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תנאי המכירה
1. ״King David  בע״מ״ )להלן ״החברה״( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

2. לפני כל מכירה פומבית תפיק החברה קטלוג שבו יוצגו תיאורי הפריטים, תמונותיהם ומחירי פתיחה )מינימום(. הנתונים המופיעים 
בקטלוג נועדו לשמש לצורכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תיאור, ייחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 

באחריות הקונה לוודא פרטים אלה לפי רצונו.

3. ייתכן שינוי במחירים או בתיאור הפריט, וכן הוצאת פריט או הכנסת פריט חדש, לאחר הדפסת הקטלוג. השינויים יעודכנו באתר 
האינטרנט.

4. מנהל 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.

5. הקנייה במכירה תיעשה באחת או יותר מהדרכים האלה: נוכחות באולם המכירה והרמת שלטית ממוספרת שתינתן בכניסה לאולם; 
הגשת הצעה מוקדמת בכתב למנהל המכירה או דרך אתר האינטרנט )ראה סע׳ 6(; השתתפות במכירה המקוונת בזמן אמת דרך 

אתר האינטרנט; השתתפות טלפונית במכירה )ראה סע׳ 7(.

6. החברה תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או שאינם מעוניינים להשתתף במכירה בזמן אמת. לקוחות אלו יתבקשו למלא 
עד יום המכירה את ״טופס הצעת מחיר״ המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של החברה. למען הסר ספק, כל מעשה ו/או 

מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על החברה ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

7. לקוחות המעוניינים להשתתף במכירה באמצעות שיחת הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום. אנו נתקשר אל 
הלקוחות בזמן אמת כשמכירת הפריט תחל באולם.

8. המכירה תתנהל בדולרים של ארה״ב. המחיר בשקלים יחושב לפי שער הדולר היציג המפורסם ע״י בנק ישראל ביום המכירה או 
ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.

9. ״מחיר פטיש״ לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ״י תנאים אלה. מיד לאחר 
הקשת ה״פטיש״ והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע״י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כאילו התקבלה והפריט 
שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה, בכפוף לאחר ביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ״י הסכם זה. הקונה 

בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם לחברה, בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 20% )בתוספת מע״מ על העמלה(.

10. ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה נוספת מלבד האמור לעיל. תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות 
ניתן לשלם בהמחאה  4% נוספים. במקרים שבהם אושר מראש,  Paypal כרוך בעמלה של  3% נוספים. תשלום דרך  אשראי של 

בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל - 1.5%.

11. כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר 
ארה״ב.

12. הרוכש פריט, בין אם לעצמו בין 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 
ולהוסיף לסכום המגיע את  פיצויים, לעכב שחרור הפריט  להגיש תביעת  והצמדה,  ריבית  כולל  בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה 

ההוצאות שנגרמו.

מטעמו.  משלוחים  חברת  או  שליח  באמצעות  או  החברה,  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות   .13
יש  ומשלוח  ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה  יבקש, החברה תוכל לארוז  במקרה שהרוכש 

לפנות למשרדי החברה. המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.

15. החברה אחראית כלפי הקונה בכוח לספק מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת 
כי מידע הנמסר ע״י החברה ניתן במעמדה כשלוחה 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. מבלי לגרוע מהאמור, 
לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני החברה בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה 
ויוכח לחברה שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב החברה לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט 

לחזקתה. ביצעה החברה הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען 
הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

17. לבתי הדין הישר והטוב בירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים 
לרכישת ו/או למסירת הפריט בין החברה לבין הקונה.
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פתיחה 
Opening Price

1,000$

הערכה
Estimated Price

8,000$ - 12,000$

1. יקר המציאות! סדר עבודה ומורה דרך ]כמנהג ספרד[ – סלאוויטא, 
תקפ״ד - דפוס רבי משה שפירא

לא  עתיקה  חתימה  עם  שני  שער  עתיק,  דף  על  אומנותי,  בצילום  ראשון  שער 
נבדק! 

נדיר מאוד! לא נראה עותק כזה נאה במכירות מעולם! 

חלק  מהודרת.  עור  כריכת  בצורתו.  ומרשים  כרס,  עב  כרך  טוב.  כללי  מצב 
מהדפים עברו שיקום, והדבר ניכר בשוליהם. 

אכן מספר דפים חסרים: 

דפים ב-ה. 

דפים ט״ו - ט״ז. 

 ;nbsp&דף מ״ב - מ״ג, מ״ו

דף קי -קי״א 

דפים שט״ז - הסוף 
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2. סידור אור לישרים - זיטומיר שפירא

סידור אור לישרים – תפלות לכל השנה – כמנהג 
ספרד – עם כתר נהורא ועם דרך החיים 

שני חלקים בכרך אחד – שער מיוחד לכל חלק. 

זיטומיר תרכ״ד 

דפוס שפירא 

עותק מפואר מצב טוב מאוד – בלאי וכתמי שימוש 
רגילים בחלק מהדפים. 

שער מיוחד לחלק שני 

דפים שהושלמו בצילום אומנתי מפואר. 

דף  קמ״ד,  דף  י״ד,  דף  עד  א׳  חלק  של  השערים 
קמ״ה, דפים שכ״ו – של״ב. 

ערוך  שולחן  כרכים:  שני   .3
אורח חיים – זיטאמיר – תר״י 

]1850[

ליפא  חנינא  רבי  האחים  דפוס 
הרב  נכדי  שפירא,  ליב  אריה  ורבי 

מסלאוויטא. 

שני שערים לכרך הראשון. 

בסוף הכרך השני נדפס לוח לשנים 
מעוברות. 

כריכות חדשות תואמות. 

סימני רטיבות. 

שני  חלק  של  השער  טוב.  מצב 
מוכתם ופגוע קצת. 

פתיחה 
Opening Price

1,500$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 3,000$

פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

4. תיקון ליל שבועות – זיטאמיר, תרכ״ה 
– דפוס שפירא

רבי  דפוס  רבא,  והושענא  שבועות  ליל  תיקון 
חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 

זיטאמיר, תרכ״ה 1864. 

שני שערים. כתמים ופגמים קלים בשער השני, 
המפורט. 

מצב כללי טוב. סימני עש מעטים, בעיקר בשולי 
הדפים. 

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

5. מסכת סוכה – אמשטרדם, 
תר״ב – רישומים עתיקים

מצב כללי טוב. בלאי אופייני
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

פתיחה 
Opening Price

10$

6. מסכת גיטין – אמשטרדם, 
תר״ב – חתימות עתיקות

7. מסכת מכות – אמשטרדם – חתימות ורישומים 
עתיקים

אמשטרדם,   – מסכתות  כרך   .8
עתיקות  חתימות   – ת״ה-ת״ז 

ורישומים מעניינים

מסכתות מכות, שבועות, הוריות
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

9. מסכת בכורות – אמשטרדם, 
ת״ז

כריכה חדשה.

10. מסכת ערכין – אמשטרדם, ת״ז

כריכה חדשה

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

אמשטרדם,   – מעילה  מסכת   .11
ת״ז

כריכה חדשה
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

12. מסכת שבת – אמשטרדם, 
ת״ה

כריכה חדשה, חצי עור.

13. מסכת עירובין – אמשטרדם, ת״ו

כריכה חדשה, חצי עור.

14. מסכת עירובין עם הגהות 
הגר״א – דיהרנפורט, תקע״ו 

]1816[

מצב טוב. כתמים, כתמי רטיבות. 
כריכה חדשה.

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

15. מסכת נדרים עם הגהות הגר״א – 
דיהרנפורט, תקפ״א ]1821[

מצב בינוני. כריכה חדשה.

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

16. מסכת שבועות עם הגהות 
תקע״ח  דיהרנפורט,   – הגר״א 

]1818[

מצב בינוני-טוב.
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$

נדיר  טופס   – כהן  זבחי   .17
עם כל 8 הציורים! - ליוורנו, 

תקצ״ב – מהדורה יחידה

בדיקת  ודיני  שחיטה  דיני  קיצור 
הריאה. מאת רבי יצחק הכהן. 

  כולל דפים באיטלקית. 

  בחלק מהטפסים נדפסו שמונה 
בלבד.  שבעה  ובחלק  ציורים  דפי 
לפנינו עותק נדיר, עם שמונה דפי 

ציור. 

  בשניים מתוך דפי הציורים נראים 
מיני עופות כשרים – נדיר בספרות 
טווס  נראה  היתר  בין  התורנית! 
)ראו בעניין זה את מאמרו של ד״ר 

זוהר עמר ׳כשרות הטווס׳(. . 

  בציורים אחרים נראים איברי הבהמה והעוף. 

קרעים ללא חסרון בדפי הציורים. 

64 עמ׳, ]7[ דף מקופלים. 

יוזעפאף,   – חכמים  עטרת   .18
 – ראשונה  מהדורה   – תרכ״ו 
מאת רבי ברוך תאומים פרנקל 
רבי  חתימות   – לייפניק  אב״ד 

בנימין מנחם אלטר ועוד

ה׳שפת  של  נינו  היה  אלטר  רב״מ 
סבו  כתבי  את  לאור  והוציא  אמת׳, 
לאור  הוציא  כן  כמו  אמת״.  ה״אמרי 

את הספר ״ליקוטי שפת אמת״. 

מצב טוב. מעט פגמים. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

19. קול יהודה – פראג, ת״א – פשטים ורמזים נפלאים 
על חומש בראשית

מאת רבי יהודה ליב בן יוסף רופא. 

באחד הדפים הגהה קצרצרה בכתב יד עתיק. 

בסוף הספר נדפס מפתח מאמרי חז״ל שהובאו בספר. 

כריכת חצי עור חדשה. מצב טוב. בלאי אופייני. 

20. בשמים ראש – חיבור מזויף 
– מהדורה ראשונה - פולמוס

תשובות  ראש,  בשמים  שו״ת 
ו״לשאר  לרא״ש  המיוחסות  בהלכה 
״כסא  פירוש  עם  הראשונים״,  גדולי 
ברלין,  ברלין.  שאול  רבי  דהרסנא״, 

]תקנ״ג 1793[. מהדורה ראשונה. 

במרכז  עמד  ראש״  ״בשמים  הספר 
בנעט,  מרדכי  רבי  גדול:  פולמוס 
הספר  כי  טענו  ואחרים,  סופר  החתם 
מזויף וכי התשובות שבו לא נכתבו על 
הספר  מו״ל  ידי  על  אלא  הרא״ש,  ידי 
של  אמינותו  מידת  ברלין.  שאול  רבי 
עד  במחלוקת  שנויה  נותרה  הספר 

ימינו. 

בפתח הספר מודפסת רשימת הקונים 
מראש, בהם ״מנהיג וגובה ויועץ ראשי 
על הבניה לאדוננו המלך יר״ה״; ״יועץ 
״פרנס  יר״ה״;  המלך  לאדוננו  פנימי 
ומנהיג דקהילתנו והמדינות״; ״הגובה״, 

מצב טוב, פגמים ובלאי. כריכה חדשה. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 120$
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 1,500$

 – שכ״ו  ונציה,   – התורה  על  שמעוני  ילקוט   .21
חתימות עתיקות ורישומים

יעקב  ר׳  באסולה,  מתתיהו  בר  אליעזר  ר׳  בשער:  חתומים 
בר מתתיה באסולה, ועוד. 

כריכת עור חדשה. 

מצב בינוני-טוב. סימני עש וכתמי רטיבות. קרעים בודדים. 
שיקום בכמה דפים ובשער. מחיקות צנזורה. 

 –  1784 פראג,   – צל״ח   .22
מהדורה ראשונה

חידושים  ביהודה.  הנודע  רבינו  מאת 
על מסכת פסחים. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 70$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 80$

צילומים   – וילנא  לש״ס  מבוא   .23
והסברים

24. חוברת בלדינו – ירושלים, תרס״ז – אונה 
מוז׳יר טירב׳לי

טייטש  עברי  עם  דמעה  שערי   .25
 – לונץ  דפוס   – ירושלים, תרנ״ח   –

מהדורה קדומה ונדירה

מצב בינוני-טוב.

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 80$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 70$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 70$

מסלי  כתאב   – בערבית  חיבור   .26
דפוס   – תרס״א  ירושלים,   – וקת  אל 

פרומקין

מצב בינוני. סימני עש.

העורך   – ראשונה  מהדורה   – פרי  עץ   .27
הסבא מסלבודקה – וילנה, תרמ״א

מאמרים על חיזוק לימוד התורה ולומדיה, מאת החפץ 
מקובנה,  אלחנן  יצחק  רבי  מסלנט,  ישראל  רבי  חיים, 

ועוד.

28. חומת אריאל – למברג 1867 – 
מהדורה ראשונה – חתימה והגהה

לנצהוט  אב״ד  לייב  אריה  רבי  מאת 
ליקוטים  ישנם  הספר  בסוף  וקישינוב. 
מרבי מנחם מענדיל מליסקא ורבי נפתלי 

צבי מרופשיץ. 

מצב בינוני. סימני עש. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 70$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

29. אבני אליהו – מהדורה ראשונה 
- מונקאטש תרנ״ט 1899

שייכות  על  ורישום  חותמת  הספר  בשער 
מהעיירה  קליין  שמואל  לר׳  הספר 
לחברת  אותו  שתרם  דערעטשקע, 
נוספות  חתימות  הספר  בסוף  משניות. 

בעפרון. 

אב״ד  ]פרענקיל[  אליהו  רבי  המחבר 
לעוועלעק. 

הסכמת האדמו״ר מספינקא ורבי יואל צבי 
ראטה מחוסט. 

30. ספר זכרון לחת״ם סופר – דרוהוביטש 1896 – 
הוצאה שניה

מצב טוב.

 – שני  חלק  שמעוני,  ילקוט   .31
ונציה, שכ״ו – חתימות עתיקות

כלשהו  רישום  היה  תהילים,  ספר  בשער 
שהוחסרו  והאותיות  דף,  עליו  שהודבק 

הושלמו בדיו. 

רישום מעניין בסוף הספר. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 70$

)אותיות  זולקווה   – יקר  כלי   .32
אמשטרדם(, תקכ״ג

חותמת  בראשית  פרשת  של  הראשון  בדף 
עתיקה: ״להקלויז של הרב ז״ל מב״ר]?[״. 

מצב בינוני. סימני עש ובלאי. 

33. ונצדק קודש – פולמוס היתר המכירה – הקדשת 
המחבר

מאת הרב אהרן יצחק זסלנסקי. הקדשתו בשער הספר, לראשון 
לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. 

ירושלים, תש״ה. 

34. משנה תורה להרמב״ם – חלק 
רביעי – יסניץ, תק״א 1741

מצב טוב מאוד. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

60$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

 – גדולות  מקראות  סט   .35
ורשה, תר״ך 1860 – כריכות 
מפוארות תואמות – חתימות

בלאי סביר.

36. רב אלפס – אמשטרדם, ת״פ – כריכת עור מקורית 
עם שרידי אבזמים

מצב טוב, בלאי, רופף. סימני עש מעטים יחסית.

37. מחזור – יום כיפור – כמנהג 
האשכנזים – תרגום עברי טייטש 
כריכת   – תק״י  אמשטרדם,   –

עור מקורית נאה

מצב טוב מאוד.

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

60$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$

22

38. בנין ציון - אלטונה, תרכ״ח – הגהה למדנית 
ורישומים תורניים – חתימה עתיקה – מהדורה 

יחידה – עותק מפואר

בעל  אטלינגר,  יעקב  רבי  מאת  בהלכה,  שו״ת  ציון,  בנין 
״ערוך לנר״. אלטונא תרכ״ח. 

וחקירות  טורים  ארבעה  בדיני  ותשובות  שאלות  כולל 
בענינים הנוהגים גם בזמן הזה עת חורבן ציון וירושלים. 

מרבני  אחד  מאת  כנראה  ארוכה,  למדנית  הגהה  עם 
גרמניה. 

פ דף. 

מחוזקים  האחרונים  הדפים  נאה.  כריכה  נהדר.  מצב 
בדבק. 

מיר, בשנות  ישיבת  39. סט תלמוד בבלי, מהדורת שנחאי, 
השואה ובסמוך לה – תש״ב-תש״ו

כריכות חדשות תואמות. 

המסכתות יצאו לאור בהוצאת תלמידי ישיבת מיר בשנחאי, והתלמידים 
למדו במסכתות שנדפסו במהדורה זו. בכרכים שלפנינו מצויות חתימות 
משנת  מרגלית״  ״ישראל  חתימת  למשל  כמו  מיר,  ישיבת  תלמידי  של 

תש״ג. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

40. כריכת עור מפוארת מקורית! - מזרחי 
על התורה – אמשטרדם, תע״ח – חתימות

מצב טוב. הכריכה משוקמת.

חתימות   – ת״ה  –אמשטרדם,  יומא  מסכת   .41
עתיקות

בעה״ח  לראי׳  שמשון...  הר״ר  לא״ז  ״שייך  השער:  בראש 
אהרן...״. חתימות נוספות שלו בספר. 

דקהילת  אב״ד  שניצטלער  שלום  רבי  חותמת 
בעקעשטשאבע. 

מצב בינוני-טוב. 

עור  כריכת   – משך  הארוך   .42
עתיקות  חתימות   – יפה  מקורית 

רבות!!! – ברלין, תקכ״ח

בונים  יוסף שמחה  וחותמת רבי  חתימת 
הכהן לעווין )אב״ד בענדין?(. 

כנראה,  הת״ק,  משנות  עתיקה  חתימה 
של ר׳ יעקב שוחט. 

מצב טוב, בלאי ופגמים. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 120$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

43. ספר יסוד נתיבות המשפט חלק שני דפוס ראשון. 
זולקווא תקע״ו 1816 - חתימה נדירה של הגאון הצדיק 
רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק״ל חתימה עתיקה נוספת 

וחותמות שלא נבדקו!

נתיבות המשפט. חלק שני. זולקווה, תקע״ו. 

בשער הספר חתימה: הק׳ חיים זאנענפעלד. 

ספרים עם חתימותיו, במיוחד במצב טוב כמו זה שלפנינו, הנם 
נדירים ביותר! 

חותמות צנזורה. 

חותמת: ״בה״מ ]-בית המדרש[ של הרב דק׳ הרובשוב״. 

חסר חלקו התחתון של השער. 

פגמים ובלאי. מצב טוב. 

מספרי היסוד על שלחן ערוך חושן משפט. 

סטפנסקי ספרי יסוד 186 

45. סדר בני ישראל ]הלכות 
תר״ד  ליוורנו,   – נחוצות[ 
]1844[ – נדפס בדפוס משובח

הלכות לכל השנה, מאת רבי יצחק 
שמשון בלאך. 

הגהה קצרה בכתיבה איטלקית 

מתחת להסכמת רבי יעקב ישראל 
קרמי, איור נחמד. איור נוסף בסוף 

הספר, מתחת לוח הסימנים. 

  ]1[, ג, כז דף. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$

 – קורא  קול  המציאות!  יקר  היסטורי  חיבור   .46
חתנו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, עם הקדמתו 

של רעי״ש – ירושלים, ]תרמ״ג[

קול קורא. עמוד היראה לחזק הדת וישוב הארץ. ללא שער. 
שושנה הלוי, הספרים העבריים שנדפסו בירושלים, 377א. 

