those who pay by credit card, the
method of payment has not changed (even in the past, our
credit device charged in shekels)
תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה
חנוך ברנד וצוות בית המכירות
 ספרי קודש עתיקים ומעניינים – מכתבי:אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות
.רבנים ואדמורי"ם – כתבי יד וחפצי יודאיקה
0527 – 602 – 610 ניתן ליצור קשר בטלפון
0533967804 או בטלפון המשרד

ציורים.

 .1לסיה ברשוב  .LESYA BERSHOV -יהודים חרדים ברחובות ירושלים ציור ענק .שמן על
בדLESYA BERSHOV. Haredi Jews on the streets of Jerusalem Huge painting. Oil .
.on canvas
יהודים חרדים מאנשי הישוב הישן ,צועדים ברחובות שכונת מאה שערים שלמרגלות העיר העתיקה.
שמן על בד ,ציור ענק מהציירת לסיה ברשוב מאוקרינה – ישראל תלמידתו של הצייר מארק טוצ'ילקין.
למדה במכון
לאמנות בחרקוב
בין  1992ל -
 1997וחבר
בחברה לאמנות
באוקראינה.
נולדה בחרקוב
אוקראינה בשנת
 1975והיגרה
לישראל בסוף
שנות התשעים.
גודל 132/119
ס"מ .ללא
מסגרת ,מצב טוב
מאוד .חתום
באנגליתSize .
132/119 cm. No
.frame, very good condition. Signed in English
מחיר פתיחה .₪ 3500

 .2לסיה ברשוב  .LESYA BERSHOV -פורים .ציור גדול שמן על בדLESYA BERSHOV. .
.Purim. Large painting oil on canvas
רחוב יהודי בפורים,
אנשים מחופשים
כולל אנשים שנראה
שקיימו את השתיה
כדתA Jewish ..
street on Purim,
disguised people
including people
who seem to
have practiced
drinking as
 .writtenשמן על
בד .צ יור גדול
מהציירת לסיה
ברשוב תלמידתו

של הצייר מארק טוצ'ילקין .למדה במכון לאמנות בחרקוב בין  1992ל  1997-וחבר בחברה לאמנות
באוקראינה .נולדה בחרקוב אוקראינה בשנת  1975והיגרה לישראל בסוף שנות התשעים.
גודל  120/100ס"מ .ללא מסגרת ,מצב טוב מאוד .חתום באנגליתSize 120/100 cm. No frame, .
.very good condition. Signed in English
מחיר פתיחה .₪ 2450

 .3לסיה ברשוב  .LESYA BERSHOV -יהודים חרדים בגשם .שמן על בדLESYA BERSHOV. .
.orthodox Jews in the rain. Oil on canvas
יהודים חרדים מבני הישוב הישן הולכים בגשם לחלקם מטריות להגנה .בין ההולכים נראה נער צעיר
כנראה מיד אחרי בר המצווה הולך
ללימודו כשספר מתחת לבית
שחיו .שמן על בד .ציור מהציירת
לסיה ברשוב תלמידתו של הצייר
מארק טוצ'ילקין .למדה במכון
לאמנות בחרקוב בין  1992ל -
 1997וחבר בחברה לאמנות
באוקראינה .נולדה בחרקוב
אוקראינה בשנת  1975והיגרה
לישראל בסוף שנות התשעים.
גודל  70/90ס"מ .ללא מסגרת,
מצב טוב מאוד .חתום באנגלית.
Size 70/90 cm. No frame, very
good condition. Signed in
.English
מחיר פתיחה .₪ 1400

 .4אדולף ( אד) אדלר .כליזמרים וחסיד
רוקד .שמן על בד .מסגרת נאהAdolf .
(Ed) Adler. Klezmers and a dancing
.chasid. Oil on canvas. Nice frame
החסיד רוקד לצלילי התזמורת היהודית ,שלושה
יהודים מנגנים וחסיד רוקד .שמן על בד מהצייר
אדולף ( אד) אדלר.
גודל הציור (ללא המ סגרת)  ,30/40גודל כולל
מסגרת  65/55ס"מ .מסגרת נאה ,חתום אדלר אד.
Painting size (without frame) 30/40, overall size
including frame 65/55 cm. Nice frame, signed
.Adler Ed
מחיר פתיחה .₪ 525

אדולף ( אד ) אדלר .הסנדלר .שמן על
.5
בד .מסגרת נאהAdolf (Ed) Adler. The .
.shoemaker. Oil on canvas. Nice frame
סנדלר יהודי בעבודתו בתיקון מנעלים .שמן על
בד מהצייר אדולף ( אד ) אדלר.
גודל הציור (ללא המסגרת)  ,30/40גודל כולל
מסגרת  65/55ס"מ .מסגרת נאה ,חתום אדלר
אדPainting size (without frame) 30/40, .
overall size including frame 65/55 cm. Nice
.fra me, signed Adler Ed
מחיר פתיחה .₪ 525

כלי כסף וחפצי יודאיקה.

 .6חנוכיית רגל ישראלית .כסף  .800ישראל שנות ה – 50/60
Israeli foot menorah. Silver 800. Israel 50s / 60s
חנוכיית רגל קטנה עם מגן דוד בראשה וכיתוב "ישראל" בבסיסה.
החנוכייה עשויה כסף ,חתום בחותמת  800ישראל שנות ה – .50/60
משקל  103.2גרם ,גובה  18.5ס"מ ,רוחב  17.5ס"מ .מעט דפיקות
ופגיעותWeight 103.2 grams, height 18.5 cm, width 17.5 cm. Slight .
.knocks and vulnerabilities
מחיר פתיחה .₪ 315

חנוכיית גב מאסיבית ,כסף סטרלינג
.7
Massive back menorah, 925 .925
.sterling silver
חנוכיית גב מאסיבית עשויה כסף חתום .גב
אריות מחזיקים מגן או כעין כד .ללא שמש
וללא כד ,מעניין שחנוכייה זו יש  3מקומות
להכניס שמש ,כד והשלישי למה משמש?.
גובה  17ס"מ ,רוחב  23ס"מ .משקל 830
גרם .מצב טוב – טוב מאודHeight 17 cm, .
 width 23 cm. Weight 830 grams. Good.very good condition

מחיר פתיחה .₪ 2100

 .8חנוכיית כסף מרשימה .חתום סטרלינג An impressive silver menorah. Signed .925
.925 sterling
מנורת חנוכה מרשימה ומיוחדת.
עם קיר ,בחלקו העליון כתר,
מתחתיו עיטורים ושני לוחות
הברית עם עשרת
הדברות(בקיצור) ושני אריות
מצדיהם .שורת בזיכים גדולים
ולפניהם  3עמודים ועליהם
שרשרת בין אחד לשני .ללא
השמש וכד השמן(בחלקו העליון
מ 2-הצדדים מקום להניח שמש
וכד שמן).
חתום סטרלינג  .925גובה  26.5ס"מ .רוחב  26.5ס"מ .משקל  870גרם .מצב טוב מאוד.
Signed 925 sterling. Height 26.5 cm. Width 26.5 cm. Weight 870 grams. Very good
.condition
מחיר פתיחה₪ 3150 :

שאול בז .חנוכיית ברונזה נדירה .חתומה
.9
וממוספרת ,סדרה מצומצמת 50 ,עותקיםShaul Bez. .
A rare bronze menorah. Signed and numbered,
.limited series, 50 copies
חנוכיית גב מברונזה ,עיטורי עלים – אריות ומנורת
שבעה קנים חתומה מאחור ע"י האמן שאול בז ,חתימות
בעברית ואנגלית .מהדורה מצומצמת בת  50עותקים,
עותק  .4/50חנוכייה כבדה  1.68ק"ג ,גובה  21ס"מ,
רוחב  23ס"מ .מצב טוב מאודHeavy menorah 1.68 .
.kg, height 21 cm, width 23 cm. Very good condition
מחיר פתיחה .₪ 280

 .10חנוכיית קיר ,מגזרת פח .עבודת יד .צפון אפריקה? סוף המאה
ה – Wall menorah, tin cutout. Handmade. North ?19
?Africa? The end of the 19th century
חנוכיית גב לתלייה על קיר מגזרת פח ,דוגמת חלונות וצמחים .עבודת יד
פרימיטיבית(שינוי בעבודה מצדדי החנוכייה ,ניסיון לחקות דוגמא
מסוימת?) .דוגמא לא מצויה.
צפון אפריקה? ישראל? סוף המאה ה –  ?19תחילת המאה ה – ?20
החנוכייה נראית עתיקה.

שורת הבזיכים מנותקת בחלקה מגב החנוכייהThe row of buckles is partially detached from .
.the back of the menorah
גובה  25ס"מ ,רוחב  22ס"מ .מצב טוב. Height 25 cm, width 22 cm. Good condition.
מחיר פתיחה .₪ 350

נדיר .קופסת אתרוג עומדת ,האחים צדוק .כסף  .925ישראלrare. A box of .
.11
.etrog stands, the Zadok brothers. Silver 925. Israel
קופסת אתרוג עגולה ,עומדת( .שהאתרוג עומד בקופסא לא שוכב) .עם עבודת פיליגרן ואיורי
 12המזלות .חתום בתחתית :אחים צדוק 925 ,ומיוצר בישראל(כתוב באנגלית).
קופסאות אתרוג עומדות יחסית נדירות.
משקל  218.5גרם ,גובה כ  23 -ס"מ ,קוטר  8.5ס"מ .מצב טוב מאודWeight 218.5 grams, .
.height about 23 cm, diameter 8.5 cm. Very good condition
מחיר פתיחה .₪ 560

 .12קופסת כסף לאתרוג .הולנד,
Silver box for etrog. The ...1930
... Netherlands, 1930
קופסת כסף לאתרוג עם עיטורים.
חותמות כסף הולנדיות1930 ,
בקירוב 620 .גרם .מצב טוב מאוד.
.g. Very good condition 620
מחיר פתיחה₪ 1575 :
 .13המזוזה הקטנה בעולם? מזוזה מיניאטורית זהב  9קרט עם מזוזת "גוויל" תואמת2.4 ,
ס"מ .אירופה סוף המאה ה – The smallest mezuzah in the world? Miniature 9 .19
carat gold mezuzah with
matching "gvil" mezuzah, 2.4
.cm. Europe late 19th century
מזוזת גוויל מיניאטורית  2.4ס"מ
כתובה בידי סופר נתונה בתוך בית
מזוזה מיניאטורי מזהב  9קרט
עם חלון קטנטן.
כפי הנראה זאת המזוזה הקטנה
בעולם(בבית המכירות מורשת
מכירה  17היה משהוא דומה אך
מעט יותר גדול שהם כתבו
שכנראה הקטנה בעולם)

משקל כולל  0.7גרם ,אורך הבית  2.8ס"מ .כפי הנראה אירופה סוף המאה ה –  .19מצב טוב מאוד.
.Very good condition
מחיר פתיחה .₪ 875

 .14סט מטבעות פדיון הבן מכסף טהור  .999הוצאה פרטית 5 .מטבעות.
Set Coins for Pidyan Haben pure silver 999. Private publication. 5 Coins.
סט מטבעות פדיון הבן
מכסף טהור  .999הוצאה
פרטית 5 .מטבעות.
על המטבעות מ 2 -הצדדים
רישום" :קדש לי כל בכור".
בצד אחד" :שקל" ובצד שני:
"כסף טהור" .ללא חתימה.
משקל כל מטבע :בין 20.5 -
ל  21.1 -גרם ,כך שכל חמש
מטבעות משקלם בין -
 102.8ל –  104.5גרם.
קוטר 3.2 :ס"מ .מצב טוב
מאוד.
Each coin weighting: between 20.5 and 21.1 gram, totaling all five together
weighting between 102.8 and 104.5 gram. Diameter: 3.2 c"m. very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .15סט מטבעות פדיון הבן מכסף טהור  .999הוצאה פרטית 5 .מטבעות.
Set Coins for Pidyan Haben pure silver 999. Private publication. 5 Coins.
סט מטבעות פדיון הבן
מכסף טהור .999
הוצאה פרטית5 .
מטבעות.
על המטבעות מ2 -
הצדדים רישום" :קדש
לי כל בכור" .בצד אחד:
"שקל" ובצד שני" :כסף
טהור" .ללא חתימה.
משקל כל מטבע :בין -
 20.5ל  21.1 -גרם ,כך
שכל חמש מטבעות
משקלם בין  102.8 -ל
–  104.5גרם .קוטר:
 3.2ס"מ .מצב טוב
מאוד.
Each coin weighting:
between 20.5 and 21.1 gram, totaling all five together weighting between 102.8
and 104.5 gram. Diameter: 3.2 c"m. very good condition.

מחיר פתיחה₪ 280 :

 .16מטבע נצחון מלחמת ששת הימים – מטבע יום העצמאות תשכ"ט .לוט  2מטבעות כסף.
.Victory Coin of the Six Day War - Independence Day Coin 1969. Lot of 2 silver coins
לוט  2מטבעות כסף.
מטבע ניצחון מלחמת ששת הימים
כ"ח אייר תשכ"ז  10 .1967ל"י.
כסף  .935קוטר  37מ"מ .משקל 26
גרם .בצד אחד :הכותל המערבי
והתאריך :כ"ח אייר תשכ"ז .בצדו
השני :סמל צה"ל והמילה "ישראל"
בעברית ,ערבית ואנגלית.
"מטבע יום העצמאות תשכ"ט
שלום קשוט"  10 .1969ל"י כסף
 900קוטר  37מ"מ משקל  26גרם.
בצד אחד" :שלום" בצד השני" :ולא
ידע איש את קבורתו"(משה רבינו).
המטבעות נתונים בתוך נרתיקים מקוריים .מצבים טוב מאודThe coins are housed .
.inside original cases. Very good situations
מחיר פתיחה₪ 175 :

נדיר .מטבע כסף ,החינוך העצמאי.
.17
"נצח ישראל לא ישקר".
Rare. silver coin, independent education.
"Netzach Yisroel Lo Yeshaker".
נדיר .מטבע כסף ,החינוך העצמאי.
בצד אחד בחלקו העליון" :נצח ישראל לא ישקר"
ובמרכזו :כעין שני לוחות הברית ובתוכם" :ושננתם
לבניך החינוך העצמאי" .בצדו השני נכתב באנגלית
סטרילינג.
לא מצאנו פרטים על מטבע זה.
We didn't find details on this coin.
מחיר פתיחה₪ 350 :
 .18מגש כסף מאסיבי .חתום Odiot
פאריז .צרפתMassive silver .
tray. Signed Odiot Paris.
.France
מגש כסף חלק ,גדול ומאסיבי עם
מונוגרמה .חתום בחותמות יצרן ופאריז,
 .A PARIS Odiotגודל  44/33ס"מ .משקל
 1440גרם .מצב טובSize 44/33 cm. .
.Weight 1440 grams. Good condition
מחיר פתיחה .₪ 2800

מטיל כסף Degussa FEINSILBER .כסף
.19
טהור  100 .999גרםSilver brick. Degussa .
.FEINSILBER Pure Silver 999. 100 g
מטיל כסף Degussa FEINSILBER .כסף טהור .999
 100גרם.
 5.5/3.1ס"מ .מצב טוב מאוד. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

השכלה – ציונות – א"י ,עיתונים וכו'.
 .20שנה טובה מוקדמת ונדירה .מפת א"י – אישי ציונות ונופי א"י .ארה"ב? ארץ ישראל?
 1930בקירובearly and rare shana tova. Map of Israel - personalities of Zionism .
and landscapes of Israel. USA? Israel? Approximately 1930.
לשנה טובה תכתבו ,ברכת שנה
טובה בפורמט אלבומי קטן נפתח
לגודל כ –  50/57ס"מ .מצדו אחד
מפת ארץ ישראל עם הקולוניות
העבריות(תל אביב עדיין לא
מוזכרת) שהודפסה בארה"ב בשנת
 .1910מצד שני תמונות אישי
ציונות :הרצל ,וויצמן ,אוסישקין,
הרברט סמואל ,סוקולוב ועוד וכן
תמונות נופים ואתרים בא"י ,עם
כיתובים בעברית ואנגלית.
ארה"ב? ישראל?  1930בקירוב.
גודל פתוח  50/57ס"מ .קרעים
בשוליים ,קמטים ,מעט כתמים ,מצב טוב – טוב מאודOpen size 50/57 cm. Tears in margins, .
.wrinkles, few stains, good - very good condition
מחיר פתיחה .₪ 280

 .21זאב רבן ,רות גיליונות לא חתוכים –
שיר השירים .ניו יורק – ירושלים1930 .
Zeev Raban, Ruth Uncut Sheets – shir
hashirim. New York - Jerusalem. 1930
לוט  2ספרים עם איורי זאב רבן .א' מגילת
רות באנגלית עם איורים מאת זאב רבן ניו יורק
 .1930גיליונות לא חתוכים .ב' .שיר השירים
באנגלית עם איורים מזאב רבן .ירושלים
הוצאת שיר השירים .1930

שני הספרים במהדורות מפוארות ,שיר השירים מתפרק ,מצב טוב – טוב מאודBoth books in .
.fancy editions, shir hashirim falls apart, good - very good condition
מחיר פתיחה .₪ 280

' .22ירושלים' מאת משה מנדלסון 3 .שערים .זיטאמיר  -שאדאוו ,תרכ"ז 'Jerusalem' .1867
.by Moshe Mendelssohn. 3 titel pages. Zhitomir - Shadavo, 1867
ספר 'ירושלים' מאת משה מנדלסון.
זיטאמיר בדפוס א .ש .שאדאוו.
תרכ"ז  ]1[ ,XXX, [2], 123 .1867עמ’;
 20.4ס"מ 3 .שערים ,אחד
מהשערים בלועזית.
כריכה ישנה פשוטה .כתמים .מעט
נזקי עש בעיקר בשוליים .מצב טוב.
Simple old cover. Stains. Slight
moth damage mostly in the
.margins. Good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .23לוט  12חוברות "במה" לענייני אמנות תיאטרונית .ת"ש – תש"וlot 12 pamphlets. .
“bama” For matters of theatrical art. 1940-1946.
לוט  12חוברות "במה" לענייני אמנות
תיאטרונית .ת"ש – תש"ו.
א' .חוברת כ"ה ,ג' ת"ש .ב' .חוברת כ"ו ,א'
תש"א .ג' .חוברת כ"ז ,ב' תש"א .ד' .חוברת
כ"ח ,ג' תש"א .ה' .חוברת מ' ,ד' תש"ג .ו'.
חוברת מ"ו ,ג' תש"ה .ז' .חוברת מ"ז ,א'
תש"ו .ח' .חוברת מ"ח ,ב' תש"ו .ט' .חוברת
מ"ט ,ג' תש"ו .י' .חוברת ל"א ,ו' תש"א .י"א.
חוברת ל"ב ,א' תש"ב .י"ב .חוברת ל"ג ,ב'
תש"ב.
בחוברות ישנם עמודים מלאים בתמונות
מאנשי הבמה ומההופעותIn the .
booklets there are pages full of pictures from the stage people and the
.performances
גדלים ומצבים משתנים ,באופן כללי מצב טוב מאודVariable sizes and conditions, .
.generally very good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

' .24אין וועלדל' דרמות באידיש לילדים.
שיקאגו'In Weldel' Yiddish .1926 ,
.dramas for children. Chicago, 1926
ספר 'אין וועלדל' (ביער קטן) דרמה
לילדים ביידיש מאת מיכל דאווידזאן,
עם איורים בשחור לבן מאת טודרוס
גלר.
שיקאגו  138 .1926עמ';  26/18ס"מ.
כריכה מקורית ,החלק האחורי מנותק.
מצב טוב מאודOriginal cover, back .
.detached. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

'עתוננו לילדים קטנים' .שנה
.25
ראשונה ושלישית 63 .גיליונות.
'yitonrnu layeladim haktanim'. First
.and third year. 63 sheets
'עתוננו לילדים קטנים' סיפורים ושירים,
חידות ובדיחות ,מכתבים למערכת ועוד.
 2כרכי גיליונות של השנה הראשונה
והשלישית .סה"כ  63גיליונות.
ירושלים – ת"א .תרצ"ג – תרצ"ה24 .
ס"מ .כריכות ישנות .כתמים .באופן כללי
מצב טובOld covers. Stains. Overall .
.good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :
 .26פרץ אלופי ,כת"י ספר 'וילנא ירושלים דליטא' .אוטוגרף וכתבי יד נוספיםPeretz Alufi, .
manuscript of the book 'Vilna Jerusalem of Lithuania'. Autograph and other
.manuscripts
"וילנא – ירושלים
דליטא" אוטוגרף בכתב
יד המחבר פרץ אלופי עם
תיקונים והערות לדפוס.
כתבי יד נוספים ,וחוברת
בכת"י" :מה רוצים
המורים".
מאות עמודים בכת"י.
גדלים ומצבים משתנים,
באופן כללי מצב טוב
מאודHundreds of .
pages in handwriting.

.varying Sizes and conditions, generally very good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :
 .27משפחת רג'ואן מהמשפחות העיראקיות העשירות בירושלים .אוסף מסמכי עבודה
וביטוח – קבלות ועודThe Rajwan family .
is one of the richest Iraqi families in
Jerusalem. Collection of work and
insurance documents - receipts and
.more
אוסף גדול של מסמכי עבודה וביטוח –
קבלות ,חשבונות ועוד של משפחת רג'ואן
מהמשפחות העיראקיות העשירות
בירושלים ,משפחה יהודית מעירק שסחרה
באורז ותה ובא"י בעסקי בנייה.
עשרות דפים חלקם בעברית וחלקם בלועזית.
גדלים ומצבים משתנים ,באופן כללי מצב טוב.
Dozens of pages, some in Hebrew and
some in foreign languages. Variable sizes
.and conditions, generally good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

קבלה.
 .28קבלה ,מהדורה נדירה .עונג שבת .מקום דפוס לא ידוע.
תקמ"גkabala, rare edition. Oneg shabat. Unknown .
.printing location. 1733
ספר "עונג שבת" ,על עניני קבלה ללמוד בו בשבת קודש ,מאת רבי ראובן
הכהן כ"ץ בעל 'ילקוט ראובני' ,בן הגאון מו' האשקי כ"ץ ונכד בעל ה'כלי
יקר' .הספר הוא ליקוט מקוצר מדברי האריז"ל ,זוהר הק' ועוד על עניני
שבת קודש ,דבר השווה לכל נפש ,הרוצה לעסוק בסודות התורה מבלי
האריכות שבדבריהם הקדושים בכדי שיוכל כל אחד ללמוד בהם.
מקום דפוס לא ידוע ,תקמ"ג 28 .דף 17 .ס"מ.
ללא כריכה .דפים עבים .נקבי עש .מצב בינוני  -טובWithout cover. .
.Thick papers. Moth holes. Fair - good condition
רבי ראובן ב"ר האשקי כ"ץ .נכדו בן בתו של רבי שלמה אפרים מלונטשיץ
בעל הפירוש המפורסם 'כלי יקר' .מקובל ,דרשן וסופר .מחכמי פראג.
חיבורו המפורסם הוא "ילקוט ראובני" ,המכיל ליקוטים מספרי קבלה שונים.
חלקו הראשון של הספר ערוך לפי סדר הא-ב (ילקוט ראובני הקטן) ,וחלקו
השני ערוך לפי סדר פרשיות התורה (ילקוט ראובני הגדול) .כן חיבר ספר
"דבר שבקדושה" ,על עניני תשובה .נפטר שנת תל"ג.
מחיר פתיחה .₪ 245

' .29הדרת מלך' פירוש מאמרי הזוהר לרבי שלום בוזגלו .מהדורה ראשונה.
אמסטרדם .תקכ"ו 'Hadrat Melech' commentary the Zohar's .1726
.articles to Rabbi Shalom Buzaglo. First Edition. Amsterdam. 1726
ספר 'הדרת מלך' פירוש על מאמרי הזוהר מאת המקובל רבי שלום בוזאגלו.
מהדורה ראשונה .אמסטרדם ,תקכ"ו  ]4[ .1726קי"ו [ה'] ד';  20.5ס"מ.
כריכה עתיקה .דפים ראשונים עם קרעים ובלאי .נזקי עש וכתמים .מצב בינוני.
Antique cover. First leaves with tears and wear. Moth damage and
.stains. Fair condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

' .30זוהר חדש ומדרש הנעלם' .מהדורה נדירה .קושטא ,ת"ק
’zohar chadash vemidrash hanehelam’. Rare .1740
edition. Kushite 1740.
ספר 'זוהר חדש ומדרש הנעלם' על התורה ,שיר השירים,
מדרש רות ,מדרש איכה ,תיקונים וסוד ה'.
מהדורה נדירה .קושטא .ת"ק  .1740קע"ו ד';  21.5ס"מ.
ללא כריכה .נזקי עש בעיקר בשוליים .כתמים מעט הדבקות
וקרעים .מצב בינוני – טובWithout cover. Moth damage .
mostly in the margins. stains Slight adhesions and tears.
.Fair- good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

'תיקוני הזוהר' ,שאלוניקי ,תר"ו
.31
 .1846חתימת בעלות עתיקה’tikuney .
hazohar’, Salonika 1846. Antique ownership
signature.
ספר 'תקוני הזוהר' שחיבר התנא האלוקי רבי
שמעון בר יוחאי .עם תוספת מחידושי המקובל
רבי משה זכות.
שאלוניקי ,תר"ו  ]1[ .1846ק"ס ד';  24.5ס"מ.
בדף אחרי השער חתימת בעלות עתיקה בכ"י
מזרחי.
ללא כריכה ,שוליים רחבים .כתמים .נזקי עש
בעיקר בשוליים .מעט הדבקות וקרעים .מצב טוב.

Unbound, wide margins. Stains. Moth damage mostly in the margins. Slight
.adhesions and tears. Good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :
' .32תיקוני הזהר' דובנא ,תקס"ה  .1805נייר
כחלחל’tikuney hazohar’ duvna 1805. Bluish paper. .
ספר 'תיקוני הזהר' שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר
יוחאי.
דובנא ,תקס"ה  .1805ה' ,ז'  -קל"ב ,י' ד';  22ס"מ .חלק
מדפי הספר בנייר כחלחל/ירקרק.
הסכמת הרה"ג רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטראה
ודייני אוסטראה.
בתוך הספר מספר חותמות דהויות" :מרדכי דובער ב"ר
דוד  ."....ותיקונים בכ"י חדש.
כריכה ישנה פגועה .תעלות ונזקי עש עם פגיעות בטקסט.
הדבקות .כתמים .מצב בינוני – גרוע.
Inside the book are a number of faded stamps:
"Mordechai Dover son of Rabbi David
Old cover damaged. Moth canals and moth damage
with text vulnerability. adherence. Stains. Fair - poor
.condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

' .33שער רוח הקודש' ירושלים ,תרל"ד  .1874דפוס גאשצינני.
'shahar ruach hakodesh' Jerusalem, 1874. Gashtsinni printing
.press
ספר 'שער רוח הקודש' השער השביעי לרבי חיים וויטאל.
ירושלים ,תרל"ד  .1874דפוס יצחק גאשצינני ושותפו יעקב דוד29.3 .
ס"מ.
כריכה מקורית פגועה ,וללא החלק הקדמי .כתמים ובלאי .מעט קרעים
ונקבי עש .מצב בינוני – טובOriginal cover damaged, and without .
front. Stains and wear. Few tears and moth holes. Fair - good
.condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

סגולות קמיעות ורפואות.
 .34שואה .ספר סגולה' .שערי ישועה כתבי סגולה מהבעש"ט' .סעקעליד ,תש"ג .?1943

Holocaust. Sefer Segulah. 'Shaarei Yeshuah Segulah writtings from the Baal
ShemTov'. Sekelhid, 1943?.
ספר סגולה' .שערי ישועה כתבי
סגולה מהבעש"ט'.
נדפס בזמן השואה כסגולה
לשמירה והצלה ,זמן קצר לפני
פלישת הנאצים להונגריה.
מהדורה שנייה בתוספת הקדמה
והסכמות .סעקעליד ,בדפוס אלמנת
שבתי קאהן .תש"ג  .?1943כ"ו []5
עמ';  15.5ס"מ.
כריכה רכה מעטפת .במספר מקומות
בודדים מעט כתמים ובלאי .מצב טוב
מאוד.
Soft paperback cover. In a few spots there are some stains and wear. Very good
condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

' .35אברך' – סגולה לאריכות ימים' .אילת אהבים' – סגולה לשמירה מעולה .כרך ספרים.
‘avrach’ - a virtue for longevity. 'Eilat Ahahavim' - a virtue for excellent
.preservation. Volume of books
כרך ספרים ובהם  2ספרי סגולה
חשובים.
א' .ספר 'אברך' ביאור על ספר
תהילים בדרך החסידות "חברו
המחבר כשהיה ילד בן שנים
תשעה ,בתוך ימים תשעה" מאת
הרה"ג רבי אהרן מאיר
פריעדלענדר אבד"ק באלחוב.
בסופו 'מאיר לעולם' על מסכת
קידושין.
מונקאטש .תרנ"ג  .1893ס"ד ד';
הסכמות חשובות ובהם הסכמת
הרה"ק רבי ישכר בעריש מדאלינא
אשר מברך הקונים..." :להיות
שלום ושלוה בארמנותיכם ותגדלו
את בניכם לטוב בעיניכם ותאריכו
ימים ושנותיכם."....
ב' .ספר 'אילת אהבים' פירוש על
שיר השירים מהמקובל האלוקי רבי
שלמה הלוי אלקבץ.
למברג ,תרמ"ט  ]4[.1888ס"ח ד';
מהדורה לא ידועה .ככל הנראה יצאו  2מהדורות באותו שנה עם שינויים.
במהדורה זו אין את כל ההסכמות שבמהדורה השנייה הנפוצה.
הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי אליעזר צבי סאפרין מקומרנא בה מברך" :ובודאי מי
שיקח את הסה"ק הזה לביתו יהי' לו לשמירה מעולה".

ג'' .סידורו של שבת' ב"ח .שער נפרד לח"ב .ווארשא ,תר"נ  200 .1889עמ';  22.5ס"מ.
מצב טוב .כריכה ישנה פשוטה ,השדרה מעט קרועה .מעט כתמים ונקבי עש .בספר 'סידורו
של שבת' נזקי עש ,מעט הדבקות ובלאי.
Good condition. Simple old cover, spine slightly torn. Few stains and moth holes. In
the book " Siddurah shel Shabbat" moth damage, little adhesion and wear
מחיר פתיחה₪ 350 :
 .36נדיר ביותר .ספר 'רפואות' עם סגולות מבעל ה'לבושי שרד' .מהדורה ראשונה .כרך
ספריםExtremely rare. the book ‘refuhot’ with virtues from the author of .
.'levushey hasrad'. First Edition. Volume of books
נדיר ביותר .ספר 'רפואות' מהרופא הגדול אביר הרופאי’ אשר לו שם בגבורים אשר נמצא
בכ"י בבלטיעק.
עם סגולות
מהרה"ק רבי דוד
שלמה איבשיץ
מסורקא בעל
ה'לבושי שרד'.
מהדורה ראשונה.
לבוב ,תרכ"ה
 ]18[ .1865ד';
 19.5ס"מ.
מעבר לעמוד
השער" :מצאתי
בספר קדמון,
מרבי שמואל
שער אריה"
[פורטוליאונה].
כרוכים עמו :ספר 'מאמר האחדות' עותק חסר וללא שער .ספר 'יסוד האמונה' מהרה"ג רבי
יוסף יעב"ץ .ספר 'קול אריה' מהרה"ק רבי אריה ליב מפולנאה .טשערנאוויץ ,תרכ"ב
 .1862ספר 'זכירה וענייני סגולות' ב"ח בשערים נפרדים .למברג' .1864 ,דברי חכמים'
.1865
כריכה חצי עור מעט מנותקת .דף אחרון בספר 'רפואות' מנותק .הדבקות בספר 'מאמר
האחדות' ובדף נוסף .כתמים .מצב טובHalf leather cover slightly detached. Last page .
in the book ‘refuhot’ is detached. Adherence to the book ‘mahamar haachdut’ and
.another page. Stains. Good condition
מחיר פתיחה₪ 525 :

" .37סגולה לשמירה עליונה והצלחה בכל העניינים" .ספר 'רזיאל המלאך' עם הקדשה
וברכה נדירה ומיוחדת ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א"A virtue for .
supreme guard and success in all matters." The book 'Raziel hamalhach' with a
dedication and rare and special blessing from the Minister of Torah Rabbi Chaim
.Kanievsky Shlita
ספר 'רזיאל המלאך' המיוחס לאדם הראשון ,עם ביאור 'תשועת אדם' מאת מרן שר
התורה רבי חיים קנייבסקי.
בדף הפורזץ ברכה נדירה ביותר בעצם "חתימתו" הק' של מרן 'שר התורה' שליט"א.
"יהי רצון שיהיה ספר זה סגולה לשמירה עליונה והצלחה בכל הענינים"

. פרטים בבית המכירות.מצורף אישור חתום מרב חשוב ממשפחתו של מרן שר התורה
. מצב מצוין. ס"מ17.7 . תשע"ב,ב"ב
The book 'Raziel hamalhachl' attributed to the first man, with an annotation
.'Teshuat Adam' by Rabbi Chaim Kanievsky, Minister of Torah

On the Forzatz page, a very rare blessing is actually the "signature" of the Maran
."Minister of the Torah" Shlita
"May this book be a virtue for supreme preservation and success in all matters"
Attached is a signed certificate from the most important rav of the family of the
.Minister of Torah. Details at the auction house
.B.B., 2012. 17.7 cm. Excellent condition
₪ 4200 :מחיר פתיחה

 המים הקדושים שבורכו.38
מידיו הקדושת של
סידנא בבא סאלי – מי
– מקוה הבעל שם טוב
.קמיעות וסגולות ועוד
The holy water
blessed by the holy
hands of Sidna Bava
Sally - the water of the
mikveh of the Baal
Shem Tov - amulets
.and virtues and more
 קמיעות. פריטים6 לוט
.וסגולות לישועות

א' .המים הקדושים שבורכו מידיו הקדושת של סידנא בבא סאלי" ,מים אלו נדירים
ומסוגלים לזרע של קיימא ,זווג הגון ,רפואה ,פרנסה ולכל ישועה" .בקבוק קטן.
ב' .מי מקוה הבעל שם טוב" .סגולה לשמירה ,הגנה ,בריאות ולכל הישועות" .בקבוק
קטן.
ג' .שמן הישועות" .ציון נחל נובע מקור חכמה רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב" .בקבוק
קטן.
ד' .מזכרת מהילולת הצדיקים סידנא רבי אליעזר טורי זהב וסידנא רבי עיוש פרץ .בקבוק
קטן ערק.
ה' .סגולה לכל הישועות .קמיע עם תמונה של רבי יצחק כדורי.
ו' .סגולה לשמירה הצלחה בריאות ופרנסה .קמיע עם תמונה של רבי יצחק כדורי.
ז' .קמיע לבריאות ולשמירה מעין הרע.
גדלים ומצבים משתנים ,באופן כללי מצבים טוב מאודvaries Sizes and conditions, in .
.general very good conditions
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .39קמיע קלף ,להריון תקין ,בכ"י מולא רבי חנניא שרגא רבה של העדה הפרסית בא"י.
Parchment amulet, for normal pregnancy, in the handwriting of mula Rabbi
.Hanania Shraga Rabba of the Persian community in Israel
קמיע קלף ,להריון תקין ,בכ"י מולא חנניא שרגא .הקמיע נכתב לבתו וב"ה עשה פעולתו.
 23.7/4ס"מ .מעט כתמים .מצב טובThe amulet was written for his daughter and .
.Baruch Hashem did his work
.cm. Few stains. Good condition 4 / 23.7
רבי חנניא שרגא [תרס"ה – תשל"ז] נולד לאביו רבי יוסף רבה של העדה היזדית בפרס .דור
שישי לצדיק הקדוש ה'אור שרגא' אשר אמר עליו הבעש"ט הק' "יש לי ידיד בפרס" .עלה
לארץ הקודש בשנת תשט"ו ונתיישב בירושלים ,שם עסק כל ימיו בתורה ,בנגלה ונסתר.
ולימד וחינך תלמידים .רבים פנו אליו כדי לזכות לעצה ולהזכיר שמם בתפילותיו הקדושות.
דרש בשבתות בהלכה ואגדה ורבים באו כדי להתחזק מדבריו ,על דרשה זו לא ויתר אף
בזמן חולשתו וזקנתו .כינוי הכבוד שלו הוא גם "מולא" כתוארם של החכמים הפרסים.
מחיר פתיחה₪ 350 :

ספרי חסידות.

