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ביום שלישי כ”ג אייר תשע״ט  28.5.2019 בשעה 18:00

במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

טלפון: 029900008 פקס:  026595496

תצוגה מוקדמת

יום שני  כ”ב אייר         27.5       9:00-15:00 

יום שלישי  כ”ג אייר          28.5          9:00-15:00 

לצפייה בקטלוג באינטרנט, להשתתפות במכירה 
ולהגשת הצעות לרכישה אנא היכנסו לאתר:

 KING DAVID AUCTIONS LTD

KD

To view the online catalog, participate 
the online auction and pre-bid please 

enter the site: 

Auction 12 מכירה

 The Auction will take place on Tuesday , 28.5.2019 at 18:00
at ״King David Auctions״ office 16Petah Tiqva st., 

Kiryat Ha׳Leom, Jerusalem

Phone: +16466641942

Preview

Monday     27.5   9:00-15:00

Tuesday  28.5  9:00-15:00

kingdavid.bidspirit.com

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

)מינימום(. הנתונים  ומחירי פתיחה  יוצגו תיאורי הפריטים, תמונותיהם  2. לפני כל מכירה פומבית תפיק החברה קטלוג שבו 
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.

אנו  תיאום.  לצורך  ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  שיחת  באמצעות  במכירה  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .7
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.

אלה.  תנאים  עפ״י  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  קונה  כהצעת  הנקוב  הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש״  ״מחיר   .9
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(.

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

בהמחאה 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 
ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב  פיצויים,  תביעת  להגיש  והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את 

לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.

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

יש 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.
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וסיפורי . 2 תולדות  ספרי  מקבץ 
נדירים   – החסידות  מגדולי  צדיקים 

וחשובים
 – ה'  חוברת   – החסידות  מגדולי  קונטרס   )1
תולדות הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל – בעריכת 

רבי מתתי יחזקאל גוטמאן – בילוגריי תרצ"ב 

ווארשא   – והצדיקים  מהגדולים  מעשיות   )2
תרפ"ד 

3( פאר מקדושים – סיפורים מצדיקי יסוד עולם 
ובראשם הבעש"ט – ווארשא תרפ"ד 

הרה"ק  תולדות   – לוי  בית  תפארת   )4
מבארדיטשוב – בעריכת הגאון רבי שלום גוטמאן 

אב"ד יאסי – רומעניא תרע"ט 

כל הספרים במצב טוב – ללא כריכה

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200

נדפס . 1  – הגדול  הרוקח  ספר 
במצות הרה"ק מבארדיטשוב 

מורינו  ויסדו  חברו  אשר   – הגדול  רוקח  ספר 
ורבינו אליעזר ברבינו יהודה מגרמיזא   > <הובא 
לדפוס כמצות כבוד רב האי גאון החסיד האלקי 
נ"י  יצחק  לוי  מוהר"ר  פה"ת  עה"י  נ"י  המפורסם 

אב"ד דק"ק בארדיטשוב יצ"ו  

זאלקווא תקס"ו    סטפנסקי בנספח 

מצב טוב 

חתימות ורישומים הג"ר משה אהרן הלוי 

בן  לכבוד  דרשה  דורן  השער  קדם  בדף  עוד 
יודא  הק  בתוי"ש..  ומופלג  המופלא  הב'  אחותי 

הארפענעס 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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תורה . 5 לקוטי  הקדמת  ספר 
והש"ס – מהרה"ק מספינקא

ספר הקדמת לקוטי תורה והש"ס – מהרה"ק רבי 
יוסף מאיר מספינקא 

מונקאטש תרע"א 

מצב טוב מאוד – נדיר 

כרוך עם ספר ידיו אמונה

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200

תרל"ג, . 4 ירושלים   – ישראל  אהבת 
מהדורה ראשונה – חסידות  – נדיר ביותר

ספר אהבת ישראל – מהרה"ק רבי שה ווארטמאן. 

ירושלים דפוס בק תרל"ג 

מהדורה ראשונה – חסידות – סטפנסקי מס' 16 – נדיר 
ביותר  

שער בצילום אומנתי על דף מתקופת ההדפסה – שאר 
הספר במצב טוב מאוד, שני דפים אחרונים קרע עם 

פגיעה בטקסט

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200

כתב הכתרה – מעזריטש דליטא. 3
בשנת  דליטא  מעזריטש  מקהילת  תעודה  כתב 
עם   – זילברברג  ישעי'  רבי  הגאון  אל   – תרצ"ד 
של  וחותמות   – וראשי הקהלה  חתימת הגבאים 

הקהילה ובית דין של הקהילה

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200
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ספר תולדת אדם – חסידות - עותק מפואר . 8
במיוחד

רבי  הרה"ק  מהאדמו"ר   – התורה  על   – אדם  תולדת  ספר 
הרה"ק  האדמו"ר  מאביו  ליקוטים  עם  מאסטראווע,  יהושע 
רבי שלמה יהודה לייב מלענטשנא, וליקוטים מהאדמו"ר רבי 
יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק  חתנו  הקדמת   – מפרשיסחא  יחיאל 

מביאלא 

יוזעפוף תרל"ה 

בעותק שלפנינו יש תוספת דפים עמודים 217 – 234 שאיננו 
בהרבה עותקים  

סטפנסקי מס' 602 

עותק מפואר במיוחד 

פתיחה: 10$
הערכה: $200-400

מהדורה . 7  - חסידות   – חן  קב  ספר 
יחידה – נדיר במיוחד

ספר דרושים על התורה ומועדים ואגדות הש"ס מאת 
החוזה  הרה"ק  מתלמידי  מקארוב  נח  רבי  הרה"ק 

מלובלין. 

ברעסלויא תרכ"ו 

מהדורה יחידה – נדיר במיוחד  

סטפנסקי מס' 506 

מצב טוב מאוד – כריכת חצי עור מקורית 

פתיחה: 10$
הערכה: $200-400

ספר סוד ברית יצחק – זאלקווא . 6
תקנ"ט - חסידות!

רבי  הרה"ק  חיבר  אשר  יצחק  ברית  סוד  ספר 
בק"ק  מישרים  ומגיד  ראב"ד  מקריסנפולי  יצחק 

קריסנפולי 

זאלקווא תקנ"ט 

סטפנסקי 649 

מט  דף   – בשער  והדבקות  קרעים   – טוב  מצב 
נכנס בטעות שלש פעמים במקום דפים נג ונד 

חומר מצורף

פתיחה: 10$
הערכה: $250-400
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מקבץ ספרי מונקאטש – נדירים. 10
1( דרכי אמונה – מאמרים לחנוכה – מהרה"ק רבי 
צבי הירש שפירא בעל דרכי תשובה – מונקאטש 

תרע"ד – שער בשני צבעים שחור ואדום 

מצב טוב מאוד 

2( תפארת בנים – על התורה ומועדים – מהרה"ק 
 – תשובה  דרכי  בעל  שפירא  הירש  צבי  רבי 
בארדיוב תרפ"א – בשער שם הספר בדיו אדומה 

מצב טוב מאוד 

3( שער יששכר ב' חלקים – על מועדים מהרה"ק 
רח"א שפירא ממונקאטש – 

מונקאטש   - ואלול,  ניסן  לחודשי  ראשון  חלק 
תרצ"ח. 

חלק שני לחודש תשרי – מונקאטש תרצ"ח 

כריכה מנותקת   – טוב מאוד  שני הספרים מצב 
קצת 

מונקאטש   – ד'  חלק   – אלעזר  מנחת  שו"ת   )4
תר"ץ – חתימת הג"ר שלמה זלמן וויסבערג מעיר 
הומנא בעמח"ס אז יקהל שלמה – הגהה בכת"י 

בפנים הספר 

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200

אמרי יוסף – בראשית. 9
רבי  מהרה"ק   – בראשית  א'  חלק   – יוסף  אמרי 

יוסף מאיר מסאפינקא. 

סיגעט תר"ע – מהדורה ראשונה 

בשער חותמת בני המחבר רבי ישראל חיים ורבי 
נפתלי צבי 

חתימת בעלות הק' משה דוד סג"ל מוסקאל 

מצב טוב מאוד – כריכת חצי עור מקורית, קצת 
מנותקת 

 פתיחה: 10$
הערכה: $100-200
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רנ"ח . 12 מהרה"ק   – חדשה  מנחה  ספר 
מדזיקוב - ספר חשוב ונדיר באופן מיוחד

מתלמוד  וסוטה  מכות  ברכות,  מסכת  על  חדושים 
בבלי וירושלמי – מאת הרה"ק רבי נפתלי חיים הורביץ 

מדזיקוב. 

נכרים"  שמי  "ברמז  וכתב  שמו  את  העלים  המחבר 
והכונה שמלת מנחה ראשי תיבות "ממני נפתלי חיים 

הורביץ" . 

 , וחבריו  גאשצינני  יצחק  בדפוס   – תר"ם  ירושלים 
ובדפוס ישראל בק 

יש ווריאנטים שונים – העותק שלפנינו הושמטה בשער 
אל  הועברה  המחבר  והקדמת  המדפיס,  ושם  מקום 
השער, ומעבר לשער נוספו חידושים למסכת סנהדרין. 
– מצוין בשער שנדפס בשנת אי"ש באחי"ו "לא תרדה" 

בפר"ך: 

מצב כללי טוב – בכמה דפים בודדים נחתכו הדפים על 
גבול הטקסט, ובחלק מהם חסרון קטן בטקסט 

ספר חשוב ונדיר באופן מיוחד  

סטפנסקי 347

פתיחה: 10$
הערכה: $300-600

3 ספרי חסידות נדירים. 11
1( ויחל משה – פירוש על ספר תהילים – מהרה"ק 

רבי אליקים משה בריעה מקוזניץ 

פאדגורזע תרס"א 

2( דברי צדיקים – על התורה – מהרה"ק רבי     
בעריש מאושפצין 

   פרעמישלא תרל"ד 

 – יושר – ליקוטי תורה ואגדות הש"ס  3( דרכי     
מהרה"ק רבי משה יעקב מאושפצין 

   קראקא תרס"ב 

   כל הספרים כרוכים יחד בכרך אחד 

   מצב טוב

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200
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ספר החיים – מעזיבוז. 13
בעבודה  בתורה  טובות  הנהגות   – החיים  ספר 
של  ]אחיו  פרידברג  חיים  הג"ר  מאת   – ובגמ"ח 

המהר"ל מפראג[. 

מעזיבוז תקע"ז 

האוהב  הרה"ק  של  בפקודתו  נדפס  הספר 
ישראל מאפטא – וזה נוסח השער, ועתה העיר ה' 
את רוח המדפיס דפה להעלות אותו על הדפוס 
דק"ק  פה  אלקים  איש  אדמו"ר  בפקודת  מחדש 

מעזיבוז. 

סטפנסקי בנספח 

דפים   – ירקרק  נייר   – מאוד  טוב  כללי  מצב 
בצילום  שער   – אחרון  בדף  כתם   – איכותיים 

אומנתי על דף ישן דומה מתקופת הדפוס 

מאת   .. וקוני  צורי  לכבוד  מהוני  קניתי   – חתימה 
דרוממער  עקיבא  הק'  אני  טאבאק  יצחק  הר' 

באאמו"ר החסיד ר' יוסף דרוממער

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200

14 . – חריף  צבי  רבי  הגאון  חידושי 
חתימת הג"ר חיים בצלאל פאנעט

קונטרס חידושי הגאון רבי צבי חריף שני חלקים, 
הנקרא רבינו צבי הירש העללער חריף זצ"ל. 

יארסלוי תרס"ו – דפוס יחיד 

הסכמות מגדולי החסידות 

בכריכה חתימת הגאון רבי חיים בצלאל פאנעט 
בן   - בצלאל  דברי  מח"ס  והגליל  רעטיאג  אב"ד 

רבי יעקב אב"ד רעטיאג בעל שארית יעקב.  

מצב טוב – כריכה פגומה

פתיחה: 10$
הערכה: $100-200
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מכתב פולמוסי מרתק בכתב ידו . 15
סלונים  יוסף  יעקב  רבי  של  ובחתימתו 
קוק, בענייני  רבה של חברון, אל הרב 

רבנות חברון – תרפ"א
דף רשמי גדול, כתוב משני צידיו. אלול תרפ"א. 

בתוך דבריו מתייחס לרבי שלמה ליב אליעזרוב 
זצ"ל, רבה הקודם של חברון, ולעניינים חשובים 
הרבים  קשייו  על  מספר  גם  הוא  העיר.  ברבנות 
ברבנות העיר, "ובייחוד הלחץ המצוק והמר מאוד 
מהקצוות הקיצוניות ביותר, הממררים מאוד חיי 
כבוד  כהוד  מי  האמצעי,  הזהב  שביל  בוחר  איש 
רום גאונו סובל וטועם טעם מרירות אלו!". מוזכר 
גם רבי מנחם מנדל נאה, מראשי הישוב היהודי 
הקדושה  ל"ההתייסדות  העוין  וייחסו  בחברון, 
הרבנות   – הרבנות'"  'משרד  של  והרוממה 

הראשית. 

כן מתייחס לנכסי חסידות חב"ד בעיר, השייכים 
לאדמו"ר הריי"ץ מליובאויטש. 

חסר סיום המכתב. 

מצב בינוני. 

 פתיחה: 10$
הערכה: $50-100

שבעה תצלומי רבנים – אירופה, . 16
וארץ ישראל
מצב טוב-בינוני.

פתיחה: 10$
הערכה: $50-80
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26 תצלומים מקוריים של הרבי . 17
ואדמורי"ם  רבנים  עם  מליובאויטש 

שונים – נדיר
ר'  הצלם  ידי  על  שצולמו  26 תצלומים מקוריים 
הרבי,  של  החצר  מצלמי  ז"ל,  פריידין  יצחק  לוי 
הרב  מערלוי,  והאדמו"ר  הרבי  נראה  בתצלומים 
כן  כמו  ועוד,  דייטש  שלום  חיים  הרב  דרוקמן, 
בתפילה  הרבי  נראה  שבהם  נוספים  תצלומים 

ואירועים שונים. 

החצר  מצלמי  ז"ל,  פריידין  יצחק  לוי  ר'  הצלם 
תמונות  אלפי  עשרות  לצלם  שזכה  הרבי,  של 
יחס  לקבל  ואף  וידאו,  קטעי  של  ארוכות  ושעות 
מיוחד מצד הרבי וקירובים יוצאים מגדר הרגיל. 
הרבי עצר מספר פעמים על מנת שר' לוי יצחק 
הרבי  יותר.  וברורה  טובה  תמונה  לקחת  יצליח 
כצלם,  לעבודתו  התמסרותו  את  מאוד  העריך 
ב-770  הישיבה  תלמידי  שאם  פעם  והתבטא 
מתמסר  שפריידין  כמו  ללימוד  מתמסרים  היו 

לצילום – היו נראים אחרת לגמרי. 

 מצב טוב-טוב מאוד. 

פתיחה: 10$
הערכה: $200-300

סידור הרב מלאדי – ווארשא. 18
– עם הלכות ומאמרי  ז"ל    סדר התפלה עפ"י נוסח האר"י 
חסידות מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי – שני 

חלקים 

ווארשא תרמ"ו 

חלק ראשון – תפלות לימות החול 

חלק שני - תפילות לשבת ומועדים 

במהדורה זו הוסיפו שלשה מכתבים בענין התפלה מאדמו"ר 
הזקן והאדמו"ר האמצעי – מכתבים שלא נדפסו.  

מצב טוב מאוד – שוליים רחבים – כריכות חצי עור מקורית 

מאיר  משה  רבי  הרה"ח  של  בעלות  רישום  א'  בחלק 
קירשנבוים

פתיחה: 10$
הערכה: $200-400
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– ווארשא תרכ"ו 

מצב טוב מאוד

פתיחה: 10$
הערכה: $300-600

סט . 19  – חב"ד  חסידות   – הלוי  עבודת 
שלם ד' חלקים

חסידות וקבלה על סדר התורה ומועדים ועם ליקוטים 
 – מסטראשעלע  הורוויץ  הלוי  אהרן  רבי  הרה"ק  מאת 
המחבר היה גדול תלמידיו של האדמו"ר הזקן מליאדי 
– אחרי פטירת  ידו במשך שלשים שנה.  ויצק מים על 
מחסידי  ורבים  בסטראשעלע,  כאדמו"ר  כיהן  רבו 

ליבאוויטש דבקו בו. 