חוברת נדירה בתכלית, הן מצד קדמותה, הן מצד דקותה 
כמעט  נראתה  שלא  מצד  הן  שער(,  ללא  נדפסה  )ואף 
שלא  מעטים,  בעותקים  נדפסה  הנראה  ככל  במכירות. 

השתמרו במשך השנים. 

בעמוד הראשון נדפס מכתב גלוי מאת חותנו של המחבר 
שלזינגר,  יוסף  עקיבא  רבי  הגאון  פרידמן,  אברהם  רבי 
הפותח כך: ״הנה שחר קמתי לעשות ע״ד ישוב ארץ ישראל 
מן השנת ת״ר ג״ל ]תרל״ג[ ורבת צררוני... על כן לא עלתה 
בידינו עד עתה כי אם זה המעט, אמנם כבר נראה בעליל 
מי  אם  כי  זה,  דבר  שיהיה  עוד  ספק  ואין  בזמנו,  החדש 
בראש אם בן ישי )על ידי צדיק( יהיה בראש, או בן נבט יהיה 
אנשי  ישנו  זאת אם  על  יבואו לטמא הארץ.  בראש, כאשר 
לבב בני ציון... אז פרוח תפרח הארץ לה׳... וחתני הכהן נ״י 
ה׳  להוציא את  לו לעמוד על המשמרת,  איש אמונים בחר 
ה׳תורה...  ו׳עמוד  ה׳יראה,  ע׳מוד  הללו  הישנים  העמודים 
עמוס  דברי  כה  הלא  עמו...  על  ויחמול  לארצנו  ויקנא 

התלאות... העבד עקיבא יוסף״. 

הטקסט של החוברת עצמה ביידיש, והמחבר מדבר הרבה 
על ׳חלוצי צבא׳, רעיונו של חותנו. 

הרב פרידמן חותם את דבריו: א. הכהן מפליטי רוסיא. 

47. סט חמישה כרכים ׳אמרי 
יואל׳ – רבי יואל הרצוג – לונדון, 

תרפ״א – מהדורה ראשונה

)ראו  ומשוקמת  מחוזקות  כריכות 
תמונות(. 

מצב טוב. 

12 עמ׳. 

מצב טוב. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

48. שיטה מקובצת – העותק של רבי זוסמאן סופר זצ״ל 
עם חתימתו – הגהות בכתב יד

שיטה  כתובות.  מסכת  חידושי  זקנים.  אסיפת  מספר  שני  חלק 
מקובצת. שטראסבורג. 

בדפי הפורזץ רישומים רבים על שייכות הספר להגאון רבי זוסמאן 
יוסף  חיים  רבי  תלמידו  בידי  חתומות  חלקן  האללאש.  אב״ד  סופר 
הק׳  ״אני  קודשו:  יד  בכתב  חתימותיו  גם  מצויה  מסאטמאר.  פייער 

זוסמן...״. 

לאורך הספר מספר הגהות עיוניות קצרות בכתב יד, יתכן בכתב ידו 
של הרב סופר. 

מצב בינוני. סימני עש. 

49. סט מחזורים – זולצבאך – תקס״ב

 – הפייטן  כוונת  עם  מחזור 
שני חלקים 

ויום  השנה  ראש  א׳  חלק 
שלש  שני  חלק   – כיפור 

רגלים. 

הצריכות  התפלות  כל  עם 
ואלה   – סופן  ועד  מתחילתן 
מוסיף על הראשונים עם כל 

הדינים הנצרכים. 

 – אשכנז  בלשון  תרגום  עם 
באותיות צו״ר. 

זולצבאך תקס״ב 

בדפוס הר״ר זעקל בן הר״ר 
אהרן. 

כריכות  עם   – יפים  עותקים 
בשלימות  מקוריות.  עור 

וביופי נדיר 

פתיחה 
Opening Price

120$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

50. פרי חדש – וינה 1808 תקע״ח – 
חותמת תלמיד החת״ס רבי ישראל 
כ״ץ מסערדאהל – חתימות נוספות

כרב  כיהן  כ״ץ  ישראל  רבי  הגאון 
וגם  הת״ק  בשנות  כבר  בסערדהעל 

בראשית שנות הת״ר. 

הוא  הלא  צדיק,  לראש  וברכות  ״חיים 
כבוד ידיד. נפשי הרב המופלג חריף ושנון 
המהר״י  אליו  פונה  כך  ישראל״,  קדוש 

אסאד. )יו״ד סימן לד(. 

מצב בינוני. חורי עש. 

חתימה   – תרנ״ג  למברג,   – הלוי  מהרי״א  שו״ת   .51
וחותמת והגהות של רבי אלעזר ריינמאן ראב״ד גלאגוב

כיהן גם כאב״ד קרטשניף. 

  הגהה עיונית אחת בשולי הדפים, ואחת בסוף הספר. 

  מצב טוב. בלאי. פגמים בכמה דפים. 

52. כרך ספרים מהדורות ראשונות 
נדרים  כינוי  והגהות:  חתימות  עם 
 – זריזין  נדרי  תרכ״ה/  לבוב,   –

זולקווה, תרט״ו

שלמה  רבי  הגאון  מאת  הספרים  שני 
קלוגר זצ״ל. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

28

53. ״כדי לקיים מצוות כיבוד אב טרחת בגופי 
ובמאודי להוציאו לאור״ – הספר היחיד שנדפס 
בעיירה קמטשע, בסטנסיל, משום שלא היה בה 

דפוס יהודי – נדיר במיוחד!

בעיירה  שנדפס  היחיד  העברי  הספר  מרדכי.  פרשת 
יחסית,  מצומצמת  במהדורה  שבהונגריה,  קעמטשע 
בדפוס סטנסיל, משום שלא היה בה דפוס עברי מסודר. 

התורה  על  החסידות,  פי  על  חידושים  הספר:  תוכן 
לנרוביץ׳  מרדכי  רבי  המחבר:  וליקוטים.  והמועדים, 
אב״ד העיירה, אשר נפטר בשנת תרפ״ה. בנו, שירש את 
הסכמות  וקיבל  אביו,  מכתבי  הספר  את  הוציא  כסאו, 
מאת גאוני הונגריה: רבי שמעון סופר מערלוי, רבי שאול 

בראך, ועוד. 

במבוא לספר, חתם המחבר: ״אל תסתכל בקנקן אלא 
במה שיש בו״, וכנראה התכוון לסוג הדפוס הזול. 

בהדפסת  התומכים  רשימת  את  הדפיס  מכן  לאחר 
הספר. 

מצב טוב. כתמים בשער. 

 – השורשים  חכמת   .54
האג, תקמ״ה - חתימות

מצב טוב.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

29

55. שורש יהודה ]דקדוק[ – פרנקפורט דמיין – תנ״ג

בשער הספר איור מרשים של אדם מכובד, ותחתיו הכיתוב: 
 Scentia immvta bilis

חסרון שני דפים, ככל הנראה, בסוף הספר. 

חתימה בשער: יוסף במוהר״ח... זללה״ה...״. 

שער משוקם. 

מצב בינוני-טוב. 

פתיחה 
Opening Price

120$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

על  האלשיך  פירוש   .56
מסכות אבות ופירוש החיד״א 
חותמות   – תרל״ב  ורשה,   –
רבינוביץ  דוב  אברהם  רבי 

מפרשסיחא

מצב בינוני, נזקי עש בולטים.
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

30

ונציה,   – רבא  הושענא  לליל  התיקון  סדר   .57
תצ״ט – חתימות ואיור בכתב ידו של רבי מרדכי 

גירונדי מפדובה

מצב טוב. 

 ,]1799-1852[ גירונדי  אריה  בן-ציון  שמואל  מרדכי  רבי 
מונה בשנת תקפ״ט לרב של פאדובה; שנתיים לאחר מכן 

הוא הפך להיות הרב הראשי באיטליה. 

58. הקדשת המחבר למונטיפיורי! שירי דוד – מאת רבי דוד הכהן, מגאוני 
תוניס – ליוורנו, תרמ״ב – נדיר!

חותמת עתיקה בשער הספר. 

ידו ובחתימתו של המחבר לשר הצדיק משה מונטיפיורי. יש  בפתח הספר הקדשה בכתב 
לשער לפי זה שהספר היה בספרייתו של מונטיפיורי! נדיר מאוד. 

הסכמות גאוני תוניס בפתח הספר. 

תוכן הספר: חידושים על התורה. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

הקדשת   – אחדים  דברים  מאוד!  נדיר   .59
המחבר הגאון האדיר פוסק הדור רבי אליהו 

קלצקין זצ״ל

אליהו  רבי  מאת  תרפ״ט.  ירושלים  אחדים.  דברים 
החרדית  העדה  רב  ואח״כ  לובלין  אב״ד  קלצקין 

בירושלים. 

בשער הספר הקדשה בכתב יד קודשו: 

״דו״ד להרב החתן המופלג בתורה ויראה עלה והצלח 
המחבר״.  כברכת  וגשם  ברוח  ותבורך  התורה  בדרכי 

חותמתו. 

הקדשות בכתב ידו אינן מצויות כלל!!! 

תיקוני לשון בדף קעא כנראה בכתב ידו של המחבר. 

מצב טוב. סימני עש, דפים מנותקים ובלאי. 

ללא כריכה. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

60. כרך שלושה ספרים 
נדירים – חותמות 

וחתימות

תקע״ה  וינה  נפש.  בתי  כולל: 
]דרשות מרבי יוסף ברסלוי[; 
דיהרנפורט,  תחתיות.  גולות 
תקס״ה ]מאת רבי רפאל יפה, 

דיין בקהילת פייזר בפולין[.
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

61. חידושי הלכות – פיורדא, תקל״ח – עשרות 
הגהות חשובות בכתב מזרחי

בין  מזרחית.  בכתיבה  רבניות  חתימות  הספר  בשער 
משנת  אחרת  חתימה  שלמה...״.  הצעיר  ״אני  היתר: 

תקע״ז.

62. ספר הילל בן שחר, 
מתלמידי הגר״א – עם הספד 

על הגר״א - נדיר במיוחד

ספר הילל בן שחר – עשרים ושש 
רבי  הגאון  מאת  והספדים  דרשות 

הילל ב״ר זאב וואלף מקובנה. 

ווארשא תקס״ד 

מהדורה יחידה – נדיר במיוחד 

בתוך   – הגר״א  מתלמידי  המחבר 
הספר הספד על הגר״א מווילנא. 

ווינוגרד 1302 

מצב טוב מאוד 

מקור – אוסף ווינוגרד. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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63. פולמוס הקמיעות והשבתאות - ספר לוחות 
עדות לרבינו יהונתן אייבשיץ – אלטונה תקט״ו

מפורסמים  ומקובלים  הדור  מגדולי  ומכתבים  אגרות 
להצדיק את הצדיק רבינו יהונתן אייבשיץ ולהורות כי שקר 
ענו בו וכל הכתבים המחרפים ופוגמים בכבודו לא ימצאו 

ובאש ישרופו..... 

אלטונה תקט״ו 

עותק חסר שער ו3 דפים מההקדמה. 

השער הושלם בצילום אומנתי על דף מהתקופה. 

כל שאר הספר במצב טוב 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

כוונת  מחזורים  סט   .64
 - חלקים  שני   – הפייטן 

מצבים יפים

לראש   – ראשון  חלק  מחזור 
עם   – הכיפורים  ויום  השנה 
כל התפלות הנצרכות לאותן 
 – הפייטן  כוונת  עם   – הימים 
זולצבאך   – אשכנזי  ותרגום 
עם   – יפה  עותק   – תקפ״ו 

כריכת עור מקורית יפה 

לשלש   – שני  חלק  מחזור 
רגלים – עם כל התפלות הכל 
על סדרו ומקומו – עם תרגום 
תקצ״ג  זולצבאך   – אשכנזי 
עור  כריכת  עם  יפה  עותק   –

מקורית יפה. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,200$

34

ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב   .65
של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 

אל רבי גדליה אייזמן

הרב יחזקאל )חצק׳ל( לוינשטיין )תרמ״ה-
הבולטים  המוסר  מבעלי  היה  תשל״ד( 
במאה ה-20, שימש כמשגיח הרוחני של 
וישיבת  ישיבות מיר, לומז׳ה-פתח תקווה 

פוניבז׳. 

כתוב על נייר שורות. 

מצב טוב. 

ובחתימתו של  ידו  ]2 עמודים[ בכתב  66. מכתב למדני 
רבי מרדכי גיפטר

מצב טוב. כתוב על דף רשמי.

67. מכתב הלכתי ארוך ]3 עמ׳[ 
רבי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב 

שריה דבליצקי זצ״ל

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

35

הדור  גאון  נישואין בחתימת  אישור   .68
רבי אליהו קלצקין זצ״ל, מסדר הקידושין 

- נדיר מאוד!

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

הרשמה  אישור   .68A
לנישואין – חתימות רבי 
שמואל רוזובסקי ורבנים 
רבי  גם  חתומים  נוספים 
נחום אבא גרוסברד, רבי 
יעקבוביץ  מאיר  אברהם 

ורבי דוד פרנקל.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

36

69. מיוחד ונדיר! שטר תנאים, בכתב ידם של 
בד״ץ ירושלים, על הקידושין והכתובה של חתן 

חרש – תרנ״ז – חתימות הדיינים

״אנחנו בית דין חתומים מטה בדקנו היטב ברמיזה את 
החרש אפרים יצחק... ונוכחנו לדעת שהוא מבין ברמיזה 
את עניין הקידושין והכתובה, ורצונו לקדש את הבתולה 
מרת עלקא בת ר׳ שלמה זאב בחופה וקידושין... והתחייב 

את עצמו ברמיזה ליתן להכלה הנ״ל כתובתה...״. 

חתימות הדיינים: רבי נחום ב״ר נפתלי הערץ; רבי ישעיה 
ב״ר צבי, ורבי נח שמעון ב״ר מנחם מנדל. 

ישעיה  רבי  שוב  חתמו  שורות,  שתי  של  הוספה  לאחר 
ורבי נח שמעון )כעדים?(. 

מצב בינוני. 

70. צוואת מיוחדת ומעניינת של שכיב מרע שגרש את אשתו ביום פטירתו, 
ותרם כספו לישיבת עץ חיים – ירושלים, תרנ״ג – חתימות חשובות

״כי  לרפואה.  כסגולה  מחלתו,  בגלל  נוסף  ברוך  שמו  חיים.  ברוך  ר׳  מרע,  שכיב  צוואת 
הוסיפו לו כעת בחליו שם ברוך וגם ברוך יהיה״ )כך נכתב בתחתית המסמך(. 

בין היתר החולה מקציב לאשתו ״שאני מגרשה היום״ – כל כלי בית, כלי כסף ומטלטלים 
והתכשיטין... מחוט ועד שרוך נעל.... כן יותן לה החצי מהריחיים והבהמות וכל המטלטלין 

״וצי  להריחיים...״.  השייך 
דברים...  לשלושה  הנשאר 
עץ  וישיבת  תשב״ר  לת״ת 
חלק  ריה״חח  בח׳  אשר  חיים 
ולבתי  מהנשאר  השלישי 
אשר  האספיטאל  בקו״ח 
ולבתי   ... הפרושים,  לכוללות 
הגאון  ידי  על  שנוסד  יתומים 
היתומים  )בית  דבריסק 

דיסקין(״. 

החולה מזכיר גם כמה מקרובי 
משפחתו, בהם אחיו ר׳ זוסמאן. 

רבי  עדים:  שני  חתומים 
שבתי  אורי  ב״ר  אברהם 
של  בנו  אברהם  רבי  ]כנראה 
רבי  הנודע  הירושלמי  הדיין 
אורי שבתי סלנט. נפטר בשנת 
מענדל  חיים  רבי  תרס״א[, 

בהרא״ש. 

מצב טוב 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

1,800$

הערכה
Estimated Price

4,000$ - 5,000$

37

71. מכתב חידושי תורה מופלאים מהגאון האדיר ״הרוגוטשובר״ 
רבי יוסף ראזין זצ״ל – תרפ״ז ]1927[ הכל כתב יד קודשו וחתימתו

בדברי  פשט  רוחנית,  טהרה  פרטית,  השגחה  נוראים,  ימים  המכתב:  תוכן 
הרמב״ם, ועוד ועוד. 

רוב המכתב בלשון הקודש, וכמה שורות ביידיש. 

נשלח לקראת ראש השנה תרפ״ח. 

בין היתר גם כותב ״לידידי הרב החו״ב כמהור״ר שלמה יוסף נ״י״. 

כתוב על גבי גלויה. 

מצב טוב. בלאי סביר.
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

38

72. אישור נישואין בחתימת הגרי״ח זוננפלד 
– תרפ״ט

מעניין שאחד מהעדים הוא ר׳ לייביש שוכמאן, שמש 
הרבנות הראשית, לה התנגד הגרי״ח זוננפלד!

ועל  תורה  בדברי  מכתב   .73
בת״א,  הכולל  הקמת  תוכנית 
כולו בכתב ידו של מרן הגר״ע 

יוסף – תשכ״ט

בעניין  שושן,  בן  יצחק  לרבי  המכתב 
הבלעה,  ידי  על  שלא  שבת  שכר 
הריון.  מניעת  ובעניין  מצווה.  לצורך 
בהמשך המכתב מבקש הרב עובדיה 
להיפגש ולדבר עמו ״אודות אפשרות 
בני  או  אביב  לתל  דירתו  להעתקת 
ברק כדי שיוכל להימנות עם אברכים 
בת״א  בכולל  שילמדו  מצויינים 
והדרכתי...  השגחתי  תחת  שיעמוד 
ובעזה״י  דיינות...  במקצוע  להשתלם 
פעמים  ב׳  שם  שיעורים  אתן 

בשבוע....״. 

 – והצלח  עלה  ובברכת  רב  ״בכבוד 
עובדיה יוסף״. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

450$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

180$

הערכה
Estimated Price

350$ - 400$

39

74. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי 
יוסף משאש מתקופת רבנותו במרוקו!

המכתב כתוב על דף רשמי. 

נולד בעיר מקנס שבמרוקו לרבי חיים משאש. בצעירותו 
למד בישיבה שהקים הרב הלפרין במקנס, וכן בישיבה 
בראשות האחים הרב יוסף והרב רפאל אלקובי. מכתבים 
יותר באוצר  )1907( התפרסמו מאוחר   16 ששלח בגיל 
המכתבים )בחתימתו היו״ם, הצעיר יוסף משאש(. בגיל 
31 )1924( נבחר לכהן כרבה הראשי של העיר תלמסאן 
בהמשך,  שנה.   17 במשך  כיהן  בו  תפקיד  שבאלג׳יר; 
לאחר פטירת הרב יעקב טולידאנו, חזר לעיר מקנס כדי 

לשמש כדיין. 

במסדרונות  מהלכים  בעל  היה  משאש  יוסף  הרב 
השלטון, תוך שהוא זוכה לכבוד ממלך מרוקו. הוא זכה 
לאות כבוד מהמלך ומשר החינוך. קשריו אלו הועילו לו 

לצורך פעילות לטובת היהודים. 

