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המכירה תתקיים ביום רביעי י״ד בתמוז תשע״ט 17.7.2019 בשעה 18:00

במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

office1.kda@gmail.com :טלפון: 029900008 פקס:  026595496  מייל

תצוגה מוקדמת
יום ראשון  י״א    בתמוז       14.7       9:00-15:00 
יום שני  י״ב    בתמוז       15.7       9:00-15:00 
יום שלישי  י״ג    בתמוז       16.7       9:00-15:00 
יום רביעי  י״ד    בתמוז       17.7       9:00-14:00 

להשתתפות  באינטרנט,  בקטלוג  לצפייה 
היכנסו  אנא  לרכישה  הצעות  ולהגשת  במכירה 

לאתר:

 KING DAVID AUCTIONS LTD

KD

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

enter the site: 

Auction 16 מכירה

 The Auction will take place on Wednesday , 17.7.2019 at 18:00
at ״King David Auctions״ office 16Petah Tiqva st,  Jerusalem

Phone: +97229900008  fax: 026595496  e-mail:  office1.kda@gmail.com 

Preview

Sunday      14.7   9:00-15:00
Monday  15.7  9:00-15:00
Tuesday   16.7  9:00-15:00

Wednesday   17.7   9:00-14:00

kingdavid.bidspirit.com

officekda.usa@gmail.com         029900008    :נפתחה נציגות בארצות הברית לקליטת פריטים. לפרטים
A office opened in the United States to receive items. For details

  officekda.usa@gmail.com      + 97229900008   



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

)מינימום(. הנתונים  יוצגו תיאורי הפריטים, תמונותיהם ומחירי פתיחה  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.

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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חידושים בקבלה בכתב יד קודשו של גדול תלמידי הגר"א ומייסד הישוב בארץ בשליחותו הגאון . 1
רבי מנחם מנדל משקלוב זיע"א

Kabbalistic Novellae Handwritten by the Greatest Disciple of the Vilna Gaon and the 
Founder of the Settlement in the Land of Israel by the Gaon's Orders Rabbi Menachem 
Mendel of Shklow

הגר"א,  תלמיד  משקאלוב  מענדל  מנחם  הגה"ק  שחיבר  דמהימנותא  רזא  העמוק  הקבלה  ספר  מתוך  דף 
ממייסדי הישוב האשכנזי בירושלים בשליחות מורו ורבו. 

הדף נכתב בכתב יד קדשו כפי שהושווה למכתבים בכתב יד וחתימתו. עם מחיקות והוספות בכתב ידו.

נדיר מאוד!

החידושים שבדף זה נדפסו בכתבי הגרמ"מ ח"א החל מעמ' ס"ח באמצע ד"ה הראשון: "...ואלו חשבון הראשונים". 
כתב היד נדפס רק בשנים האחרונות לאחר שנמצא באורח נס במחסן עזוב בעיה"ק ירושלים, לאחר שנחשב 

במשך שנים רבות כאבוד!

חיבורים וכתבי יד
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לימודו אצל רבינו הגר"א

רמ"מ משקלוב שימש את הגר"א בשתי שנותיו האחרונות. הגר"א חיבבו מאוד, וגילה לו מצפוני לבו, ובהם גם 
דברי קבלה רבים. כמו כן למד עמו משניות בסדר טהרות כולו, וספר משלי עם ביאוריו של הגר"א. רבי מנחם 
מנדל כתב את שלמד עם הגר"א, והגר"א נהנה מכתיבתו המדויקת. כמו כן העלה על הכתב רבים מהנהגותיו של 
הגר"א, וביניהם סידר בפרוטרוט את סדר ליל פסח של הגר"א. אחרי פטירתו של הגר"א בשנת תקנ"ח, נטל על 

עצמו את מלאכת סידורם והבאתם לדפוס של כתבי הגר"א, יחד עם בניו של הגר"א.

בהיותו בארץ ישראל חיבר רבי מנחם מנדל כעשרה חיבורים עמוקים בתורת הקבלה. שיטתו בקבלה משלבת 
את קבלת האר"י עם דברי קבלה אותם קיבל מרבו הגר"א. הגר"א הוסיף להתגלות אליו בארץ ישראל בחלום, 

ודברי תורה שמסר לו אז שולבו אף הם בספרים.

בין גדולי תלמידיו נמנה הגאון המקובל רבי יצחק אייזיק חבר זיע"א.

פעילותו למען ארץ ישראל בשליחות רבו הגר"א

הגר"א היה מהמעוררים הגדולים לשיבת עם ישראל לארצו. הוא עודד את תלמידיו לעלות ארצה וליישב אותה 
בחקלאות ובבנין, ואף הוא עצמו יצא מביתו והחל לנסוע לארץ ישראל, אך מסיבה עלומה הפסיק באמצע הדרך, 
ימיו, הרי  כל  ועל כך הצטער  נפשו,  זכה לראות את הארץ משאת  לא  ואמנם, אם הגר"א  בוילנא.  לביתו  וחזר 

שחפצו ותשוקתו עשו פרי לאחר פטירתו. 

הגר"א נפטר בשנת תקנ"ח, וכעשר שנים אחר כך )תקס"ח( עלה לארץ ישראל אחד מבחירי תלמידיו – הגאון 
המקובל רבי מנחם מנדל משקלוב זיע"א, והוא היה הראשון שהניח את היסוד לישוב האשכנזים הפרושים בארץ 

ישראל.

רמ"מ השתקע עם התלמידים בעיה"ק צפת. אולם בשנת תקע"ו עקר משם ועלה, יחד עם עוד כעשרים מתלמידי 
הגר"א, לירושלים. לרבי מנחם מנדל הצטרף מקורבו, רבי אברהם שלמה זלמן צורף. 

רבי מנחם מנדל היה הראשון להקים את הקהילה האשכנזית בירושלים, מאחר שמאז עלייתם הכושלת של רבי 
יהודה החסיד וחובותיהם העצומים, היה דינו של כל אשכנזי שהגיע לירושלים - מאסר, לערבון לתשלום החוב. 
בקשריו הטובים של רבי מנחם מנדל עם נוצרים שונים, הצליח להגיע להסדר אודות החוב, ומאז הותרה ישיבתם 

של אשכנזים בירושלים.

זפתיחה: 2,000$
הערכה: 4,000$ - 5,000$
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כתב יד - חידושי רבינו יהונתן אייבשיץ . 2
תלמידו! ידי  על  בחייו  נכתבו  אשר  התורה,  על 

Manuscript – Novellae by Rabbi 
Yehonatan Eibshitz on the Torah, which 
were Written in His Lifetime by His 
Disciple!

על  דרשות  אייבשיץ,  יהונתן  רבינו  חידושי  יד,  כתב 
התורה ]ראשית שנות הת"ק[. 

דף כתוב משני צידיו. 

תיאור כתב היד:

בראש העמוד הראשון נכתב: "מפרשת ויצא מהגאון 
מהר"י נר"ו יאיר כאור המאיר". 

"איתא  ראשון:  בגוף  נכתב  הראשון  החידוש  על 
פשוטה  מבדיקה  דעתי...".  לעניות  ונראה  במדרש... 

שערכנו, לא מצינו שנדפסו הדברים!

החידוש השני הוא "לפרשת בראשית מהגאון מ הר"י 
נר"ו". נדפס )אך בשינויים מעניינים(.

בתוך  ]מהנר"ו[".  הנ"ל  "לפרשה  השלישי  החידוש 
הדברים נכתב: "ואמר הגאון מהר"י...". נדפס בשינויי 

נוסח ולשון.

החידוש הרביעי "לפרשה הנ"ל מהנר"ו". נדפס כנ"ל. 

החידוש החמישי "לפרשה הנ"ל מהנר"ו". נדפס כנ"ל. 

בראש החידוש השישי נכתב: "קושיה עצומה מאמ"ו 
מהר"י נר"ו". נדפס כנ"ל. 

בראש העמוד השני נכתב שוב החידוש השישי. 

נר"ו".  מהר"י  מאמ"ו  לך,  "לפרשת  השביעי  החידוש 
נדפס כנ"ל.

החידוש השמיני "לפרשת נח". נדפס כנ"ל.

כנ"ל.  ונדפס  נח,  לפרשת  הוא  אף  התשיעי  החידוש 

נכתב  בראשית(  פרשת  )על  העשירי  החידוש  לצד 
לא  החידוש  ידיעתנו  למיטב  מהר"י".  "בראשית 

נדפס. 

כך נכתב גם לצד החידוש האחד-עשר, המבאר את דברי 
חז"ל "כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה" בהקשר 
כנ"ל.  נדפס  לא  זה  חידוש  ואף  בראשית.  לפרשת 

וכך גם בצד החידוש השנים עשר, "בראשית מהר"י", 
"ואאמ"ו  נכתב:  הדברים  בתוך  נדפס.  לא  הוא  ואף 
העולם...".  אומות  קודם  נידונים  דישראל  וודאי  דזה 

שלפנינו,  בדף  והאחרון  השלושה-עשר,  החידוש 

נכתב בצדו: "מהר"י", ובו מבאר רבינו את מדרש בראשית 
גם  בראשית.  לפרשת  בהקשר  אמרום',  צופים  'מנצפך 

חידוש זה לא מצאנו שנדפס. 

כולל מחיקות, תיקונים והוספות בין השורות. 

מכיוון שהחידושים דומים מאוד לנדפס, וכן המבנה של 
הרצאת הדברים דומה מאוד )ועם זאת ישנם שינויי נוסח 
ולשון עקביים המעידים על כך שלא מדובר בהעתקה 
מהנדפס אלא במקור( ישנה סבירות רבה שלפנינו אחד 
מכתב היד מהם נדפסו חידושיו של רבינו יהונתן אייבשיץ 
בידי העורכים.  וניסוח  זיע"א על התורה, לאחר עריכה 

כ40 שורות בעמוד.

הדרשות  ספרי  ושאר  דבש",  "יערות  האחרים:  ספריו 
וביאורי התורה, הם ברובם מתוך מחברות התלמידים. 

בהסכמה שכתב רבי יוסף נחמיה קרניצר לספר 'מדרש 
יהונתן', ציין כי העורך "מצא בכתב יד מתלמיד אחד אשר 
העתיק לו תורת רבו אבוהון ורבהון של ישראל רבינו הק' 
שממקור  הדברים  ניכרים  זצלל"ה,  ותומים  אורים  בעל 
קדוש יהלכו ובתוכם כמה דברים שכבר ראו אור בספרי 

הגזצלל"ה שכבר נדפסו...".

מצב טוב. בלאי וקרעים קלים בשולים, עם פגיעה קטנה 
בכל  האחרונות  השורות  בשתי  בעיקר  מילים.  בכמה 

עמוד. בלאי אופייני. קמטים וסימני קיפול. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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מרבינו . 3 תורה  חידושי 
"מה   - זצוק"ל  שיק  המהר"ם 
בעת  ורבי  מורי  אדוני  שאמר 
ט"ו  קידושין  מסכת  שהשלמנו 

שבט תרל"ה"

Torah Novellae by the 
Maharam Schick "What 
My Master and Rabbi Said 
When We Completed the 
Kiddushin Tractate Tu 
Bishvat 1875"

קרעים  צידיו.  משני  כתוב  דף 
פגיעה  עם  בשוליים  ובלאי 

בטקסט.

נכתב:  הראשון  העמוד  בראש 
השני,  בחציו  שונים".  "עניינים 
אחרת  בהזדמנות  נכתב  אשר 
בתחילתו:  נכתב  שונה(  )ובדיו 
ורבי  מורי  אדוני  שאמר  "מה 
קידושין  מסכת  שהשלמנו  בעת 

ט"ו שבט תרל"ה".

מהר"ם  בחידושי  מצינו  והנה 
באותה  לימד  שבישיבתו  שיק 
תקופה את מסכת קידושין, וכך 
מחידושיו  אחד  בתחילת  כתב 
בחורף  שאמרתי  "מה  מאז: 
קידושין".  מסכת  בסיום  תרל״ה 
חידושים  שלפנינו  כן  אם  יתכן 
ששמע התלמיד מאת רבו גאון 
שיק  המהר"ם  רבינו  העולם 

זצוק"ל!

הערכה זו מתחזקת לאור העובדה שאכן היה מקובל בקרב תלמידי ישיבתו של המהר"ם שיק לרשום מפיו 
את חידושיו, ומתוך רשימותיהם נדפסו חידושיו. בהקדמה לספר 'חידושי מהר"ם שיק' על מסכת קידושין 
מתואר עניין זה, ונכתב כי בין היתר נדפסו שם רשימותיו של התלמיד רבי יעקב עקשטיין זצ"ל מטעטינג. 
גדול  כשאנו משווים את סגנון החידושים שלפנינו, לחידושים שנדפסו מכתביו של הר"י עקשטיין, הדמיון 
מאוד. גם הוא מציין ליד רשימותיו דברים בלשון דומה: "תם ונשלם מה שאמר אמ״ו בקיץ שנת תרל״ג..." 

– באופן דומה מאוד לנוסח שהזכרנו לעיל, המופיע בכתב היד שלפנינו – "מה שאמר אדוני מורי ורבי...". 

העמוד השני נושא אף הוא את הכותרת "עניינים שונים". 

ככל הנראה את כל החידושים שבדף רשם התלמיד ביושבו על ספסלי ישיבת המהר"ם שיק, גם אם לא 
כולם נאמרו מפיו.

למיטב ידיעתנו הדברים לא נדפסו מעולם. 

מצב: קרעים עם חוסרים בשוליים.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$
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חי כתב יד קדשו של רבינו ה’בן איש חי’ – עם ברכות להצלחה ולשמירה בכתב ידו!. 4

Manuscript by the 'Ben Ish Chai' – with Greetings for Success and Protection 
Handwritten by Him!

פירושים בקבלה ובדרוש בביאור הכתוב: "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון".

לפנינו טיוטא לדרוש שנשא איש האלקים הבן איש חי ובה הוא מברך בעצם כתב יד קדשו, וזה לשונו "אל שדי 
יהיה בעזרתינו וישמרנו ויעזרנו אכי"ר".

רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל “בן איש חי” )תקצ”ג-תרס”ט(, מגדולי המקובלים והפוסקים בדורות האחרונים. 
תלמידו של רבינו עבדאללה סומך זצ”ל. לאחר פטירת אביו בשנת תרי”ט, כשהיה בן כ”ו שנה, עלה על מקומו 
לדרוש בבית הכנסת הגדול, ומאז דרש שם מדי שבת כחמישים שנה. גדלותו המופלגת 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 פנים נוספות ואופנים חדשים בתורה. כתב למעלה מ-100 חיבורים אך רק 53 מהם יצאו לאור. מחיבוריו: 

רב פעלים, תורה לשמה, בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, ועוד רבים.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,500$ - 2,000$
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תגלית תורנית!! חיבור שלם בכת"י, שלא . 5
נדפס – 'רבינו דוד' – מרהיב עין – 250 עמודים!

Religious Discovery! Complete 
Handwrittten Composition, which 
was not Printed – 'Rabeinu David' 
– Impressive  - 250 pages!

ומוסרים  פירושים   – דוד"  "רבינו  ספר  כת"י 
.כתובים  והמועדים  התורה  פרשיות  סדר  על 
ערבית באותיות עבריות עם מובאות הפסוקים 
ומשפטים נוספים בעברית. כתב היד יפה וקריא.

לפנינו חיבור שלם ביהודית ערבית שלא ראה 
אור דפוס מעולם!

שם המחבר הוא כנראה שלמה. החיבור נכתב 
במצרים, בשנת תרכ"ט 1869.

ששמו  אביו  שם  על  ספרו  שם  קרא  המחבר 
היה רבי דוד אביגדור.

נוסח השער: 

ספר רבינו דוד

מטל פי באר תושיה.לגולל אבן הנשיה .שמתיה 
לאבן השתיה.בכל ענין מחבר או מפורר.בתורת 
תנחהו  לחכם  החכמה  ומורד.  ומשקל  חוג 
.בשכבו אל תניחהו.ובהקיצו היא תשיחהו.ברוך 

ענינים. לימודים.למלאות  לשון  לי  נתן  אלקים.אשר 
חביבים ונחמדים.ובהם יעלזו חסידים.

כה דברי : שא"ג )ש'למה א'בי ג'דור( 

נעתק בעיר מצרים יע"א 

משנתינו שנת תרכ"ט ליצירה )1869( 

ובו מעוז לכל איש ומבט. ותהי שלימותו מעט.ונשלם 
בשבעה עשר בשבט. ותהי העתקתו על ידי. ושפלות 

ומגרעת דעתי. 

שלמה אביגדור".