פרשיות  על  דרושים  ראשון  חלק   – וב'  א'  חלקים   )1
ובו  שני  חלק   – ויקרא  סוף  עד  מבראשית  התורה 

ליקוטים של אגרות, הקדמות, ביאורים, שו"ת 

ידועים   – ראשונה  מהדורה   – תר"ב  בלמברג  נדפס 
הכל  שנרשם  הווריאנט  לפנינו   – שונים  ווריאנטים 

בעמוד הראשון של השער 

מצב טוב – ]עקבות רטיבות, ללא נזק ועובש[ – כריכת 
חצי עור מקורית 

   2( חלק ג' וד' – חלק ג', על ספר במדבר ודרושים על 
חג השבועות – ווארשא תרכ"ו 

– חלק ד', על ספר דברים והפטרת ודרושים למועדים 
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האויר  למזג  התייחסות  כולל  השנה״.  מעתות 
הארצישראלי. 

היה   )1804-1865( שוורץ  יהוסף  הרב  המחבר, 
שד״ר, גאוגרף, צייר, ומראשוני חוקרי ארץ ישראל 
ישראל,  ארץ  במחקרי  עסק  החדשה.  בעת 
התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה )ובמיוחד באזור 
ותולדותיהם,  מקומות  שמות  חקר  ירושלים(, 
את  וצייר  ורשם  ותושביה,  הארץ  טבע  את  למד 

ממצאיו. 

כב דף. 

מודפס כחוברת, ללא כריכה. 

מצב טוב. שני דפים מנותקים. 

פתיחה: $10
הערכה: 300-400$

המדריך הארצישראלי הראשון: . 20
"תוצאות הארץ" - חיבור קדום ומרתק 
ארץ  של  והדומם  הצומח  החי,  על 
יהוסף  ר'  הנודע  החוקר  מאת  ישראל, 

שוורץ - ירושלים, תר"ה ]1845[
ישראל.  ארץ  על  מדעי  מחקר  הארץ״.  תוצאות 
חלק מסדרת ספרים שחיבר הרב יהוסף שוורץ, 
למעשה  זהו  בתקופתו.  ירושלים  חוקרי  מגדולי 
על  בישראל  פעם  אי  שנדפס  הראשון  המדריך 
אחד  גם  זהו  הארץ.  של  והצמחיה  החיים  בעלי 
בבית  בירושלים,  שנדפסו  הראשונים  הספרים 

דפוסו המפורסם של ר' ישראל ב״ק. 

הנכונה לאותם  בדייקנות מדעית,  החיבור כתוב 
ימים, ובחן רב. 

החיבור נחלק לשלושה פרקים: 

על  מספר  היתר  בין  הארץ.  חיית  ראשון:  פרק 
בעלי חיים מצויים, כמו ״חתול שונרא״ )״נמצאים 
הרבה, וגם אלה שוכנים בחוצות ולא יגדלו בבית, 
והם נכנסים דרך הגגות וחומסים וגונבים כל מה 
גדולות  תחבולות  ועושים  ומסוגר,  סגור  שאינו 
להשיג צידם״(, וגם על בעלי חיים נדירים, שכיום 
כבר אינם מצויים בנוף הארץ: ״דב, נמצאים בהרי 

הלבנון וחרמון ובהר כרמל ותבור״״ ״נמר, נמצא 
על שפת הירדן, גם בהר תבור והר הלבנון, בשנת 

תקצ״ד נראה נמר אחד בתוך העיר צפת״. 

פרק שני: צמח האדמה. 

פרק שלישי: מיני האבנים והמתכות של הארץ. 

המדבר  העיתים,  ״מאמר  החיבור:  בסוף 
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22 . - גר"א   – הישועה  מעייני  ספר 
מהדורה יחידה – חוברת חשובה ונדירה!
ספר מעייני הישועה – מאת רבי משה קאצינלבויגן 
- ביאור על נבואות הנחמה מאת הגר"א מווילנא – 
בשער נאמר על פי קבלת המחבר מאביו המנוח 
על  מווילנא  אליהו  רבינו  החסיד  מהגאון  שקיבל 

עת קץ. 

פרנקפורט תרי"ט – 

מהדורה יחידה – חוברת חשובה ונדירה – החלק 
השני של הספר עם תרגום גרמני ושער מיוחד  

וינוגראד 1102 

מצב טוב מאוד – ללא כריכה 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

וקושטא . 21 ספרי שאלוניקי  מקבץ 
– חסרים

1( פרי האדמה חלק א' – שאלוניקי תקי"ב – חסר 
שער 

2( פרי האדמה חלק ב' – שאלוניקי תקי"ב – עותק 
במקור   – קכ"ח  דף  עד  מהתחלה  לפנינו  חסר 

קע"ד דף 

שני  חסר   – תקע"ו  שאלוניקי   – אליהו  סדר   )3
דפים אחרונים 

4( תקפו כהן – שאלוניקי תקס"א – חסר שער 

5( מאיר לארץ – שאלוניקי תק"ז – חסר שער 

6( שער המלך ח"ג הפלאה טהרה ומקצת מחלק 
ד' – שאלוניקי תקל"א – חסר שער 

7( מצא חיים – שאלוניקי תקע"ו – מתחיל מדף ג' 

 – קושטא   – לאדינו  בתרגום   – מוסר  שבט   )8
מתחיל מדף י"ח עד דף רצ"ז 

מצב משתנה בין הספרים – כללי טוב 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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של"ה . 24 קיצור   – חיים  עץ  ספר 
ביידיש - נדיר במיוחד!

של"ה  קיצור  ספר  ספר  והוא   – חיים  עץ  ספר 
מתורגם ביידיש 

נדפס פה ק"ק פפ"ד – בבית ובדפוס דוד יאקאב 
קרוניא – חש"ד 

לדעת פרידברג – זה ההוצאה הראשונה – ונדפס 
נדפס  רחל  אהל  ליברמן  לדעת   – ת"פ  בשנת 

קודם לשנת תקט"ז 

מצב טוב – נדיר במיוחד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

נדיר . 23   - בדמעות  מהול  צחוק 
ולא מצוי!

ספרון צחוק מהול בדמעות – חדודי יהודי רוסיה 
ופולין 

איש  הלוי  פנחס  ידי  על  ומסודרים  נאספים 
הורוויץ. 

ירושלים תרצ"א 

מצב טוב מאוד – נדיר ולא מצוי 

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

עם . 25  – בגרמנית  בבלי  התלמוד 
ציור מרשים על ידי יוסף בודקו

עם  גרמני  בתרגום  התלמוד  מן  סוגיות  מבחר 
ביאור, מבוא ואחרית דבר מאת יעקב פרומר 

ביותר  מרשים  בציור  עמודים  שני  על  השער 
בצבעים מצוייר על ידי יוסף בודקו 

עותק יפה מצב טוב מאוד כריכת בד מקורית 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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שני ספרי אמשטרדם חשובים. 27
 – תט"ו  אמשטרדאם   – הערוך  מוסף  ספר   )1

מהדורה ראשונה. 

יום  וויען  פה  קניתי   – עתיק  רישום  הספר  בסוף 
ערש"ק שמות שנת חמשת אלפים תר"א ליצירה 
העללער  הירש  כהונה  מיוחסי  צבי  יוסף  חיים   ...

יכונה 

לאא"ז  שייך  הערוך  זה   - רישום  הפורזעץ  בדף 
אליעזר  מוההר"ר  כש"ת  המפורסם  הרהגה"צ 
קלמן  קלונימוס  נכדו  הכותב  אני  שליט"א  מאיר 

א"ש 

   מצב טוב מאוד – חסר שני דפים ראשונים, שער 
הושלם בצילום אומנתי על דף מהתקופה 

מהג"ר   – קדשים  סדר  על   – הזבח  ברכת   )2
שמואל קודינובער – אמשטירדאם תכ"ט 

שער מצוייר עם סצנות מהתנ"ך 

עותק מפואר – חסר שני דפים ראשונים – שער 
הושלם בצילום אומנתי על דף מהתקופה 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

ש"ס המשפיע. 26
ש"ס בשלשת אלפים כרכים, כל כרך יכיל בקרבו 

לא פחות מאלף עמודים 

ונוסף על זה  עם מפרשים ראשונים ואחרונים – 
שמונה ועשרים פירושים ממני המפרש והמו"ל 

מאת הרב יוסף שאפאטשניק 

לונדון תרפ"ח 

מסכת  של  הראשון  עמוד  על   – א'  כרך  לפנינו 
ברכות 

לא יצא יותר מכרך אחד 

הם  אולי   – והגהות  הוספות  כמה  הספר  בפנים 
מהמחבר  

מצב טוב מאוד – כריכה קצת מנותקת 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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אבלות . 29 ספרי   2
חשובים ונדירים

בו   – חלקים  שני   – החיים  ספר   )1
בכפליים  שמחות  דיני  כל  מפורש 
והגוסס  החולה  שיתפלל  ומה   –
ומה   – לשמים  נשמתו  במסירת 
ממות  להצילו  בעבורו  שיתפללו 

לחיים. 

זולצבאך תקל"ט 

מצב טוב מאוד 

בחי  לבטוח   – תנחומים  כוס   )2
ודלים.  כח  יגיעי  לאמץ  עולמים. 
תקוה  ויתן  ואבלים.  חולים  לנחם 

טובה לאחרית ימים. 

המחבר ר' מרדכי חיים זעליגזבערג 

נדיר   – תרכ"ז  דמין  פרנקפורט 
במיוחד 

ספרי מקור חיים – פירוש קבלי . 28
יפים  על השו"ע – סט שלם - עותקים 

במיוחד – כריכת חצי קלף
חיים  רבי  המקובל  מהגאון   – חיים  מקור  ספרי 
על  ביאור   – המהרח"ו  תלמיד  צובה  מארם  כהן 

השולחן ערוך על דרך הנסתר. 

ה' חלקים בשני כרכים – סט שלם 

פיעטרקוב תרל"ז – תרל"ח 

עותקים יפים במיוחד – כריכת חצי קלף 

 פתיחה: 10$
הערכה: 100-200$

עותק יפה במיוחד 

 פתיחה: 10$
הערכה: 100-200$
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תרגום . 31 עם  בבלי  תלמוד 
לגרמנית – אליעזר גולדשמידט

פי  על   – לגרמנית  תרגום  עם  בבלי  תלמוד 
המהדורה הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
מונציה שנדפסה בשנים ר"פ – רפ"ג, עם חילופי 
נוסחאות ע"פ המהרש"ל הב"ח הגרי"ב ועוד, ועם 
השוואה לנוסחאות בכתבי יד עתיקים, ועם תרגום 

גרמני והערות ע"י הרב אליעזר גולדשמידט. 

    ברלין – וינה תרפ"ה 

   לפנינו שבעה כרכים מתוך שמונה – חסר כרך 
ראשון. 

   כריכות מקוריות עם הטבעת זהב – כולם במצב 
טוב מאוד – כרך 1 חסר גב הכריכה 

 פתיחה: $10
הערכה: 400-800$

ספרי קבלה חשובים. 30
יוסף  רבי  מהרה"ק   – אגוז  גנת  ספר   )1

ג'אקיטילאייה. 

זאלקווא תקל"ג 

מצב כללי טוב – שער בצילום אומנתי על דף ישן 

2( ספר הקנה – על כוונת המצות וסודותיהן 

פאריצק תקמ"ו 

מצב כללי טוב – שוליים רחבים במיוחד – שער 
מתקופת  דומה  ישן  דף  על  אומנתי  בצילום 

ההדפסה 

3( תולעת יעקב – מהרה"ק רבי מאיר גבאי – על 
סדר התפלות . 

באהסלב תק"ף – נייר ירקרק 

מצב כללי טוב – שער בצילום אומנתי על דף ישן 
– ללא כריכה 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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מקבץ קונטרסי גמרות נדירים. 32
מסכת  מן  רש"י  פירוש  עם  גמרא  דפי   – פורים  גמ'   )1
בבלי  מתלמיד  לפורים  ליקוטים  בצירוף   – מגילה 
וירושלמי – החלק השישי מן לקוטי גמרא לכל השנה 

– מאת אליהו נחום פורוש גליקמאן 

ירושלים תש"ח – נדיר במיוחד 

2( פרק הכונס מן מסכת בבא קמא – עם סימני פסיק 
הקטנים  בהעמודים  החסר  את  ולמלא   – ונקודה 
ז"ל  מהרמב"ם  מלוקטים  תורה  תלמוד  דיני  הדפסתי 
ודברי אגדה מתאימים מן חכז"ל להנאתם של תלמידים 

הקטנים – אליהו נחום פורוש גליקמן 

ירושלים תש"ד – נדיר 

תרגום  עם   – קמא  בבא  מסכת  מהדפסת  דוגמא   )3
נתנאל  המו"ל   – היבנער  שמואל  מהרב  באידיש 

לעווקאוויטש – בריסל תשי"ב 

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

בכרך . 33 חשובים  ספרים  מקבץ 
רבני  של  חשובות  חתימות   – אחד 

משפחת סג"ל מלודז'
א. חידושי הרב המאירי, על מסכת ביצה. ברלין 
משה  רבי  חותמת  ראשונה.  מהדורה  תרי"ט. 
חומר  )מצורף  מלודז'  סג"ל  הלוי  יוסף  מנחם 
עליו(. התחנך על ברכי אביו הגאב״ד שניאדובה 
לודז׳ ועל ברכי זקנו הגאון רבי אליהו חיים מייזל 
מתרע״ד  בלודז'.  כדומ״ץ  כיהן  בתרס״ה  זצ"ל. 

ראב״ד בלודז׳. 

מצב טוב, סימני עש. 

הזוהר,  תיקוני  על  ביאור  ישראל,  אור  ספר  א. 
מאת רבי ישראל ]המגיד[ מקאזניץ. טשרנוביץ, 
שערים.  שני  יחידה.  מהדורה   .1862 ]תרכ"ב[ 
בראש השער חתימה עתיקה, וחותמת רבי משה 

מנחם יוסף סג"ל מלודז'. 

הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. 

]3[, נז דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים רטיבות. 

ג. קהלת עם פירוש שמחת ישרים. מרבי שמחה 
ורשה  מעזריטש.  ואב"ד  סטופצי  אב"ד  שמואל 

תרכ"ג. מהדורה יחידה. 

חתימת רבי גבריאל בנו של רבי יהושע הלוי סג"ל 
ראב"ד בק"ק לודז'. חותמת בנו רבי משה מנחם 

יוסף סג"ל. 

מצב טוב. מעט סימני עש בדפים האחרונים 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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אפרים', חיבורו של הראז"מ. 

אוהנוב.  ברבנות  קצרה  תקופה  כיהן  בצעירותו 
התמסר  היהלומים,  בעסקי  שהתעשר  לאחר 
ללימוד התורה אך סירב לקבל על עצמו משרה 
להילחם  ותוקף  כוח  בידיו  נתן  עושרו  רבנית. 
מסים.  מתשלום  שהשתמטו  גבירים  נגד  בעירו 
שיוצגו  במכתבים  נקרא  הוא  עושרו  שם  על 
להלן בתואר "הנגיד" )מלבד תארי ההערצה על 
מצוי  שאינו  כינוי  המופלגת(,  וגאונותו  קדושתו 

בייחס לגאוני הדור. 

היה גם בקי בחכמת הקבלה, כמו שהעידו עליו 
גדולי הדור וקדושי עליון שבזמנו. 

עוללות  גיטין,  טיב  אפרים,  בית  שו"ת  מחיבוריו: 
ההלכתיים  חיבוריו  ועוד.  אפרים,  זרע  אפרים, 
כל  ידי  על  לרוב  ומצוטטים  ביותר  מפורסמים 
חיבוריו  מבין  ימינו.  עד  אחריו  שבאו  הפוסקים 
נפוצו בייחוד ספרו על דיני קריאת התורה "שערי 
אפרים", וחיבורו "מטה אפרים" העוסק בהלכות 
הימים הנוראים. ספרים אלה הפכו לספרי יסוד 
מהן  שלכמה  רבות,  במהדורות  ויצאו  בתחומם 

צורפו הערות ונספחים מאת רבנים שונים. 

עותק חסר. מגיע עד דף קס. 

בפתח הספר חותמת ספריה. 

כחלחל.  בגוון  ואיכותיים,  עבים  דפים  טוב.  מצב 
כריכה קדמית מנותקת 

פתיחה: $10
הערכה: 1000-2000$

במינו! . 34 ומיוחד  חשוב  פריט 
'שולחן ערוך' עם 'יד אפרים' - העותק 
של המחבר רבי אפרים זלמן מרגליות, 

מגדולי פוסקי דורו
שולחן ערוך עם ביאורים: יד אפרים באר היטב אשל 
הת"ק.  שנות  בדובנה,  נדפס  שני.  חלק  אברהם. 