בשנת תשכ״ד עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר חיפה. 
הרם  מעמדו  למרות  בחיפה,  כרב  לכהן  סירב  בתחילה 
במרוקו; אך לחץ של ראש העיר )אבא חושי( וההסכמה 
שהוא ייבחר ללא התנגדות, הובילו להסכמתו והוא מונה 

לתפקידו בשנת תשכ״ח והחזיק בו עד לפטירתו. 

דודו של אביו של הרב שלום משאש, רבה של  בן  היה 
ירושלים. 

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

מכתבים  שלושה   .75
ישראל  מגדולי  חשובים 
בעניין הצלת ילדי העולים 

מרוסיה

ידו ובחתימתו  א. מכתב בכתב 
של הרב שמואל הלוי וואזנר. 

רבי  של  בחתימתו  מכתב  ב. 
יעקב לנדא אב״ד בני ברק. 

ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  ג. 
כ״ץ  שלמה  אברהם  רבי  של 
סאטמר  קהילת  ור״מ  אב״ד 

בבני ברק. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

250$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

40

76. מכתב ארוך ומעניין מאת 
ורנר  אבא  אברהם  רבי  הגאון 
אב״ד מחזיקי הדת בלונדון אל 
בעניין   – סלאנט  הגר״ש  מרן 
דתו  שהמיר  יהודי  שמסר  גט 
לקונגרס  הנסיעה  תכנית   /
הציוני בבאזל – תרנ״ח ]1898[

בסיום המכתב כתב הרב ורנר: 

לנסוע  הדרך  על  אני  ״עומד    
לאסיפת באזיל אשר נקראתי לבוא 
ויהיה רצון שיעלה הכל לטוב  שמה. 

ולשלום״. 

ורנר  אבא  אברהם  רבי  הגאון    
וכדיין בטלז.  זצ״ל כיהן כרב בוואגר 
כיהן  תרמ״א-תרנ״א  השנים  בין 
פינלנד,  של  הראשי  הרב  במשרת 
הרוסית.  באימפריה  פרובינציה  אז 
בראש  לעמוד  נקרא  תרנ״א  בשנת 
כמנהיג  וכיהן  לונדון,  של  אנד  באיסט  שהתארגנה  ליטא  יוצאי  של  הדת  מחזיקי  קהילת 

הקהילה עד פטירתו בשנת תרע״ב. מחליפו בתפקיד היה מרן הגאון הראי״ה קוק. 

הרב ורנר תמך בתנועה הציונית והשתתף כציר בכמה מהקונגרסים העולמיים. לפי הצעת 
הרצל שכיבד אותו, התמנה כנשיא הכבוד של הוועד המנהל של מועדוני המניות של אוצר 

התיישבות היהודים בלונדון. 

שני עמודים בכתב ידו ובחתימתו, עם חותמתו. 

מצב טוב. 

שדרות  מינוי  מכתב   .77
בעיר  חיים  תורת  לישיבת 

העתיקה

עם חתימות רבני ישיבת תורת חיים 
ועוד חתימות חשובות 

מסמך על בלאנק ישיבת תורת חיים 
אליעזר  רבי  להגאון  שדרות  הסכם 

חפץ ובנו רבי יעקב מרדכי חפץ. 

רבי  הגאונים  חתומים  המסמך  על 
רבי  הגאון   – היילפרין  מענדל  מנחם 
יוסף  רבי  הגאון   – ווינוגראד  יצחק 
והגאון רבי אליעזר   – ווינוגראד  אבא 

חפץ. 

עדים  שני  חתומים  המסמך  בסוף    
 – קצינלבויגן  הלוי  משה  רבי  הגאון 
בנו  ברוידא  יצחק  נחום  רבי  והגאון 

של הגאון רבי לייב ברוידא מקלם. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

41

מראשי  וחשוב  היסטורי  מסמך   .78
כולל זיטומיר – משנת תרע״ג

כולל  מראשי  נשלח  דפים,  בשני  מכתב 
בחוץ  הכולל  ראשי  אל  בירושלים  זיטומיר 

לארץ. 

מיעוט  על  הכולל  ראשי  מתאוננים  במכתב 
והולך –  התמיכה הנשלח מחו״ל שמתמעט 
ארה״ק  ענין  נסתבך  במחוזינו  ״כי  וכותבים 
אדמו״ר  בשם  אשר  וכל  אדמור״ת,  ענין  עם 
יכונה לקחה לעטרה, אבל לא להשגיח עליה 
כיאות למצות רבת ערך כזו כי טרודים המה 

בעניניהם..... 

רבי   – הכולל  ראשי  חתומים  המכתב  על 
 – עין  הבת  ממשפחת  אווריטשער  ישראל 

שלמה .. מראוונע 

מכולל  מסמכים   – וחשוב  נדיר  מסמך 
זיטומיר לא ידועים ונדירים במיוחד. 

ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב   .79
של הגאון רבי משה וייס מפרשבורג 
לרע״י שלזינגר – מזכיר את אחיו 

הגאון הצדיק רבי שעפטיל וייס

נ״י  שעפטיל  שבתי  מו״ה  הרב  מאחי  ״... 
אבד״ק שאמאני, ונא יתפלל בעד אשתו 
רחל לאה בת מאטל אשר בעז״ה בחודש 

התשיעי למז״ט... ״. 

מדבר על הספר ברית עולם של הרע״י 
שלזינגר, הנמען. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

42

זאב  רבי  הגאון  יד  בכתב  בהלכה  תשובה   .80
וואלף פאהרילע אל הגאון רבי נחום אתרוג מצפת 
– חתן הגה״צ רבי נחום הערש מדרוהביטש אחיו 

של הייטב לב מסיגעט

תשובה בהלכות חמץ בפסח – 3 דפים 6 עמודים מלאים – 
דף האחרון חסר חלק העליון כ8 שורות. 

וואלף  זאב  רבי  הנודע  הגאון  של  ידו  בכתב  התשובה 
פארילע מח״ דרישת הזאב ועוד ספרים רבים. 

צפת  אב״ד  אתרוג  נחום  רבי  הגאון  אל  נשלח  התשובה 
אשר פנה אל הגאון בשאלה, ולפנינו תשובתו אשר נכתב 

בבקיאות רבה ובגאונות מפליגה. 

נודע  תקע״ח,  בשנת  נולד  פארילע  וואלף  זאב  רבי  הגאון 
כת״ח מופלג והתכתב רבות עם גדולי הדור, היה חתנו של 
הרה״צ רבי נחום הערש מדרוהביטש אחיו של בעל הייטב 

לב מסיגעט, נסתלק בשנת תר״ס. 

היסטורי  מכתב   .81
מרדכי  רבי  מהגאון 
זוסמאן  פישל  אפרים 
אל  מבודפעסט  סופר 
משה  רבי  הנודע  העסקן 

בלוי – תרפ״ח

כתוב על גלויה. 

הגאון  ע״י  נכתב  המכתב 
פישל  אפרים  מרדכי  רבי 
בבודפעסט  רב  סופר  זוסמן 
 – סופר  השבט  מתלמידי 
קאפיל  רבי  הגאון  של  חתנו 

רייך אב״ד בודפעסט. 

משה  רבי  הרב  אל  נשלח 
ישראל  אגודת  מראשי  בלוי 
מכנהו  הגאון   – בירושלים 
מושלם  הה״ג  ידי״נ  במכתבו, 
במדעים מחכימי דירושלים.... 

אינו  אשר  הגאון  מתנצל  בו 
יכול לבא לעזרתו... 

מכתב היסטורי חשוב ומעניין. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 300$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

1,800$

הערכה
Estimated Price

5,000$ - 6,000$

43

כולל   – עמודים   10  – חי׳  איש  ה׳בן  מרן  של  קודשו  יד  כתב   .82
ברכות ושמירה! מיוחד מאוד!

כרוך בכריכת עור עם קופסה תואמת 

רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל ״בן איש חי״ )תקצ״ג-תרס״ט(, מגדולי המקובלים 
זצ״ל. לאחר  רבינו עבדאללה סומך  והפוסקים בדורות האחרונים. תלמידו של 
בבית  לדרוש  מקומו  על  עלה  שנה,  כ״ו  בן  כשהיה  תרי״ט,  בשנת  אביו  פטירת 
המופלגת  גדלותו  שנה.  כחמישים  שבת  מדי  שם  דרש  ומאז  הגדול,  הכנסת 
בנגלה ובנסתר תפרסמה בכל קצוי תבל. על גדולתו התבטא רבי יחזקאל משה 
הלוי, ראש הדיינים בבגדאד: ״אם יאמר לי רבי יוסף חיים על ימין שהוא שמאל, 
ועל שמאל שהוא ימין, לא אהרהר אחר דבריו!״. נהג לשלוח את ספריו לדפוס 
בירושלים ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים ולהביע את מעלתה וקדושתה של 
ארץ ישראל בעיניו. ה׳בן איש חי׳ דרש בפני צאן מרעיתו במשך קרוב לחמישים 
שנה, ועם זאת מעולם לא נשמע חוזר על דבר פעמים. בכל דרשה ביאר וחידש 
 53 פנים נוספות ואופנים חדשים בתורה. כתב למעלה מ-100 חיבורים אך רק 
מהם יצאו לאור. מחיבוריו: רב פעלים, תורה לשמה, בן איש חי, בן איש חיל, בן 

יהוידע, ועוד רבים.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

44

 83. כתב ידו של רבי אליהו הכהן מאיזמיר

84. כתב יד דרשת שבת הגדול מהרה״ק רבי שמעלקא מסעליש – בסוגיא 
דהואיל

עמודים   4  – תלמידו  יד  כתב 
מלאים 

שדרש  מה   – יד  הכתב  בראש 
 ... הגדול  בשבת  ישורון  בעדת 
אב״ד  מוהרש״ש  מאדמ״ו   – לפ״ק 

דק״ק סעליש – בסוגיא דהואיל. 

כפי הנראה לא נדפס דרשה זו 

שמואל  רבי  הקדוש  הגאון 
נולד  מסעליש  קליין  שמעלקא 
יוסף,  רבי  לאביו   – תקס״ו  בשנת 
אביו רבי נתן היה גיסו של הגאונים 
הקדושים בעל ההפלאה והרה״ק 
רבי שמלקא מניקלשבורג. – למד 
החתם  בעל  מרן  אצל  תקופה 
שלום  רבי  הגאון  ואצל  סופר, 
נודע   - לאקענבאך  אב״ד  אולמן 
בגאונותו וקדושתו, בסוף ימיו כיהן 
בשנת  ונפטר   – סעליש  כאב״ד 

תרל״ה. 

פתיחה 
Opening Price

1,000$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$



פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

85. כתב יד חידושי תורה בסוגי׳ דאומר 
אמרו – אוהעל תרמ״ב

 – מלאים  עמודים   6 דפים   3  – נאה  יד  כתב 
דף  בגיטין  אמרו  דאומר  בסוגי׳  תורה  חדושי 

ס״ב. 

מגדולי  נראה  אבל   – הכותב  מי  נבדק  לא 
התלמידי חכמים בהונגריה. 

86. כתב יד קונטרס חידושי תורה בסוגיות הש״ס – מביא חידושי תורה 
מרבו אב״ד מארגרעטין ומרבו אב״ד ווערבוי

כתב יד בן 50 – 60 דפים מלאים רובם משני הצדדים. – חדושי תורה בסוגיות שונות 
בש״ס. 

באחד מהדפים רשום למעלה – בסוגי׳ דסמנים מהרה״ג אב״ד מארגרעטין 

עוד באחד הדפים בראש הדף – חדושים מהרב הגאון דק״ק ווערבוי. 

בתוך הדפים חתום פעמיים הק׳ שמואל יעקב פראג. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 3,000$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

46

עם  כדורי,  יצחק  רבי  המקובלים  זקן  של  ידו  בכתב  סודיות  סגולות   .87
טבלאות – שני עמודים

למדניות  תשובות   .88
של  קודשו  יד  בכתב 
שני   – סופר׳  ה׳שבט 

עמודים גדולים

התשובות נדפסו. 

סופר  בונם  שמחה  רבי    
 - )תר״ג-תרס״ז(  זצ״ל 
פרשבורג  של  רבה  היה 
היה  הוא  הישיבה.  וראש 
לשושלת  השלישי  הדור 
גם  ומכונה  פרשבורג  רבני 
ה״שבט סופר״ כשם ספרו. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

47

89. קונטרס חידושי תורה בכתב פניני של רבי 
יהודה ליב טננבוים מקינצק אל חותנו לעתיד, 

רבי שמואל – תרס״ח

בתחילת המכתב מספר שורות מרגשות שכותב החתן 
לעתיד אל חותנו. מזכיר גם את אחיו מרדכי. 

4 עמודים בכתב יד מדהים וצפוף. קרעים לאורך הדפים, 
ללא חסרון, עם פגיעה קלה בטקסט. כתמי זמן. 

90. העתק קדום של מכתב פולמוסי חשוב מאת משה מונטפיורי משנת 
תרל״ז, בעניין שכונת משכנות שאננים שבנה

״העתק מכתב השר הצדיק ז״ל״ משה מונטפיורי, אל רבני ירושלים רבי מאיר אוירבך 
ורבי שמואל סלנט, בו הוא מבהיר שהכספים שהוא שולח ליושבי בתי משכנות שאננים 
״הנני מרים מכספי״, ולא מכספי הגביר יודא טורא. ״אמרתי שהתרומה הזאת היא לזכר 
או לעילוי נשמת הגביר יודא טורא, ולא אמרתי מעזבון הגביר״. מונטפיורי ממשיך לנזוף 
על הטעות, שהודפסה ב״ספר הקבלה״, ומסיים: ״מכאן והלאה חכמים הזהרו בדבריכם״. 

חיקוי נאה של חתימותיו בעברית ובאנגלית בתחתית הדף. 

הראשון  הרכבת״  ״בית  על  נקבע  שאננים,  משכנות  שכונת  כשהוקמה   1860 בשנת    
תרומת  מאת  נתיסדו  שאננים  משכנות  בו:  כתוב  וכך  היום!  עד  הקיים   – הבא  השלט 
הכסף אשר הניח אחריו הגביר יהודה טורא נ״ע ]נשמתו עדן[ מק״ק ]מקהילת קודש[ ניו 
אורלינס יע״א ]יגן עליה אלוקים[ במדינת אמריקא על פי השר משה מונטיפיורי בשנת 
כת״ר לפ״ק. בתקנון השכונה החדשה נקבע שמדי יום יאמר אחד התושבים קדיש דרבנן 
לזכרו של טורא. בפי רבים 
״חצר  השכונה  נקראה 

יהודה טורא״. 

עולה  שלפנינו  מהמכתב 
כי תרומתו של טורא היתה 
מוגבלת, והספיקה לבניית 
בלבד.  מהבתים  חלק 
שרכש  הוא  מונטפיורי 
הקרקע  את  מכספו 
יושבת,  השכונה  שעליה 
את  שהשלים  הוא  ואף 
יתר  הסכום הדרוש לבניין 

הבתים. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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 – לציון  ראשון  מהמושבה  ומפוארת  גדולה  כתובה   .91
1910 – לא נראה כמוה במכירות!

כתובה של החתן יעקב מייזל והכלה רחל הירשפלד. הכותרות בדיו 
מוזהב. ראשון לציון, י״ג אדר א׳ תר״ע ]1910[. 

חתומים העדים: אלחנן אליעזר שליט; יהושע )דוב( בן נון??. 

חתימת החתן יעקב צבי מייזל. 

יעקב  רבי  קידושין,  המסדר  הרב  ידי  על  נכתבו  בכתובה  הפרטים 
בשולי  חתימתו  לציון.  ראשון  המושבה  של  רבה  זינגר,  שו״ב  מרדכי 

הכתובה. 

כתובה מפוארת, הכוללת בתחתיתה ספח באנגלית. 

ונדיר  חריג  ובאופן  הקדושים,  המקומות  באיורי  מעוטרת  הכתובה 
ובהמ״ד  תורה  שערי  וישיבת  תורה  התלמוד  בית  נוסף:  מקום  נוסף 
הגדול בעה״ק יפו״, שעמד תחת פיקוחו הרוחני של הראי״ה קוק, רבה 

של יפו והמושבות. 

דפוס הרי״ן לעווי ושותפיו. ירושלים. 

31x59 ס״מ. 

מצב טוב. קרעים בשוליים ללא חסרון. קרעים קלים במרכז, בעקבות 
סימני קיפול. שרידי שיקום ישן בדבק. 

האשה  מאת  מכתב   .92
 – מצפת  רבקה  דבורה 

שנות הת״ר

יצחק  ר׳  לגביר  נשלח  כנראה 
לר׳  עזרה  מבקשת  היא  שוב. 
לאזער חתנו של ר׳ משה. נכתב 

לקראת חג הפסח. 

מצב גרוע. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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93. רבי איסר זלמן מלצר ורבני עץ חיים - שני 
הארסי  לפשקוויל  המגיבים  פולמוסיים  כרוזים 
לוועד  הרבנים שהצטרפו  נגד  הישיבות  בני  של 

הלאומי

מצב טוב. בלאי וקרעים קטנים.

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

94. טופס מקורי בכתב יד של תקנות כולל עסטרייך – ירושלים, תרי״ז

מקור: מארכיונו של רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים. 

שלושה עמודים כתובים בעברית. על דף אחד. 

״אנחנו בני כולל עסטרייך... בשקדינו לטובת כוללינו הי״ו, נזכיר בכאן תקנות קבועות כפי 
אשר נפרטם אחת לאחת...״. 

המסמך  של  מקורית  בטיוטה  ומדובר  יתכן  הממונים.  שמות  מילוי  וללא  חתימות  ללא 
שפורסם. 

סה״כ מנויות כאן שבעה עשר תקנות חשובות ומעניינות. 

מצב טוב מאוד. 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

95. מכתב קדום ומרתק אל הרב 
יצחק גרשטנקורן מייסד המושבה 

בני ברק – תרצ״ה

יהודי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
משנת  פרשעדבארז,  העיר  תושב 
תרצ״ה, בו הוא מבקש מאת גרשטנקורן 
ארצה  לעלות  שרוצה  לחתנו  עזרה 

ולהתיישב בה. 

העזה  אהבותינו  נא  זכור  ידידי  ״אהובי 
שהיתה בינינו...״. 

שני עמודים. 

96. דף מודפס – פיוטים נדירים – אירופה 
]?[ שנות הת״ק

א. אליכם קהל עדת ישראל אגיד אותו נוראות... 

ב. קה המצא לעמך פדיום. 

מצב בינוני-טוב. סימני קיפול ובלאי. 

שנה-טובה,  ברכת  מכתב   .97
 – מליובאויטש  מהרבי  ביידיש 

תשכ״א

כתיבה,  במכונת  מודפס  המכתב 
הרבי  של  קודשו  חתימת  את  ונושא 

זיע״א. 

כיתוב בגב הדף. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

51

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

דבי- חתנא  מכתב   .98
שמריה  רבי  נשיאה, 
ישיבות תורת  גוראריה, על 
שני   – מעניין  ותוכן  אמת, 

עמודים

עם  כתיבה,  במכונת  מודפס 
חתימתו.

פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,000$

ה׳אמרי  מרן  של  ובחתיתו  ידו  בכתב  נדיר  מכתב   .99
אמת׳ מגור

״ידידי היקר ... תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי בכל העת, ות״ל 
וט״ג  טוב,  אך  לבשר  השי״ת  יעזור  כן  הי״ו,  וכלתך  לבנך  הוטב  כי 
]טלגרמה?[ לא תשלח עוד כי התורה חסד עמש״י ]על ממונם של 

ישראל[. 