מעבר לשער הספר, המעוטר בפרחים ובסלסולים, 
כתב המחבר קולופון ובו בא סימן שמו בראשי החרוזים:

"ספר רבינו דוד

המעתיק שלמה אביגדור ושמו חתום בראשות]?[

ש  מענו קול רעם גדודינו

ל  מען רגזו נחלי שיחור

מ  איר חנותינו באור כרך
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חי ה  חץ ללב אויבים יקוב חור

א  שמח ואגיל באדונינו 

ב  רוב עוז ושלום לבחור

י  ם סוף נחרב וישוב אחור

ג  ם אור היום יהי בחור

ד  בש וחלב בארץ תדור

ו  אזיבקע נחל שיחור

ר  וח והצלה יעמוד לדור 

וזכותו יעמוד לנו מדור דור.

כ”ד המעתיק ]חתימתו המסולסלת[.

)הביולוגי?(  אחיו  לזכרון  הקדשה  ישנה  בספר 
של המחבר רבי בנימין שמו שתמך בו. וזה לשון 

ההקדשה: 

בהיותי  בנימין,  משאת  אחיו  משאות  מכל  ותרב 
ארים  בשמו  העירני,  לבי  בארצי,  ושליו  שאנן 
כבת  וחביבי  אחי  צופים,  בנופת  עצה  נתתי  נסי, 
עין, והשגנו הענין, ולולא הוא רוצה, בחפצי ביתי, 
מוציא מעות מכיסי, יודע לאלי, כי הייתי סבה, וה' 
נוטה  ורצונו  לעצתי בחבה,  ושומע  טובה,  ישלים 
בחפצי, למעלת הגביר חכם בנימין קודסי יצ"ו”.

שמתארת  אחרת  הקדשה  נוספה  היד  בכתב 
את הקדשת הספר על ידי בני משפחת אשכנזי 
)אולי הוא מדרשו  למדרש רבי חיים אל משאטי 

של רבי חיים כפוסי? והדבר צריך חקירה(.
וזה לשון ההקדשה:

אברהם  במצות   המשתדל  הזקן  לע"נ  הוקדש 
גבריאל,  חביב,  נסים,  בניו  שהתנדבו  אשכנזי 
ובכור שלמה, לק"ק רבי חיים אל משאטי זיע"א 
פי אל מחלת, והתנו שאף גבאי לא יוכל למוכרו 

ולהשכירו ולהזיזו ! מק"ק הזה.

תינוקות  מלמד  היה  שהמחבר  להוסיף  יש 
כותב  הוא  כך  תורה(.  תלמוד   =( ב"איסקולה" 
את  מציין  שהוא  תוך  היד,  כתב  בסוף  בקולופון 

תאריך הכתיבה למנינם בערבית עברית.

על המחבר לא ידוע דבר. על המדרש רבי חיים 
ברשימת  וגם  היום,  עד  שמענו  לא  משאטי  אל 
המופיעות  מצרים  של  וכנסיות  המדרש  בתי 

בסוף ספר טוב מצרים לא הוזכר מדרש זה.

וברור,  קריא  יד  בכתב  ונדיר,  יפהפה  יד  כתב 

שמחכה לגואל שיתרגם וידפיס אותו לזכר המחבר ולזכר 
קהילת מצרים, ויזכה בכך לרב טוב בזה ובבא.

‘מחלה’(,  הערבי  בשמה  )או  מצרים  ‘מחלת’  קהילת  על 
אשר בה שכן כתב היד: בעיר זו היתה התיישבות יהודית 
דברים  נמצאו  הקהירית  בגניזה  הביניים.  בימי  כבר 

הקשורים אליה. 

כתיבת  קודם  ספורות  שנים   ,1864 משנת  עדות  ישנה 
יהודיות  משפחות   20 על  מספרת  אשר  שלפנינו,  כתה”י 
להתקיים  חדלה  היהודית  הקהילה  במקום.  המתגוררות 
בזמן מלחמת העולם השניה, אולם יהודים בודדים גרו בה 

עד שנת 1955.

אודות משפחת אשכנזי שהקדישו את כתה”י

משם  ליוון.  המשפחה  בני  הגיעו  ספרד  גירוש  בעקבות 
אזרחות  בעלי  היו  הם  ב-1780  למצריים.  המשיכו 
הון  לעיר  והביאה  אמידה,  היתה  המשפחה  איטלקית. 

ורכוש. הם קנו חלקות אדמה והעסיקו בעבודתן יהודים.

מצב מצוין.

פתיחה: 700$
הערכה: 3,000$ - 4,000$
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מקבץ קטעי חיבורים קדמוניים – המאה ה-15 ואילך. 6

Collection of Passages from Early Compositions – 
the 15th Century and Onward

א. שני קטעי דפים )כתוב משני צידיו(, רבינו בחיי על התורה, המאה 
ה-16 בערך.

ב. קטע מתוך דברי הרא”ש על מסכת שבת. המאה ה-15 בערך.

ג. שני קטעי דפים מתוך חיבור שאינו ידוע על התורה. המאה ה-16?

בערבית  להרמב”ם  נבוכים  מורה  של  העתקה  מתוך  קטעים  ד. 
יהודית. המאה ה-15?

ה. קטע מפירוש רלב”ג על התורה, פרשת ויקרא. המאה ה-15?

ו. שני קטעים מתוך המכילתא דרשב”י. כתיבה תימנית קדומה.

ז. קטע מתוך מדרש הגדול. המאה ה-15?

ח. קטע קטן מתוך משנה תורה להרמב”ם. המאה ה-15?

ועוד מספר קטעי דפים עתיקים שלא נחקרו.

מצב משתנה. הוצא מכריכה.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

]‘לקח . 7 אסתר  מגילת  על  זצוק”ל  פינטו  יוסף  רבי  המלוב”ן  הצדיק  דרשות   – יד  בכתב  קונטרס 
טוב’[ – ראשית המאה ה-19 – שינויים מהנדפס

Handwritten Compilation – Sermons of the Meluban Rabbi Yosef Pinto on the Scroll 
of Esther ['Lekach Tov'] – Early 19th Century – Textual Variations

דרשות על מגילת אסתר, שבת החודש, ועוד, מאת הצדיק המלוב”ן רבי יוסף פינטו, בנו של רבי יעקב פינטו בעל 
‘מקדש מלך’ על זוהר הקדוש.

רבי יוסף פינטו “הרב הכולל בישראל להלל המלומד בניסים אשר אור תורתו זורחת בכל העולם, חסידא קדישא 
ופרישא אשר יצק מים על ידי אליהו הנביא זיע”א, אדונינו מורינו כמוהר”ר יוסף פינטו זלה”ה” )לשון הסכמת של 

רבני מראכש בשנת תר”ס(.

נדירות: למיטב ידיעתנו לא נראו מעולם כת”י של תורתו, במכירות פומביות!

שמונה עמודים בכתב יד.

ספרו ‘לקח טוב’, המכיל דרשות על התורה ועוד, 
כתבי  בעשרות  והועתק  רבה,  לפופולריות  זכה 
יד, אשר חלקם השתמרו עד היום. נסתלק לבית 

עולמו בשנת תק”פ. 

בכמה מקומות ישנם שינויי נוסח מהנדפס במהדורת 
לעומק.  נבדקו  לא  תשס”ט.  ישרים’  פי  ‘מכון 

גודל: 19 ס”מ.

דהיה  עם  שונים,  רטיבות  כתמי  טוב.  כללי  מצב 
מינורית של מספר מילים. בלאי בחיבור הדפים. 

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$
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חיבורים לא ידועים – המאה ה-17 ואילך

Collection of Early Manuscripts 
and Remnants of Unknown 
Compositions– the 17th Century 
and Onward

בין היתר:

העתקה של דרשות רבי יוסף פינטו.

העתקה של ‘עץ חיים’ למהרח”ו. שנות הת”ר.

חידושים ודרשות בכתב יד, חלקם בכתיבה 
אוטוגרפית עם מחיקות והוספות.

חידושים תורניים בכתב יד איטלקי. 

דפים עתיקים עם רישומים שונים.

העתקות קדומות של גמרא.

חידושים על הש”ס, בכתיבה אשכנזית, שנות 
הת”ק, לא נדפסו מעולם.

העתקה קדומה מאוד של מורה נבוכים להרמב”ם, בערבית-יהודית ]המאה ה-15?[

פיוטים בפרסית. שנות הת”ר המוקדמות.

העתקות קדומות מאוד, בכתב יד, של פיוטים ומחזורים אשכנזיים

קטעי דפים מחיבורים הלכתיים: דף בהלכות נענוע ארבעת המינים ]המאה ה-18?[. יתכן ולא נדפס; קטע דף 
בהלכות שבת ויו”ט ]המאה ה-17?[ כנראה לא נדפס.

העתקה של חידושים על מסכת אבות ]4 עמ’[. 

מצב כללי בינוני. חלק מהדפים הוצאו מכריכות עתיקות. חלק מהדפים במצב סביר ויפה יחסית, וחלקם רק 
שרידי דפים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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קטעים מתוך ‘משנה תורה’ להרמב”ם . 9
– המאה ה-14?

Passages from 'Mishneh Torah' 
LeHaRambam – the 14th Century?

שני דפים ]4 עמודים[, ובהם קטעים מפרקים 
שלישי, רביעי בהלכות חמץ ומצה, ופרקים שישי 

ושביעי מהלכות סוכה.

גודל: 25 ס”מ.

מצב בינוני-פגוע. הוצא מכריכה עתיקה.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$

‘מורה . 10 על  הנרבוני  פירוש   – יד  כתב 
נבוכים’ להרמב”ם – המאה ה-15?

Manuscript – The Narboni's 
Commentary on 'Moreh Nevochim' 
LeHaRambam – the 15th Century?

נדיר מאוד.

דף כתוב משני צידיו. 33 שורות בעמוד.

"הנרבוני"  מכונה  יהושע,  בן  או  מאיר  בן  משה  רבי 
ומתרגם  פרשן  פילוסוף,  נרבון.  בעיר  מושבו  ע"ש 
סמוך  צרפת(  שבדרום  בפרפיניאן(  נולד  יהודי. 
ה'קכ"ב- השנים  בין  ונפטר   ,)0031( ה'ס  לשנת 

ה'קכ"ח )8631–2631(.

רק  לראשונה  הודפס  נבוכים’  ‘מורה  על  פירושו 
בשנת תקנ"א )1971( בברלין.

כתיבה  קריא.  הטקסט  רוב  אך  בינוני-גרוע,  מצב 
נאה ומסודרת מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$
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אוסף חידושים ודרשות על התורה – אוטוגרף המחבר - המאה ה-19. 11

Collection of Novellea and Derashot on the Tora – Author's Autograph – 19th Century

הכותב האלמוני מביא בין היתר מהספר ‘שבט מוסר’ לרבינו אליהו הכהן מאזמיר.

ארבעה דפים ]שמונה עמודים[. כתב חצי קולמוס. ]ראשית המאה ה-19?[.

כתיבה אוטוגרפית. סימני מחיקות, והוספות בין השורות.

למיטב הערכתנו החידושים לא נדפסו מעולם.

גודל: 19 ס”מ.

מצב בינוני, הדפים פגומים בשוליהם.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$
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כרך עתיק בכתב יד – חיבורים בהלכות שחיטה, תעודות סמיכה לשוחט עם חתימות רבני העדה, . 12
ליקוטים בענייני קבלה,  ועוד – תימן, ]המאה ה-19?[

Ancient Handwritten Volume – Compositions on the Laws of Shechita, Semicha 
Certificates for a Shochet with Signatures of the Rabbis of the Community, Kabbalistic 
Compilations, and More – Yemen, [the 19th Century?]

חיבור בהלכות שחיטה.

"סוד  היתר:  בין  התורה.  סודות   – נחמדים  ליקוטים 
הקדיש".

שחיטה  הלכות  קיצור  "והוא   – קדושה'  'שערי  ספר 
וטרפות הריאה לפני מנהגינו דק"ק צנעא...". 

שוחטי הילדים )עם פיוט מנוקד(

ליקוטים מספר ימין משה ומספר זבחי שלמים... כפי 
במידנת  שנוהגים  מה 

צנעא.

סמיכה  תעודת 
על  חתומה  לשוחט. 
בכ"מ  "סלימאן  ידי 
דאוד מנס יצ"ו"; "דאוד 
יצ"ו";  סלימאן  אבן 
צלאח  אבן  "סלימאן 
אבן  "סבתאן  יצ"ו"; 
אבן  "יעקב  יצ"ו";  יחיא 

צאלח" ועוד. 

תעודת סמיכה נוספת עם עוד חתימות שלא נחקרו.

ליקוטים שאלות ותשובות.

כרך עבה, מאות עמודים.

מצב: טוב 

פתיחה: 250$
הערכה: $1,500
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ספר הפטרות, כתב יד על מגילת קלף – מערב אירופה )הולנד?(, סוף המאה ה-19 ?– נדיר!. 13

A Book of Haftarot, Script on Parchment – Western Europe (Holland?), Late 19th 
Century? – Rare!

ספר הפטרות על קלף. כתיבה מרובעת, מנוקדת. ]מערב אירופה – הולנד?, סוף המאה ה-19?[.

גלול  הספר  ליטא.  מאיזור  אשכנזי  כתב  עצמו  הכתב  ביופיו,  מדהים  ספרדי  בכתב  הפרשיות  של  הכותרות 
כמגילה בפורמט גדול, כולל הפטרות כמנהג אשכנז, לשבתות השנה ולמועדים. 

במספר מקומות מובא גם מנהג הספרדים, אשכנזים ואיטליינים. עם עיטורים ואיורים יפים במספר מקומות.

גובה הקלף: 51 ס"מ. גובה כללי 77 ס"מ.

מצב כללי טוב מאוד. קלף מהודר. גלול על "עצי חיים"  במצב טוב )פגם בידית העליונה של אחד מהעץ חיים - 
מופרד.(

מעיל ואבנט חדשים.

פתיחה: 1,200$
הערכה: 3,000$ - 6,000$
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כתב יד, אוטוגרף המחבר: פרי שמואל, מאת רבי שמואל שמעלקא וינטרוב מיוזעפאף – תרכ”ח . 14
]1868[ - לא נדפס

Manuscript, Author's Autograph: Pri Shmuel, by Rabbi Shmuel Shmelha Wintrob of 
Josefow – [1868] – has not been Printed

טור  על  ורחב  עמוק  פירוש 
ושולחן ערוך חלק אורח חיים 
על  כותרות  מ"ח,  סימן  עד 
החיבור  בשו"ע.  הסימנים  פי 
נפשי  ה'  "אליך  בשיר  מתחיל 
של  תיבות  בראשי  אשא" 
הקדמה  אחריו  המחבר.  שם 
'...והחילותי  כותב:  בה  ארוכה 
ביום  לכתוב את החיבור הזה 
תרכ"ח  שנת  חנוכה  של  א' 

לפ"ק פה ק"ק יוזעפאף'.

הגיע  שמעלקא  שמואל  רבי 
בסוף ימיו לירושלים והיה אחד 
ספרים  כמה  חיבר  מחכמיה. 
על  שמואל"  "בכורי  ביניהם 
ירושלים תרמ"ב;  ספר משלי, 

מסכת  על  שמואל"  ו-"ענבי 
תרמ"ג;  ירושלים  אבות, 
דת  נגד  שמואל  "מלחמת 
תר"ס  ירושלים  הנוצרים", 

נדפס אחר פטירתו. 

'פרי  על התורה בשם  פירושו 
שמואל' אבד.

נייר.  על  דיו  עמ'.  כ-250 
אשכנזי  כתב  ס"מ.   20x15
מחיקות  ורהוט.  צפוף  קטן, 

והוספות בשוליים.

כריכת  מאוד.  טוב-טוב  מצב 
חצי עור חדשה.

ספר 'פרי שמואל' בכתב ידו של המחבר הגאון רבי שמואל שמעלקא ב"ר דוב ווינטרויב מעיר יוזעפאף. תרכ"ח 
]1868[. לא נדפס.

פתיחה: 2,000$      הערכה: 5,000$ - 8,000$
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תגלית! חיבור שלם בכתב יד על שו”ע אורח חיים – שנות הת”ק. 15

Discovery! Complete Handwritten Composition on Shulchan Aruch Orach Chaim – 
the 18th Century

חיבור שלם בכתב יד, משנות הת”ק )או ראשית שנות הת”ר(, על שולחן ערוך חלק אורח חיים, עם נושאי כליו. 

זהות הכותב לא ידועה לנו, אולם ניכר כי מדובר באחד מגאוני ישראל בדורו. 

עשרות דפים כתובים בכתיבה רהוטה ומסודרת. עם מחיקות והוספות. אוטוגרף המחבר. 

כתב היד מתחיל בהלכות קריאת שמע, ומסתיים בהלכות בציעת הפת.

גודל: 16 ס”מ.

מצב כללי טוב. בלאי אופייני )כתמים וקרעים(. סימני עש משתנים בתוך הטקסט.

פתיחה: 2,000$
הערכה: 3,000$ - 5,000$
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שיעורים של הגאון רבי משה פולק זצ"ל אב"ד בוניהאד. 16

Lessons of Rabbi Moshe Folk Av Beit Din of Bonyhad

שיעורים שנכתבו על ידי אחד מתלמידיו של הגאון רבי משה פולק זצ"ל. 