' .40קדושת אהרן' – 'נובלות חכמה'
מהאדמו"ר הרה"ק רבי אהרן
מסאדיגורא .שוליים רחבים .מהדורה
ראשונה .ווארשא ,תרע"ג .1913
''kdushat aaron’- 'novlot chochma
from the Admor Rabbi Aharon of

.Sadigura. Wide margins. 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';  27.2ס"מ.
שוליים רחבים במיוחד .מעט מאותיות השער בדיו אדומה.
כריכה מקורית .נזקי עש בעיקר בתחילת הספר .מעט כתמים .מצב טוב.
.Extra wide margins. A few of the title pages letters in red ink
Original cover. Moth damage mostly at the beginning of the book. Few stains. Good
.condition
האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן – 'הקדושת אהרן מסאדיגורא' [תרל"ז – תרע"ג] בן האדמו"ר
רבי ישראל נכדו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין .וחתנו של האדמו"ר רבי שלום יוסף בנו של
האדמו"ר רבי מרדכי פייבוש פרידמן מהוסיאטין .נפטר בשנת תרע"ג ונקבר בחלקת אדמור"י
רוז'ין בסאדיגורא ,דברי תורתו נדפסו בספר 'קדושת אהרן'.
מחיר פתיחה₪ 245 :

' .41תפארת ישראל' טשורטקוב – 'זכרון בספר ואבן ספיר' ברדיטשוב – 'שפת אמת' תשעה
שערים – 'בנין יהושע' .כרך  4ספרים חשובים .חתימות בעלות עתיקות'Tiferet Yisrael' .
 Chortkov - 'zikaron basefer veEven Sapir' Berditchov - 'sfat emet’ Nine title pages.'Binyan Yehoshua' Volume 4 Important Books. Antique ownerships signatures
כרך  4ספרים חשובים.
א' .ספר 'תפארת ישראל' אמרי קודש על סדר הפרשיות מהאדמו"ר הרה"ק רבי ישראל
מטשורטקוב.
מהדורה ראשונה .הוסיאטין ,תרס"ד  ]4[ .1904ס"ג [ ]7ד';
בסוף הספר רשימת
חותמים ענקית( 12עמ').
ב' .נדיר .ספר 'זכרון בספר
ואבן ספיר' תרי"ג מאמרים
מאת רבי יוסף ספירשטיין
מבריסק.
מהדורה יחידה .ברדיטשוב,
תרנ"ח  .1897מ"ח ד';
הסכמות רבות וחשובות.
לאחר ההסכמות דפי
רשימות חותמים( 5עמ')
ובהם גדולי האדמורי"ם
והרבנים.
ג .ספר 'שפת אמת' תשעה
שערים .לברר מציאות אל
ותורת משה אמת ותורה
שבעל פה ,וכל הי"ג עקרים אמת .וגם נכלל בו פי' על דרך רמז על אותיות א"ב מאת רבי
אלכסנדר פאלק.
מהדורה יחידה .ווילנא ,תרס"ב  .1901מ"ה ד';
ד' .ספר 'בנין יהושע' חידושים ופלפולים על כמה סוגיות עמוקות בש"ס וברוב לתרץ דברי
רבותינו הקדושים ...ודרושים מאת רבי יהושע אלטר ווילדמאן אב"ד ביליראדקע ולפנים
מו"ץ בווארשא.
מהדורה ראשונה .ווארשא ,תרנ"ז  ]3[ .1898ס"ה [ ]2ד'; אולי חסר 23.7 .ס"מ.

בדף הפורזץ עמוד בכתב יד" :הקדמה מדודי דוב ז"ל על חיבורו היקר ."...חתימות
עתיקות" :צבי הירש שניידער" "דוב בעריש פייגענבוים לובלין" בנימין שאכנער".
כריכת בד ישנה ופגועה .ספר 'תפארת ישראל מנותק וכן דף שער 'שפת אמת' .שוליים
רחבים לספר 'שפת אמת' .כתמים ומעט בלאי .מצב טובOld and damaged canvas cover. .
The book 'Tiferet Yisrael' is detached, as is the title page of 'Shfat Emet'. Wide
.margins for the book 'sfat emet’. Stains and little wear. Good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

' .42ישמח ישראל' טשורטקוב .מהדורה ראשונה .וינה .תרצ"ג .1933
.'yismach Israel' Chortkov. First Edition. Vienna. 1933
ספר 'ישמח ישראל' אמרות טהורות לשבתות ומועדים מהאדמו"ר הרה"ק
רבי ישראל מטשורטקוב.
וינה ,תרצ"ג  ,1933מהדורה ראשונה .קס"ז עמ';  21.7ס"מ.
כריכה ישנה .נייר עבה טוב .מעט כתמים .מצב טוב מאודOld cover. Good .
.thick paper. Few stains. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .43נדיר ביותר' .תולדות אהרן' באיאן .כרך ספריםExtremely rare. ‘toldot .
.aaron’ behian. Volume of books
נדיר ביותר .ספר 'תולדות אהרן' אמרי קודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי אהרן
מבאיאן.
מהדורה יחידה .ירושלים ,תש"ד  ]4[ .1944ס' [ ]4עמ’;  15ס"מ.
כרוכים עמו' :אור ישראל' מינכן תש"ז ,סיפורים מהאדמו"ר הזקן ,אוצר הסיפורים
חלק י"א' ,עקבתא דמשיחא'' ,עלבונה של תורה' 17 .ס"מ.
האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן פרידמן מבאיאן [תר"נ – תש"ב] נולד לאביו
האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם נחום בנו של הפחד יצחק מבאיאן ולאמו בת האדמו"ר
הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין .חתנו של האדמו"ר הרה"ק רבי חיים הגר
מאטניא .כיהן כאדמו"ר יחד עם אחיו האדמו"ר רבי מרדכי שרגא .חלק מדברי
תורתו נדפסו בספר 'תולדות אהרן'.
כריכה ישנה פשוטה .כתמים .בחלק מהמקומות מעט קרעים ונקבי עש .בשער
ספר 'אור ישראל' הדבקות .מצב טובSimple old cover. Stains. In .
some places a few tears and moth holes. On the title page of
the book 'Or Israel' Adhesives. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

' .44על היופי' מרבי מנחם נחום פרידמן מאיצקן – שטפנשט .קישינוב ,תרפ"ט
'al hayofi' by Rabbi Menachem Nahum Friedman of Itzken - .1929
.Stefanesht. Kishinev, 1929
ספר 'על היופי' בין האסתטיקה למוסר ויראת ה' מאת רבי מנחם נחום פרידמן
מאיצקן – שטפנשט.
קישינוב ,תרפ"ט  .1929נ' עמ';  24ס"מ.
כריכה ישנה פשוטה .מעט קרעים ונקבי עש .מצב טובSimple old cover. Few .
.tears and moth holes. Good condition

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.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .45מהדורות ראשונות' .בני שלשים' עה"ת– 'חומת אש מהר"מ א"ש .רשימת חותמים
ענקית( 20עמודים!!) .פאקש – סוואליווע .תרס"ו – תרע"ג First editions. .1906/13
'Bnei Shloshim' on the tora – chomat esh’ from Rabbi Menachem ash. A huge list
of signatories (20 pages !!). faksh – Swalive 1906/13.
כרך  2ספרים.
א'' .חומת אש' חידושי אגדה על התורה,
והפטרות תהלים ,חמש מגילות ופרקי אבות
וקצת דרושים והספדים ,מחידושי הגאון רבי
מנחם א"ש מאונגוואר וחידושים מזקנו הגאון
רבי דוד דייטש מעיר חדש ומאביו הגאון רבי
מאיר א"ש.
מהדורה ראשונה .פאקש .תרס"ו ]4[ .1906
ע"א ד';
בסופו רשימת חותמים ענקית( 20עמודים!!).
ב'' .בני שלשים' על התורה ומועדים ,כולל
שלשה 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.
מהדורה ראשונה .סוואליווע ,תרע"ג  ]6[ .1913קל"ב [ ]4ד';  24.5ס"מ .בסופו "לוח
הטעות"( 4עמ').
כריכה ישנה .מעט כתמים .בדף שער 'חומת אש' ובמעט מקומות נוספים הדבקות וקרעים
עם מעט פגיעה בטקסט .מצב טוב מאודOld cover. Few stains On the title page of the .
“chomat esh” and in a few more places, glues and tears with a little damage to the
.text. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

' .46אך פרי תבואה' ח"א .מהדורה
ראשונה .חתימה עתיקה.
מונקאטש ,תרל"ה 'ach .1875
pri tvua’ Part a. First Edition.
Ancient signature. Munkatch,
.1875
ספר 'אך פרי תבואה' עה"ת
ח"א[בראשית – שמות] וליקוטים
והספד על  3צדיקים ,מהאדמו"ר
הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא.

אחרי דף השער הסכמת ה'דברי חיים' מצאנז.
מהדורה ראשונה .מונקאטש ,תרל"ה  ]4[ .1875קט"ז ד';  24.5ס"מ.
בדף השער חתימה עתיקה" :ר' חיים דוד בערלינער" החתימה בעיפרון.
כריכה ישנה .במספר דפים ראשונים ואחרונים ובקצוות הדבקות ומעט אף על הטקסט.
כתמים ומעט בלאי .מצב טוב.
On the title page an ancient signature: "R. Chaim David Berliner" the signature in
.pencil
Old cover. In a few first and last pages and at the edges - gluing and a little even on
.the text. Stains and little wear. Good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

' .47חושב מחשבות' – 'מעיין החכמה' .הסכמת האדמור"ים משינאווא ובאבוב וה'אוהב
ישראל' מאפטא .מונקאטש – פאדגורזע .תרנ"ו – נ"ז 'choshev machshavot' .1896/7
- 'mahayan hachochma’. The consent of the Rebbes of Shinawa and Babov and the
.'ohev Israel' from Apta. Munkatch - Padgorze. 1896/7
כרך  2ספרים.
א' .ספר 'חושב מחשבות'
מאת המקובל הצדיק רבי
עמנואל חי ריקי.
מונקאטש ,תרנ"ו ]1[ .1896
ס"ד ד';
ב' .ספר 'מעיין החכמה'
עה"ת מהרה"ק רבי אשר
צבי מאוסטראה תלמידו של
המגיד ממעזריטש.
הסכמת האדמור"ים
משינאווא ובאבוב למהדורה
זו .והסכמת ה'אוהב ישראל'
מאפטא מהמהדורה הראשונה.
פאדגארזע אצל קראקא .תרנ"ז  .1897במקור ]2[ :צ"ד ד'; בעותק זה חסר  2דף אחרונים.
 25ס"מin the book ‘mahayan hachochma’ missing 2 last papers..
כ ריכה מקורית מעט בלויה .שוליים נאים .מעט נקבי עש וכתמים .מעט קרעים והדבקות .מצב
טוב – טוב מאודOriginal cover slightly worn. Nice margins. Few .
moth holes and stains. Slight tears and adhesions. Good - very
.good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .48העותק של הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא .שו"ת
'השיב משה' מהדורה ראשונה .למברג ,תרכ"ו The copy of .1866
Rabbi Avraham Shlomo Katz, Av Beit Din of Riskva. Responsa
.'Heshiv 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 [ ]1ד';  35ס"מ.
הסכמת הרה"ק רבי חיים מצאנז.

בדף השער חותמת הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ אב"ד ריסקווא.
סטפנסקי חסידות מס' .187
כריכה מקורית מעט בלויה .מעט כתמים ובלאי .מצב טוב מאודOriginal cover slightly .
.worn. Few stains and wear. Very 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 :

מהדורה ראשונה' .ישמח משה' נ"ך ח"א .הרה"ק רבי משה
.49
טייטלבוים מאוהעל .מ .סיגעט ,תרס"ו .1906
First Edition. 'Yishmaach Moshe' nevihim ktuvim part 1. Rabbi Moshe
.Teitelbaum of Ohel. M. Siget, 1906
ספר 'ישמח משה' "ובו עשרה ספרים נפתחים" ח"א ,מאת הרה"ק רבי משה
טייטלבוים מאוהעל.
מהדורות ראשונות .מרמארשסיגעט ,תרס"ו  ]2[ ,1906צ"ו ד';  26ס"מ.
כריכה פשוטה .בדף השער סימן קיפול וקרע .נייר יבש .מצב טובSimple .
.cover. Fold and tear mark on title page. Dry paper. Good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .50העותק של הרה"ג רבי מנשה שמחה פרידמן אב"ד סאבראנץ' .אבן פינה' מתלמיד
המגיד מקוז'ניץ ורבו של הישמח משה עם שיר מהישמח משה" .מהדורה ראשונה".
למברג ,תקס"ד The copy of Rabbi Menashe Simcha Friedman, Av Beit Din of .1804
Sabranz. 'Even Pina' from student of the Maggid from Koznitz and the rabbi of the
Yishma Moshe with a song from the Yishma 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.
[ ]2קט"ו [ ]3ד';  36.5ס"מ.
בדף השער חותמות הרה"ג רבי מנשה שמחה פרידמן אב"ד אב"ד
סאבראנץ.
סטפנסקי חסידות מס' .3
הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והסכמות נוספות .לאחר
הקדמת המחבר :שיר מבעל הישמח משה.
כריכה ישנה .מעט כתמים ונזקי עש .מצב טוב מאודOld cover. Few .
.stains and moth damage. Very good condition
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.

הרה"ג רבי מנשה שמחה פרידמן [תרט"ו – תרפ"ו] צדיק וגאון מופלא .חתנו של הרה"ג רבי
ישראל אפרים סופר אב"ד נאנאש .כיהן כאב"ד סאבראנץ .בנו :רבי צבי פרידמן ,חתניו :רבי
אברהם שמואל פנט ורבי אליעזר דוידוביץ.
מחיר פתיחה₪ 700 :

חסידות .ספר 'תולדת אדם' .מהדורה ראשונה .יוזעפאף,
.51
תרל"ה Chasidut. The book ‘tiledat haadam’. First edition. .1874
Yozpaph 1874.
ספר 'תולדת אדם' אמרי קודש מהאדמו"ר רבי יהושע מאוסטראווע וליקוטים
מאביו האדמו"ר רבי שלום יהודה ליב מלענטשנא ומהאדמו"ר רבי ירחמיאל
מפרשיסחא.
חסידות .מהדורה ראשונה .יוזעפאף ,תרל"ה 234 - 217 ]6[ 216 ]1[ .1874
[ ]7עמ’;  22.3ס"מ .העמודים בסוף הספר ]7[ 234 - 217 :חסרים בחלק
מהטפסים ,ובעותק זה הם מופיעיםThe pages at the end of the book: 217 .
.- 234 [7] are missing in some of the forms, and in this copy they appear
סטפנסקי חסידות מס' .602
כריכה עתיקה .כתמים .במספר מקומות מעט נזקי עש .מצב טובAntique .
.cover. Stains. In some places a little moth damage. Good condition
מחיר פתיחה₪ 525 :

 .52צוואה של רבינו המנחת אלעזר .מהדורה ראשונה נדירה .מונקאטש ,תרצ"ז Will .1937
.of rabenu Minchat Elazar. Rare first edition. Munkatch, 1937
'צוואה' של רבינו הקדוש האדמו"ר רבי חיים אלעזר – המנחת אלעזר ממונקאטש.
מהדורה ראשונה נדירה .מונקאטש ,תרצ"ז  .1937ח' עמ';  20.5ס"מ.
בעותק זה לא מופיע שם המדפיס בעמוד השער.
כרוכים עמו  2ספרי שושלת מונקאטש במהדורות צילום' :הגדה של פסח'
ו'מאמר זכרון צדיקים'.
כריכה ישנה פשוטה ,השדרה מעט קרועה .כתמים ומעט קרעים .מצב טוב
– טוב מאודSimple old cover, spine slightly torn. Stains and a few .
.tears. Good - very good condition
האדמו"ר רבי חיים אלעזר 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 :

 .53מהדורה ראשונה' .חובת התלמידים' להרה"ק מפיאסצנא .ווארשא ,תרצ"ב first .1932
edition. ‘chovat hatalmidim’ by harv hakadosh of piyasatzna. Varsha 1932.
ספר 'חובת התלמידים' הדרכה ומוסר לתלמיד בדרכי התורה והחסידות ,מאת האדמו"ר
הרה"ק רבי
קלונימוס
קלמן
שפירא
מפיאסצנא.
מהדורה
ראשונה.
ווארשא,
תרצ"ב
170 .1932
עמ'; 22.5
ס"מ2 .
שערים.
סטפנסקי
ספרי יסוד
מס' .480
Stefanski
Basic
Books No.
.480
כריכה ישנה ובלויה .נייר יבש .קרעים ומעט חסר בדפי השערים ובמעט מקומות נוספים.
מצב טובOld and worn cover. Dry paper. Tears and a little missing on the title pages .
.and a few more places. Good condition
האדמו"ר הרה"ק רבי קלונימוס קלמן שפירא מפיאסצנא [תרמ"ט – תש"ד ]1889/1943
גאון וקדוש ,בנו של האדמו"ר הרה"ק רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק ,כיהן כאדמו"ר וראש
ישיבה .ידוע בספריו הקדושים ובפרט בספר "חובת התלמידים" .נהרג בשואה על קידוש ה'.
מחיר פתיחה₪ 700 :

 .54הגדה של פסח ע"פ 'צמח ה' לצבי' .מהדורה ראשונה ונדירה .מ.
סיגעט .תר"ע Passover Haggadah according to the .1910
.'tzemach hashem letzvi'. First and rare edition. M. Siget. 1910
סדר הגדה של פסח עם ביאור 'צמח ה' לצבי' מהאדמו"ר הרה"ק
רבי צבי הירש מנאדבורנא .עם תולדות המחבר וקונטרס 'דברי
שלום' מאבי המחבר הרה"ק רבי שלום זעליג.
מהדורה ראשונה ונדירה .מ .סיגעט .תר"ע  .1910ל"ט ד';  19.5ס"מ.
יערי  ;1782אוצר ההגדות .2497
כריכה עתיקה מנותקת וללא שדרה .כתמים ובלאי .במספר דפים
קרעים בחלקם עם חסר .מעט נקבי עש .מצב בינוניAntique cover .
detached and without spine. Stains and wear. In several pages
.torn in part with missing. Few moth holes. Fair condition

מחיר פתיחה₪ 245 :

 .55אוסף  13הגדות לפסח .חסידות – הונגריה ועוד .חלקם עותקים חסריםCollection of .
.13 Passover Haggadot. chasidut - Hungary and more. Some copies are incomplete
אוסף הגדות לפסח .חסידות – הונגריה ועוד .חלקם עותקים חסרים.
א' .הגדה עם פירושים מגאוני וחסידי עולם .ברדיטשוב.1888 ,
ב' .הגדה עם 'מי מרום' מרבי יעקב משה חרל"פ ,ירושלים,
תשט"ו .ג' .הגדה 'מעשה נסים' ,מונקאטש ,תרס"ו .ד' .הגדה
ע"פ ילקוט הרועים ועוד .ה' .הגדת הדיו ציורים ועוד .ו' .הגדה עם
מבוא והערות רבות מאת שבח קנביל .וינה ,תרפ"ג .ז' .הגדה על
פי נוסח הקדמונים וע"פ 'עץ חיים' .ירושלים ,תשי"א .ח' .הגדה
'באר מים' ירושלים ,תרצ"ה .כרוכים עמו 'תומר דבורה' ו'ספר
ההסתלקות' .ט' .הגדה ע"פ 'שבט שמעון' מונקאטש ,תרס"א.
כרוכים עמו' :תפלה למשה' 'דברי שאול' .י' .הגדה ע"פ 'קול
יהודה' סאטמר .1937 ,י"א .הגדה ע"פ 'חסדי דוד' סאטמר,
תרצ"א .הגדה ע"פ 'בית יעקב' .י"ב .הגדה על פי מנהג אשכנז
וספרד מוגה ומבואר ע"י דניאל גולדשמיט .י"ג .הגדה עם הרבה
פירושים יקרים מגאוני עולם .ווארשא ,תר"מ .1879
סה"כ  13הגדות .גודל ומצב משתנה ,האוסף נמכר כמות
שהואA total of 13 Haggadot. varies Size and condition, .
.the collection is sold as is
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .56סגולה .סט חומשים 'היכל הברכה' קאמרנא .מהדורה ממוספרת .ניו יורק ,תש"י .1950
virtue. Set of chumashim 'Hechal habracha' Kamarna. Numbered edition. New
.York, 1950
סט שלם .חמשה חומשי תורה
ומגילות ,עם הפירוש 'היכל
הברכה' ע"פ סודות האר"י
והבעש"ט הקדוש ,מהאדמו"ר
הרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל
סאפרין מקאמרנא.
ספר סגולה .במכתב המחבר
הרה"ק מקאמרנא" :ומובטחני
כל מי שיהי' חומש שלנו בביתו
ינצל מכל רע ומכל פגע רע
ומחליים ומחסרון ויהי ביו מלא
ברכת ה' וכל טוב והצלחה
ועושר וחיים ארוכים לו

ולבניו....והכרעת הכף לזכות."..
ניו יורק ,תש"י  5 .1950כרכים 31.7 .ס"מ .מהדורה שנייה ,צילום של מהדורת למברג
תרכ"ד – תרל"ד.
מיוחד .מהדורה ממוספרת .בכל כרך שער צבעוני ,מוגן בנייר פרגמנט .מסגרת צבעונית
לכל עמודSpecial. Numbered edition. In each volume a colored title page, .
.protected with parchment paper. Colored frame for each page
כריכות מקוריות מעט בלויות .כתמי רטיבות ,מהם נוצרו מעט גלים בדפי הספרים ובלאי.
מצב בינוני – טובSlightly worn original covers. Moisture stains, from which few .
.waves were formed in the book pages and wear. Fair- good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :
 .57חומשים באר מים חיים – אור החיים ונחל קדומים 4 .חלקים .ווין תרי"ח .1858
Chumashim beer mayim Chayim- or hachayim and nachal kdumim. 4 parts. Vina
1858.
חמשה חומשי תורה עם שלושה
תרגומים ,רש"י ועם אור החיים – באר
מים חיים ונחל קדומים מהחיד"א .ווין
תרי"ח .1858
ד"ח :בראשית  ,2רכ"א 1 ,ד'; שמות:
 ,1קפ"ח 1 ,ד'; ויקרא  ,1ק"ו ד'; דברים
 ,1ק"ו ,1 ,ט"ו 1 ,ד'; חסר דף ס'.
כריכות ישנות ,נייר טוב ,כתמים ,מעט
נזקי עש ,מעט דפים חסרים חלקם
הושלמו בכ"י ,מצב טובOld covers, .
good paper, stains, a little moth
damage, a few missing pages some
completed in handwriting, good
.condition
מחיר פתיחה .₪ 245

חב"ד.
 .58שטר של דולר שנתקבל מידיו
הקדושות של הרבי מחב"ד.
צום גדליה תשנ"בA bill of .
dollars received from the
holy hands of the Chabad
Rebbe. 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 (ראה

בקטלוג דולר נוסף מתאריך זה) .מצב טוב מאוד. Very good condition.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש [תרס"ב  -תשנ"ד  ]1902/1994נולד
בניקולייב ביום י"א ניסן לאביו 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 ,בשנת תרפ"ט התקיימו נישואיו בווארשא
במאורע רב רושם על כל שורות היהדות החרדית ,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 טורח 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,₪ 1050 :

 .59שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של
הרבי מחב"דA bill of dollars received from the .
.holy hands of the Chabad Rebbe
שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי
מחב"ד – האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון.
נכתב עליו :צום גדליה התשנ"ב(ראה בקטלוג דולר
נוסף מתאריך זה) .מצב טוב מאודVery good .
.condition
מחיר פתיחה₪ 1050 :

 .60שטר של דולר שנתקבל
מידיו הקדושות של הרבי
מחב"דA bill of dollars .
received from the holy
hands of the Chabad
.Rebbe
שטר של דולר שנתקבל
מידיו הקדושות של הרבי
מחב"ד – האדמו"ר רבי
מנחם מנדל שניאורסון.
נכתב עליו :דולר מכ"ק שליט"א
.Very good condition
מחיר פתיחה₪ 1050 :

אור לכ' תשרי התש"נ – .שרית .מצב טוב מאוד.

 .61שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"דA bill of dollars received .
.from the holy hands of the Chabad Rebbe
שטר של דולר
שנתקבל מידיו
הקדושות של הרבי
מחב"ד – האדמו"ר
רבי מנחם מנדל
שניאורסון .נכתב עליו:
דולר מכ"ק שליט"א
כ"ח תשרי התש"נ.
מצב טוב מאודVery .
.good condition
מחיר פתיחה₪ 1050 :

 .62דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד "ביחידות" לתושבי ארץ ישראל .אור
לכ"ו תשרי תש"נA bill of dollars received from the holy hands of the Chabad .
Rebbe at “yechidut” for eretz Israel people.
שטר של דולר שנתקבל מידיו
הקדושות של הרבי מחב"ד –
האדמו"ר רבי מנחם מנדל
שניאורסון ביחידות לתושבי
ארץ ישראל .נכתב עליו :מכ"ק
אדמו"ר שליט"א יחידות אור
לכ"ו תשרי תש"נ .מצב טוב
מאוד. Very good condition.
מחיר פתיחה₪ 1050 :

זיטאמיר .חב"ד' .שערי תשובה' ח"ב
.63
להאדמו"ר האמצעי .בדפוס הרבנים שפירא
נכדי הרב מסלאוויטא ,תרכ"ד
Zitomer. Chabad. 'Shaarei Teshuva' .1864
part 2 from the Middle Rebbe. Printed in
the press of the Rabbanim Schapira
granschildren of the Rav of Slavita, 1864.
ספר 'שערי תשובה' חלק שני הנקרא בשם
חינוך מאת האדמו"ר האמצעי מחב"ד ,רבי
דוב בער שניאורסון מליובאוויטש.

זיטאמיר ,תרכ"ד  .1864בדפוס השותפים הרבנים חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא
נכדי הרב מסלאוויטא ,ס"ט ד';  19ס"מ.
כריכה מקורית .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
Original binding. 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₪ 350 :

 .64חב"ד .מעטפת יום ההופעה של בול 'חב"ד'Chabad. envelope of the day of the .
.Chabad stamp published
מעטפת יום ההופעה של בול 'חב"ד'.
כ"ב שבט תשס"ו.
על הבול מתנוסס ציור מרכז חב"ד
העולמי  ,770 -כשמעליו הכיתוב
"חכמה בינה דעת" כמו"כ ברקע נראית
מפת כדור הארץ ,ולמטה ישנו איור של
תפילין ונרות שבת קודש ,והמילים
"ופרצת" .על המעטפה כיתוב" :יום
ההופעה" ותמונה של הרבי.
 17.5/10ס"מ .מצב טוב מאוד. Very .
.good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :
 .65מדליה חב"ד" .הגיע זמן גאולתכם" .שנת הקהל .תשנ"ה Chabad Medal. "The .1995
.Time of Your Redemption Has Arrived". hakahal Year. 1995
מדליה חב"ד .שנת הקהל תשנ"ה .1995
ציור מרכז חב"ד  .770והכיתובים" :שישו ושמחו בשמחת הגאולה הנה זה המלך המשיח
בא" "אט אט קומט משיח" "ברוך
הבא מלך המשיח" "יחי אדונינו
מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם
ועד" ועוד.
מתכת .קוטר 40 :מ"מ .מצב טוב.
.Good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .66סידור תורה אור .ברוקלין ,תש"א .המהדורה בה הרבי התפלל .עותק חסר דף.
Siddur Torah Ohr. Brooklyn, 1941. The edition that the Rabbi used. This copy is
missing one page.

סדור תורה אור תפלות ישראל על פי נוסח הקדוש האר"י ז"ל ,ועל פי דיני ומנהגי הרב
בעל התניא .ח"א סדר תפלות השנה וח"ב תפלות ר"ה ויו"כ .בעריכת רבי אברהם דוד
לאוואוט.
המהדורה בה הרבי התפלל .ברוקלין ,בדפוס האחים שולזינגר ,תש"א  ,1941במקור :רל"ג,
[ ]1מ"א(צ"ל מ') ד'; בעותק זה חסר דף י"ד 23 .ס"מ .שער נפרד לח"בin this copy page .
14 is missing. Separate title page for part b.
כריכה ישנה מעט בלויה .במספר דפים מעט קרעים והדבקות בשוליים .מעט כתמים וחורים
בודדים .דפים ט"ו – ט"ז מנותקים .מצב טוב מאוד.
Old binding
little worn.
In some
pages there
are few
tears and
gluings in
the
margins.
Very few
stains and
holes.
pages 15-16
detached.
Very good
condition.
מחיר פתיחה₪ 1050 :

ספרים משנות ה – ש' וה – ת'.

 .67זמירות ישראל
פיוטים ,ג"ח :עולת
תמיד/עולת שבת/עולת
חודש .ונציה שנ"ט – ס'.
חתימות והגהות עתיקות.
עותק חסרZmirot .
Yisrael Piyyutim, GH:
Olat Tamid / Olat
Shabbat / Olat Chodesh.
Ancient signatures and
…postscripts. Venice 1
.incomplete copy
ספר זמירות ישראל
פיוטים מהמקובל רבי
ישראל נאג'ארה ,ונחלק
לד' חלקים עולת תמיד

פיוטים ליום יום ,עולת שבת פיוטים לשבת ועולת חודש פיוטים לחגים ,מימי ישראל והוא חבור צבור
משירים והלצות ואגרות.
חתימות תיקונים והגהות בכ"י עתיק.
ונציה שנ"ט – ס' .במקור ד"ח עם שער נפרד לכל חלק .ח"א שנ"ט .פ' ,ח"ב ש"ס ,1 .פ"ב – צ"ו ,ח"ג
 ,1צ"ח – קל"ו ,ח"ד קל"ז – קע"א ד'; עותק חסר מתחיל בדף י' ומסתיים בדף קל"ו ,חסר שער ח"א ו
–  9דף שאחריו וח"דthe title page in part 1 is missing 1-9 page after it and part 4..
כריכה עתיקה מעט פגועה ,קרעים עם חסר בדפים י' – ט"ו ,נזקי עש כולל בטקסט ,כתמים ,מצב
בינוני – גרועOld cover slightly damaged, tears with missing on pages 10 - 15, moth damage .
.including in the text, stains, fair - poor condition
מחיר פתיחה .₪ 350

' .68ספר יוחסין' קראקא ,ש"מ – שמ"א .תיקונים והגהות בכת"י עתיק .עותק חסר‘sefer .
yuchasin’ Cracow, 1580-81. Corrections and postscripts in ancient handwriting.
.incomplete copy
'ספר יוחסין' דברי
הימים ,תולדות ושלשלת
קבלת התורה מאת רבי
אברהם זכות ,עם
הוספות רבי יצחק
הישראלי ומהרמ"א.
קראקא ,ש"מ – שמ"א
 .1580/81במקור:
קס"ח ד'; עותק זה
מתחיל בדף י' וחסרים
דפים י"ב עד כ"ח כולל,
וקס"ח .אולי חסרים
דפים נוספיםthis copy .
started in page 10 and
pages 12-28 missing,
and page 168. Maybe
more papers missing.
לאורך הספר  10תיקונים והגהות רובם קצרות וחלקם בינוניות.
ללא כריכה .ספר מתפרק וישנם דפים מנותקים .נזקי עש .מעט כתמים ובלאי .מצב בינוני –
טובWithout cover. A book falls apart and there are detached papers. Moth .
.damage. Few stains and wear. Fair- good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .69נדיר ביותר .רש"י עה"ת וחמש מגילות .סביוניטה שי"ז  .1557עותק חסרvery rare. .
Rashi on the tora and 5 magilot. Savyonita 1557. Incomplete copy.
נדיר ביותר .פירוש רש"י על התורה וחמש מגילות(פי' רש"י בלבד ללא המקרא).

סביוניטה ,בדפוס טוביה פואה .שי"ז  .1557במקור :קכ"ד ד'; בעותק זה קיים :דף ו' ,צ"א
עד ק"ז ,ק"ט עד קכ"ד 20.6 .ס"מIn this copy there are: papers 6, 91 to 107, 109 to .

.124. 20.6 cm
ללא כריכה .ספר מתפרק .דף ו' ודף קכ"ד עם קרעים ובלאי .נזקי עש בעיקר בשוליים
הפנימיים .כתמים .מצב בינוניWithout cover. A book falls apart. Page 6 and page 124 .
with tears and wear. Moth damage mainly in the inner margins. Stains. Fair
.condition
מחיר פתיחה₪ 350 :
' .70מאיר עיני חכמים' מהדורה נדירה .חתימות עתיקות .פרנקפורט ,תס"ט
’mehir eney chachamim’ rare edition. Antique signatures. .1709
Frankfurt 1709.
ספר 'מאיר עיני חכמים' חידושים על כמה מסכתות הש"ס מאת הרה"ג רבי
מאיר בן גדליה מלובלין.
מהדורה נדירה .פראנקפורט ,תס"ט  ]1[ .1709קנ"ט ד';  33.5ס"מ.
בדף הפורזץ והשער חתימות עתיקות.
כריכת עור מעט בלויה .שוליים רחבים .כתמים .נזקי עש בעיקר בשוליים .מצב
טובLeather cover slightly worn. Wide margins. Stains. Moth damage .
.mostly in the margins. Good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

' .71מכלל יופי' עם הדפים בלועזית .כריכת קלף מקורית .אמשטרדם ,תמ"ד .1684
'michlol yofi' with the pages in a foreign language. Original parchment cover.
.Amsterdam, 1684
ספר 'מכלל יופי' להבנת המקרא מאת רבי שלמה ן' מלך ,עם 'לקט שכחה' מאת רבי יעקב
אבנדאנה.

אמשטרדם .תמ"ד –
תמ"ה (1864/5לפי
שער ראשון :תמ"ד
ולפי שער שני:
תמ"ה) ,]4[ .ק"ך
[צ"ל :ר"ך] ד'; 31.5
ס"מ.
 2שערים .שער
ראשון מאויר
בתחריט נחושת.
לאחר השערים 2
הדפים בלועזית.
כריכת קלף מקורית,
מנותקת .מעט
כתמים ובלאי .מצב
טוב מאוד.
title pages. First title page illustrated with copper engraving. One of the title 2
.pages has 2 pages in a foreign language
.Original parchment cover, detached. Few stains and wear. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .72מהדורה יחידה .חתימה עתיקה' .כסף צרוף' פירוש על משלי .כריכת
קלף .אמסטרדם ,תפ"ט Kesef tzaruf' commentary on mushley. .1729
"only Edition." Parchment cover. Amsterdam, 1729.
ספר 'כסף צרוף' ביאור על משלי עם הפנים ,הכינו וגם חקרו הגאון רבי יאשיהו
פינטו.
מהדורה יחידה .מהדורת צילום נדפסה לאחרונה .אמסטרדם ,תפ"ט ]2[ .1729
צ"ט [ ]1ד';  21.7ס"מ.
בדף השער חתימה עתיקה :יחזקאל ...
כריכת קלף .כתמים ומעט בלאי .מצב טוב – טוב מאודParchment cover. .
Stains and little wear. Good - very good condition.
מחיר פתיחה₪ 420 :

' .73כהנת אברהם'  6חלקים בכ"א.
ויניציאה ,תע"ט 'kehunat .1719
Abraham' 6 parts in one volume.
.Venice, 1719
ספר 'כהנת אברהם' פירוש חרוזי לחמשה
ספרי תהילים "ובני קטורה והם פרקי
שירת הברואים .במשקל שיר באחרונה
באים  "...מאת ר' אברהם הכהן.
 6חלקים בכרך אחד .שער נפרד לכל
חלק.