ככל הנראה לפנינו מהדורה ראשונה של ה"שערי 
הגאון  שחיבר  תק"פ(,  בשנת  )נדפסה  תשובה" 
ומו"ל  דובנא  אב"ד  מרגליות  מרדכי  חיים  רבי 

מהדורה זו. 

"שערי תשובה" נועד להשלים את "באר היטב". 
מרדכי  חיים  רבי  מאת  הוא  הראשון  החלק 
מרגליות, עם הוספות של אחיו רבי אפרים זלמן. 
החלק השני כולו הושלם על ידי רבי אפרים זלמן. 

החלק  את  מרדכי  חיים  רבי  שהדפיס  לאחר 
אפרים  רבי  ואחיו  בפתאומיות,  נפטר  הראשון, 

זלמן ערך את החלק שלפנינו. 

לפנינו עותק חשוב ביותר: העותק בו למד מחבר 
מרגליות  זלמן  אפרים  רבי  בעצמו,  אפרים'  'יד 

זצ"ל, מגדולי פוסקי דורו! 

חסר שער ודפי ההסכמות. 

בדף א' רישום: "הגאון]?[ אפרים זלמין מרגליות 
מבראד". 

בדפים מח-נג מספר תיקונים והגהות קצרצרות 
והשערי  היטב  הבאר  דברי  על  עתיק,  יד  בכתב 
אחד  ידי  על  נכתבו  הם  להערכתנו  תשובה. 
מגאוני הדור, ואולי אחד מאלו שהיו קשורים לרב 

מרגליות. 

עותק מיוחד עם שוליים רחבים מאוד, כפי שהוכן 
בשוליים  שחפצו  תורה  גדולי  עבור  כלל  בדרך 

כאלה עבור כתיבת הגהות והערות. 

תקפ"ח(   - )תקכ"א  מרגליות  זלמן  אפרים  רבי 
היה רב מחכמי ה"קלויז" בברודי, מחבר ספרים 

רבים, ומחשובי הפוסקים בדורו. 

חשובים.  רבנים  של  מיוחסת  למשפחה  נולד 
מרגליות  סנדר  אלכסנדר  הרב  דודו  אצל  למד 
וכן בישיבתו של הצדיק רבי יצחק אייזיק מקוריץ, 
תלמידו של המגיד ממעזריטש. הסתופף בצילו 
של האדמו"ר ה'אוהב ישראל' מאפטא. אחיו היה 
'שערי  הספר  מחבר  מרגליות  מרדכי  חיים  הרב 
תשובה' על השולחן ערוך, אשר רבי אפרים זלמן 
ה'יד  נדפס  תשובה'  ה'שערי  לצד  כתיבתו.  סייע 
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עוד בהיותו אברך צעיר כבן י"ח חיבר את חיבורו 
כבר  צעיר  כבחור  חו"מ.  על  מנשה  אלפי  הגדול 
נשא ונתן עם גדולי הדור במשא ומתן של הלכה 
עשה  חיבורו  מהם.  לו  נודעה  יתירה  וחביבות 
רושם עצום בשעתו בעולם התורה, ונעשה נכס 

צאן ברזל ללומדי חו"מ. 

2[, ל, ]2[ דף. 

מצב בינוני-טוב. דף השער פגום כנ"ל, הדף הבא 
טוב-טוב מאוד.  במצב  הדפים  יתר  עבר שיקום. 

כריכה חדשה. ספר גבוה. 

פתיחה: $10
הערכה: 1000-2000$

35 . – תקס"ח  פראג   – אברהם  זרע 
מהדורה ראשונה – חתימת רבי מנשה 
אייכנשטיין מדז'יקוב בעל 'אלפי מנשה' 

אב"ד רישא
מו"ה   ... מורי  אבי  אדוני  חבר  אשר  ראשון  "חלק 
בש"ס  שיטות  כמה  על  זצ"ל  באנדי  אברהם 
ופוסקים ... ונוסף על זה אשר אנכי הצעיר נחמי’ 
לבנות  פעמים  הוספתי  באנדי  פייבל  המכונה 

ופעמים לסתור...". 

עם הסכמות גאוני הדור. 

בשער הספר )פגום: חסר בחלקו, ומושלם בדף 
לבן( חתימת רבי מנשה אייכנשטיין זיע"א. "שייך 

לי הצעיר באלפי מנשה אייכנשטיין דזיקוב". 

אבד"ק  מזידיטשוב  אייכנשטיין  מנשה  רבי 
נכבדות  בו  נתקשרו  שבע  בן  בהיותו  ווערצקי, 
בקשרי שידוכין עם בת רבי יהושע מדזיקוב בעל 
"עטרת ישועה". כיהן כרב ומו"צ בדז'יקוב, ולאחר 

מכן עבר לרישא שם נתמנה לראב"ד. 

"ידי . 36 חיבור   – תרל"א  ורשה,   – דעת  חוקי 
משה" בכתב יד המחבר ]הגאון רבי משה קלנברג 
שבתי  רבי  של  העותק   - הדפים  בגליונות  הי"ד?[ 

הכהן אב"ד דומברובה
חיים רשבסקי. שני חלקים עם שער לחלק  מאת רבי שמואל 

השני. 

בדף  מתחיל  העותק  הראשונים.  והדפים  השער  חסרים 
הסכמות. בסוף הקדמת המחבר חתימה מסולסלת, אולי של 

המחבר. 

בכריכה הפנימית שני רישומים המעידים על שייכות הספר לרבי 
שבתי הכהן רפפורט זצ"ל )תק"פ-תרנ"ז( אב"ד דומברובה. גם 
חתימות  גם  מופיעות  שם  כאלה.  רישומים  כמה  הספר  בסוף 

מעט מחוקות: "הק' משה ]שמעלקא?[". 

בראש  ארוכות.  חלקן  עיוניות,  הגהות  עשרות  הספר  לאורך 
משה".  "ידי  הכותב:  רשם  ההגהות  נכתבו  בהם  העמודים 

בהגהה בדף כג מביא משו"ע הרב לאדמו"ר שניאור זלמן. 

שליט"א  אדמו"ר  "ומפי  מזכיר  הכותב  כ"ה  בדף  בהגהה 
]שמעתי[ שהוא הרוטי רובי"ן הנקראים בלשון רוסיא בארקעס. 
וראיתי בעיני שציווה לא' דנקטי לי חספניתא לרחוץ את עצמי 
במי הבארקעס ובשתי ימים נתרפא בשרו כמקדם, ואם כן הוא 
ראי' ברורה שזה הוא הסילקא כמ"ש בשבת..." ובדף ל"ט, "ומפי 
אדמו"ר זצללה"ה שמעתי שהוא בורקיס ועיין בחידושי לשבת, 
עיין שם". הוא גם מזכיר באחת ההערות פסק הלכה של עצמו. 
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ובדרום   ]Bordeaux[ בבורדו  נדודים  חודשי 
ה"מהגרים"  מהיהודים  רבים  עם  הוגלה  צרפת, 
למחנה ההסגר לה-לנד בצרפת הצפונית בכסלו 
כלוא  היה  זה  במחנה   .)1940 )דצמבר  תש"א 
חנה  הרבנית  אשתו  עם  חודשים  ואחד  עשרים 
לייבוש.  יהודה  אברהם  ר'  הקשיש  ואביו  גיטל 
 )1942 )ספטמבר  תש"ג  השנה  ראש  בערב 
בהם  בחודשים  ולאושוויץ.  לדראנסי  נשלחו 
שהה במחנה לה-לנד נשא הרב דרשות בחגים 
ובהזדמנויות אחרות, ורשם אותן בכתב יד רהוט 
ומסודר. כתב היד נאסף על ידי אנשי ארכיון יוו"א 

)YIVO( מארה"ב, אשר שהו באירופה למטרת 
איסוף חומר ארכיוני מיד לאחר השואה, ובמשך 
הדרשות  יצאו  לאחרונה  זוהה.  לא  רבות  שנים 
לאור בספר "ידי משה", תחת כותרת שנתן להן 

הרב קלנברג בעצמו. 

כי חיבורים שונים של הרב קלנברג אבדו  ידוע   
מהחיבורים  אחד  ולפנינו  יתכן  השואה,  בשנות 

האבודים. 

 

מצב טוב.

פתיחה: $10
הערכה: 300-600$

הסכמות מגאוני ישראל ובהם האדמו"ר ה'דברי 
חיים' מצאנז. 

למעשה יש כאן חיבור תורני שלם, מאחד מגדולי 
הפוסקים, שלא נדפס מעולם! 

בשני  המחבר  ידי  על  מחוקות  מההגהות  חלק 
קווים. 

 כתב היד דומה לכתב ידו של רבי משה קלנברג 
הי"ד ).1882 -. 1942(. 

שימש  שם  בגליציה,  נולד  קלנברג  הגר"מ 
במלחמת-העולם  החלו  נדודיו  כרב.  מצעירותו 
גלות".  אחר  "גלות  גלה  ומאז  הראשונה, 
בבודפשט ובווינה התערה בחיי הקהילה המזרח 
אירופית ושימש ברבנות, כך גם במץ שבצרפת, 
"קהל  קהילת  לרב  תרפ"ט  משנת  התמנה  שם 
יראים" של המהגרים ממזרח-אירופה וממרכזה, 
ונודע בפעילותו לאירגון החיים הדתיים. ביתו היה 
פתוח לפליטים, שמספרם גדל בשנות השלושים. 
והוציא  ערך  אותן  בדרשותיו,  גם  שם  נודע  הרב 
לאור בשנת תרצ"ה )1935( בספר "דרש משה". 
החסידיים  משורשיו  מעט  לא  הושפעו  דרשותיו 
בחסידות רוז'ין ומאופי הדרשות בגליציה, אך גם 
מרוחה של הקהילה המערב-אירופית, שבקרבה 
שימש כרב משך שנים רבות. עם פרוץ המלחמה 
ולאחר  התרעלה,  כוס  את  בעצמו  הרב  שתה 

וילהרמשדורף, . 37  – יוסף  תורת 
יחידה – חתימת רבי  תפ"ה – מהדורה 
מרן החתם  זצ"ל תלמיד  סענטא  מאיר 

סופר
בראש הדף הראשון חתימה: ״הק' מאיר סאנטי״. 

חסר שער. מצב בינוני. סימני עש בולטים.

פתיחה: $10
הערכה: 100-150$
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חיבר ספרים רבים. 

משנת  שלו  הדרשות  ספר  הקדמת  מתוך 
תש״ב, עולים הדים למצוקות הנוראיות של 
השם  קידוש  על  בשואה  נספה  תקופתו. 
הגה״צ  אחיו  נספו  כן   .)1944( תש״ד  בשנת 
מו״ה אשר אנשל יונגרייז אבד״ק צ'נגר ומו״ה 
יונגרייז הי״ד אבד״ק העלישויא ועוד  ישראל 

רבים מבני משפחותיהם, הי״ד. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

המחבר . 38 חתימת  עם  התלמוד  משנה 
הגאון הצדיק התמים רבי ישעיה הלוי יונגרייז 

אב"ד הי"ד - כרוך עם קהל חסידים
ספר משנה התלמוד, חלק ב', סעאיני, תרע״ה 

על כמה סוגי' הש״ס גם איזה חידושי' ונלוה אליו קצת 
חתימתו  עם  יונגרייז,  הלוי  ישעי'  מאתי  אגדה  חידושי 
הרב  בעלים  חותמת  דף,  ס'  השער.  של  השני  בצידו 

יעקב שלום גראסס ]?[. 

מעטים  קרעים  הדפים,  באחד  חיסרון  ללא  גדול  קרע 
בראשי הדפים. 

כרוך עם: 

למברג,  שם,  אנשי  סיפורי  עם  חסידים,  קהל  ספר 
תרע״א 

וואנדערלוכע מעשיות מרבותינו הקדושים חסידי  פיל 
זיינע  פון  אוך  בעש״ט  ישראל  רבי  פון  דהיינו  עליון 

תלמידים. פ דף. 

בעלות  הטבעת  עם  חדשה  בכריכה  טוב.כרוך  מצב 

״אברהם פיש״. 

הרב ישעיה יונגרייז הי״ד, היה גאון בתורה, וצדיק תמים, 
חסיד ועניו, דרשן מפואר, ובעל מדות נשגבות. 

בראשית המאה נבחר כרב של קהילת זערינד, כפר ליד 
גרוסווארדיין. בשנת תרצ״ה )1935( עבר לגרוסווארדין 
״בית גרשון״, תוך שהוא ממשיך  והיה רב בית הכנסת 

להיות רבה של זערינד. 

שולחן ערוך של רבי האדמו"ר . 39
אלימלך מדעש זצ"ל

בדף  תר״ס.  וילנה,  דעה.  יורה  ערוך.  שולחן 
ומלואה,  הארץ  ״לד'  בעפרון:  חתימה  הפורזץ 
נאום הק' אליממלך .... בהרה״צ מדעש שליט״א״. 

חתימה אחרת בשער הספר. 

של  בנו  פאנעט,  אלתר  אלימלך  רבי  האדמו״ר 
רבי יוסף פאנעט אב״ד דעש, ונכדו של ה'מראה 

יחזקאל'. 

מצב טוב. כרך גדול. בלאי. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$
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הלכות גדולות – וינה, תק"ע – . 41
חתימות חשובות

צבי  ברוך  רבי  של  הפורזץ  בדף  בעלות  רישום 
הכהן מושקוביץ זצ״ל אב״ד ור״מ דקהילת פאקש 

שבהונגריה. חידושים תורניים בכתב יד אחר. 

בדף השער חתימה מחוקה בחלקה, וחותמת. 

מושקוביץ-רפפורט  הכהן  צבי  ברוך  רבי  הגאון 
)תרס״ז-תש״ן(, למד שבע שנים בישיבת סאטמר 
נאמן,  חסיד  לדוד״,  ה״קרן  בעל  ורבו  מורו  אצל 
נסע ל״אהבת ישראל״ בוויזניץ, ל״מנחת אלעזר״ 
היה  ובעיקר  מבעלז  אהרן  לרבי  במונקאטש, 
מקושר לרבי יואל מסאטמר. אחרי השואה כיהן 
כאב״ד קהל יראים בפאקש וגלילותיה, שם הקים 

ישיבה חשובה, כיהן כראב״ד בודפשט. 

מצב טוב. בלאי. נייר איכותי. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

העותק . 40  – ]תקפ"ז[  חיים  אורח 
של רבי יחזקאל לנדא מברדיטשוב

יחזקאל  ה״ר  להגביר  שייך  הספר  ״זה  ב':  בדף 
לנדא... בארדיטשב... 1868״. 

מו״ה  כש״ת  המפורסם  ל...  שייך  רישום:  ו'  בדף 
יחזקאל לנדא״. 

חתימות עתיקות נוספות. 

ללא שער. מצב בינוני. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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חכמת שלמה – זולצבך, תקט"ו . 43
– חתימה

של  והיא  יתכן  בלועזית,  חתימה  הפורזץ  בדף 
הגאון רבי שלמה הירשל ברלינר )תקכ״ב-תר״ג(, 

רבה הראשון של בריטניה. 

מצב טוב. 

פתיחה: $10
הערכה: 200-300$

סדרי טהרה – ברלין, תקמ"ג – . 42
חתימות חשובות – מהדורה ראשונה

רבי  הגאון  של  חתימה  מופיעה  הספר  בשער 
בפלהינגן  נולד  שלזינגר.  געטשליק  אליקים 
תקע״ג – ונפטר בהמבורג תר״ס. תלמיד רבי יוסף 
עטלינגר ורבי ליב בודנהיימר מקרלסרוהא. למד 
לנר'  ה'ערוך  בעל  עטלינגר  יעקב  רבי  בישיבת 
לנר  הערוך  כשנתמנה  תקצ״ו  בשנת  במנהיים. 
לכהן כרבה של אלטונא, לקח עמו את תלמידו 
כיהן  והוא  הישיבה,  את  שם  לייסד  אליקים  רבי 

כראש הישיבה. 

בהמבורג,  הקלויז  חכמי  על  נמנה  תר״ה  בשנת 
ומסר שם שיעורים במשך כחמישים שנה. 

בתחילה כיהן כדיין בהמבורג אצל רבי אשר שטרן, 
מקומו  את  מילא  מכן  ולאחר  המבורג,  של  רבה 
מהמשרה  התפטר  כשנה  לאחר  העיר.  ברבנות 
ציון  ב״שומר  מאמרים  פרסם  פולמוס.  בעקבות 
על  הסכים  ציון״.  ״בנין  בשו״ת  מופיע  הנאמן״. 