יתכן לחילופין שהרשימות נכתבו משיעורי אביו, הגאון רבי זעקיל מבוניהאד )שמו של הגאון בעל השיעורים מצוין 
בכתב היד, אולם קשה לפענוח וודאי(.

 
יצחק  רבי  של  בנו  )תר"ה-תרמ"ט(  פולק  הלוי  משה  רבי  הגאון 
זאקל מבאניהאד. בצעירותו למד תורה אצל הגאון ה"כתב סופר" 
בפרשבורג ואצל הגאון רבי יהודה אסאד. נשא את ביתו של רבי 

אליעזר צבי הירש לוינגר בעל "בני לוי". 

משנת תרל"ב כיהן כאב"ד וראש ישיבה בעיר באניהאד. 

נודע כגאון אדיר, כפי שמשתקף מספרו "וידבר משה" על עשרת 
מקצועות  בכל  יד  כתבי  של  גדול  אוצר  אחריו  השאיר  חלקיו, 
התורה, במשך כל השבע עשרה שנה שהיה רב בעיר הנ"ל הרביץ 
תורה ברבים והעמיד הרבה תלמידים ומהם גדולי תורה מצוינים. 
במסירות נפש לחם מלחמת ד' ועמד בפרץ. נפטר בגיל ארבעים 

ושלוש שנים.

אחריו.  מקומו  את  מילא  יהודה"  "זכרון  בעל  גרינוולד  יהודה  רבי  הגאון 

חיבר ספר "ברכת משה" ועוד. 

מצב: טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

פרוטקול של אסיפת ראשי קהילת פאקש בהונגריה . 17
- תר"ט 1848

Protocol of a Meeting of the Leaders of the Paks 
Community in Hungary - 1848

סיכום של אסיפה גדולה לכל ראשי הקהילה.

המכתב מתוארך בלועזית.

יודל  גוטמאן,  לייב  חיים  ביניהם  אנשים,   25 המסמך  על 
דוד  גאלדבערגער,  ברוך  פאלאטשעק,  מיכאל  פאלאטשעק, 
לנו  הידועים  הקהילה  מראשי  כמה  חתומים  כן  גרינוואלד. 
ממסמכים אחרים, ובהם: ר' אברהם דייטש, ר' יוסף פריינד, ועוד. 

בתקופה זו כיהן ברבנות העיר הגאון רבי יואל אונגר זצ"ל, תלמידו 
של מרן החתם סופר.

תעודה חשובה ונדירה זו נדפסה בספר 'מזכרת פאקש' חלק א'. 

מצב: טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 250$
הערכה: 500$ - 600$
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הצדיק רבי זאב וואלף הלוי טירנויער 
מסאטמאר

Religious Compoisition 
Handwritten by Rabbi Ze'ev 
Wolf HaLevi Tirnuar of Satmar

הצדיק  בשם  המפורסם  וואלף  רבי 
אותות  בו  ידובר  ונפלאות  משאץ, 
הרב  אצל  שנים  כמה  למד  ומופתים, 
דמתא הגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד 
סאטמאר ומח"ס זכרון יהודה. ובפנקס 
שנים  שתי  למשך  דרושים  כתב  הזה 
תר"ס - תרס"א וכמעט כל דרוש נלקח 
בהקדמת  הוא  שדרש  או  הנ"ל  מרבו 
ששמע  דברים  מביא  גם  רבו.  תורת 
בעצמו מהקאסאני רב, ומה'חקל יצחק', 

מרבו ה'ערוגת הבושם' ועוד. 

"אשר  רשם:  ע"א  סז  האחרון  בדף 
פק"ק  ומסיים  חתונתי  ביום  אמרתי 
וילך תרס"א בתוך  ג' נצבים  יום  הומנא 
וואלף  זאב  הק'  המשתה  ימי  שבעת 
בלאאמ"ו מוה"ר יעקב סג"ל טירנויער".

או )תרל"ט  הלוי טירנואר  וולף  זאב 

רבן  היה  ב’ תשי"ט  באדר  כ"ז  תרמ"ב 
של  הערים לספז, שאמקוט, סוצ'אבה ופלטיצ'ן. מחבר הספר "ט"ל אורות" על הלכות שבת.

נולד כבכור של הרב יעקב הלוי טירנואר ואסתר. היה תלמיד מובהק של הרב יהודה גרינוולד, ראב"ד סטמר, 
שהסמיכו לרבנות בבחרותו. וכן היה תלמידו של הרב משה גרינוולד, רבה של קהילת חוסט ומחבר ספר "ערוגות 

הבושם" שעל שמו כונה.

שימש כמה שנים כדיין בשימלוי שבטרנסילבניה בתקופת הרב שלמה זלמן אהרנרייך, ולאחר מכן כיהן כראב"ד 
בסוצ'אבה  בהן לספז בחבל מולדובה, שאמקוט בטרנסילבניה, סוצ'אבה ופלטיצ'ן בבוקובינה.  ערים,  בכמה 
כיהן כרב בתחילת המאה ה-20. עלה לישראל וישב בצפת וכיהן כרב בית-הכנסת "שארית הפליטה". מסופר 
עליו שבהיותו רב במחוז סוצ'אבה )בסוצ'אבה או פלטיצ'ן( הייתה בצורת והרב טירנואר אסף עוד תשעה גברים 
וארגן תפילה שבה ביקשו מאלוהים שיוריד גשם, כשכולם עטופים בטליתותועטורים בתפילין. ומסופר שלאחר 

זמן קצר ירד הגשם, והיהודים והגויים תושבי הסביבה הודו לו בהתרגשות והעניקו לו מתנות.

התמיד בלימודו יומם ולילה בתנאים קשים ביותר: במשך שנים רבות היה אוכל בימות החול חלה יבשה טבולה 
במים, כי לא היה מה לאכול חוץ ממה שנותר מחלות השבת. וכן למד בשקידה ככל שיכול היה גם בתקופת 
השואה שבה נאלץ לברוח ממקום למקום, ובה נפטרו שתיים מבנותיו, רבקה ופראדיל, ונרצחו שניים מבניו, חיים 

אלתר יעקב וצבי.

לפני עלותו לארץ ישראל היה נוסע לצדיקי הדור כמו רבי ישכר דב רוקח מבלז, רבי ישראל צבי רוטנברג מקאסאני, 
רבי ישראל הגר מויז'ניץ .ישב בשנותיו האחרונות בגרוסוורדיין.

מצב: טוב

פתיחה: 700$
הערכה: 1,000$ - 1,400$
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כתב יד חידושים על מסכת בבא קמא – שנות הת”ק – לא . 19
נדפסו

Manuscript of Novellae on the Baba kama Tractate – 
18th Century – have not been Printed

בראש העמוד הראשון כתב המחבר: “בשמעתין דיאוש במס’ ב”ק דף 
ס”ו בוסוכה ר”פ לולב הגזול”.

פני  בחידושי  זו  “וכן הרגיש בקושיא  כותב המחבר:  באחד המקומות 
יושע מס’ ב”ק, והניח בצ”ע, אבל למ”ש ניחא...”. 

וברוך  ב”ק  ... הוקשה בפ”י למס’  “ומצאתי אח”כ  ובמקום אחר כתב: 
שכוונתי לדעתו הגדול”. 

נדפסו  לא  הדברים  זצ”ל.  המחבר  הגאון  של  זהותו  את  יודעים  איננו 
מעולם. 

מצב טוב. קרעים ובלאי. פגיעה במילים ספורות.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 600$

חידושי תורה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי יהושע העשיל מרגליות בעל 'קול התור' – נדיר . 20
באופן יוצא מן הכלל! 

Torah Novellae Handwritten and Signed by Rabbi Yehoshua Heschil Margaliyot Author 
of 'Kol HaTor' – Extremely Rare!

המכתב מתקופת רבנותו בעיר ווישניובה שבליטא. חתימתו בראש הדף.

תולדותיו

ישראל  נולד בשנת תר"ד לאביו רבי אליהו פרלמן שהיה כפי הנראה ממיודעי רבי  יהושע השל מרגליות,  רבי 
סלנטר, ובשנותיו האחרונות בירושלים. לאחר נישואיו ישב בטלז ושקד על תלמודו יחד עם ידידו רבי מאיר אטלס 
)כמוזכר בפתח קונטרסו קול התור(,  בתחילת שנות התר"ל. בשנת תרל"ד ביקר בירושלים למשך כחודשיים 
ובעקבות הביקור הזה מסופר שרבה של ירושלים האמרי בינה "הי' משבחו מאד" )כפי שמוסר נינו רבי יצחק 

אויערבך בסוף ספרו אוצר הלכה(. 

לאחר שחזר לליטא ביקש לשמש בהוראה ובסמוך נתמנה לרב העיירה ווישניובה. ברבנות זו החזיק כשלושים 
שנה, עד עלייתו לארץ ישראל בשנת תרס"ח; על כסאו בווישניובה החליפו חתנו רבי חנוך זונדל לוריא )בנו של 

רבי משה בצלאל לוריא אב"ד סייני וסובלק(. 
 

היה מפורסם בעולם התורני כאחד מגדולי התורה, כשהגיעו לירושלים הוכרז אז מטעם הגאון רבי שמואל 
סלאנט זצ"ל לא להגיד תחנון כי גדול התורה בא לעיר! היה תמיד 

צנוע, לא רצה בגדולות, ישב באהלה של תורה יומם ולילה.

ברחובות  התיישב  ובירושלים,  ביפו  מסויימת  שהות  לאחר  בארץ, 
וכעבור זמן נתמנה שם לרב. וגם בירושלים, רבי משה נחום וולנשטיין 

מביא מפיו דבר בכתביו על השמיטה
 

צבי  רבי  חתנו  ברחובות  מקומו  על  החליפו  תרפ"ז  בשנת  בזקנותו 
עפרון. נפטר בשלהי תרצ"ח.

מצב: טוב.
פתיחה: 100$

הערכה: 300$ - 500$
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עשרה עמודים בכתב יד קודשו של הגאון . 21
הסטייפלר זצוק”ל

Ten Pages Handwritten by the Steipler

קודשו  יד  בכתב  תורה  חידושי  ובהם  עמודים  עשרה 
זצוק"ל,  קניבסקי  יעקב  ישראל  רבי  העצום  הגאון  של 

ה"סטייפלער".

גודל העמודים משתנה.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 1,000$
הערכה: 1,500$ - 3,000$ 

ארבעה עמודים משיעורי הגאון יהודה קולודצקי זצ"ל, מגדולי ראשי הישיבות. 22

Four Pages from the Lessons of Rabbi Yehuda Kolodetzky, One of the Greatest Heads 
of Yeshiva

נולד בשנת 1913 בעיירה סקידל שליד הורדנה )כיום בלארוס(. בצעירותו למד בישיבת שער התורה שבגרודנא, 
ונמנה עם תלמידיו של ראש הישיבה הרב שמעון שקופ. בגיל 19 בערך התייתם מאביו. בתחילת מלחמת העולם 
השנייה שהה בווילנה, אולם הצליח לעלות לישראל בשנת תש"א )1941( באמצעות סרטיפיקט שהושג בשבילו 
על ידי אחיו, משה בארי )קולודוצקי(, שכבר התגורר בישראל. הרב קולודצקי היה בין השרידים הבודדים שניצלו 

מקרב בני הישיבה.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 50$
הערכה: 200$ - 300$
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פסק דין ותקנות קהילה, בכתב ידו וחתימתו של רבי 
"יששכר". נייטרא, אב תקנ"ז.

ע"ד  אב"ד  הרב  בצירוף  קהל  אלופי  בהתאספו   ..."
ונגד כבוד  נגד תורתנו  --- עשה מעשים אשר המה 
עפר  שוכני  בבה"כ  בפומבי  ביזה  אשר  הקהילה, 
אשר  בבה"כ  שם  דיבר  אשר  ליצנות,  דברי  ושאר 
הוא נגד דת תורתנו, וכזאת וכזאת עשה מה שדיבר 
ומה שעשה בחנוכה העבר ע"ד הדלקת נר ... מחויב 
לילך לבה"ק עם שני לומדי תורה ועם בנו של המנוח 
לזה  ונוסף  בזה"ל...  מהמנוח  מחילה  ולבקש  הנ"ל 
שמהיום עד סוף שלושה שנים הוא הנ"ל אבד חזקת 

שום  לו  ואין  הקהילה 
בהקהילה  זכויות 
הדרים  כשאר..  כ"א 

פה...".

"שנת תקנזיי"ן לפ"ק. 
הח"פ  בער  יששכר 

בק' יע"א...". 

נוספו  הדף  בתחתית 
על  שורות  מספר 
חזר  שהחוטא  כך 
ואף  מחילה,  וביקש 
הדין,  את  עליו  קיבל 
כל  על  לו  מחלו  ולכן 
בצירוף   ..." פשעיו, 
הק'  נר"ו,  אב"ד  הרב 
פייש" שמש הקהילה. 

נייר  ס"מ.   31 עמ',   2
איכותי.

תולדותיו

רבי  הקדוש  הגאון 
בלוך,  בער  יששכר 
"רבי  בכינויו  הנודע 

יהונתן  רבי  תלמיד  )ת"ץ-תקנ"ח(,  חסיד"  בער 
אייבשיץ, גאון מופלג ואיש אלוקים קדוש. עסק רבות 
את  ביהודה"  ה"נודע  שלח  ]אליו  הנסתר  בתורת 
בעל  יחוד"[.  "לשם  אמירת  בענין  הידועה  תשובתו 
"בינת יששכר" )פראג, תקמ"ה( והגהות "בני יששכר" 
רבי  הגאון  של  בנו  תרכ"ט(,  )למברג,  המשניות  על 

מכתבי רבנים
פסק דין חשוב בחתימת הגאון המקובל הקדוש רבי בער חסיד זיע"א אב"ד מטרסדורף – תקנ"ז. 23

Manuscript of Novellae on the Baba kama Tractate – 18th Century – have not been 
Printed

על  חדשים"  "תוספות  בעל  מהמבורג,  חסיד  שמשון 
המשניות. 

משנת תקכ"ח כיהן ברבנות בכמה קהילות במורביה 
ובהונגריה, משנת תק"מ בערך כיהן כאב"ד סעמניץ, 
סופר"  ה"חתם  רבנו  אליו  התקרב  תקופה  ]באותה 
תורה,  בדברי  רבות  עמו  עסק  בדרעזניץ,  שהתגורר 
ואף הזמינו לסדר קידושין בנישואיו הראשונים בשנת 

תקמ"ז[. 

ובאמצע  בוסקוביץ  כאב"ד  לכהן  עבר  תקנ"ג  בשנת 
שנת תקנ"ז עבר לכהן כאב"ד מטרסדורף, בה נפטר 

בשנת תקנ"ח. 

ברבנות  כסאו  על 
עלה  מטרסדורף, 
הגאון  ממלא-מקומו 
בעל  סופר  משה  רבי 

ה"חתם סופר". 

מוזכרים  חידושיו 
ה"חתם  בספרי  רבות 
"החסיד  בשם  סופר", 
)ראה  בלאך"  בער  רבי 
אישים בתשובות חתם 
רלא-רלב(.  עמ'  סופר, 
ה"חתם  של  בהספדו 
כותב  הוא  סופר", 
הגדול...  "החסיד  עליו: 
חסידותו...  לרוב  אשר 
המית  שכבר  אחר 
תאות  מכל  עצמו  את 
ומת  חזר  העוה"ז, 
ובטהרה". גם  בקדושה 
סופר  שמעון  רבי  בנו 
כותב  קראקא  אב"ד 
בהסכמה לחידושי "בני 
המשניות:  על  יששכר" 
]החת"ס[  זצ"ל  מאאמו"ר  שמעתי  פעמים  "כמה 

מפליג מאד בשבחי תורתו וקדושתו"

מצב: טוב. 

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$
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מכ מיקירי . 24 אחד  על  הבושם',  'ערוגות  בעל  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  כולו  כתוב  המלצה  מכתב 

ירושלים – "אווירא דארץ ישראל קחזינא הכי"

Letter of Recoomendation Handwritten and Signed by the Author of 'Arugot HaBosem' 
for One of the Dignitaries of Jerusalem

מכתב המלצה על ת"ח מילידי הומנא. "מכירו הייתי לשעבר בהיות משכני בק"ק הנ"ל... ומאז זכה לקבוע דירתו 
בתוככי ירושלם עיה"ק... וכעת שהוצרך לצאת מן הקודש לחו"ל אקלע לאתרן, ומצאתי בו את שאהבה נפשי, 
ואוירא דארץ ישראל קחזינא הכי...ובזכות מעלת הצדקה נזכה לעלות לציון ברינה בקיבוץ נדחי ישראל, ופדויי 

השם ית' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם... תרס"ב לפ"ק הק' משה באאמו"ה עמרם".