ויניציאה ,תע"ט  .1719ח' ,מ"ט; מ'; ל'; כ"ו; ס"ד ד'; חסר שער כללי ותמונת המחבר.
.Missing general title page and author photo
הסכמות גדולי איטליה.
כריכה ישנה נאה .תעלות עש .הדבקות .מצב בינוני – טובNice old cover. Moth canals. .
.adherence. Fair - good condition
מחיר פתיחה₪ 525 :

' .74משמיע ישועה' אמשטרדם ,ת"ד ’mashmia yeshua’ .1644
ansterdam 1644.
ספר 'משמיע ישועה' על הנבואות על ביאת המשיח והגאולה
העתידית מאת רבי יצחק אברבנאל.
אמשטרדם ,ת"ד  .1644פ"ג [ ]1ד';  19ס"מ.
כריכה ישנה פשוטה .במספר דפים הדבקות עם מעט פגיעה
בטקסט .מעט נזקי עש .מעט דפים מנותקים .מצב בינוני –
טובSimple old cover. In several pages gluing with little .
damage to the text. Slight moth damage. Few pages
.detached. Fair - good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

מהספרים הראשונים שנדפסו בליוורנו! 'ילקוט שמעוני'
.75
במדבר  -דברים ,ליוורנו ,ת"י  .1649עותק חסר שערFrom the .
first books printed in Livorno! 'Yalkut Shimoni' bamidbar.Devarim, Livorno, 1649. A titleless copy
ספר 'ילקוט שמעוני' במדבר – דברים עם פירוש 'ברית אברהם'
מאת רבי אברהם גדליה.
מהספרים הראשונים שנדפסו בליוורנו! ליוורנו ,ת"י – תי"ב
 .1649/52ש"ס  -תק"ן [ ]1ד';  32ס"מ.
כריכה ישנה פשוטה .נייר טוב .מעט כתמים .מעט נקי עש והדבקות
בעיקר בשוליים .מצב טוב מאודSimple old cover. Good paper. .
Few stains. Slight moth damage and adhesions mostly at
.margins. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .76מטה דן כוזרי חלק שני "המהדורה הנדירה" עברית וספרדית .לונדון תע"ד  .1714עותק
חסרmate Dan Kuzari Part Two "The Rare Edition" Hebrew and Spanish. London .
.1714. incomplete copy
ספר מטה דן כוזרי חלק שני יוכיח בטענות
שכליות אמיתות תורה שבעל פה חיברו רבי
דוד ניטו מרבני ליוורנו ורב הקהילה
הספרדית בלונדון.
"מהדורה ראשונה" המהדורה הנדירה
עברית וספרדית .לונדון תע"ד .1714
במקור  254 ,10ד'; בעותק זה חסר 13
דפים ראשונים כולל השערים והם הושלמו
בצילום פשוט.
כריכה חדשה ,חיתוך דפים מוזהב ,נייר
משובח ,שוליים רחבים ,מצב טוב מאוד.
This copy is missing the first 13 pages
New cover, gilt page cutting, fine paper,
.wide margins, very good condition
מחיר פתיחה .₪ 280

יוסף לקח על מגילת אסתר מרבי אליעזר אשכנזי.
.77
המבורג תע"אYosef lakach on magilat ester by rabbi .
… Eliezer Ashkenazi. Hamburg
ספר יוסף לקח פירוש על מגילת אסתר חיברו רבי אליעזר
אשכנזי הרופא .המבורג תע"א .מו"ל לא ידוע ,1 .כ"ד 1 ,מסומן
כ"ג ,כ"ה – מ"ח 1 ,ד';
כריכה ישנה ,נייר טוב ,שוליים רחבים ,כתמים ,מצב טוב מאוד.
Old cover, good paper, wide margins, stains, very good
condition.
מחיר פתיחה .₪ 245

ספרי תפילה.
 .78תיקון ליל שבועות .המהדורה הראשונה שנדפסה בווילנא .תקע"ז Tikkun leil .1817
.Shavuot. The first edition printed in Vilna. 1817

תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה ע"פ הסדר של השל"ה ,גם
מעט כוונת האר"י ז"ל ,ונוסף על הראשונים ,משנה תורה [ספר
דברים] וגם הטעמים ומאמר מאידרא זוטא לאומרה בליל הושענא
רבה.
המהדורה הראשונה שנדפסה בווילנא .תקע"ז  .1817ל"ד ,נ"ו ,נ"ו
– פ"ט ]2[ ,ד';  2הדפים האחרונים מסומנים :פ' ע"ב 18 .ס"מ.
כריכה מקורית פגועה .ספר מתפרק ומעט דפים מנותקים .כתמים.
במספר דפים קרעים עם מעט חסר .במספר דפים בודדים הדבקות
בשוליים ומעט על הטקסט .מצב בינוניCorrupted original cover. A .
book falls apart and a few papers are cut off. Stains. In several
papers torn with little missing. In a few single papers sticking to
.the margins and a little on the text. Fair condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .79מחזור לימים הנוראים כמנהג איטליה .עותק נאה .חיתוך דפים מוזהב .ונציה ,תקל"ב
Machzor to the yamim norahim as an Italian custom. Nice copy. Gilt papers .1772
.cutting. Venice, 1772
מחזור של כל השנה כפי
מנהג ק"ק איטאלייאני ,ח"ב.
לימים הנוראים ,תחנונים
וסליחות לחדש אלול ,יוצרות
של שאר שבתות המיוחדות,
ראש השנה ,תענית צום גדליה
וים הכפורים ,סדר חג הסוכות
ושמחת תורה ותענית צבור ...
תפלות לחולה וליושבת על
המשבר.
ויניציאה ,תקל"ב  .1772שכ"ב
ד';  17.2ס"מ.
עותק נאה .כריכה מפוארת
מעט בלויה .חיתוך דפים
מוזהב .מעט קרעים וכתמים.
מצב טוב מאודNice copy. Magnificent cover slightly worn. Gilt papers cutting. Few .
.tears and stains. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .80תפילות על נפילת הכותל המערבי והעיר העתיקה בידי הערבים' .על חומותיך ירושלם'
ירושלים ,תש"ח .1948

Prayers after the fall of the Western Wall and the Old City
by the Arabs. "al chomotayich yerushalayim" Jerusalem,
.1948
'על חומותיך ירושלם' "קובץ תפלות וקינות שהוכרז מטעם בית
דין הגדול בירושלם בלשכת חורבת רבי יהודה החסיד בנשיאות
הגאון האמיתי שר התורה מרן צבי פסח פראנק שליט"א ליום כ'
סיון במלאת שלשים לאבלנו הנורא על חורבן עיר קדשנו  ...בשנת
חמשת אלפים שבע מאות ושמונה ליצירה אלף תת"פ לחורבן
ישראל".
בראש השער" :ועד הכללי כנסת ישראל לצדקת רבי מאיר בעל
הנס" .ובדפים אחרונים דברים מאת רבי צבי פסח פרנק.
ירושלים ,תש"ח  ,1948י"ד עמ';  14.5ס"מ .מצב טוב מאודVery .
.good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .81תהלים .הובא לדפוס ע"י הרב אברהם אמינוף רבה של הקהילה
הבוכרית בירושלים .ירושלים ,תרס"ה tehilim. Published by Rabbi .1905
Avraham Aminoff, rabbi of the Bukharan community in Jerusalem.
.Jerusalem, 1905
ספר תהלים בשילוב הויה אדנות בטעמים ,ותפלות נוספות .יצא לאור ע"י הרב
אברהם אמינוף רבה של הקהילה הבוכרית בירושלים.
ירושלים ,תרס"ה  ]6[ .1905ה' ,ה' – קכ"ה ד';  16ס"מ.
כריכת בד פשוטה .כתמים .במקומות בודדים מעט נקבי עש .מצב טובSimple .
.cloth cover. Stains. In isolated places a few moth holes. Good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .82אינו רשום ביבליוגרפית ,מיניאטורי ,סדר תפילה מכל השנה
כמנהג פולין וכו' .ווין ת"ר Not listed bibliographically, .1840
miniature, seder tfila from the whole year as a Polish
.custom, etc. Wayne 1840
סידור סדר תפלה מכל השנה כמנהג פולין וכו' כולל תפילות לחול –
שבת ויו"ט עם הוראות באידיש – דייטש.
ווין ת"ר  ,1 .1840קצ"ט ד'; מיניאטורי 9.5 ,ס"מ .מהדורה שאינה
רשומה ביבליוגרפית( .A non-bibliographical edition .בספריה
הלאומית מופיע מהדורה דומה משנה זו בת ר"ג ד'; אולם השער –
כותרות והעימוד שונה").

כריכה מקורית? עותק נאה ,נייר טוב ,כתמי שימוש ,מצב טוב מאודOriginal cover? Nice copy, .
.good paper, stains of use, very good condition
מחיר פתיחה .₪ 350

ספרים שונים.
 .83סט משנה ברורה מדפוסי פולין .תרס"ז? Set Mishna Berura from Polish ?1907
Printings. 1907?.
סט משנה ברורה מהחפץ חיים.
 6כרכים .פיעטרקוב –
ווארשא .תרס"ז? ?1907
 23.5ס"מ .כריכות מקוריות
מעט בלויות .מעט כתמים.
מצב טוב מאוד.
– 6 volumes. Pietrikov
Warsaw. 1907? 23.5 c"m.
Original bindings a bit worn.
Few stains. Very good
condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .84מהדורה ראשונה' .נדחי ישראל' מהחפץ חיים .ווארשא ,תרנ"ד ' .1893שם עולם'
ווארשא ,תרנ"ה First edition. ‘nidchey israel’ bythe chafetz Chayim. Varsha .1895
1893. ‘shem olam’ varsha 1895.
ספר 'נדחי ישראל' "בו יבואר כמה וכמה ענינים מעקרי
הדת ,אשר מוטל על כל איש המתנודד בארצות רחוקות
לידע אותם...גם מבואר בו כמה הלכות ...גם ..גודל שכר
מקיימי מצוות התורה ."...מאת מרן החפץ חיים.
מהדורה ראשונה .ווארשא ,תרנ"ה  .1895ס"ה ד'; 23.6
ס"מ.
כרוך עמו ספר' :שם עולם' ממרן החפץ חיים .ווארשא,
תרנ"ה  .1895ל"א [ ]1ד'; בחתימת הספר מובא " :אודות
כלי השמיעה הגדולה (טלע-פאן) "...גם "ועתה נבאר
אודות אומנות התמונה הנ"ל (פאטאגראפיע) ."...גם "וכן
נתחדש בימינו הכלי של דבור [שקורין פאגאגראף] שמכניס
האדם את קול דבוריו לשם ואותו הקול לא נאבד "...מאת
מרן החפץ חיים .ווארשא ,תרנ"ה  .1895ל"א [ ]1ד;'
 2תיקונים בכתב יד שונה.
כריכה מקורית .מעט כתמים .מצב טוב מאודOriginal cover. Few stains. Very good .
.condition
מחיר פתיחה.₪ 175 :

 .85סט 'דקדוקי סופרים' מהדורה ראשונה .סט שלם ב –  8כרכיםset ‘dikdukey sofrim’ .
.First Edition. Complete set in 8 volumes
סט 'דקדוקי סופרים' נוסחאות וגרסאות לתלמוד והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי
דברי הראשונים ז"ל וע"פ שיקול הדעת הישר מאת רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ .מהדורה
ראשונה .סט שלם ב –  8כרכים.
כ"א :מסכת ברכות וסדר זרעים ומסכתות ביצה חגיגה ומועד קטן .כולל מאמרים והקדמה.
מינכן ,תרכ"ח
– כ"ט,84 .
,60 ,]4[ ;394
[,]1[ ,15 ;]3
,94 ,]2[ ;112
[,108 ,]2[ ;]2
[ ]12עמ’;
כ"ב :מסכתות
תענית וסוכה.
ר"ה ויומא.
מינכן תר"ל –
ל"ב,5 ,]3[ .
[,]2[ ;188 ,]1
,]3[ ;]8[ ,186
,106 ,]1[ ,9
[,312 ,]2[ ;]1
[ ]8עמ’;
כ"ג :מסכתות
עירובין ופסחים .מינכן תרל"ג – ל"ד ]4[ ,386 ,]7[ ;]3[ ,416 ,]9[ .עמ’;
כ"ד :מסכתות שבת ,מגילה ושקלים .תרל"ה – ל"ז132 ;]5[ ,82 ;160 ,]13[ ;]2[ ,386 ,]5[ .
עמ’;  132עמודים בסופו" :מאמר על הדפסת התלמוד" .עם שער נפרד.
כ"ה :מסכתות סנהדרין ,עבודה זרה ,מכות ,שבועות ,הוריות ,עדויות .מגנצא – מינכן.
תרל"ח – ל"ט 10 ,]1[ ;]2[ ,46 ,]2[ ;]1[ ,110 ,]2[ ;50 ,]2[ ;150 ,8 ;368 ,6 ,]3[ .עמ’;
כ"ו :מסכתות בבא בתרא ובבא קמא .מינכן ,תרמ"א – מ"ב 312 ,8 ;48 ,1 .עמ';
כ"ז :מסכתות בבא מציעא וזבחים .מינכן .תרמ"ג – מ"ד 256 ,8 ;]2[ ,358 ,8 .עמ’;
כ"ח :מסכתות מנות וחולין .מינכן – פרעמישלא .תרמ"ו – נ"ז 274 ,10 .עמ'; [ ]4ר"ז [ ]1ד';
המחבר נפטר באמצע כרך זה מדף קכ"ז ואילך" :ואחרי מות המחבר השלימו והוציאו
לאור חנוך במו"ה יונה הכהן עהערענטרייא".
הסכמות חשובות מאוד.
כריכות מקוריות עם שדרות עור וחלקן פגועות .באופן כללי :נייר עבה טוב .שוליים נאים.
מעט כתמים ונקבי עש .מצב טוב – טוב מאוד .כ"א מתפרק 22.2 .ס"מOriginal covers .
with leather spines and some damaged. In general: good thick paper. Nice margins.
Few stains and moth holes. Good - very good condition. Volume A falls apart. 22.2
.cm
מחיר פתיחה₪ 350 :

' .86אור זרוע' חלקים ג' – ד' .מהדורה ראשונה 3 .עותקים ח"ג ו –  2עותקים ח"ד .ירושלים,
תרמ"ח – תר"נ ’or zrua’ parts 3-4. First edition. 3 copies part 3 and 2 .1888/90
copies part 4. Jerusalem 1888/90.

ספר 'אור זרוע' חלקים ג'
– ד' .מרבי יצחק בן רבי
משה מווינה.
מהדורה ראשונה3 .
עותקים ח"ג ו – 2
עותקים ח"ד .ירושלים,
תרמ"ח – תר"נ .1888/90
 3כרכים .בכולם מופיע
חלק ג' ובאחד מהם מופיע
חלק ד' פעמיים!
ח"ג :פסקי בבא קמא ,בבא
מציעא ובבא בתרא .עם
הגהות מאת ר’ יעקב
מרדכי הירשענזאהן,]4[ .
 72 ,]1[ ;106 ,]1[ ;]1[ ,79עמ’; כרך  :2ח"ג ;106 ,]1[ ;]1[ ,79 ,]4[ :עמ';
ח"ד :פסקי סנהדרין ועבודה זרה .עם הגהות מאת ר’ חיים הירשענזאהן ]1[ 79 ]2[ .עמ'; 38
ס"מ בערך.
בדף אחרון בחלקים ד' ציור על עמוד שלם" :הבית אשר בנה שלמה אבן שלמה מסע
נבנה"On the last page in parts D, a drawing on an entire page: "The house that .
".Shlomo Ibn Shlomo Masa built was built
כריכות עתיקות ,באחד מהכרכים הכריכה מנותקת .בחלק מהמקומות מעט נקבי עש ומעט
הדבקות וקרעים 2 .הכרכים של ח"ג במצב טוב מאוד ,והכרך של ח"ג וח"ד במצב בינוני.
Antique covers, in one of the volumes the cover is detached. In some places a few
moth holes and a few glues and tears. 2 volumes of part 3 in very good condition,
.and the volume of part 3 and part 4 in fair condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

ספר 'מעגל ישר' חתימות ורישומים בעברית ולועזית .וינה,
.87
תקצ"א Book 'mahagal yashar’ Signatures and side scripts in .1831
.Hebrew and foreign. Vienna, 1831
ספר 'מעגל ישר' כולל למוד חכמת הדקדוק ע"פ הגיון עם כל דרכיו
ומעגלותיו  ...בלשון ...עברית ,ומתורגם אשכנזית מאת רבי משה
שמואל נייאמאן מקיצע.
וינה ,תקצ"א  ;79 .1831פ' עמ';  20.3ס"מ.
בדפי הפורזץ והשער חתימות עתיקות ורישומים בעברית ולועזית ובעמ'
 75תיקון בכ"י.
כריכה מקורית מעט מנותקת .מעט כתמים .מצב טוב מאודOriginal .
.cover slightly detached. Few stains. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .88פורים בוילנא תרכ"א  1861בעיניים של ילד ,מעניין ומצחיק .מחזה
מול מחזה מהסופר א .מ .דיק" .מהדורה יחידה" .ורשה תרכ"א. 13 .
Purim in Vilna 1861 in the eyes of a child, interesting and funny.
Machaze mul machaze from the writer a. M. dick. "only
.Edition." Warsaw 1901
ספרון "מחזה מול מחזה" סיפור ומנהגי פורים בוילנה בתחילת שנות הת"ר,
כפי הנראה בעייני ילד צעיר כתוב בלשון מעניינת ומצחיקה והיקש לחיי האדם
לתקופות חייו ,מאת הסופר האידישאי המפורסם אייזיק מאיר דיק.
ורשה תרכ"א  24 .1861ד';  16ס"מ .שער מעטפת .כריכה פשוטה ,מצב טוב
מאודmahatefet title page. Simple cover, very good condition..
מחיר פתיחה .₪ 350

 .89נדיר .אגרת בקורת או הערות והוספות ס' קונטרס תרי"ג .חוברת קטנה
נדירה מאת שזח"ה .ליק rare. Review fee or comments and .1878
.additions S. Booklet taryag. A rare small booklet by Shazah. Lick 1878
אגרת בקורת או הערות והוספות לס' קונטרס תרי"ג מאת אהרן ילניק.
חוברת קטנה ודקה ערוכה כעין מכתב מאת שלמה זלמן חיים הלברשטאם.
חוברת קטנה ונדירה ליק  12 .1878עמוד 16 ,ס"מ .ללא כריכה מצב טוב מאוד.
.Unbound, -very good condition
מחיר פתיחה .₪ 420

 .90נדיר .חיי היהודי ע"פ התלמוד שער מעטפת .ורשה
תרנ"גrare. chaye Yehudi al pi hatalmud .
shahar mahatefet. Varsha 1893.
ספר "חיי היהודי" על פי התלמוד מר' יצחק סובלסקי.
מהדורה שניה עם הוספות ותקונים רבים .וארשה תרנ"ג
 16 .1893ס"מ 160 ,2 .עמ';  16ס"מ .מעטפת בצבע כחול
בוהק. Envelope in a bright blue color.
כריכה מקורית ,מצב טוב מאודOriginal cover, very good .
.condition
מחיר פתיחה .₪ 210

' .91שירי הנפש' מלבי"ם .מהדורה ראשונה .שער נוסף שאינו רשום!!! קניגסברג ,תרי"ז
’shirey hanefesh’ from Malbim. First edition. Another unregistered title ' .1857
.page!!! Koenigsberg, 1857
ספר 'שירי הנפש' ביאור על שיר
השירים [עם הפנים] מאת רבי
מאיר ליבוש מלבים.
מהדורה ראשונה .קניגסברג,
תרי"ז  .1857מ"ג ד';  22.5ס"מ.
 3שערים3 title pages..
נדיר מאוד .בעותק זה קיים
שער נוסף שאינו רשום!!!
Extremely rare. In this copy
there is another title that is
!!! not registered
כריכה עתיקה פגועה ומנותקת.
ספר מעט מתפרק .מעט כתמים.
קרע באחד הקצוות לאורך
הספר .מצב טובOld cover .
damaged and detached. A slightly disintegrating book. Few stains. Tear at one end
.throughout the book. Good condition
מחיר פתיחה₪ 700 :

 .92חכמת החשבון' .צפנת פענח' עם הלוח .מהדורה ראשונה .חתימות בעלות עתיקות.
ווילנא והוראדנא ,תקפ"ח The wisdom of arithmetic. 'tzofnat pahanech' with .1827
.the board. First Edition. Antique ownerships signatures. Vilna and Horadna, 1827
ספר 'צפנת פענח' "בו גלה המחבר כל דרכי החשבון לכל מחלקותיהם ."..מאת ר' יוסף
שליפרז.
בסופו" :אציגה פה
איזה חשבון מסידור
הש"ס בדרך קצרה"
ודף גדול מקופל ובו
לוח עם חישוב לוח
שנה ותאריכים ועוד.
"מהדורה ראשונה".
ווילנא והוראדנא,
תקפ"ח  .1827ספירת
דפים משובשת19.5 .
ס"מ.
בדף הפורזץ ובשער
ובמקומות נוספים
חתימות בעלות
עתיקות.
כריכה פגועה מנותקת
וללא החלק הקדמי והשדרה .מעט כתמים וקרעים .ספר מעט מתפרק ומספר דפים
מנותקים .מעט נזקי עש(בודדים) .מצב טובDamaged cover detached and without .

front and spine. Few stains and tears. A slightly disintegrating book and a number of
.detached pages. Slight moth damage (individual). Good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

' .93ממעונות אריות' מהדורה יחידה .מלחמת העולם הראשונה .עותק חסר' – .דרשות
אליעזר' קידן ועוד .כרך ספריםmimehonot arayot’ only edition. World War I. ' .
.incomplete copy. – ‘drashot Eliezer' Kidan and more. Volume of books
כרך ספרים.
א' .ספר 'ממענות אריות' כולל הספדים אשר נשאתי במקהלות על גאוני ויקירי ישראל...
שנפטרו ,שנהרגו ונרצחו בשנות תרע"ה  -תר"פ .בתקופה  ...של המלחמה
העולמית(הראשונה) .מאת ר'
עזריאל זעליג נח קושלבסקי.
מהדורה יחידה .בילגורייא,
תרפ"ה  .1925במקור ,8 :ט' -
קט"ז עמ'; עותק זה מסתיים
בעמוד קי"ד‘mimehonot .
arayot’ this copy ends at page
114.
ב' .ספר 'דרשות אליעזר' ח"א,
דרושים לכל תקופות השנה
והמועדים עם הדרנים על סיום
משניות וש"ס ,מאת רבי אליעזר
יהושע שפירא.
מהדורה יחידה .קידן ,תרפ"ט
 .1928במקור 6-222 ]1[ ,2-3 ,]4[ :עמ’; בעותק זה חסר מעט בתחילתוin this copy .
slightly incomplete in its beginning.
ג'' .קול שופר' דרושים לימים נוראים ולכל השנה מאת רבי גדליה סילווערסטאן.
סט .לואיס ,תר"ץ  44 .1930עמ';
ד'' .דברו על לב' כולל הגיונות ,דרשות ,הטפות ונאמים חדשים לעורר את הלב לכל קדשי
התורה והמצוה ,הדת והחיים המוסריים ,לחגים ולמועדי ישראל ,מאת רבי בנציון איזנשטט.
בראנזוויל ,תרפ"ז  132 .1927עמ'; בסופו רשימת חותמים גדולה( 11עמ').
ה'' .מוסדות האמונה' מאת רבי מרדכי ארי' הלוי ניסנבוים.
ניו יורק ,תרפ"ד  ]10[ .1924ה' – ס"ו עמ’;
ו'' .מורה נבוכים החדש' מאת ר' יוסף שאפאטשניק .אדעססא ,תרס"ט  .1909עותק חסר.
 22.3ס"מ.
כריכה ישנה וללא שדרה .מעט דפים מנותקים .מעט קרעים וכתמים .מצב בינוני – טובOld .
.cover and no spine. Few pages detached. Few tears and stains. Fair - good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .94שו"ע יו"ד .פורמט קטן .אמשטרדם ,תקנ"ט shulchan aruch .1799
yore dea. Small format. Amsterdam 1799.
ספר שולחן ערוך מטור יורה דעה עם הוספות.
בדף אחרי השער" :סימנים לראשי תיבות עם תוספות מרובה".
פורמט קטן .אמשטרדם .תקנ"ט  ]4[ .1799רל"ב נ' ד';  19.5ס"מ.
כריכה מקורית מעט פגועה .כתמים .מעט נזקי עש .מצב טובOriginal .
.cover slightly damaged. Stains. Slight moth damage. Good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

 .95לוט  4כרכי שו"ע .פורמט קטן .ליוורנו ,תר"כ – ל"ד Lot of 4 volumes of the .1860/74
.Shulchan Aruch. Small format. Livorno, 1860/74
לוט  4כרכי שו"ע .פורמט קטן.
א' .שלחן ערוך מטור אורח חיים עם הוספות .ח"א .ליוורנו ,תרל"ד ]4[ .1874
רט"ז ד'; ע"פ ליוורנו ,תר"ך 21.7 .ס"מ.
ב' .שלחן ערוך מטור אורח חיים עם הוספות .ח"ב .ליוורנו ,תר"כ ]2[ .1860
קע"ד ד';  22ס"מ.
ג' .שלחן ערוך מטור יורה דעה עם הוספות .ח"א .ליוורנו ]3[ ,רי"ג ד';  22ס"מ.
ד' .שלחן ערוך מטור יורה דעה עם הוספות .ח"ב .ליוורנו ,רל"א [ ]1ד'; 21.6
ס"מ.
בדף אחרון" :מודעא שנדפסה בספר פחד יצחק" לר’ יצחק לאמפרונטי.
כריכות מקוריות מעט בלויות .בחלק מהדפים כתמים ובלאי ונזקי עש .באופן
כללי מצב טובOriginal covers slightly worn. Some pages have stains and .
.wear and moth damage. Overall good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .96עמק ברכה דיני
ברכות מרבי אברהם
הורביץ אבי השל"ה
הקדוש .חתימות
והגהות עתיקות.
למברג תקע"א.
Emek Bracha Law of
brachot from Rabbi
Avraham Horowitz,
the father of hashla
hakadosh. Ancient
signatures and

.postscripts. Lemberg 1901
ספר עמק ברכה ,על ברכות הנהנין וברכת התפילות .מרבי אברהם בן שבתי הורביץ .לעמברג
תקע"א  .1811צ' 1 ,ד'; בדפי הפורזץ ובספר חתימות ורישומים הק' משה אהרן בן כ"ה יונה כ"ץ
יצ"ו ,שאול בער  ...בתוך הספר חותמת חיים כ"ץ טעשען וכן כמה הגהות בכתב יד משני כותבים.

כריכה ישנה ,נייר טוב ,כתמים ,מצב טוב – טוב מאודOld cover, good paper, stains, .
.good - very good condition
מחיר פתיחה .₪ 245

 .97פולמוס קופת רבי מאיר בעל הנס' .גבול עולם' .מהדורה יחידה.
ירושלים ,תרס"ג Rabbi Meir Baal Hanes' controversy. ‘gvul .1903
.olam'. only edition. Jerusalem, 1903
ספר 'גבול עולם' "המכתבים מאת הגאונים וקדושי עליון מדורות
ראשונים ואחרונים  ...לחזק האיסור  ...לבלי לקבוע קופות בבתי אחינו
שבגולה הי"ו למצוה אחרת ,זולת רק לשם הצדקה הכללית להחזקת
ישוב אחינו בארה"ק אשר בשם קופות רבי מאיר בעל הנס ."...
גדולי ישראל שמכתבם מופיע בספר :הרה"ק רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ,הרה"ג רבי חיים מוואלאז'ין ,הרה"ג רבי שמואל
מסאלנט ,הרה"ג רבי יצחק אלחנן ספקטור ועוד ועוד.
מהדורה יחידה .ירושלים ,תרס"ג  .1903ח' 42 ,עמ';  21ס"מ.
ללא כריכה .מעט קרעים .מצב טוב מאודWithout cover. Few tears. .
.Very good condition
מחיר פתיחה 280 :ש"ח

 .98פולמוס .ספר 'דם ברית' מהמוהל הראשי בלונדון .מהדורה
יחידה .לונדון ,תרס"א  .1900חסר שער ראשוןpolemics. .
Book ‘dam habrit’ from the Main mohel in London. only
.edition. London, 1900. First title page missing
ספר 'דם ברית' קובץ דעות רבנים מכל חלקי התבל על דבר
המציצה בכלי הנקוב בשם "טערטיסאפעראטוס" בהסכמת
חכמי הרופאים שבחנוהו ,ופרטים מחוקי מלאכת המילה ע"פ
פוסקים וע"פ חכמת הרפואה ועם עשרה ציורים ממכשירי
מילה ,מאת ר' אלכסנדר טערטיס ,מוהל הראשי בלונדון.
מהדורה יחידה .לונדון ,תרס"א  76 ]4[ .1901עמ'; חסר שער
ראשון 27.5 .ס"מ.
כריכה ישנה פשוטה .כתמים ומעט קרעים .ב  2-דפים אחרונים
הדבקות עם חסר בטקסט .מצב טוב.
Missing first title page
Simple old cover. Stains and a few tears. In the last 2
.pages pasting with missing in the text. Good condition
מחיר פתיחה 245 :ש"ח

 .99לוט  4ספרי קהילות' .וויטבסק' – 'דמבלין מודז'יץ' – 'חורבן ווילנע' – 'בעלכאטאוו'Lot .
.of 4 community books. Vitebsk - Demblin Modzic - churban Vilnius - Belkhatav
לוט  4ספרי קהילות.
'ויטבסק והסביבה' עם פרק על
רבנים וצדיקים ובהם הרה"ק רבי
מנחם מנדל מוויטבסק ועוד .ת"א,
תשי"ז  ]7[ .1957עמ’; 508
עמודות [ ]2עמ’; בעברית.
'דמבלין מודז'יץ' ספר זיכרון על
הקהילה היהודית .ת"א.1969 ,
 694עמ'; ביידיש.
'חורבן ווילנע' ניו יורק ,תש"ז
 2 .1947שערים ,שער ראשון
מאויר XVI 342 .עמ'; ביידיש.
'בעלכאטאוו' בואנוס איירעס,
 511 .1951עמ'; יידיש.
גדלים ומצבים משתנים ,באופן כללי
מצב טוב מאוד. Variable sizes and conditions, generally very good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

'כל דאמר רחמנא' סט שלם ,עם הדף הנדיר –
.100
הסכמתו של הרה"ק מרצפרט .מהדורה יחידה .בודפסט,
תרצ"ב – תש"א 'Kol Damer Rahmana' .1932/41
Complete set, with the rare page - the consent of harav
.hakadosh of rezpert. only edition. Budapest, 1932/41
ספר ייחודי' .כל דאמר רחמנא' סט שלם ,פירוש על כל
מאמרי הש"ס המתחילים באות "כל" מהרה"ג רבי אהרן
צבי גראס אב"ד פאמאז.
 3חלקים בכרך אחד parts in one volume 3 .בודאפעסט א':
תרצ"ב  ]8[ .1932קי"ב עמ'; ב' :תרצ"ו  ]8[ .1936קי"ב ד'; ג':
תש"א  ]8[ .1941קי"ב ד';  23.5ס"מ .הסכמות חשובות.
בעותק זה ישנו דף נדיר ואינו ידוע שנוסף לאחר ההדפסה,
ובו הסכמה מהאדמו"ר הרה"ק רבי שלום אליעזר
הלברשטאם מרצפרט .מצדו השני של הדף :הקדשה
מהמחבר.
כריכה פשוטה .נייר ריגל ,למעט ח"ג .מצב טוב מאודparts 3 .
.in one volume Simple cover. Rigal paper, except part 3. Very good condition
המחבר הרה"ג רבי אהרן גרוס [תרס"ה – תש"ה] נולד לאביו הרה"ג רבי יעקב יוסף אב"ד
ק"ק אויבן וחתנו של הרה"ג רבי דוד יהודה זילברשטיין אב"ד וואיטעצען .מתלמידי הדעת
סופר ,הרה"ג רבי יוסף אלימלך כהנא מבאיהאד ,והרה"ג רבי מרדכי יהודה ליב וינקלר אב"ד
העדילא-מאדע .כיהן כאב"ד פאמאז והגלילות.
מחיר פתיחה₪ 280 :

נדיר ביותר" .הביוגרפיה הראשונה" על מרן החת"ס ,חוברת אלה תולדות רבינו
.101
"מהדורה יחידה" .פרסבורג Extremely rare. "The First Biography" on Maran .1876
.hachatam sofer, Ella Toldot Rabbeinu "only Edition". Pressburg 1876
הביוגרפיה הראשונה על מרן החת"ס .אלה תולדות רבינו גאון הגאונים וכו' מו"ה משה סופר החתם
סופר ,מרבי יהודה ליב לנדסברג.
פרסבורג תרל"ו
.1876
"מהדורה
יחידה"56 ,2 .
עמ'; ברשומות
מופיע 56 ,11
עמ' אבל זה
טעות.
נדיר ביותר
ע"פ בדיקתנו
הופיע במכירה
פומבית פעם
אחת בלבד
לפני כ – 20
שנה.
שער מעטפת
בעברית ולועזית בצבע סגלגל 18 .ס"מ .החוברת מפורקת ,מעט קרעים קטנים בשוליים ,מצב טוב –
טוב מאוד.
.The booklet is disassembled, a few small tears in the margins, good - very good condition
מחיר פתיחה .₪ 420

 .102ציון במר תבכה הספד על הגאון רבי הלל קולומיא
מחתנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר" .מהדורה ראשונה" נדפס
ללא שער'Zion bemar tivke' An obituary for the Gaon .
Rabbi Hillel Kolomiya from his son-in-law Rabbi Akiva
Yosef Schlesinger. "First Edition" is printed without a title
.page
הספד מר – מי כאן הלל? "ציון במר תבכה" על פטירת אדונינו
מורינו ורבנו וכו' הגאון הצדיק מו"ה הילל ל"ש זיע"א אב"ד
דק"ק קאלאמיא .נעשה בביהכ"ס הגדולה תפארת ישראל ע"י
חתנו הרב הלב העברי שליט"א.
נדפס ללא שער .ירושלים תרנ"א? ו' ד';  20ס"מ .ללא כריכה,
מצב טוב – טוב מאוד. Unbound, good- very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 420

'מנחת ערב' הספדים ודרשות .מהדורה יחידה
.103
ונדירה .דראהביטש ,תר"ס'minchat erev' .190....
obituaries and sermons. A unique and rare edition.
….Drahavich, 190
ספר 'מנחת ערב' הספדים ודרשות מאת רבי אשר זעליג
הכהן לויטערבאך.
מהדורה יחידה ונדירה .דראהביטש ,תר"ס .190....ל"א ד';
 21ס"מ.
ללא כריכה .כתמים ומעט בלאי .מעט נקבי עש בעיקר
Without cover. Stains and little
בשוליים .מצב טוב.
wear. Few moth holes mostly in margins. Good
.condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