הספרים ״מגיד מישרים״, ״בית אבות״. ארבעת 
געטש״.  רבי  של  הצדיקים  ״ארבעת  נקראו  בניו 
ראש  זצ״ל  שלזינגר  מיכל  יחיאל  רבי  הוא  נכדו 

ישיבת 'קול תורה' בירושלים. 

מצב טוב. כתמי רטיבות.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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כתב סופר – חתימת הרה"ק רבי . 45
אליעזר זאב מרילוס האדמו"ר מבוצ'צה
 .. לידידי הרב המופלג  בתוך הספר מכתב קצר 
דפה  אב"ד  דוב...  חתום   ... שמוקלער  יעקב  רבי 
רבי  הרה"ק  חתן  היה  שמוקלער  יעקב  הג"ר   –
אליעזר זאב הנ"ל וכיהן כרבה של בוטשאן אחרי 

המלחמה עד עלותו לארץ הקודש. 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

כרך עם ספרים חשובים - עם רישומים . 44
וחתימות הגאון רבי שמואל בראך אב"ד ניר 

מאדע
כרך ובו ארבע ספרים חשובים: 

1( ספר לקוטי מהר"ם שיק – מונקאטש תרע"ב – קרע 
בשער , שאר הספר במצב טוב. 

טוב,  מצב   – תר"ע  ווארשא   - החדש  מטעמים  ספר   )2
חסר חסר 6 דף בסוף 

3( ספר לקוטי מנהגים – מהג"ר מאיר בנעט – מצב טוב 
שלם – נדיר – סיגעט תרס"ה 

4( ספר מקוה ישראל מהג"ר מנשה בן ישראל – חקירת 
עשרת השבטים – פאדגורזע תרס"א – מצב טוב , חסר 

2 דף בסוף. 

בשער הספר, וכן בדף כ"ד עמוד ב', חתימות ורישומים 
של הג"ר שמואל בראך אב"ד ניר מאדע.

הג"ר שמואל בראך אב"ד ניר מאדע נולד בשנת תרי"ד 
– והיה מגדולי תלמידיו של המהר"ם שיק – לפני פטירת 
המהר"ם שיק ביקש מתלמידו הנ"ל שיתעסק בהוצאת 
והדפסת חידושיו, וכן עשה – כמו כן היה מגדולי החסידים 

מהרה"ק משינאווא 

חורגו  ואביו   – מקאשוי  בראך  שאול  הג"ר  של  גיסו  היה 
היה הג"ר חיים צבי מנהיימער .

פתיחה: $10
הערכה: 300-500$
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חתימות . 47  – רעק"א  וחידוש  דרוש 
בצלאל  יצחק  מהג"ר  רבות  וחותמות 
מורגנשטערן – מח"ס מאה שערים – תלמיד 
ונכד הרה"ק מאלכסנדר, הגהות  חכם עצום 

בכת"י
ספר דרוש וחידוש רעק"א – ווארשא תרנ"ב  

בצלאל  יצחק  מהג"ר  רבות  וחותמות  חתימות  עם   
מורגנשטערן – מח"ס מאה שערים – תלמיד חכם עצום 

ונכד הרה"ק מאלכסנדר  

בפנים הספר שתי הגהות יפות בכת"י  

חומר מצורף 

מצב טוב 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

46 . – קטן  פורמט   – אלפס  רב 
עקיבא  רבי  הגאון  וחותמות  חתימת 
סופר אב"ד פרשבורג - תיקונים בכת"י, 

לעמבערג תרכ"ג
בודדים  תיקונים   – חותמות  וכן  פרשבורג  אב"ד 

בכת"י . 

מצב טוב

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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2 ספרי קבלה – עותק מיוחס. 49
מהגאון  השירים  שיר  על  פירוש   – דוד  מגדל   )1

הרדב"ז – לעמבערג תרמ"ג 

הספרים  אוצר  תוך  הנמצא  מכת"י  כעת  נדפס 
לאדמו"ר הצדיק .... מנחם מנדל מוויזניצא 

וויטאל  חיים  רבי  מהרה"ק   – שערים  מבוא   )2
דוד  רבי  הרה"ק  הסכמת   – תרמ"ג  קראקא   –

מקשאנוב בן הדברי חיים מצאנז 

רישום בדף קדם השער שהספר שייך להגרי"ח 
זוננפעלד  

מצב טוב מאוד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

ספר תורת יוסף – עם חתימות . 48
הגאון רבי שלמה אלפאסי מגדולי חכמי 

תוניס
 – התורה  מסורת  על  פירוש   – יוסף  תורת  ספר 

מהג"ר יוסף יוזל מפראנקפורט 

ווילהרמסדארף תפ"ה – דפוס יחיד 

רבי  הגדול  מהגאון  חתימות  חמש  הספר  בתוך 
בנו הגדול  שלמה אלפאסי מגדולי רבני תוניסא 

וממלא מקומו של הגאון רבי מסעוד אלפאסי  

דפים ראשונים ואחרונים של הספר עם נזקי עש 
– שאר הספר במצב טוב 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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והגהות . 51 חתימה   – אריה  לב 
מאיר  מהג"ר  ולמדניות  ארוכות  רבות 
מתלמידי  קאפאוואר  אב"ד  רוזנבערג 

השבט סופר
ספר לב אריה על מסכת חולין – מהגאון רבי ארי' 
לייב מבראד – ספר יסודי על מסכת חולין והלכות 

טריפות. 

לבוב תרכ"א 

אב"ד  רוזנבערג  מאיר  הג"ר  חת"י  בשער 
עליו  עי'   – סופר  השבט  מתלמידי  קאפאוואר 

בחתם סופר ותלמידיו עמ' תקצ"א.  

מהגאון  למדניות  ארוכות  רבות  הגהות  בספר 
הנ"ל.  

מצב טוב מאוד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

ישעי' . 50 חיים  רבי  הגאון  ספרי 
הכהן – נדירים – חתימה

הכהן  ישעי'  חיים  רבי  הגאון  מספרי  ספרים   4
נדירים 

1( דרכי חיים – הנהגות טובות – לובלין תרס"ו 

2( תשועות חיים – על התורה – לובלין תרס"ז 

לובלין   – וסגולות  מצות  תרי"ג   – תורה  כתר   )3
תרס"ח 

4( מצות משה – על החרדים – לובלין תרס"ד 

יחזקאל  רבי  המפורסם  הגאון  חתימת  בשער 
נדיר  ממנו  חתימה   – פלונסק  אב"ד  מיכלזאהן 

במיוחד  

מצב טוב מאוד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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ספר אהל משה – חתימות – הקדשה . 53
– הגהות

ספר אהל משה – מהג"ר משה וויינבערג אב"ד וואלברום 
– כולל שלשה שערים, חידושים על סוגיות הש"ס, שו"ת, 
דרושים, - ונלוה איליו קונטרס הלך דבש מחידושי אביו 
הג"ר דוב בעריש חתן הררה"ק רבי ישעי' מפערשאדבארז. 

פיעטרקוב תרס"ח 

 – וינבערג  משה  הג"ר  המחבר  חותמת  הספר  בשער 
בפנים כמה וכמה תיקונים בכת"י – כנראה בכת"י המחבר 

להג"ר  שייך  שהספר  ורישום  חתימה  השער  קדם  בדף 
הקדשה  השער  בדף   – מקראקא  ווינבערג  בעריש  דוב 

מהנ"ל שנתן הספר במתנה להגאון המפורסם.... 

מצאנז,  מהגה"ק  להוראה  נסמך  ווינבערג  משה  הג"ר 
מלפנים אב"ד ראקוב, משנת תרל"ו אב"ד וואלברום ]עי' 

בערכו בספר חכמי פולין עמ' ת"כ[ 

ק"ק  מראשי  היה  מקראקא  ווינבערג  בעריש  דוב  הג"ר 
קראקא, היה חותנו של הרה"ק רבי יוסף פאנעט מדעעש, 
ומהיושבים  משינאווא  הרה"ק  לרבו  ומקושר  אדוק  והיה 
וגדולה  ותורה  בשערים  נודע  במלכות,  ראשונה  שם 
דורו,  גדולי  עם  מכתבים  והחליף  שלחנו,  על  התאחדו 
והגאון רבי מאיר אריק מכנהו הגאון הגדול רבי בערישל.... 

הספר במצב טוב מאוד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

52 . – דפו"ר   – שבת  תוספת  ספר 
חתימה

ספר תוספת שבת – ביאור על ש"ע הלכות שבת 
– מספרי היסוד בהלכות שבת 

פרנקפורט דאודר תקכ"ז 

דפוס ראשון 

לקנות  והגיעני  ידי  השיגה   – חתימות  בשער 
יאסמן  יוסף  הק'  וקוני  צורי  לכבוד  והוני  מכספי 

במהר"י הלוי זללה"ה רב ומו"ץ דק"ק פ"ק 

מצב טוב מאוד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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54 . – ברלין  פפדא"ד   – גמרא 
חתימות

ברלין  דפוס   – בכורות  מנחות  זבחים  מסכת 
ופרנקפורט דאדר תפ"א 

כריכה   – מקורי  ועץ  עור  כריכת   – יפה  עותק 
מנותקת ועור פגומה 

חתימות – הש"ס הלז שייך לי לשמי הק עקיבא 
בן כ"ה זלמן מב... 

בסוף הכרך רישום ש"ס הלז שייך להקצין היקר 
כה"ה זלמן ב"ר ישי' , הכותב מרדכי מנהיים

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

דפים . 55 מקבץ   - אינקונבולה 
מתוך טור יורה דעה – שונצינו, ר"ן

קונטרס של שש דפים )12 עמודים(. 

יחיאל שנדפס  'יורה דעה' לרבינו אשר ב״ר  טור 
קודם  שנתיים   .)1490( ר״ן  בשנת  בשונצינו 

לגירושם של יהודי ספרד. 

במקור: ]80[ דף. י' קונטרסים בני 8 דפים. 

בדף  מועטים.  זמן  כתמי  יחסית.  ונאה  טוב  מצב 
הראשון חורים בודדים זעירים. דפים עבים. 

פתיחה: $10
הערכה: 500-1,000$
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מסכת נידה – קראקא, שס"ה – נדיר!. 56
דפוס יצחק בן אהרן איש פרוסטיץ. 

בגב  נוספות  חתימות  עתיקות.  חתימות  הספר  בשער 
]״אני למדתי  עג  וכן בדף  פיהם״[  ]״הק' מרדכי  השער 

בזה הגמרא... הק' מרדכי המכונה... תצ״ט לפ״ק״[ 

הגהה  ]בעברי-טייטש[.  כה  דף  בשולי  מעניין  רישום 
)תיקון לשון( בדף נז ע״ב. 

פד דף ]מספור דפים משובש[. ללא חסרון דפים. דפים 
ד' וה' התחלפו ביניהם. 

סביר.  בלאי  דפים.  מספר  בשולי  שיקומים  טוב.  מצב 
כריכה חדשה. 

פתיחה: $10
הערכה: 500-1,000$

עותק . 57  – שמ"ח  ונציה,   – כח  מאמץ 
מיוחס עם חותמות חשובות מאוד

משה  רבי  מאת  והספדים  דרשות  כח,  מאמץ  ספר 
אלמושנינו בעל ״תורת משה״. 

דק״ק  המדרש  ״בית  עתיקה  חותמת  הספר  בשער 
״אשר  קריאה:  אך  מחוקה  חתימה  בלונדון״.  אשכנזים 
״דניאל  מרובעת  חותמת  יוסף...״.  בכ״ר  שמואל  חנן... 
בנקאי  תפ״ג-תקנ״ט[,  איציג  יפה  ]דניאל  ז״ל״  בר״א 
ושל  הגדול  פרידריך  של  החצר  יהודי  מפורסם.  יהודי 
פרידריך וילהלם השני מלכי פרוסיה, מראשי הקהילה 

היהודית בברלין. 

כמה  גם  היו  ובאוספו  ספרים  של  אספן  גם  היה  הוא 
ספריו  בכל  מופיעה  שלו  החותמת  יד.  כתבי  וכמה 

באוסף, כמו בספר שלפנינו. 

היה מקורב לתנועת ההשכלה, אך גם לגדולי ישראל. 
יוסף תאומים בעל ה״פרי מגדים״ חיבר את רוב  רבינו 
והוא  יפה בברלין,  ספריו בהיותו בביתו של רבי דניאל 

מזכירו ומודה לו בהקדמות ספריו. 

רלו דף. 

ראשונים  ודפים  שער  בלאי.  טוב.  מצב 
משוקמים ומושלמים.

פתיחה: $10
הערכה: 400-800$
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נדיר . 59  - שפ"ד  הנאו,   – הכונות  ספר 
במיוחד!

משה  רבי  מהדורת   – ז"ל  האר"י  כונות   – הכונות  ספר 
טרינקי  

הנאו שפ"ד – נדיר באופן מיוחד  

בהוצאה זו נוספו הסכמה מרבני פרנקפורט – ותיקוני 
טעיות והגהות מאת רבי פתחיה אב"ד פרנקפורט, וכן 

הוסיף קטע קצר בדף ס"ה  

המפתחות  דפי  וכן  השער,  חסר  שלפנינו  בעותק 
שבסוף הספר, וכן קרע עם חסרון בדף אחרון. 

מצב בינוני – עם סימני עובש 

כריכת עור ועץ עתיקה מתקופת ההדפסה – הכריכה 
מנותקת וחסר גב  

אלימלך  אליעזר  רבי  הגאון  חתימת  השער  קדם  בדף 
ווישניאק מבילסק מח"ס זכרון בספר – עי' עליו בשנות 

דור ודור, דסלר  

חומר מצורף 

בדף הראשון חתימה מזרחית רבנית עתיקה – לא בדוק

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

58 . – חשובים  ש'  ספרי  מקבץ 
פגומים וחסרים

1( שלחן ערוך – ונציה שכ"ז – דפוס די קאבאלי – 
כרך שלם חסר השער – פגום מאוד 

– עותק  – דפו"ר  ונציה שס"ח   – 2( ספר העיטור 
– במקור ק"י  ג' עד דף ק"ח  – לפנינו מדף  חסר 

דפים – נקבי עש מצב בינוני 

– עותק חסר  ונציה שפ"ה   – יהודה  3( בית לחם 
מתחיל מדף ב' עד דף כ"ד – במקור כ"ו דף 

– עותק  – קראקא שצ"ג  4( שו"ת משאת בנימין 
חסר ופגום מתחיל מדף א' חסר שער 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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מהדורה . 60  – ה'  מלחמות  ספר 
ראשונה - הנובר, תקצ"ו - פולמוס!

 – דברי פולמוס נגד הרפורמים גייגר וקראצנאך 
מאת ר' אברהם זוטרא רב במינסטר.  

בגרמניה  החשובים  הרבנים  אחד  היה  המחבר 
באופן  התנגד  עשרה  התשע  המאה  באמצע 
ולשימוש בעוגב בבית  נמרץ לתנועת הרפורמה 

הכנסת.  

באופן  נדיר   – ראשונה  מהדורה   – תקצ"ו  הנובר 
מיוחד  

דף  על  אומנתי  בצילום  שער   – מאוד  טוב  מצב 
מתקופת ההדפסה – ללא כריכה. 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

תרגום . 61 עם  פסח  של  הגדה 
 – תקפ"ה  אלטונה,   - )יידיש(  אשכנזי 

נדיר!
אלטונא,  אשכנזי.  תרגום  עם  פסח  של  הגדה 
תקפ״ה,  בון.  ויהודה  שמואל  האחים  בדפוס 

 .)1825(

יערי 460, אוצר ההגדות 643. 

מ דף, 17 ס״מ. 

למטה  וראינה  צאינה  באותיות  נדפס  התרגום 
מהמקור. 

מצב טוב. כתמים אופייניים. כריכה חדשה.

פתיחה: $10
הערכה: 150-200$
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על . 62 וביאורים  פירושים  אוצר 
הגדה של פסח – עם ההגדה, ועם איורים 

יפים – ניו יורק, 1920 – כרך גדול
העורך: י״ד אייזנשטיין. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

63 . – וסליחות  מחזורים  חומשים, 
ששה כרכים מדפוסים נדירים וחשובים 

– עם תחריטים ורישומים עתיקים
מצב כללי טוב. כריכות מקוריות לרובם.