א״ד ]אלה דברי[ ידידך דו״ש וטובך לנצח ודו״ש בניך שי׳״ 

חתימתו: ״אברהם מרדכי אלתר״. 

להתראות  ״נזכה   .100
בארצנו הקדושה״ - מכתב 
רבי  ממודזיץ,  האדמו״ר 
ניו   – טאוב  אליהו  שמואל 

יורק, תשי״ד

אל  אוויר.  איגרת  על  מכתב 
מוקלד  שצ׳דרוביצקי.  ש״א  רבי 
וחתום  כתיבה,  במכונת 

בחתימת קדשו.
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פתיחה 
Opening Price

360$

הערכה
Estimated Price

700$ - 800$
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רבי  האדמו״ר   - עמודים   2 מכתב   .101
אל  מלובלין  איגר  מאיר  עזריאל  אלטר 
הגאון הרוגוטשובר, בעניין איסור ריבית - 

נדיר מאוד!

עסקאות  לעשות  מסוימת  הצעה  מציע  האדמו״ר 
לפני  ראשונה  הדבר  ״והצעתי  תורה,  דין  פי  על 
קלצקין[  אליהו  ]רבי  דלובלין  האב״ד  הגאון  הרב 
יצ״ו והשיב לי דעתו הגדולה מסכים להלכה כיד ד׳ 
הטובה עליו, רצוף פה״. הוא מזכיר גאונים נוספים 
שפנה אליהם בעניין זה, ועתה הוא מבקש את חוות 

דעתו של הרוגוטשובר. 

חותם: ״אלטר עזריאל איגר נכד ... רשכבה״ג הר״ע 
איגר זצללה״ה״. 

האדמו״ר  מכתב   .102
משה  רבי  מסאטמר 
הסכמה   – טייטלבוים 
אברך  שחיבר  לספר 

בכולל ׳ייטב לב׳

ובסופו  מודפס,  המכתב 
של  המלאה  חתימתו 
 – התאריך  כולל  האדמו״ר 

בכתב ידו.

פתיחה 
Opening Price

700$

הערכה
Estimated Price

1,200$ - 2,000$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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האדמו״ר  ובהם  ואדמו״רים  רבנים  חתימות   .103
מזוויעהל רבי מרדכי גולדמן – תרצ״ו ]1936[

פתק ועליו חתימות רבנים ואדמו״רים מפורסמים, ובהם: 

׳אמרי  ]בעל  מראחוב  הרב  ]רובינשטיין[,  הכהן  אלימלך  רבי 
אלימלך׳[. עם חותמתו. 

רבי מרדכי גולדמן, האדמו״ר מזוויעהל. 

רבי רפאל יעקב דידובסקי, בעל ׳ציונים לתורה׳. 

באותה  ברסלב  לחסידי  ומנהיג  ראש  שטרנהרץ,  אברהם  רבי 
תקופה. חתימותיו נדירות מאוד! 

רבי אפרים מרדכי שמרלר ]נכדו של האדמו״ר רבי חיים אברהם 
ממיקולייב, אשר היה חתנו וממלא מקומו של האדמו״ר הקדוש 

רבי מאיר מפרימשלן זיע״א[. 

ועוד חתימות רבנים נוספים. 

בגב הדף רשימת רבנים נוספים שקיבלו תמיכה. 

מצב טוב, בלאי אופייני. נתלש ממחברת. 

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

האדמו״ר  חתימת   .104
מרדכי  משה  רבי  מלעלוב 

בידרמן

באחד  צידיו.  משני  כתוב  פתק 
של  חתימתו  מופיעה  מהם 

האדמו״ר.
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

54

מביאלה  האדמו״ר  נישואין  אישור   .105
בעל ה׳חלקת יהושע׳ ]תשכ״ד[ – נדיר!

תשמ״ב,   - )תרס״א  רבינוביץ  יהושע  יחיאל  רבי 
שם  על  יהושע״  ״החלקת  מכונה   ,)1982–1900
וחבר  מביאלא  האדמו״ר  היה  הנודעים.  ספריו 

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.

אישור  מאוד!  נדיר   .106
חתימות   - נישואין 
האדמו״ר בעל ה׳פני מנחם׳ 

מגור ורבי רבי אריה לוין

מצב טוב. כתמים ובלאי.

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

3,000$

הערכה
Estimated Price

6,000$ - 8,000$
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107. מכתב קדום וחשוב מהאדמו״ר בעל ׳אהבת ישראל׳ מוויזניץ׳, בחתימת 
קדשו – תרנ״ט

״הנני  חראסטקוב.  של  כרבה  הכתרתו  על  משולם  רבי  את  האדמו״ר  מברך  במכתב 
להאציל ברכתי על כת״ה ועל מחנהו...״ ומעתיר בברכות מאליפות. 

חתימת קודשו בסיום המכתב. 

מכתב קדום מאוד, כמעט המכתבים שנראו עד היום במכירות הנם מאוחרים יותר. 

רבי ישראל הגר )מכונה ״האהבת ישראל״ על שם ספרו; ב׳ באלול ה׳תר״ך, 20 באוגוסט 
חסידות  בשושלת  השלישי  האדמו״ר  היה   ,)1936 במאי   22 ה׳תרצ״ו,  בסיוון  ב׳   -  1860

ויז׳ניץ. ממנהיגי החסידות ברומניה ובהונגריה בדור שלפני השואה. 

עם פטירת אביו בשנת ה׳תרנ״ג, מונה לאדמו״ר לחסידי ויז׳ניץ, והוא בן 32. לחצרו השתייכו 
בוויז׳ניץ,  ישראל  בית  ישיבת  את  הקים  הוא  והונגריה.  גליציה  מבוקובינה,  יהודים  אלפי 
שבראשה עמד בנו רבי מנחם מנדל. הישיבה התקיימה בעיירה עד השואה )עם הפסקה 

של מספר שנים במלחמת העולם הראשונה ואחריה(. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

250$ - 400$

האדמו״ר  בחתימת  נישואין  אישור   .108
מטשרנוביל רבי שלום זוסיא טוורסקי

 5 ה׳תר״ע,  באלול  )א׳  טברסקי  זוסיא  משולם  רבי 
בספטמבר 1910- י״ז בחשוון ה׳תשמ״ח, 9 בנובמבר 
הראשון  מלויעב-צ׳רנוביל,  האדמו״ר  היה   )1987

בשושלת צ׳רנוביל בישראל לאחר השואה.

109. מכתב האדמו״ר רבי שלמה חיים פרידמן מסדיגורא, בכתב ידו 
ובחתימתו, על אגרת אוויר

כתוב משני הצדדים. 

נשלח לסופר הרב חיים בלוך, כתגובה לביקורתו על מאמר מסוים שהכעיס אותו. 

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

1,800$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 3,500$

תורה,  לדברי  הנוגע  מכתב   .110
מאוז׳רוב  דת׳  ה׳אש  בעל  מהאדמו״ר 
אפשטיין  הלוי  יחיאל  משה  רבי  חנצ׳ין, 

זצוק״ל

דף אחד כתוב משני צידיו. 

הרבי  אפשטיין,  יחיאל  משה  רבי  הקדוש  הגאון 
בהתמדתו  נודע  )תר״ן-תשל״א(,  מאוז׳רוב 
ובקדושתו המופלגת. רב באוז׳רוב משנת תרע״ו 
מגדולי  תרע״ח.  משנת  באדמו״רות  לכהן  והחל 
האדמו״רים בפולין, בארה״ב ובארץ ישראל. נודע 
מועצת  מראשי  משה״.  ו״באר  דת״  ״אש  בספריו 

גדולי התורה. 

מצב טוב. בלאי סביר. 

פתיחה 
Opening Price

180$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

ידו  בכתב  מכתב   .111
האדמו״ר  של  ובחתימתו 

בעל ה׳בית ישראל׳ מגור

כתוב על איגרת אוויר.
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פתיחה 
Opening Price

800$

הערכה
Estimated Price

2,000$ - 3,000$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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– תרח״ץ  112. פתק מודפס 
שיינדיל  ברכה  הרבנית 

פערלאוו

של  ובחתימתו  ידו  בכתב  ברכות  מכתב   .113
האדמו״ר רבי יחיאל מיכל מיכלוביץ מזלוטשוב 

– תשל״ט

-כ״ב  ה׳תרפ״ד  בתשרי  )א׳  מיכלוביץ  מיכל  יחיאל  רבי 
בטבת ה׳תשע״ה( היה מייסד חסידות זלוטשוב והאדמו״ר 

הראשון.

בכתב  ברכות  מאוד!  נדיר   .114
האדמו״ר  של  ובחתימתו  ידו 
צבי  נפתלי  רבי  מבאבוב, 
ממנו  מכתבים   - הלברשטאם 
שהכל  בפרט  מאוד,  נדירים 

בכתב ידו!

היה  )תרצ״א-תשס״ה(  האדמו״ר 
מכתבים  באבוב.  בשושלת  הרביעי 
שהכל  בפרט  מאוד,  נדירים  ממנו 

בכתב ידו! 

באמצע  הייתה  שלו  מצווה  הבר    
 )1944( ה׳תש״ד  בסיוון  בכ״ה  השואה 
השואה  לאחר  גרויסווארדיין,  בעיר 
וביסס את חסידות  אביו הקים מחדש 
סוף  לקראת  הברית.  בארצות  באבוב 
בישראל,  ללמוד  שלחו  אביו  השואה, 
ובית  ויראה  תורה  בישיבות  למד  והוא 
בת  להעסא  נישא  סלונים.  אברהם 

רבי יוסף פנט מדעש. עמד לימין אביו במהלך כל השנים בבניית החסידות והקמת מוסדות 
הוכתר   ,)2000( ה׳תש״ס  בשנת  שלמה  רבי  האדמו״ר  אביו  פטירת  לאחר  והחינוך.  התורה 

לאדמו״ר מבאבוב. כיהן כאדמו״ר ארבע וחצי שנים. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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מהדורה   – קדישין  עירין   .115
 1885 תרמ״ה  ורשה,   – ראשונה 
– העותק של האדמו״ר רבי יוסף 
שער   – מסקרנביץ  קאליש  צבי 

שני מוזהב

כיהן כרב בקרוטשוב בחיי אביו ולאחר 
כנשיא  וכן  בווארשא  כאדמו״ר  מכן 
עלותו  לאחר  בוורשה.  ישראל  אגודת 
המושבה  של  כרבה  כיהן  ארצה 

הצעירה בני ברק. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

מאת   - ראשונה  מהדורה   – אזוב  אגודת   .116
 – נזר׳  ה׳אבני  חידושי  עם  ביאלא,  אב״ד  הרה״ק 

ורשה, תרס״ו

מצב טוב מאוד.

117. השיב משה ]מבעל ה׳ישמח 
 1866 תרכ״ו  למברג,   – משה׳[ 
 – ראובן  חיים  רבי  חותמת   –

מהדורה ראשונה

סטפנסקי חסידות מס׳ 187. 

נכד  מאת  הקדמה  הספר  בפתח 
לב׳,  ה׳ייטב  בעל  האדמו״ר  המחבר 
ה׳דברי  בעל  האדמו״ר  מאת  והסכמה 

חיים׳ מצאנז. 

מצב טוב. כריכת עור חדשה מפוארת. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$
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 – 118. ספר החסידות – הקדשת המחבר להוריו 
תל אביב, תש״ז

119. כרך תלמוד בבלי – העותק של האדמו״ר הראשון מזיכלין – חותמות 
בית מדרשו – קוויטלאך

תלמוד בבלי, מסכתות סנהדרין, שבועות ומכות, דפוס זולצבאך. 

חותמות בדף סח בסנהדרין ובמקומות נוספים: ״שייך לבית המדרש של אדמו״ר שליט״א 
פה זיכלין״. 

עתיקה:  חותמת  האחרון  בעמוד 
שייך לביהמ״ד... פה זוחלין. חותמות 
של  האחרון  בדף  מצויות  דומות 

סנהדרין, ובעוד מקומות. 

נוספים  ורישומים  נוספות  חותמות 
דומים. 

ומסכת  שבועות  מסכת  בשערי 
״שייך  יד:  בכתב  רישום  מכות, 
לביהמ״ד של אדמו״ר שיחי׳ מזיכלין 

ב׳ מטות ברית]?[. 

רבי  מזיכלין  הראשון  האדמו״ר 
ה׳תק״ע.  בשנת  נולד  אבא  שמואל 
אחר חתונתו היה אדמו״ר בלויביטש, 
לבודזאנוב,  עבר  שנתיים  לאחר 
לאחר מכן עבר לזיכלין שם השתקע 
מיהודי  מאות  חצירו.  את  וייסד 
לרבי שמואל  לזיכלין  נהרו  הסביבה 
אבא. רבי שמואל אבא נפטר בשנת 
מילא  נתנאל  משה  רבי  בנו  תרל״ט. 

את מקומו. 

מצב בינוני, קמטים ופגמים. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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מאת   – ורשה, תרס״ה   – חיים  120. תפארת 
האדמו״ר ממגלינצא

ממגלינצא  יחיאל  מאיר  חיים  רבי  של  תורה  חידושי 
ואדמו״רים נוספים. 

עותק מבית עקד של ישיבת חכמי לובלין. 

אמרי   – סגולה״  ״ספר   .121
 – במדבר  ויקרא   – יוסף 

תרע״ג – מהדורה ראשונה

האדמו״ר  המחבר,  בן  בהקדמת 
מספינקא,  יצחק׳  ה׳חקל  בעל 
לאהליכם  ברכה  ״להביא  כתב: 
הזה  הסה״ק  לכם  יהי׳  בל״ס  כי 
בתוך  ומועילה  גדולה  לשמירה 
ומזוני  חיי  בני  ולהמשכת  ביתכם, 

לתוך משכנותיכם״. 

]בשער  סיגעט 
מארמאראשסיגעט[, תרע״ג. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

60$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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אמרי   – סגולה״  ״ספר   .121A
יוסף – דברים – הרה״ק רבי יוסף 
מאיר מספינקא – סעאיני, תרפ״ז 

– מהדורה ראשונה

בעל  האדמו״ר  המחבר,  בן  בהקדמת 
ה׳חקל יצחק׳ מספינקא, כתב: ״להביא 
לכם  יהי׳  בל״ס  כי  לאהליכם  ברכה 
ומועילה  גדולה  לשמירה  הזה  הסה״ק 
בתוך ביתכם, ולהמשכת בני חיי ומזוני 

לתוך משכנותיכם״.

122. בוצינא דנהורא השלם – רבי ברוך ממז׳יבוז׳ – 
בעריכת רבי ראובן מרגליות

בסוף הספר ביקורות על ספריו האחרים של הרב מרגליות. 

מצב טוב. 

 – להרמב״ם  תורה  משנה   .123
יעסניץ – עותק בו למדו חסידי גור 
למדניות  הגהות   – הת״ר  בשנות 

בכתב יד

חותמות: ״תיקון סופרים דבית החסידים 
דגור״. 

חסר שער הכרך. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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124. תורת הבית הארוך – העותק של האדמו״ר 
רבי משה יוסף מראדושיץ עם חתימתו וחותמותיו

נדפס בברלין. 

חתימות נוספות בשער הספר. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$

התלמידים  חובת   .125
 - מפיאסצנא  מהאדמו״ר 

מהדורה ראשונה

קונטרס חובת התלמידים מאת כבוד 
קלונימוס  רבי  האדמו״ר  קדושת 

קלמיש מפיאסצנא. 

ווארשא, תרצ״ב – מהדורה ראשונה. 

מוסר  ספר  התלמידים  חובת  ספר 
עשר  שלושה  הכולל  המדות  ותיקון 
האישי  בסגנונו  ומתייחד  פרקים 
נוכח  בלשון  האדמו״ר  כשפונה 
ומדבר אל לבו של התלמיד להתמיד 
בלימוד ובתפילה מתוך הדגשת ערכו 
איננה  מהתלמיד  דרישתו  ורוממותו. 
מודעות  ליצור  אלא  כמבוגר  לפעול 
הספר  אחריות.  ונטילת  למעשים 
עשה רושם רב בעת יציאתו וזוכה עד 
היום לפופולריות רבה, נדפס עד היום 
בעשרות ואולי מאות מהדורות ונלמד 

בתלמודי תורה וישיבות. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

64

של  העותק   – בשמים  ראשי   .126
האדמו״רים מלעלוב

רבי  החסידי  הגאון  מאת  ספר  בשמים.  ראשי 
ישעיה מושקאט. ורשה תרל״ח 1878. 

בדף קדם השער רישום: 

״זה הספר ראשי בשמים ]להבהמ״ד??[ של בני 
הרה״צ ר׳ אלעזר מנחם מענדל זצלה״ה אשר 
מו״ה  והשני  שלמה  צבי  דויד  מו״ה  האחד  שם 
נתן נטע אלטיר ושם השלישי  אברהם בצלאל 
מו״ה ירמיאל יוסף בידערמאן... ושני חתנים היו 

לו...״. 

האחרון  )העמ׳  הספר.  בסוף  דפים  חסרון 
בעותק שלפנינו: 230(. 

 – ביתי  בן  תהלים   .127
הגהות  עם  מלא   - קומרנא 
קומרנא,  דרך  על  וחידושים 
מאדמו״רי  מאחד  כנראה 

קומרנא

מהרה״ק   – ביתי  בן  תהלים 
צילום  מהדורת   – מקומרנא 

ירושלים תשכ״ח. 

חיים  רבי  הרה״ק  שנית  הדפיסו 
יעקב סאפרין זצ״ל נכד המחבר. 

הספר מלא הגהות וחידושים על 
ההגהות  כנראה   – קומרנא  דרך 
יעקב  חיים  רבי  הרה״ק  מהמו״ל 

זצ״ל או אחד מבניו האדמורי״ם. 

הזכרת  קויטל  השער  קדם  בדף 
שם לתפלה. 

רישום  הדף  של  השני  ומצד 
חידושי תורה 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

70$ - 120$
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128. אך פרי תבואה – מהדורה 
ראשונה – מונקאטש, 1898

מצב כללי טוב.

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

129. שם משמואל – מהדורה ראשונה – פיטרקוב, 
תר״ץ

מצב טוב.

130. סידור ברסלב – עם פירוש עת רצון - חתימת המפרש הצדיק הנודע 
מברסלב מוהרא״ש זצ״ל

על  ומיוסד  בנוי   – רצון  עת  פירוש  עם  סידור 
 – פי דברי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב 
ועל פי דברי תלמידו מורינו הקדוש רבי נתן 
ומאמרי  תורה,  בפסוקי  ומשולב   – מברסלב 
וזוהר  ומדרשים  מגמרא  הקדושים  חכמינו 

הקדוש. 

הובא לדפוס על ידי חסידי ברסלב – ירושלים 
עיה״ק. 

הנודע  הצדיק  חתימת   – השער  קדם  בדף 
שיק  שלמה  אליעזר  רבי  מורינו  מברסלב 

המכונה מוהרא״ש מברסלב. 