כרך ספרי רבי יהונתן אייבשיץ .מהדורות יחידות – ראשונות .רישומי בעלות.
.104
Volume of books by Rabbi Yehonatan Ibschitz. only editions - first editions.
.Ownership records
כרך ספרי רבי יהונתן אייבשיץ .מהדורות ראשונות/יחידות.
א'' .נפש יהונתן' עה"ת.
מהדורה ראשונה.
פיעטרקוב ,תרס"ב .1901
ע"ח ד';
ב'' .אהבת יהונתן' על
ההפטרות ומגילת איכה.
ווארשא ,תרס"ב .1902
קי"ד ד';
ג'' .דעת יהונתן' על
מסכת ע"ז .מהדורה
יחידה .ווארשא ,תרס"ב
 ]1[ .1902ט"ו ד';
ד'' .ברכת יהונתן' על
שו"ע או"ח .מהדורה
יחידה .ווארשא ,תרס"ב.
[ ]1כ"ג ד';
בדף הפורזץ חתימות ורישומי בעלות" :הרבני מאיר עהרליך מפראגא טארגאווע" שנת
תרס"ד.
ללא כריכה .כתמים .מעט נזקי עש .מצב טוב מאודWithout cover. Stains. Slight moth .
.damage. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

נדיר" .מהדורות ראשונות" .בינה לעתים – ספר המדע מהגאון רבי יהונתן
.105
אייבשיץ – הגאון רבי שמעון אופנהיים .ווין – פראג .תקנ"ו – תקע"א. Rare. "First 15 .
Editions". Bina leyitim - the book of science from Rabbi Yehonatan Ibschitz - Rabbi
.Shimon Oppenheim. Vienna - Prague. 1666 - 1801
כרך  2ספרים חשובים "מהדורות ראשונות" ונדירות .א' .ספר נחמד להשכיל הנקרא בינה לעיתים
על הרמב"ם הלכות יו"ט
ומחידושי גפ"ת על מסכת
ביצה מהגאון הגדול רבי
יהונתן אייבשיץ" .מהדורה
ראשונה" .ווין תקנ"ו ,2 .1796
ל"ד ד';
ב' .ספר המדע חיבור כולל על
ספר כרתי ופלתי מהגאון רבי
יהונתן אייבשיץ מאת הגאון
רבי שמעון אופנהיים
מקרומנוי" .מהדורה
ראשונה" .פראג תקע"א,2 .
כ"ה ד';
חתימות בעלות עתיקות.
כריכה עתיקה ,שדרה עור,
מעט נזקי עש בעיקר בשוליים,
נייר טוב ,כתמים ,מצב טוב.
.Antique ownership signatures
Antique cover, leather spine, little moth damage mostly in margins, good paper, stains, good
.condition
מחיר פתיחה .₪ 420

לדינו .שפת ציון ליב'ריקו די גראמאטיקה די לשון הקודש .וינה
.106
Ladino. sfat Zion Liberico di Grammatica di Lashon Hakodesh. .1893
.Vienna 1893
ספר שפת ציון ליב'ריקו די גראמאטיקה די לשון הקודש ,ספר לימוד דקדוק
לשון הקודש לדוברי לדינו מאת בנציון משה אלקאלאעי .בדפוס יוסף שלזינגר.
וינה  1893תרנ"ג 2 ,78 .עמ'; כריכת מעטפת .אינו מופיע באוצר הספר
וינוגרד ורוזנפלד.
כריכה רכה ,מצב טוב מאוד. Paperback, very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 245

'אליגריאה די פורים' סיפור נס פורים בלאדינו .ליוורנו ,תרס"ב
.107
"Allegria Di Purim" The story of the miracle of Purim in .1902
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.
כריכה ישנה מעט בלויה .מעט כתמים ובלאי .מצב טוב מאודOld cover slightly .
worn. Few stains and wear. Very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 210

אוסף  16קבצים חוברות ועוד ,ביבליוגרפיה ועודCollection .
.108
of 16 files,אוסף קבצים חוברות ועוד ,ביבליוגרפיה ועוד .א' .אליעזר ריבלין,
תקנות העזבונות בירושלים ובא"י .ירושלים תרצ"ז .ב' .תולדות הרבנים
למשפחת ישראל מרודוס מאת דר' סימון מרכוס .ירושלים תרצ"ה .ג' .ספר
היובל לכבוד פרופסור אלכסנדר מארכס ,ניו יורק ש"ג .ד' – ו' .הגרן מאסף
לחכמת ישראל מאת שמואל אבא הראדצקי ,חלקים ד' – ו' – ט' ,ברדיטשוב –
ברלין תרס"ג – תרפ"ג .חומר חסידי רב .ז' – י' .גנזי קדם מאסף מדעי
לתקופת הגאונים מאת ד"ר בנימין מנשה לוין .חלקים ב' – ה' .חיפה –
ירושלים תרפ"ג – תרצ"ד .י"א – י"ב .עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל מאת
דוד פרנקל מוינה .שנה שניה חוברות ב' – ג' ,ד' .תרצ"ו .י"ג .בית תלמוד
שנה ראשונה ,ירחון משכילים מאת אייזק הירש ווייס ומאיר איש שלום ווין
תרמ"א .בשער הספר רישום בעד מעות קונות הק' חיים צבי איש שלום
שו"ב וש"ץ פה אדא יע"א .י"ד – ט"ו .השלח מכתב עתי חדשי לספרות,
למדע ולענייני החיים ,מאת ח .נ .ביאליק – ד"ר י .קלוזנר .כרך י"ז חוברות ב'
– ג' ,אודיסא תרס"ז – ח' .ט"ז .כתבי האוניברסיטה העברית בירושלים מדעי
היהדות כרך א' ירושלים תרפ"ו.
סה"כ  16חוברות ,גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב – טוב מאודvaries .
.Size and condition Most of them are in good - very good condition
מחיר פתיחה .₪ 280

לוט  2ספרים
.109
הדפסות ראשונות,
כתבי יד מאוסף ששון.
מעט דבש – מושב
זקנים עה"ת .אנגליה
תרפ"ח – תשי"טLot .
of 2 books, first
prints, manuscripts
from the Sasson
collection.meat

.dvash- Moshav Zakanim on the tora. England 1908 - 1969
לוט  2ספרים הדפסות כתבי יד מאוסף ששון .א' .ספר מעט דבש הנאסף מכ"י רבנים וכו' אשר היו
שפונים בגנזי קדם מאות שנים יו"ל ע"י דוד ששון לכבוד בר מצוה של בנו סלימאן .דפוס
אוניברסיטת אוקספורד תרפ"ח ,שער צבעוני ,גיליונות לא חתוכים .כריכה רכה ,נייר לבן משובח,
שוליים רחבים .ב' .ספר מושב זקנים עה"ת והוא קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות זצ"ל .יו"ל
פעם ראשונה מכ"י ששון מס'  409ע"י סלימאן ששון לכבוד בר מצוה של בנו יצחק .לונדון תשי"ט.
עמוד לפני השער צילום ציור צבעוני חלק מעמוד  60של תנ"ך בית פרחי כ"י אוסף ששון מס' .368
נייר לבן משובח ,שוליים רחבים.
שני הספרים במצב מצוין. Both books are in excellent condition.
מחיר פתיחה .₪ 210

חכמי עדות המזרח ודפוסי המזרח.
ספר למודי ה' .מהדורה ראשונה .ליוורנו ,תקמ"ז
.110
the book ‘limudey hashem’. First edition. Livorno .1787
1787.
ספר למודי ה' ,פלפולים בסוגיות הש"ס מאת רבי יהודה נגאר.
מהדורה ראשונה .ליוורנו ,תקמ"ז  ]2[ .1787קי"ט ד'; 30.5
ס"מ.
כריכה מקורית פגועה ומנותקת .כתמי רטיבות .נזקי עש .מעט
דפים מנותקים .מצב בינוני – טובOriginal cover damaged .
and detached. Moisture stains. Moth damage. Few papers
.detached. Fair- good condition
המחבר רבי יהודה נג'אר מחכמי תוניס .כיהן כדיין בבית דינו
של מחותנו הגאון רבי יצחק טייב מח"ס ערוך השולחן .ספריו:
למודי ה'' ,אלפי יהודה' 'שבות יהודה' ועוד .נפטר בשנת תק"צ .1830
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .111ספר 'הזכרון' מהדורה ראשונה ,האיטלקית .שוליים רחבים .ליוורנו,
תר"ה The Book ‘hazikaron’, first edition, Italian. Wide margins. .1845
.Livorno, 1845
ספר 'הזכרון' ביאור על רש"י עה"ת מאת רבי אברהם בקראט מגולי ספרד.
מהדורה ראשונה ,גרסה האיטלקית(נדפס גם מהדורה אלג'ירית) .ליוורנו,
תר"ה  .1845ספירת דפים משובשת 30.5 .ס"מ .בתחילת הספר רשימת
חותמים מערי איטליה.
כריכה עתיקה פגועה .שוליים רחבים ונאים .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.
Damaged antique cover. Wide and nice margins. Few stains. Very good
.condition
מחיר פתיחה 210 :ש"ח

ספר 'חלק יעקב' .מהדורה יחידה .שאלוניקי ,תקפ"ז
.112
the book ‘chelek yaakov’. Only edition. Salonika 1827..1827
ספר 'חלק יעקב' חידושים על אור חו"מ ,ועל הרמב"ם ,ליקוטי הש"ס
והרא"ם מאת הרה"ג רבי יעקב אלבעלי.
מהדורה יחידה .שאלוניקי ,תקפ"ז  ]1[ .1827קל"ד ד';  29.6ס"מ.
כריכה ישנה מנותקת .שוליים רחבים .דף השער ודף אחרון מנותקים .נזקי
עש ובחלק מהמקומות עם פגיעה בטקסט .מעט כתמים והדבקות .מצב
טובOld cover detached. Wide margins. The title page and last page .
are detached. Moth damage and in some places with damage to the
.text. Few stains and adhesions. Good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .113יחידה' .דברי שלמה' .חתימה עתיקה.
פפד"א ,תקי"ג only edition. ‘divrey .1753
shlomo’. Antique signature. Frankfurt
dauder 1753.
ספר 'דברי שלמה' חידושים ופי' עה"ת מאת
רבי שלמה שלם.
מהדורה יחידה .פרנקפורט דאדרה .תקי"ג –
י"ד  ]2[ .1753ק"ח [ ]3ד';  30ס"מ.
בדף השער רישום קצר וחתימה עתיקה :הק'
ליב...כ' מ"ר מ"ש?.
כריכה מקורית .בדפים ראשונים הדבקות
בשוליים עם מעט פגיעות בטקסט .מצב טוב
מאודOriginal cover. In the first pages, .
sticking to the margins with a little damage
.to the text. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

'שונה הלכות' ב"ח .מהדורה
.114
ראשונה .אמשטרדם ,תקכ"ב .1762
רישומים וחתימת בעלות‘shone .
halachot’ 2 parts. First edition.
Amsterdam 1762. Side scripts and
ownership signature.
ספר 'שונה הלכות' ב' חלקים .ביאור על ספר
'הלכות גדולות' (עם הפנים) מאת רבי שלמה
שלם.
מהדורה ראשונה .אמשטרדם ,תקכ"ב .1762
[ ]8ע"ד; [ ]5פ"ב ד';  30.5ס"מ .שער נפרד
לח"ב.
הסכמת הגאון רבי שאול מאמסטרדם ועוד.

בדף השער רישום וחתימת בעלות ורישום נוסף בדף אחרי השער.
כריכה מקורית מנותקת וללא החלק האחורי .ספר מפורק לשתיים .נזקי עש ומעט כתמים.
מצב טובOriginal cover detached and without back. A book broken into two. Moth .
.damage and a few stains. Good condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

 .115ספר 'זכות הרבים' מהדורה יחידה .קושטא ,תקפ"ט the .1829
book ‘zchut harabim’ first edition. Kushite 1829.
ספר 'זכות הרבים' דרושים על פרשיות התורה מאת רבי יצחק פרחי.
מהדורה יחידה .קושטנדינה(קושטא) .תקפ"ט  ]2[ .1829ע' ד';  27ס"מ.
בדף השער חתימה עתיקה בכת"י מזרחי.
כריכה מקורית בלויה ומנותקת עם מספר דפים .כתמים ומעט נזקי עש.
בלאי וקרעים בעיקר באחד הקצוות ובמעט מקומות פגיעה בטקסט .מצב
טובOriginal worn and detached cover with several pages. Stains .
and some moth damage. Wear and tear mainly at one of the edges
.and in a few places of damage to the text. Good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

מספרי הודו המוקדמים .נדיר' .עין יעקב' ח"ב.
.116
כלכתה ,תר"ב  .1842כריכת עור עתיקהEarly India .
books. rare. 'Ein Yaakov' part 2 Calcutta, 1842.
.Antique leather binding
נדיר .ספר 'עין יעקב' ח"ב "עם כל פי’ רש"י אשר לא
נדפס מעולם".
מספרי הודו המוקדמים .כלכתה ,בדפוס אלעזר מארי
אהרן סעדיה עראקי הכהן .תר"ב  .1842ש"ב ד'; 22
ס"מ .בעמ' אחרון סמל המדפיס 'ידי כהנים' "יברכך ה'
וישמרך".
כריכת עור עתיקה ופגועה .כתמים ובלאי .מעט קרעים
והדבקות בשוליים .בחלק מהדפים נזקי עש .מצב בינוני.
Antique and damaged leather binding. Stains and
wear. Slight tears and adhesions at margins. Some
.pages have moth damage. Fair condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

לוט  3ספרים מחכמי תימן בכריכות עור תימניות' .מקור חיים' 'פתח האהל'
.117
'חמדת ימים' ח"א – ח"ב 2 .שטרי הלוואהLot of 3 books by Yemenite sages in .
.Yemenite leather covers. "Mekor Chaim" "Petach HaEhal" part1-part2. 2 loan bills

לוט  3ספרים מחכמי תימן בכריכות עור תימניות.
א'' .מקור חיים' הלכות שחיטות וטריפות מאת רבי יחיא צאלח מצנעא עם הוספות.
עדן ,תרנ"ג  ]8[ .1893קל"ז ד'; ’a. ‘mekor chayim
ב'' .פתח האהל' דיני הלכות
גיטין ,קידושין ועוד ,מאת רבי
יחיא בן יוסף עמוד.
עדן ,תרנ"ד  .1894ס"ג ד'; 20
ס"מ .כרוך עם ספר מקור חיים.
בתוך הספר מונחים  2שטרי
הלוואה בכ"י תימני.
כריכת עור תימנית עם  2רצועות
(כעין אבזמים) לסגירה ואחת
מהם קרועה מעט ,קרעים
והדבקות .נזקי עש .דף מנותק.
מצב בינוני.
’b. ‘petach haohel
Inside the book are 2 loan
.notes in Yemeni handwriting
Yemenite leather binding with 2 straps (like buckles) for closure and one of them
.slightly torn, tears and gluing. Moth damage. Detached page. Fair condition
ג' .מדרש 'חמדת ימים' ח"א – ח"ב .בראשית ,שמות .מאת רבי שלום שבזי.
מעבר לעמ' הקדמת המחבר :ציור ביהכ"נ 'בית יעקב' אשר בחורבת רבי יהודה החסיד.
ירושלים ,תרמ"ג – מ"ג  ,5 .1883/4ק"א; [ ]1ס"ט ד';  19ס"מ.
כריכת עור תימנית .מעט קרעים והדבקות .נזקי עש ובחלקם פגיעה בטקסט .מצב בינוני.
’c. midrash ‘chemdat hayamim
Yemenite leather binding. Slight tears and adhesions. Moth damage and in some
.cases damage to the text. Fair condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

שו"ת הרמ"ע מפאנו .חתימת הגאון
.118
הגדול רבי יהודה ליב שייאר .דיהרנפורט,
תקמ"ח Shut the rama from Fano. .1788
.antique signature. Diharenfurt, 1788
ספר שו"ת רבינו מנחם עזריה מפאנו.
דיהרנפורט ,בדפוס רבי יחיאל מיכל מייא
מברעסלא .תקמ"ח  ]1[ .1788פ"ד [ ]1ד';
 19.5ס"מ .בעמוד אחרון איור.
בדף השער חתימה עתיקה . .לה' הארץ
ומלואה ליב שייאר.
כריכה ישנה פשוטה .מעט כתמים .במספר
מקומות מעט נזקי עש .מצב טובSimple old .
cover. Few stains. In some places a little
.moth damage. Good condition
הגאון הגדול רבי יהודה ליב בן הגאון רבי
אהרן שייאר ידוע שנולד בשנת תצ"ג וכיהן
כאב"ד דיסלדורף משנת תק"מ עד לפטירתו ביום כ"ו שבט תקפ"א כבן פ"א שנה השאיר

אחריו כמה חיבורים בכת"י על הש"ס ושו"ע וכן נזכר בשו"ת נוב"י מהדו"ת אה"ע סי' נ"ז.
הספדו של הגרי"ל קרלבורג עליו נדפס בשלש יבבות מיינץ תרמ"ו עוד מכתב מהגרי"ל
קרלבורג אליו נדפס בכרם שלמה שנה ה' קובץ ט' עמוד ט"ו.
הרבנים הגאונים בזמנו המה הגאון מרן אברהם ברודא והגאון הקדוש מרן ר' חיים יוסף דוד
אזולאי והגאון מרן ר' פנחס בעל הפלאה והמקנה זצל"ה זי"ע כותבים אליו שו"ת בהכנעה
והוא השיג על דבריהם ,הרב החיד"א כותב אליו בתשובתו בזה"ל פני ארי' פני להבים פניו נר
ישראל עמוד הימיני פטיש החזק הגאון המפורסם ר' ארי' ליב שייר (.מתוך חוברת אור
ישראל מונסי ,ס"ה קובץ  4ראה שם פרטים נוספים)
מחיר פתיחה₪ 245 :

מלכי רבנן תולדות רבני צפון אפריקה ,עם מעשה
.119
סוליקה הקדושה .שער מוזהב .ירושלים תרצ"אMalchei .
Rabbanan History of the rabbis of North Africa, with the tale
.of St. Solika. Gilt title page. Jerusalem 1931
ספר מלכי רבנן תולדות רבני צפון אפריקה תולדותיהם וחיבוריהם עם
מעשה סוליקה הקדושה המסופר בהרחבה ,הנקרא מעשה בנערה
הצדקת .לוקט וחובר ע"י רבי יוסף בן נאיים מרבני מרוקו .ירושלים
תרצ"א " .1931מהדורה ראשונה" ,7 .קכ"ו ,4 ,כ"ג ד'; שער בדיו
Gilded ink title page.
מוזהב.
כריכה מנותקת ,נייר לבן טוב ,מעט כתמים ,מצב טוב מאוד.
Detached cover, good white paper, few stains, very good
.condition
רבי יוסף בן נאיים מרבני פאס במרוקו .תרמ"ב – תשכ"א ,ראש
ישיבה ורב בפאס ,ספרייתו הענקית מנתה כ – 7000/10000
כותרים .חיבר כ –  40חיבורים.
מחיר פתיחה .₪ 210

משכיות כסף מילון לשמות נרדפים מרבי שלמה בן
.120
משולם דפיירה" .מהדורה יחידה" .אמסטרדם תקכ"ה
’maskiyot kesef’ Dictionary of synonyms by Rabbi .1765
Shlomo ben Meshulam Dafira. "only Edition." Amsterdam
.1765
ספר משכיות כסף מילון מילים נרדפות מרבי אברהם הבדרשי ורבי שלמה
בן משולם עם שירים בשבח הספר ושירים מרבי אברהם הבדרשי לרבי
טודרוס הלוי ושיר חוזר מרבי טודרוס הלוי.
אמסטרדם תקכ"ה ( 1765יודלוב מביא שיטות שונות לגבי שנת ההדפסה),
"מהדורה יחידה" כ"ז ד'; שינויים בשערים בין הטפסים.
ללא כריכה ,נייר טוב 2 ,דף אחרונים מנותקים ,הספר זקוק לתפירה
מחודשת ,מצב טוב – טוב מאודNo cover, good paper, last 2 pages .
.detached, the book needs re-sewing, good - very good condition
מחיר פתיחה .₪ 210

' .121בת נעות המרדות' מהדורה יחידה .ירושלים ,תרע"ז ’bat .1917
nahavat hamardut’ only edition. Jerusalem 1917.
ספר 'בת נעות המרדות' על דיני אשה המורדת ונתחלק לשני חלקים ,החלק
הא’ נקרא אם במרד והחלק הב’ נקרא אם במעל(ח"ב לא יצא) ,מאת רבי רפאל
אהרן בן שמעון.
מהדורה יחידה .ירושלים ,תרע"ז  .1917קנ"ט עמ';  21ס"מ.
ללא כריכה .ספר מתפרק .חלק מהגיליונות לא נחתכו .מעט נקבי עש וקרעים.
מעט כתמים מצב טובWithout cover. A book falls apart. Some of the .
sheets were not cut. Few moth holes and tears. Few stains , good
.condition
המחבר רבי רפאל אהרן בן שמעון [תר"ח – תרפ"ט  ]1848/1928בנו של רבי
דוד בן שמעון – הרדב"ש .מחשובי פוסקי ההלכה .כיהן כרבה הראשי של קהיר
ונשיא בית הדין.
מחיר פתיחה₪ 210 :

'וזאת ליהודה' ח"א ,מרבי יהודה עייאש .מהדורה ראשונה.
.122
זולצבאך ,תקל"ו 'vezot leyehuda' part 1, from Rabbi Yehuda .1776
.Ayyash. First edition. Salzbach, 1776
ספר 'וזאת ליהודה' ח"א דרשות וביאורים עה"ת ועוד ועל פרקי אבות
והגדה של פסח עם הפנים .מרבי יהודה עייאש רבה של אלג'יר [ה'תמ"ח
 – 1688ה'תק"כ .]1760
מהדורה ראשונה .זולצבאך ,תקל"ו  ]1[ ,1776ג'-פ"ח ד';  34ס"מ.
הסכמות חשובות .מרבי יהונתן אייבשיץ ,מרבי יום טוב אלגזי ,מרבי
שמואל מווילנא ועוד.
שער מאויר .משה ואהרן ,דוד המלך ,עקידת יצחק ,סולם יעקב ועוד .חתוך
מעט בשוליים.
כריכה מקורית בלויה .כתמים ובלאי .מעט קרעים ונזקי עש .מצב בינוני -
טוב.
.Slightly cut at the margins
Worn original cover. Stains and wear. Slight tears and moth damage. Fair - good
.condition
מחיר פתיחה₪ 210 :

האביר יעקב ,רבי יעקב אבוחצירה .גלויה עתיקהhaabir Yaakov. .
.123
Rabbi Yaakov abuchatzera. Antique postcard.
האביר יעקב ,רבי יעקב אבוחצירה .גלויה עתיקה.
כתמים ,מעט קרעים .מצב טוב. Stains, few tears. Good condition.
רבי יעקב אבוחצירא – ה'אביר יעקב' [ה'תקס"ו – ה'תר"ם  ]1805/1880צדיק ומקובל,
ומגדולי רבני ופוסקי דורו .סבו של ה"באבא סאלי" הקדוש.
מחיר פתיחה₪ 210 :

הקדשות.
הקדשה ארוכה בכת"י הרה"ג רבי יעקב סגל ליבוביץ מקאפיש ,אל הרה"ג רבי
.124
אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא .ספר 'מנחת שבת ומנחת יום טוב'A long dedication in .
the handwriting of Rabbi Yaakov Segal Leibowitz of Kapish, to Rabbi Avraham
.'Shlomo Katz of Riskawa. Book 'Minchat Shabbat and Minchat Yom Tov
ספר קיצור שולחן ערוך על הלכות שבת והחונה עליו ספר מנחת שבת מהרב שמואל
הכהן בורשטיין מו"ץ בשיטאווא .ובסופו על הלכות יו"ט "מנחת יום טוב".
 2שערים ל'מנחת שבת' ושער נפרד ל'מנחת יום טוב' .מהדורת צילום 22.2 .ס"מ.
מעבר לשער ראשון
'מנחת שבת' הקדשה
ארוכה בכת"י הרה"ג
רבי יעקב סגל ליבוביץ
מקאפיש ,אל הרה"ג רבי
אברהם שלמה כ"ץ
מריסקווא.
כריכה מקורית .מעט נקבי
עש וכתמים .מצב טוב
מאודOriginal cover. .
Few moth holes and
stains. Very good
.condition
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 :

האדמו"ר רבי שלום אייכנשטיין מזידיטשוב צפת – ברוקלין .הקדשה אל
.125
הריסקווער רוב' .עטרת צבי' ג"ח .ניו יורק ,תש"כ The Admor Rabbi Shalom .1960
Eichenstein of Zidichov tzafet - Brooklyn. Dedication to the Riskver Rob. ‘Ateret
.tzvi’ 3 parts. New York, 1960
ספר 'עטרת צבי' ג"ח פירוש על הזוהר מאת האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב.

ניו יורק ,תש"ך  .1960מהדורת צילום
לבוב תרל"א – ל"ב ]3[ .ק"ל; ב' ,נ"ו;
ס"ח [ ]4ד';  26ס"מ .בסוף הספר:
"פוטוגרפיה של כתב יד קודשו"
ורשימת חותמים.
בדף הפורזץ הקדשה בכת"י
האדמו"ר רבי שלום אייכנשטיין
מזידיטשוב צפת – ברוקלין אל
הרה"ג רבי אברהם שלמה כ"ץ
מריסקווא.
כריכה מקורית .מעט כתמים .מצב טוב
מאודOriginal cover. Few stains. .
.Very good condition
האדמו"ר רבי שלום אייכנשטיין מזידיטשוב צפת – ברוקלין בן הרה"ק רבי ישעיה
מפרוכניק בנו של האדמו"ר רבי ישכר בעריש מוורצקי .כיהן כאדמו"ר ברומניה ,צפת
וברוקלין .דברי תורתו נדפסו בספר' :רב שלום'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

"אין בפי די מילים להודות לך על עזרתך הרבה" .הקדשת הרבנית קנייבסקי.
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ספר 'לשכנו תדרשו' ב"ב ,תשנ"ב "There are not enough words in my mouth .1992
to thank you for your much help." Dedication by Rebbetzin Kanievsky. The book
."Leshchnu Taderusho" bne brack 1992
ספר 'לשכנו
תדרשו'
ח"א.
ב"ב ,תשנ"ב
]9[ .1992
ש"ו ,ס"א,
ב' – ל"ב
עמ'; 24.6
ס"מ.
בדף
הפורזץ
הקדשה
בכתב ידה
וחתימתה
של הרבנית
בת שבע
קנייבסקי,
בו מודה על עזרה מרובה ומברכת "שבזכות זה תתברכו בכל טוב סלה".
כריכה מקורית .מצב טוב מאוד. Original cover. Very good condition.
הרבנית בת שבע קנייבסקי [תרצ"ב – תשע"ב] בתו של הגאון מרן רבי יוסף שלום אלישיב.
אשת חבר להגאון מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א .קיבלה נשים לעצה וברכה ורבים נושעו
ע"י תפילותיה ,ברכותיה וסגולות ממנה.
מחיר פתיחה₪ 350 :

הקדשת המחבר הגאון רבי יוסף צבי הלוי אב"ד יפו' .השקפה לברכה' ירושלים,
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תר"צ Dedication of the author, Rabbi Yosef Zvi Halevi, Av Beit Din of Jaffa. .1930
‘hashkafa lebracha’ Jerusalem 1930.
ספר 'השקפה לברכה' לבאר
כל פרטי הדינים מדיני מצות
ביעור ווידוי המעשר מאת
הגאון רבי יוסף צבי הלוי
אב"ד יפו.
מהדורה יחידה .ירושלים,
תר"ץ  ]7[ .1930רמ"ג []3
עמ';  23.5ס"מ.
מעבר לדף השער הקדשת
המחבר הגאון רבי יוסף צבי
הלוי אב"ד יפו.
כריכה ישנה פשוטה .נייר יבש
ומעט קרעים .מעט דפים
מנותקים .מצב טוב.
Beyond the title page is the dedication of the author, Rabbi Yosef Zvi Halevi, Av Beit
.Din of Jaffa
.Simple old cover. Dry paper and a few tears. Few pages detached. Good condition
הגאון רבי יוסף צבי הלוי אב"ד יפו [תרל"ד – תש"כ  ]1874/1960אב"ד ת"א  -יפו .למד
בסלבודקא שם נסמך להוראת איסור והיתר .בשנת תרנ"א עלה לא"י ונישא לבתו של הרה"ג
רבי נפתלי הרץ הלוי רבה הראשי של יפו והמושבות .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 245 :

הקדשת המקובל רבי אשר זעליג מרגליות .ספר 'מאמרי כוחו דרבי אלעזר
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ברשב"י'Dedication of the Kabbalist Rabbi Asher Zelig Margaliot. Book .
.'‘mahamarey dekocho Derby Elazar beRashbi
'מאמרי כוחו דרבי אלעזר ברשב"י' שני ספרים נפתחים :ספר הראשון כחו דרשב"י
להודיעך כחו דרבי
שמעון בר יוחאי,
ספר השני כחו
דרבי אלעזר,
להודיעך כחו דר"א
ברשב"י ,מאת
המלקט והמסדר
רבי ישעיה אשר
זעליג מרגליות.
בדף הפורזץ
הקדשת בכתי"ק,
חותמתו וחתימתו
של המקובל רבי
אשר זעליג
מרגליות.
כריכה מקורית,
החלק הקדמי
מנותק .נייר טוב .שוליים רחבים ונאים .מצב טוב מאוד.

On the Forzetz page you dedicate in handwriting, the stamp and signature of the
.Kabbalist Rabbi Asher Zelig Margaliot
Original cover, front part detached. Good paper. Wide and nice margins. Very good
.condition
המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות [תרנ"ד – תשכ"ט  ]1894/1969תלמדים של
האדמו"ר מבראנוב ,רבי חיים שאול הכהן דוויק ורבי שלמה אליעזר אלפנדרי .היה בקשר עם
החזון איש והאדמו"ר רבי יואל מסאטמר .קשור היה בכל נפשו למירון ולרבי שמעון בר יוחאי,
והיה מגיע לקברו פעמים רבות .יום ל"ג בעומר היה בשבילו כיום טוב ממש.
מחיר פתיחה₪ 210 :

הקדשה נדירה בכי"ק של האדמו"ר העקבי אבירים מסדיגורא בילדותו ,לש"ב
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נכד האדמו"ר רבי ישראל מהוסיהטין .ספר ילקוט נחמני ב"כA rare dedication in the .
handwriting of the ikvey abirim Rebbe of Sadigura as a child, to the grandson of
.the Rebbe Rabbi Yisrael of Husihtin. Sefer Yalkut Nachmani 2 parts
ספר ילקוט נחמני (בן י"ב חלקים) ב"כ ,דרשות ואגדות חז"ל מבבלי וירושלמי וכו' לוקט ע"י רבי נחום
ביינער .ורשה תרצ"ז .כ"א .בריאת העולם ומלואו ,]4[ .שמז ]2[ ,ע ' .כ"ב .בריאת האדם  -שבת.
[ ,]3שמח-תשסו ע '.ח"א בלבד כפי הנראה לא נדפס יותר.
גניבה ספרותית? הרה"ג רבי מנחם
מנדל כשר כותב שהמחבר העתיק
ממנו את החומר ורק שינה את
הסדר.
בדף הפורזץ של כרך א' שאריות
אקסליבריס של אוצר הספרים של
האדמו"ר מסדיגורא פשעמשיל.
בדף השער הקדשה בכתב יד
ילדותי מרובע ,דורון דרשה להבר
מצוה ש"ב היקר כמר מרדכי שרגא
בהרב צבי בוימינגר נ"י מאת ש"ב
אוהבו אברהם יעקב פרידמן .תל
אביב ,רח' בצלאל יפה  .10ט"ו סיון
תרנ"ן לפ"ק .לפי החשבון
האדמו"ר היה בן כ –  11.5שנים.
On the front page of Vol a
Remnants of Exlibris of the Book
Treasurer of the Rebbe of Sadigura Peshemshil. On the title page, a dedication in a square
childish handwriting, Doron drasha to the Bar Mitzvah Dear Shabbat Rabbi Mordechai
Shraga in Rabbi Zvi Boiminger N.Y. By his lover Avraham Yaakov Friedman. Tel Aviv, 10
Bezalel Yaffe St. 10 Tu Sivan 1805 to PK. According to the account, the Rebbe was about
.11.5 years old
כריכה מקורית ,בכ"ב הכריכה מפורקת ,שוליים נאים ,נייר מעט יבש ,כתמים ,מצב טוב – טוב מאוד
Original cover, on part 2 the cover is disassembled, nice margins, slightly dry paper, stains,
good- very good condition
מחיר פתיחה .₪ 420

הקדשת המחבר וחתימת ר' יוסף מוסאיוף .הוד יוסף מרבי יוסף ארוואץ אב"ד
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הספרדים ביפוDedication by the author and signed by R. Yosef Musayof. Hod .
.Yosef by Rabbi Yosef Arvatz, Av Beit Din of the Sephardim in Jaffa
ספר הוד יוסף ח"א
דרושים ,מוסר הספדים
ומעט שו"ת מרבי יוסף
ארוואץ אב"ד הספרדים
ביפו.
על הכריכה הפנימית
מודבק דף עם הקדשה
מודפסת מהמחבר בדיו
מוזהב עם מקום למילוי
שם מקבל הספר ,הספר
מוקדש ל – החכם ונבון
דוד הלוי .בנוסף חותמת
המחבר וכן המחבר
הוסיף מתחת לשמו את
המילים דיין ומורה צדק
בעיה"ק יפו ת"ו.
בדף השער חתימה יוסף
מוסאיוף.
ירושלים תר"ע(ע"פ הספריה הלאומית תרס"ה) "מהדורה יחידה" ,6 .קמ"ד ד';  20ס"מ .אינו מופיע
באוצר הספר וינוגרדDoes not appear in the Winograd Book Treasure
כריכה מקורית פגועה ,נייר טוב ,מעט כתמים ומעט נקבי עש ,הספר זקוק לתפירה מחודשת ,מצב
טוב מאודDamaged original cover, good paper, a few stains and a few moth holes, the book .
.needs re-sewing, very good condition
הרה"ג רבי יוסף ארוואץ אב"ד ספרדים ביפו .תר"ז – תרפ"ה .נסמך להוראה ע"י הרב דוד בן
שמעון הדב"ש .מתרס"ג אב"ד ספרדים ביפו ,עקב היותו נתין צרפתי לא יכל להתמנות לחכם באשי.
שד"ר למצרים ועוד.
מחיר פתיחה .₪ 210

פיתוחי חותם מרבינו האביר יעקב .העותק האישי של רבי יורם אברג'ל עם
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חתימתו והקדשה ארוכה בכ"י וחתימתוpituchey chotam" from Rabbenu the Abir " . .
Yaakov. The personal copy of Rabbi Yoram Abergel with his signature and a long
dedication in his handwriting and his signature.
ספר 'פיתוחי חותם' פירוש על התורה בדרך הסוד ממרן רבי יעקב אבוחצירה "האביר
יעקב".
בשער הספר חתימתו של הרה"ג רבי יורם מיכאל אברג'ל ראש מוסדות קול רינה רב
פעלים .בכריכה הפנימית הקדשה ארוכה בכ"י וחתימתו של הרה"ג רבי יורם אברג'ל
שנותן את הספר לנדיב שתרם למוסדות.
ירושלים תשמ"ד  ,22 .1984תל"ח עמ'; כולל צילום שער מהדורה ראשונה ,צילום תמונת
המחבר וחתימתו וצילום הבבא סאלי ,הסכמת רבי ברוך אבוחצירא למהדורה זו
והסכמות ממהדורה ראשונה 22 .ס"מ.