יוצא  באופן  נדיר  מכתב 
דופן! לא נראה מכתב דומה 

לו במכירות פומביות.

בן-עמרם  משה  רבי  הגאון 
)תרי"ג-תר"ע(  גרינוולד 
הבושם",  "ערוגות  בעל 
וראשי  היה מגדולי הרבנים 
בהונגריה. תלמיד  הישיבות 
בפרשבורג.  סופר"  ה"כתב 
בכמה  ברבנות  כיהן 
ומשנת  הונגריה  מקהילות 
חוסט.  העיר  אב"ד  תרנ"ג 
יוצאי  על  שנמנה  אף  על 
ה"חתם  של  מדרשו  בית 
סופר" נהג בדרכי החסידות 
לאדמו"רי  לנסוע  ונהג 
היתה  ישיבתו  וסיגט.  בעלז 
רבים  בהונגריה.  מהגדולות 
מרבני הונגריה היו תלמידיו.

רבי  זה,  במכתב  המדובר 
מירושלים,  אייכלר  מאיר 
בעל  של  מובהק  תלמיד 
רבי  ושל  הבושם",  "ערוגות 
אב"ד  סופר  פישל  אפרים 
ישיבת  ממקימי  נאנאש. 
"תורת אבות" בחברון. חסיד 
מפורסם מנאמני בית סיגט, 
וממקורביו של רבי מוטל'ה 
מרחמסטריווקא בירושלים. 
משפחות  נודעו  מצאצאיו 

מפורסמות של חסידים ואנשי-מעשה, רבנים ואישי ציבור )מהם חברי הכנסת ר' מאיר פרוש ור' ישראל אייכלר(.

דף 21 ס"מ. כ-17 שורות בכתב-יד.

מצב: בינוני, משוקם שורה באמצע

פתיחה: 5500$
הערכה: 7,000$ - 10,000$
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ורבי . 25 הי"ד  "הקוזיגלובער"  פרומר  צבי  אריה  רבי  הקדושים  מהגאונים  ומצמרר  חשוב  מכתב 
אברהם וינברג הי"ד, על הצלתו מהשואה ועלייתו ארצה של רבי נתן ברסקי, נינו של מוהר"ן מברסלב – 

תרצ"ט ]1939[ – פריט יחיד במינו!

Important Chilling Letter by Rabbi Aryeh Zvi Frumer the "Koziglauber" and Rabbi 
Avraham Weinberg, about the Rescue from the Holocaust and Immigration to the 
Land of Israel of Rabbi Natan Bersky, the Great-Grandson of Moharan of Breslov – 
[1939] – Unique Item!

מכתב מרטיט ומרגש, יחיד מסוגו, אשר כתבו שני גאוני ישראל בפולין לטובת עלייתו ארצה של אחד מחשובי 
חסידי ברסלב ונינו של מוהר"ן מברסלב, והצלתו בכך מהשואה הנוראה. שניהם היו מראשי יישיבת חכמי לובלין 
ובסופו של דבר  ומגאוני פולין, היו כעבור שנים ספורות מראשי מלמדי התורה במחתרת בבונקר בגטו ורשה, 

נספו בשואה הנוראה, ה' יקום דמם! 

בין היתר כותב רבי אריה צבי פרומר הי"ד:

וכו' מוה"ר נתן בארסקי  וחסידות הרב החסיד בר אבהין עילאין קדישין  "נמצא כאן בלובלין איש מצוין בתורה 
שליט"א בהרה"צ ר' שמשון ז"ל מטשעהרין אשר הוא נכד הצדיקים הקדושים ארזי הלבנון מרן הבעש"ט זי"ע, 

ומוהר"ן מברסלב זי"ע"

"ועכשיו מוכרח הוא לנסוע... ואין לו בשעה זו שום מקור מוצא על הוצאת הדרך... כי הוא איש דחוק ביותר... יחוסו 
על משפחה יקרה כזו והצלת תשעה נפשות מישראל... יואילו לכתוב למנהלי הכולל ורשה-פולין בא"י שיכינו לו 

דירה הגונה... מכיר אני את האיש ואת שיחו לאיש נכבד ויר"א גדול...".

המכתב כתוב במכונת כתיבה, עם חתימת קדשו של הרא"צ פרומר. בשולי המכתב הוספה של שלוש שורות 
בכתב ידו של רבי אברהם וינברג, ובחתימתו. 

המכתב נכתב ימים ספורים לפני הנאצים נכנסו לפולין, ורבי נתן ניצל בדקה אחרונה!

המכתב על נייר רשמי של הרא"מ פרומר. לובלין, תרצ"ט. 

מעניין שבלוגו של הדף נדפס: "מסכת", ומולא במכונת כתיבה: "עירובין" – כחלק מהתאריך! למיטב ידיעתנו 
עד היום לא נראו דפים כאלה במכירות!

תולדותם

רבי  האדמו"ר  נכד  הנודעים.  פולין  מגאוני  )תרמ"ד-תש"ג(,  "הקוזיגלובער"  הי"ד,  פרומר  צבי  אריה  רבי  הגאון 
דובריש מאושפיצין ותלמיד מובהק של המחבר הגאון בעל ה"אבני נזר" מסוכטשוב. גדול בנגלה ובנסתר, ראש 
ישיבה ומפוסקי הדור. אב"ד זאווריצע, קוז'יגלוב וסוסנובצ'ה. ראש ישיבת סוכטשוב ומראשי ישיבת חכמי לובלין. 
לאחר פטירת רבי מאיר שפירא בשנת תרצ"ד )1933(, נתמנה למלאות את מקומו בראשות הישיבה. פעל רבות 

להפצת וחיזוק תקנת לימוד "הדף היומי" שייסד רבי מאיר שפירא. בעל שו"ת "ארץ צבי" ו"שיח השדה". 

נספה בשואה, הי"ד.

אברהם  רבי  של  מובהק  תלמיד  השואה,  לפני  בפולין  רב  היה  תש"ב(  באלול  )תרל"ב-כ'  ויינברג  אברהם  הרב 
בורנשטיין מסוכטשוב. 

בשל מצבו הכלכלי הקשה, השפיעו עסקני אגודת ישראל על רבו המובהק לשכנעו להיות חבר בוועד הרבנים של 
ורשה. רבים שלחו אליו שאלות הלכתיות. היה בקיא גם בקבלה. התפרסם גם בתפילתו ובצדיקותו. בתר"ץ הוציא 
לאור את ספרו ראשית ביכורים על מסכת בכורות. שאר כתביו, ובהם חיבור גדול על מסכת זבחים, אבדו בשואה.

על אף התנאים הקשים בגטו ורשה, המשיך ללמד את קבוצת הבחורים. ועד רבני ורשה פעל במחתרת ויחד 
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מילא  ברחוב  בבונקר  ישיבה 
מתבשילים  לאכול  סירב   .14
והורה  לרבנים  במיוחד  שהוכנו 
רק  לאכול  משפחתו  לבני 
הציבור. לכלל  שהוכן  ממה 

לקחו  תש"ב  באלול  כ'  ביום 
כדי  תלמידים  כמה  הנאצים 
לטרבלינקה.  ברכבת  לשולחם 
ויינברג הלך בראשם לכיוון  הרב 
הרכבת. הגמרות נשארו פתוחות 
הרב  בכורות.  במסכת  י"ט  בדף 
התנגד לעלות על הרכבת ונורה 
למוות. עמו נספו גם רעייתו ובנו 
שניצלו  מתלמידיו  חלק  היחיד. 
ובהמשך  בלימודם  המשיכו 

הצטרפו למרד גטו ורשה.

נולד  זצ"ל  בארסקי  נתן  רבי 
לאביו  אומן  בעיר  תרנ"ד  בשנת 
שמשון  רבי  הגדול  החסיד 
מרים  מרת  ולאמו  בארסקי 
מוהר"ן  רבינו  של  צאצאים  שהם 
מברסלב. עוד מנעוריו זכה לינוק 
מאביו הגדול תורה ועבודת השם 
גם זכה להיות מתלמידיו של רבי 

משה ברסלבר ז"ל.

בת  עם  התחתן  לפרקו  כשהגיע 
ר' חנוך העניך גוטרמן מחשובי חסידי ברסלב בפולין ותלמיד של אביו הגדול, והתגורר בבית חמיו בעיר לובלין. 

זמן קצר אחרי החתונה הלך לאומן להימנות על הקיבוץ בראש השנה, ואז לפתע פרצה מלחמת העולם הראשונה 
ולכן היה מוכרח להישאר באומן במשך כל המלחמה רחוק מביתו שבלובלין, רבי נתן היה נקרא עריק מהצבא 

הרוסי לכן הוכרח להתחבא מחשש שיתפסו אותו. 

כעבור חמש שנים של מלחמה וכמה ניסיונות שכמעט תפסו אותו כעריק, הצליח רבי נתן לחזור ביתו שבלובלין. 

גדולי ישראל בפולין מאוד העריכו אותו עד שרבי מאיר שפירא מלובלין נתן לו חדר למכירת ספרים בישיבה שלו 
וגם נתן לו המלצה שכולם יקנו דווקא ממנו. בקיבוץ בראש השנה בלובלין היה מושיב אותו לידו במזרח.

החליט  לכן  בפולין  להתגורר  אחרת  מדינה  לאזרחי  שנאסר  עד  שנה  וחמש  עשרים  נתן  רבי  התגורר  בלובלין 
לעלות לארץ ישראל במאמצים רבים הצליח להשיג אשרה להיכנס לארץ ישראל ובחודש אב תרצ"ט עזב את 
אדמת אירופה כשבועיים ליפני מלחמת עולם השנייה. ביום ג' ר"ח אלול הגיעו לחוף תל אביב. משם עלה לעיר 

הקודש ירושלים.

נפטר בשנת תשל"ב.

פתיחה: 2,600$
הערכה: 4,000$ - 5,000$
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המכתב נשלח לגאון רבי שלמה זלמן עהרנרייך זצ"ל אב"ד שימלויא. כתוב בכתב ידו ובחתימתו. 

הגאון רבי שרגא צבי טננבוים )תקפ"ו-תרנ"ז(, מגדולי חכמי דורו. בן הגאון רבי זאב וולף טננבוים אב"ד ווערפעלעט, 
ואחיו של רבי יעקב טננבוים בעל שו"ת נהרי אפרסמון אב"ד פוטנאק. החל משנת תר"ח מילא את מקום אביו 

כרב קהילת סענדרא, ובה כיהן במשך כ"ו שנה. 
בשנת תרל"ד התקבל לאב"ד מעזא-טשאטה, ובה כיהן עד לפטירתו במשך כ"ג שנה. התפרסם בספרו "נטע 

שורק" )שלושה כרכים( הכולל שו"ת, חידושי סוגיות וכן דרשות.

פתיחה: 2,200$
הערכה: 3,000$ - 3,500$

מכתב תורני ארוך מהגאון הגדול רבי שרגא צבי טענענבוים בעל "נטע שורק" – תרנ"ו. 26

Long Religious Letter by Rabbi Sheraga Zvi tenenbaum Author of 'Neta Sorek' - 1896
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כתב המלצה מהגאון האדיר רבי שלמה זלמן אולמן אב"ד מאקאווא, בעל יריעות שלמה, בכתב ידו ובחתימתו.

נדיר מאוד!

רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל, מגדולי מרביצי התורה בהונגריה, העמיד תלמידים רבים שהיו רבנים, ומורי הוראות 
בהונגריה, נולד באנשבך לאביו הגאון בעל דברי ר"ש. חתן רבי שמחה בונים איגר אב"ד מטרסדורף אחיו של 
רע"א. משנת תקפ"ו אב"ד מאקווא במשך כארבעים שנה שנים עד פטירתו בשנת תרכ"ג. מחיבוריו נדפסו ספרי 

יריעות שלמה על יו"ד, שו"ת , סוגיות ודרשות.

ונכנס להרה"ג היריעות  יהודי ספרדי בשם רבי יצחק הכהן, שעבר דרך מאקאווא  ניתן ביד  כתב המלצה הזה 
שלמה לבקש ממנו עזרה. בעל ה'יריעות שלמה' התפעל ממנו וכותב ששעשע עמו איזה ימים וראה בו למדן 
מובהק בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים, ומעיד עליו כי יגע הרבה בתורה כל ימיו. ומבקש הגאון מאחב"י בכל 

מקומות מושבותיהם לעזור לו בממון כי מצוה רבה היא.

חתימת הגאון בסיום המכתב.

פתיחה: 3,000$
הערכה: 4,000$ - 5,000$

כתב המלצה בכתב יד קודשו ובחתימתו של בעל ה'יריעות שלמה' זצוק"ל. 27

Letter of Recommendation Handwritten and Signed by the Author of 'Yeriot Shlomo'
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"אני סבוך בכל עת החורף בצרת  לאחר מכן מספר: 
ובקושי  במאסר  וישבו  ]ש[נלכדו  רבים  תלמידים  אלו 
כי  בסכנה  הם  עתה  וגם  ערבות  על  אותם  הוציאו 
בעדם  להשיג  נוכל  לא  כי  פולין  מארץ  אותם  יגרשו 
והשנאה  הדקדוקים..  רוב  מפני  כשרות  תע']ודות[ 
אשר  וחשדים  עלילות  תרגום  ר"ל  לעמינו  הנפרזה 

קשה הוא החיים במצב זה, ד' ירחם". 

לאחר מכן חוזר לדבר על בתו, "ואם אמרתי להשתדך 
פולין, אשר הורתו  אתה עם אחד אדם כשר מאזרחי 
לעשות  במה  לי  אין  הלא  פ']ולין[...  בארץ  ולידתו 

התחלה, ד' ירחם ולא ישליכני לעת זקנה". 

את  מברך  הוא  מכתבו  בהמשך 
ביתו  רכישת  לרגל  תלמידו 
תוסיף  "ולא  ומוסיף:  החדש, 
לדאבה עוד" ]אחד מקרוביו 
של תלמידו נפטר אז[. הוא 
חותם: דברי המדבר לכבוד 
טוב,  בכל  ומברך...  התורה 

יואל בהר"י שארין". 

וחותמתו  חתימתו  לאחר 
הוסיף שתי שורות: 

"אשלח לך מאמר אחד לחנוכת 
הבית לתוך הבית בדברי תורה...". 

כדי  מרוממים,  חיזוק  דברי  הרב  כתב  הבא  בעמוד 
לחזק את תלמידו בעקבות "האבידה הגדולה והאסון 
הנורא". בין היתר סיפר על "אלקסנדר מוקדון שקודם 
מותו כתב לאמו כי תכין סעודה לכל האנשים אשר 
לא התאבלו כל ימיהם, והפסיד סעודתה כי איש לא 
בא על סעודה זו". ומסיים: "חזק בני ואמץ, בטח בד' 

ועשה טוב".

רבי יואל שארין ]שורין[ ]תרל"א 1871 – תרפ"ז 1927[ 
כ'עלוי מפולטובה'.  ונודע  לייב שרה'ס,  נכד לרבי  היה 
שם  נקרא  והיה  בוולוז'ין,  התלמידים  מגאוני  היה 
"העילוי מפולטובה". שימש ר"מ בכמה ישיבות בפלך 
תורה'  'אור  בישיבתו  ובעיקר  שבאוקראינה,  וואהלין 

בזוויעהל, שעברה אחר כך לעיר קאריץ. 

שמואל'  ה'ברכת  בעל  ליבוביץ  בער  ברוך  שרבי  ידוע 
רבי  ואילו  עילוי,  כחצי  רק  נודע  שהיה  עצמו  על  אמר 
אותו  כינו  בזקנותו  גם  מושלם.  כעילוי  נודע  היה  יואל 
כגדולי  התפרסמו  מתלמידיו  רבים  "העילוי".  בשם 
רבי  דיסקין,  זליג  יהושע  רבי  ביניהם  ויראה,  תורה 

אברהם קלמנוביץ, רבי בן ציון לכטמן, ועוד. 

פתיחה: 250$
הערכה: 500$ - 800$

יקר המציאות! מכתב מוסרי, עם דברי . 28
רבי  מפולטובה"  מ"העילוי  מופלאים,  חיזוק 
תורה'  'אור  ישיבת  ראש  זצוק"ל,  שארין  יואל 

בזוויעהל – עם התייחסות לאנטישמיות

Rare! A Moral Letter, with Exceptional 
Words of Support by the "Prodigy of 
Poltava" Rabbi Yoel Sharin, the Head 
of the 'Or Torah' Yeshiva in Zvhil – with 
Reference to Anti-Semitism

הגר"י  של  מכתביו  ומרגש.  חשוב  מופלא,  מכתב 
שארין זצוק"ל הנם נדירים מאוד. לא נראה מעולם 

במכירות מכתב עם תוכן חשוב שכזה!

דף  קאלטן.  ליב  יעקב  ר'  לתלמידו  ממוען  המכתב 
של  רשמי  דף  עמודים.  שלושה  על  כתוב  מקופל 
רבי יואל שארין. הכל בכתב יד קודשו, עם חתימתו 

וחותמתו בסיום המכתב. 