פתיחה: $10
הערכה: 100-120$

64 . – אנגלית  עם  לפסח,  מחזור 
לונדון תקצ"ד

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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מועד, . 66 אוהל  עבודת  מחזור 
לונדון תרפ"א – כרך עבה

  מצב טוב.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

65 . – לאנגלית  תרגום  עם  סידור 
1943

מצב טוב.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

סידור . 67  - ביבליוגראפית  תגלית 
אור זרוע לצדיק עותק מיוחס

חותמות הרה"ק רבי אברהם בראנדוויין בן הרה"ק 
נכדו של הרה"ק מסטרעטין  אורי בראנדווין  רבי 
– כיהן כאדמו"ר בפיאטרא – ניאמץ שברומניה – 
בשנות  שהגיעו  הפליטים  למען  רבות  בה  ופעל 

השואה מפולין  

סידור במצב טוב - בינוני – קרעים וכתמי שימוש 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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סידור הגר"א – ירושלים תרנ"ה. 69
סידור הגר"א – שני חלקים שער נפרד לכל חלק, 
חלק ראשון תפלות לימי החול, וחלק שני תפלות 

לשבת 

דרך  ועל  הנגלה  דרך  על  ביאור  בתוכו  מכיל 
הנסתר – נערך ע"י הג"ר נפתלי הערץ הלוי רבה 

של יפו. 

ירושלים דפוס לעוי – תרנ"ה – נ"ח 

מצב טוב מאוד. 

רישום דורן דרשה מדודכם חיים גאטליעב 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

מחזור ליום כיפור – אמשטרדם . 68
תק"י - כריכת עור מקורית נאה – עם 

הטבעת זהב
  מחזור חלק שני ליום כיפור – כמנהג האשכנזים 

– עם תרגום באידיש 

וחתנו  רופא  לוי  הירץ  דפוס   – תק"י  אמשטרדם 
קאשמאן 

 – הת"ק  משנות  לידה  רישומי  המחזור  בסוף 
בת  עגלה  מרת  החשובה  האשה  פטירת  רישום 

רבי משה מגיפאהרן. 

עם   – נאה  מקורית  עור  כריכת   – נאה  עותק 
הטבעת זהב בגב הכריכה – כריכה קצת מנותקת 

פתיחה: $10
הערכה: 100-150$

70 . – ישרון  עדת  תפלת  סידור 
פריס, תרכ"ט - כריכת עור מהודרת!

תרגום  עם   – המערבי  אשכנז  כמנהג  סידור 
לצרפתית עמוד מול עמוד 

שער עם ציור הזורעים בדמעה. 

כריכת עור מהודרת עם אבזם זהב – חסר הסוגר  

מדבק  חומצה  שארית  בשער   – טוב  כללי  מצב 
בצדדים 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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חמשת חומשי תורה – עם תרגום . 72
ביידיש דייטש – פיורדא

חמשת חומשי תורה – עם תרגום מילולי ביידיש 
דייטש – מתחת לכל שורה התרגום ביידיש. 

פיורדא תרכ"ח 

שער נפרד לכל חומש 

מצב טוב מאוד – חסר שער חומש דברים 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

סט חומשים למברג – תרכ"ג. 71
סט חומשים עם פירוש תורת משה אלשיך 

למברג תרכ"ג – בדפוס אברהם יצחק מענקיש 

בכל כרך שני שערים . 

סט מפואר – מצב טוב מאוד – כריכות בד חדשות. 

דוד  יעקב  לי לשמי  "שייך  בחלק שמות חתימה: 
וואלערשטיין מק"ק גראסווארדיין " 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

73 . – לבינה  מודע  חומשים 
רעדלהיים -עותקים מהודרים ומפוארים 

– שמורים במיוחד
4 כרכים חומשים – מודע לבינה עם ביאור הבנת 

המקרא – מאת רבי בנימין וואלף היידנהיים 

רעדלהיים תקע"ח – תקפ"א 

חומשים, שמות, ויקרא, במדבר, דברים 

עותקים מהודרים ומפוארים – שמורים במיוחד 

פתיחה: $10
הערכה: 200-400$
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חמשה חומשי תורה – תוצאות . 74
חיים – סט שלם

חמשה חומשי תורה – עם תקון סופרים ושלשה 
תרגומים, פירוש רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל 
תרגום  ועל  ירושלמי  תרגום  על  פירוש  הטורים, 
ונוסף   – קטנה  מסורת  אהרן,  תולדות  יהונתן, 
סדרא  כל  על  של"ה  מספר  מוסר  תוכחות  לזה 
מהג"ר  חיים  תוצאות  ספר  חדש  ודבר   – וסדרא 

חיים באסקאוויץ 

וינה תקנ"ד 

באופן כללי במצב טוב מאוד – בחלק שמות חסר 
דף ב' ושני דפים אחרונים 

חלק בראשית ושמות כרוכים יחד 

פתיחה: $10
הערכה: 200-300$

טיול בפרדס – הגהות. 75
ספר טיול בפרדס חלק א' – מהג"ר שלמה זלמן 

עהרענרייך אב"ד שמלוי 

שימלוי תרצ"ט 

בפנים הספר הגהות יפות – יתכן שההגהות הם 
מהמחבר. 

מצב טוב מאוד – ללא כריכה 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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הגהות . 77 עם   – אריה  קול  שו"ת 
ארוכות

אב"ד  יהודה  אברהם  מהג"ר  אריה  קול  שו"ת 
בערגסאס 

שאמלויא תרס"ד 

מתקופת  ולמדניות  ארוכות  הגהות  בספר 
העמוד  כל  פני  על  הגהה  ל"ח  בדף   – ההדפסה 

של הספר  

דפים שרופים מתפוררים – ההגהות במצב טוב

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

ספר אבות על בנים – הגהות. 76
– מהג"ר  – על פרקי אבות  בנים  ספר אבות על 

שאול בראך אב"ד קאשוי 

כמה חתימות רבנים ביניהם הג"ר שלמה בראך 
היה  הג"ר שלמה   – הג"ר שמואל בראך  בנו של 

אחיינו ותלמידו המובהק של המחבר. 

בפנים הספר מספר הגהות יפות כנראה בכת"י 
של המחבר. 

מצב הספר טוב – בינוני – קצת נזקי עש – חסר 
דף 1 בסוף – ללא כריכה 

פתיחה: $10
הערכה: 200-400$
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עליו בפנקס המוהל חתם סופר עמ' ק"ח 

מצב טוב מאוד – כריכות עור מקורית 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

78 . – תקצ"ז  למברג   – ארץ  מגיני 
הגהות

מגיני ארץ – שלחן ערוך אורח חיים - שני חלקים 

לעמבערג תקצ"ז 

ברוך  רבי  הגאון  הגהות  עם  לראשונה  נדפס 
פרענקיל מכת"י 

רבי  הגאון  מכת"י  הגהות  לראשונה  נדפס  וכן 
אלעזר מסטנוב בעל שמן רוקח – הגהות אלו לא 

נדפסו במהדורות אחרות 

משה  הישמח  בעל  מהגה"ק  הסכמות  עם 
ומהגה"ק בעל החתם סופר ועוד 

רבי  בחלק שני בדף קדם השער חתימת הגאון 
יושב בקהל הקודש פרעססבורג  טויבער  ירמיה 
– וכן רישום מבנו שזה המגיני ארץ שייך לאביו ... 

שני החלקים מלאים הגהות מהגאון רבי ירמיהו 
טויבער הנ"ל 

כמוהל  שימש  טויבער  ירמיה  רבי  הגאון 
רה   – סופר  החתם  פטירת  אחרי  בפרעססבורג 

79 . – חלקים  שני  יהודה  זכרון  שו"ת 
הגהות

אב"ד  ואלד  גרינו  יהודה  מהג"ר   – יהודה  זכרון  שו"ת 
סאטמר 

חלק א' אורח חיים – בודאפעשט תרפ"ג 

אוהעלי   – מהדו"ת  ואו"ח  וחו"מ  אבהע"ז  יו"ד  ב'  חלק 
תרפ"ח 

בחלק א' נדפסו העמודים קנו- קנז פעמיים, בהדפסה 
חיים  יוסף  הג"ר  אל  תשובה  שם  נדפסה  ראשונה 
ישראל,  אגודת  נגד  חריפים  דפים  ובה  זוננפלד 
בהדפסה השניה נדפסה במקומה תשובה אחרת – על 
הסיבה האמיתית לשינוי הפולמוס שעורר השינוי ראה 

שישא עמ' מ"ט 

בעותק שלפנינו השמיטו לגמרי עמודים אלו 

 – ההדפסה  מתקופת  למדניות  בהגהות  מלא  א'  חלק 
חותמת מהג"ר מנחם מנדל אראן מ"ץ בלסאפען 

מצב טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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פאללאק  ישראל  הג"ר  של  חתימה  עוד 
מאובערווישווא. 

מצב טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

חתימות . 80  – עני  מנחת  ספר 
והגהות – מהדורה יחידה – נדיר

ספר מנחת עני ושמן כתית למנחה – חידושים על 
הש"ס, ישוב על מאה ושלשים קושיות – מהג"ר 

יששכר דוב ב"ר סיני שימאנדל. 

וינה תרי"ז – מהדורה יחידה – נדיר 

בשער חתימת הגאון רבי דוד נייאויטש – תלמיד 
וחתנו של הגאון רבי  מובהק של המהר"ם שיק, 
נפטר   – ווישווא  אויבער  אב"ד  גינצלער  שמואל 
איליו  תשובות  כמה   – תרל"ט  בשנת  בצעירותו 
נדפסו בשו"ת מהר"ם שיק, ובמחנה חיים – שנים 
תורתו  דברי  לאסוף  חתנו  טרח  פטירתו  לאחר 
וכתב בין השאר לרבו המהר"ם שיק, עי' תשובתו 

איליו בענין זה בכתבי הר"ן מכתב ס"ז. 

בפנים הספר הגה"ה אחת מהנ"ל 

גדול  ת"ח  קלאמקא  יעקב  מהג"ר  חתימה  עוד 
יעקב  הויגד  הבעל  של  המובהקים  ומתלמידיו 
יצחק  יעקב  הג"ר  של  רבו  היה  ]הנ"ל  מפאפא 

ניימאן ממונטריאל[. 

הגהות . 81  – ריאה  מראה  ספר 
למדניות ארוכות

ספר מראה ריאה – על הלכות שחיטה וטריפות – 
מונקאטש תרס"ז 

ומשיג  למדניות  ארוכות  הגהות  מלא  הספר 
בתקיפות על המחבר. 

יחיאל  מהרב  וחותמות  חתימות  בספר 
נארציזענפעלד שו"ב וש"ץ מ. ניעק – ת"ח מופלג, 
יהודה  מהג"ר  יהודה  מי  בשו"ת  אליו  תשובה  עי' 

אלטמאן 

מצב טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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שו"ע יו"ד – הגהות. 83
שו"ע יו"ד – למברג תרכ"ה גדוש הגהות למדניות 

– פסקי הוראה – ועוד הגהות חשובות מאוד 

לא נבדק מי הכותב – אבל מתוכן ההגהות רואים 
הלכות  פסקי  הרבה  מביא  מובהק  רב  שהיה 
בשם  פסקים  מציין  מקומות  בכמה   – ומנהגים 
אאמו"ר שליט"א – בעמ' כ"ט הגהה ארוכה מאוד 
המתחיל - מעשה בא לידינו שאחר צליית הכבד 

וכו' 

ע"ז  נכון  טעם  שמעתי  שוב   – כותב  כ"ה  בדף 
ממו"ח הגנ"י בשם גדולי אונגארין –– דורש מחקר 

הגהות  עם  מלא  חשוב  ספר  לפנינו  אופן  בכל 
חשובות רבות תוכן 

מצב טוב 

פתיחה: $10
הערכה: 300-600$

דברי גאונים – הגהות. 82
ספר דברי גאונים – מהגאון רבי חיים אריה כהנא 

מסיגעט. 

סיגעט תרע"א 

דיין  ביליצער  הלוי  אפרים  הג"ר  חותמת  בשער 
בעטלען 

בפנים הספר הגהות יפות – כנראה מהנ"ל 

מצב טוב מאוד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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נדיר במיוחד!! מכתב בכתב ידו . 85
ובחתימתו של רבי חיים יצחק אייזיק שר 
ראש ישיבת סלובודקה, משנת פטירתו! 

לא נראה במכירות מעולם!!!
ליבוביץ'  בר  ברוך  הרב  אצל  למד  בצעירותו 
בביקור  וולוז'ין.  בישיבת  ובהמשך  בהלוסק, 
שכונה  פינקל  צבי  נתן  הרב  עם  נפגש  בסלוצק 
מצאה  המוסרית  ושיטתו  מסלובודקה״  ״הסבא 
שם  סלובודקה,  בישיבת  ללמוד  ועבר  בעיניו  חן 
לאחר  הסבא.  הישיבה,  ראש  של  לבתו  נישא 
נישואיו התגורר בקלם לצד חותנו. לאחר מספר 
שנים עבר למיר שם למד בישיבה לצד גיסו הרב 
אליעזר יהודה פינקל. בשנת תרס״ט 1909 החל 
הרב שר לכהן כר״מ בישיבה )״ראש ישיבה שני״ 
לאחר הרב משה מרדכי אפשטיין( ובנוסף החל 
למסור שיחות מוסר. במלחמת העולם הראשונה 
נדד עם הישיבה למינסק וקרמנצ'וג וחזר איתה 
לסלובודקה בשנת תר״פ. בשנת תרפ״א )1921( 
בישיבה,  שפעל  הכולל  בראשות  לעמוד  מונה 
ראשי  עליית  לאחר   ,)1925( תרפ״ה  ובשנת 
הישיבה  לראש  הפך  ישראל,  לארץ  הישיבה 
גרודזינסקי,  אברהם  הרב  לצד  הישיבה  ומנהל 
תרצ״א  בשנת  הישיבה.  של  הרוחני  המנהל 
הקמת  את  ויזם  הברית  בארצות  ביקר   )1931(
הברית  בארצות  סלבודקה  תלמידי  ״הסתדרות 

ובקנדה״. 

לצורכי  שהה  השנייה  העולם  מלחמת  בפרוץ 
 ,)1941( תש״א  בשנת  ניצל.  וכך  בשווייץ  מרפא 

דפי . 84 ה',  בעבודת  מכתבים 
סטנסטיל נדירים

א. מכתב חברים. ה' דף )מודפסים בצדם האחד(. 
חסר סיום. שנות התר״פ? 

האדמו״ר  מאת  בסטנסיל  מודפס  מכתב  ב. 
ה'נתיבות שלום'. תשי״ט. שני עמודים.

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

והקים  ישראל  לארץ  עלה  רבים,  קשיים  לאחר 
מסר  זו  בתקופה  בירושלים.  אברכים  כולל 
באייר  חברון.  מישיבת  בחורים  לקבוצת  ועדים 
מרדכי  הרב  חתנו  עם  יחד  הקים   )1947( תש״ז 
בישראל  סלבודקה  ישיבת  אוהדי  ובסיוע  שולמן 
בבני  סלבודקה  ישיבת  את  הברית  ובארצות 
ברק, שבה כיהן כראש ישיבה עד פטירתו בשנת 

תשי״ב.

פתיחה: $10
הערכה: 200-300$
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ארבעה מכתבי רבנים. 87
רבי  חרל״פ,  זבולון  חיים  רבי  מאת  מכתבים 
פינקל,  יהודה  אליעזר  רבי  גולדשמידט,  אליעזר 

ועוד. 

מצב כללי טוב.

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

ראש . 86 נריה,  צבי  משה  הרב 
הכיפות  דור  ואבי  עקיבא  בני  ישיבות 
ושמח  כשר  פסח  ברכת   – הסרוגות 

בכתב ידו
מצב: טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

שך . 88 הגרא"מ  מרן  של  המינוי  מסמך 
חיים( עץ  )ישיבת  המאוחדות'  ל'צדקות 
ידי הרבנים של מינוי מרן  המסמך הרשמי המקורי]![ בחתימת 
הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך כחבר ועד הצדקות המאוחדות 

״עץ חיים״ ו״ביקור חולים״ – מסמך היסטורי נדיר ביותר! 