מעבר לשער :להשיג הספר
"בבית האדמו"ר אביחצירא"
נתיבות" .הבבא סאלי".
כריכה מקורית ללא שדרה ,מעט
קשקושים על דף השער ,נקבי
עש זעירים ,מצב טובOriginal . .
cover without spine, a little
rattle on the title page, tiny
moth holes, good condition.
הרה"ג רבי יורם אברג'ל [תשי"ז
– תשע"ו  ]1957/2015למד
בישיבתו של הגאון רבי ישכר
מאיר וכן היה בקשר עם הבאבא
סאלי .עסק רבות במסירת שיעורים והפצת תורה .בשנת תשמ"ה הקים בנתיבות את כולל
"קול רינה רב פעלים" וכן במשך השנים הקים מוסדות וארגונים נוספים .ספריו' :בצור ירום'
'אמרי נועם' ועוד.
מחיר פתיחה₪ 245 :

חותמות רבנים – אדמורי"ם ועותקים מיוחסים.
העותק של האדמו"ר רבי ישראל משה מפרושקוב  -גוסטינין' .כלילת שאול'
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ווילנא ,תרל"ט The copy of the Admor Rabbi Yisrael Moshe of Prushkov - .1879
.Gustinin. 'Klilat Shaul' Vilna, 1879
ספר 'כלילת שאול' והוא כלול בשלש מאות ועשר סוגיות הש"ס ...מאת רבי שאול חיים
הורוויץ .העותק של
האדמו"ר רבי ישראל
משה מפרושקוב -
גוסטינין.
מהדורה יחידה.
תרל"ט  ]2[ .1879ע"ד
ד';  31.3ס"מ2 .
שערים.
בדף השער חותמות
האדמו"ר רבי ישראל
משה מפרושקוב בן
האדמו"ר הרה"ק רבי
יחיאל מאיר
מגאסטאנין.
כריכה עתיקה ,חלקה
האחורי מנותק וללא שדרה .נייר טוב .מעט כתמים .במספר מקומות בודדים בשוליים
הפנימיים מעט נזקי עש .מצב טוב מאודAntique cover, back part detached and .
without spine. Good paper. Few stains. In a few isolated places on the inner margins
.a little moth damage. Very good condition

האדמו"ר רבי ישראל משה ליפשיץ מפרושקוב  -גוסטינין [תקצ"ב – תרע"ח ]1832/1918
בן 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₪ 245 :

העותק של האדמו"ר רבי ישראל משה מפרושקוב  -גוסטינין והגאון רבי קלמן
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גולדברגר מגדולי תלמידי הסבא מנובהרדוק ומחשובי רבני ארה"ב .ספר 'תפוחי זהב'
מהדורה יחידה .ווארשא ,תרנ"ו The copy of Rabbi Yisroel Moshe of Proshkow .1896
– Gustinin and HaGaon Reb Kalman Goldberger from the big Talmidim of the Saba
from Navardok and from the important Rabbis in the United States. Sefer
'Tapuchei Zahav' only edition. Warsaw, 1896.
ספר 'תפוחי זהב' חוברת
ראשונה" .חמשה דרושים
מאירים ומזהירים כזוהר
הרקיע" מהרה"ג רבי
אברהם אהרן יודעלאוויץ
אב"ד דק"ק קאפוליא.
מהדורה יחידה .ווארשא,
תרנ"ו  .1896מ"ב ד'; 21
ס"מ.
בדף השער חותמת
האדמו"ר רבי ישראל
משה מפרושקוב בן
האדמו"ר הרה"ק רבי
יחיאל מאיר מגאסטאנין.
מעבר לדף השער חותמת
הגאון רבי קלמן גולדברגר מגדולי תלמידי הסבא מנובהרדוק ומחשובי רבני ארה"ב.
סיפור פלאי עליו אשר הגר"א ווסרמן אמר שמצווה לפרסמו מופיע בספר 'פלאי פלאים'
ח"ה עמ' .154/5
כריכה מקורית מעט בלויה ,מנותקת בחלקה הקדמי .שוליים נאים .מצב טוב מאוד.
Original binding little worn, detached in the front part. Nice margins. Very good
condition.
האדמו"ר רבי ישראל משה ליפשיץ מפרושקוב  -גוסטינין [תקצ"ב – תרע"ח ]1832/1918
בן 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₪ 350 :

חידושי הרי"מ גיטין – קידושין .העותק של הרה"ג רבי יהודה סגל ראזנער אב"ד
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סעקעלהיד .ווארשא ,תרנ"ח chidushey hari”m gitin-kidushin. The copy of .1898
Rabbi Yehuda Segal Razner, Av Beit Din of Sekelhid. Warsaw, 1898

ספר
'חידושי
הרי"מ' על
גיטין,
כתובות ועל
אה"ע
הלכות
קידושין
מהאדמו"ר
רבי יצחק
מאיר מגור
– החידושי
הרי"ם.
בדפים ל"ט
ודף אחריו
חותמות
הרה"ג רבי
יהודה סגל
ראזנער אב"ד סעקעלהיד.
ווארשא ,תרנ"ח  .1898פ"ג; ל"ט; ט"ז ד';  31.7ס"מ.
כריכת בד פגועה .הדבקה בשולי דף השער .נקבי עש .מעט כתמים וקרעים .מצב טוב.
Damaged fabric cover. Glue to the margins of the title page. Moth holes. Few stains
.and tears. Good condition
הרה"ג רבי יהודה סגל ראזנער אב"ד סעקעלהיד [תרל"ט – תש"ד] מגדולי וחשובי רבני
הונגריה .כיהן כאב"ד וראש ישיבה בסקעלהיד שהייתה מהישיבות החשובות .ספרו' :אמרי
יהודה' ,נהרג בשואה על קידוש ה'.
מחיר פתיחה₪ 280 :

חותמות הרה"ג רבי שמואל זלמן ווינברגר וחתימת המקובל רבי יהודה זאב
.135
ליבוביץ .שו"ת 'צבי תפארת' – 'שו"ת מהרש"ם' ח"ד .למברג – מונקאטש ,תרע"ב –
ע"ג .1912/13
Stamps of Rabbi Shmuel Zalman Weinberger and the signature of the Kabbalist
Rabbi Yehuda Ze'ev Leibowitz. Shut Zvi Tiferet's –‘shut maharsham’ part 4.
Lemberg- munkatch
1912/13.
כרך  2ספרי שו"ת.
א' .ספר שו"ת 'צבי
תפארת' מהאדמו"ר רבי
צבי הירש שפירא
ממונקאטש.
מהדורה ראשונה.
מונקאטש ,תרע"ב .1912
במקור ,]2[ :ב' – ט' ,ק"ו ד';
בעותק זה חסרים דפים
ק"ה – ק"וIn this copy .
page 105-106 is
missing.חלק מאותיות
השער בדיו אדום.

ב' .ספר 'שאלות ותשובות מהרש"ם' חלק רביעי .מאת הגאון רבי שלום מרדכי הכהן
מברעזאן.
למברג ,תרע"ג  ]2[ .1913פ"א ד';  33.5ס"מ.
בתוך הספרים חותמות הרה"ג רבי שמואל זלמן ווינברגר ובדף שער 'צבי תפארת' חתימת
המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ(קשקושים מעל החתימה)Inside the books are the .
stamps of Rabbi Shmuel Zalman Weinberger and on the title page 'Zvi Tiferet' the
signature of the Kabbalist Rabbi Yehuda Zeev Leibowitz (scribbles above the
).signature
כריכה מקורית מנותקת וללא שדרה .מעט כתמים .במעט מהדפים מעט קרעים ובלאי .מעט
נקבי עש .מצב טובOriginal cover detached and without spine. Few stains. In a few .
.of the pages a few tears and wear. Few moth holes. Good condition
הרה"ג רבי שמואל זלמן ווינברגר [תרכ"ג – תרצ"ד  ]1863/1934צדיק וגאון מופלג ,מגדולי
וחשובי רבני הונגריה .בן הגאון מהריא"ץ(רבי יהושע אהרן צבי) .כיהן כרבה של מרגרטן
עשרות בשנים.
מחיר פתיחה₪ 350 :

ספר יסוד .מהדורה ראשונה' .לחם ושמלה' להגאון רבי שלמה גאנצפריד.
.136
העותק של הרה"ג רבי אהרן מענדיל הכהן אב"ד האשכנזים בקהיר .לבוב ,תרכ"א
Elementary book. First Edition. 'lechem vesimla' by Rabbi Shlomo .1861
Ganzfried. The copy of Rabbi Aharon Mendil HaCohen, Av Beit Din of the
.Ashkenazim in Cairo. Lbov, 1861
ספר 'לחם ושמלה' על שו"ע יו"ד הלכות נדה טבילה ומקואות מאת
הגאון רבי שלמה גאנצפריד .בדף אחרי השער "אמר המחבר" מביא
אמרי קודש מהאדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא.
ספר יסוד מהדורה ראשונה .לבוב ,תרכ"א  ]2[ .1861קכ"ד ד'; 24.5
ס"מ.
בדף השער חותמת הרה"ג רבי אהרן מנחם מענדיל הכהן מקהיר.
הסכמות הדברי חיים מצאנז והרה"ג רבי מנחם א"ש מאונגוואר.
כריכת בד פשוטה .כתמים .נקבי עש ומעט בלאי .מצב טובSimple .
.cloth cover. Stains. Moth holes and little wear. Good condition
הגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן בהר"ן [תרכ"ו – תרפ"ח] כיהן
כאב"ד האשכנזים בקהיר .חיבר ספרים רבים .ספרו העיקרי הוא
"סמיכת חכמים" בו הציע את חידוש הסנהדרין בישראל ,כדי לחזק את
סמכות הרבנות .לרעיון זה התמסר במרץ רב .דרש לכונן מועצה בשם
"כנסת הגדולה" ,ויסד אגודת רבנים שמנתה למעלה מ  500-חברים
בכל תפוצות ישראל .בחודש אב תרס"ג התקיים כינוס עולמי של רבנים
בקרקוב בהשתתפותו של הרב בהר"ן.
מחיר פתיחה₪ 350 :

'בית שלמה' ח"א – ח"ב .העותק של הרה"ג רבי אהרן מענדיל הכהן אב"ד
.137
האשכנזים בקהיר .חתימות עתיקות .ירושלים ,תרנ"ב – נ"ז 'Beit Shlomo' .1892/97
part 1 part 2. The copy of Rabbi Aharon Mendil HaCohen, Av Beit Din of the
.Ashkenazim in Cairo. Ancient signatures. Jerusalem 1892/97
ספר 'בית שלמה' ח"א וח"ב על שו"ע יו"ד ,הלכות מליחה ,בשר וחלב מהגאון רבי אלטער
שלמה מאיר פרידמאן.
בדף שער ח"א חותמת הרה"ג רבי אהרן מנחם מענדיל הכהן מקהיר.

ירושלים ,תרנ"ב – נ"ז .1892/97
[ ]2מ"א; [ ]1נ"ו ד';  25.2ס"מ.
שער נפרד לח"ב.
בתחילת הספר רשימת
חותמים( 2ד') ,חלקם מארצות
המערב(למרות היות המחבר
חסיד רוז'ין – באיאן).
כריכה ישנה פשוטה .כתמים
ומעט בלאי .נקבי עש .מצב טוב.
Simple old cover. Stains and
little wear. Moth holes. Good
.condition
הגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן
בהר"ן [תרכ"ו – תרפ"ח] כיהן
כאב"ד האשכנזים בקהיר .חיבר
ספרים רבים .ספרו העיקרי הוא "סמיכת חכמים" בו הציע את חידוש הסנהדרין בישראל ,כדי
לחזק את סמכות הרבנות .לרעיון זה התמסר במרץ רב .דרש לכונן מועצה בשם "כנסת
הגדולה" ,ויסד אגודת רבנים שמנתה למעלה מ  500-חברים בכל תפוצות ישראל .בחודש
אב תרס"ג התקיים כינוס עולמי של רבנים בקרקוב בהשתתפותו של הרב בהר"ן.
מחיר פתיחה₪ 210 :

הזוהר של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק יחיאל מדעש .ספר 'הזוהר' ח"ג .ווילנא,
.138
תרנ"ה The Zohar of the Admor Rabbi Yitzchak Yechiel Madash. The Book .1894
.the Zohar part 3. Vilna, 1894
ספר 'הזוהר' על חמשה חומשי תורה
מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי .ספר
ויקרא.
בדף השער חותמות האדמו"ר הרה"ק רבי
יצחק יחיאל מדעש 2( .סוגים).
וילנא ,תרנ"ה  ]1[ .1895ש"ט ח' ד'; 24.5
ס"מ.
לאורך הספר מספר רישומים בלועזית.
כריכה חצי עור מעט בלויה .כתמים .מעט
נזקי עש ובלאי .מצב טובCover half .
leather slightly worn. Stains. Slight moth
.damage and wear. Good condition
האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק יחיאל מדעש
[תרכ"ג – ת"ש] נולד לאביו האדמו"ר הרה"ק
רבי משה פנט מדעש .למד אצל זקינו
האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל מדעש.
מחיר פתיחה₪ 350 :

העותק של הרה"ג רבי יצחק צבי יונגרייז ,ספר 'הא לכם זרע לצדקה פסקים
.139
ושאלות' ,לרבי יהודה מינץ ורבי מאיר קצנלנבויגן מפאדובה .פיורדא ,תקכ"ו | .1766
The copy of Rabbi Yitzchak Zvi Jungreiz, book 'Ha Lechem Zera Tzedaka psukim U

Shalot', by Rabbi Yehuda Mintz and Rabbi Meir Katzenelnboigen of Padua. Fjorda,
1766
ספר הא לכם זרע לצדקה פסקים שו"ת ופסקים מגדולי חכמי אשכנז רבי יהודה מינץ ורבי מאיר
מפאדובה עם סדר גיטין וחליצה .מהספרים החשובים בפסיקת ההלכה באשכנז.
בדף ע"ב ע"ב למטה חותמת יצחק צבי הלוי
יונגרייז.
פיורדא תקכ"ו צ"א ד';  19ס"מ .בשער
הספר נכתב באותיות "שאלוניקי" ופרט
השנה הוא "תכ"ו"And the detail of .
”."the year is "1646
הרה"ג רבי יצחק צבי יונגרייז אב"ד קאשוי,
תרכ"ה? תר"ל?  -תרפ"ג .בהרה"ג רבי משה
הלוי יונגרייז וחתן הרה"ג רבי דוד זלצר
ממונקאטש .תלמיד דודו רבי שמואל דוד
יונגרייז ותלמיד חביב לבעל הייטב לב.
מתרמ"ט אב"ד נירמעדעש ומתרס"ו על מקום
אביו בקאשוי.
כריכה ישנה פשוטה ,מעט הדבקות בדף
השער – מאחוריו ובדף שאחריו .מעט
כתמים ,נייר עבה ,חיתוך דפים בצבע אדום,
מצב טוב מאודSimple old cover, little sticking on the title page - behind it and on the page .
.after. Few stains, thick paper, red papers cutting, very good condition
מחיר פתיחה .₪ 245
חוברות אוצרות ירושלים ,העותקים של הגה"ק רבי משה אריה פריינד עם
.140
חותמותיוBooklets 'Otzrot Yerushalayim', the copies of the gaon Rabbi Moshe .
.Aryeh Freund with his stamps
לוט  5חוברות אוצרות
ירושלים מאסף וקובץ רבני
מרבנים ובני ישיבות בארץ
ובחו"ל שליט"א ושפתי ישנים.
יו"ל ע"י רבי צבי מושקוביץ.
חוברות שונות לא ברצף.
בשערי החוברות חותמו של
הגה"ק רבי משה אריה
פריינד גאב"ד העדה
החרדית בירושלים.
בחוברת אחת הקדשה :הריני
מכבד בזה את הוד כבוד
הה"ג ר' משה ארי' פריינד
שליט"א וכו' דוד בן מרים.
בחוברת זו אין חותמת של
הגה"ק הנ"ל.

סה"כ  5חוברות ,מצב טוב – טוב מאוד. A total of 5 booklets, good- very good condition.
מחיר פתיחה .₪ 280

חתימות ורישומים.
חתימת הגאון רבי פנחס הלוי ביליצר אב"ד סערענטש' .אילת השחר' ו'לוית
.141
אור' .מונקאטש ,תרל"ו Signature of Rabbi Pinchas Halevi Bilitzer Av Beit Din .1875
.of Serentech. 'Eilat Hashachar' and 'Livyat Or'. Munkatch, 1875
ספר 'אילת השחר' פירוש
על מגילת אסתר מאת רבי
זאב וואלף טננבוים אב"ד
ווערפלט .ו'לוית אור'
חידושי אגדה מאת נכדו
רבי מאיר טננבוים.
מונקאטש ,תרל"ו ,1875
פ"ז [ ]5ד';  24ס"מ .בסוף
הספר רשימת חותמים(2
ד').
בדף השער חתימת הגאון
רבי פנחס הלוי ביליצר
אב"ד סערענטש.
ללא כריכה .כתמים ונזקי
עש .במספר דפים קרעים.
מעט בלאי .מצב טובWithout cover. Stains and moth damage. Tears in several pages .
... Slight wear. Good condition
הגאון רבי פנחס הלוי ביליצר אב"ד סערענטש [תר"כ – תרע"ג] למד תורה אצל זקנו
הרה"ג רבי יצחק אייזיק ביליצר ,מאוחר יותר למד באונגוואר אצל הגאון רבי חיים מאנהיימר
(מח"ס 'עין הבדולח' ותלמידו של 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₪ 700 :

האדמו"ר רבי פנחס
.142
דוד מבוסטון? ספר 'שר שלום'
ירושלים ,תרע"ב Copy .1912
of the Admor Rabbi Pinchas
David from Boston? The
book ‘sar Shalom' Jerusalem,
.1912
ספר 'שר שלום' הגדה של פסח
ועוד ע"פ קבלה .כולל כוונות
זמניות לסדר ליל פסח וכונות
חנוכה ופורים מסידור המקובל

האלוקי השמ"ש – רבי שלום שרעבי .יו"ל ע"י רבי חיים שאול דוויך הכהן ורבי אליהו יעקב
לעג’ימי.
בפנים הכריכה רישום בכת"י" :מתנה מאת הרב הקדוש שלשלת היוחסין ...אליהו
שליט"א בן הרב הקדוש עליון רבן של כל המקובלים הקדושים ..ה"ר חיים שאול דוויך
זצללה"ה בליל י' ניסן ...פנחס הלוי חתן הרה"ק ."...אולי האדמו"ר רבי פנחס דוד
מבוסטון.
ירושלים ,תרע"ב  ]1[ ,1912נ"ג ד';  19.5ס"מ.
כריכה ישנה בלויה .ספר מתפרק .כתמים .נזקי עש .מצב בינוניWorn old cover. A book .
.falls apart. Stains. Moth damage. Fair condition
האדמו"ר רבי פנחס דוד " -הרבי מבוסטון" [תרל"ו – תש"ב  ]1876/1941האדמו"ר
הראשון בשושלת באסטאן ,נולד לאביו רבי שמואל שמעלקא הורביץ ,מצאצאי בעל ההפלאה,
אדמור"י לעלוב ועוד.
מחיר פתיחה₪ 245 :

הזוהר של האדמו"ר רבי אלטר מנחם מנדל הגר מבורשא הי"ד .אמסטרדם
.143
תקס"הThe Zohar of the Admor Rabbi Alter Menachem Mendel Hagar of Bursha .
hashem yikom
damo. Amsterdam
.1905
ספר הזוהר הקדוש
מהתנא האלוקי רבי
שמעון בר יוחאי
ח"א חומש בראשית.
אמסטרדם תקס"ה
 .1805בדפוס יוחנן
לוי .במקור  ,6רנ"א,
י"ט ד'; בעותק זה
חסרים  3דפים
אחרי השער.
בדף הפורזץ
ומאחורי השער
רישום בכ"י :זה
הספר הזוהר
הקדוש שייך
להרה"ג בנש"ק
כש"ת מוהר"ר
אלטר מנחם מנדל
האגער שליט"א אב"ד ק"ק בורשה יצ"ו בהרה"צ מבורשא יע"א הדר כעת בעיר סיגוט יצ"ו( .מעט
שינויים בכיתוב בין דף הפורזץ לבין מאחורי השער)at the porzatz page and behind the title .
page handwritten side script: this his the book hazohar hakadosh belong to harav hagaon
rabbi alter manachem mendel hager shlita av bet din bursha” who lived now un the city of
.)sigot. (Slight changes in captions between the porzatz page and behind the title page
כריכת עור עתיקה ,נייר לבן ,כתמים מעט בלאי ,מעט מאוד נזקי עש ,מצב טוב מאודAntique .
leather binding, white paper, stains, little wear, very little moth damage, very good
.condition

האדמו"ר רבי אלטר מנחם מנדל הגר מבורשא הי"ד ,בן האדמו"ר רבי פנחס מבורשא .ד' כסלו
תרנ"ז – ר"ח כסלו תש"ג? כ"ט אייר תש"ד?(מחלוקת מתי נעקד על קידוש ה') מתרפ"א אב"ד בורשא
ומתש"א אדמו"ר בבורשא עד הריגתו ע"י הנאציים ימ"ש .אוהד מאוד על יהודי מרמרוש( .אלפסי
חסידות מדור לדור עמ' .)230
מחיר פתיחה .₪ 350

חתימת הרה"ג רבי יעקב חיים אבן חייא תלמיד רבי ישמעאל הכהן "הזרע
.144
אמת" על דף מפסקי תוס' מס' סנהדרין ונציה ר"פ The signature of Rabbi ?1520
Yaakov Chaim Ibn Chaya pupil of Rabbi Yishmael HaCohen, "hazera haemet" on
one page of the rulings
of the Sanhedrin tosfot
?of Venice, 1520
דף גדול פסקי תוספות ממסכת
סנהדרין כנראה ממסכת סנהדרין
מהדורת ונציה ר"פ  .1520הדף
מסומן קי"ד.
בראש הדף חתימה אשר חנן ה'
לעבדו? הצעיר יעקב חיים ן' יחייא
בכתיבה איטלקית.
דף בודד בגודל  36/25ס"מ .קרעים
אם חסר בשוליים העליונים ,נקבי
עש בעיקר בשוליים עם מעט
פגיעות בטקסט ,כתמים ,נייר
משובח ,מצב טוב מאודSingle .
paper, size 36/25 cm. Tears with
defects in the upper margins, moth holes mainly in the margins with little damage to the
.text, stains, fine paper, very good condition
רבי יעקב חיים ב"ר אבן יחייא מתלמידי הגאון רבי ישמעאל הכהן בעל זרע אמת .כתב הקדמה
לספר רבו ,השכין שלום בין איש לרעהו ובין איש לאשתו.
מחיר פתיחה .₪ 350

חתימת גיסו של הדברי חיים,
.145
רבי ברוך נבנצל' .ספר החיים' – 'טעמי
מצות' .למברג ,תרי"ח – תרי"ט
The signature of the .1858/9
brother-in-law of the Divrei Chaim,
Rabbi Baruch Nevenzal. 'sefer
hachayim’- ‘tahamey mitzvot'.
.Lemberg, 1858/9
כרך  2ספרים.

א'' .ספר החיים' מאת הרה"ג רבי חיים מפרידברג .למברג ,תרי"ט  .1859ל"ז ד'; בדף ט'
תיקון בכת"י.
ב' .ספר 'טעמי מצות' מאת הרה"ג רבי מנחם הבבלי .תרי"ח  .1858נ"ו ד';  20.5ס"מ.
בדף הפורזץ האחורי חתימת גיסו של הדברי חיים ,רבי ברוך נעבינצאהל(נבנצל) .ובדף
הפורזץ הקדמי חתימת רבי מענדל נעבינצאהל.
כריכה מקורית מעט בלויה .מעט כתמים .בפנים הכריכה מעט נזקי עש .מצב טוב מאוד.
Original cover slightly worn. Few stains. Inside cover slightly moth damage. Very
.good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

שריד מספרייתו של הגה"ק מקלויזנבורג .עותק שניצל מהמלחמה ,עם חתימתו
.146
הנדירה והמלאה של השפע חיים' .ברכת המים' מהדורה ראשונה .וויען ,תרכ"א .1861
A relic from the library of the Gaon of Klausenburg. A copy that survived the war,
with the rare and complete signature of the shefa chayim. 'birkat hamayim', first
.edition. Vienna, 1861
ספר 'ברכת המים' על ענין סדר הגט ושמות האנשים ונשים מאת רבי מיכל ר' יוזפס.
בדף השער חתימה" :הק' יקותיאל יהודה הלברשטאם אב"ד קהי"ס(קהילות הספרדים
[הקהילות החסידיות בהונגריה נקראו כך ע"ש נוסח התפילה]) קלזוש קלויזנבורג יצ"ו" -
האדמו"ר הגה"ק מקלויזנבורג – השפע חיים מצאנז.
חתימתו המלאה הינה נדירה ביותר ואינה מצויה והיא מהתקופה בה כיהן כאב"ד
קלויזנבורג.

On the title page Signature: "K. Yekutiel Yehuda Halberstam, Av Beit Din of the
Sephardic Communities [the Hassidic communities in Hungary are named after the
wording of the prayer] Klausz Klausenburg “- the Klausenburg rebe- the shefa
”Chayim of zanz
His full signature is extremely rare and is not found and is from the period when he
.served as av bet din of Klausenburg
מהדורה ראשונה .וויען ,תרכ"א  ]4[ .1861ס"ט ד';  33ס"מ .בדף אחרי ההקדמה רשימת
חותמים.

מעבר לדף השער רישום בעלות וחתימת רבי אברהם קליין בהרה"ג אב"ד האלמין.
Beyond the title page is a registration of ownership and the signature of Rabbi
Avraham Kleinav bet din of Halmin
בתוך הספר מעט תיקונים בכתב יד.
כריכה מקורית ,ללא החלק הקדמי והשדרה .כתמי זמן .במספר מקומות מעט נקבי עש .מצב
טובOriginal cover, without front and spine. Time stains. In a few places a 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₪ 1750 :

'סוד הקפות יהושע' – ספר בקשות ופזמונים .חתימות המקובל רבי אברהם
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פטאל ,חמיו של מרן רבי עובדיה יוסף'sod hakafot yehoshua' - a book of requests .
and hymns. Signatures of the Kabbalist Rabbi Avraham Petal, father-in-law of
.Rabbi Ovadia Yosef
לוט  2כרכים .א'' .סוד הקפות יהושע' והסגולות הנפלאות .ירושלים ,תרצ"ז  ]2[ .1937ד';
ל"ו עמ'; כרוכים עמו' :הפרס לספרות תורנית' ת"א ,תשט"ו' .מקיץ נרדמים' ירושלים ,תש"ג.
'חוברת למוסר' ירושלים ,תשי"ד' .כתר מלכות'  2שערים שער ראשון בדיו אדומה ,ירושלים,
תש"ט.
ב' .ספר בקשות ופזמונים .ללא שער וחסר בסופו.
בדף אחרי השער בספר 'סוד
הקפות יהושע' ובדף ראשון
בספר בקשות חתימות
המקובל רבי אברהם פטאל,
חמיו של מרן רבי עובדיה
יוסף.
כריכות ישנות פשוטות.
כתמים .באופן כללי מצב טוב
מאודSimple old covers. .
Stains. Overall very good
.condition
המקובל רבי אברהם פטאל
[תר"נ – תשמ"א
 ]1890/1981חמיו של מרן
רבי עובדיה יוסף .למד
בישיבת המקובלים 'בית קל' ונקשר לרבי מרדכי שרעבי עמו עבר לישיבת 'נהר שלום' .ספרו:
'ויאמר אברהם' ג"כ ,עה"ת ,ההפטרות ועל פרקי אבות.
מחיר פתיחה₪ 210 :

הקדשה עצמית בכת"י וחתימת הרה"ג רבי שלמה סופר אב"ד ברגסאז בן
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הכתב סופר .ספר 'מלמד להועיל' או"ח ויו"ד .פרנקפורט תרפ"ו – פ"ז .1926/7
Handwritten self-dedication and signature of Rabbi Shlomo Sofer Av Beit Din of
.Bergsaz, son of the ktav sofer. The book 'mlamed lehohil' Frankfurt 1926 - 1926/7
ספר 'מלמד להועיל' ב"ח ,שו"ת על שו"ע או"ח ויו"ד מהרה"ג רבי דוד צבי הופמן.
פרנקפורט ענ"מ ,תרפ"ו – פ"ז  149 ]8[ ;129 ]8[ .1926/7עמ';  23ס"מ.
בדף השער הקדשה עצמית בכת"י
וחתימת הרה"ג רבי שלמה סופר
אב"ד ברגסאז ,בנו של מרן הכתב
סופר.
כריכה מקורית ,על הכריכה מודבק
אחד השערים .שוליים נאים .מעט
כתמים וקרעים .מצב טוב מאוד.
Original cover, one of the title
pages is glued to the cover. Nice
margins. Few stains and tears. Very
.good condition
הרה"ג רבי שלמה סופר [תרי"ג –
תר"ץ] בנו של מרן הכתב סופר .כיהן
כאב"ד ברגסאז .חיבר כמה ספרים
בהם ספר על אבותיו בשם 'חוט
המשולש'.
המחבר הרה"ג רבי דוד צבי הופמן
[תר"ד – תרפ"ב ]1843/1921
ממנהיגי יהדות גרמניה .פוסק הלכה ,גאון ועניו ,תלמיד המהר"ם שיק והכתב סופר ,כיהן
כראש בית המדרש לרבנים בברלין ,ספריו :פירוש לתורה ,שו"ת מלמד להועיל ,מסילות
לתורת התנאים ועוד.
מחיר פתיחה₪ 350 :

'זהר חדש' – 'תקוני הזהר' העותק של האדמו"ר רבי יעקב שמעון פאדווא
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מקאלושיק ושל רבי שלמה גורן בצעירותו .ווארשא ,תרמ"ה 'Zohar Hadash' - .1885
'Tikkuni HaZohar' The copy of the Admor Rabbi Yaakov Shimon Padwa of Kalushik
.and of Rabbi Shlomo Goren in his youth. Warsaw, 1885
ספר 'זהר חדש' עם הגהות והוספות.
בסופו 'תקוני הזהר' בשער נפרד.
– כמש"נ בבראדי ,תרמ"ה  ]1[ .1885ק"ל;
קצ"ד ,ו' ד';  21.7ס"מ.
בדף שער 'זהר חדש' חתימה וחותמת
האדמו"ר רבי יעקב שמעון פאדווא
מקאלושיק וחותמת רבי שלמה גורן
בצעירותו "הרב גורונצי'יק שכונת כנסת
ירושלים".
כריכת בד חצי עור מעט בלויה .במספר
מקומות בודדים מעט נזקי עש .מצב טוב
מאודHalf leather fabric cover slightly .