בראשית מכתבו הוא מספר על כך שבתו פראדעל 
מדקדקים  אשר  התעודות,  "מסיבת  מביתו  נדדה 
תעודה  בלי  אמות  ד'  לילך  ואין  בספר...  הרבה 

כשרה".
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זצ"ל, אודות נחיצות התמיכה בישיבתו הקדושה בקלעצק - תרצ"ה

A Long Touching Letter Signed by Rabbi Aharon Kotler, about the Necessity of 
Supporting His Yeshiva in Kleck - 1935

מכתב מאת הגאון רבי אהרן קוטלר ראש ישיבת קלעצק, אל הנדיב חובב תורה שטיינברג בעיר באקסבורג. כ"ג 
בחשוון תרצ"ה.

מכתביו של הגר"א קוטלר מתקופה קדומה זו הנם נדירים מאוד.

וחתום בחתימת קדשו של הגר"א  המכתב כתוב בידי המזכיר, בשם ראש הישיבה הגאון רבי אהרן קוטלר, 
קוטלר. חותמת הישיבה "שנעתקה מסלוצק". כתוב על דף רשמי של הגר"א קוטלר "ראש הישיבה", משני צידיו. 

תוכן המכתב: תכנית המגבית לטובת הישיבה, בעקבות "המצב הכלכלי החמור מאוד בו נמצאת ישיבתנו הק' 
המפורסמת בגאון ערכה לאחד ממבצרי התורה הספורים היותר גדולים וחשובים בישראל, המכוון ועולה 
לביצור קדושת התורה והיהדות הנאמנה ותקומת סגולת קדשינו לכל עם ד' הגוי כולו... מאות טובי בנינו בונינו 
הישרים והתמימים בעלי שאר רוח אשר ישישו כגיבורים לרוץ אורח התורה והיראה, יומם ולילה לא ישבותו 
מהתייגע בה בדיבוק חברים לעקור הרים ולטוחנן בסברא, מתוך דחקות בלתי מתוארה, כבדורו של רבי יהודה 
בר אילעאי שהיו ו' תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה... שואלים לחם ופורש אין להם, 
הללו...".  העתים  בצוק 
עזרה  פרוטת  "לכל 
ישנה עכשיו חשיבות של 
על  נוסף  נפשות  פיקוח 
זכות הגברת כח התורה 

והיהדות...".

תולדותיו

קוטלר  אהרן  רבי  הגאון 
חתנו  )תרנ"ב-תשכ"ג(, 
של הגאון רבי איסר זלמן 
וראש  כר"מ  כיהן  מלצר, 
סלוצק.  בישיבת  ישיבה 
בתקופת מלחמת העולם 
עם  ברח  הראשונה 
התלמידים לפולין, והקים 
קלצק.  בעיר  הישיבה  את 
הישיבות'  'ועד  ממייסדי 
וחבר מועצת גדולי התורה 
השואה  בתקופת  בליטא. 
את  והקים  לארה"ב  הגיע 
בעיירה  הגדולה  הישיבה 
גרז'י.  שבניו  לייקווד 
גדולי  מועצת  מראשי 
ומרכז  בארה"ב  התורה 

החינוך העצמאי בא"י. 

מצב טוב.

פתיחה: 400$
הערכה: 800$ - 1500$
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מכתב המלצה מיוחד ונדיר בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי מרדכי בריסק מטאשנאד זצ"ל, . 31
אל תלמידו האהוב – תרפ"ט

Special and Rare Letter of Recommendation Handwritten and Signed by Rabbi 
Mordechai Brisk of Tashnad, to His Beloved Disciple - 1929 

"הרי זה בכי יותן לתלמיד... לרגלי אמירתו בעל פה כל מסכת קידושין מהחל עד גמירא, דבר דבור על אופניו".

ק"ק  פה  להועיל  מלמדו  נפשו  אוהב  כעתירת  ותעודה  בתורה  ויגדל  "יעלה  הצעיר:  תלמידו  את  מברך  הגאון 
טאשנאד יע"א, ג' שופטים תרפ"ט לפ"ק". 

חתימתו בסיום התעודה.

חומר מצורף על אודות התלמיד, ר' יעקב שאהנבערג, אשר בשו"ת מהר"ם בריסק נמצאת תשובה אליו. 

הגאון רבי מרדכי בריסק )מהר"ם בריסק. תרמ"ו-תש"ד(, מגדולי גאוני הונגריה ומרביץ תורה מפורסם, נסמך 
להוראה בגיל 18. חתן רבי שמואל זלמן וינברגר אב"ד מרגרטן )בן המהריא"ץ(. כיהן במרגרטן כדומ"ץ ומשנת 
המפורסמת  ישיבתו  את  הקים  ושם  יישובים,   50 יהודי  של  רבם  היה  שם  טושנד,  ברבנות  לכהן  עלה  תרע"ט 
בטרנסילבניה  ביותר  הגדולה  לישיבה  והייתה  תלמידים  כ-500  המלחמה  שלפני  האחרונות  בשנים  שמנתה 
בפרט וברומניה בכלל, ובשנת ת"ש הייתה הישיבה הגדולה ביותר בכל הונגריה. נספה בשואה, הי"ד. מספריו: 

"שו"ת מהר"ם בריסק" ארבעה חלקים, "דרשות מהר"ם בריסק" ועוד.

מצב: קמטים בולטים, סימני גזירה בשוליים. 

פתיחה: 500$ 
הערכה: 700$ - 1000$

חיים, . 30 החפץ  מרן  של  רשמית  מעטפה 
בה שלח את מכתב קדשו – נדיר!

Official Envelope of the Chafetz Chaim, 
in which He Sent His Holy Letter – Rare!

נדיר מאוד. למיטב ידיעתנו לא נראה פריט כזה 
במכירות!

בראש המעטפה נדפס: “ישראל מאיר הכהן מח”ס 
“חפץ חיים” ו”משנה ברורה” ראדין, פלא ווילנא”.

על המעטפה נרשמו פרטי הנמען וכתובתו. 
חותמת הדואר בראדין )משנת 1930( ובול.

מצב אופייני. קרעים קלים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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שטר חלוקת ירושה ליתומה שנישאת ואחיה היתום הרחיק נדוד – גאיא, תק"ז. 32

Deed of Succession to an Orphanage about to be Married and Her Orphaned Brother 
Has Travelled Far – Kolta, 1747 

נכתב ונחתם בידי הגאון רבי יוסף אשר לעמיל אב"ד גאיא. דף כתוב משני צידיו. תחילת המאה ה-18.

מצורף תמלול המכתב.

הגאון רבי אשר לעמיל ישב על כס רבנות גאיא לאחר פטירת הגאון רבי יצחק מיאנוב מחבר הספר 'פני יצחק זוטא'. 

מכתבים מהגאון הגרי"א לעמיל! הנם נדירים מאוד.

מצב: טוב. בלאי אופייני. פגמים קטנים.

פתיחה: 350$
הערכה: 500$ - 700$
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מכתב נדיר וקדום מקהילת קודש . 33
באניהאד אל הגאון רבי שרגא פייוול הלוי 
כת"י   – תקצ"ו   – פאקש  אב"ד  הורוביץ 

תלמיד ישיבת פרעשבורג

Rare and Early Letter by the 
Community of Bonyhad to Rabbi 
Sherga Feivel HaLevi Horowitz 
Av Beit Din of Paks – 1836 – 
Handwriting of a Student of the 
Pressburg Yeshiva

אחד  איש  אודות  נשלח  המכתב 
מבאניהאד  שברח 
שכר  וגנב  לפאקש 
מהמלמד  מלומדות 
התורני  החשוב 
פ"פ  שמואל  ר'  המופלג 
עם  שלמד  )פראנפורט( 
הבן  אתו  גנב  גם  בנו, 
נבילה  עשה  וגם  וחפצים, 
שהי' חתן עם אשה הגונה 
לעיר  וברח  בבאניהאד 
אשה  נשא  ושם  פאקש 
אחרת, ובפני קהל באניהאד 

כיחש כי נשא אשה 

נחתם כאן בחותם של שעוה 
ישורון  עדת  מ"קהל  אדומה 

באניהאד"

של  )טיוטה?(  נמצא  ב'  בעמוד 
יודעים  ]איננו  "טוביה"  רבי  אל  מכתב 
בישיבת  שלמד  יהודי  מאת  זהותו[,  את 
אשה  ונשא  נטע,  ר'  בן  והוא  בפרעשבורג 
וביקש ממנו שישתדל  נ"ש,  ארי'  ר'  את בת 
רוצה  שהוא  שחיטה  משרת  עבור  למענו 
לקבל. בין היתר מזכיר: "למצוה רבה יחשב 

זאת לטובתי ולטובת ידידו אאמ"ו נ"י...". 

הגאון  של  מבניו  אחד  הוא  והכותב  יתכן 
אב"ד  מהעדיעס  פרנקפורטר  נטע  נתן  רבי 
בישיבת  למדו  מהם  שלושה  מטרסדורף. 
פרשבורג אצל מרן החתם סופר: רבי מנחם 

מנדל, רבי יוסף ליב, ורבי שמואל. 

בימי  תקנ"ו,  בשנת  נולד  פייוול  שרגא  רבי 
כהונת  בתקופת  בקאליב  למד  ילדותו 
זי"ע.  מקאלוב  אייזיק  יצחק  רבי  האב"ד 

פאפא.  אב"ד  תקצ"ט  ומשלהי  פאקש,  אב"ד  תקצב  משנת 
אחד היוזמים לכינוס רבנים בפאקש בשנת תר"ד, להעמיד 
נפטר  הדור  פרצות  על  נפש  עגמת  מרוב  תילה.  על  הדת 

בדמי ימיו בן מ"ט שנים, ביום י"ז אדר תר"ה. 

ורבותי  אחיי  הכביד  "ואחרון  זי"ע:  סופר  הכתב  ע"י  נספד 
בכי  לרבים  יוצע  ואפר  שק  כי  שמעתם  הלא  ידעתם  הלא 
גדול  זמנינו  ומספד על הרב הגאון המפורסם... חד מגאוני 
מסר  כמעט  בפרץ,  ועומד  גדר  גודר  היה  ובצדקות  בתורה 
נפשו על כל דין ומנהג ישראל כידוע... שכל זמן שהיה אתנו 

רבים השיב מעון ועמד על משמרתו!"

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 400$
הערכה: 600$ - 800$
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מכתב מהגאון הגדול מטארנאפאל אודות ספרו חבצלת השרון – תרצ"ב. 34

Letter by the Great Genius of Tranopol about His Book Chavatzelet HaSharon - 1932

מנחם  דוד  רבי  הגאון  השרון",  חבצלת  "שו"ת  ספר  מחבר  בעל  מטאראנאפאל  המפורסם  הגאון  מאת  מכתב 
מאניש באב"ד זצ"ל, מגזע המנחת חינוך ששימשו דורות רבות ברבנות העיר טראנאפאל.

נדיר ביותר! לא נראו מכתבים ממנו במכירות!

המכתב נכתב אל מחותנו ותלמידו הרב הגאון רבי אלעזר שפירא מקיוויאשד, ובו מבשרו הרב באב"ד ששולח לו 
את ספרו, ומקוה שימצא בו דברי חפץ ושהת"ח יקבלו דבריו.

בנוסף מבקשו שיעזור אותו למצוא לו קונים במדינתו על ספרו חבצלת השרון, שעלה לו סכום רב וקבל הכל 
בהקפה ונחוץ לו לשלם במוקדם.

מצב: טוב. פגמים קלים.

פתיחה: $1,500
הערכה: 3,000$ - 4,000$
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אשר . 36 רבי  הגאון  בחתימת  נדיר  מסמך 
אנשיל כ"ץ הי"ד אב"ד סערדאהעלי – ]תרפ"ב[

Rare Document Signed by Rabbi Asher 
Anschil Katz Av Beit Din of Serdaheli – 
[1922]

מכתב מעניין בכת"י וחתימת הגאון . 35
רבי אליעזר סילבר ]תרפ"ד[

Interesting Letter Handwritten 
and Signed by Rabbi Eliezer Silver 
[1924]

המכתב כתוב על גבי גלויה רשמי שלו )נדירה 
נשלח  ובחתימתו.  ידו  בכתב  הכל  מאוד(. 

לרצ"ה פרידמן. 1924 )תרפ"ד(. 

תוכן מעניין: "מכתב זה אינני כותב בתור חבר 
נשיאות או מנהיג אגודת הרבנים, רק כמכתב 
הנני  רחוק  באמת  הכולל  בדבר  והנה  פרטי, 
ואך  פנימה,  נכנסתי  לא  כי  מהפרטים  מעט 
ממני  גם  הוא  רחוק  כת"ר  כי  ראיתי  ממכתבו 

ובכחש הלכו אתו...".

מצב טוב.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

הרב אשר אנשיל כ"ץ )תרמ"א )1880( – תש"ד )1944((. 
רב, ראש ישיבה ומחבר ספרים.

שהיה  כ"ץ,  בנימין  יהונתן  לרב  בהונגריה  בצ'נגר  נולד 
עד  ייחוס  כתב  היה  לאביו  נדפסו.  שלא  ספרים  מחבר 
משה  ר'  בישיבת  שנים  שש  למד  חכמים".  ה"סמיכת 
גרינוולד בחוסט. בן עשרים נשא לאשה את בתו של הרב 
שלמה זלמן אהרנרייך משאמלויא. נתמנה על ידי חותנו 
בישיבת  שיעורים  לתת  החל  גם  ומאז  בשאמלוי,  לדיין 
חותנו. בשנת 1909 נתמנה לרב בקהילת ניר-מעדיעש. 
משנת 1925 נתנה לרב קהילת "עדת ישראל" בדונאיסקה 
מהגדולות  שהייתה  ישיבה  בראשות  עמד  שם  סטרדה 
תלמידים.  250-300 למדו  בישיבה  הונגריה.  בישיבות 

כשאר בני קהילתו, נשלח באביב של שנת תש"ד )1944( 
לאושוויץ, שם נספה עם אשתו ורוב ילדיו.

כ"ץ  יהושע  הרב  היה  השואה  את  ששרד  מילדיו  היחיד 
שעמד בראש קהילת אשר סערעדהרלי בברוקלין. בנו 

זה הוציא לאור גם את ספריו.

נכדיו הם רבנים מפורסמים בארצות הברית, הרב אשר 
אנשיל, ראש קהילת וויען, הרב חיים לייב, אב"ד סרדהלי 
קהילת  רב  זלמן,  שלמה  והרב  מפורסם  הלכה  ופוסק 

תולדות אהרן בוויליאמסבורג.

מצב טוב. בלאי סביר.
פתיחה: 200$

הערכה: 400$ - 600$
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מקבץ עשרות כתבי יד ומכתבים עתיקים מרבני אלג’יר – ראשית שנות הת”ר. 37

Collection of Dozens of Ancient Manuscripts and Letters by the Rabbis of Algiers – 
Early 1740s

א. חוזה ממוני בכתב יד, חתום על ידי רבי יעקב שרביט זצ”ל מרבניה האחרונים של תלמסאן, וחתימה נוספת. 
תרכ”ט ]1869[. חסרון באמצע הדף עם חסרון בטקסט. מצב בינוני.

ב. חוזה ממוני בכתב יד, חתום על ידי רבי יהושע]?[ ישועה אזולאי ס”ט, ורבי שמואל אג’ייני ס”ט ]תר”ל?[.

ג. תחילת מכתב עתיק לרבי מסעוד ב”ר מכלוף. ראשית שנות הת”ר.

ד. גזיר מסמך משנת תרכ”ט.

ה. חתימת רבי ישועה אג’ייני זצ”ל.

ועוד 33 חלקי דפים נוספים, חסרים וקרועים, שלא נחקרו.

מצב בינוני, הוצא מכריכה.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$
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מכתב מרבי משה אלעזר אייזענשטאט, רבה של קהילת פטרבורג. 38

Letter by Rabbi Moshe Elazar Eisenstadt, the Rabbi of the Petersburg Community

המכתב כולו בכתב ידו ובחתימתו, על דף רשמי שלו.  ממוען אל רבי יעקב שכטר זצ"ל.

נדיר מאוד.

 ,1918  -  1909 1943( היה רבה הרשמי של סנקט פטרבורג בשנים   -  1869( הרב ד"ר משה אלעזר אייזנשטדט 
מנהיג דגול, וכותב בכתבי עת. 

נולד בנישוויז )פלך מינסק( לאביו, ר' צבי, שהיה מורה לעברית. קיבל חינוך דתי, ובמקביל למד גם לימודי חול. בגיל 
13 החל לכתוב בכתבי העת "המליץ" ו"הצפירה". בגיל 16 נסע לישיבת וולוז'ין, אך עקב מחלה נאלץ לחזור לביתו. 

בשנת תרמ"ח. 