ד'  מתאריך  המאוחדות,  הצדקות  של  חברים  אסיפת  פרוטוקול 
בתשרי תשכ״ו, שבו מתוארת, בין היתר, בחירתו של הגאון רבי 
אלעזר מנחם מן שך זצ״ל כחבר באגודה במקומם של הגאון רבי 
ז״ל. בנוסף, מפורטים  אהרן קוטלר זצ״ל והרב משה ליב שחור 
והן  חיים'  'עץ  תורה  תלמוד  מטעם  הן  הוותיקים,  האגודה  חברי 
בין החברים: רבי שלמה זלמן  'ביקור חולים'.  מצד בית החולים 
זלזניק זצ״ל, רבי ניסן אהרן טוקצינסקי זצ״ל ורבי יצחק אריאלי 

זצ״ל. 

הרב  הפועל:  הוועד  חברי  חתומים  המסמך  על 
זלזניק,  יעקב  אברהם  הרב  טוקצינסקי,  הרב  זלזניק, 
בוקשפן.  שמעון  והרב  כהן  אהרן  הרב  אריאלי,  הרב 

נולד  )תרנ״ח-תשס״ב(  שך  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הגדול  הגאון 
בליטא. היה שקדן עצום בתורה, כבר בגיל 23 התמנה לר״מ ומאז 
כיהן כר״מ וראש ישיבה בישיבות רבות בליטא ולאחר מכן בארץ. 
מסר נפשו על העמדת התורה בדור. כיהן כראש ישיבת פוניבז' 

וכנשיא מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה'. 

מוסדות  את  שאיגד  ארגון  היה  וב״ח'  ת״ת  'הצדקות המאוחדות 
של  בירושלים  ביותר  והחשובים  הגדולים  והרפואה  התורה 
תר״א(  בשנת  )נוסד  חיים'  'עץ  תורה  תלמוד  התקופה:  אותה 

ובית החולים 'ביקור חולים' )נוסד 
אלה  מוסדות  תרט״ו(.  בשנת 
סלנט  שמואל  רבי  ידי  על  הוקמו 
זצ״ל, שאף הגה את רעיון איחודם 
'הצדקות  האיחוד.  בראש  ועמד 
יותר  במשך  פעלו  המאוחדות' 

ממאה שנים. 

מצב טוב מאוד, חורי תיוק. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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ושמח" . 90 כשר  "חג  ברכת  מכתב 
בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר 

בעל ה'בית ישראל' מגור
שלוש שורות בכתב יד קדשו ובחתימתו. 

וחג  הצלחה  ברכת  עם  לידידי...  דו״ש  והנני  ״ב״ה. 
כשר ושמח. והשי״ת יעזור לך להוושע בכל העניינים 

שלך לטוב ונתבשר בשורות טובות...״. 

מצב טוב.

פתיחה: $10
הערכה: 1200-2000$

מכתב מועד החרום של הרבנות . 89
הראשית בלונדון למען הילדים היהודיים 
שנקלטו באנגליה בזמן השואה – בקשה 
ממרן הגאון רבי יוסף הנקין נשיא עזרת 

תורה לתפילין וציצית לילדים, 1942
מצב: טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 100-120$

תלמידו . 91 על  קוק  הראי"ה  מרן  של  מכתבו 
הוותיק שלמד עמו ב'חברותא' - רבי יהושע קניאל 

זצ"ל – תרפ"ב
במכונת  כתוב  הראשית.  הרבנות  של  רשמי  דף  על  מכתב 
כתיבה. עם הוספה של שתי מילים בכתב יד קודשו של הראי״ה, 
ובחתימת קדשו. חתום גם מזכיר הרבנות, ר' שמואל אהרן וובר 
תרפ״ב.רקע:רבי  באלול  י״ז  הראשית.  הרבנות  חותמת  שזורי. 
יהושע קניאל )תרנ״ו – תש״ל( למד בישיבת עץ חיים בירושלים. 
קוק  הראי״ה  מרן  של  בצילו  להסתופף  ליפו  עבר  עילוי  כבחור 
מלחמת  בישיבתו.בזמן  המובהקים  מתלמידיו  והיה  זצ״ל, 
העולם הראשונה, עת נעדר הרב קוק מהארץ, למד הרב קניאל 
בישיבות שונות בירושלים.עם שובו של הרב קוק לארץ, נהנה 
מקרבה מיוחדת לרב קוק, ואף למד איתו ביחידות ב'חברותא'! 

בשנת תר״פ )1920( הגיע לחיפה בשליחותו האישית של הרב 
קוק שבקשו לסייע בידי הרב המכהן, הרב ברוך מרכוס. בשנת 
בית  את  וייסד  בחיפה  הרבנות  לחבר  התמנה   )1922( תרפ״ב 
הדין הרבני בחיפה, שם כיהן כדיין, לצידו של הרב הראשי לחיפה 
שלפנינו. המקורי  המכתב  מעיד  כך  על  מרכוס.  הרב   - דאז 

בהלוויתו של הרב קוק נשא הספד 
רבו. של  ישראל  אהבת  על  מרגש 

מצב טוב. חורי תיוק שהורחבו. 

פתיחה: $10
הערכה: 200-300$
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מכתב פולמוסי חריף בכתב ידו של גדול קנאי . 93
ירושלים מאיר הלר סמניצר  - תרפ"ג

במכתבו )אשר הוכן לקראת שליחה לרבנים שונים( הוא מתייחס 
לכתב הפלסתר ״על רבותינו הגה״צ שליט״א״ אשר נרשם על גבי 
המעטפה כי נשלח מאתי מאיר העללער )סעמניצער(...הנני מודיע 

כי זה שקר גמור..״ . 

הראי״ה  מרן  וקדושו  ישראל  אור  את  חריפות  תוקף  הוא  במכתבו 
לפי  בפרץ,  עומדים  אשר  החרדית  העדה  חברי  את  ומשבח  קוק, 

השקפתו. 

דף מקופל, 4 עמודים כתובים. 

מצב טוב.

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

דף חידושי תורה – שנות הת"ר. 92
כתוב משני צידיו. 

מצב בינוני-טוב. קרעים בעקבות הקיפול. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

דחסידי . 94 תורה'  'אור  ישיבת 
סלונים בעיה"ק טבריה – מקבץ מכתבים 

קדומים
א. שלושה מכתבים בכתב ידו ובחתימתו של ר' 
בעניין  תרס״ז-תרס״ח.  לייכטונג.  ישעיה  עזריאל 
ישיבת 'אור תורה' דחסידי סלונים בטבריה, אשר 
הוא שימש כאחד מגבאיה. באחד מהם חותמת 

״ועד המפקח״. 

ב. מכתב ארוך של שד״ר, עם הוספה בכתב ידו 
ובחתימתו של הרב לייכטונג. ]4 עמ'[. תרע״ג. 

על  המפקח  'ועד  של  רשמיות  גלויות  שתי  ג. 
בעיה״ק טבריה', עם מכתבים  תורה  אור  ישיבת 
בכתב יד חתומים. נשלחו מקוברין בשנת תרס״ו. 

שמות  של  יד,  בכתב  רשימות  ובהם  דפים  ד. 
העיר  תושבי  ובהם  סלונים,  למוסדות  התורמים 

זיטאמיר. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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הבא . 96 דמצוה  סוגיא  יד  כתב 
 4  – ת"ק   – הת'  משנות   – בעבירה 

עמודים גדולים מלאים!
מצב: טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

של . 95 ידו  בכתב  המלצה  מכתב 
בעניין  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
המשניות  פירוש  של  חדשה  הוצאה 

להרמב"ם
בהוצאה  שעסק  רב  על  תשס״ו,  משנת  מכתב 
בתרגום  להרמב״ם  המשניות  פירוש  של  לאור 
לאור  יצא  הפירוש  ערבי.  בלשון  יד  מכתב  חדש 
ע״י מכון ״המאור״ שבראשות הרה״ג דניאל ביטון 
ויו״ר  התשובה  ״אורות  מוסדות  ראש  שליט״א, 

מכון 'המאור'. 

מצב טוב. כתוב על דף רשמי. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

יונה . 97 שמואל  רבי  השד"ר  מכתב 
 – סלנט  שמואל  ר'  הגאון  אל   – שאקאוויץ 

פולמוס ישיבת מיר
מירושלים לטובת  יונה שאקאוויץ השד"ר  רבי שמואל 
אודות הפולמוס  – המכתב שלפנינו סובב  בתי החסד 
עם השד"ר מישיבת מיר בארץ אנגליה שהוציא לעז על 

יושבי א"י שאינם נצרכים וכו' וכו' 

במכתב שלפנינו מגולל כל הפרשייה והסערה שנגרם 
אודות מחלוקת זו – המכתב נשלח אל ראשי הכוללים 

ובראשם הגאון רבי שמואל סלנט אב"ד ירושלים 

  עי' אודות פולמוס זה בהמאסף שנה שישית בה תוקף 
את רבי שמואל יונה – חומר מצורף 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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כתב הסכם שדרות – מבריסק. 99
יעקב  חיים  רבי  מהשד"ר  שדרות  הסכם  כתב 
כתב  בתוך   – חדש  אור  ישיבת  שד"ר  מבריסק 
תיכף  הכסף  למסור  ההתחייבות  בין  ההסכם 

להגאון רבי חיים אב"ד בריסק. 

בכתב ההסכם מעניינת נקודה שמקבל שבעים 
אחוז ממה שאוסף ורק שלושים אחוז לישיבה.

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

מרדכי . 98 משה  רבי  הגאון  מכתב 
המהרי"ץ  של  אחיו   – דושינסקי 

דושינסקיא
הגאון  אל  נשלח  מעניין  תוכן  עם  ארוך  מכתב 
אב"ד נויארק – המכתב נשלח מירושלים עיה"ק 
כהונותו  ובימי  המהרי"ץ  אחיו  בחיי  תש"ג  בשנת 
כמה  ומספר  מביא  במכתב   – ירושלים  כאב"ד 

דברים חשובים בשם אחיו המהרי"ץ.

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

הכהן . 100 צבי  ישראל  רבי  מכתב 
מלעלוב  האדמו"ר  אל   – פרשיסחער 

ירושלים הרה"ק רדצ"ש
רבי ישראל צבי הכהן פרשיסחער אב"ד זעליחוב 
אב"ד  פרשיסחער  דוד  יצחק  רבי  הגאון  של  בנו 
זעליחוב – מצאצאיו של הרה"ק רבי דוד מלעלוב 

כיהן כאב"ד זעליחוב משנת תרס"ח 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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מישיבת . 102 שנשלח  בד"ת  מכתב 
וואלץ  זאב  רבי  הגאון  אל  וואלאזין 

טורבאוויץ
שנשלח  מלאים  עמודים   3 בד"ת  ארוך  מכתב 
וואלף  זאב  רבי  הגאון  אל  וואלאזין  מישיבת 
טורבאוויץ, בתוך דבריו כותב גם תשובה על מה 

שכתב בספרו.. 

המשך  להיות  שצריך  יתכן  חתום,  לא  המכתב 
למכתב. 

הגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ מגדולי הרבנים 
איש  מופלג,  גאון  האחרונים,  בדורות  בליטא 
סופרים  עט  ובעל  מופלא  דרשן  מובהק,  הלכה 
פורה, - נולד לאביו רבי אהרן יהושע בנת תר"ו – 
בהיותו כבן עשרים נקרא לכהן פאר ברבנות עיר 
סלאוויטש, משם עבר לכהן בשנת תרל"ה בעיר 
קראז  בעיר  לכהן  עבר  תרמ"ה  ובשנת  קלעצק, 
חיבר   – תרפ"ה  בשנת  לפטירתו  עד  כיהן  שם 
על  טהר  שערי  ביניהם  חשובים,  ספרים  הרבה 

יו"ד, זיו משנה על הרמב"ם, ועוד ועוד. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

וואלף . 101 זאב  רבי  הגאון  יד  כתב 
טורבאוויץ

הגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ מגדולי הרבנים 
איש  מופלג,  גאון  האחרונים,  בדורות  בליטא 
סופרים  עט  ובעל  מופלא  דרשן  מובהק,  הלכה 
פורה, - נולד לאביו רבי אהרן יהושע בנת תר"ו – 
בהיותו כבן עשרים נקרא לכהן פאר ברבנות עיר 
סלאוויטש, משם עבר לכהן בשנת תרל"ה בעיר 
קראז  בעיר  לכהן  עבר  תרמ"ה  ובשנת  קלעצק, 
חיבר   – תרפ"ה  בשנת  לפטירתו  עד  כיהן  שם 
על  טהר  שערי  ביניהם  חשובים,  ספרים  הרבה 

יו"ד, זיו משנה על הרמב"ם, ועוד ועוד. 

 2  – טהר.  שערי  מספרו  הינו  שלפנינו  יד  הכתב 
דפים, 4 עמודים מלאים. – מצב טוב מאוד 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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אליהו . 104 יוסף  מהג"ר  מכתב 
הענקין אל הרב מנחם פורוש

תרמ"א,  בשנת  נולד  הענקין  אליהו  יוסף  הג"ר 
ונסמך להוראה ע"י רבותיו, וע"י הגאונים הרידב"ז, 
 – ועוד.  לייבאוויץ,  והגרב"ב  השלחן,  ערוך  ובעל 
והיה שם מגדולי  בשנת תרפ"ג היגר לאמריקה, 
תשל"ג  בשנת  לפטירתו  עד  והפוסקים,  הרבנים 

והוא בן למעלה מצ"ב שנה.

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

אייזיק . 103 יצחק  2 מכתבים מהג"ר 
יו"ש  הג"ר  אל   – מזוטשקא  ראזנבוים 

אלישיב
1( מכתב בדין צניעות בבגדי נשים ששלח לשאול 
תשובה,  לו  להחזיר  ומבקשו  בענין  דעתו  חוות 

המכתב כולו בכתב ידו 

2( מכתב שאלה בהלכה כתובה במכונת כתיבה, 
עם תיקון בכת"י. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

אליעזר . 105 מהג"ר  מכתבים   2
זילבער אל הג"ר י"א הענקין

ומפורסמי  מגדולי  זילבער,  אליעזר  רבי  הגאון 
תלמידי  מראשוני  תרמ"א,  נולד  בדורו,  הרבנים 
תלמיד  בווילנא,  עוזר  חיים  הג"ר  של  הקיבוץ 
חיים  והג"ר  שפירא,  כהנא  סענדר  זלמן  הג"ר 
לאמריקא  הגיע  תרס"ז  בשנת   - סולובייציק, 
ובתרצ"א  וכיהן ברבנות בהריסבורג פנסילבניה, 
רב הכולל של סיניסינטי, - היה רב פעלים וחבר 
כנשיא  שימש  העולמית,  התורה  גדולי  ועדת 
אגודת  ומראשי  רבות,  שנים  הרבנים  אגודת 
ההצלה  וועד  וממייסדי  הברית,  ברצות  ישראל 
המפורסמים,  מן  היה  וגאונותו  חכמתו  ונשיאו, 
נלב"ע  דורו,  גדולי  אצל  נשמעים  היו  ודבריו 

תשכ"ח, מחיבוריו ענפי אר"ז, וצמח אר"ז.

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$



 55 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

בקשת רשיון עליה בחת"י הגאון רבי . 107
יהודה לייב חסמן

טופס בקשה ע"ד רשיון עליה בשביל קרוב מחוץ לארץ 
ע"י מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל – המבקש הגאון 
 – חסמן  רפאל  רבי  בנו  עבור  חסמן  לייב  יהודה  רבי 
תאריך הבקשה תרצ"ד – חתום בידי הגאון רבי יהודה 

לייב חסמן. 

יהודה לייב חסמן נולד בשנת תרכ"ט, למד  הגאון רבי 
בנעוריו עם בן עירו הגאון רבי חיים עוזר, למד בישיבת 
סלבודקא ויצק מים על ידי הג"ר יצחק בלזר, וע"י הג"ר 
נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקא, בשנת תרמ"ז עבר 
והיה מבחירי תלמידיו של הג"ר שמחה  ללמוד בקלם 
זיסל זיו, בשנת תרס"ט נתמנה לרב בסטוצ'ין בה הקים 
ישיבה גדולה ועל שם עיירה זו נקרא בשם רבי לייבל 
סטוצ'ינער, - בשנת תרפ"ו עלה לארץ ישראל והסבא 
מסלבודקא מינהו כראש הישיבה בחברון –חיבר ספר 

אור יהל בחכמת המוסר. 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

אברהם . 106 מהג"ר  מכתבים  שני 
סג"ל איטינגא אל הרב חיים בלוך

הג"ר אברהם סג"ל איטינגא נכד הגאון רבי שלמה 
קלוגר נולד תרל"ה, בשנת תרס"ב נתקבל בק"ק 
ברוב  במיוחד  נודע  דשם,  ישיבה  לראש  דוקלא 
שיחת  ביניהם,  ספרים  הרבה  וחיבר  בקיאותו 
החדש,  הגדולים  שם  זקנים,  דעת  החדש,  חולין 

ועוד ועוד. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

משה . 108 רבי  הגאון  מכתב 
סולבייציק מציריך אל הרופא המפורסם 

ד"ר אדלער
הגאון רבי משה סולובייציק ממאורי הדור שעמד 
ומסר   – באירופה  החרדית  היהדות  בראש 
העמים,  חבר  במדינות  היהדות  להצלת  נפשו 
והחזיר עטרה ליושנה בהקמת הישיבה הגדולה 

במוסקבה. 