.worn. In a few isolated places a little moth damage. Very good condition
האדמו"ר רבי יעקב שמעון פאדווא מקאלושיק [תרמ"ה – תש"א] בן האדמו"ר רבי ישראל
אהרן מאופוטשנא וחתנו של הרה"ק רבי אליעזר מראדוויל (זלוטשוב) .כיהן כאדמו"ר
בקאלושיק שליד לודז'.
הרב שלמה גורן [תרע"ח – תשנ"ה] כיהן כרב ראשי בא"י .בצעירותו למד בת"ת עץ חיים
וכבר אז הוכר כעילוי .למד בישיבת חברון ובגיל  17נסמך לרבנות .חיבר ספרים רבים.
מחיר פתיחה₪ 350 :

כרך  4ספרים .חתימות משפחת אדלר – לעלוב וחתימות חשובות נוספות.
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Volume 4 books. Signatures of the Adler-lelov family and other important
.signatures
כרך  4ספרים .חתימות
משפחת אדלר – לעלוב
וחתימות חשובות
נוספות.
א'' .ספר חרדים' לרבי
אליעזר אזכרי .למברג,
תרל"ה .1875
ב' .ספר 'אגרת בעלי
חיים' מאת רבי
קלונימוס .ווארשא,
תרל"ט .1879
ג' .ספר 'אבני שוהם'
ווילנא ,תר"מ .1880
ד' .ספר 'לב אריה'
ווארשא ,תרל"ח .1878
בדפי הפורזץ ובמקומות נוספים חתימות ורישומי בעלות :הבחור צבי הירש הכהן
רובינשטיין .אשר אדלער .מרדכי שפירא – כותב שזכה בגורל מעיזבון הצדיק רבי דוד
מינצברג .אשר אדלער בן הרה"ח מו"ה אברהם אדלער כ"ד מרדכי יהודא
אדלער(ממשפחת אדמור"י לעלוב)From the family of the admorim of lelov .
כריכה עתיקה בלויה .מעט קרעים וכתמים .בחלק מהדפים מעט נזקי עש .מצב טובWorn .
antique cover. Few tears and stains. Some pages have little moth damage. Good
.condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

לוט  21ספרים עם חתימות אדמור"י זוטשקא וחתימות נוספותLot of 21 .
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.books with the signatures of the Rebbes of Zuchka and other signatures

לוט  21ספרים עם חתימות אדמור"י זוטשקא וחתימות נוספות .א' .ספר קורות העיתים
משנת תק"א עד שנת תקס"א מאת רבי משה אברהם חייט .בדף הפורזץ חותמת האדמו"ר
רבי יצחק
אייזיק רוזנבוים
מזוטשקא.
"מהדורה
ראשונה" .נדיר.
ברין תקס"א
 .1801במקור
פ"ד ד' .העותק
שלפנינו מתחיל
בדף ט' ומסתיים
בדף ע"ט .גודל
 16ס"מ .ב'.
ספר לבוש
האורה ביאור
על פרוש רש"י
על התורה
מהגאון
המפורסם רבי
מרדכי יפה בעל הלבושים .בדף הפורזץ חתימת וחותמת האדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים
מזוטשקא ,בדפי הספר חתימות עתיקות לא מפוענחות .קניגסברג? ברסלוי?(פרידברג
רושם ברסלוי) תר"ך  .1860ללא שם מדפיס ,1 .ס"ד דף (צ"ל ס"ג דף)  31ס"מ .בדף ס'
עמוד ב' נדפס מפת ארץ ישראל על כל העמוד .הסכמות האדמו"ר רבי ישעי' מושקאט,
רבי דוב בערוש מייזליש וורבי גדליה טיקטין .ג .ספר נועם מגדים וכבוד התורה חידושים
על התורה בדרך החסידות מהרה"ק רבי אלעזר הלוי הורוויץ אב"ד טארניגראד .עם הסכמת
האדמו"ר רבי יחיאל נתן הלברשטאם מבארדיוב .בדף הפורזץ חותמת מוקדמת של
האדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים מזוטשקא .בשער הספר חתימה עתיקה הק' יעקב
רוזנפלד .בארדיוב תרפ"ו  .1926קנ"ו ד'; ד' .ספר עמק הבכא ספר הקורות והתלאות אשר
עברו על בית ישראל מאת רבי יוסף הכהן הרופא מהעיר אויניון .בדף הפורזץ רישום ארוך
חתימת וחותמת האדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים מזוטשקא .ירושלים תשט"ז  .1956ללא
מספור דפים.
ה .ספר פועל צדק מהגאון רבי שבתי כהן  -הש"ך .מניין המצוות ונוסף הסברים? באידיש.
בכריכה הפנימית חתימת האדמו"ר הנ"ל .ניו יורק תש"י  .1950ללא מספור דפים
ו .כתבי קודש נביאים ע"פ רש"י ומלבי"ם .יהושע – שמואל .שערים נפרדים למלכים
ולשמואל .בדף הפורזץ חתימה הב' הק' נתן דוד(כנראה האדמו"ר הנ"ל בבחרותו) .וילנה
תרנ"א  ,1 .1891ק"ב ,1 ,קכ"ו ,קל"ח ד'; ז .ספר הלכות רב אלפס לרבינו יצחק בר יעקב
אלפסי ז"ל ,מסכת ברכות  -שבת עם פרש"י וקיצור ר"ן והוספות עם מילואים מעשה אלפס.
בדף הפורזץ חותמת מוקדמת של האדמו"ר .וילנא תרע"א  ,1 .1911ע"ב ,1 ,קכ"ו ד'; שער
נפרד ושער מעטפת(מנותק) למסכת שבת .ח .ספר לקח טוב מרבי יוסף ענגיל ,בדף הפורזץ
חתימת האדמו"ר .מהדורת צילום .ט .ספר אוהל אלימלך ליקוטי חד"ת וסיפורים מהאדמו"ר
הרה"ק והטהור רבי אלימלך מליז'ענסק הנועם אלימלך וכן מהרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג
ורבי נפתלי מרופשיץ והשר שלום מבעלז ושאר צדיקים .בדף הפורזץ חתימת האדמו"ר רבי
נתן דוד רוזנבוים מזוטשקא בן האדמו"ר רבי יצחק אייזיק .לנדסברג תש"ח 1948
"שארית הפליטה" .ע"ב ד';  21ס"מ .י .ספר שולחן ערוך חושן משפט עם חידושי דינים
מהרמ"א וכו' ונוספו פתחי תשובה ונחלת צבי .בדפי הפורזץ ובשערים חתימות וחותמות
האדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים מזוטשקא בנוסף חותמת של קהל עדת ארטהאדאקס
בסיגעט וחתימות אנשים מסיגעט :אהרן חיים באש ,ישראל צבי רובין ,מנחם מנדל
שטיינמעץ ,צבי פייג ועוד .וילנה תרפ"ד  ,4 .1924ש"ז 4 ,ד'; י"א .ספר חנוכת התורה והוא
קובץ חידושים נפלאים וכו' מהרבי ר' העשיל מקראקא אשר קיבצתי וכו' עם קונטרס אחרון
הכולל סדר לימודו ורשימת תלמידיו מאת רבי חנוך העניך ערזאהן מזגירש .בדף הפורזץ

חותמת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים וכן חתימות בניו האדמורי"ם רבי נתן דוד
ורבי ישראל וחותמות רבי נתן דוד רוזנבוים .פיעטרקוב תר"ס " .1900מהדורה ראשונה".
ח ,נ"ח ד';  21ס"מ 2 .שערים .י"ב .ספר שאגת אריה אשר חיבר רבינו מאור הגולה רבי
אריה ליב אב"ד מיץ .מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה .בדף הפורזץ רישום ארוך
שהספר שייך לכבוד הרה"צ רבי יצחק אייזיק אב"ד דק"ק זוטשקא ובגולה בבוקרסט ,בנוסף
חותמות האדמו"ר בלועזית וחתימת בנו האדמו"ר רבי ישראל .מינכן תש"ו  .1946ללא
מספור דפים 24 ,ס"מ .לפני השער דף הסבר מועד ההצלה .י"ג .ספר מאורות הגדולים
מיוסד על תרי"ג מצוות שמרומזים בעשרת הדברות מהאדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים
מזוטשקא" .עותק המחבר" בשער החוברת נרשם בכ"י בנו האדמו"ר רבי נתן דוד :להו
מספרי הרה"צ מוהר"ר יצחק אייזיק רוזנבוים .בוקרסט תש"ז " .1947מהדורה ראשונה".
חוברת דקה  ,3ח' 2 ,ד';  21ס"מ .בסוף החוברת רשימת חותמים קצרה .י"ד .ספר קיצור
שני לוחות הברית עם מהדורא בתרא ,העתקת הנהגות טובות וכו' אשר איזן ותיקן האלוף
הרבני כמוהר"ר יחיאל מיכל עפשטיין .ועתה הובא לדפוס בתוספת מפתח ותולדות המחבר.
בדף הפורזץ חתימת האדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים מזוטשקא .ירושלים תש"ך ,8 .1960
רע"ב עמ'; ט"ו .ספר 'שמלה חדשה' מרמראשסיגעט ,חתימות רבי יחזקאל שרגא כ"ץ.
ט"ז .ספר 'חכמת אדם' כולל דיני שו"ע יו"ד ו'בינת אדם' ,חתימת רבי משה יהושע הלוי
רובינשטיין רב בטשכנובצא שליד בריסק ,חיבר ספר 'אש דת' ועוד ספרים שלא נדפסו .י"ז.
ספר 'לבית יעקב' ווארשא ,תרנ"ח  ,1898חותמת רבי חיים זאב בהרב דוב צבי
קרעלענשטיין רב דעכו .י"ח .ספר 'אוצר החיים' ב"ח ו 3-קונטרסים ,בדף שער 'מדרכי
החיים' הקדשה בכ"י המחבר רבי חיים מרדכי ברונרוטה .י"ט .ספר 'דבר אליהו' ח"ג,
בדף השער הקדשה בכ"י המחבר רבי אליהו אהרן מילייקובסקי  -סאמונוב .כ' .ספר
'אוצר דרשות' בדף השער חתימה וחותמת רבי שלמה זלמן קרעווסקי נולד בשנת תרל"ו,
תלמיד ישיבת סלבודקא ,נסמך לרבנות ע"י רבי שלמה הכהן ועוד .משנת תרע"ו כיהן כאב"ד
אלענטאון .כ"א .קיצור שו"ע מהרה"ג רבי שלמה גאנצפריד .באזעל ,תש"ה .1945
סה"כ  21ספרים .גדלים ומצבים משתנים .האוסף נמכר כמות שהואA total of 21 .
.books. Varies conditions and sizes. The collection is sold as is
האדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים מזוטשקא [תרס"ו – תש"ס  ]1906/2000האדמו"ר
הראשון בשושלת זוטשקא ,נולד בטשערנוביץ לאביו האדמו"ר רבי איתמר מנדבורנא וחתנו
של הרה"ג רבי נתן דוד הכהן הולנדר רבה של אמסאנא שבגליציה ,לאחר השואה עבר
לארה"ב ולאחר פטירת אביו בשנת ה'תשל"ג החל למלא את מקומו בא"י בבית מדרשו
בשכונת יד אליהו שבת"א .בשנת תשמ"א עבר להתגורר בבני ברק ,שם יסד את בית מדרשו.
האדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים מזוטשקא [תש"ה – תשע"ט  ]1945/2019בן האדמו"ר
רבי יצחק אייזיק .היה האדמו"ר השני בשושלת זוטשקא.
מחיר פתיחה₪ 350 :
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ואדמורי"םHuge collection. 37 books with signatures - stamps – side scripts and .
.dedications of rabbis and rebbes
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 2
ספרים .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 ,32עמ'; חתימות מעט הגהות ורישומי רבי נחמן אריה "זיידא" מרגליות מצפת –
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 ,1 ,י"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".
 ,1ס"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".
 ,5פ"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" 226 ,6 .עמ'; 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' .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"א .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.
אוסף זה היה במכירה קודמת ,וכעת במכירה זו אך ללא פריט ל' :ספר 'נזר אהרן'.
סה"כ  37ספרים ב –  31כרכים .בחלקם חתימות – חותמות ורישומים ,גודל ומצב משתנה.
נמכר כמות שהוא!! This collection was in an earlier auction, and now in this auction
’.but without item 30: The Book ‘nezer aaron
A total of 37 books in 31 volumes. Some of them are signatures - stamps and
!!inscriptions, varies size and condition. Sold as is
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מראדומסק וחותמות האדמו"ר מראדזין כאבד"ק סאסנאווצא' .ספר המצוות לרס"ג'

ח"ג ,ווארשא ,תרע"ז Noting and Signature from Rabbi David Moshe .1917
Hakohen Rabinowitz son-in-law of the Rabbi of Radomsk and the stamps of the
Rabbi of Radzin still as Rav of Sasnovtza. 'Sefer Hamitzvos to the Rasag part 3,
Warsaw, 1917.
'ספר המצות לרס"ג' חלק שלישי ,לרבינו סעדיה אלפיומי גאון.
ווארשא ,תרע"ז  .1917רס"ב ד';  30ס"מ.
בדף הפורזץ רישום וחתימת הרה"צ רבי דוד משה הכהן רבינוביץ חדב"נ של האדמו"ר
מראדומסק .במספר מקומות בספר ,חותמות האדמו"ר מראדזין רבי אברהם ישכר
ענגלארד בהיותו
אב"ד סאסנאווצא.
כריכה ישנה מעט
פגועה .שוליים
רחבים .מעט
כתמים .במספר
מקומות בודדים
מעט נזקי עש
ובלאי .מצב טוב
מאוד.
Old binding a
little damaged.
Wide margins.
Few stains. In
very few spots
there are some
moth damage and wear. Very good condition.
הרה"ג רבי דוד משה הכהן רבינוביץ נולד בשנת תרס"ג לאביו האדמו"ר רבי נתן נחום
מקרימלוב הי"ד ,בשנת תרפ"ז נשא את בתו היחידה של האדמו"ר רבי שלמה חנוך הכהן
מראדומסק .כיהן כראש ישיבות "כתר תורה" ,למד רבות בסדר קדשים ובתלמוד ירושלמי
והיה בקי בשני התלמודים עם ספרי הקדמונים .נהרג בשואה על קידוש ה'.
האדמו"ר רבי אברהם ישכר ענגלרד מרדז'ין [תרס"ט – תשס"ו  ]1908/2006נולד לאביו
רבי ישעיהו אנגלרד רבה של העיר סוסנובצה בפולין ונכדו של האדמו"ר החסד לאברהם
מראדומסק ,נישא לבתו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר מראדזין  -התפארת
יוסף ,היה האדמו"ר הששי בשושלת חסידות איזביצה ראדזין.
מחיר פתיחה₪ 280 :
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ליכטענשטיין ובחתימתוSong for Purim from a Talmid of HaGaon Rabbi Akiva Eiger .
– Rabbi Moshe Michael Lichtenstein and with his Signature.
שיר לפורים מתלמיד הגאון רבי עקיבא אייגר – הרה"ג רבי משה מיכאל ליכטענשטיין
ובחתימת ידו .בתי השיר נכתבו ע"י בחור עם כתב נאה ,ובסופם כמה שורות וחתימת

, official postcard. 13 lines and his 1937 .הרה"ג רבי משה מיכאל ליכטענשטיין
signature. 14.5 / 10.5 cm. Very good condition. The stanzas were written by a young
man with a beautiful handwriting, and at the end a few lines and the signature of
.Rabbi Moshe Michael Lichtenstein
השיר מסודר לפי
,חרוזים ובתים
בכתב מרובע
.ועם ניקוד
שוליים מיוחדים
.עם עיטורים
4 . ס"מ14/9.5
2  מתוכם,עמודים
 מעט.כתובים
.כתמים וקרעים
.מצב טוב
The song is
arranged by
rhymes and
stanzas, in
square writing
and with nikud.
.Special margins with decorations
.cm. 4 pages, of which 2 are written. Few stains and tears. Good condition 9.5 / 14
 גאון.הרה"ג רבי משה מיכאל ליכטענשטיין מלובראנץ תלמידו של הגאון רבי עקיבא אייגר
 היה ספרא. כיהן כרב בשילדבערג ולאחמ"כ כרב הקלויז בהמבורג. בקי בש"ס ופוסקים,ות"ח
. נפטר בשנת תר"ל.רבה
₪ 350 :מחיר פתיחה

–  בכתב ידו של תלמיד הגאון רבי עקיבא אייגר,ספר חידושים עה"ת ועוד
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Sefer Chiddushim on the Torah and . לא נדפס.הרה"ג רבי משה מיכאל ליכטענשטיין
More, in the Handwritting of a Talmid of HaGaon Rabbi Akiva Eiger – Rabbi Moshe
Michael Lichtenstein. Not printed.
 בכתב ידו של, ספר חידושים על התורה(מבראשית עד משפטים) בדרך דקדוק.לא נדפס
.תלמיד הגאון רבי עקיבא אייגר – הרה"ג רבי משה מיכאל ליכטענשטיין
 שיר לכבוד מלאת שבעים שנה להרה"ג רבי יצחק אייזיק בערלין וחמשים שנה:בסופו
. השירים מסודרים לפי חרוזים ובתים. בדף אחרון שיר לפורים.לרגל עמדו לשרת בקודש
 דפים4 - דפים ריקים ו22/3 - כ. דפים אחרונים שירים5  מתוכם, דפים כתובים בעברית23
.אחרונים בלועזית
At the end: a song in honor of the seventieth anniversary of Rabbi Yitzchak Isaac
Berlin and fifty years of pilgrimage were to serve in the Holy. On the last page a song
.for Purim. The songs are arranged according to rhymes and stanzas
pages written in Hebrew, of which 5 last pages are songs. About 22/3 blank 23
.pages and last 4 pages in foreign language
. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים. דפים מנותקים.כריכה מקורית
Original binding. Detached pages. Few stains and tears. Good condition.

הרה"ג רבי משה מיכאל ליכטענשטיין מלובראנץ תלמידו של הגאון רבי עקיבא אייגר .גאון
ות"ח ,בקי בש"ס ופוסקים .כיהן כרב בשילדבערג ולאחמ"כ כרב הקלויז בהמבורג .היה ספרא
רבה .נפטר בשנת תר"ל.
רבי אייזיק ברלין [תקנ"ג – תרכ"ה] ת"ח ומחכמי המבורג .בן הגאון רבי אלעזר לאזי אב"ד
אה"ו .היה מדקדק וחיבר הגהות ודקדוק למחזורים מאת ר' וואלף הידנהיים ועוד .בהגיעו
לגיל  ,70ולאחר  50שנה מיום עומדו לשרת בקודש במקום אביו ,חיבר ידידו רבי משה
מיכאל ליכטנשטיין שיר בכ"ד חרוזים לכבודו

מחיר פתיחה₪ 1225 :

כתבי יד.
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תווי חזנות לתפילות.
לוט  4חוברות,
תחילת המאה ה-
Manuscripts. .20
Cantorship notes
for prayers. Lot of 4
booklets, early 20th
.century
כתבי יד .תווי חזנות
לתפילות .לוט 4
חוברות ,תחילת
המאה ה.20 -
רוב הרישומים
בלועזית ,למעט חלק

מהכותרות שבעברית .אחד מהחוברות בכריכה קשה.
גדלים ומצבים משתנים .באופן כללי מצב טובvaries Sizes and conditions. Overall good .
.condition
מחיר פתיחה₪ 245 :

שושלת סלונים ,מכתבים ועוד.

"יוסף ה' עליכם ועל צאצאיכם חיים וברכה הרחבה ומנוחה ,עבודת ה' בשמחה".
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מכתב ארוך מהאדמו"ר ה'דברי שמואל' מסלונים"hashem will add to you and your .
descendants life and broad blessing and rest, the work of hashem in joy." A long
.letter from the Rebbe 'Divrei Shmuel' from Slonim
"יוסף ה' עליכם ועל צאצאיכם חיים וברכה הרחבה ומנוחה ,עבודת ה' בשמחה ".
מכתב ארוך בכתי"ק של האדמו"ר רבי ישכר לייב וינברג והוספה וחתימה בכתי"ק של אביו
האדמו"ר ה'דברי שמואל' מסלונים 27 .שורות בכתי"ק של האדמו"ר רבי ישכר לייב וינברג
ובסוף המכתב הוספה  5שורות וחתימה בכתי"ק של אביו האדמו"ר ה'דברי שמואל'27/21.5 .
ס"מ.

מודבק על דף ,תחילת המכתב מודבק בצדו השמאלי והחצי השני בצד הימני והפוך לצד .מספר
קרעים שהודבקו בצורה לא מקצועית .מעט הדבקות סלוטייפ .במספר מקומות פגיעה וחסר
בטקסט .מצב טוב.
lines in the handwriting of the Rebbe Rabbi Yissachar Leib Weinberg and at the end of 27
the letter 5 lines were added and a signature in the handwriting of his father the Rebbe
.'Divrei Shmuel' 27 / 21.5 cm

Pasted on a page, the beginning of the letter is pasted on the left side and the other half
on the right and turned to the side. A number of tears unprofessionally glued. Slight
cellophane adhesion. In a number of places there is damage and missing text. Good
.condition
האדמו"ר רבי שמואל וינברג ה'דברי שמואל' מסלונים [תר"י – תרע"ו  ]1850/1916נכדו
ותלמידו של הרה"ק רבי אברהם וינברג מח"ס 'יסוד העבודה' ,ותלמידם של הרה"ק רבי חיים
ה'דברי חיים' מצאנז והרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב .ניהל יחד עם החפץ חיים קרן כספים
שתמכה בהקמת תלמודי תורה ומקוואות ,וכן פעל רבות למען כלל ישראל והשתתף בהקמת
ישיבה וארגונים חשובים .דברי תורתו נדפסו בספר' :דברי שמואל'.
מחיר פתיחה₪ 13,125 :
מכתב בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע  -המהרשד"י
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מסלונים הי"דLetter in handwriting and signed by the Admor Rabbi Shlomo David .
.Yehoshua - the Maharshadi from Slonim Hashem Yikom Damo
מכתב בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע  -המהרשד"י מסלונים
הי"ד.
גלוית דואר10 .
שורות בכתי"ק
וחתימתו.
 10.5/15ס"מ.
חורי תיוק ומספר
קרעים קלים
בשוליים .מצב
מצויןFiling .
holes and a
number of slight
tears in the
margins. great
.condition
האדמו"ר רבי
שלמה דוד יהושע
 המהרשד"ימסלונים הי"ד
[תרע"ד – תש"ד  ]1914/1943בן האדמו"ר ה'בית אברהם' מסלונים .מגדולי האדמו"רים
בדורו והאדמו"ר הרביעי בשושלת סלונים .נהרג בשואה על קידוש ה'.
מחיר פתיחה₪ 2975 :

המאמצים להצלת האדמו"ר המהרשד"י מסלונים מגיא התופת" .בזמן האחרון
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סודרו ויזות לאדמורי"ם רבים ובהם מסטאלין ובאבאוו"The efforts to save the .
Maharshadi Rebbe from Slonim from the Inferno Valley. "Recently, visas have
".been arranged for many Rebbes, including Stalin and Babaw
מכתב למען הצלתו של האדמו"ר המהרשד"י מסלונים מגיא התופת.
במכתב נרשם כי אין אפשרות להבריחו לרוסיא ,והמקום היחידי שאפשר עוד לעשות הוא
ארה"ב כמו שלאדמורי"ם רבים סודרו ויזות לשם ובהם האדמו"ר מקרלין סטולין
והאדמו"ר מבאבוב.

כתוב במכונת כתיבה עם הוספה בכת"י 22.5/14.5 .ס"מ .נייר פרגמנט .חורי תיוק ומעט
קרעים בשוליים .מצב טוב מאודTypewriter with handwriting insertion. 22.5 / 14.5 .
cm. Pergament paper. Filing holes and a few tears in the margins. Very good
.condition

האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע  -המהרשד"י מסלונים הי"ד [תרע"ד – תש"ד
 ]1914/1943בן האדמו"ר ה'בית אברהם' מסלונים .מגדולי האדמו"רים בדורו והאדמו"ר
הרביעי בשושלת סלונים .נהרג בשואה על קידוש ה'.
מחיר פתיחה₪ 595 :

"כאילו ניסך יין ע"ג המזבח" .בקבוק היין של האדמו"ר ה'ברכת אברהם'
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מסלונים .בקבוק כסף"As if we were pouring wine on the altar”. The wine bottle of .
the Rebbe 'Birkat Avraham' from Slonim. A silver bottle.
בקבוק היין של האדמו"ר ה'ברכת אברהם' מסלונים ,בו השתמש שנים רבות בעריכת
השולחן הטהור .מצורף אישור ממקורבו של האדמו"ר ר' יצחק מתתיהו וינברג .בקבוק
כסף חתום
סילבר ,925
שוקל  260גרם.
בקבוק עם
עיטורים .מעט
מעיכות .מצב
טוב.
The wine bottle
of the Rebbe
'Birkat
Avraham' from
Slonim, which
he used for
many years to
set the pure

table. Attached is a certificate from an associate of the Rebbe R. Yitzchak Matityahu
.Weinberg
.Silver bottle signed Silver 925, weighs 260 grams
.Bottle with decorations. Slightly squeezing. Good condition
האדמו"ר רבי אברהם וינברג – ה'ברכת אברהם' מסלונים [תרמ"ח – תשמ"א] מגדולי
 בצעירותו נפגש עם הרה"ג.האדמו"רים בדורו וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל
, בכל שטיבל שהקים. מרן החפץ חיים והרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב,רבי חיים מבריסק
. 'ברכת אברהם' ב"ח עה"ת: ספריו.דרש שלא ידברו כלל בשעת התפילה וקריאת התורה
.''נחל איתן
₪ 1505 :מחיר פתיחה

 עמ') בכ"י וחתימת האדמו"ר8(מה זה חסידות??? מכתב ארוך וחשוב מאוד
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 ומבקש שיעביר גם לנכדו רבי שמואל האדמו"ר,ה'ברכת אברהם' מסלונים לנכדו
What is chasidut??? A long and very important letter (8 pages) in .מסלונים שליט"א
handwriting and the signature of the Rebbe 'Birkat Avraham' from Slonim to his
grandson, and asks that he also pass on to his grandson Rabbi Shmuel the Admor
.from Slonim Shlita
מיוחד ביותר! מכתב הדרכה בדרכי החסידות ועבודת ה' בכתי"ק של האדמו"ר ה'ברכת
.אברהם' מסלונים
 עמ') בכ"י וחתימת האדמו"ר8(מה זה חסידות??? מכתב תשובה ארוך וחשוב מאוד
?"ה'ברכת אברהם' מסלונים לנכדו ששאל "מה זה חסידות ואיך קונים ובאים לזה
ה'ברכת
'אברהם
כותב לו שזה
כעין "למדני
כל התורה
על רגל
 אך,"אחת
ינסה לכתוב
לו תשובה
שהרי
"מלמד בן
בנו תורה
כאילו קבלה
."מהר סיני
מצורף דף
קטן יותר ובו
 "אם:מבקש
אין לך נגד זה שתף גם את חבירך שמואל(האדמו"ר מסלונים שליט"א) ותקראו יחד כי
."..הלא גם הוא בן בני ואני מקיים ושננתם לבניך ועל יסוד זה כתבתי
. ס"מ12.7/20.5 . נייר שורות. כתובים ובנוסף פתק קטן8  עמודים מתוכם14
Very special! A letter of instruction in the ways of Hasidism and the work of God in
.the handwriting of the Rebbe 'Birkat Avraham' from Slonim
What is chasidut??? A long and very important letter (8 pages) in handwriting and
the signature of the Rebbe 'Birkat Avraham' from Slonim to his grandson Who asked
"what is storks and how do you buy and come to it"? The 'Birkat Avraham' writes to
him that it is a kind of "scholar of all the Torah on one foot", but will try to write him
."an answer because "his son teaches Torah as if it were received from Mount Sinai

Attached is a smaller page in which he asks: "If you have no objection to this, also
share your friend Shmuel (the Rebbe of Slonim Shlita) and read together that he is
also my son's son and I maintain and you memorized for your sons and on this basis,
."... I wrote
pages of which 8 are written and in addition a small note. Lines paper. 12.7 / 14
.20.5 cm
האדמו"ר רבי אברהם וינברג – ה'ברכת אברהם' מסלונים [תרמ"ח – תשמ"א] מגדולי
האדמו"רים בדורו וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל .בצעירותו נפגש עם הרה"ג
רבי חיים מבריסק ,מרן החפץ חיים והרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב .בכל שטיבל שהקים,
דרש שלא ידברו כלל בשעת התפילה וקריאת התורה .ספריו' :ברכת אברהם' ב"ח עה"ת.
'נחל איתן'.
מחיר פתיחה₪ 5250 :

"..למה לך לעורר עליך שנאתם ...ואם הכלל צריך לזה יעשה זאת ועד
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הקהילה ."..מכתב מעניין בכ"י וחתימת האדמו"ר ה'ברכת אברהם' מסלונים"..Why .
do you incite hatred towards them ... and if the rule needs it it will do so the
community board ..". An interesting handwritten letter and the signature of the
.Rebbe 'Birkat Avraham' from Slonim
מכתב מעניין בכ"י וחתימת האדמו"ר ה'ברכת אברהם' מסלונים.
"..רציתי להגיד שלא מובן עניין המשפט של העיריה ,למה לך לעורר עליך שנאתם בזמן
שבאופן פרטי אין זה נוגע לך ,ואם הכלל צריך לזה יעשה זאת ועד הקהילה "..בהמשך כותב
על הזכרת חולה בתפלה לרפואה.
 13.5/21.3ס"מ 10 .שורות
בכתי"ק וחתימתו .חורי תיוק.
מצב טוב מאוד10 lines in .
his handwriting and
signature. Filing holes. Very
.good condition
האדמו"ר רבי אברהם וינברג
– ה'ברכת אברהם' מסלונים
[תרמ"ח – תשמ"א] מגדולי
האדמו"רים בדורו וחבר מועצת
גדולי התורה של אגודת
ישראל .בצעירותו נפגש עם
הרה"ג רבי חיים מבריסק ,מרן
החפץ חיים והרה"ק רבי ישראל
מטשורטקוב .בכל שטיבל
שהקים ,דרש שלא ידברו כלל בשעת התפילה וקריאת התורה .ספריו' :ברכת אברהם' ב"ח
עה"ת' .נחל איתן'.
מחיר פתיחה₪ 595 :

"..לפרנסה וכלכלה ,הרחבה והרחבה ,אושר ועושר שמחה וששון ."...מכתב
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ברכות מאליפות לשנה טובה בכ"י וחתימת האדמו"ר הברכת אברהם מסלונים . "..For
livelihood and economy, expansion and expansion, happiness and wealth Simcha

and Sasson ...". Letter of congratulations for a
happy new year in handwriting and the signature
.of the Rebbe 'Birkat Avraham' from Slonim
מכתב ברכות מאליפות לשנה טובה בכ"י וחתימת
האדמו"ר הברכת אברהם מסלונים.
בסוף המכתב מברך את השנה הבאה "...לפרנסה
וכלכלה ,הרחבה והרחבה ,אושר ועושר שמחה
וששון ,תענוג ונחת ,שנה שימלא השי"ת משאלות
לבנו לטובה בכל הפרטים".
גלוית דואר 18/27 .ס"מ 15 .שורות בכתי"ק וחתימתו.
כתמים .סימני קיפול ומעט קרעים והדבקה באחד מהם.
מצב טוב15 lines in his handwriting and .
signature. Stains. Folding marks and a few tears
.and gluing in one of them. Good condition
האדמו"ר רבי אברהם וינברג – ה'ברכת אברהם'
מסלונים [תרמ"ח – תשמ"א] מגדולי האדמו"רים בדורו
וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל .בצעירותו
נפגש עם הרה"ג רבי חיים מבריסק ,מרן החפץ חיים
והרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב .בכל שטיבל שהקים,
דרש שלא ידברו כלל בשעת התפילה וקריאת התורה.
ספריו' :ברכת אברהם' ב"ח עה"ת' .נחל איתן'.
מחיר פתיחה₪ 595 :

מסמך בקשת עזרה מכולל אמריקה בחתימת ה'ברכת אברהם' מסלונים ורבי
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משה קלירסDocument of a request for help from the Kollel America signed by the .
.'Birkat Avraham' from Slonim and Rabbi Moshe Clears
מסמך בקשת חלוקה או תמיכה מכולל אמריקה "תפארת ירושלם" .המסמך כולל שאלות
זהות ועוד.
בסופו חתימת ה'ברכת אברהם'
מסלונים ורבי משה קלירס .המאשרים
כי מכירים את המבקש והדברים נכונים.
מסמך רשמי 2 .עמ'; כל עמוד 24/39
ס"מ .חורי תיוק ,סימני קיפול וקרעים.
מצב טובFiling holes, folding marks .
.and tears. Good condition
האדמו"ר רבי אברהם וינברג –
ה'ברכת אברהם' מסלונים [תרמ"ח –
תשמ"א] מגדולי האדמו"רים בדורו וחבר
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
בצעירותו נפגש עם הרה"ג רבי חיים
מבריסק ,מרן החפץ חיים והרה"ק רבי
ישראל מטשורטקוב .בכל שטיבל
שהקים ,דרש שלא ידברו כלל בשעת
התפילה וקריאת התורה .ספריו' :ברכת
אברהם' ב"ח עה"ת' .נחל איתן'.
רבי משה ב"ר מאיר קלירס [תרל"ו -
תרצ"ד  ]1876/1934רבה של טבריה

וראש ישיבת "אור תורה" במבנה קבר רבי מאיר בעל הנס .ספריו' :טבור הארץ'' ,מורשת
משה' ו'תורת הארץ'.
מחיר פתיחה₪ 595 :

מכתב ברכות לתורם ,עם הוספה וחתימת האדמו"ר ה'נתיבות שלום' מסלונים.
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י' סיון תשל"בLetter of congratulations to the donor, with the addition and .
.signature of the Netivot Shalom Rebbe from Slonim. Y. Sivan 1972
מכתב ברכות לתורם ,בהוספה בכתב יד קודשו:
"בידידות וברכה מרובה" וחתימת יד קודשו של
האדמו"ר ה'נתיבות שלום' מסלונים.
ירושלים ,י' סיון תשל"ב .נייר מכתבים רשמי של ישיבת
בית אברהם סלונים .חורי תיוק .מעט כתמים .מעט
קרעים בסימני קיפול .מצב טוב מאודFiling holes. .
Few stains. Few tears at fold marks. Very good
.condition
האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים [תרע"א
– תש"ס  ]1911/2000חתנו של האדמו"ר ה'ברכת
אברהם' מסלונים .הקים את ישיבת סלונים 'בית
אברהם' וחסידות סלונים לאחר השואה .היה מגדולי
ראשי הישיבות והאדמו"רים .כיהן כחבר מועצת
גדולי התורה ו  -ועד הישיבות .ספריו הידועים
בשם 'נתיבות שלום' הינם מאבני היסוד בתורת
החסידות.
מחיר פתיחה₪ 420 :

חתימת רבי משה קלירס רבה של טבריה .קבלה מוועד העזרה המרכזי
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האמריקאיSignature of Rabbi Moshe Clears Rabbi of Tiberias. Receipt from the .
.Central American Aid Committee
קבלה מוועד העזרה המרכזי האמריקאי .תרומה סך ששת אלפים מאה ועשרים לישיבה
טבריה.
בסופו חתימת רבי משה קליערס רבה של
טבריה.
 20/11.5ס"מ .מעט קרעים .מצב טוב מאוד.
.Few tears. Very good condition
רבי משה ב"ר מאיר קלירס [תרל"ו  -תרצ"ד
 ]1876/1934רבה של טבריה וראש ישיבת
"אור תורה" במבנה קבר רבי מאיר בעל הנס.
ספריו' :טבור הארץ'' ,מורשת משה' ו'תורת
הארץ'.
מחיר פתיחה₪ 315 :

"..כי ע"י השמועה הנוראה נבהלנו מאוד ."..מכתב הרה"ג רבי משה קלירס
.167
להרה"ג רבי אהרן מנחם מנדל הכהן מקהיר .תרפ"ג"..Because of the terrible rumor .
we were very frightened ..". Letter from Rabbi Moshe Clears to Rabbi Aharon
.Menachem Mendel HaCohen of Cairo. 1923.
מכתב הרה"ג רבי משה קלירס להרה"ג רבי אהרן מנחם מנדל הכהן מקהיר.
"...הבשורה הטובה והנעימה כי מעכשיו שיחי' כבר שב בחיים ושלום לביתו ...ומאוד שמחים
ע"ז ....כי ע"י השמועה הנוראה נבהלנו מאוד."..
כסליו תרפ"ג 17 .שורות בכתי"ק וחתימתו .חותמים עוד על המכתב :הרה"ג רבי נח ברמ"י
מסלונים אבי ה'ברכת אברהם' מסלונים ,ורבי יצחק מתתיהו סנדברג.
מסמך רשמי ישיבת תורה אור בטבריה 23/29 .ס"מ .חורי תיוק ומעט קרעים וכתמים .מצב
טוב. Filing holes and a few tears and stains. Good condition.

רבי משה ב"ר מאיר קלירס [תרל"ו  -תרצ"ד  ]1876/1934רבה של טבריה וראש ישיבת
"אור תורה" במבנה קבר רבי מאיר בעל הנס .ספריו' :טבור הארץ'' ,מורשת משה' ו'תורת
הארץ'.
הגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן בהר"ן [תרכ"ו – תרפ"ח] כיהן כאב"ד האשכנזים בקהיר.
חיבר ספרים רבים .ספרו העיקרי הוא "סמיכת חכמים" בו הציע את חידוש הסנהדרין
בישראל ,כדי לחזק את סמכות הרבנות .לרעיון זה התמסר במרץ רב .דרש לכונן מועצה
בשם "כנסת הגדולה" ,ויסד אגודת רבנים שמנתה למעלה מ  500-חברים בכל תפוצות
ישראל .בחודש אב תרס"ג התקיים כינוס עולמי של רבנים בקרקוב בהשתתפותו של הרב
בהר"ן.
מחיר פתיחה₪ 595 :

נר תמיד על קבר רבי מאיר בעל הנס לבקשת
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האדמו"ר מרדזימין .מכתב בחתימת רבי משה קלירס ורבי יצחק
מתתיהו סאנדברג.
Ner tamid on the tomb of Rabbi Meir Baal Hanes at the
request of the Rebbe of Radzimin. Letter signed by Rabbi
.Moshe Clears and Rabbi Yitzchak Matityahu Sandberg
מכתב אודות הוצאות הדלקת נר תמיד בקבר רבי מאיר בעל הנס
לבקשת האדמו"ר מרדזימין.
מכתב בחתימת רבי משה קלירס ,חותמים עוד על המכתב :הרה"ג
רבי נח ברמ"י מסלונים אבי ה'ברכת אברהם' מסלונים(נראה
חותמת) ,ורבי יצחק מתתיהו סנדברג.
נייר מסמכים רשמי של ישיבת אור תורה בטבריה 21/27 .ס"מ .מצב
טוב מאוד. Very good condition.
רבי משה ב"ר מאיר קלירס [תרל"ו  -תרצ"ד  ]1876/1934רבה של
טבריה וראש ישיבת "אור תורה" במבנה קבר רבי מאיר בעל הנס.
ספריו' :טבור הארץ'' ,מורשת משה' ו'תורת הארץ'.
מחיר פתיחה₪ 420 :

מכתב ארוך חשוב ומעניין בכ"י רבי עזריאל לידר על בלנק של האדמו"ר רבי
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אברהם וינברג ה'בית אברהם' מסלונים לרבני וועד אגודת ישראל במספר עניינים
חשוביםAn important and interesting long letter in the handwriting of Rabbi .
Azriel Lider on the blank of the Rebbe Rabbi Avraham Weinberg the 'Beit
Avraham' from Slonim to the rabbis of the Agudat Israel committee on a number
of important matters
"דרוש בהקדם היתר אפשרי להשיב לירושלים
את כבודה...רב ראשי גאון וצדיק ...על כל
המפלגות השונות."....
מכתב ארוך חשוב ומעניין בכ"י רבי עזריאל לידר
על בלנק רשמי של האדמו"ר רבי אברהם וינברג
ה'בית אברהם' מסלונים(נראה שנכתב משמו)
לרבני וועד אגודת ישראל ,במספר עניינים
חשובים ,בהם :למנות רב ראשי גאון וצדיק ...על
כל המפלגות השונות....
" A possible permit is needed as soon as
possible to return to Jerusalem its honor ... a
chief rabbi of gaon and tzadick ... over all the
.".... various parties
An important and interesting long letter in
the handwriting of Rabbi Azriel Lider on the
official blank of the Admor Rabbi Avraham
Weinberg the Beit Avraham of Slonim
(apparently written on his behalf) to the
rabbis of the Agudat Yisrael committee, in a
number of important matters, including: To
appoint a gaon and tzadick chief rabbi ... for
.... all the different parties

רבי עזריאל זעליג לידער מחשובי ונכבדי עיה"ק ירושלים וראש לעדת חסידי סלאנים.
 22/28ס"מ .נייר שורות כפול .חורי תיוק .סימני קיפול ,מעט קרעים והדבקות בהם .מצב
טוב.
מחיר פתיחה₪ 700 :

הנחת אבן הפינה לבית המדרש סלונים .דיו מוזהב.
.170
ירושלים ,תרצ"גLaying the cornerstone for the Slonim Beit .
.Midrash. Gilded ink. Jerusalem, 1903
מודעת גדולה "הודעה חשובה" הזמנה להנחת אבן הפינה לבית
הכנסת דחסידי סלונים ....בשכונת בית ישראל".
"בנוכחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מסלאנים וגדולי ויקירי ירושלם
ת"ו"
ירושלים ,תרצ"ג 31.5/47 ,ס"מ .מעט מהאותיות בדיו מוזהב.
הדבקות וכתמים ומעט קרעים .מצב טובSome of the letters are .
in gold ink. Adhesions and stains and a few tears. Good
.condition
האדמו"ר רבי אברהם השני מסלונים-ברנוביץ' ה'בית אברהם'
[תרמ"ד – תרצ"ג] ביקר פעמיים בארץ ,בשנים תרפ"ט ותרצ"ג.
בביקורו השני הניח אבן פינה לבית הכנסת של חסידי סלונים בשכונת
בית ישראל בירושלים.
מחיר פתיחה₪ 525 :

בית דין פרושים בירושלים ,מכתבים – פנקסים וניירת.