הצדיק רבי אליעזר שלמה שיק – מנהיג חסידי 
בה  מיבנאל,  כהצדיק  נודע  ביבנאל,  ברסלב 
הקים את בית מדרשו ורבים השכימו לפתחו 
רבינו  הנובע  מעין  חיים  מים  מבאר  לשתות 
הקדוש רבי נחמן מברסלב, ורבים נוושעו על 
נתפרסם  ובמיוחד   – וברכותיו  בתפלותיו  ידו 
כפועל ישועות אחר פטירתו אשר הבטיח כי 

רווק שיתפלל על קברו יוושע בזיווג הגון. 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$
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131. סגולה! מטבע-ברכות שנתברך על ידי 
האדמו״ר רבי משולם פייש מטאהש, עמודא 

דצלותא, עם חריטת חתימתו

בצדו האחד של המטבע ברכת האדמו״ר, עם חריטת 
חתימתו. בצדו השני, פסוקי ברכות. 

בנוגע  אישור חתום מאת משב״ק האדמו״ר,  מצורף 
לאותנטיות המטבע. 

132. תהילים עם ברכה חתומה 
״יהי   - הדור  וצדיקי  גאוני  של 
תפילותיכם  שיתקבלו  רצון 
ליבכם  משאלות  ה׳  וימלא 

לטובה״

חתומים על ההקדשה: רבי דוב לנדו, 
רבי משה הלל, רבי שמעון גלאי, רבי 

שמעון בעדני. 

כריכת עור נאה, קופסה תואמת. 

פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 3,000$
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פתיחה 
Opening Price

6,000$

הערכה
Estimated Price

9,000$ - 15,000$
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133. הסידור התהילים והתיקון של הצדיק יסוד עולם פועל הישועות הרבי 
הקדוש מריבניץ זיע״א - בו התפלל במשך תקופה ארוכה ושפך את לבו!

סידור כולל תיקון חצות ותהלים. הוצאת לוין אפשתיין ירושלים תשי״ג. 

מספר קיפולי דפים מידיו הקדושות. 

כמו״כ נמצא בין דפי הסידור קוויטל עם שמות לתפילה ולברכה. 

בצד הפנימי של הכריכה כתב גבאי האדמו״ר אני החתום מטה מאשר בזאת כי בליקוטי 
צבי זה התפלל כ״ק מרן אדמו״ר מריבניץ זיע״א תפלות שונות וכן בזמן עריכת תיקון חצות 
השתמש בזה בכל יום תקופה ארוכה. זכיתי לשמש בקודש משנת תשל״ו, ועל זה באתי 

על החתום בן ציון אדלר. 

נולד   - רבי  הריבניצער   – מריבניץ  אברמוביץ  זנוויל  חיים  רבי  עולם  יסוד  צדיק  הרה״ק 
בבוטשאן שברומניה בשנת תרנ״ז, נתייתם בילדותו, וגדל אצל הרה״ק רבי אברהם מתתיהו 
משטפנשט, שאמר עליו שהוא ׳בנו יחידו׳. גר בריבניץ )כיום מולדובה, אז אוקראינה(, וכבר 
נפש  ובמסירות  קפואות,  בנהרות  טבל  באכילה,  מיעט  ובטהרה,  בקדושה  נהג  מנערותו 
ממש נסע ממקום למקום תחת עיני השלטון הקומוניסטי למול את ילדי ישראל, ולשחוט 
כפועל  התפרסם  זו  בתקופה  פלא,  בדרך  שרד  הנאצי  השלטון  בתקופת  גם  כהלכה. 

ישועות. 

רק בשנת תשל״ג הסכים לעזוב את רוסיה, תחילה ישב בארץ ישראל, ולאחמ״כ בארה״ב. 
שם המשיך בדרכו המיוחדת, רבים ששיחרו לפתחו מכל קצוות הארץ לקבל עצה ברכה 
ולקברו  מונסי,  בעיר  תשנ״ו  בשנת  נפטר  הקדש.  רוח  ממש  אצלו  שראו  העידו  וישועה, 

נוהרים המונים לרפואה וישועה. 

מצב: טוב מאוד 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,500$
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134. סגולה נדירה! הקש של האדמו״ר הקדוש רבי אהרן מבעלזא זצוק״ל 
– יום הכיפורים - עם תעודת אישור חתומה

סגולה נדירה! הקש של האדמ״ר הקדוש רבי אהרן מבעלזא זצוק״ל – יום הכיפורים 

זיע״א  מבעלזא  אהרן  רבי  הקדוש  האדמו״ר  עמד  שעליו  הקש   – יחודי  סגולה  פריט 
בתפילות יום הכיפורים של שנת תשט״ז. 

יחף על קש במשך  היה לעמוד  לדורותיהם  זיע״א  מנהגם הקבוע של אדמורי בעלזא 
מבעלזא  אהרן  רבי  הרה״ק  זה  על  הקפיד  וכן   – הכיפורים  יום  הקדוש  ביום  התפילות 
ויתר על מנהג קדוש זה גם בשנות המלחמה ימי השואה האיומה, ומסופר  זיע״א ולא 

שבאחד השנים לא היה מצוי קש והורה לקנות מזרן ולפזר הקש שבתוכו למרגלותיו. 

יום הכיפורים למען  והיו החסידים חוטפים במוצאי  ידוע כסגולה מיוחדת  זה היה  קש 
יהיה להם לסגולה ולשמירה – והיו כאלו שנהגו וציוו בעת קבורתם לאחר מאה ועשרים 

לקבור עמהם מעט מקש זה – וסיורי מופת רבים נקשרו אודות סגולת קש זה. 

מצורף אישור חתום על מקור הקש מהרה״ג אדלר 

הקש נתון בתוך מסגרת עור מהודרת. 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$

135. קופסת הטבק של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק״ל, שהייתה 
בשימוש יומיומי עם טבק שנשמר שם ממנו

עוד לא היה כבושם הזה! 

זצוק״ל  כדורי  יצחק  רבי  המקובלים  זקן  של  החול  ימי  של  האישית  הטבק  קופסת 
שהייתה בשימוש יומיומי אצל הרב, בקופסת הטבק נשמר טבק שהרב השתמש בו. 

כבר נודע בשערים העניין הגדול של הרחת הטבק, שהרי הריח הוא דבר שהנשמה 
נהנית ממנו, ואצל הצדיקים והמקובלים הייתה ההרחה עסק גדול עם כוונות וייחודים. 

מצורף אישור בכתב. 

מצב: טוב. 

המקובל  יצחק הגאון  רבי 
גאון   – בנגלה כדורי  עצום 
ו״זקן  נודע ובנסתר  המקובלים״. 
ו  ת ש ו ד ק וכבעל ב ובצדקותו 
נולד  התר״ן מופתים.  שנות  בסוף 
 . ק א ר י ע בילדותו ראה והכיר ב
איש  ה״בן  תורה את  קיבל  חי״. 
מחכמי  ומחכמי וקבלה  עיראק 
 , ם י ל ש ו ר עלה י שאליה 
תרפ״ב.  בשנותיו הראשונות בשנת 
ם  י ל ש ו ר י מכריכת ב התפרנס 
למד  אל״ ספרים.  ״בית  בישיבות 
יוסף״  העתיקה. ו״פורת  בעיר 
השנים  חכמתו עם  התפרסמה 
ת  מ כ ח ורבים ב הסוד, 
לביתו  ברכתו עלו  את  לקבל 
ולקבל  נפטר ועצותיו  קמעות. 
טובה  למעלה בשיבה  בגיל 
בשנת  ובהלווייתו ממאה  תשס״ו, 

השתתפו רבבות עם ישראל. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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על  הנובר, 1833   – ביותר!!!  נדיר   – 136. מורה שורש העבר 
לימוד האלף בית העברי. 

ספרים ללימוד עברית מהתקופה הזאת אינם בנמצא כלל!!! 

מצב טוב עם בלאי אופייני, במצב נהדר יחסית לספרי לימוד מעין זה. 

137. חתימות יוצרי הספרות העברית החדשה! תעודת ]הלוואה[ 
מן תרומת כסף, של חברת ׳תועלת׳ – אמשטרדם, תקפ״ג )1823( 

– חברת תועלת – חתימות

התעודה שלפנינו הנה תעודה מס׳ 10, מימיה הראשונים של החברה. 

כי  המאשרת  באמשטרדם,  הקהילה[  ]טובת  ״תועלת״  חברת  ראשי  בידי  חתומה  התעודה 
התרומה על סך עשרה זהובים ניתנה בתורת הלוואה חופשית, בלי ריבית. 

החתומים: 

ישראל קעסטער, מנהל החברה. 

המשורר והסופר שמואל ]ישראל[ מולדר, החתום כאן כ״סוכן״ החברה. ]חתימה נוספת שלו, 
בתקופה  והיה  ׳תועלת׳,  החברה  להקמת  היוזם  היה  גם  שהוא  לציין  ראוי  מימין[.  כ״סופר״, 

מסוימת גם ראש הוועד של החברה. 

זלמן הארטאנה, הסופר. 

בשולי התעודה רישום ארוך בכתב ידו של זלמן הארטאנה אודות אגרת חוב זו שלפנינו. 

בצד ימין מופיעה חותמת החברה. 

התעודה מודפסת וכתובה על דף איכותי, כיאה 
לדפוסי אמשטרדם באותה תקופה, וזו הסיבה 
לאיכות המצוינת בה נשתמר הדף במשך 200 

השנים שחלפו מאז! 

על חברת תועלת: 

1815 יסד מולדר ביחד עם חברו משה  באביב 
 Tongeleth בשם  ספרותית  אגודה  להמנס 
המקובלת  הפורטוגזית  בהגייה  )״תועלת״ 
בהולנד(. האגודה החלה בפגישות שבועיות של 
ולקראת סוף פעילותה  ששה צעירים נלהבים, 
שומעים  היו  החברים  חברים.  כשישים  מנתה 
הרצאות בעברית על ספרות וקוראים את עיתון 
ספרותי  מאסף  הוציאה  האגודה  ״המאסף״. 

בשם ״בכורי תועלת״. 

התנ״ך,  מתרגום  למולדר  בא  העיקרי  פרסומו 
מעברית  התנ״ך  של  הראשון  התרגום  זה  היה 
תהילים  תורה,  חומשי  חמשת  להולנדית. 
ומשלי, הופיעו במהדורה ראשונה בשנת 1824, 

והודפסו אחר כך במהדורות נוספות רבות. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

1,100$

הערכה
Estimated Price

2,000$ - 3,000$
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מסעו  ]רשמי  מונטפיורי״  משה  סיר  הצדיק  השר  אל  גלוי  ״מכתב   .138
בידי  חתום  עותק   –  1877 לונדון,   – היהודי[  לישוב  ותרומתו  לארה״ק, 

מונטיפיורי

 p>An open letter addressed to Sir Moses Montefiore… Together with>
 >sojourn in the Holy Land >/p ׳a narrative of a forty days

״מכתב גלוי אל השר הצדיק סיר משה מונטפיורי... אשר העריכו לפניו הרבנים המפורסמים 
סיפור  אליו  ונלווה  סלאנט...  שמואל  הגאון...  והרב  אויערבאך...  מאיר  הגאון...  הרב  ה״ה 

ישיבת ארבעים יום בארץ הקדושה בלשון אנגליזי. 

לונדון, 1877. מהדורה שניה. 

בארץ  מונטיפיורי  משה  ר׳  של  מסעו  קורות  ]באנגלית[  נדפסו  ואנגלית.בספר  עברית 
ישראל בשנת תרל״ה )1875(, ונוסח מכתב ארוך וחשוב שכתבו לו שני רבני ירושלים, מרן 

 >p/<.רבי שמואל סלנט ומרן רבי מאיר אויערבאך, לקראת הגעתו לירושלים

 >p/< .המכתב נדפס כפי שכתבוהו הרבנים, בעברית, וכן תורגם כאן לאנגלית

 To Mr. Marcus N. Adler,״ יד:  בראש עמוד השער האנגלי מופיעה הקדשה בכתב 
with Sir Moses Montefiore׳s best wishes״ ]״לאדון מרקוס נ. אדלר, עם מיטב 

 >p/<.איחוליו של סיר משה מונטיפיורי״[. החתימה היא של מונטיפיורי עצמו

מרקוס נתן אדלר )1837-1911(, בנו של רבי נתן מרקוס, בנו של רבי מרדכי הכהן אדלר 
 >p/<.1803-1890(, רבה הראשי של בריטניה(

 John מאת  מונטפיורי,  משה  של  מקורי  תצלום  מודבק  השמאלית  הפנימית  בכריכה 
 >p/< .ותחתיו מודבק תו ספר של מרקוס אדלר ,Crow Twyman

בצדה הפנימי של הכריכה האנגלית נדפס סמל מרשים ביותר של משפחת מונטפיורי, 
עם שלושה דגלי ״ירושלים״!
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

40$ - 60$
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143. סדר למספד על המלכה 
לונדון,   – ויקטוריא  הנאהבה 

תרס״א

עברית ואנגלית.

144. אור מאיר – ביבליוגרפיה, רשימת ספרים – אפריים 
דיינארד – ניו יורק, תרנ״ז ]1896[

מצב טוב.

נדירה!  מהדורה  מרתק!   .147
הנהר  עם  החדש,  הברית  ספר 
הסמבטיון במדינת חינא )סין( – 

חותמות

האגא  עוזיאל  הוא  התייר  ״שם 
וימת  מבוסטון, אשר שבוהו החינאים 

בכלא...״. 

נדפס בפיטרקוב בשנת תרע״א. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

60$ - 100$



פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

 – ברורה  שפה  סידור   .148
סין  בשנחאי,  ]נדפס  אירקוטסק 

– שנות העשרים[

נוסח אשכנז. 

חותמות של בית הכנסת הראשי בעיר 
חרבין. 

מצב טוב. פגמים בשדרה. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

154. הגדה של פסח – עם תרגום ותווי נגינה – שער 
בתחריט מפואר – קלן-המבורג, 1838

עמוד.  מול  עמוד  וגרמנית  עברית  מצוייר.  השני  שערים.  שני 
תוי הנגינה הם ל״הודו״, ״אדיר במלוכה״, ״חסל סידור פסח״, 

״אדיר הוא״, ״אחד מי יודע״ ו״חד גדיא״. 

86 עמ׳ 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

בחתימתו  ממוני  מסמך   .156
ממיר  פיוויש  אליעזר  רבי  של 

– ירושלים, תרט״ז

מק״ב  הרב  מוזכר  במסמך 
]מקניגסברג, בעל הכתב והקבלה[, 
וכן השר הרמ״מ = משה מונטפיורי. 

תרט״ז. 

רבי אליעזר פייוויש חתום על כרוזים 
הת״ר  בשנות  הישן  בישוב  שנדפסו 

בעניין האיסור על בתי הספר. 

KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

74

157. גידולי תרומה – למברג, תקס״ט – עותק מיוחס – 
הסכמות חסידיות

גידולי תרומה. למברג )כמו בויניציאה(, תקס״ט. שער בדיו אדומה. 

בפתח הספר נדפסו הסכמות מאת גדולי החסידות, ובהם המגיד 
מקאזניץ, החוזה מלובלין, רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד. 

בשער הספר חותמות: 

היה  וצשינוב.  בוקובסק  אב״ד   – פרענקיל״  תאומים  ״פינחס  רבי 
חתנו של האדמו״ר בעל ה״דברי יחזקאל״ משינאווא, וממלא מקום 
חיים׳  ה׳דברי  לבעל  מאוד  מקורב  היה  ציעשנוב.  ברבנות  אביו 

מצאנז. 

חותמות בנו רבי ״יהושע העשיל תאומים פרענקיל״, אב״ד ספאקוב, 
חתנו של דודו זקנו האדמו״ר רבי חיים שמואל שטרנפלד-הורוויץ 

מחנטשין. נפטר בשנת תרנ״ד. 

חתימתו בראש השער: ״יהושע העשיל תאומים פרענקיל בלאאמ״ו 
הג׳ החסיד מ ׳ פינחס זללה״ה״. 

חתימה נוספת עתיקה, לא מפוענחת. 

 – אברהם  תולדות   .158
ראשונה  מהדורה   – חסידות 
 – תרמ״א   1881 פשמישל   –
מאורי  הסכמות   ]![ עשרות 

החסידות 

חידושים על כמה מסכתות מהש״ס, 
אב״ד  אייזנברג  אברהם  רבי  מאת 
הרה״ק  של  הקרוב  ידידו  אוליינוב, 

רבי נפתלי מרופשיץ. 

עשרות  נדפסו  הספר  בפתח 
הרבנים  מגדולי  חשובות  הסכמות 
המחבר,  ידיד  ובהם  והאדמו״רים, 
בעל  הרה״ק  מרופשיץ,  הרה״ק 
חינוך׳,  ה׳מנחת  משה׳,  ה׳ישמח 
הרבי  מצאנז,  חיים  רבי  הרה״ק 
מקומרנא, הרה״ק מזידיטשוב, ועוד 

ועוד. 

״שמות  בדפי  אחרון  דף  חסר 
הפרענומארנטין״ שבסוף הספר. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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159. מהר״ם שיף – המבורג, תק״ז – מהדורה נדירה מאוד 
שאינה מצויה במכירות, עם שער בתחריט מפואר

אחר  בתחריט  שער  עם  דומה,  די  מהדורה  שנה  באותה  יצאה 
במפעל  המהדורות  שתי  שבין  ההבדלים  על  ראו  שלפנינו.  מזה 

הביבליוגרפיה. 

בראש השער חתימות של רב ממשפחת בנעט, בנו של רבי מענדל 
בנעט. 

מצב טוב.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

160. אור חדש – פרנקפורט דאודר, 
אדלר  מרדכי  רבי  והגהות  חתימה 

הכהן

עם  הלכות  חידושי  שני:  חלק  חדש.  אור 
חידושי הפוסקים. 

מרדכי  רבי  של  ידו  בכתב  והגהות  חתימה 
רבי  של  אביו  הנובר  של  רבה  הכהן  אדלר 

נתן אדלר מלונדון. 

כריכה נאה 

פגמים בשער, משוקמים בפשטות. 

מצב טוב, פגמים ובלאי.
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

76

161. ים של שלמה – עותק בו למדו גאוני ישראל 
– אופיבאך, תע״ח

ים של שלמה. מסכת חולין. אופיבך, תע״ח. 

זצ״ל  טיקטין  דוד  רבי  הגאון  של  חתימתו  הפורזץ  בדף 
)תרכ״ו, 1866 – ג׳ בניסן תרפ״ד, 1924( היה מראשי ומנהלי 
דיין  בישיבה.  ובוחן ראשי  חיים, שימש כמשגיח  עץ  ישיבת 

בבד״ץ ירושלים ב׳חורבה׳. מחבר הספר ׳מגן דוד׳. 

בראש שער הספר חתימה עתיקה משנות הת״ק: ״שמשון 
בן הר״ר טעבל --- זצ״ל״. 

בתחתית השער חתימה עתיקה קשה לפענוח. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני, מעט סימני עש, מעט קרעים. 
כריכה קדמית רופפת. 