תוכן המכתב – מכתב תודה על טיפולו ומסירותו 
של הדוקטור עבור א' מגדולי הדור. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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רבי . 110 מהגאון  בלימוד  מכתב 
יחיאל יעקב ווינברג בעל שרידי אש

המכתב נשלח בשנת תשי"ד ממונטרה אל הגאון 
במש"כ  הערות  מעיר  ובו   – פורת.  ישראל  רבי 

בספרו. 

הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג נולד בשנת תרמ"ד 
בית המדרש  , עמד בראש  והיה מגדולי הדור   –

לרבנים בברלין. 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

יהודה . 109 מיכל  רבי  הגאון  מכתב 
הלוי  שמואל  רבי  הגאון  אל   – לפקוביץ 

וואזנער
המכתב נכתב בתאריך כ"ז אד"ב תשי"א – בו מתכבד 
לשלוח לו ספרו עמק השער, ומבקשו להעיר לו הערות 

מחכימות. 

בשנת  בוולוזין  נולד  לפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  הגאון 
תרע"ג , ולמד בווילנא בישיבת רמיילעס שבראשה עמד 
– בשנת תרצ"ה עלה לארץ  היימאן  רבי שלמה  הגאון 
בין  מקומו  את  מצא  בה  חברון  לישבת  והגיע  ישראל 
הארחות שבחבורה – בשנת תשט"ו נקרא ע"י הגר"ש 
כהנמאן לעמוד בראש ישיבת פונוביז' לצעירים – ומאז 
במשך למעלה משבעים שנה לא פסק מהרבצת תורה 
כל ימיו, העמיד תלמידים לאלפים ורבבות והיה מגדולי 

ומנהיגי הדור. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

מכתב בדברי תורה מהגאון רבי . 111
אריה  רבי  הגאון  אל  סאוויצקי  מרדכי 

לייב מאלין
תרע"א  בשנת  נולד  סאוויצקי  מרדכי  רבי  הגאון 
הגאון  אצל  ראדין  בישיבת  למד  לידא,  בעיר 
בעל חפץ חיים, והיה ידוע בשם העילוי מלידא – 
משנת תש"ה כיהן כראש בית דין בועד הקהלות 

דבאסטאן. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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האדמו"ר . 113 של  ידו  בכתב  מכתב 
האגער  מנדל  מנחם  רבי  הרה"צ  מויזניץ 

שליט"א
בנו של הרה"ק בעל  רבי מנחם מנדל האגער  הרה"צ 
כידוע  ויזניץ,  קהלת  של  רבם   - מויזניץ  משה  ישועות 
גודל הערצה מתלמידיו וחסידיו אל רבם הקדוש באופן 

יוצא מהכלל 

פתיחה: $10
הערכה: 200-400$

דישיבת . 112 התלמידים  רשימת 
הישיבה  ראש  יד  חתימת  עם  בריסק 
סולוויציק  יהושע  אברהם  רבי  הגאון 

שליט"א
5 דפים מרשימת התלמידים בשנת תשנ"ז – 162 

תלמידים. 

בכל דף בנפרד חתימת הראש ישיבה  

באופן  נדיר  הוא  ישיבה  הראש  חתימת  כידוע 
מיוחד – ורשימת התלמידים בשנה זו הוא מעניין 

והיסטורי  

פתיחה: $10
הערכה: 200-400$

מהרב . 114 והיסטורי  חשוב  מכתב 
והצלת  הדור  מצב  בענין  ברלין,  מאיר 

הישיבות
מכתב היסטורי בן שני עמודים בענין מצב הדור 

והצלת הישיבות 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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אמשטרדם, . 116  – הגר"א"  גורל  "מהדורת  תנ"ך 
תס"א

תורה נביאים וכתובים. אמסטרדם, תס״א ]1701[. מהדורת כיס. 

 חסר השער המאויר. קיימים שני השערים האחרים – האחד בעברית 
והשני בלועזית. 

 .Georgius Desmarestz בראש חלק א הקדמה בלטינית מאת
וכןשיר  נוסף,  שיר  ההקדמה  שאחרי  בעמוד  בעברית.  שיר  בסופה 

 Jon Henricus מאת  ולומדיה  התורה  בשבח  בעברית  ארוך 

Lederlin. השיר פותח: ״תורת עולם אשר היתה, בטרם - כל יציר 
נברא״.בסוף הספר, במקום שבו נהוג לכתוב ״חזק חזק ונתחזק״, 

נכתב: ״חזק ונתחזק המחוקק לא יוזק״. 

שונים  קישוטים  ניקוד.  ללא  וחדות,  בהירות  האותיות  נאה.  דפוס 
בעמוד השער וכן בסוף ספרי מלכים ודברי הימים. 

בסוף הספר לוח של כל פרשיות התורה וההפטרות וכן קרי וכתיב 
וכל היתרות והחסרות. 

גורל הגר״אערך מיוחד יש למהדורה חשובה זו שלפנינו. במהדורה זו 
נהג להשתמש הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין כדי לערוך את גורל 

הגר״א. כך היה למשל כשביקש לסייע בזיהוי גופות חללי הל״ה. 

העיתונאי יצחק דויטש תאר את המעמד הנשגב: ״היה זה יום חמישי, 
והצנוע של רבי  שעת לילה. עלו לישיבה אשר בעליית הבית הקטן 
אריה, בשכונה משכונות בירושלים. בהיכל השרוי בחשיכה הודלקו 
י״ב נרות אשר האירו את קיר המזרח, שארון הקודש ניצב לידו... לפי 
גורל הגר״א בתנ״ך שדפיו מחולקים  המקובל, משתמשים בעריכת 
לשני טורים. בידי רבי אריה מצוי ספר תנ״ך עתיק יומין, אשר נדפס 
עודם  אך  מיושן,  צהובים  הספר  דפי  תס״א.  בשנת  באמסטרדם 
דבק  בנייר  מודבקים  הם  קרועים,  שהם  ובמקום  ברובם,  שלמים 

מכתבים מעניינים משנות הת"ר. 115
1( מכתב בלימוד שני עמודים – חתום רבי אברהם 

שעפטיל בלא"א מוה"ר שלום בורזאנסקי 

ר'  האב   – תרנ"ב  בשנת   – לבנו  מאב  מכתב   )2
יהודה לייב ב"ר חיים משה אברמוביץ , הבן נחום 

יוחנן. 

3( מכתב מתלמיד לרב – מטעלז תרפ"ה 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

''ת

השלמות  על  השומר  שקוף, 
והצורה...״. 

חתימות  עם  מיוחד  עותק 
ורישומי בעלות של יהודי חשוב 
ר' חיים עשווא מהעיירה  בשם 
רישומים  הת״ק.  שנות  הענא, 

בדף השער הראשון. 

קרעים  בלאי,  טוב.  מצב 
פגמים  דבק.  בנייר  משוקמים 
בטקסט  קטן  חסרון  קלים. 
ההקדמה  של  הראשון  בדף 

בלועזית. הכריכה רופפת.

פתיחה: $10
הערכה: 400-800$
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118 . – ונדזבק, תפ"ט   – צאן קדשים 
מהדורה ראשונה – חתימות

מנחות,  זבחים   : מסכתות  על  וחידושים  הגהות 
בכורות ערכין, תמורה ומעילה . מאת רבי אברהם 

חיים שור. בעל ספר ״ תורת חיים״. 

אשכנזי  בכתב  השער,  בדף  עתיקות  חתימות 
ובכתב ספרדי. 

מצב טוב. מעט סימני עש וקרעים קטנים בדפים 
ספורים. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

"צורת . 117 איור  ]עם   – נעם  דרכי 
הבית"[ – ונציה, תנ"ז – מהדורה ראשונה
מה  לדעת  ותשובות  ״שאלות  נעם,  דרכי  ספר 
ממצרים,  הלוי  מרדכי  רבי  מאת  ישראל״,  יעשה 
אברהם  רבי  מבנו  מצוה  מלחמת  קונטרס  עם 
ונציה, ]תנ״ז-תנ״ח 1697-1698[. מהדורה  הלוי. 

ראשונה. 

מעבר לשער איור ״צורת הבית״. 

לישיבת  ״...  עתיק:  בעלות  רישום  השער  בדף 
בנימין...״. בראש השער חתימה מחוקה. 

רפב״ מא דף. 27 ס״מ. חסר הדף האחרון מ'לוח 
הטעות'. 

מצב בינוני. סימני עש, וכתמי עובש. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

תפ"ט . 119 וונדבסק   - קדשים  צאן 
]1729[ – מהדורה ראשונה

]2[ 104 דף . 32 ס״מ . 

מצב טוב מאוד .שני דפים ראשונים - הנייר כהה, 
כרוך בכריכה חדשה . 

פתיחה: $10
הערכה: 100-120$
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121 . - ת  ספרי  ענק  מקבץ 
חתימות   – ונדירים  חשובים  ת"ק 

והגהות
הגהות  עם   – תקס"ו  ווין   – ברכות  גמ'   )1

הגר"א דפו"ר – חתימות עתיקות 

, ביצה, חגיגה, מו"ק,  2( כרך גמ' פסחים 
- ווין תקס"ז – עם הגהות הגר"א דפו"ר – 

חתימות עתיקות 

3( פרי עץ חיים – קארעץ תקמ"ה – חסר 
בסוף לפנינו עד דף צ"ב במקור קל"ב דף 

– רישומים עתיקים 

 – איידליץ  זרח  מהג"ר   – לישרים  אור   )4
– חתימה עתיקה  – דפו"ר  פראג תקמ"ה 

רבנית 

5( מדרש שמואל – על פרקי אבות – לבוב תקע"א 

ווין תקס"ד   – 6( בחינת עולם עם בקשת הממין 
בדף   – הדפים  בראש  עתיקה  בעלות  רישום   –
מתקופת  בכת"י  מענינת  ארוכה  הגהה  ע"ב  ט' 

ההדפסה 

פראג   – מו"ק  תענית  עמ"ס  הריטב"א  חדושי   )7
תקע"ב 

8( משנה תורה להרמב"ם – כרך א' הכולל מדע 
– אהבה – זמנים – פיורדא תקכ"ה 

 – מוסר  שבט  א(   – ספרים   3 הכולל  כרך   )9
 – – על התורה  לעמבערג תר"י ב( מעשה רוקח 

ויניציאה . 120  – סליחות 
תצ"ה – חתימות

הג"ר יצחק עבאדי בנו של רבי שאול 
יצחק  תולדות  ספר  כתב  עבאדי 
בנגלה  גדול  התורה  על  דרושים 

ובנסתר – חומר מצורף 

אחרונים  בדפים  חסרון  עם  קרעים 
דפים  בקצת  וכן   – הספר  של 
– רוב הדפים במצב טוב.  הראשונים 

– ללא כריכה 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

לעמבערג תר"י ג( עם יין הרקח על משניות 

10( נחלת יעקב – בענין קריאת עשרת הדברות 
בנגינות וטעמים – זולצבאך תמ"ו 

 – – פיורדא תקכ"ח  יוסף על התורה  11( כתנות 
חסר שער 

מהג"ר   – שמעתתא  שב   – חכמה  שערי   )12
– עותק  – פראג תקס"ז  אלעזר בעל שמן רוקח 
נאה, דפים איכותיים, שער בצילום אומנתי על דף 

מתקופת ההדפסה 

13( ספר פתחי נדה ביאור על הרא"ש עמ"ס נדה 
– ברין תקנ"ט – עותק חסר 

– דרושים  – דיהרנפורט ת"ן  14( ספר מים חיים 
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בנימין  פירוש על איכה מהג"ר   – 18( אלון בכות 
ויטאל – ונציה תע"ב – חסר שער ובסוף 4 דף 

19( בית ישראל – עין יעקב – חלק ב' – וירונה ת"י 
– דף ראשון ואחרון בצילום 

20( נחלת בנימין – ביאור על מצות עשה ול"ת – 
אמשטרדאם תמ"ב – מתחיל דף ד' ו4 דף בסוף 

הספר במפתחות 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

על התורה – דפוס יחיד – עותק חסר עד דף ס"ב 
– במקור ע' דף 

עותק   – וינציה תס"ד   – נקודות  עם  15( משניות 
חסר 

פירוש  עם   – וקדשים  נזיקין  סדר  משניות   )16
מלא כף נחת – דפו"ר – אופיבאך תצ"ב – עותק 

חסר – עד דף רכ"ח – במקור תס"ב 

17( סדר תפלות למועדים טובים – למנהג ק"ק 
ספרדים – אמשטרדאם תפ"ח – עותק פגום 

יעסניץ . 122  – תפלה  שערי  ספר 
תפ"ה

ספר יסוד בדקדוק התפלה – נדיר וחשוב 

מצב כללי טוב – קצת נקבי עש 

השער פגום עם חסרון 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

מקבץ גמרות חסרים משנות הת'. 123
1( גמ' ערכין תמורה כריתות – ברלין ופפדא"ד תפ"א – מצב 
ועץ  עור  כריכת   – בסוף  בודדים  דפים  חסר   – בינוני   – טוב 

מנותקת. 

2( גמ' ערכין תמורה כריתות תמיד – ברלין ופפדא"ד תפ"א – 
חסר בינוני וגרוע 

3( גמ' חולין – ברלין ופפדא"ד תפ"א – חסר שער – מצב בינוני 
– קרעים במספר דפים – חסר כריכה 

4( גמ' חולין ערכין תמורה כריתות מעילה – פרנקפורט דאודר 
תנ"ט – חסר תחילת חולין וסוף מסכת מדות – מצב בינוני – 

קצת הגהות עתיקות 

 – – אמשטרדאם תע"ז  וחלק ממסכת כתובות  יבמות  גמ'   )5
יבמות חסר שער – כתובות יש שער ודפים עד דף כ"ד – אחרי 
 – רופא...  דוד  ב"ה  מומחה  רופא   ... להק'  שייך  יבמות  מסכת 

מצב טוב. 
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יש שער – מצב בינוני 

8( מסכת מנחות – כנראה אמשטרדם ת"ז דפוס 
מהדורה  בסוף   1 ודף  שער  חסר   – בנבנשתי 

הקטנה – מצב טוב – כריכת עור ועץ מנותקת 

9( מסכת גיטין – אמשטרדם ת"ז – מתחיל דף ח' 
עד הסוף – המהדורה הקטנה – מצב טוב בינוני

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

 – מעילה  כריתות  תמורה  ערכין  חולין  גמ'   )6
פרנקפורט דמיין ת"פ – גמ' חולין מתחיל דף י"ח 
הגהה   – שערים  עם  בשלימות  המסכתות  שאר 
עתיקה ארוכה למדנית בכת"י מזרחי ]לא נבדק[ 
ציון ל"ש  בן  – בשער מסכת ערכין חתימת הרב 
בנו של הרה"צ רבי הלל ליכטנשטיין – מצב בינוני 

טוב 

7( גמ' יבמות נזיר – פרנקפורט דמיין ת"פ – גמ' 
יבמות חסר שער – נזיר חסר דפים בודדים בסוף 

ליוורנו, . 124  – הגדולה  כנסת  שיירי 
תקנ"ב ]1792[

מצב בינוני-טוב. סימני עש. כתמי זמן.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

תקוני שבת – ליוורנו תקצ"ו. 125
ספר תקוני שבת – קודש לה' כל כס"ף המתוקן 
ומקובל מפי האר"י הק' – דבר השווה לכל נפש 
של  ומנחה  ערבית  תוספת  עם   – ישראל  שבטי 

שבת. 

ליוורנו תקצ"ו – דפוס אליעזר מנחם אוטוליגני 

עותק נאה ושלם – דפים ל – לא. הוחלפו בכריכה 
עם דף יב.  