יצא לברלין ולמד באוניברסיטת המקום פילוסופיה ולשונות המזרח, וכן בבית הספר הגבוה ללימודי יהדות. בתרנ"ה 
קיבל תואר ד"ר לפילוסופיה. לאחר סיום לימודיו חזר לרוסיה ועבד כמורה בבית יתומים, ומורה ליהדות במספר 

גימנסיות. נתן גם שיעורים בבית הברון הוראצי גינצבורג.

בשנת תר"ע נתמנה לרבה של קהילת פטרבורג. בכהונתו פעל רבות בשדה הציבורי והחברתי. השתתף באופן 
פעיל וקבוע בחיים התרבותיים והחברתיים של הקהילה היהודית, והיה לנציג הקהילה היהודית בפני השלטונות. 

היה פעיל ביותר ב"חברה להפצת התרבות בין יהודי רוסיה", וארגן קורסים למדעי היהדות.

בשנות המהפכה ולאחריה נשאר על תפקידו, אך בשנת תרפ"ג השתקע בפריז. לאחר כיבוש צרפת על ידי גרמניה 
עבר לניו יורק, ושם נפטר בשנת 1943.

מצב טוב.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$



K
in

g 
D

av
id

 A
uc

tio
ns

 39 

ם
ני

רב
בי 

ת
מכ

ידו ובחתימתו של רבי מאיר  מכתב רב תוכן בכתב 
האומה!  פאר  מכובדיי,  “גדול  אל  אילן(  )בר  ברלין 

הרב"צ עוזיאל”. י”ד אדר ת”ש 1940.
במכתב הוא מאריך לבאר את חשיבות גיוס כספים 
הוא  כך  בתוך  התורה.  ומוסדות  הישיבות  למען 

מספר:
“זוכרני כי גם אבא, גאון ישראל וקדושו זצ”ל ]הנצי”ב 
ואנשים  שונות  לערים  רגליו  את  כתת  מוולוז’ין[, 
שונים לשם הצלת הישיבה בוולוזין, וכן אחי הגר”ח 
ז”ל” ]הגאון רבי חיים ברלין רבה של ירושלים, אשר 
כיהן אף הוא כראש ישיבת וולוז’ין ולאחר מכן כשד”ר 

למען מוסדות ‘עץ חיים’ בירושלים[.
הרב  כותב  והחשובים  הארוכים  דבריו  בתוך 
הגרי”א  מכובדנו  כי  ודאי  יודע  הלא  “כבודו  ברלין: 
לנסוע  יכול  איננו  כי  טלגרפית  ענני  שליט”א  הרצוג 
אלמלי  עליה?  תהא  מה  התורה  אבל  לאמריקה... 
הייתי יודע כי אוכל להועיל בנסיעתי אני הייתי עושה 
זה למרות כל הקשיים הרבים והעצומים גם במובן 

הציבורי...”.
מצב טוב מאוד. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$

דרכם של הנצי”ב מוולוז’ין ובנו רבי חיים ברלין, ראשי ‘אם הישיבות’ - מכתב חיזוק חשוב ומיוחד . 39
על גיוס תמיכות לעולם התורה!

The Natziv of Volozhin and His Son Rabbi Chaim Berlin, the Heads of the 'Mother of 
the Yeshivas' – an Important and Special Letter about Supporting the Torah World! 
A Letter with Important Content Handwritten and Signed by Rabbi Meir Berlin (Bar 
Ilan) to "My Most Honorable Pe'er HaUmah!" the 14th of Adar 1940 
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ומורות  שנירר,  שרה  חתומה  המכתב  על 
נוספות.

תולדותיה

מחנכת,  )תרמ”ג-תרצ”ה(  ֶשִׁניֶרר  שרה 
יידיש  סופרת  חרדית,  חינוך  ופעילת  מורה 
לחינוך  יעקב  בית  רשת  מייסדת  ומחזאית. 

חרדי לבנות.

ולנוכח  ילדים,  נולדו  לא  שנירר  לשרה 
המציאות הרוחנית הקשה בקרב בני הנוער 
ברוח  היהודי  החינוך  לאתגר  נחלצה  היא 
כוחותיה  מיטב  את  והשקיע  סבא,  ישראל 

לשם כך.

נוסד  יעקב”  “בית  של  הראשון  הספר  בית 
 )1918( תרע”ט  שנת  תשרי,  חודש  בסוף 
בגילאי  בנות  כ-25  ובו למדו  בקראקוב]6[, 
כל  את  לימדה  שרה  קטן.  בחדרון   14–13
יידיש,  עברית,  מידות,  דת,  הלימוד:  תחומי 

כתב רש”י, תולדות ישראל ומלאכת יד.

ממאתיים  יותר  השתייכו   1937 בשנת 
וחמישים בתי ספר לרשת זו. הרשת כונתה 
“בית יעקב”, והיא קיימת עד היום כמעט בכל 
קהילות ישראל המנהלות אורח חיים חרדי.

הכתיבה  לחלוצת  נחשבת  שנירר 
הספרותית החדשה לבנות דתיות. בשבילן 
ופרקי  חינוכיים  מחזות  סיפורים,  כתבה 
הדתית  הילדים  בעיתונות  שנדפסו  מוסר, 
רבה  לתפוצה  זכו  יצירותיה  ביידיש.  בפולין 
בשעתן ואחדות מהן תורגמו לעברית. שרה 
ביידיש,  כרכים  כעשרים  פרסמה  שנירר 
סיפורת, ספרי ילדים, מחזות, מאמרי חינוך 
אוטוביוגרפיה  פרסמה  וכן  דתית.  והדרכה 
על חייה ומפעלה. לאחר מותה נכתבו עליה 
בכמה  הוצאו  כתביה  וכל  ביוגרפיות,  כמה 

מהדורות ביוזמת תנועת “אגודת ישראל”.

אלפים  השתתפו  קראקוב  בעיר  בהלוויתה 
וגדולי הרבנים נשאו את דברי ההספד בבית 
כנסת הרמ”א. בבית הקברות הוקצה מקום 
אורליאן  לייב  יהודה  הרב  לקברה.  מיוחד 

מילא את מקומה כמנהל בית יעקב.
פתיחה: 500$

הערכה: 1,500$ - 2,000$

שרה . 40 של  מכתבה   - לשונה"  על  חסד  תורת 
שנירר, מייסדת רשת 'בית יעקב', לטובת אחת מהמורות 

- כתוב על דף רשמי של 'בית יעקב' - קרקוב, 1934

Letter by Sarah Schnirer, the Founder of the 
'Biet Ya'akov' Network, in Favor of One of the 
Teachers – Written on the Official Stationery 
of 'Beit Ya'akov' – Krakow, 1934

במכתב זה כותבת שרה שנירר )בתרגום לעברית(:

“העלמה ברכה לוין משדליץ בפולין, אחת המורות החרוצות 
והטובות ביותר שלנו חלתה למרבה הצער בעבודתה”.

“...ברצוננו להדגיש בנוסף כי נערה זו הינה יתומה מאב ועד 
ובכל  באימה  הזעומה  ממשכורתה  תמכה  היא  למחלתה 

אחיה וחלקה עמם את לחמה.

הננו מבקשים מכם לפיכך, לקחת יתומה זו תחת חסותכם 
ולאפשר לה לעבור את הטיפול בלסין, על מנת למצוא תרופה 
ומרפא כדי שתוכל להמשיך בעבודתה הברוכה כמורה בבית 

יעקב וכדי שתוכל להמשיך ולפרנס את משפחתה”.
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מכתב תורני ארוך מהגאון רבי אפרים פישל קליין . 42
זצ"ל אב"ד וואשארהעלי

Long Religious Letter by Rabbi Ephraim Fischel 
Klein Av Beit Din of Vasharhelli

המכתב משנת תשי"ב. כתוב בכתב ידו ובחתימתו. נשלח 
אל אבד"ק סאטמר.

מספר  בסיומו  הלכה.  ופסקי  תורה  חידושי  המכתב:  תוכן 
על תיקון בעניין המקווה. 

מכתב ארוך וחשוב מהגאון רבי אליעזר נפתלי הרץ סאלאווייציק – תוכן חשוב על אודות התפילה . 41
על קברי צדיקים

Long and Important Letter by Rabbi Eliezer Naftali Hertz Soloveitchik – Important 
Content about Praying by Graves of Tzaddikim

העמוד  בראש  חותמתו  יידיש.  עמודים.  שלושה 
הראשון. 

המכתב כולו בכתב ידו ובחתימתו.

נדיר מאוד.

)נולד  סולובייצ'יק  הרץ  נפתלי  אליעזר  רבי  הגאון 
דאבייק  העיר  ברבנות  כיהן  תרל"א(,  בשנת 
חמישים  במשך  תרל"ה,  משנת  החל  שבקובנא, 

שנה. על כסאו ישב חתנו. 

פתיחה: 100$ 
הערכה: 200$ - 300$

תולדותיו

נולד בזענטא לאביו רבי נחמן הי"ד, מגזע 
בעל אור החכמה. 

בן י"ד גלה למקום תורה בישיבת דוד רבי 
וואשארהעלי,  אב"ד  זצ"ל  סופר  מנחם 
סופר  הדעת  בישיבת  מכן  לאחר 
להוראה.  ממנו  והוסמך  בפרעשבורג, 
למלך'  ה'מעשי  בעל  דודו  ע"י  הוסמך  וכן 
ורבי שמעון סופר מפאקש  זצ"ל  מווייצען 

זצ"ל. 

חותנו  מקום  את  מילא  החורבן  לאחר 
ברבנות וואשארהעלי. עסק רבות בהתרת 
עגונות, והניח אחריו חיבור גדול בנושא זה. 

שיק"  מהר"ם  ומתיבתא  "כולל  ייסד 
חיבוריו  לתלמידים.  תורה  בה  והרביץ 
לארה"ק,  בעלותו  נעלמו  בגולה  שחיבר 
בארה"ק  שרשם  מחידושיו  רק  ונשארו 

בתקוה להוציאם לאור עולם.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$
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מכתב מהגאון רבי משה טננבוים . 44
הי"ד מילדוי

Letter bu Rabbi Moshe Tenenbaum 
of Mildoi

המכתב בלועזית. 1939. כתב ידו וחתימתו. 

הגאון רבי משה טננבוים זצ"ל הי"ד )תרמ"ו-
היה  מילדוי.  בעיר  כרב  שימש  תש"ה( 
מרבני  אחד  בהונגריה.  הבולטים  מהרבנים 
המשפחה המפורסמת לבית טננבוים. בשנת 
ספר  הוציא  ישראל,  בארץ  ביקר  תרפ"ד 
נלהבת מרבי  וקיבל הסכמה  'מסעות משה', 
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל. מחבר ספרי 'אמרי 

מאיר' ו'נהרי אפרסמון'. נספה בשואה.

חומר מצורף. 

פתיחה: 150$
הערכה: 200$ - 300$

מכתב מהגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד ואיא זצ"ל תלמידו הקרוב של ה'שבט סופר' – תרפ"ט. 43

Letter by Rabbi Yehuda Greenwald Av Beit Din of Vaya, a Close Disciple of the Shevet 
Sofer - 1929

נשלח אל "מנהלי כוללנו 
המכתב  ירושלים".  בעיר 
כתוב על גבי גלויה. הכל 

בכתב ידו ובחתימתו.

רשמו  הגלויה  בגב 
הכל  "שלחנו  המקבלים: 

ד' סיון פ"ט". 

מעניין  תוכן  עם  מכתב 
על  מודה  הרב  וחשוב: 
של  הקבלות  קבלת 
אולם  רמבעה"ן'  'קופת 
טרם  שהקופות  מעיר 
הגיעו אליו, ומזרז לשלוח 

ישראל  ארץ  לישוב  חיזוק  בכך  שיש  משום  אותם 
הקדושה. וכן מבקש שישלחו לו "טלית קטן". 

במכירות  ממנו  מכתבים  נראו  לא  מאוד.  נדיר 
פומביות!

בניר- תרט"ו  בשנת  נולד  גרינוואלד  יהודה  רבי 
שמואל  רבי  אצל  גם  למד  חיים,  רבי  לאביו  מאדע 

אצל  ממאטערסדארף, 
ואצל  סופר'  ה'שבט 
הגה"ק הייטב לב מסיגוט 
במאזשאני,  גר  זי"ע. 
כיהן  תרנ"א  ומשנת 

כאב"ד ניר-ואיא. 

ישיבה  בראש  עמד 
והעמיד תלמידים רבים. 

נפטר ג' סיון תרצ"א. 

'יבא חיים' על  חיבר ספר 
תורה.  חומשי  חמישה 
הסכמות  קיבל  לספר 
מפרשבורג  סופר  עקיבא  רבי  הונגריה.  גאוני  מגדולי 
כתב בהסכמתו: "מעכ"ת היה תלמיד חביב לכאאמו"ר 
]בעל 'שבט סופר'[, והרבה פעמים שמעתי מפה קדשו 
מלהזכירו  זז  ולא  נ"י  מעכ"ת  דמר  בשבחו  שהפליג 

לשבח...". 

פתיחה: 100$ 
הערכה: 200$ - 300$
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תרי"ח . 46  – לזהב  הלהט  אודות  באוסטרליה  היהודית  הקהילה  של  ימיה  מראשית  מעניין  מכתב 
]1858[

Interesting Letter from the Early Days of the Jewish Community of Australia about 
the Gold Fever – [1858]

מכתב מאת יהודי בשם משה ב"ר יהודה ליב "מק"ק הנופר" 
עזרתו  את  ומבקש  בצלאל,  הרב  לחברו  הפונה  ]=הנובר[, 
ב"אחת  מגורים  לטובת  אוסטרליה  את  עזיבתו  לקראת 
ומרגליות  שוהם..  ואבני  פז  זהב  שם  הוא  אשר  ממקומות 

לרוב". 

הכותב פותח בתארי שבח מופלגים:

"לאוהבי ידידי כנפשי ה"ה האלוף והקצין המושלם והמופלג 
מופת העיר וכלילת תפארתנו, התורני הבקי הנשר הגדול ר' 

בצלאל גאלין ש"ץ בן מהור"ר זאב ז"ל".

 ]![ פסוח  ידו  יהודי,  לב  הינו  "לבו  לנמען:  בשבחים  ומסיים 
לעזור ולהושיע, והוא יעזרני". 

בתחתית המכתב נרשם: "עדלעהד ר"ח חשון תרי"ח לפ"ק". 
העיר  הדרומית.  אוסטרליה  מדינת  בירת  היא  )אדלייד 
בין  היו  צאן,  ומגדלי  סוחרים  יהודים,   .1836 בשנת  נוסדה 
טיפל  מסידני  סולומון  עמנואל  בעיר.  המתיישבים  ראשוני 
רשיון  קיבל   1845 ובשנת  הנוראים  בימים  תפילות  בקיום 
להקים בית-עלמין במקום. כעבור שנתיים ביקש אליעזר לוי 
הזמן  באותו  הקהילה,  למוסדות  ממשלתי  סיוע  מונטיפיורי 
הראשון,  בית-הכנסת  יהודים.  כשישים  באדלייד  התגוררו 
הוקם   1870 ב-   .1850 בשנת  נפתח  כ"חדר",  גם  ששימש 

בית-הכנסת החדש והקהילה מנתה 435 נפש.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

הגאון . 45 של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
רבי משה כהנא ווייס ראב"ד פעסט – תשל"ג

Letter Handwritten and Signed by 
Rabbi Moshe Kahana Weiss Rosh Av 
beit Din of Pest - 1973

כתוב גם בחלקו העליון של גב הדף.

פתיחה: 50$ 
הערכה: 100$ - 200$
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הדואר  סניף  של  חותמת  עם  הכתובת,  נמצאת  ב'  בעמוד 
י"ד תשרי  ביום  ונחתם  בעיר בענדין כשהגיע המכתב לשם 

תר"פ.

תולדותיו

כ"ב  בן  בהיותו  )תרכ"ב-תרח"ץ(,  גרויברט  ליב  יהודה  רבי 
ברבנות  לכהן  עבר  תרמ"ח  בשנת  ביאנוב.  כרב  נתמנה 
במאקוב. בשנת תרס"א עבר לסטאשוב ועל שמה נתפרסם. 
בשנת תרס"ט עמד בראש אסיפת הרבנים בוורשה. בערוב 
ימיו התגורר בטורנטו שבקנדה. מחבר ספר שאלות ותשובות 

"חבלים בנעימים" וספרים נוספים.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

מהגאון . 48 טובה  שנה  ברכת  מכתב 
נדיר   – גרויבארט  ליב  יהודה  רבי  הגדול 

מאוד

Letter with Happy New Year 
Greetings by Rabbi Yehuda Groibart 
– Extremely Rare

אגרת שלומים וברכות שנה טובה ששלח הגאון 
המפורסם רבי יהודה ליב גרויבארט זצ"ל. 

עד היום לא נראו במכירות מכתבים ממנו!