תמיד  עולת  סידור   .162
האדמו״ר  של  העותק   –
מלובלין רבי אברהם איגר - 

בני ברק

איגר  אברהם  רבי  האדמו״ר 
משנת  החל  תשס״ג(,   – )תרע״ד 
מלובלין  כאדמו״ר  כיהן  תש״ה 
האדמור  של  חותן  ברק.  בבני 

הנוכחי מאמישונב.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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ירחמיאל  רבי  של  העותק   - קיצוש״ע   .163
מורגנשטרן מווישקוב, עם חתימותיו וחותמותיו

קיצור שלחן ערוך. וילנה, תרס״ה. 

העותק האישי של האדמו״ר רבי ירחמיאל מורגנשטרן, עם 
חתימותיו וחותמותיו. 

הקדוש  הרב  בן  מווישקוב,  מורגנשטרן  ירחמיאל  רבי 
זצ״ל  מרדזמין  אריה  יעקב  חיים  רבי  של  בנו  מראדזמין. 

הי״ד. היה גיסו של רבי מאיר׳ל מאמשינוב. 

מצב די טוב. סימני עש. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

 – שמעתתא  שב   .164
למברג, 1857 – חתימות 

חשובות

גאוני  חתימות  הספר  בשער 
ישראל: 

סג״ל  מנלי  מנחם  רבי 
עם  התכתב   - מפריסטיק 
בעל  נתנזון,  שאול  יוסף  רבי 

״שואל ומשיב״ 

שפירא  אביעזרי  רבי 
האדמו״ר   - ]מדרוהוביטש[ 
מגוואדזיץ. חתנו של דודו רבי 
האדמו״ר  יחיאל  מאיר  חיים 

הראשון מדרוהוביטש. 

רבי שמואל זנוויל כהנא. 

מצב טוב. סימני עש.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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תרגום  עם   – משנה  סדרי  ששה  סט   .165
אשכנזי – ברלין תקצ״ב – סט יפה

באותיות  לאשכנזית  תרגום  עם  משנה  סדרי  ששה 
שניאור  רבי  מאת  נחת  כף  מלא  ופירוש   – עבריות 
ידי חברת  על  לאור  יצא   – ועוד  ציונים  פייביש הערות 

אוהבי תורה ומדע שבברלין – ששה כרכים. 

ברלין – תקצ״ב – תקצ״ד 

עם  מקופל  דף  עם   – תקצ״ב  ברלין   – זרעים  סדר   )1
ציורים שלם. 

מנויים  רשימת  עם   – תקצ״ב  ברלין   – מועד  סדר   )2
בגרמנית באותיות לטיניות 

3( סדר נשים – ברלין תקצ״ג - 2 עמודים הקדמה בגרמנית 

4( סדר נזיקין – ברלין תקצ״ג – 2 עמודים בגרמנית 

5( סדר קדשים – ברלין תקצ״ג 

6( סדר טהרות – ברלין תקצ״ד 

סט יפה – כריכות מקוריות חלקם אינן מחוברות – קצת 
נ״ע 

 – זבחים  מסכת   .166
סלאוויטא, תקפ״א

מצב בינוני-בעייתי. נזקי עש.

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$
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167. שם משמואל – למברג, תקע״ז – דפוס רבי 
הסכמות   – אלימלך׳  ׳נועם  מו״ל  יארוש,  שלמה 

אדמו״רים – הגהה חשובה

הסכמות גדולי הרבנים והאדמו״רים, ובהם ה׳ישמח משה׳, 
צבי  נפתלי  רבי  של  שכתב(  )מהמעטות  נדירה  והסכמה 

הורביץ. 

נזקי עש.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

168. שמש צדקה – ונציה, תק״ג – חתימת רבי יוסף 
כהנא רפאפורט אב״ד סאמבור – חתימות נוספות - 

שער בתחריט מרשים

מהור״ר  בלא״א  מפרוסטיץ  יהודא  יצחק  הק׳  ״...  דהויה:  מעט  חתימה  הספר  שער  בראש 
ישעי׳ מפרוסניץ״. נקרא גם רבי איציק 
מגיד. כיהן כרב בגוייטיין, ואחר כך רב 
בקהילת מיסליץ )מיזלאב(, עד פטירתו 

בשנת תקמ״ט. 

הנושא  בעמוד  ההסכמות,  דפי  לאחר 
ושירים״,  ״הסכמות  הכותרת  את 
יוסף  רבי  של  עתיקה  חתימה  מופיעה 
אב״ד  הוא  כנראה  רפאפורט,  כהנא 
משנות  בשו״תים  הנזכר  סאמבור, 

הת״ק. 

בתחתית השער חותמת: ״אהרן זעליג 
זוסמאן משפערוב״ ]שפערוב הסמוכה 
העיר  שם   - שבפולין.  לפיעטרקוב 
החסידים  אך  ״פשערוב״,  היה  המקורי 
באומרם:  ל״שפערוב״,  שמה  את  שינו 
רב״[.  ״שפע  אלא  רב״  ״פשע  לא  כאן 

חותמתו גם בעמוד האחרון בספר. 

הודעות  נדפסו  השער,  שאחר  בדף 
שונות בלטינית, אודות הספר. 

משה  של  תחריטים  הספר  בשער 
רבינו, אהרן הכהן, וסיפור דוד וגוליית. 

מצב טוב. כתמי זמן. פגמים קלים.
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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169. ספר התרומה – פראג, תקע״א - 
מפראג  בונדי  יונה  רבי  הגאון  חתימות 
ורבי אורי פייבל לפכוביץ, הדיין מדרזדן

הר״ר  באא״מ  יונה  חתימה:  הספר  בשער 
אברהם באנדי. 

מחוקה,  מעט  נוספת  חתימה  השער  בראש 
ותחתיה חתימה: ״הק׳ אורי פייבש ליפקוויץ״. 

מצב טוב.

רברבי  אשלי  הספר  על  הגהות  כ-100   .170
– פיורדא – חתימות עתיקות, ביניהן של רבי 

חיים בוסקוביץ

שער מאויר. 

חלק מההגהות ארוכות מאוד. 

מצב בינוני. בלאי.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

171. כרך ענק של שולחן ערוך ]חו״מ[, 
הרבה  עם  מפואר,  מאויר  שער  עם 
תקי״ב  המבורג,   – והגהות  כיתובים 

]1742[

חתימה בשער הספר: ״משה...״. 

יד  בכתב  תורה  חידושי  השער  קדם  בדף 
עתיק. 

בגב השער חתימות עתיקות. 

בדף האחרון בספר עוד חידושי תורה בכתב 
יד. 

ניכר כי הכותב הוא גאון מופלג בתורה. 

מצב די טוב. בלאי אופייני.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 500$
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172. מאמר אסתר – אופען, תקצ״ב ]1832[ – 
העותק של רבי משה פולק אב״ד בוניהאד, עם 

הגהות

מהדורה ראשונה. 

יוסף במה״ו  ומלואה  ״לה׳ הארץ  בפתח הספר חתימה: 
שלמה...״. בעמוד הבא: ״זה הספר שייך להתורני האלוף 

הקצין המרומם ומופלג ה״ה ר׳ יוסף בערגר״. 

בדף השער חותמת רבי משה פולק אב״ד בוניהאד. 

מצב טוב. פגמים.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

173. ים של שלמה – שטטין, תרכ״ח – העותק של רבי שמואל וייס זצ״ל 
אב״ד וענגראב, עם חתימות והגהות למדניות

 ״זה הספר שייך להרב הגאון והגדול והחסיד המפורסים ובקי ... הר׳ שמואל במוה״ר משה 
... אב״ד ד״ק ווענגראב והגליל״ )תרי״ט-תרע״ט( בעל ׳מנחת שמואל׳ ו׳שערי ברירה׳ )נדפסו 

בפיטרקוב, תרע״א(.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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 - רבי אברהם שפירא  הרה״ק   – רשפי אש   .174
גלאנטא, תרצ״ג – נדיר!

ספר נדיר מאוד עם רשימת הפומינרטנטין בסוף. 

הסכמות גאוני ישראל. 

מצב טוב.

חכמים  שפתי   .176
דמיין,  -פרנקפורט 
חתימות   – תע״ב 
עתיקות מאוד – כריכת 

עור מקורית נאה

בשער הספר כמה חתימות 
אחד  עתיקים,  ורישומים 

מהם משנת תק״ח. 

חתימה נוספת בדף א׳. 

בסוף  נוספת  חתימה 
״... הספר הלז שייך  הספר: 

להאלוף... פה המדינה... ״.

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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177. עותק מיוחס! – ספר המכריע – ליוורנו, תקל״ט 
– מהדורה ראשונה – הגהה בכתב יד

על כריכה הספר נטבעה הקדשה: ״זה נתן החתן אברהם חיים 
הניקרא אלטיר בן חנה מיאס״. 

מצב טוב מאוד. פגמים קלים.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

משה  רבי   – דרבה  הכנה   .178
מהדורה   – מחוסט  גרינוולד 

ראשונה

מצב טוב.

179. ספר איוב עם פירוש רבי שמחה 
אריה מהרובשוב - רישומים בכתב ידו 
הכותב  ״אנוכי  סלנט:  זונדל  רבי  של 

היום ערב שבת קודש...״

איוב. עם פירוש רבי שמחה אריה מהרובשוב. 
ורשה, תקצ״ח. מהדורה שניה. בספר רישומים 
לבית המדרש מנחם  רבים על שייכות הספר 
ציון בירושלים, אשר הגה״צ רבי זונדל מסלנט 
חותמת  שבו.  הספרים  אוצר  על  אחראי  היה 

בית המדרש בשער.

בשער  הפורזץ,  בדפי  נמצאים  הרישומים 
הספר, וכן בדף נח.

מצב טוב. כתמים.
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פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

המשכיל  הרב  המו״ל  חותמת   - מיגש  הר״י  שו״ת   .180
פרומקין-רודקינסון, וחתימת רבי צבי הירש רבינוביץ בנו 

של רשכבה״ג רבי יצחק אלחנן מקובנא

תשובות רבינו יוסף הלוי מיגאש. 1870. 

בתחתית השער חותמת של המוציא לאור, ר׳ מיכאל הלוי פרומקין, 
נכדו של הרה״ק רבי אהרן מסטראשעלע. 

 ,1845 רודקינסון;  לוי  מיכאל  חייו  ובהמשך  ְפרּומקין,  לוי  מיכאל 
מו״ל  היה  יורק(  ניו  תרס״ד,  בטבת  י״ח   ,1904 בינואר   6  – דוברובנה 
יהודי, מחבר פורה מאוד, ודמות שנויה במחלוקת.  עיתונות ומתרגם 
מחלוצי ז׳אנר הסיפור החסידי. אחיו מאב, היה ישראל דוב פרומקין, 
כתב  פרומקין  ומתרגם.  ישראל  בארץ  העברית  העיתונות  מחלוצי 
ספרים על חסידות וספרים במסורת חב״ד בפרט. בהמשך התקרב 

לחוג תנועת ההשכלה היהודית, והוציא לאור עיתונים עבריים. 

בדף הפורזץ חתימה: ״מספרי ]הירש[ ראבינאוויץ בה״ג מו״ה יצחק 
אלחנן מקאוונא״. 

פרומקין- המו״ל  מאת  מרגשת  הקדמה  נדפסה  הספר  בפתח 
רודקינסון, בה הוא כותב: ״מידי עברי התמהמהתי בפאלעצק לחזות 
בנועם פני ידיד משפחתנו הרב הגאון ר׳ שלמה זלמן פראדקין... ואז 
העירני הגאון בצדק ונשא מדברותיו עלי בתוכחה גלויה לאמר! הן אם ההשגחה העליונה 
צוותה על מקור חייך ופרנסתך כי מהדפסת ספרים תהינה! למה לא תעמול גם אתה כי 
יהיו רצויים מעשיך בעיני כל! ולמה תחפש חפש מחופש אחרי ספרים חדשים... המעט לנו 
בשדמות ספרי העברית ספרים עתיקים מרבותינו גאוני עולם... מה גם כי אינם תחת סוגי 
המפלגות אשר נפלגו עתה בעמנו לדאבון נפשנו, כי לכולם קודש המה... ושונאיך לא יצאו 

עוון בך, וברינה יאספו אלומותיהם ביתה... 

ושאלתיו למי מקדושים אפנה לחדש אורם? אז ענה ואמר סוב פנה לך אל ארצות המזרח 
ושמה תמצא כל מאוויך, אך הראשון אשר אשתוקק כי יהל אורו עוד הפעם, ואשר ידעתי 
יהנו לאורו, ועליך  כי נחוץ הוא מאוד לכל תופש תורה, הוא שו״ת הר״י מיגאש, כי רבים 

תבוא ברכתם״. 

מצב טוב.

 – הרמב״ם[  ]פסקי  יד  חזק   .181
מהלמן  מאוסף   – תרכ״ו  אודסה, 
– הקדשה בכתב יד חכם הקראים 
באודסה, יצחק ביים – נדיר באופן 

יוצא דופן!

בשער הספר הקדשה: ״למנחת מזכרת 
הרבני  וחכם  הנבון  להאברך  אהבה 
משה ... מאת מוקירו יצחק ביים״. למיטב 
מעולם  נראה  לא  ידו  כתב  ידיעתנו 

במכירות. 

לאור  בהוצאה  גם  עסק  ביים  יצחק 
לרוב  מוזכר  ושמו  שונים,  ספרים  של 
בגליונות עיתון ׳הצפירה׳ באותה תקופה. 
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

מהדורה   – רע״ט  ונציה   – מהרי״ק  שו״ת   .183
ראשונה

שאלות ותשובות מהר״י קולון. 

ונציה רע״ט – מהדורה ראשונה 

דפוס דניאל בומברג. 

כ״ב  ד׳  יום  הספר  השלמת  והיתה   – אחרון  בעמוד  קולופון 
אדי״ל  ברוך  בני  ישראל  מזרע  האחים  ידי  על  רע״ט  אדר 

קינ״ד במצות ובבית דניאל בומבירגא מאנווירשא. 

מצב: חסר שער ו2 דפי מפתחות אחריו – נקבי עש לא רבים 
– ב10 דפים אחרונים נ״ע רבים וחסרון בטקסט.

184. סט שלם – חומשים תורה 
תמימה – ווילנא תרס״ד

חומשים תורה תמימה – מהג״ר ברוך 
עפשטיין מפינסק 

ווילנא תרס״ד 

שני  כרך  כל   – טוב  במצב  יפה  סט 
שערים 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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 - תקמ״ו  שלוניקי,   – לחיים  סמיכה   .185
יעקב  רבי  הגאון  חתימת   - ראשונה  מהדורה 

יעבץ מגדולי רבני תורכיה

הספר  בשער  כותב  איזמיר,  מגאוני  יעבץ,  יעקב  רבי 
שהוא קיבלו במתנה מהמחבר עצמו, רבי חיים פאלאג׳י! 

ולאביו  זינבול  מרת  לאמו  נולד  יעבץ  יעקב  בכור  חכם 
חכם חיים משה יעבץ באיזמיר אשר בתורכיה. 

מפי  יעקב׳  ׳בית  בישיבת  למד  יעבץ  יעקב  בכור  חכם 
גדול  שקדן  היה  הוא  פלאג׳י.  חיים  חכם  המובהק  רבו 
ישנתי  לא  כימים  ׳לילות  עצמו  על  שמעיד  וכפי  בתורה 
בבית המדרש, שנת קבע ושנת עראי, ובכל כוחי עבדתי 
ולא מנעתי עצמי מבית המדרש מיום הראשון עד היום 

השביעי אפילו דלא היה לי פנאי׳. 

לימים, נתמנה להיות רב מלמד תלמידים בבית המדרש, 
שבו הוא עצמו למד וחונך. חכם אברהם פלאג׳י כתב עליו 
איזמיר  מעירנו  שהיה  יעבץ  יעקב  בכור  ׳חכם  בהספדו: 
ירושלים,  הקודש  בעיר  וטהרה  בקדושה  לומד  ושהיה 
את תלמידיו היה אוהב כבנים והיה שמח שמחה גדולה 

שזיכהו ה׳ להעמיד תלמידים הרבה׳. 

חשון  א׳  ביום  ונטמן  נפטר  ובה  לירושלים  עלה  לימים 
תרל״ה )1875(. 

ספרו היחיד שנדפס הוא ספר ׳צור יעקב׳ בו דרשות וחידושים על סדר פרשיות התורה ויצא 
לאור בשנת תרכ״ו )1866( בדפוס בן ציון בנימין רודיטי שבאיזמיר. ספר נוסף שכתב ונזכר 

בדבריו הוא ׳עדת יעקב׳ חידושי הלכות ואגדות אך הוא לא זכה עדיין לצאת לאור. 

מצב בינוני. נזקי עש. 

186. שנות חיים – אמשטרדם, 
תקכ״ה – מהדורה יחידה

החיבור המקורי כולל שני חלקים: 
והשני  משלי,  על   – הראשון 
)שלפנינו, עם שער בפני עצמו( – 

על קהלת, ושמו: ״שנות חיים״. 

המחבר הוא הגאון רבי חיים מזיא. 

סמל  נדפס  הספר  בשער 
בשער   - זוסמנש  ליב   – המדפיס 

הספר: אריה )תרגום של ׳ליב׳(. 

הפסוקים,  סביב  נדפס  הפירוש 
מנוקדים. 

שיר  המחבר,  הקדמת  בסוף 
מחורז ומנוקד, באקרוסטריכון.
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 120$
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187. דרבוני זהב – עם רישומים בכתב יד קודשו 
של אבי תנועת המוסר, רבי זונדל מסלנט

שלפנינו  העותק  שייכות  על  מ[  ]בדף  רישום  וכן  חותמות 
לבית המדרש מנחם ציון בעיר העתיקה בירושלים. הרישום 
הוא בכתב ידו של רבי זונדל מסלנט, שהיה אחראי שם על 

אוצר הספרים. 

חסר שער הספר. העותק מתחיל בהקדמה. דף ההקדמה 
פגום.

עם   - נשים  עזרת   .188
חתימת הדיין ממונקטש רבי 
רבי  חותמת   - וייס  מנחם 

פנחס וייס דומ״צ מונקטש

תרי״ט.  לייפציג,  נשים.  עזרת 
חיבור מקיף על תקנת עגונות. 

״משה  חתימה:  הספר  בשער 
שחוט מווארשא ...״. 

וקוני  צורי  לכבוד  מהוני  ״קניתי 
דק״ק  דומ״ץ  ווייס  מנחם  הק׳ 

מונקאטש יע״א״. 

וייס  פנחס  רבי  של  חותמתו 
דומ״ץ דק״ק מונקאטש. 

קרע בשער. כתמי זמן.

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

88

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

200$ - 1,000$

189. האיור המצמרר שמספר את סיפור שריפת תורתו של 
המחבר על ידי הפורעים – תופעה יחידה בספרות התורנית! 

- פריט היסטורי מרתק!
לפנינו מסכת ברכות מיוחדת במינה ויחידה מסוגה, נדפסה במהדורת 
רגע  כל  לנצל  כדי  הכריכה  על  שכתוב  כפי  בדרך״  ״ובלכתך  של  כיס 
הגאון  של  שלם,  היסטורי  סיפור  בתוכה  ומגלמת  בדרך,  גם  ללימוד 
המחבר בפרט ושל התקופה - מצבם הנורא של יהודי אירופה במלחמת 

העולם הראשונה - בכלל

יתכן וזהו העותק היחיד בעולם מספר זה, עם הציור! 