דף ענק .מכירת
.171
חמץ .חתימות רבני בד"ץ
דקהל אשכנזים בירושלים.
תשכ"ב Huge page. .1962
Sale of chametz. Signatures
of rabbis in the Dakhl
Ashkenazi Badatz in
.Jerusalem. 1962
דף ענק ובו תיאור מפורט על
מכירת החמץ לגוי ,בחתימות
רבני בד"ץ דקהל אשכנזים
בירושלים וחתימת  2עדים.

הרבנים החותמים :רבי חיים שרגא פייבל פראנק ,רבי יצחק וכטפויגל ,רבי אלקנה
וויסנשטרן ,רבי אברהם אדלר ,רבי אברהם דוד רוזנטל.
ירושלים ,תשכ"ב  35/50 .1962ס"מ .סימני קיפול .מעט כתמים וקרעים קלים בשוליים .מצב
טוב מאודcm. Folding marks. Slight stains and slight tears in margins. Very 35/50 .
.good condition
מחיר פתיחה₪ 280 :

לוט  3שטרי פרוזבול בחתימות רבני בית דין פרושים בירושליםLot of 3 .
.172
.pruzbull bills signed by rabbis of a Jerusalem prushim bet din court
לוט  3שטרי פרוזבול
בחתימות רבני בית דין
פרושים בירושלים.
חתימות :רבי אברהם דוד
רוזנטל .רבי רפאל בנימין
לוין בן רבי אריה לוין .רבי
שמואל הכהן אברמוביץ.
רבי יצחק יעקב וכטפויגל.
רבי חיים שרגא פייבל
פראנק .חותמות הבי"ד.
נייר מסמכים רשמי של
הבי"ד .תשכ"ו  -תשל"ג.
 17/20.5ס"מ .סימני קיפול.
מעט קרעים .באופן כללי
מצב טוב. Folding marks. Few tears. Overall good condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

בד"ץ פרושים בירושלים .לוט  4פנקסי גיטין .תרצ"ג
.173
– תשנ"דBadatz prushim in Jerusalem. Lot of 4 Gittin .
.booklets 1933-1994
לוט  4פנקסי גיטין ,בהם רשימות הגיטין שנעשו בבית הדין
פרושים בירושלים .כולל :שמות ,תאריכים ושמות העדים .וכן
העתק מאה רבנים עם רשימת הרבנים שחתמו והעתקי
מכתבי רבני בית הדין לרבנים ובתי דין בנושא גיטין.
תרצ"ג – תשנ"ד .סה"כ  4פנקסים 3 .מהם כרוכים בכריכה
קשה .באופן כללי מצב טובA total of 4 notebooks. 3 of them .
.are hardcover. Overall good condition
מחיר פתיחה₪ 875 :

אישור גירות בחתימת רבני בד"ץ פרושים
.174
וחתימת הגאון רבי צבי פסח פראנקApproval of .
gerut signed by rabbis of Badatz prushim and
.signed by Rabbi Zvi Pesach Frank
אישור גירות בחתימת רבני בד"ץ פרושים וחתימת
הגאון רבי צבי פסח פראנק.
חתימות :רבי יצחק יעקב וכטפויגל ,רבי אברהם דוד
רוזנטל ,רבי שרגא פייביל פראנק ורבי צבי פסח
פראנק.
תש"כ .נייר מסמכים רשמי של בד"ץ פרושים21/27.5 .
ס"מ .סימני קיפול ומעט קרעים בהם .מצב טובFolding .
.marks and a few tears in them. Good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

אישור גט בחתימת רבני בד"ץ פרושים רבי צבי פסח פראנק ,רבי אליהו ראם
.175
ורבי אברהם דוד רוזנטל .לוט  2מכתביםDivorce approval signed by the rabbis of .
Badatz prushim Rabbi Zvi Pesach Frank, Rabbi Eliyahu Ram and Rabbi Avraham
.David Rosenthal. Lot of 2 letters
לוט  2מכתבי אישור גט.
חתימות רבני בד"ץ פרושים :אישור
אחד ניסן תשי"א בחתימות הרה"ג
רבי צבי פסח פראנק ,הרה"ג רבי
אליהו ראם ,הרה"ג רבי אברהם דוד
רוזנטל וחותמת הבי"ד .ואישור שני
אלול תש"י בחתימות הרה"ג רבי צבי
פסח פראנק ,הרה"ג רבי יוסף גרשון
הורוויץ ,הרה"ג רבי אברהם דוד
רוזנטל וחותמת הבי"ד.
תש"י  21/33ס"מ .נייר פרגמנט.
סימני קיפול .מצב טוב – .תשי"א.
 21/26ס"מ .נייר מסמכים רשמי.
כתמים .סימני קיפול וקרעים קלים.
מצב טוב.
Pergament paper. Folding marks.
Good condition.
Official document paper. Stains.
Fold marks and slight tears. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

 .176תעודת הכשר ל"עוף קור" בחתימת הגאון רבי צבי פסח פראנק
ובית דינוKosher certificate for "Of Kor" signed by Rabbi Zvi .
.Pesach Frank and his Beit Din
תעודת הכשר ל"עוף קור" בחתימת הגאון רבי צבי פסח פראנק ובית
דינו.
חתימות רבני בד"ץ פרושים :הרה"ג רבי צבי פסח פראנק ,הרה"ג
רבי אליהו ראם ,הרה"ג רבי אברהם דוד רוזנטל והרה"ג רבי שרגא
פייביל פראנק .חותמת הבי"ד.
תשי"ט .נייר מסמכים רשמי .סימני קיפול וקרעים בהם .מצב בינוני -
טוב. Folding marks and tears in them. Fair - good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

תעודת הכשר/דיני תורה/גיטין והסכמים ,בכ"י/חתימות רבני בית דין פרושים
.177
בירושלים .לוט  17מסמכיםKosher Certificate / Torah Law / Gittin and .
Agreements, in handwriting / Signatures of Rabbis of the Beit Din prushim in
Jerusalem. Lot of 17 documents
לוט  17מסמכים ,בהם :תעודת
הכשר/דיני תורה/גיטין והסכמים,
בכ"י/חתימות רבני בית דין פרושים
בירושלים.
תשכ"א – תשמ"ט .נייר מסמכים רשמי.
רובם בגודל  22/28ס"מ בערך .באופן
כללי מצב טוב מאודOverall, very .
.good condition
מחיר פתיחה₪ 350 :

אוסף  14אישורי גירות מבית הדין
.178
פרושים בירושלים ,בחתימות רבני בית הדיןA .
collection of 14 gerut certificates from the
Jerusalem bet din prushim, signed by the
.bet din rabbis
אוסף  14אישורי גירות מבית הדין פרושים
בירושלים ,בחתימות רבני בית הדין.
תש"י – תשל"ג .רובם על נייר מסמכים רשמי
ובגודל  22/29ס"מ בערך .באופן כללי מצב טוב
מאוד. Overall, very good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

הרה"ג רבי אברהם דוד רוזנטל .אוסף גדול ,פריטי נייר ממנו ואליו – העתקי
.179
וטיוטות בכת"י וחתימותיוRabbi Avraham David Rosenthal. A large collection, .
paper items from and to him - copies and drafts in his handwrite and his
.signatures
הרה"ג רבי אברהם דוד רוזנטל .אוסף גדול ,פריטי נייר ממנו ואליו – העתקי וטיוטות
בכת"י וחתימותיו.
כ –  150דף ,בהם:
אישורי גירות  -גיטין
– דיני תורה –
מכתבים – הסרת
כשרות ועוד דפים
רבים בכתב ידו.
גודל ומצב משתנה,
באופן כללי מצב טוב
מאודvaries Size .
and condition, in
general very good
.condition
הרה"ג רבי אברהם
דוד רוזנטל [תרס"ג –
תשנ"ט ]1903/1999
פוסק וראב"ד בית דין
צדק אשכנזים פרושים
בירושלים .כיהן כרבה של שכונת שערי חסד בירושלים .ספרו :סדרת הספרים 'באר המלך'
על הרמב"ם.
מחיר פתיחה₪ 420 :

באתי להזהיר את דייני א"י שלא להתערב בגרות לתושבי חו"ל .לוט מכתבים
.180
חריפים ,טעויות/זיופי גירות ועודI came to warn the dayanim- judges of Israel not .
to intervene in gerut for foreign residents. Lots of harsh letters, mistakes /
.forgeries and more
א'" .ע"כ אני מבקש מכם לבטל את
הגרות הנ"ל ואם זה אפשרי באתי
להזהיר את דייני הארץ שלא להתערב
בשאלה חמורה כזו במדינה אחרת שאין
מבינים שם את החומר הנורא של
מעשיהם "...מכתב ארוך( 2דף) וחריף
מהרה"ג רבי יהודה אדלר אב"ד
באזל .ב' .מכתב חריף מהרה"ג
החסיד רבי אשר אברמסון ראב"ד
סידני בעניין גרות שאלות חריפות
וקושיות על תעודת גרות שנעשתה
בבית הדין פרושים וטענות שאינו תקף.
ג' .גיור בטעות לילדה מאומצת מכתב
מהרה"ג רבי יצחק משה שחיבר
מהרבנות הראשית לעדת הספרדים
בבואינוס אייריס .ד' .מכתב מודפס

מבד"ץ לונדון על אישה גויה שהגיע לארץ ומנסה לעבור גיור באיזה רבנות על מנת להינשא
ליהודי ,על המכתב חותמת "סודי ביותר" .ה' 2 .דפים בכ"י (כנראה הרב א .ד .רוזנטל)
טיוטת מכתב והעתק תשובות מרבני בית הדין פרושים בנושא טענות על גיורים שנעשו
בבית דין פרושים ,המכתבים אל הרב בצלאל ז'ולטי.
גודל ומצב משתנה ,באופן כללי מצב טוב מאודvaries Size and condition, in general .
.very good condition
מחיר פתיחה₪ 420 :

אוסף כ –  70מכתבי רבנים ,רובם נשלחו לבי"ד פרושים בירושליםCollection .
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of about 70 letters from rabbis, most of which were sent to the bet din prushim in
.Jerusalem

אוסף כ  70 -מכתבי רבנים ,רובם נשלחו לבי"ד פרושים בירושלים .בין החותמים :ר' בן
ציון ברוק ,ר' דוד כהנא מאגנטינה ,ר' דוד נשר ,ר' אריה ליב גרוסנס מלונדון ,ר' שלום
משה חי גאגין מנצ'סטר ,ר' שמחה זיסל ברוידא ,ר' סעדיה בן זקן ארגנטינה ,ר' יעקב
צבי שימנוביץ ,ר' שלמה אבינר ,הרב אונטרמן ,הרב שאר ישוב הכהן ועוד ועוד...
גודל ומצב משתנה ,באופן כללי מצב טוב מאודvaries Size and condition, in general .
.very good condition
מחיר פתיחה₪ 420 :

 .182רבי צבי
פסח פראנק.
אישור בחתימתו
ופתקים בכ"י
וחתימתוRabbi .
Zvi Pesach Frank.
Confirmation in
his signature and
notes in
handwriting and
.his signature
רבי צבי פסח
פראנק .אישור
בחתימתו ופתקים
בכ"י וחתימתו.
לוט  4פריטי נייר .ב 2 -דפים חתימותיו ,אחת מלאה והשנייה בראשי תיבות .אחד מהדפים
חתוך עם חסר בטקסט.
גודל ומצב משתנה. varies Size and condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

"דרישתנו היא שחוקת התורה תהא חוקת
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מדינת ישראל להלכה ולמעשה" .מודעת קיר בשם
הרב צבי פסח פראנק ,ועוד פריטי נייר וחוברות הרב
פראנק"Our demand is that the Torah .
constitution be the constitution of the State of
Israel in theory and in practice." A wall ad in the
name of Rabbi Zvi Pesach Frank, and other paper
.items and booklets of Rabbi Frank
הגאון רבי צבי פסח פראנק .לוט פריטי נייר
וחוברות.
"דרישתנו היא שחוקת התורה תהא חוקת מדינת
ישראל להלכה ולמעשה" .מודעת קיר בשם הרב צבי
פסח פראנק .המודעה בדיו כחולה.
חוברת 'אגרת ברכה' (לפתיחת הכנסיה הגדולה).
ירושלים ,תשי"ד.
חוברת 'קריאה נאמנה' מרבינו הגאון רבי צבי פסח
פראנק .מעט קרעים עם חסר.
 2מודעות של רשימת שמות השוחטים ,מטעם הבד"ץ.
גודל ומצב משתנה. varies Size and condition.
מחיר פתיחה₪ 245 :

אישור הולכת גט בכ"י וחתימת
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הרה"ג רבי שמעון ישראל פאזען אב"ד
שאפראןConfirmation of deliver ‘get’ -.
divorce in handwrite and the signature of
Rabbi Shimon Israel Fazen, Av Beit Din of
.Shafran
אישור הולכת גט בכ"י וחתימת הרה"ג רבי
שמעון ישראל פאזען אב"ד שאפראן.
תשי"ג .נייר מכתבים רשמי .גודל  .A4מצב טוב
מאוד. Very good condition.
הרה"ג רבי שמעון ישראל פוזן ראש ישיבה
ואב"ד שאפראן ,לאחר המלחמה עבר לארה"ב
שם היה ראש ישיבת סאטמר.
מחיר פתיחה₪ 350 :

הגאון רבי יוסף אליהו הענקין .לוט  2מכתבים בנושאי גיטין ,בחתימותיו וחתימת
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הרה"ג רבי משה אליעזר מרגוליןThe Gaon Rabbi Yosef Eliyahu hankin. Lot of 2 .
letters on Gittin, in his signatures and the signature of Rabbi Moshe Eliezer
.Margolin
לוט  2מכתבים בנושאי גיטין ,בחתימות וחותמת הרה"ג רבי יוסף אליהו הענקין והרה"ג
רבי משה אליעזר מרגולין.
ניירות מכתבים רשמי 21.5/14 .ס"מ .מצב מצוין. great condition.
הרה"ג רבי יוסף אליהו הענקין [תרמ"א – תשל"ג  ]1881/1973תלמידו המובהק של הגאון
רבי איסר זלמן מלצר ,הוסמך לרבנות על ידו וע"י רבנים ידועים נוספים .בשנת תרס"ה
נתמנה לרב
באוני
שבגאורגיה,
בהמשך
נתמנה לכהן
כרב העיירה
החב"דית
סמאליאן.
בשנת
תרפ"ג עבר
עם משפחתו
לארה"ב
והתיישב בניו
יורק ,שם
התמנה לרב
בית כנסת.
בשנת

תרפ"ה נתמנה למנהל ארגון "עזרת תורה" שעל יד "אגודת הרבנים" ,לצד פעילותו ב"עזרת
תורה" נודע הרב הענקין כאחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית .רבים אף החשיבו אותו
ל"מרא דאתרא של אמריקה"  -ביטוי שבו השתמש כלפיו הרב יוסף שלום אלישיב .במיוחד
נחשב למומחה ול'פוסק אחרון' בדיני גיטין .חיבר ספרים רבים.
הרה"ג רבי משה אליעזר מרגולין משלוחי אדמו"ר הריי"צ לחיזוק היהדות בקנדה .כיהן כרב
בית הכנסת 'בית אברהם' במושבה בויאן שבקנדה .ניהל את ארגון 'עזרת תורה' קרוב ליובל
שנים.
מחיר פתיחה₪ 280 :

אוסף גיטין וכתובות ועוד17 .
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פריטיםCollection of Gittin and Ketubot .
.and more. 17 items
אוסף גיטין ,כתובות ,תעודת הכשר
למאפיית מצות ,מכתבים ועוד.
סה"כ  17פריטי נייר .גודל ומצב משתנה.
varies Size and condition.
מחיר פתיחה₪ 210 :

לוט  14מסמכים מכתבים ועוד ,בכת"י/חתימתו/חותמתו של האדמו"ר רבי דוד
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לנדמן מבוקרשט.
Lot of 14 documents, letters and more, in the handwriting / signature / stamp of
.the Admor Rabbi David Landman of Bucharest
לוט מכתבים מסמכי הסכמים והצהרות(גיטין וירושה) מכתב ברכת שנה טובה ,שטרי
כתובה
בכת"י/חתימתו/חותמתו
של האדמו"ר רבי דוד
לנדמן מבוקרשט.
סה"כ  14פריטי נייר.
גדלים ומצבים משתנים,
באופן כללי מצב טוב
מאודVariable sizes .
and conditions,
generally very good
.condition
האדמו"ר רבי דוד לנדמן
מבוקרשט בן האדמו"ר
רבי מרדכי מוטל
מאדז'אד ,וחתן האדמו"ר
רבי צבי מבאקוי .כיהן
כאדמו"ר בבוקרשט עוד
בחיי אביו .בשנת תש"כ
עלה לארץ הקודש
ונתיישב בנתניה ,שם הקים את בית מדרשו.
מחיר פתיחה₪ 525 :

מכתב האדמו"ר רבי משה ליפשיץ
.188
מויליפולי – פילדלפיאLetter from the .
 Admor Rabbi Moshe Lifshitz of Willipholi.Philadelphia
מכתב בכת"י וחתימתו של האדמו"ר רבי משה
ליפשיץ מויליפולי – פילדלפיא.
נייר מכתבים אישי 12 .שורות בכת"י וחתימתו.
 21.5/28ס"מ .סימני קיפול ומעט קרעים בהם.
מצב טובFolding marks and a few tears in .
.them. Good condition
האדמו"ר רבי משה ליפשיץ מויליפולי –
פילדלפיא [תרנ"ח – תשל"ה] בן הרה"ג רבי דוד
אריה בריזל חתנו של הרה"ג רבי נתן נטע דוב
מוילפולי .וחתנו של הרה"ג רבי אשר זעליג
ליכטמן .עלה לא"י עם הוריו בילדותו ,מאוחר יותר
עבר לארה"ב ונתיישב בפילדלפיא ,שם כיהן
כהאדמו"ר מויליפולי .בשנת תשי"ח עלה שוב
לארץ הקודש ושם נשאר על לפטירתו.
מחיר פתיחה₪ 280 :

 .189מכתב בכת"י וחתימת הרה"ג רבי מתתיהו
יחזקאל גוטמן אב"ד יאסיHandwritten letter and .
signature of Rabbi Matityahu Yechezkel Gutman
.Av Beit Din Iasi
מכתב עדות על פטירת בעל כדי להתיר את אשתו.
המכתב בכת"י ,חותמתו וחתימתו של הרה"ג רבי
מתתיהו יחזקאל גוטמן אב"ד יאסי.
נייר שורות 12 .שורות בכת"י הרה"ג רבי מתתיהו
יחזקאל גוטמן ו –  2חתימותיו וחותמותיו( 2סוגים)2 .
חתימות נוספות 20.5/26.5 .ס"מ .מספר קרעים .מצב
טוב. Number of tears. Good condition.
הרה"ג רבי מתתיהו יחזקאל גוטמן [תרנ"א – תשל"ג]
כיהן כרב בבוהוש ,בליאובה וביאס .היה מגדולי וחשובי
סופרי החסידות .מאוחר יותר עלה לארץ הקודש וכיהן
כרב ביפו.
מחיר פתיחה₪ 280 :

כתב היתר עגונה – חיוב חליצה .בחתימות הרה"ג רבי יעקב סגל ליבוביץ
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מקאפיש – הרה"ג רבי חנני' דוב הכהן ראב"ד בודפסט – הרה"ג רבי אברהם אליעזר
ציטרוןAguna permit letter – chiyuv chalitza. Signed by Rabbi Yaakov Segal .
Leibowitz of Kapish - Rabbi Hanani Dov HaCohen Rabbi of Budapest - Rabbi
.Avraham Eliezer Citron
כתב היתר הגונה –
זקוקה לחליצה.
שע"י בי"ד מיוחד
לתקנות עגונות
בהונגריה ,בשנים
שלאחר השואה.
בחתימות הרה"ג
רבי יעקב סגל
ליבוביץ מקאפיש –
הרה"ג רבי חנני'
דוב הכהן ראב"ד
בודפסט – הרה"ג
רבי אברהם אליעזר
ציטרון.
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 חנני' דוב הכהן ראב"ד בודפסט.
הרה"ג רבי אברהם אליעזר ציטרון כיהן כאב"ד בדארג ,פעסט ,וויען ,ס' פאלא .נפטר בשנת
תשט"ז.
כ"ה תשרי(היארצייט של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב) תש"ט 21/14.5 .ס"מ .סימני
קיפול .מעט כתמים .מצב טוב. Folding marks. Few stains. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 350 :

כתב היתר לישא אשה
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נוספת(כנראה הצטרפות למאה רבנים)
בכת"י וחתימת הרה"ג רבי יהודה גוטליב
אב"ד מישקולץWritten permit to .
marry another woman (probably
joining a hundred rabbis) in
handwriting and signed by Rabbi
Yehuda Gottlieb Av Beit Din of
.Mishkoltz
כתב היתר בכת"י וחתימת הרה"ג רבי
יהודה גוטליב אב"ד מישקולץ.
הנושא :לישא אשה נוספת(ככל הנראה
הצטרפות להיתר מאה רבנים ,לאחר

השואה ,בשנת תש"ו) כמו"כ נכתב :שיקבלו על עצמם ,שאם תבוא אשתו הראשונה
יתדיין עמה בדין תורה בכל עניינם ,וכל אשר יפסקו ביניהם יקיימו..
 21/14ס"מ .קרע בסימני קיפול .מצב טוב. Tear in fold marks. Good condition.
הרה"ג רבי יהודה גוטליב בן הרה"ג רבי חיים מרדכי יעקב מח"ס 'יגל יעקב' .וחתנו של
הרה"ג רבי ישעיה קליינמן דיין בסאטמר .כיהן כאב"ד מישקאלץ .לאחר השואה פעל רבות
בקרב שארית הפליטה ובהתרת עגונות .בשנת תש"ח עבר לארה"ב ,שם הקים את בית
המדרש 'יגל יעקב' .נפטר בשנת תשל"ד ,ומנוחתו כבוד בירושלים.
מחיר פתיחה₪ 210 :

שליחות להולכת גט .מסמך בחתימות האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה
.192
הלברשטאם מבארדיוב ,הרה"ג רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין והרה"ג רבי נפתלי לאנדוי.
Mission to deliver ‘get’-divorce. Document signed by the Rebbe Rabbi Yekutiel
Yehuda Halberstam of Bardiov, Rabbi Yitzchak Isaac Eichenstein and Rabbi Naftali
.Landau
מסמך שליחות להולכת גט .בחתימות הרה"ג רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם
מבארדיוב ,הרה"ג רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין והרה"ג רבי נפתלי לאנדוי.

תש"ז 21/29.5 .ס"מ .מצב טוב מאודvery good condition.
האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מבארדיוב כיהן כאב"ד בארדיאב וכאדמו"ר
בנייטרא .לאחר השואה עבר לארה"ב.
הרה"ג רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין נולד בשנת תרע"ג לאביו הרה"צ רבי אהרן מאיר ולאמו
בת הרה"ק רבי מנחם מנדל מזידיטשוב בנו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב .חתנו
של האדמו"ר רבי אלעזר שפירא אב"ד קיוויאשד .בשנת תש"ח עבר לארה"ב ,ובעצת הרה"ק
רבי יואל מסאטמר הקים שם קהילה.
הרה"ג רבי נפתלי לאנדאוי דומ"ץ דחוסט יצ"ו.
מחיר פתיחה₪ 280 :

רבי שמעון יהודה הכהן שקופ ,משפחתו וגדולי ליטא.

"..שיזכה לחדש ולהעמיק חקר בתוה"ק "..מכתב בכתב יד קודשו ו–  2חתימות
.193
הגאון רבי שמעון שקאפ .ברכות ליו"כ לנכדו ולהרה"ג רבי אריה ליב מאלין"….And He .
Should Merit To Compose And Understand The Deepness In The Torah…" letter in
the holy handwriting and 2 signatures of Rabbi Shimon Schkop. Brachos for Yom
Kippur to his Grandson and to Rabbi Arye Leeb Malin.
מכתב ברכות ליו"כ בכתב יד קודשו של הגאון הצדיק רבי שמעון שקאפ לנכדו.
בהמשך המכתב כותב להרה"ג רבי אריה ליב מאלין ובין הדברים מברכו.." :שיזכה
לחדש ולהעמיק חקר בתוה"ק "..וחותם שנית בכתב יד קודשוblessings letter for yom .
kipur un the holy hand write of the tzadick rabbi Shimon shkop to his grandson.
Forward the letter wrote to the gaon rabbi arye labe malin and among other staff
congratulate him “…sheyizke lechadesh hulehamik cheker batora hakdosha…” and
signed
again in his
holy hand
write.
גלויה
רשמית9 .
שורות ו2 -
חתימות
בכתב יד
קודשו.
14.5/10.5
ס"מ .מצב
טוב מאוד.
Official
postcard. 9
lines and 2
signatures
in his holy
.handwriting. 14.5 / 10.5 cm. Very good condition
הגאון רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצ"ל [תר"כ – ת"ש  ]1860/1939גדול ראשי
הישיבות ומנחיל לרבים את שיטת עיונו בהגיון חדש  -השיטה שכבשה את עולם התורה עד
ימינו .בגיל  12החל ללמוד בישיבת מיר ובהיותו בן  14עבר ללמוד בישיבת וולוז'ין ,שם היה
בקבוצה קטנה ומובחרת של תלמידים שלמדו עם הגאון רבי חיים בריסקער שהדריכו בדרכי
העיון העמוק .הג"ר אליעזר גורדון בחר בו לשמש כר"מ בישיבת טעלז שם כיהן במשך 18
שנה ,בשנת תרס"ב עבר לשמש כרב וכראש ישיבה בעיירת מאלטש .ולאחר ארבע שנים
עבר לבריינסק שם הקים ישיבה בה כיהן  13שנה עד לאחר מלחמת העולם הראשונה.
בשנת תר"פ נקרא על ידי הרה"ג רבי חיים עוזר גרודזנסקי לעמוד בראש ישיבת שער התורה
בגרודנה ,שם כיהן כעשרים שנה ,עד לפטירתו .ספריו' :שערי ישר' שנתקבל כספר יסוד
בעולם הישיבות' .חידושי רבי שמעון יהודא הכהן' ועוד.
הרה"ג רבי אריה ליב מאלין [ ]1906/1962למד אצל הגאון רבי שמעון שקאפ ואצל הגאונים
רבי אלחנן וסרמן ורבי ברוך דוב ליבוביץ .לאחמ"כ עבר ללמוד בישיבת מיר ,שם היה מגדולי
תלמידי הגאון רבי ירוחם ליבוביץ ואף ערך את ספרו .בשנות השואה גלה יחד עם תלמידי
הישיבה ליפן ,ולאחר השואה הגיע לארה"ב שם הקים ועמד בראש ישיבת בית התלמוד.
חידושיו ודברי תורתו נדפסו בשם "חידושי רבי אריה ליב".
מחיר פתיחה₪ 2450 :

"...אהי' עוד להועיל לרבים אשר מצפים ומחכים לחברתי "..מכתב בכתב יד
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קודשו של הגאון רבי שמעון שקאפ .ברכת שנה טובה לנכדו וד"ש חמה וברכת השנה
להרה"ג רבי אריה ליב מאלין"... I will further benefit many who are waiting and .
waiting for my compony .." Letter in the holy handwriting of Rabbi Shimon Shkop.
Happy New Year greetings to his grandson and warm greetings and Happy New
.Year to Rabbi Aryeh Leib Malin
מכתב ברכת שנה טובה בכתב יד קודשו וחתימתו של הגאון רבי שמעון שקאפ לנכדו,
בהמשך כותב..." :ואני מקוה עוד שבחסדי ה' המרובים אהי' עוד להועיל לרבים אשר

מצפים ומחכים לחברתי "..בסוף המכתב כותב למסור ד"ש חמה וברכת השנה להרה"ג
רבי אריה ליב מאליןA letter of Birkat Shana Tova in the holy handwriting and .
signature of Rabbi Shimon Shakap to his grandson, later writes: "... I will further
benefit many who are waiting and waiting for my compony…”At the end of the
letter, he writes to deliver a warm greeting and the blessing of the year to Rabbi
Aryeh Leib Malin.
תרצ"ז ,גלויה רשמית 13 .שורות וחתימתו 14.5/10.5 .ס"מ .מצב טוב מאוד, 1937 .
.official postcard. 13 lines and his signature. 14.5 / 10.5 cm. Very good condition
הגאון רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצ"ל [תר"כ – ת"ש  ]1860/1939גדול ראשי
הישיבות ומנחיל לרבים את שיטת עיונו בהגיון חדש  -השיטה שכבשה את עולם התורה עד
ימינו .בגיל  12החל ללמוד בישיבת מיר ובהיותו בן  14עבר ללמוד בישיבת וולוז'ין ,שם היה
בקבוצה קטנה ומובחרת של תלמידים שלמדו עם הגאון רבי חיים בריסקער שהדריכו בדרכי
העיון העמוק .הג"ר אליעזר גורדון בחר בו לשמש כר"מ בישיבת טעלז שם כיהן במשך 18
שנה ,בשנת תרס"ב עבר לשמש כרב וכראש ישיבה בעיירת מאלטש .ולאחר ארבע שנים
עבר לבריינסק שם הקים ישיבה בה כיהן  13שנה עד לאחר מלחמת העולם הראשונה.
בשנת תר"פ נקרא על ידי הרה"ג רבי חיים עוזר גרודזנסקי לעמוד בראש ישיבת שער התורה
בגרודנה ,שם כיהן כעשרים שנה ,עד לפטירתו .ספריו' :שערי ישר' שנתקבל כספר יסוד
בעולם הישיבות' .חידושי רבי שמעון יהודא הכהן' ועוד.

הרה"ג רבי אריה ליב מאלין [ ]1906/1962למד אצל הגאון רבי שמעון שקאפ ואצל הגאונים
רבי אלחנן וסרמן ורבי ברוך דוב ליבוביץ .לאחמ"כ עבר ללמוד בישיבת מיר ,שם היה מגדולי
תלמידי הגאון רבי ירוחם ליבוביץ ואף ערך את ספרו .בשנות השואה גלה יחד עם תלמידי
הישיבה ליפן ,ולאחר השואה הגיע לארה"ב שם הקים ועמד בראש ישיבת בית התלמוד.
חידושיו ודברי תורתו נדפסו בשם "חידושי רבי אריה ליב".
מחיר פתיחה₪ 2450 :

קניית אות בספר התורה לזכר מרן החפץ חיים .הקונים :רבי אברהם הכהן
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שקאפ ,רבי זעליג אפשטין ,רבי לוי קרופני ,רבי חיים מילייקובסקי ,וחותם רבי אהרן
ישעי' .אדר תרצ"ד Buying a letter in the sefer Torah in memory of Maran .1934
Hafetz Chaim. Buyers: Rabbi Avraham HaCohen Shkop, Rabbi Zelig Epstein, Rabbi
Levi Krupani, Rabbi Chaim Mileikovsky, and the seal of Rabbi Aharon Yeshai. Adar
.1934

שטר קניית אות בספר התורה שנכתב לזכרו של הגאון החסיד קדוש ישראל מרן החפץ
חיים.
הקונים :רבי אברהם הכהן שקאפ ,רבי זעליג אפשטין ,רבי לוי קרופני ,רבי חיים
מילייבסקי ,וחותם רבי אהרן ישעי'.
רבי אברהם הכהן שקאפ נולד לאביו רבי משה מרדכי בנו של הגאון רבי שמעון שקאפ.
Rabbi Avraham HaCohen Shakap was born to his father Rabbi Moshe Mordechai, the
.son of the gaon Rabbi Shimon Shakap
רבי זעליג אפשטין חתנו של רבי משה מרדכי בנו של הגאון רבי שמעון שקאפRabbi Zelig .
Epstein, son-in-law of Rabbi Moshe Mordechai, son of the gaon Rabbi Shimon
.Shakap
רבי לוי ְקרּופנִ י [תרע"ו – תשנ"ח] ראש ישיבת קמניץ בארה"בRabbi Levi Krupani [1906-.
.1958] Rosh Yeshivat Kamnitz in the USA
רבי חיים מילייקובסקי [תרע"ו – תשנ"ג] עילוי ות"ח עצום .מבחירי ישיבת מיר ,עמם גלה
לשנחאי ושם התחתן עם בת האדמו"ר רבי מאיר'ל מאמשינוב .בנו הוא האדמו"ר מאמשינוב

Rabbi Chaim Milejkowski [1906 - 5733] Iluy and immense takmid chacham. .שליט"א
From the elect of the Mir Yeshiva, with them he exiled to Shanghai and there he
married the daughter of the Admor Rabbi Meirel of Amshinov. His son is the Rebbe
.of Amshinov Shlita
. מצב טוב מאוד. מעט כתמים. מעט קרעים קלים בשוליים. ס"מ16.5/11.5 ,אדר תרצ"ד
 ורישום אשר הקונים יקבלו מאת הועד המרכזי בווילנא אישור בחתימת,בסופו חותמת הוועד
few slight tears in margins. Few stains. Very good .הרה"ג רבי חיים עוזר גרודזנסקי
.condition
At the end, the committee's stamp, and a registration which the buyers will receive
from the Central Committee in Vilna with a certificate signed by Rabbi Chaim Ozer
.Grodzensky
₪ 700 :מחיר פתיחה

 אשת בנו, כלתו של הגאון רבי שמעון שקופ,מכתב משפחתי ממרת הענה שקופ
.196
A family letter from Mrs. . אל בנה נכדו של של רבי שמעון שקופ,רבי משה מרדכי
Hana Shkop, the daughter-in-law of Rabbi Shimon Shkop, the wife of his son Rabbi
.Moshe Mordechai, to her son the grandson of Rabbi Shimon Shkop
,מכתב משפחתי ממרת הענה שקופ
,כלתו של הגאון רבי שמעון שקופ
 אל בנה,אשת בנו רבי משה מרדכי
 מכתב.נכדו של רבי שמעון שקופ
.ביידיש
גלויה רשמית של הגאון רבי שמעון
 שורות14 . ס"מ14.5/11 .שקופ
.וחתימתה
 קרע עם.סימני קיפול ומעט כתמים
. מצב טוב.חסר קטן באחד הקצוות
Folding marks and a few stains. Tear
with a small incomplete at one
.edge. Good condition
₪ 280 :מחיר פתיחה

 שיחות עם. נכד הגאון רבי שמעון שקופ, מחברות בכ"י רבי אברהם שקופ2 לוט
.197
 חידושים מהרה"ג רבי חיים בריסקער, מאמרי המשגיח הרה"ג רבי ירוחם,סביו הגדול
Lot 2 notebooks in the handwriting of Rabbi Avraham Shkop, grandson of .ועוד
Rabbi Shimon Shkop. Conversations with his great grandfather, articles by
.Mashgiach Rabbi Yeruham, innovations by Rabbi Chaim Brisker and more

 2מחברות בכ"י רבי אברהם שקופ ,נכדו של הגאון רבי שמעון שקופ.
במחברות :שיחות עם
סביו הגדול ,מאמרי
המשגיח הרה"ג רבי
ירוחם ,חידושים מהרה"ג
רבי חיים בריסקער ועוד.
מחברת א' :למעלה מ-
 35עמודים כתובים.
כריכה קשה .דף אחד
מנותק ועם מעט בלאי.
מצב טוב 14/21.5 .ס"מ.
מחברת ב' :למעלה מ-
 90עמודים כתובים .ללא
כריכה .מעט קרעים .מצב
טוב 15.5/19.5 .ס"מ.
Notebook A: Over 35
written pages. hard cover. One page detached and with little wear. Good condition.
.14 / 21.5 cm
Notebook B: Over 90 written pages. Without cover. Few tears. Good condition. 15.5
./ 19.5 cm
מחיר פתיחה₪ 700 :

מברק מהגאון רבי יצחק הוטנר .ברכת מזל טוב לחתונהTelegram from Rabbi .
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.Yitzchak Hutner. Congratulations on the wedding
מברק מהגאון רבי יצחק הוטנר .ברכת
מזל טוב.
מכונת כתיבה .אנגלית 21.5/13.2 .ס"מ.
מצב טוב. . Good condition.
הגאון רבי יצחק הוטנר [תרס"ו – תשמ"א
 ]1906/1980תלמידו של הסבא
מסלבודקא .כבר בצעירותו נודע כעילוי.
כיהן כראש ישיבת רבינו חיים ברלין
בברוקלין ,וחבר מועצת גדולי התורה
בארצות הברית .ספריו' :תורת הנזיר'
וסדרת הספרים 'פחד יצחק'.
מחיר פתיחה₪ 245 :

"איך נקשרת לאדמו"ר מנאדבורנא" מכתב ארוך בכ"י וחתימת הגאון רבי יצחק
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הוטנר .עידוד והדרכה לבחור ישיבה .באידיש"How do you relate to the Rebbe of .
Nadborna" a long-handwritten letter and the signature of Rabbi Yitzchak Hutner.
.Encouragement and guidance to yeshiva bachur. In Yiddish
מכתב ארוך בכ"י וחתימת הגאון רבי יצחק הוטנר.
עידוד והדרכה לבחור ישיבה ,בהמשך כותב לו שתמיד יכול לכתוב לו מכתבים ושאלות ושלא
יחשוב שזה מטריח אותו ,אלא להיפך יש לו מזה הנאה גדולה.