יום  ממחרת  תשרי  י"א  ביום  נשלח  המכתב 
הר"ר  אחיו  בן  אל  תר"ף,  שנת  הכיפורים 
בעל  דבענדין,  הרב  גרויבארט  זלמן  יקותיאל 

'דברי יששכר'.

 

)בשנת  בעריש  ישכר  רבי  אביו,  כשנפטר 
זלמן  יקותיאל  רבי  תחתיו  התמנה  תרע"ד( 
שנת  עד  זה  בתפקיד  שימש  בענדין.  ברבנות 
והוצרך  תר"פ שאז הלשינו עליו אצל השלטון 
לברוח לארצות הברית ובשנה זו הלך גם דודו 
הרב  גרויבארט  ליב  יודא  רבי  המכתב  כותב 

מסטאשוב לגור בארץ החדשה.

חתימות . 47 עם  צפת  בעיה"ק  מבי"ד  שטר 
וחותם הבי"ד - תרי"ח ]1858[

Deed from the Beit Din of Safed with 
Signatures and Stamp of the Beit Din – 
[1858]

בחתימתו של הגאון רבי יוסף ויזמאן מגאוני מראקש  
ועוד חתימה. נפטר בשנת תרפ"ו. 

פתיחה: 150$ 
הערכה: 300$ - 400$
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מנתה  שם  היהודית  האוכלוסייה  אטלנטה, 
כ-5,000 איש. במהלך כהונתו הרבה לעסוק 
גפן  בעיר.  הבשר  וכשרות  כשרות  בענייני 
והעביר  ייסד את חברת ש"ס עבור קהילתו 
את השיעור בגמרא. כאשר גמר את הש"ס 
– התחיל שוב. הרב גם בנה בית ספר עבור 
העולם  מלחמת  בזמן  היהודים.  העיר  ילדי 
הוקמו  השנייה  העולם  ומלחמת  הראשונה 
רבים,  חיילים  ובהם  צבאיים  מחנות  בעיר 

והרב פתח את ביתו לכל החיילים היהודיים.

פתיחה: 75$
הערכה: 150$ - 300$

טוביה . 49 רבי  הגאון  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
של  הסודי  למתכון  ההכשר  את  שהעניק  הרב   – זצ"ל  גפן 

'קוקה קולה' – אטלנטה, תרצ"ב

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Tuviah 
Gefen – the Rabbi who gave the Hechsher to the 
Secret Recipe of Coca Cola – Atlanta, 1932

מכתב אל ידידו הגאון רא"ש פעפער הגאב"ד בניו יורק. כתוב על 
נייר רשמי.

תולדותיו

הרב טוביה גפן )1970-1870 תר"ל-תש"ל( מגאוני ארה"ב, כיהן בניו 
אגודת  חבר  הברית.  בארצות  ובאטלנטה  שבאוהיו,  בקנטון  יורק, 
הרבנים דארצות הברית וקנדה משנת 1904 ומחבר ספרי פלפול 
ודרוש. התפרסם בין היתר בכך שהיה הרב שנתן הכשר לקוקה-

קולה. על מנת לתת את ההכשר הוא נחשף למתכון הסודי השמור 
לא  גפן  הרב  אנשים.  של  ביותר  מצומצם  מספר  בקרב  בקנאות 

לקח על כך תשלום.

הרב גפן למד בישיבה בגרודנו אצל הרב אליקים שפירא בתור נער 
צעיר וגם למד בישיבות בסלובודקה. בנוסף על כך למד מתמטיקה, 
גאוגרפיה, פילוסופיה ואסטרונומיה. הוא הוסמך לרבנות בידי הרב 
שהיה  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  של  בנו  רבינוביץ,  הירש  צבי 
לפני   ,1903 בשנת  ורידב"ז,  דנישבסקי  משה  רבי  ובידי  סנדקו, 
כנסת  בתי  שני  של  לרב  גפן  התמנה  בהמשך  יורק.  לניו  שהיגר 
האורתודוקסית  הקהילה  רב  היה  מכן  ולאחר  שבאוהיו,  בקנטון 
שנה  ובאותה  אמריקאית  אזרחות  הרב  קיבל   1910 בשנת  בעיר. 
בעיר. רב  נעשה  שם  שבג'ורג'יה,  לאטלנטה  משפחתו  עם  עבר 

בתקופת כהונתו של גפן כרב של בית הכנסת שארית ישראל בעיר 

והרב . 50 שטייף  יהונתן  רבי  חתימות   – פרוזבול  שטר 
מוואלקאן הדיין דק"ק סאטמר

Pruzbul Deed – Signatures of Rabbi Yehonatan 
Shteif and the Rabbi of Valkan the Dayan of the 
Satmar Community

חתימתו  עם  זצ"ל,  שטייף  יהונתן  רבי  של  ידו  בכתב  פרוזבול  שטר 
וחתימת רבי יחיאל אויש זצ"ל. כ"ט אלול תש"ז.

הגאון הקדוש רבי יחיאל אויש - דומ"צ דק"ק סאטמר, ואב"ד וואלקאן 
נכד הגה"ק רבי צבי הירש מליסקא, ברוקלין.

ר’ יונתן שטייף )תרל”ז-תשי”ח 1877-1958( נודע כרב גדול ומוערך 
מאוד ששימש כראש בית דין בבודפשט. לאחר ששרד את השואה 
באורח נס, הוא כיהן כרב של הקהילה הווינאית בניו יורק עד לפטירתו

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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מכתבי רבני ירושלים

מכתב חשוב ונדיר ביותר מגאון הדור רבי . 51
יצחק ירוחם דיסקין מראשית ימיו בירושלים – לא 

נראה מעולם כדוגמתו במכירות

Important and Extremely Rare Letter by 
Rabbi Yitzchak yerucham Diskin from His 
First Days in Jerusalem – has never been 
seen in Auctions

מכתב חשוב השופך אור על פולמוס היסטורי, אשר 
נשלח מאת הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל בימיו 

הראשונים בירושלים.

לא  ומעולם  ביותר,  נדירים  הנם  מהריי"ד  מכתבים 
נראה במכירות מכתב שכזה, מלפני מלחמת העולם 

הראשונה. 

הריי"ד )תקצ"ט-תרפ"ה( מגדולי הרבנים האשכנזיים 
יהושע  לרב  יחיד  בן  בלומז'ה,  נולד  בדורו.  בירושלים 

לייב דיסקין המפורסם בכינוי המהרי"ל דיסקין.

אחרי פטירת אביו, בשנת תרנ"ח )1897(, ביקשו ממנו 
ישראל  לארץ  לעלות  בירושלים  הישן  היישוב  ראשי 
בית   – אביו  וניהל  שייסד  המוסדות  בראש  ולעמוד 
היתומים דיסקין וישיבת אהל משה. אולם רק כעבור 
ישראל  לארץ  עלה   ,)1908( תרס"ח  באלול  עשור, 

והתיישב בירושלים, שם ניהל את בית היתומים.

תרס"ט  בשנת  סלנט,  שמואל  הרב  פטירת  לאחר 
דיסקין  והרב  תחתיו,  רשמי  רב  נבחר  לא   ,)1909(
נחשב לסמכות הרבנית הבכירה של עדת האשכנזים 
בירושלים. בשנת תר"פ היה ממייסדי העדה החרדית 

והיה מנהיגה הרוחני עד לפטירתו.

הרקע למכתב 

הרב  האמריקאי  העסקן  אל  נשלח  שלפנינו  המכתב 
)תקפ"ה-תרע"ז(. כתוב על דף  אייזיקס  שמואל הלל 
הגאון  רבינו  ידי  על  "הנוסד  היתומים  בית  של  רשמי 
הצדיק רשכבה"ג מוהרי"ל דיסקין זצ"ל". טבת תרס"ט 

.]1909[

המכתב מתייחס לפולמוס האדיר סביב בית היתומים, 
פולמוס שהסעיר את ירושלים במשך שנים. 

בין היתר מספרים הרבנים:

בפקודתו,  היסודיים  להמפעלים  חלקנו  המעות  "את 
שלא  הבנין  וועד  של  דאלאר  חמשה  מהסך  לבד 
מסרנום... כי לדעתנו מונח עדיין בספק גדול כל שייכות 

הועד ההוא לבית היתומים, כי לבד מה שאיננו שבעי 
הכספים  כל  את  מבזבז  שהוא  בזה  מהנהגתו  רצון 
המגיע להם בעד הבנין... הננו מפקפקים בכלל בכל 

התועלת שיביא הועד הזה סוכ"ס להיתומים...". 

דיסקין,  ירוחם  יצחק  רבי  הגאון  חתום  המכתב  על 
רבי  זקהיים,  יהושע  רבי  המוסד:  גבאי  שלושת  ועמו 
מנדל מוינשטר, ורבי ישראל זאב בערנשטיין. חותמת 

"חברת בתי יתומים ללמדם תורה ואמנות". 

המכתב כתוב על דף משני צידיו.

הקיפול.  סימני  בעקבות  חריצים  בינוני-טוב.  מצב 
הדבקות בנייר-דבק.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$
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שטר שכירות – חתימת הגאון . 53
זצ"ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הצדיק 

גאב"ד העדה החרדית

Rental Deed – Signature of 
Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld 
Gaon Av Beit Din of HaEdah 
HaCharedit

מסמך מקופל )4 עמ'(. מודפס באנגלית 
ובערבית. מולאו פרטים בכתב יד בלשון 
של  חתימתו  המסמך  בתחתית  הקודש. 
זוננפלד  חיים  יוסף  רבינו  הצדיק  הגאון 

זצ"ל, וחתימות נוספות. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

שטר היתר עסקה, מרשים ונאה, אשר ניתן לבית המסחר של הגביר שלמה מוסאיוף, וחתום על . 52
ידי רבה של ירושלים הגאון רבי חיים ברלין זצ”ל – תרס”ח ]1908[

Deed of Heiter Iskah, Impressive and Nice, which was Given to the Store of the 
Philanthropist Shmolmo Musayoff, and Signed by the Rabbi of Jerusalem Rabbi 
Chaim Berlin – [1908]

“שטר הכשר” – “שטר עיסקא”, כתוב בכתב יד נאה של 
סופר, מוקף במסגרת זהב. 

ר’ רפאל חי מוסאיוף, עסקן חשוב  על השטר חתומים 
בית  בעל  הגביר,  בירושלים;  בוכארה  יהודה  בקהילת 

המסחר עליו נסוב השטר – ר’ שלמה מוסאיוף. 

נוספו שורות מאת רבי חיים ברלין,  נוסח השטר  תחת 
רבה הלא-רשמי של ירושלים, ועליו חתימת קדשו ושתי 

מילים שהוסיף בכתב ידו.

פריט מרשים מאוד, ונדיר.

– בוכרה   ,1852 )תרי"ב  )מוסאייב(  הרב שלמה מוסיוף 
1922, ירושלים( היה נגיד, אספן וחכם מקובל.  תרפ"ב 

ממייסדי ‘שכונת הבוכרים’.

המסחר  בית  כנראה  הנו  כאן  הנזכר  המסחר  בית 
וקרקעות,  בתים  תכשיטים,  ומרגליות,  טובות  לאבנים 
שפתח מוסאיוף ב"שוק החדש" בירושלים שנת 1907. 

גודל: 25.5x21.5 ס”מ.

מצב טוב. סימני קיפול. פגמים קלים בדף ובטקסט.

פתיחה: 400$
הערכה: 800$ - 1,000$
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מכתב רבני ירושלים – תרצ"ד. 55

Letter by the rabbis of Jerusalem - 1934
מכתב פולמוסי אל הנהלת ישיבת 'עץ חיים'. תרצ"ד.

חתומים: רבי מתתיהו דיוויס, רבי משה יצחק חעשין, ורבי יוסף ליב המבורגר. 

מצב טוב.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$

שמשון . 54 הגדול  הגאון  וחתימת  בכת"י  מכתב 
אהרן פולנסקי מטעפליק זצ"ל – תרפ"ו

Letter Handwritten and Signed by Rabbi 
Shimshon Aharon Polanski of Teplik - 1926

הרש"א  הראשית,  הרבנות  מזכיר  אל  ממוען  המכתב 
וובר )שזורי( זצ"ל.

 - ]תרל"ו  - הרב מטפליק  פולונסקי  רבי שמשון אהרן 
תש"ח, 1876-1948[ מגדולי הפוסקים ברוסיה ואח"כ 
גדולי  רוב  ישראל  בית  שכונת  של  ורבה  בירושלים 
בהלכות  "שימוש"  אצלו  ועשו  אצלו,  למדו  ירושלים 
זלמן  שלמה  הרב  יונגרייז,  דוד  הרב  בהם:  נידה. 
וואזנר, הרב ישראל יעקב  אוירבך, הרב שמואל הלוי 
אלישיב  שלום  יוסף  הרב  יוסף,  עובדיה  הרב  פישר, 

והרב בנימין מנדלזון.

פתיחה: 350$
הערכה: 450$ - 600$
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הקהילה  כרב  לכהן  הוזמן   ,1901 ה'תרס"א,  בשנת 
שנים,  כ-24  כיהן  זה  בתפקידו  בספרינגפילד.  היהודית 
הוא פעל כדיין גם במקומות מרוחקים, אך סירב לוותר 
על משרת הרבנות בספרינגפילד לטובת ערים אחרות. 

בספרינגפילד

והתיישב  ישראל  לארץ  עלה   ,1924 ה'תרפ"ד,  בשנת 
המשיך  בירושלים  גם  משה.  זכרון  בשכונת  בירושלים 
ותלמידי  לרבנים  בעזרה  והתמקד  ציבורית  בפעילות 

חכמים יוצאי רוסיה. 

מכתב נדיר בחתימת גאוני ירושלים. 56

Rare Letter Signed by the Geniuses of 
Jerusalem

מהישיבות  חיים',  'תורת  ישיבת  לטובת  המלצה  מכתב 
מרנן  וגדלו  למדו  בה  בירושלים,  והוותיקות  הגדולות 

גדולי ישראל.

על המכתב, המודפס במכונת כתיבה, חתומים:

ברוכוב טבת תר"ח, 8481-ה’  הכהן  יעקב  אבא  רבי  א. 
כן  של וולקוביסק, ולפני  רבה  באייר תרצ"ו, 6391 היה 

בקהילות אחרות. מחבר שו"ת “חבל יעקב”. 

ב. רבי מאיר רובינזון ]מלפנים הגאב"ד ראדשקוביץ[.

תרכ"ו, בשנת  בקובנה  נולד  קוטלר  נתן  שלמה  רבי  ג. 

)חריף(, אז  יוסף  לרב יעקב  מקורב  היה  בצעירותו 
לחיה  יורק. נישא  של ניו  הכולל"  "הרב  ולימים  בקובנה 
טויבע, וכבר בהיותו בגיל 21 התמנה למשרתו הראשונה 
שנים  במשך  שימש  כך  לומז'ה. אחר  כר"מ בישיבת 
בעיר בירז’, ועם  ור"מ  סלובודקה, כרב  בישיבת  כר"מ 
בה  כיהן  יורק,  אלחנן בניו  יצחק  רבנו  פתיחת ישיבת 

כר"מ ראשון והעביר שיעורים בתלמוד.

התפרסם מאד בישיבות ליטא, ותלמידי חכמים חשובים 
גורדון רבה  הרב אליעזר  מצוטט  כך  בשבחו,  הפליגו 
שהוא  עליו  שאמר  בה כמי  של טלז וראש הישיבה 

"הקצות החושן של דורנו”.

במשך חמישים שנה שימש ברבנות בערים שונות, רבנותו 
הראשונה הייתה בעיר אוזבנט בליטא, כשהתמנה מכרו 
רבי יעקב יוסף חריף כרב הראשי )הראשון והיחיד( של 
הרבנות,  ענייני  לכל  כעוזר  אליו  התלווה  יורק,  ניו  העיר 
הראשי  הרב  מקום  כממלא  כיהן  מחלתו  ובתקופת 
לרבנות  התמנה  הברית  מארצות  כשחזר  יורק.  לניו 
ברבנות  לכהן  עבר  ומשם  שאוויל,  העיר קורשן במחוז 
הסמוכה  לוקניק  של  כרבה  כהונתו  בתקופת  לוקניק. 
לסור  וסלובודקה  טלז  מישיבות  בחורים  נהגו  לטלז, 
לביתו כדי לשוחח עמו בדברי תורה, הוא גם היה אחראי 
להענקת כתבי סמיכה לתלמידי ישיבת טלז, ורק לאחר 

הסכמתו היו ראשי הישיבה מצרפים את חתימתם.

מלבד ספרי השו"ת שלו "כרם שלמה" בשלושה חלקים, 
"בית  בשם  ספר  גם  קוטלר  נתן  שלמה  הרב  הדפיס 
וסיומי ששה  לפתיחות  ופלפולים  דרשות  ובו  שלמה" 

סדרי משנה ומסכתות התלמוד הבבלי.