הספר מורכב ממספר חלקים: 

 א. פרקים ראשון ושני ממסכת ברכות בתלמוד הבבלי. דפוס צילום זעיר 
חלק  בתחתית  ׳ביאור׳  גם  יש  ותוס׳  רש״י  שמלבד  ישנה,  מהדורה  של 
והמתרגם.  העורך  מאת  לועזית,  בשפה  ביאור  או  תרגום  וכן  מהדפים, 

]ראו להלן על תרגום וביאור זה[. 

ב. מאמרים שונים של העורך – המחבר, 

זאב  0(;״<רבי   ,255  ,255(rgb  :color-background״=style  span<  
וואלף גרסטל זצ״ל, ״הרב הבוטניאי״ - דמות פלאים עליה נספר להלן. 
הספר עוסק>/nbsp&>span;במגוון נושאים. הכל ביידיש. כולל איורים 

מעניינים. 

 ג. הספדים של הגר״ז גרסטל בבית העלמין בלבוב, על יהודים קדושים 
שנספו בפוגרומים בעיר, ולפני כן מובא תיאור הפוגרומים. 

ד. מילון יידיש – לועזי. 

ה. הערות על מסכת ברכות, ביידיש. 

ועוד ועוד... 

ללא ספק מדובר בספר מיוחד ויחיד במינו! הן בתוכנו, הן בצורתו, והן בהופעתו – האיור 
המצמרר שעל הכריכה. 

מצב: טוב. סימני עש זעירים במעטפת המאוירת ובדפים. בלאי אופייני לקונטרסים דקיקים 
כאלו. 

//:https״=href a<;nbsp&על העורך הרב גרסטל, והמסכת ברכות שלפנינו, ניתן לקרוא
pdf.87_26653_org_hebrewbooks/pagefeed/org.hebrewbooks.beta״ 
target=״_blank״ rel=״noopener״<כאן>/nbsp&>a;במאמרו של הרב מאיר וונדר.  

בין היתר הוא מספר: 

בתורה  גדול  רב  אחד  מצד  גליציה.  רבני  יתר  בין  צבעיה  בשלל  חריגה  פלאים  דמות 
לבריות,  ונוח  מידות  בעל  דעת,  צמא  אשכולות  איש  מרבים,  שמים  ירא  הישן,  מהטיפוס 
ומצד שני מתמטיקאי בן בית בשבילי רקיע ומהלך המזלות, אספן צמחים ובקי בבוטניקה, 

ולו יד ושם בשפות המזרח ועמי הקדם. 

... שיגרת חיי השלוה של רבי זאב וואלף באה לקיצה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, 
בה ניטל עליו לשתות כוס יסורים מלאה וגדושה. ברח מפני גייסות הרוסים ללבוב, והגיע 

במנוסתו עד פראג. 

בינתים נודע לו כי קוזק אחד 

הצית את ביתו ביאריטשוב, כל רכושו היה למאכולת אש, ואין לו לאן לשוב. במיוחד כאב 
לו על חבילות כתביו שהיו ארוזות בשקים ומוכנות לדפוס. 

רק דפים בודדים על התחלת מסכת ברכות שרדו מעבודתו הכבירה ]והם הנראים בציור 
שבשער הספר שלפנינו[: תרגום כל תלמוד בבלי ליידיש. בשבע השנים האחרונות היה 
שקוע בעבודה זו, עד שהגיע לסכנת איבוד מאור עיניו. יידישיסטים מומחים שבחו את טיב 
תרגומו, אך היו רבנים שלא ראו בעין יפה פעולה מעין זו. בני יריטשוב הפצירו בו שיחזור 

לעיירתם, אבל מחוסר ברירה נשאר בלבוב כרב נכבד...״. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
190. תגלית! ספר סגולה! חידושי מהר״י. הורדנא, תקנ״ג. מאת רבי יעקב 
ופגמים  מועטים  עש  סימני  טוב.  מצב  ראשונה.  מהדורה  מבריסק.  לוי  בן 

בכמה דפים.

191. אשלי רברבי – זיטאמיר, תרכ״א ]1861[ – 
חותמות ורישומים

מצב בינוני. סימני עש גם בכריכה המקורית. פגמים ובלאי.

סופר׳,  ה׳שבט  של  תורה  חידושי   .192
בכתב ידו של תלמידו – חמישה עמודים 

גדולים! ]משנת תרל״ד[

נדפס  ונאה.  צפוף  יד  בכתב  עמודים  חמישה 
בשו״ת שבט סופר סימן יט. 

בראש העמוד הראשון רשם התלמיד: ״חידושי 
כפול  דתנאי  בסוגי׳  הגאון  אמו״ר  מאת  תורה 

גיטין דף ---״. 

״סוגי׳  הקדמה:  נדפסה  בספר  ששם  מעניין 
דתנאי כפול גיטין דף ע״ה ע״א שלמדנו בישיבה 

שנת תרל״ד לפ״ק בזמן הקיץ״. 

הכותב,  זהות  לגבי  מחקר  עוד  נדרש  לדעתנו 
ומשמעות כתב היד שלפנינו. לא נבדקו שינויים 

בין כתב היד לנדפס. 

מועט  ובלאי  בדפים,  חריצים  טוב.  כללי  מצב 
בשוליים. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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רבי  האלוקים,  ארון  על  תבכה  במר  ציון   .193
עקיבא יוסף שלזינגר בעל ספר לב העברי – ההספד 
ידועה  זוננפלד - מודעה שאינה  יוסף  חיים  של רבי 

ביבליוגרפית!

סופר,  הכתב  תלמיד  וצדיק,  גאון   – שלזינגר  יוסף  עקיבא  ר׳ 
הרב  של  בתו  ליבה,  את  נשא  חיים״.  ה״מחנה  שיק,  המהר״ם 
הלל ליכטנשטיין. וקנאי גדול נגד הרפורמה והמחדשים ואוהב 
הארץ ויישובה בצורה בלתי רגילה. אצלו נתישבו יחד ״השקפות 
בר׳  ומלחמה  מודרנה,  של  גילוי  בכל  מלחמה  כמו  קנאיות״ 
מודרנה  של  יסודות  לדעתו,  שהכניס,  הילדסהיימר  עזריאל 
התיישבות  של  לאומיות״  ו״השקפות  האורתודוכסיה,  לתוך 
בארץ ישראל, חקלאות, אהבת המלאכה, הקמת בתי חרושת 
וגדודי שמירה. היה מהראשונים שפעלו באופן מעשי לרכישת 

אדמות ולפיתוח החקלאות בארץ. 

תלמיד חכם גדול ואמיץ לב. גאון מקורי בהלכה ובהנהגה. 

נדיר ביותר! אינה רשומה במפעל הביבליוגרפיה ואינה בספריה 
הלאומית. 

מצב טוב. אבל קרע עם חיסרו גדול בפינה השמאלית למעלה 
של הדף, אך ללא חיסרון בטקסט. 

194. מסמך מעניין בחתימות ראשי 
כולל פולין, אודות סידור העברת 
ה׳כתב  בעל  ששלח  התרומות 
והקבלה׳ רבי יעקב צבי מקלנבורג 
אב״ד קניסבורג – ירושלים, תרט״ז 

– חותמת נדירה של הכולל

חתומים על המסמך: 

)תקס״ג-תרכ״ג(,  דוד טביא מלומזא  רבי 
ממייסדי וראשי כולל פולין. אבי משפחת 
החליט  ארצה  כשעלה  הירושלמית.  ילין 
להחליף את שם משפחתו לעברי. ״יעלין״ 
ששם  ומאחר  ״צבי״,  פירושו  בפולנית 
לשם- מתאים  אינו  פרטי  שם  בתור  זה 

משפחה בחר בתרגומו הארמי טביא וכך 
ויהודי   , מלאמזא  טביא  דוד  חותם:  היה 
מקום  שם  על  לו  קוראים  היו  ירושלים 

מוצאו: ר׳ דוד לומזר. 

רבי פישל לוי ]רובין[ ממונה הכולל. 

רבי מרדכי מאיר רובינזון – אב״ד מזריטש 
כדיין  כיהן  ארצה  עלותו  ולאחר  בפולין, 

בירושלים. נסתלק בשנת תרכ״א. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$
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ליובאוויטש,  אזור  עיר המחוז של  – באבינאוויטש,  דאירכסא  כתובה   .195
תרנ״א - נדיר ומעניין!

החתן: ליב מיכל בן יצחק שאול הלוי, הכלה: טשערנא בת ישכר דובער. 

העיר באבינאוויטש היא עיר המחוז של אזור ליובאוויטש. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

וארוך  חשוב  תורני  מכתב   .196
ובחתימתו  ידו  בכתב  מאוד 
אברהם  שלמה  רבי  הגאון  של 
רעזעכטא ״הגאון מאוזרקוב״ בעל 

׳ביכורי שלמה׳

רעזכטע,  אברהם  שלמה  רבי  הגאון   
)תר״ג-תרפ״ח(,  מאוזרקוב״  ״הגאון 
עם  התכתב  בדורו,  המשיבים  מגדולי 
יצחק  רבי  כמו  המובהקים  דורו  גאוני 
אלחנן מקובנא, רבי יהושע מקוטנא, רבי 
אברהם מסוכטשוב, רבי אברהם מרדכי 
תשובותיהם  ועוד.  חמד״  ה״שדי  מגור, 
נדפסו בספרו רב הכמות והאיכות שו״ת 

״ביכורי שלמה״ )פיעטרקוב, תרנ״ד(.
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פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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197. הזמנה מיוחדת מאת ה׳לב העברי׳ לחתונת 
בתו – מודפסת בזהב – ירושלים

שלזינגר:  יוסף  עקיבא  רבי  הוסיף  ההזמנה  בנוסח 
״החתונה תהיה בס״ד למז״ט בחודש אלול הבא לטובה 
ההיא,  בעת  ולראות  לעלות  מצווה  גוררת  ומצווה  אי״ה, 
הקדמתי  כן  על  במועדו,  החג  את  ולשמור  רצון,  עת 

בקריאה כדי הכנה ולהיות פה עמנו ה׳ בהר ציון״. 

בשולי ההזמנה הוסיף )בדפוס( בקשה: 

אשר  עולם׳  ׳ברית  ספרי  על  בחוב  עוד  הנשארים  ״אלו 
כי   – תשלומם  את  ולשלוח  למהר  ימחולו  ברצון  קיבלו 
השעה צריכא לכך״. תופעה נדירה מאוד שבה בהזמנה 
הוצאות  עבור  הכסף  להזדקקות  התייחסות  ישנה 

החתונה. 

הזמנה נדירה מאוד! 

מצב טוב, אולם הדף נחתך לשניים. קרעים נוספים.

198. שטר ממוני קדום, עם חתימות חשובות – ירושלים, תרכ״ד ]1864[

חתומים על השטר: 

רבי יצחק ב״ר יהודא. 

העדים: רבי משה ב״ר אריה ליב, ורבי שרגא פייבל בן מרדכי. 

בשולי המסמך נוספו מספר שורות מאותה שנה, בחתימת שניים מגאוני ירושלים, מנהלי 
כולל מינסק, רבי יצחק חעשין, ורבי מאיר לוצינער ממינסק. 

חותמת כולל הוראדנא ומינסק. 

מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה 
Opening Price

120$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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בכתב  תורה  בדברי  מכתב  העתקת   .199
ידו ובחתימתו של רבי שמעון סופר מערלוי

תוכן המכתב: הלכות שמיטה וערלה. 

בנו של ה׳כתב סופר׳ ונכדו של החתם סופר, שימש 
במאה  הונגריה  יהדות  ממנהיגי  ישיבה,  וראש  כרב 

ה-20. נספה בשואה עם בני קהילתו ומשפחתו. 

מצב טוב. 

200. שאלון עם חתימת ר 
שהגיע  אדלר  חיים  נפתלי 
האמרי  חתן  היה  לארץ 
תולדותיו  את  רשם  חיים 
וכו איך עלה לארץ, אשתו, 
רחל  ביתו  גם  מצויינת 
האדמור  של  אשתו  שהיא 

מסלונים

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

700$ - 1,000$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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גרשוני  שמואל  מרבי  ביותר  נדיר  מכתב   .201
 / החיים  הארכת  עניין  על  פטירתו,  ערב  זצ״ל 
פטירתו הפתאומית, בכתב  תיאור  נכתב  בסופו 
ידו של הנמען, הסופר והעיתונאי יהושע מזח – 

פריט מרגש, יחיד ומיוחד במינו!

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי שמואל גרשוני אב״ד 
דננבורג  מזח.  יהושע  העיתונאי  אל  ודווינסק,  יעקובשטט 
עם  קרע  שישנו  )הגם  תרמ״ח  בשנת  נכתב  ]דווינסק[. 
להלן,  שיובאו  הדברים  מתוך  מוכח  בתאריך,  חסרון 

שהמכתב נכתב בשנת חייו האחרונה(. 

של  מאמרו  על  ביקורת  או  סקירה  למעשה  הוא  המכתב 
את  להאריך  הרעיון  בעניין  העוסק  החיים״,  ״אהבת  מזח, 
החיים האנושיים. בין היתר כתב הרב גרשוני: ״ההשתדלות 
להאריך החיים יותר מכפי הטבע – אשר היא כלי ההשגחה 
״ולדעתי  מועיל״.  איננו   – המאמינים  דעת  לפי  העליונה 
ב׳, על  חי.  א׳, על כרחך אתה  נכלל זה במאמר המשנה: 

כרחך אתה מת. ג׳, ועל כן אתה עתיד ליתן דין וחשבון״. 

בהמשך המכתב כותב הרב גרשוני: ״יודע אתה את דרכי 
שאין אנוכי אוהב רק להיות נאה דורש, כי אם שיבוא ל׳נאה 
מקיים׳, הנני לעורר לך שצריך להוסיף במאמרך שאהבת 
החיים ... נוכל להוכיח מופת חותך להשארת הנפש... ורק 
מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת״, ומאריך בעניין החיים 

והמוות. 

ימים ספורים לאחר כתיבת מכתב זה, נפטר רבי שמואל 
גרשוני, והסתלק לעולם החיים! 

״צוואה״  מעין  הוא  האמת,  לעולם  והמעבר  הפטירה  בעניין  שעוסק  זה,  מכתב  כי  נמצא 
שלו! ובה הוא מוסר בטוב טעם את תמצית השקפתו הרוחנית והמוסרית על העולם הזה 

כפרוזדור לעולם הבא ועל חשיבות לימוד התורה וקיום המצוות בעולם הזה. 

ומסיים הרב גרשוני את דבריו: 

״על כרחך אתה מת, ואין בזה עוול, ואדרבה ההכרח הוא לטוב, מפאת שעל ידי כן ״ואתה 
עתיד ליתן דין וחשבון״. 

כאמור, הנמען הוא יהושע מזח. והנה בסוף המכתב שלפנינו הוסיף תיאור מפתיע ומצמרר 
בכתב ידו, המספר על הבשורה המרה שהגיעה אליו ימים ספורים לאחר קבלת מכתב 

זה - פטירת הרב גרשוני! 

הר״ר  וכו׳  הכולל  החכם  הרב  כי  המעציבה  הבשורה  בא  זה  מכתבו  להדפיס  ״ככלותי 
שמואל גרשוני שבק חיים לכל חי וילך בדרך כל הארץ ביום י״ט תמוז, עזב אותנו לאנחות. 
 ... בהצפירה  כהלכה  הספידו  דווינסק[  ]תושב  גמזו  ליב  יהודה  המצוין  החכם  והסופר 

תרמ״ח תנצב״ה״. 

אכן, נסתרות מאתנו פלאי ההשגחה העליונה... 

רבי שמואל גרשוני כיהן כרב ואב״ד בקהילת יקובשטט כעשר שנים, ואחר כך נבחר לרב 
בדווינסק  הממשלה  מטעם  רב  במשרת  כיהן  לכך,  בנוסף  ]דיננבורג[.  בדווינסק  העדה 
על  המעידה  עובדה  רבים,  תורניים  בספרים  מופיעות  הסכמותיו  רבות.  שנים  במשך 

פרסומו הרב בקהילות ישראל באירופה, ועל מעמדו הרם. 

מכתבים בכתב ידו הנם נדירים באופן יוצא דופן, ולא מצויים כלל וכלל במכירות פומביות!!! 

ברוסית:  מייזאח;  גם  )״יח״ס״(;  סגל  חאימָאוויטץ  יהושע  )גם:  ֵמַזח  הלוי  חיים  בן  יהושע 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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Мейзах; 1834 - כ׳ בשבט תרע״ז, 12 בפברואר 1917( היה סופר, עיתונאי, פובליציסט 
ועורך יהודי רוסי עברי ויידי. חיבר עשרות ספרים. 

המכתב שלפנינו נדפס בספר ׳פרחים ושושנים׳ מאת יהושע מזח, יחד עם ההערה של 
מזח, אך בדף המקורי שלפנינו ישנם משפטים משמעותיים, הן במכתב והן בהערתו של 
מזח, שהועבר עליהם קו, ואכן בספר הם לא מופיעים! כך למשל פתיחת ההערה: ״ככלותי 
להדפיס מכתבו זה בא הבשורה המעציבה...״, שבעצם חושפת את הסיפור הטראגי סביב 

מכתב זה שלפנינו. כך גם חסרות מילים נוספות בדפוס. 

מצב בינוני-סביר.

202. עבודת הקודש – חתימות והגהות בעל המפ״ה, רבי משה פארדו – עם 
תפילה בכתב ידו, לפרנסה

עבודת הקודש. פרשבורג, תר״ך. 

היותו  בתקופת  תרמ״ח[,   – בערך  ]תק״ע  פארדו  משה  רבי  של  חתימתו  הספר  בשער 
בקושטא. 

בספר הגהות עיוניות בכתב ידו. 

בסף הספר תפילה ארוכה על הפרנסה, בכתב ידו. 

מצב טוב. מעט סימני עש. 
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 300$
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203. תלמוד ירושלמי המזויף – יבמות – חותמת האדמו״ר רבי שלמה 
פרידמן מטשורטקוב

ס.   - קדשים  הירושלמי  זייפן  מאת  פירוש  עם   - יבמות  מסכת  על  ירושלמי  תלמוד 
וואראהל תרס״ה. 

הזייפן, שלמה יהודה פרידלנדר )תר״כ-תרפ״ד( נתפרסם בעקבות פרשת ׳הירושלמי 
המזויף׳, כאשר העתיק ברוב כישרון את כל מאמרי הירושלמי קדשים שהובאו בספרי 
הראשונים בשילוב מאמרי ירושלמי מסדרים אחרים, ופרסם ברבים כי מצא בכתב יד 

עתיק את הירושלמי האבוד. מעשה זיוף זה הכשיל רבנים וחוקרים רבים.  

ידו  בכתב  מכתב   .205
רבי  של  ובחתימתו 
הילדסהיימר  עזריאל 
ליטש  ליב  משה  רבי  אל 

רוזנבוים מפרשבורג

בתחילה מודה על קבלת ספרו 
היקר על הלכות סת״ם. לאחר 
של  לבקשתו  מתייחס  מכן 
חלקים  איזהו  ״לפזר  המחבר 

בקהילתנו״. 

12 שורות בכתב ידו ובחתימתו. 
בלאנק עם הטבעה של הלוגו 

שלו. 