בסוף המכתב מבקש מהבחור שיכתוב את הסיבה שהוא נקשר לישיבת נאדבורנא ,ומה
ארע שנקשר לאדמו"ר מנאדבורנאAt the end of the letter, he asks the guy to write .

down the reason he was connected to the Nadborna Yeshiva, and what happened
.that he was connected to the Rebbe of Nadborna
סיון תשט"ו .נייר מכתבים אישי 25 .שורות וחתימתו 21.5/28 .ס"מ .מעט כתמים .מצב טוב
מאוד. Few stains. Very good condition.
הגאון רבי יצחק הוטנר [תרס"ו – תשמ"א  ]1906/1980תלמידו של הסבא מסלבודקא .כבר
בצעירותו נודע כעילוי .כיהן כראש ישיבת רבינו חיים ברלין בברוקלין ,וחבר מועצת גדולי
התורה בארצות הברית .ספריו' :תורת הנזיר' וסדרת הספרים 'פחד יצחק'.
מחיר פתיחה₪ 2100 :

הגאון רבי הירש לעוויטאן .מכתב בעניין היתר מכירה וקניית קרקע באזור ציון
.200
הרשב"י אל הגאון רבי שרגא מאיר ליזרוביץ.
The Gaon Rabbi Hirsch Levitan. Letter regarding a permit for the sale and purchase
.of land in the Rashbi Zion area to Rabbi Shraga Meir Lizerowitz
מכתב
בכ"י
וחתימת
רבי הירש
(אליעזר
צבי)
לעוויטאן
להגאון
רבי שרגא
מאיר
ליזרוביץ.
המכתב
בעניין
היתר
מכירה

וקניית קרקע באזור ציון הרשב"י.
גלוית דואר 30 .שורות בכת"י וחתימתו 9/14 .ס"מ .מעט כתמים ובלאי .מספר קרעים
קטנים .מצב טוב. Few stains and wear. Several small tears. Good condition.
רבי אליעזר צבי(הירש) הלוי לעוויטאן [ת"ר – תרע"ו] תלמידו של הרה"ג רבי ישראל
סלנטר .כבר בהיותו בן כ"ג שנה בלבד ייסד ישיבה שנקראה ישיבת ר' הירשל ובהמשך
נקראה ישיבת אור החיים ,ע"י ישיבה זו הוקמה מאוחר יותר ישיבה גדולה סלבודקא ע"י
הגאון רבי נתן צבי פינקל .כמו"כ עזר להקים את כולל קובנא ,לאחר עלותו לארץ הקודש
המשיך ופעל רבות לסייע ולחזק את לימוד התורה.
מחיר פתיחה₪ 700 :

בקשת עזרה להקמת בית החולים ביקור חולים בחתימת הגאון רבי יצחק בלאזר
.201
וחתימות נוספותRequest for help in establishing the Bikur Cholim Hospital, signed .
.by Rabbi Yitzchak Blazer and other signatures
מכתב בקשת עזרה להקמת בית החולים 'ביקור חולים' בחתימת הגאון רבי יצחק בלאזר.
חתימות נוספות :ר' אלימלך פרלמן ,ר' מנחם מענדל ראבין ,ר' אלי'? זאב וואלפסון ,ר'
גדליה נחמן בראדער ,ר' אשר דוב זוסמאן ,ר' יהודה ליב? ב"ר ראובן ז"ל ,ר' משה..
בערגמאן ,ר' דוב בער אברמוביץ המזכיר.
הגאון הרב יצחק בלאזר – המכונה רבי איצלה פטרבורגר [תקצ"ז – תרס"ז ]1837/1907
מגדולי תלמידי רבי ישראל סלנטר וממשיכו בהפצת תנועת המוסר ,גאון בפלפול ובהוראה,

לאחר שעזב את רבנותו בפטרבורג עבר לקובנה ועמד שם בראש כולל קובנה ובסיועו
הוקמה ישיבת סלבודקא ששם היה מעביר שיחות מוסר שהשפיעו רבות על השומעים ובפרט
בחודש אלול ,נפטר בירושלים בחודש אב תרס"ז ונטמן בהר הזיתים ,ספריו' :פרי יצחק'' ,אור
ישראל'' ,כוכבי אור'.
ר' מנחם מענדל ראבין בן הרה"צ רבי שמואל אהרן אב"ד קרוטושין .מח"ס 'עיני מנחם' ,עלה
לאר"י ושימש שם כנציגם של כולל רמעבה"נ מגאליציא ,בשנת תרמ"ט נסע לקברי צדיקים
לערי הגליל ולמירון כדי להיות שם ל"ג בעומר ,מאוחר יותר פרסם את מסעו בשם 'מסע מירון
וערי הגליל'
רבי אלימלך פרלמן בן הגאון רבי ישראל איסר פרלמן אב"ד רֹוזְ וַודֹו וחתנו של הגאון החסיד
רבי ברוך בנימין זאב " -רבי וואלף ווינשטוק"[שניהם תלמידי החוזה מלובלין] .מעסקני
וממנהיגי העדה החסידית בירושלים ומוסדותיה .היה גם מעורב בהקמת שכונות רבות
בירושלים.

ירושלים .י"ח חשון תרס"ה .נייר מסמכים רשמי של בית ועד הכללי דכוללות האשכנזים
פרושים וחסידים שבערי הקודש 22.5/29 .ס"מ .קרעים ,ובחלקם מעט חסר בטקסט .מצב
בינוני. Tears, some of which are slightly missing in the text. Fair condition.
מחיר פתיחה₪ 1750 :

מכתבי רבנים ואדמורי"ם.

מכתב ארוך ( 4עמ') בדברי חיזוק והדרכה בכ"י וחתימת הרה"ג רבי ברוך אליהו
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וועסעלי אל אחיינו הרה"ג רבי אברהם פולק לרגל התמנותו לאב"ד זשאמבעקA long .
letter (4 pages) in words of encouragement and guidance in handwriting and the
signature of Rabbi Baruch Eliyahu Vesali to his nephew Rabbi Avraham Pollak on
the occasion of his appointment as Av Beit Din of Zhambek.
מכתב ארוך בדברי חיזוק והדרכה בכ"י וחתימת הרה"ג רבי ברוך אליהו וועסעלי אל
אחיינו הרה"ג רבי אברהם
פולק לרגל התמנותו לאב"ד
זשאמבעק .המכתב ביידיש.
במכתב שואל על מצב
האידישקייט בעיר ועל
שמירת המצוות וההלכה
כמו"כ מזכיר מעט עניינים
משפחתיים ואת בנו הרה"ג
רבי דוד וועסעלי ראב"ד
פרסבורג .המכתב ככל
הנראה לא נדפס.
מכתב ארוך [ ]4עמודים.
למעלה מ 90-שורות.
חתימה בכת"י בסוף עמוד
[.]2
נייר שורות כפול 14.5/22.5 .ס"מ 3 .חורי תיוק עם חסר קטנטן בטקסט .כתמים .סימני
קיפול וקרעים בהם ובשוליים .מצב טוב.
Long letter [4] pages. Over 90 lines. Handwritten signature at the end of page [2].
Double line paper. 14.5 / 22.5 cm. 3 filing holes with a small incomplete in the text.
Stains. Folding marks and tears in them and margins. Good condition.
הרה"ג רבי ברוך אליהו וועסעלי כיהן כרב בבייאה ובבאניהאד .לחם נגד ה"מתקנים"
החדשים ,וכן המכתב שלפנינו בעניין זה איך לשמור על האידישקייט וכו' .חיבר קונטרס
'עטרה ליושנה' .בנו :הרה"ג רבי דוד וועסעלי ראב"ד פרשבורג ומח"ס 'שמן ורד'.
מחיר פתיחה₪ 420 :

מכתב ארוך בענייני קדשים בכת"י וחתימת העילוי מאוטיאן רבי אבא דוד
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גולדפיין אב"ד מוסקבה חתנו של הגאון מרוגוטשובA long letter on matters of .
ksoshim in handwriting and the signature of the iluy from Utian Rabbi Abba David
.Goldfein Av Beit Din of Moscow, son-in-law of the Gaon of Rogochev

מכתב ארוך בענייני קדשים בכת"י וחתימת העילוי מאוטיאן רבי אבא דוד גולדפיין אב"ד
מוסקבה חתנו של הגאון מרוגוטשוב.
 6עמ'; למעלה מ –  170שורות בכת"י 22.5/30 .ס"מ .קרעים במקומות הקיפול .מעט
כתמים .מצב טובpages; More than 170 handwritten lines. 22.5 / 30 cm. Tears in 6 .
.the folding places. Few stains. Good condition

הרה"ג רבי אבא דוד גולדפיין  -העילוי מאוטיאן [תרל"ד – תרצ"ו] למד בוולוז'ין
ובסלבודקא .היה מקורב לגאון רבי חיים מבריסק .כבר בצעירותו נקרא "העילוי מאוטיאן".
נישא לבתו של הגאון מרוגוטשוב .כיהן כרב בדווינסק ולאחמ"כ עבר למוסקבה ,שם כיהן כרב
הראשי .חידושי תורתו נדפסו בסוף ספר חותנו "צפנת פענח" בשם "קונטרס אחרון" ,וכן
שו"ת "יחווה דעת"" .פתח בית דוד" על הרמב"ם.
מחיר פתיחה₪ 700 :

ניסיון חידוש הסמיכה" .עיקר הסמיכה שיהיה סומך ה' לכל הנופלים" מכתב
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מעניין מהרה"ג רבי ישראל פסח וועטשטיין אבד"ק נאוואסלעוויץ .סאדיגורא .תרס"ב.
Attempt to renew the certification. "The main ordination is that God will trust all
the fallen" An interesting letter from Rabbi Yisrael Pesach Weetstein Abdak
.Navaslevitz Sadigura. 1902
"עיקר הסמיכה שיהיה סומך ה' לכל הנופלים".
מכתב מעניין בכת"י וחתימת הגאון רבי ישראל פסח וועטשטיין אבד"ק נאוואסלעוויץ,
להגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן אב"ד האשכנזים בקהיר.
המכתב בעניין ניסיון חידוש הסמיכה ,וכותב לו שהיה אצל האדמו"ר מסאדיגורא ודיבר עמו
בעניין זה וכן עם האדמו"רים מבאיאן וטשורטקוב והרב מסלאנים.
An interesting handwritten letter and the signature of Rabbi Yisrael Pesach
Weetstein Abdak Navaslevitz, to Rabbi Aharon Menachem Mendel Cohen, Av Beit
.Din of the Ashkenazim in Cairo

The letter regarding the attempt to renew the ordination, and writes to him that
he was with the Rebbe of Sadigura and spoke with him on this matter as well as
.with the Rebbe of Bayan and Chortkov and Rabbi Maslanim

הגאון רבי ישראל פסח וועטשטיין [תרי"ט – תרע"ט] בן הרה"ג רבי שלום שכנא .כיהן
כאב"ד בבוריסלוב ולאחמ"כ בנובוסליץ(נאוואסלעוויץ) .אמרו עליו שראוי היה להיות אדמו"ר
לחסידים ,ואולם הוא היה נכנע ומתבטל לגמרי לרבו הקדוש מסדיגורא.
הגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן בהר"ן [תרכ"ו – תרפ"ח] כיהן כאב"ד האשכנזים בקהיר.
חיבר ספרים רבים .ספרו העיקרי הוא "סמיכת חכמים" בו הציע את חידוש הסנהדרין
בישראל ,כדי לחזק את סמכות הרבנות .לרעיון זה התמסר במרץ רב .דרש לכונן מועצה
בשם "כנסת הגדולה" ,ויסד אגודת רבנים שמנתה למעלה מ  500-חברים בכל תפוצות
ישראל .בחודש אב תרס"ג התקיים כינוס עולמי של רבנים בקרקוב בהשתתפותו של הרב
בהר"ן.
גלוית דואר 9/14 .ס"מ .חורי תיוק .מצב טוב מאוד .Postcard. 9/14 cm. Filing holes. Very
good condition.
מחיר פתיחה₪ 1750 :

לבוא לעזרת מולא רבי חנניא שרגא רבם של העדה הפרסית בא"י .המלצה
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ארוכה מהאדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ – הלברשטאם מסטרופקובTo come to .
the aid of mula Rabbi Hanania Shraga, rabbi of the Persian community in Israel. A
 long recommendation from the Admor Rabbi Yechezkel Shraga Lifshitz.Halberstam of Stropkov
המלצה ארוכה בכתי"ק ,חותמתו וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ –
הלברשטאם מסטרופקוב.
במכתב מבקש לבוא לעזרת רבי(מולא) חנניא שרגא אשר הדירה שהוא דר בה
נתמוטטה" ...ובזכות זה תזכו לשפע ברכה והצלחה מן השמים תתברכו בבני חיי ומזוני
רויחא מעתה ועד עולם אמן".

אב תשי"ח .נייר מכתבים אישי 18 .שורות בכתי"ק וחתימתו.
 21.7/28ס"מ .מעט כתמים .סימני קיפול וקרעים בהם .מצב
טובFew stains. Folding marks and tears in them. Good .
.condition
האדמו"ר מסטרופקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ –
הלברשטאם [תרס"ח – תשנ"ה  ]1908/1994האדמו"ר
השלישי בשושלת ומייסד החסידות בארץ ישראל לאחר
השואה.
רבי חנניא שרגא [תרס"ה – תשל"ז] נולד לאביו רבי יוסף
רבה של העדה היזדית בפרס .דור שישי לצדיק הקדוש
ה'אור שרגא' אשר אמר עליו הבעש"ט הק' "יש לי ידיד
בפרס" .עלה לארץ הקודש בשנת תשט"ו ונתיישב בירושלים,
שם עסק כל ימיו בתורה ,בנגלה ונסתר .ולימד וחינך
תלמידים .רבים פנו אליו כדי לזכות לעצה ולהזכיר שמם
בתפילותיו הקדושות .דרש בשבתות בהלכה ואגדה ורבים
באו כדי להתחזק מדבריו ,על דרשה זו לא ויתר אף בזמן
חולשתו וזקנתו .כינוי הכבוד שלו הוא גם "מולא" כתוארם של
החכמים הפרסים.
מחיר פתיחה₪ 245 :

מכתב המלצה בחתימת האדמו"ר רבי
.206
שלמה בנימין אשלג בנו של 'בעל הסולם'.
Letter of recommendation signed by the
Admor Rabbi Shlomo Binyamin Ashlag, son
.of Baal HaSulam
מכתב המלצה לעזור למצווה גדולה של
הכנסת כלה בחתימת האדמו"ר רבי שלמה
בנימין אשלג בנו של 'בעל הסולם' [תר"ע –
תשד"מ .]1909/1983
תמוז ,תשמ"ב .נייר מסמכים של ישיבת מוהרי"ל
אשלג וכולל עטרת התלמוד 14/19.7.ס"מ .מעט
כתמים .מצב טוב. Few stains. Good condition.
מחיר פתיחה₪ 280 :

מכתב המלצה בכ"י וחתימת האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ –
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הלברשטאם מסטרופקובLetter of recommendation in handwriting and signed by .
.the Admor Rabbi Yechezkel Shraga Lifshitz - Halberstam of Stropkov

"בברכת כתיבה וחתימה טובה".
המלצה בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי
יחזקאל שרגא ליפשיץ – הלברשטאם
מסטרופקוב.
אלול ,תשי"ז .נייר מכתבים אישי 7 .שורות
בכתי"ק וחתימתו 21.5/13.6 .ס"מ .סימני
קיפול ומעט קרעים בהם ובשוליים .מצב טוב.
Fold marks and slight tears in them and
.margins. Good condition
האדמו"ר מסטרופקוב רבי יחזקאל שרגא
ליפשיץ – הלברשטאם [תרס"ח – תשנ"ה
 ]1908/1994האדמו"ר השלישי בשושלת
ומייסד החסידות בארץ ישראל לאחר השואה.
מחיר פתיחה₪ 175 :

"..כ"ק אדמו"ר הצדיק הגדול הרבי מללוב שליט"א מתעניין מאוד במצבה."...
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לוט  5מכתבי הרה"ג רבי דוד צבי זילברשטייןKK Rebbe the Great Tzaddik Rabbi .." .
of lelov Shlita is very interested in her condition…” Lot of 5 letters from Rabbi
David Zvi Zilberstein.
"..כ"ק אדמו"ר הצדיק הגדול
הרבי מללוב שליט"א מתעניין
מאוד במצבה."...
לוט  5מכתבים בכת"י
וחתימתו של הרה"ג רבי דוד
צבי זילברשטיין.
כרטיס "גמר חתימה טובה
וכל הברכות האמורות
בתורה לאוי"ט" .מעבר
לכרטיס בכת"י" :הבוטח
בה' חסד יסובבנו".
נייר מכתבים אישי .גדלים
ומצבים משתנים ,באופן כללי
מצבים טוב מאודPersonal .
.stationery. varies Sizes and conditions, in general very good conditions
הרה"ג רבי דוד צבי זילברשטיין [תרנ"ז – תשל"ט  ]1897/1978כיהן כרב בת"א במשך
כעשרים וחמש שנה ופעל למען חיזוק ענייני הדת בעיר.
מחיר פתיחה₪ 245 :

"וזכות המצוה תגן עליכם שלא תדעו משום דחק ולזכות לגאולה שלימה
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בקרוב" .מכתב המלצה בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי גולדמן
מזוועהיל"And the right of the mitzvah will protect you that you will not know any .
poorness and to have complete redemption soon." Letter of recommendation in
the holy hand write and the signature of the Admor Rabbi Mordechai Goldman of
.Zovahil

מכתב המלצה בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק
רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל.
בסופו מברך" :וזכות המצוה תגן עליכם שלא תדעו
משום דחק ולזכות לגאולה שלימה בקרוב".
תשי"ח .נייר מכתבים אישי 8 .שורות בכתי"ק ,חותמתו
וחתימתו 16.5/21 .ס"מ .סימני קיפול .מעט קרעים
וכתמים .מצב טובFolding marks. Few tears and .
.stains. Good condition
האדמו"ר רבי מרדכי גולדמן מזוויעהל [תרס"ו –
תשמ"א] נולד לאביו הרה"ק רבי גדליה משה מזוויעהל
בנו של הרה"ק רבי שלמה מזוויעהל .אמרי קודשו נדפסו
בספר 'יקרא דמלכא'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

"וכל המרחם ירוחם בשפע ברכה והצלחה" .מכתב המלצה בכי"ק וחתימתו של
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האדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל"And all mercy shall be merciful and .
blessed and success ." Letter of recommendation in the holy hand write and the
.signature of the Admor Rabbi Mordechai Goldman of Zovahil
מכתב המלצה בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר
הרה"ק רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל.
בסופו מברך" :וכל המרחם ירוחם בשפע ברכה
והצלחה ולכל משאלות לבו".
תשי"ח .נייר מכתבים אישי 8 .שורות בכתי"ק,
חותמתו וחתימתו 16.5/21 .ס"מ .סימני קיפול .מספר
כתמים וחורים .מצב טובFolding marks. Number .
.of stains and holes. Good condition
האדמו"ר רבי מרדכי גולדמן מזוויעהל [תרס"ו –
תשמ"א] נולד לאביו הרה"ק רבי גדליה משה
מזוויעהל בנו של הרה"ק רבי שלמה מזוויעהל .אמרי
קודשו נדפסו בספר 'יקרא דמלכא'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

המלצה בכי"ק וחתימתו של הטשיבינער רוב לישיבתו של החלקת יהושע
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מביאלא ע"ש היהודי הקדוש.
Recommendation in handwriting and the signature of the Tshibiner Ruv for the
.Yeshiva of the Halkat Yehoshua of Biale in the name of the Yehudi hakadosh.
המלצה בכתי"ק
וחתימתו של
הרה"ג רבי דוב
בעריש
ווידענפעלד -
הטשיבינער רוב
לישיבתו של
הרה"ק ה'חלקת
יהושע' מביאלא
על שמו של
היהודי הקדוש
מפשיסחא.
נייר מכתבים
אישי 8 .שורות
בכתי"ק,
חותמתו
וחתימתו.
 21.5/13.7ס"מ.
סימן קיפול .קרע קטן בשוליים .מצב טוב מאודFolding mark. Small tear in margins. .
.Very good condition
מחיר פתיחה₪ 1050 :

ענוותנותו של הטשיבינער רוב" .אתכבד לשלוח במתנה לכת"ה ספרי ...ויואל נא
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כ"ג לשים עינו ."..מכתב מהטשיבינער רוב אל הרה"ג רבי יעקב משה חרל"פThe .
humility of the tshibiner Ruv. "I will be honored to send a book in honor of his tora
... and please put my eye on it." Letter from the tshibiner Ruv to Rabbi Yaakov
.Moshe Harlap
"אתכבד לשלוח
במתנה לכת"ה
ספרי ..שיצא כעת
לאור ,ויואל נא כ"ג
לשים עינו."..
מכתב מהטשיבינער
רוב אל הרה"ג רבי
יעקב משה חרל"פ.
 5שורות בכתי"ק
וחתימתו .תשי"א.
נייר מכתבים אישי.
 21.5/13.5ס"מ.
סימני קיפול ,כתם
ומספר קרעים קטנים.
מצב טוב מאוד.
.Folding marks, stain and a number of small tears. Very good condition
מחיר פתיחה₪ 875 :

י שיבה ע"ש היהודי הקדוש ע"י
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האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
מכתב המלצה ארוך בכ"י וחתימת הגאון
רבי זעליג ראובן בענגיסA yeshiva .
named after the Yehudi hakadosh by
the Rebbe the Chalkat Yehoshua of
Biale. A long letter of recommendation
in handwriting and signed by Rabbi
.Zelig Reuven Bengis
מכתב המלצה ארוך לישיבה על שמו של
היהודי הקדוש מפשיסחא ע"י האדמו"ר
ה'חלקת יהושע' מביאלא ,בכת"י וחתימת
הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס.
נייר מכתבים רשמי 13 .שורות בכתי"ק,
חותמתו וחתימתו 22/28 .ס"מ .סימני
קיפול .מספר קרעים קטנים .מצב טוב
מאודFolding marks, stain and a .
number of small tears. Very good
.condition
הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס [תרכ"ד –
תשי"ג  ]1864/1953למד אצל הנצי"ב
שכינהו ש"ס חי ,ואצל רבי חיים מבריסק.
כיהן כרב בבלארוס ,ומאוחר יותר כגאב"ד
העדה החרדית בירושלים .ספריו :סדרת
הספרים 'לפלגות ראובן' ו'חידושי הגרז"ר'.
מחיר פתיחה₪ 420 :

הבטחה לבן זכר בזכות ה'דברי חיים' מצאנז ,בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר
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ה'אריה שאג' מצאנז ז'מיגרד .נתון בלמינציהA promise to a male son thanks to the .
'Divrei Chaim' from Sanz, in the holy hand write and the signature of the Rebbe
.the 'Aryeh Shahag' from Sanz Zemigrad. Laminated
"אני בטוח שיזכה במהרה ויהי' לכם בן זכר ושיהי'
בן קיים...כי זכות זקנינו הרבי חיים."...
הבטחה לבן זכר בזכות ה'דברי חיים' מצאנז,
בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי ארי' לייבוש
הלברשטאם – ה'אריה שאג' מצאנז ז'מיגרד.
 6שורות בכתי"ק וחתימתו .תשנ"ז .נייר שורות,
נתון בלמינציה 17/12 .ס"מ .מצב טוב מאוד.
.Laminated. 17/12 cm. Very good condition
האדמו"ר רבי ארי' לייבוש הלברשטאם –
ה'אריה שאג' מצאנז ז'מיגרד [תרע"ב – תשס"ז
 ]1912/2007נולד לאביו הרה"ק רבי סיני
הלברשטאם בנו של האדמו"ר הרה"ק רבי ברוך
מגורליץ(בן ה'דברי חיים') .תלמידם של
הטשיבינער רוב והרה"ג רבי מאיר שפירא .ספרו:
סדרת הספרים 'אריה שאג'.
מחיר פתיחה₪ 350 :

מכתב האדמו"ר השפע חיים מצאנז אל האדמו"ר ה'אריה שאג' מצאנז ז'מיגרד.
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ברכות מזל טוב לאירוסי האדמו"ר רבי סיני מז'מיגרד ארה"בLetter from the Rebbe .
of the shefa Chaim from Sanz to the Rebbe 'Aryeh Shahag' from Sanz Zemigrad
.Congratulations to the engagement of the Rebbe Rabbi Sinai of Zemigrad USA
מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – ה'שפע חיים' מצאנז ,אל
האדמו"ר ה'אריה שאג' מצאנז ז'מיגרד.
ברכות מזל טוב לאירוסי האדמו"ר רבי סיני מז'מיגרד ארה"ב.
הוספה שורה בעצם כתב יד קודשו וחתימת יד קודשוAdding a line in his holy .
.handwrite and signing in his holy hand
תשכ"ו .נייר מכתבים אישי של האדמו"ר ה'שפע חיים' 17/24.5 .ס"מ .סימני קיפול .מעט

כתמים .מצב טוב מאוד. Folding marks. Few stains. Very good condition.
האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם  -השפע חיים מצאנז [ה'תרס"ה –
ה'תשנ"ד  ]1905/1994קדוש עליון וגאון מופלג .נולד 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 ו אחד עשר ילדיו ,נישא בזיוו"ש לבתו של הרה"ג רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא.
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₪ 2275 :

"ומקבלת על עצמה להתנהג באמת כדת משה וישראל
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בלי שום פשרות ."..מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר
הרה"ק רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנה"And undertakes .
to behave truly as the religion of Moshe and Israel without
any compromise ..". Letter in handwriting and signed by
the Admor Rabbi Chaim Mordechai Rosenbaum of
.Nadvorna
מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מרדכי
רוזנבוים מנדבורנה.
במכתב מייעץ על ענייני שידוך וכותב שאנשי פרס בעלי מידות
טובות והעיקר לבדוק האם היא בעלבוסטע ויודעת להנהיג דירה
ומטבח ומקבלת על עצמה להתנהג באמת כדת משה וישראל בלי
שום פשרות .בהמשך המכתב מייעץ על מציאת דירה "דירה
פשוטה בלי הרבה כסף".
נייר מכתבים אישי 15 .שורות בכתב יד קודשו ובחתימתו.
 15.5/21.5ס"מ .כתמי זמן .סימני קיפול .קרע קטן בשוליים .מצב
טוב מאודTime stains. Folding marks. Small tear in margins. .
.Very good condition
האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנה [תרס"ג –
תשל"ח  ]1903/1977נולד לאביו האדמו"ר הרה"ק רבי איתמר
רוזנבוים מנדבורנה ,בשנת תש"ז לאחר השואה עלה לא"י וכעבור זמן אף הקים את ישיבת
'מאמר מרדכי' ,היה ידוע כפועל ישועות והיה נערץ מאוד על גדולי וצדיקי הדור.
מחיר פתיחה₪ 525 :

המלצות בחתימות וחותמות האדמו"רים רבי מרדכי מזוויעל ורבי יחזקאל שרגא
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מסטרופקוב ועודRecommendations in the signatures and stamps of the Admors .
Rabbi Mordechai of zviel and Rabbi Yechezkel Shraga of Stropkov and more
 2דפי המלצות לחתן .א' :ירושלים ,תשי"ז.
עם הוספה בכתי"ק של האדמו"רים רבי
מרדכי מזוויעל ורבי יחזקאל שרגא
מסטרופקוב בחתימותיהם וחותמתם .וכן
חתימות וחותמות הרה"ג רבי ישראל יצחק
הלוי רייזעמאן והרה"ג רבי ישראל טויסיג
רב דמאה שערים והרה"ג רבי יוסף מאיר
כהנא מספינקא 22/24 .ס"מ .כתמים .סימני
קיפול ,ומעט קרעים קלים בהם .מצב טוב.
ב' .ירושלים ,תשי"ז .חותמות האדמו"רים
רבי מרדכי מזוויעל ורבי יחזקאל שרגא
מסטרופקוב .וחותמות הרה"ג רבי ישראל
יצחק הלוי רייזעמאן והרה"ג רבי יוסף
מאיר כהנא מספינקא .חתימת "הרב בונם
יואל טויסיג בן הרב דמאה שערים
שליט"א" 22/27.5 .ס"מ .סימני קיפול
וקרעים .מצב טובFolding marks and .
.tears. Good condition

האדמו"ר מסטרופקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ – הלברשטאם [תרס"ח – תשנ"ה
 ]1908/1994האדמו"ר השלישי בשושלת ומייסד החסידות בארץ ישראל לאחר השואה.
האדמו"ר רבי מרדכי גולדמן מזוויעהל [תרס"ו – תשמ"א] נולד לאביו הרה"ק רבי גדליה
משה מזוויעהל בנו של הרה"ק רבי שלמה מזוויעהל .אמרי קודשו נדפסו בספר 'יקרא
דמלכא'.
הרה"ג רבי ישראל יצחק רייזמאן [תרמ"ט – תשכ"ט] תלמידם של הרה"ק רבי שניאור זלמן
מלובלין  -ה"תורת חסד" ,והרה"ק רבי אברהם שמחה הורוביץ מבארנוב .כיהן כדיין וכחבר
בית הדין של העדה החרדית.
הרה"ג רבי ישראל טויסיג [תרמ"ט – תשכ"ח  ]1889/1967חתנו של הרה"ג רבי יוסף
פרסבורגר ראב"ד העיר מטרסדורף ומח"ס 'תפארת יוסף' .עלה לארץ הקודש ,כיהן כרבה
של בתי אונגרין(מאה שערים) ומו"ץ העדה החרדית .ספריו' :בית ישראל' עה"ת וש"ס ועל
הגדה של פסח .חתנו הוא הגאון רבי חיים ברים.
מחיר פתיחה₪ 350 :

אוסף  57גלויות בכי"ק וחתימתו של מולא רבי חנניה שרגא רבם של יהודי פרס
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– יזד בארץ ישראלCollection of 57 postcards in the handwriting and signature of .
.Mula Rabbi Hanania Shraga, Rabbi of the Jews of Persia - Yazed in Eretz Israel
אוסף 57
גלויות
משפחתיות
בכי"ק
וחתימתו של
מולא רבי
חנניה שרגא
רבם של
יהודי פרס –
יזד בארץ
ישראל.
הגלויות
נכתבו לחתנו
וביתו ובחלקם
מוסיפה
הרבנית גם
היא ,נושאים
משפחתיים
וד"ש לנכדים
ולקרובי
משפחה .הגלויות משנת תשכ"ה – כ"ט .חור תיוק ,מצב טוב מאודFiling hole, very good .
.condition
רבי חנניא שרגא [תרס"ה – תשל"ז] נולד לאביו רבי יוסף רבה של העדה היזדית בפרס .דור שישי
לצדיק הקדוש ה'אור שרגא' אשר אמר עליו הבעש"ט הק' "יש לי ידיד בפרס" .עלה לארץ הקודש
בשנת תשט"ו ונתיישב בירושלים ,שם עסק כל ימיו בתורה ,בנגלה ונסתר .ולימד וחינך תלמידים.
רבים פנו אליו כדי לזכות לעצה ולהזכיר שמם בתפילותיו הקדושות .דרש בשבתות בהלכה ואגדה
ורבים באו כדי להתחזק מדבריו ,על דרשה זו לא ויתר אף בזמן חולשתו וזקנתו .כינוי הכבוד שלו הוא
גם "מולא" כתוארם של החכמים הפרסים.
מחיר פתיחה .₪ 350

תעודת חבר הכבוד של חברה קדישא אשכנזים בירושלים ,בחתימות גבאי
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החברה .עיטורים ומסגרות צבעוניותCertificate of Honorary Membership of the .
Ashkenazi 'Hevra Kadisha' in Jerusalem, signed by the society's Gabahim.
.decorations and Colorful frames
תעודת חבר
הכבוד אשר
מקנה זכות
קבר בהר
הזיתים
בחתימת גבאי
החברא
קדישא.
חתימות :יעקב
מרדכי
בערינשטיין,
שמואל
יעקב ,...אלתר
שו"ב ,חיים מן,
חיים יהודה
פעלדמאן.
תרצ"ז43/29 ,
ס"מ .עיטורים
ומסגרות
צבעוניות .סימני קיפול ,הדבקות וקרעים בהם .קרע עם חסר במרכזdecorations and .
Colorful frames. Folding marks, adhesions and tears in them. Tear with missing in
.center
מחיר פתיחה₪ 420 :

שימו לב מחירי הפתיחה – מדרגות המחירים והתשלום
בשקלים ישראלים בלבד!! ,למשלמים בכרטיס אשראי לא השתנה אופן
התשלום(גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים)

תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

חנוך ברנד וצוות בית המכירות

אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות :ספרי קודש עתיקים ומעניינים –
מכתבי רבנים ואדמורי"ם – כתבי יד וחפצי יודאיקה.
ניתן ליצור קשר בטלפון  0527 – 602 – 610או בטלפון המשרד
0533967804