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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בכורי העתים – כתב עת – וינה . 127
תקפ"ז

תקופת  ברוח  חשוב  ספרותי  יהודי  עת  כתב 
ההשכלה המסורתית – באידיש ובעברית – כולל 
שירים, סיפורים, מאמרי מחקר, ביקורת, תולדות 

אנשי שם 

העורך שלום הכהן – וינה תקפ"ז – בדפוס אנטאן 
שמיד 

מצב טוב – ללא כריכה 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

  ספר חכמת אדם ובינת אדם – . 126
הוראדנא ווילנא תקפ"ח

מהדורה שניה – מהדורה זו נדפסה עם הוספות 
בגליון  שכתב  המחבר  מאת  חדשות  והגהות 

ספרו, ונדפסו בזה לראשונה. 

 לפנינו מהדורת הספר המושלמת שבה התרכזו 
ספרו  על  וההגהות  ההוספות  המחבר  דברי  כל 
שהספר  הספר  שבסוף  בדף  בעלות  רישום  זה. 

שייך להרבני.. רבי יעקב קאפעלאוויץ  

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

משניות עם הגהות הגר"א, פראג . 128
שנדפס  ראשונה  מהדורה   – תקס"ט 

בתוך המשניות
משניות שני חלקים כרוכים יחד – נשים נזיקין 

פראג תקס"ט – מהדורה ראשונה שנדפס בתוך 
המשניות 

מצב טוב – כריכת עור מקורית מנותקת 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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ספר כלילת יופי – רעדעלהיים תקע"ג. 129
שאלות  עשר  ושבעה  מאמרות  עשרה   – יופי  כלילת  ספר 
על כללי ספיקות וספק ספיקות, כללי מיגו ועוד. מאת רבי 

אברהם יצחק לונטשיץ. 

רעדלהיים תקע"ג – דפוס רבי וואלף היידנהיים – נייר יקרק 
דפים עבים ואיכותיים 

דף  צורף  שלפנינו  בעותק   – ויחידה  ראשונה  מהדורה 
ההסכמות והפמורענטין שנדפסו בנפרד סיום הספר וישנם 

בעותקים בודדים 

בדף קדם השער חתימת הגאון רבי משה פינקל ר"מ ישיבת 
סלבודקא ליטא , בנו של הגאה"צ הסבא מסלבודקא 

כמו"כ רישום שהספר שייך לרבי אברהם צבי בוטענער 

מצב טוב מאוד 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

ניקור . 130 דיני  עם  ברורה,  הלכה 
חתימת   – תרמ"א  אמשטרדם  וציורים, 
דקהילת  שו"ב  גולדשמידט  נתן  רבי 

האשכנזים באמשטרדם!
מצב טוב

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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הכנה דרבה – 1910 – חתימות . 132
חשובות

חסרים דפים בסוף החוברת. לפנינו לב דף. 

מצב טוב. מפורק. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

סדר . 131 על  ביאור   – ציון  אבן 
תנאים ואמוראים – ורשה תרמ"ו 1886 

– מהדורה יחידה
ההסכמות  מבריסק.  אפרתי  אליעזר  רבי  מאת 

בסוף הספר. 

]8[ נח ]2[ דף. 

מצב טוב. כתמי זמן. כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

133 . – לשבת  זמירות   – עקיבא  בני 
הולנד, 1953 – הדפסת סטנסיל

כריכה  בלבד״  בעברית  המזון  וברכת  זמירות 
בהולנדית. 

נדיר מאוד. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$



 66 

מאי 2019
ט | 

שע”
ת

אייר 

קאנסטיטוציאן . 135 העובד[  ]חוקת 
ווארקערס  גארמענט  יונייטעד  דיא  פון 
אף אמעריקא – ניו יורק, 1903 – נדיר 

מאוד
אחד  עותק  מצוי  בארץ  הספריות  בכל  נדירות: 
לא  פומביות.  במכירות  מעולם  נראה  לא  בלבד. 

נרשם במפעל הביבליוגרפיה. 

פרטים  מילוי  ובהם  טבלאות,  עם  דפים  כולל   
בכתב יד משנת 1903 ושני בולים )תוויות(. 

61, ]1[ ע' ״ 14 ס״מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $10
הערכה: 200-300$

134 . – ]פולמוס[  היוצאים  שיר 
 – עותקים  שלושה   – תרפ"ח  ירושלים, 

תדפיס מיוחד במינו!
כולל  שהוא  בכך   – במינו  מיוחד  הפורמט 
בפי  מושר  היה  בהם  תווים,  עם  פולמוסי  שיר 
זה,  מסוג  אחר  תדפיס  על  ידוע  לא  ה״יוצאים״. 

בירושלים בתקופת המנדט. 

מצב טוב.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

אגודת . 136 שהדפיסה  מיוחד  גיליון 
ישראל בחו"ל לכבוד המשלחת בשנת 

תרצ"ג
כולל מידע מפורט על מצב ההתיישבות בארץ, 
וכן  בדגש על פעילות אגודת ישראל בשטח זה. 
בחו״ל,  החרדיים  ההכשרה  קיבוצי  על  רב  מידע 
״מחנה  הקבוצה  את  סוקר  מיוחד  פרק  ועוד. 

ישראל״ . 

14 עמ' גדולים. 

מצב בינוני, קרעים. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$
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המסילות לשר בן חיל העדולמי . 138
– וילנה, תרל"ה

מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

פרי הארץ – זיטאמיר ]שאדאוו[, . 137
תרכ"ז – נדיר

מויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  להרה״ק  הארץ,  רי 
זיע״א. 

מו דף. 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

139 . – שביעי  חלק   – השמות  אוצר 
ניו יורק, תרפ"ג

מצב טוב

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

תנא דבי אליהו – למברג, תרי"ט. 140
מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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פרחי שושנים. ברלין תרע"א. 142
  מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

141 . – שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי 
ברית עולם קמא – ירושלים תרס"ב 

- תרס"ג
בתחילת  דפים  ארבעה  )חסרים  דף  מט  א., 

הספר(. ללא שער. חלק מהדפים מנותקים. 

מצורף עותק נוסף חסר. 

דף.  קיג   – נ  קמא.  עולם  ברית  תשלום  ב. 
מצורף עותק נוסף חסר. 

מצב בינוני.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

בית אהרן )המגיד מוילקומיר( – . 143
ווילנא, תר"ג – מהדורה ראשונה

)עם  השירים  שיר  מגילת  על  חיבור  אהרן,  בית 
הפנים(. כולל שני ביאורים: עולת יצחק – בדרך 
מאת  הדרוש.  בדרך   – העולה  ״תורת  הפשט. 
רבי יצחק אהרן רפפורט מגיד מישרים בקהילת 

איישישיוק ואח״כ בוילקומיר. 

מן  ווילנא, תר״ג. מהדורה ראשונה. דפוס מנחם 
הסכמות  נחום.  מנחם  בן  זימל  ושמחה  ברוך  בן 

חשובות מגדולי הדור. 

96 עמ'. 18 ס״מ. מצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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145 . – גלאנטי  נפתלי  אברהם  רבי 
תרפ"ז- יורק,  ניו   – מחיבוריו  ארבעה 

תרצ"ב
ארבעה ספרים. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

144 . – – שני ספרים  המגיד מדובנא 
חתימות

א. אוהל יעקב. וינה, תרכ״ז. על ספר דברים. מצב 
טוב. 

חתימות   .1862 תרכ״ג  זולקווה,  יעקב.  קול  ב. 

הכהן״,  ברוך  ״שמואל  היתר:  בין  עתיקות, 
ומגדולי  ירושלים  מרבני   - כהנא״  ברוך  ״שמואל 

עסקניה. מצב טוב, בלאי וכתמים. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

זכר צדיקים – ורשה, תר"פ. 146
מצב טוב. קרעים בשער הראשון

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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מקבץ ספרים חשובים. 148
א. ספר הזוהר – לובלין, תרנ״ה – שער בדיו אדומה. ספר שמות. 

יוזפאף  יהונתן,  תפארת  תרל״ח״  למברג  רמב״ן.  הכולל:  כרך  ב. 
יקר,  כלי  עתיק״  יד  בכתב  מושלמים  דפים  עם  תרל״ב,   1872

למברג תרמ״ג. 

ג. יין המשומר. מונקטש תרס״ב. 

ד. מטה דן. כוזרי שני. לבוב 1874. כרוך עם: מציאות הנפש וקיומה 
חוץ לגוף. ורשה תר״מ. ועם: אפס דמים. ורשה 1884. 

ה. כרך ספרים ביידיש. 

ו. מהדורת צילום של הספר עטור סופרים ]אגרון[. 

ז. ספר ללא שער, כרוך עם מנחם הבבלי. 

ח. נשמת אדם ]מעשה אלפס[, ורשה. 

ט. ביכורי ראשית. שמלוי 1926.
פתיחה: $10

הערכה: 50-80$

שני . 147 )אייזנשטיין(  ויכוחים  אוצר 
חלקים בכרך אחד – 1928

מצב טוב. מעט קמטים. סימני רטיבות בולטים.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

תהילים ע"פ כנף רננים, ליוורנו . 149
תרל"א, עותק יפה במיוחד

תהילים עם פירוש כנף רננים – מהגאון רבי יעקב 
חדאד 

עם פירוש ערבי 

ליוורנו תרל"א – דפוס ישראל קושטא 

עותק יפה במיוחד 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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ספר זכרון – לבעל החתם סופר. 151
העיר  נמצאה  שבו  המצור  על   – זכרון  ספר 
פרעסבורג במלחמת אוסטריה – צרפת על מצב 

היהודים בתקופה זו 

משה  רבינו  הרועים  מאביר  כתוב  ספר  מגילת 
סופר בעל חתם סופר 

פרעסבורג תרל"ט – מהדורה ראשונה 

מצב טוב

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

תר"ה, . 150 ליוורנו   – הזכרון  ספר 
עותק מיוחד ביופיו ושוליים רחבים

מאת  התורה  על  רש"י  על  ביאור   – הזכרון  ספר 
הגאון רבי אברהם בקראט 

ליוורנו תר"ה 

מהדורה זו שיצאה ע"י רבי אליעזר אשכנזי נדפסו 
שלש גרסאות – עם הסכמת רבני איטליה – עם 
הסכמת רבני אלג'יר – ללא ההסכמות – לפנינו 

מהדורה האיטלקית 

עותק מיוחד ביופיו ושוליים רחבים 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

אבן שלמה – אם המלך – קרן . 152
ישועה, ליוורנו תר"ל – מהדורה ראשונה 

ונדירה
ספר אבן שלמה ואם המלך וקרן ישועה – ביאוריו 
של רבי יוסף חיים מבגדאד על שלש מגילות שיר 

השירים רות ואסתר. 

    ליוורנו תר"ל 

   מצב טוב 

   – מהדורה ראשונה ונדירה 

 פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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154 . – להרמב"ם  תורה  משנה 
פטרבורג - עותק יפה ושמור – כריכת 

חצי עור מקורית
הרמב"ם  לאדונינו  החזקה  מיד  הלכות  איזה 

בלשון הקודש עם תרגום גרמני 

יצא לאור על פי פקודת הממשלה הרוסית ללמד 
בני ישראל תורה ודרך ארץ. 

נדפס על פי שאלות ותשובות רבנינו וסופרינו – 
ברשימת הרבנים מופיע של הרב מנדל שניארסון 

]הצמח צדק[ 

יצא חמשה כרכים – לפנינו כרך חלק ד' – הלכות 
מאכלות אסורות שחיטה ואבל וספר קנין וספר 

משפטים. 

פיטרבורג תר"י 

עותק יפה ושמור – כריכת חצי עור מקורית 

פתיחה: 10$
הערכה: 100-200$

שער ההכנה – וצוואות נפלאות. 153
וצוואות נפלאות – אשר הכין  ספר שער ההכנה 

ואשר צוה מרנא ורבנא רבי נפתלי הכהן כ"ץ 

והחברות  ומבקריו  החולה  הנהגת  סדר  כולל 
ואם  לחיים  אם  סוף  עד  חליו  מתחילת  קדישות 
למות – תפלות וודויים ותחינות ובקשות – וצוואת 

המחבר 

זולקווא תר"ח 

מצב טוב מאוד

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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ר' יום טוב ליפמאן מיהלהויזן. 156
ביוגרפיה של רבי יום טוב ליפמאן מיהלהויזן בעל 
ספר הנצחון – בצרוף ספריו ספר האשכול וספר 
הראשונה  בפעם  לאור  היוצאים  התפלה,  כוונת 

מכתבי יד – מאת יהודה אבן שמואל קויפמאן 

ניורק תרפ"ז – 1927 

עותק יפה – מצב טוב מאוד 

פתיחה: $10
הערכה: 50-100$

ירושלים . 155  – ירושלים  וטוב  מדבש  מתוק 
דפוס בק

ראשונה  מהדורה   – תר"ב  ירושלים   – מדבש  מתוק  ספר 
מהמחבר הג"ר יצחק פרחי. 

ראשונה  מהדורה   – תר"ג  ירושלים   – ירושלים  טוב  ספר 
ישראל  ארץ  משבח  מדבר   – פרחי  יצחק  הג"ר  מהמחבר 
מספר  שנשמטו  דברים  הספר  סוף  עד  כ'  מדף  וירושלים 

התקנות והסכמות – בלאדינו. 

מהספרים הראשונים של ר' ישראל בק שנדפסו בירושלים. 

שני הספרים נדפסו בנפרד – לפנינו כרוכים ביחד. 

ושני  ראשון,  ודף  שער  חסר   – מדבש  מתוק  ספר   – מצבים 
דף  על  אומנתי  בצילום  הושלם  השער  אחרונים,  דפים 

מתקופת ההדפסה 

  ספר טוב ירושלים – חסר שער – הושלם בצילום אומנתי על 
דף מתקופת ההדפסה – דפים א- ד הודפסו פעמיים כנראה 

בטעות 

שני הספרים הדפים במצב טוב מיוחד ואיכותי

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$

דורות הראשונים – יצחק אייזיק . 157
הלוי - סט מפואר

כרכים מפוארים – מצב טוב מאוד – כריכות חצי 
עור מקורית עם הדפסת זהב 

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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כולל בוקבינא ירושלים - מודעת בקשה . 161
לתרומה למחצית השקל וקמחא דפסחא, שנות 

ה-20 או ה-30 - אינה ידועה ביבליוגרפית!
וקמחא  השקל  מחצית   - נחוצה  לעזרה  אחים  ״קריאת 
דפסחא, להחזקת אחיכם, ת״ח זקנים תשושי כוח, אלמנות 
ויתומים היושבים לפני ה' בארה״ק תובב״א״. נדפס ע״י כולל 

בוקאווינא. חתום על ידי מנהלי 

דפוס ציון. 

בעברית  שורות  כמה  בתחתיתה  ביידיש.  כתובה  המודעה 
הפונות אל הגבאים: ״גבאי קודש ונדיבי לב, בבקשה מכם 
כנסיות...  בבתי  הקערות  על  הזאת  הבקשה  את  לשום 
אחינו  רחמי  את  לעורר  הכפורים,  ביום  אסתר  בתענית 
נראה  והחנינה...״.  החסד  במידת  המצוינים  בעם  הנדיבים 

שהודפס בטעות ״ביום הכפורים״ במקום ״וביום הפורים״. 

נדיר! אינו רשום במפעל הביבליוגרפיה ובספרייה הלאומית. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

ל"רצח . 160 שלושים   – ענק  כרזת 
קרבן השבת הקדוש רבי פנחס סגלוב" 
– בין המספידים רבי שמואל הלוי וואזנר 

זצ"ל בעל 'שבט הלוי'
מצב טוב. סימני קיפול, מעט קשקושים.

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$
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כתב . 164  – עתיקה  אסתר  מגילת 
אר"י חסידי – מזרח אירופה - המלך - 

גדולה ומרשימה!
– המאה ה19– כתב אר"י  מגילת אסתר עתיקה 

חסידי – מזרח אירופה 42, שורות 

עם המלך מעוטרת בראש כל עמוד 

מצב כללי טוב בינוני – בחלק מעמודים הדיו דהוי

פתיחה: $10
הערכה: 200-400$

כרזה יפה באידיש ובאנגלית של . 162
"עץ חיים" בירושלים –"קוק מען לעהבן 
אהן א נשמה?" בחתימת מרן הרב קוק, 
מלצר  זלמן  איסר  רבי  יעקב",  ה"חבל 

ורבני עץ חיים – שנות ה-20?
צד אחד באידיש וצד שני באנגלית. 

מצב: טוב מאוד. 

פתיחה: $10
הערכה: 50-80$

תיק קטיפה לתפילין – "תש"ט" . 163
– עם רקמת דגל מדינת ישראל

  מצב טוב, בלאי אופייני.

פתיחה: $10
הערכה: 100-200$
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