כמעטפה  מקופל  טוב.  מצב 
משה  רבי  הנמען  פרטי  ועליה 

ליב ליטש. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

204. טור יורה דעה – סלאוויטא – תקע״ו

חתימה וחותמות של רבי אברהם שלום מצפת. 

מצב בעייתי בחלק מהדפים, בגלל סימני עש. 
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פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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תרי״ז  זיטאמיר,   – קודש  כתבי   .206
1857

כתבי קודש. איוב, דניאל עזרא, נחמיה. חלק 
הרב  נכד  שפירא  ליב  אריה  ר׳  דפוס  שישי. 

מסלאוויטא.

207. משניות – נשים – זיטאמיר, תרי״ח - דפוס 
ר׳ אריה ליב שפירא

208. כתבי קודש מנביאים 
זיטאמיר,   – אחרונים 

תרט״ז

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

98

למברג,   – כלה  קישוטי   .209
 - ראשונה  מהדורה   – תרל״ג 

״ספר סגולה״

נטע  נתן  רבי  הרה״ק  המחבר: 
משינאווא. 

הסכמות מאת הרה״ק ר׳ חיים מצאנז 
מזידיטשוב  אייזיק  יצחק  ר׳  והרה״ק 

ועוד מגדולי ישראל. 

וחלקם  יבשים  דפים  בינוני.  מצב 
הדפים.  בשולי  פגמים  מנותקים. 

כריכה רופפת. 

210. חובת הלבבות – נאווידאהר, תקמ״ח - מהדורה ראשונה 
של הפירוש ״מרפא לנפש״

מצב טוב, כתמים, סימני עש. כריכת עור מקורית פגומה. 

יקרת  ״מהדורה  ידו:  בכתב  הספר  בפתח  רשם  מהלמן  ישראל  ד״ר 
מציאות״. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

ראשונה!  מהדורה  נדיר!   .211
המלבי״ם  ביאור   – אסתר  מגילת 

– ברעסלויא, תר״ה 1845
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פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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למברג,   - הקודש  חיבת   .212
אייזיק  יצחק  רבי   –  1848

מזלוטשוב

הרה״ק  מאת  הקודש.  חיבת  ספר 
למברג,  מזלוטשוב.  אייזק  יצחק  רבי 

תר״ט. 

בכורות,  ערכין,  תמורה,  גמרא  על  ״ 
וברש״י  בגמרא   ... מעילה  כריתות, 

וברמב״ם״. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

213. תוכחת מגולה – זיטאמיר, תרי״ט – דפוס האחים 
שפירא

עתיקות  מאוד!  נדיר  ספר   .214
 – דיינארד  אפריים   – יהודה 
מהדורה   – תרע״ה  ירושלים, 

מקורית נדירה ביותר

דפוס לונץ. 

העולם  מלחמת  של  בעיצומה  נדפס 
הראשונה בארץ. 

הספרים  של  ביבליוגרפית  רשימה 
העבריים הנדירים ויקרי הערך שנדפסו 
לאחר שנת 1900, אשר המחבר אפרים 
ברחבי  מסעותיו  במהלך  ראה  דיינארד 

העולם. 

ממנו  נדפסו  ביותר.  ונדיר  חשוב  ספר 
המהדורה  לפנינו  צילום,  מהדורות 

המקורית. 

מצב טוב. בלאי סביר. כריכה אדומה. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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קטלוג   - שלמה  מנחת   .215
האדמו״ר  של  הספרים  מאוסף 
רבי מנחם נחום מסדיגורא - וינה 

תרע״ד

216. חסידות! נפלאות הצדיקים – פיטרקוב תרע״א

34 עמ׳. 

מצב טוב. כתמי זמן. 

דברי  חסידות!  ספרי  שני   .217
מהדורה  חסידות,   – מאיר 
בארטפעלד,   - ראשונה 
לבוב,   – המאיר  אור  תרס״ט+ 

תרפ״ו – חתימות

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

180$ - 250$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

120$ - 180$

 – שמואל  דברי  חסידות!   .218
אבות,   מסכת  על  לוי  קדושת 
שמעלקא  רבי   –  1868 תרכ״ח 

מניקלשבורג - דפוס ראשון

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

80$ - 100$

 – מוויזניץ  הרבי   – אליעזר  דמשק  חסידות!   .219
שמות המנויים מראש ובהם אדמו״רים

KING DAVID AUCTIONS
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220. 2 ספרי חסידות! עצי חיים על 
התורה דפוס ראשון – תרפ״ז – רבי 
חתימות   - טייטלבוים  צבי  חיים 
חוסט  המועדים,  על  פנים  ייטב   +
שניה  מהדורה   –  )1912( תרע״ב 

כריכת עור חדשה מפוארת



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

120$ - 180$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 150$
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תפארת  חסידות!   .221
ישראל להרה״ק מטשורטקוב 
– הוסיאטין, תרס״ד עם הרבה 

פרנומרטן!

222. חסידות! תפארת מהרא״ל משפאלי – לודז׳

223. זרעו של אברהם – ירושלים 
תרמ״ד – מהדורה יחידה – מאת 
כריכה   - חג׳אג׳  אברהם  רבי 

מפוארת חצי עור!

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

150$ - 250$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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224. קבלה! חסד לאברהם )רבי 
ראשון  דפוס  אזולאי(  אברהם 
רישומים   – תמ״ה  זולבצאך,   –

עתיקים

 –  ]1839[ תקצ״ט  ליוורנו   – ושמש  מאור  קבלה!   .225
מהדורה יחידה מאת רבי יהודה קורייאט נכדו של רבי 

יהודה בן עטר.

״לי-אור- ״ליוורנו״ נכתב בשער בלשון מליצית  שם עיר ההדפסה 
נא״.

תעניות  ארבע  סדר  תפילות!   .226
 – תק״מ  ונציה,   – ספרדים  כמנהג   –
כריכת עור מקורית מוזהבת – חתימת 

רבי צמח דוד פינצי

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

250$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

80$ - 100$
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 – אזמיר   – לנער  חנוך   .227
חיים  רבי  הקדמת   – לאדינו 

פלאג׳י

מצב בינוני

228. תולדות! אוצר הרבנים – רנ״צ פרידמן

229. אנציקלופדיה לגדולי ישראל 
– 4 חלקים – סט שלם – מרדכי 

מרגליות

ישראל  גדולי  לתולדות  אנציקלופדיה 
מרגליות  מרדכי  ד״ר  בעריכת   –

בהשתתפות חכמים ומלומדים. 

4 חלקים – לכל כרך שער נפרד 

תל אביב תשט״ו 

סט שלם ונאה 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

80$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

80$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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 – ורבנן  מרנן  תולדות!   .230
השלמות לשם הגדולים ךרבינו 

החיד״א – שני כרכים

פתיחה 
Opening Price

20$

הערכה
Estimated Price

60$ - 100$

231. תולדות! נפלאות מהר״ל – הגולם – וורשה, 
שנות העשרים? – יידיש

׳אלפי  קטלוג  ביבליוגרפיה!   .232
מנשה׳ – 1927 – דיוקן רבי מנשה 

בן ישראל - אמשטרדם



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45
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פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

70$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

במחזור  ביבליוגרפיה!   .233
 – ובפולקלור  באומנות   – הימים 

תשכ״ג – תמונות וצילומים

ירושלים  ספרי  ביבליוגרפיה!   .234
הראשונים – שושנה הלוי – תשל״ו

 2 ביבליוגרפיה!   .235
המכירה  של  קטלוגים 
היד  כתבי  של  המיוחדת 

מאוסף ששון

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

80$ - 100$
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ביבליוגרפיה!   .236
של  קטלוגים   3
מיוחדות  תערוכות 
ה:  ספריית  של 
תמונות  עם   JTS

יפות, כ״א

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

237. ביבליוגרפיה! מנחת שלמה, צילום, אוסף רבי 
נחום דובער פרידמן מסאדיגורא

238. ביבליוגרפיה! עיתונות 
יהודית בעולם, סינגרמן, 

1986, באנגלית

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

108

על  ביבליוגרפיה!   .239
אומנות אוונגראד, באנגלית

240. ביבליוגרפיה! עתונות יהודית שהיתה

242. ביבליוגרפיה! עתיקות 
יהודה, מקורי! נדיר!

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

20$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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קטלוג  ביבליוגרפיה!   .243
לכתבי יד עבריים בהונגריה

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

80$ - 100$

244. ביבליוגרפיה! קטלוג מפואר מסותביס 
על כתבי היד מאוסף מונטיפיורי, עבה 

מאוד - נדיר!

של  קטלוג  ביבליוגרפיה!   .245
אומנות יהודית, אנגלית/רוסית, 

של פריטי ברונזה, עם תמונות



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

60$ - 100$
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246. ביבליוגרפיה! קטלוג של 
היהדות  באוסף  לדינו  ספרי 
הארווארד  באוניברסיטת 

בארצות הברית

עיתונים  שנות  שבעים  ביבליוגרפיה!   .247
בארץ

ביבליוגרפיה!   .248
חיים,  עץ  תערוכת 

מונטיזאנוס

פתיחה 
Opening Price

20$

הערכה
Estimated Price

50$ - 80$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

120$ - 180$
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 14 ביבליוגרפיה!   .249
קטלוגים של מכירות ספרים 
סותביס,  המכירות:  בבתי 
תורה- אהבת  סקינרס, 

יודאיקה-סוואן-קסטנבום 
ועוד

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

250. המגיד ]קראקא[ – כרך גליונות משנת תרנ״ג-
תרנ״ד

 – ושם  יד  ידיעות  שואה!   .251
גליונות!  כ30   - חשובים  גליונות 

שלם?
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

40$ - 60$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

40$ - 60$

או  עברית  מדינה  לקראת   .252
המאירי  אביגדור   – יהודה  גלות 
אביב,  תל   – מאוירת  מעטפת   –

תרח״ץ 1938

מצב טוב, בלאי.

253. לא תרצח! הקריאה ההיסטורית של ראשי הישוב אל 
הישוב והנוער שלא להצטרף ל״מסיתים ולמוסתים״ הרוצים 

ערבים ויהודים חפים מפשע – תרצ״ט 1939

כצנלסון,  ברל  פרנקל,  הלוי  אברהם  סאלד,  הנריטה  בדפוס:  חתומים 
בתנועה  רוח  ואנשי  חשובים  מנהיגים  עשרות  ולאחריהם  עגנון,  ש״י 

הציונית ובמוסדות הישוב בארץ. 

ירושלים, תמוז תרצ״ט 1939. 

דף מודפס משני צידיו. 

מצב טוב מאוד. כתמי זמן 

254. כרוז חריף מאין כמותו נגד 
האצ״ל – ״כת בריונים מטורפים, 
 – שיקוץ״  בעלוני  המתפארים 
מודפס בסטנסיל – נדיר ביותר!

חתומים בדפוס ״המעפילים״. 

התאריך בתחתית הכרוז: 21.6.1939. 

מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול 

ונאומים  בלפור  הצהרת   .255

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

40$ - 60$
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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בעקבותיה: ״בריטניה, ארץ ישראל והיהודים״ - לונדון, תרע״ח 1918. ספר 
מרגש ונדיר!

כולל כתב האמנה הציוני, מכתב של הלורד ארתור בלפור, שחולל מהפכה היסטורית – 
מדינת ישראל שקמה בעקבותיו. כולל נאומי מנהיגים ציונים ורבנים ב״הפגנות״ – מסיבות 

שמחה בעקבות הצהרת בלפור. 

הוצאת ההסתדרות הציונית. 

תוכן: 

נוסח הצהרת בלפור – ״כתב האמנה הציוני״. 

למשמע  העולם  ברחבי  יהודים  של  האדירה  השמחה  את  המתארת  לספר,  הקדמה 
ההצהרה. 

החלטאות, הרצאות, מכתבי ברכה והבעות רגשי אמון של הסתדרויות ציוניות בכל רחבי 
העולם. 

וייז,  סטיפן  רוטשילד,  הלורד  סמואל,  הרברט  ודעותיהם:  יהודים  מנהיגים  של  השקפות 
ועוד. 

נוסח  כולל  ההיסטורי,  המאורע  לכבוד  העולם  ברחבי  המוניות  הפגנות  של  תיאורים 
והרברט  זנגביל,  – נאומים של הלורד רוטשילד, ישראל  הנאומים שנאמרו בהם )למשל 

סמואל. נאומים מופלאים ומרגשים ברמה יוצאת דופן(. 

דעות העיתונות – ציטוטים מעיתונות יהודית ברחבי העולם בנוגע להצהרת בלפור. 

בעקבות  המרגשת  ההתרחשות  כל  את  למעשה  שסוקר  במיוחד,  מרגש  היסטורי  ספר 
הצהרת בלפור, ומתאר את ההתכוננות להגשמתה. 

50 עמ׳. 

זמן מועטים.  ויציבה. כתמי  כרוך בכריכה חדשה  והעטיפה משוקמים.  טוב. השער  מצב 
דפוס איכותי אופייני לדפוסי לונדון. 
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מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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256. אוסף מגוון של פריטי 
כרזות,  ציורים,  צה״ל: 

חפצים, ועוד

 – העם׳  ׳אחד  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב   .257
1898 בענייני ׳השילוח׳

על גלויה רשמית של מערכת ׳השילוח׳.

258. מכתב בחתימת 
ג׳ורג׳ בוש – 1982

עם המעטפה המקורית.

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

250$ - 300$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

30$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

115

259. מכתב נדיר, בעברית, בכתב 
ידו ובחתימתו של זאב ז׳בוטינסקי 
 - הרוויזיוניסטית  הציונות  מנהיג 
בעברית  ממנו  מכתבים   -  1928
מצויים  ולא  מאוד  נדירים  הנם 

במכירות.

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

260. נדיר! נגד משפט מות ]של סטבסקי ואחרים[ 
– תל אביב, תרצ״ד – מאת ד״ר אביגדור מנדלברג

13 עמ׳. 

״עם הוצאת פסק דין של מוות על סטאבסקי, הוצגה על 
סדר היום של חיינו הציבוריים בא״י השאלה בדבר משפט 

המוות בכללו, והכל מדברים וחושבים עליה״. 

מצב טוב. 

261. הבימה – מחזות ביידיש – עם 
תמונות – ריגא, תרפ״ז בערך – 

נדיר מאוד

 מצב בינוני.
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פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 80$
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הקונגרס  דבר  על  רעיונות   .262
מרדכי  ד״ר   – השני  הציוני 

עהרנפרייז – ברלין תרנ״ח

שני שערים. 

מצב טוב. 

ספר  בית   – ]מאוירת[  הפסח  חג  מסכת   .263
׳לדוגמה׳ ע״ש הנרייטה סולד

מצב טוב. בלאי וקרעים.

264. הגדה של פסח – חולדה 
מרדכי  מאת  נאים  ציורים   –

כהן

הרבה ציורים 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

50$ - 100$
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של  הסדר  לליל  לקט   .265
פסח – ההסתדרות – איורים

פתיחה 
Opening Price

10$

הערכה
Estimated Price

100$ - 150$

העובד  הנוער  סניף   – פסח  של  הגדה   .266
בראשון לציון – תשי״ד – איורים

מצב בינוני-טוב.

נדירה  פסח  של  הגדה   .267
מאוד: – שכבת מגל שבט צבר 
למבצעי  התייחסות   – תש״ך   –
צה״ל ולהקמת מדינת ישראל – 

נדפסה במהדורה מצומצמת

ביד  אוסם  בן  לעמיקם  היינו  ״עבדים 
ביד  ממנו  רוחל׳ה  ותוציאנו  אליהו, 
אוסם  )עמיקם  נטויה״  ובזרוע  חזקה 

היה ממייסדי שדה בוקר(. 

מצב סביר. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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268. הגדת העצמאות, אהרון מגד – צה״ל תשי״ב – הגדה שנגנזה בפקודת 
ראש הממשלה – נדיר מאוד

  בשנת תשי״ב פנה צה״ל לסופר המחונן אהרון מגד בהצעה לכתוב הגדה לליל יום העצמאות 
בכישרונו  מגד,  המדינה.  ותקומת  הלאומית  התחייה  בקורות  לספר  החיילים  את  שתשמש 

המצוין, לקח את ההגדה של פסח כבסיס ליצירתו. 

ומזומן״ כפי ההגדה המסורתית, אלא שבהמשך הוא    הוא פותח את ההגדה ב״הנני מוכן 
פונה לסגנון אחר: 

  ״הנני מוכן ומזומן לספר עלילות מלחמת השחרור בה גברנו על אויבנו וכבשנו את ארצנו...״. 

  ומיד שותים כוס ראשונה לחיי מדינת ישראל. 

  אחר כך, כמו בהגדה המסורתית שואלים ״מה נשתנה הלילה הזה״, והתשובה: ״עבדים היינו 
לגויים בכל הארצות... ונאמר איש אל אחיו נרימה ראש ונשובה אל ארצנו לעבוד את אדמתנו. 
בית יעקב לכו ונלכה. ונצא משם... ואילו לא יצאנו הרי אנו ובנינו... משועבדים היינו לגויים עד 

היום הזה״. 

  הרעיון ברור: אנו גאלנו את עצמנו. השקפה זו נמשכת לאורך ההגדה. בכל מקום שבהגדה 
המסורתית כתוב שד׳ הוציאנו, כאן כתוב שהוצאנו את עצמנו... 

אין  ״דיינו״,  ובסוף, בשיר המפורסם  ד׳ בכל העלילות של תחייתנו הלאומית.  ליד  זכר  אין    
הקוראים מהללים את טובותיו של המקום, הקדוש ברוך הוא, אלא של צה״ל: ״כמה מעלות 
טובות לצבא עלינו: אילו הדף את האויב ולא עשה בו שפטים, דיינו. אילו עשה בו שפטים ולא 

כבש את מעוזיו, דיינו״, וכן הלאה. 

  הרעיון המקורי היה נפלא. עושר הלשון של ההגדה מרהיב. אך איה ד׳ אלוקי ישראל? הרב 
הראשי לצה״ל, אלוף שלמה גורן, הזדעק. הוא אמר לבן גוריון שכאן לא תהיה שום פשרה. 

זהו חילול השם וחילול כבודו של ישראל. ״או אני או ההגדה הזאת״. 

  בן גוריון הורה מיד לגנוז את ההגדה. כל עשרת אלפי העותקים שנדפסו - הושמדו, ואך מתי 
מעט מן ההגדות הללו שרדו. 

  מצב: טוב מאוד 

  מעניין ונדיר מאוד. 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

120$ - 200$

119

של  וחשבון  דין  כרכי  שבעה  ציונות!   .269
הקונגרסים הציוניים

270. סט שלושה כרכים: ספר הפרדס ]ספרות ושירה[ –1892 
- 1896 – נדיר מאוד!

ובהוצאתו,  רבניצקי  חנא  יהושע  של  בעריכתו  ספרותי  מאסף  היה  פרדס״ 
שפורסם באודסה, 1892–1896. המאסף יצא בשלושה כרכים, וכלל יצירות 
ספרותיות ועיוניות של טובי היוצרים ואנשי הרוח של התקופה. שירו הראשון 
של חיים נחמן ביאליק, ״אל הציפור״, פורסם לראשונה בכרך הראשון של 

״פרדס״.



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 45

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$

120