הירש  רבי  אצל  בקובנה  למד  רפפורט  שמואל  רבי  ד. 
ישראל  רבי  תלמידי  המוסר  בבעלי  ודבק  נעוויאזער, 
סלנטר. נסמך לרבנות בידי רבני העיר ונשא אשה מהעיר 

ה. רבי מאיר סטאלוויץ היה רבה של חסלביץ שבבלארוס, 
ולאחר עלותו לארץ ישראל כיהן כרבה של שכונת זיכרון 

משה בירושלים.

ברבנות  שמש  תרע"ח  בשנת   - ויינער  רפאל  רבי  ו. 
בברונקס, מדברי תורתו נמצא ביגדיל תורה למבי"ט, לא 

ידוע לנו על מקום מנו"כ,

ברוסיה  ברבנות  ]שימש  מרגולין  זונדל  ברוך  רבי  ז. 
ואמריקה[.

ח. רבי יהודה קופשטיין

ט. רבי מרדכי סנדר הלוי קופשטיין

מצב: טוב. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$
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כרוז שפרסם "אחד מן השבויים" אצל הירדנים – . 58
דברי מוסר ועתידות – תש"ח

Broadside Published by "One of the Captives" 
of the Jordanian – Words of Mussar - 1948

בתוכנו,  מעניין  כרוז  לכבודו".  שבראנו  "ברוך   – לכל"  "שמירה 
על  עתידות  דברי  וגם  וחיזוק,  מוסר  דברי  בעיקר  הכולל 

המלחמות הקרבות. נכתב על ידי "אחד מן השבויים". 

בעמוד השני נכתב: "בני ציון, אנשי העיר העתיקה, נלקחו בשבי 
לעבר הירדן שם הוחזקו בתור אסירי מלחמה במשך תשעה 
חדשים )חבלי לידה(, שכבנו על העפר והיינו בסכנה תמידית 
לא  למען  זאת  כל  לספר  מצווה  ועקרבים.  נחשים  מנשיכת 

תשכח מלבבינו הבטחת הקב"ה למען ציון לא אחשה...". 

דף מודפס משני צידיו.

מצב טוב. כתמי רטיבות. כתמים נוספים. קמטים ופגמים קלים.

פתיחה: 50$
הערכה: 200$ - 300$

משה . 57 רבי  הגאון  מאת  קורא  קול 
הרה"ק  של  הצלה  קרן  למוסד  פיינשטיין 

מסאטמאר ולחיזוק העדה החרדית  – נדיר
Request for Donations by Rabbi 
Moshe Feinstein to the Fund of the 
Rabbi of Satmar and for Supporting 
HaEdah haCharedit - Rare

התורה  שרי  הגאונים  שהרבנים  היות  כן  "על 
טבת  חיזוק'...  'אסיפת  עורכים  מפה  שליט"א 
את  ולעודד  לחזק  הוא  הק'  ומטרתם  תש"מ... 
בראשה,  העומדים  והביד"צ  החרדית...  העדה 
ולעמוד לימין המוסדות האלו התתי"ם והישיבות... 
בתים  ובעלי  הישיבות...  בני  כל  נאמ  אבקשה 
נכבדים... להופיע בהמון לכינוס הזה, ולחזק בזה 

את העדה החרדית... נאם משה פיינשטיין".

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$
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המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק”ל התנגד בחריפות 
אליו  וכל אדם שבא  סוג שהם  גדולה לקמעות מכל 
קמע  בידו  יש  אם  הרב  אותו  שואל  היה  לישועה 
באם ענה בחיוב היה דורש הרב זי”ע להביא את כל 

הקמעות אליו והיה גונזם. 

שמואל  הרב  הרב,  שמש  עדות  ע”פ  שלפנינו  הדף 
בדורו  הגדולים  המקובלים  אחד  ע”י  נכתב  שמואלי, 
שדים  להוצאת  הלחש  בקריאת  הרב  השתמש  ובו 

ודיבוקים מהזקוקים לישועה. 

ולאחריו  עיניים,  כאב  לריפוי  לחש  הדף  בראשית 
“סגולה להוצאת השד מן האדם יקרא באוזנו”.. וזהו 
סוד גדול ולא ילמדו לעם הארץ”.. סגולה לאהבה בן 

אדם לחבירו... כולל שמות ואיורים קבליים.

הרב  מהשמש  אישור  ובגבו  בצילום  מלווה  הדף 
הסגולות  דף  כי  בזה  מאשר  “הריני  שמואלי  שמואל 
ע”פ קבלה מעשית בתמונה מעבר היה בשימוש אצל 

המקובל האלוקי הר”ר מרדכי שרעבי זיע”א...”.

מקובלי  זקן  )תרס”ח-תשמ”ד(  שרעבי  מרדכי  הרב 
ירושלים בדור האחרון, קדוש עליון ונערץ על רבבות 
וגדולי  דבר,  לשם  הייתה  בקבלה  גדולתו  יהודים. 
ומציעים לפניו את ספקותיהם  המקובלים היו פונים 
על מנת שיפתור להם אותם, בהם ראש ישיבת בית 

א-ל הרב עובדיה הדאיה ועוד.

הרב שרעבי ייסד את ישיבת המקובלים “נהר שלום”, 
קדוש  כאיש  התפרסם  שרעבי.  שלום  רבי  שם  על 
פתוח  שהיה  לביתו  השכימו  רבים  מופתים.  ובעל 
לרווחה לכל מבקש עצה וברכה. את הכספים שקיבל 
מציבור המבקרים הקדיש להחזקת הישיבה ובעיקר 
שלא  הקפיד  עצמו  הוא  כאשר  בנצרכים  לתמיכה 

ליהנות מכספים אלה וחי בפשטות ובצניעות רבה. 

העמיד תלמידים הרבה בהם נמנים הרב מאיר יהודא 
שלום  הרב  ברכה.  ציון  הרב  הכותל(  )רב  זצ”ל  גץ 

עם . 59 מעשית  בקבלה  דף  במינו!  מיוחד 
לחש "להוצאת השד מן האדם" שהיה בשימושו 
הרב  האחרון  בדור  המקובלים  גדול  של  האישי 

מרדכי שרעבי זי"ע
Unique! Kabbalistic Leaf with an 
Incantation "for the Removal of an 
Evil Spirit from a Man" which was 
Used by the Greatest Kabbalist of Our 
Generation Rabbi Mordechai Sharabi  

שונות

שמואלי ובנו הרב בניהו שמואלי שממלא את מקומו 
בראשות ישיבת נהר שלום. 

רבבות השתתפו בהלוויתו ונטמן בהר המנוחות.

גודל: 16x10 ס”מ. 

מצב כללי טוב מאוד. הדף עבר שיקום מקצועי. 

פתיחה: $1,000
הערכה: 2,500$ - 5,000$
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מפואר . 60 עותק   – המקודש  שנדפס על קלף והוכן על ידי ת"ח בעיה"ק תהילים 
ירושלים בצורת אותיות סת"ם

Book of Psalms – Impressive Copy that was Printed on parchment and was 
Made by a Torah Scholar in Jerusalem

תשס"ח 2008. 

כריכה מפוארת. נתון בקופסה מפוארת תואמת. 

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: $18,000
הערכה: $22,000 - $25,000
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נתון . 62  – הקדשתו  עם  קרליבך  שלמה  רבי  שירי  תקליט 
במסגרת אמנותית עם תמונתו

Record with the Songs of Rabbi Shlomo Karlibach with 
His Dedication – in an Artistic Frame with His Picture

תקליט ובו שני שיריו של ר' שלמה קרליבך: "עם ישראל חי", ו"אין כאלוקינו". 
על התקליט הקדשה בכתב ידו הנדיר: "לאיתן היקר, חזק, חי, הרבה ברכות, 

באהבה, שלמה". ]1962[. 

התקליט נתון במסגרת אמנותית נאה, וסביבו תצלום נהדר של הרבי המרקד 
ר' שלמה קרליבך, כאשר בתחתית נדפס נוסח ההקדשה שעל התקליט.

50x40 ס"מ.

פתיחה: 350$
הערכה: $800 - $1,200

ארבעה פריטים חשובים:

א. “יקרא דשכבא וזכרון יום הפטירה” - דף מודפס לזכרו 
של בעל ה”לשם”. ירושלים, תרפ”ו )1926(. בדף נדפס 

המצבה  נוסח 
ידי  על  נוסח  אשר 
קוק  הראי”ה  מרן 
היה  אשר  זצ”ל, 
איתנה  בקרבה 
ה’לשם’.  בעל  עם 

תגלית  לפנינו 
כידוע  חשובה. 
על  הקיים  הנוסח 
המצבה כיום, אשר 
נראית ישנה מאוד, 
לחלוטין   שונה  הנו 
שהציע  מהנוסח 
כה  עד  הראי”ה. 
החוקרים  סברו 

שמסיבה עלומה נדחתה הצעתו של הראי”ה, אשר אין 
והנה  כיום.  הידוע  קדשו  יד  כתב  מלבד  תיעוד  כל  לה 
לפנינו דף אותנטי מאותם ימים )בו החזיקו צאצאיו של 
ה’לשם’(, ובו נדפס נוסחו של הראי”ה! האם פירושו של 

דבר שאכן זהו הנוסח שנחקק על המצבה המקורית?

על גבי הדף ומאחורי המסגרת, רישומים שונים של ימי 
יארצייט משפחתיים, ]של הרבנית אשת ה”לשם” ע”ה, 
שנפטרה בכ”ה ניסן, ועוד ימי יארצייט[ - בכתב-ידה של 

אחת מבנותיו של רבי שלום קרומינסקי.

)שאוויל,  שאוולי  קרומינסקי,  שלום  רבי  ב.  תמונת 
ליטא(, ]שנות התר”ע בערך 1910[. 

הרבנית  אשתו  קרומינסקי,  שלום  רבי  תמונת  ג. 

בנותיהם.  וארבע  ה”לשם”[  בעל  של  ]בתו  לאה  שרה 
]שאוויל?, שנות התר”פ בערך 1920[. 

של  ]בתו  קרומינסקי  לאה  שרה  הרבנית  תמונת  ד. 
ה”לשם”[  בעל 
בנותיה.  ארבע  עם 
)שאוויל,  שאוולי 
]שנות  ליטא(, 
בערך  התר”ס 

 .]1900

שלום  רבי  הגאון 
קרומינסקי  צבי 
)תרמ”ד-תרצ”ה(, 
בתורה  גדול 
שמים.  וביראת 
המקובל  של  חתנו 
שלמה  רבי  הקדוש 
משאוויל  אלישיב 
שבו  “לשם  בעל 
)ַויגֹוָבה(  וואייגאווא  בעיירה  ברבנות  כיהן  ואחלמה”. 
בליטא ואח”כ התיישב בשאוויל הסמוכה. בשנת תרצ”ג 
בבית  מפקח  כרב  וכיהן  ישראל,  לארץ  עלה   )1933(
היתה  שרה-לאה  הרבנית  אשתו  בחיפה.  המטבחיים 
דודתו,  והיא  ה”לשם”,  של  במשפחתו  הצעירה  הבת 
]שעלה  זצ”ל  אלישיב  הגרי”ש  מרן  של  אחות-אמו 
לירושלים בסתיו תרפ”ד 1923, יחד עם הוריו וסבו בעל 

ה”לשם”[. 

בחלקן  ישנות,  במסגרות  נתונים  הפריטים  ארבעת 
מפורקות. בלאי אופייני. 

פתיחה: $100
הערכה: 200$ - 300$

אוסף תמונות ומסמכים חשובים ממשפחת בעל ה”לשם שבו ואחלמה”. 61
Collection of Important Pohtographs and Documents from the Family of the Author 
of 'Leshen Shevo VeAchlama'
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מתלמידי  כיום  היחיד 
הבעש"ט!  עולם  אור 
על  רבנות  כתב   -
איש  הרה"ק  התמנות 
יצחק  רבי  אלוקי 
בעל  זי"ע  מראדוויל 
בנו של  יצחק",  ה"אור 
מזלוטשוב,  המגיד 
 – ראדוויל  בעיר 

תקע"ט ]1819[
The Only Rabbinate-
 Document of the Disciples
 of the Ba'al Shem Tov!
 Rabbinate Document about
 the Appointment of Rabbi
 Yitzchak of Radvil Author of
 'Or Yitzchak', the Son of the
 maggid of Zlotshov, as Rabbi
[in the City of Radvil – [1819

כתב התמנות שהעניקה קהילת ראדוויל למורם ורבם 
רבי יצחק זי"ע. דף כתוב משני צידיו, עם חתימות בני 

הקהילה. תקע"ט ]1819[.

נדיר ביותר באופן יוצא מן הכלל. לא נראה מעולם 
כך  מראדוויל.  יצחק  לרבי  הקשור  פריט  במכירות 
גם לא נראה מעולם כתב רבנות מדור דעה זה של 

החסידות! פריט היסטורי חשוב ביותר!

וזה לשון ההתמנות:

"אנחנו אלה פה כולנו חיים, התאספנו בכנסיה לשם 
הסכנמו  אחד  בפה  וכולנו  להתקיים,  וסופה  שמים 
הקדוש  רבינו  הרב  מכבוד  לבקש  טוב...  ברצוננו 
החסיד המפורסם מוהר"ר יצחק מנאדוורינע, בן הרב 
הקדוש אור אלהי המנוח מ' יחיאל מיכל זלה"ה, לקבוע 

דירתו פה קהלתנו עם כל ב"ב... וכל איש מאתנו אשר 
נדבו רוחו בסך מסוים לקנות הדירות הנ"ל הכל הוא 
והדירות  הנ"ל  הקדוש  הרב  לכבוד  גמורה  במתנה 
הנ"ל המה בחזקת הרב הנ"ל לו ולזרעו לדורי דורות 
את  להכניס  ועלינו  בשלו...  העושה  כאדם  לעשות 
ואת  אותו  דקהלתנו  בסקאסקיע  הנ"ל  רבינו  כבוד 
כל בני ביתו, ועלינו לשלם עבורם כל נתינות הקיר"ה 
וחלילה לנו לתבוע אותם שום נתינות הקיר"ה אף אם 

יתחדש שום נתינה".

כללו של דבר רבינו הרב הנ"ל ובניו ובני בניו פטורים 
ורשות  במדיתנו,  הנהוג  הנתינות  מכל  תמיד  המה 
נתונה לבניו... לעשות בקהילתנו כל מיני... וגם פטורין 

המה משילום טאקסי...".

"וכל החפשיות הנ"ל היא בחיים חיותו של כבוד הרב 

חסידות – מכתבים ותעודות
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רבינו הנ"ל, הן לאחר מאה שנים, כל החפשיות הנ"ל 
לזרעו ולזרע זרעו עד עולם".

"והנה... נתונה להרב רבינו הנ"ל כתב חיוב שכל ימי 
שבוע  בכל  הקהל  מקופת  ליתן  אנחנו  מחויבים  חייו 
ושבוע שמונה זה', ומקופת החבורה בכל שבוע ושבוע 
ששה זה', על תשלום שכר דירה עבור רבינו הנ"ל...".

ו'  טוב,  כי  בו  יום שלישי שנכפל  "באנו על החתומים 
תמוז תקעטי"ת לפ"ק פה ראדוויל יצ"ו".

כאן חתומים עשרות מחשובי הקהילה, חלקם ידועים 
מהספרות החסידית. כמו למשל: ה"הק' אשר זעליג 
בר"ץ" – הלא הוא המדפיס החסידי בראדוויל, יחד עם 
בנו רבי פנחס. הוא הדפיס בשנת תק"פ את הסידור 
הראשון "תפילה ישרה" בנוסח ספרד בהנחייתו של 

ה”אוהב ישראל”.

בגב הדף נמצאת תעודה נוספת בכתב יד:

"אנחנו הש"ץ דפה קבלנו עלינו הח"מ 
רבינו הקדוש...  כל מה שיקח הרב 

ביתו  אנשי  ובגין  בגינו  בשר 
גדולין...  שלשה  הסך  ליתן  שלא 
והחוב הנ"ל קבלנו עלינו לדעות 
עש"ק  יום  ע"ה  באנו  בלונ"ח... 
חתומים  תקעטי"ת".  תמוז  ט' 

כעשרה אנשים.

דור  שמור  היה  זה  היסטורי  מסמך 
ובניו  יצחק  רבי  הרה"ק  אצל  דור  אחר 

ונכדיו!

תולדותיו בקודש

רבי יצחק ]יונגרלייב[ זיע"א מראדוויל בעל 'אור יצחק' 
)תקי"א - תקצ"ה( היה אבי שושלת חסידות ראדוויל. 

היה בנו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.

כבר מצעירותו נודע בצדקנות מופלאה וגדלות יוצאת 
למגיד  בנסיעותיו  אביו  אל  מצטרף  היה  וכך  דופן, 

ממעזריטש. 

מדולינה  שהם  משה  רבי  הרה"ק  של  לבתו  נישא 
תלמיד הבעל שם טוב הק', ולאחר פטירתה )כשכבר 
צבי  רבי  הרה"ק  של  לבתו  נישא  כאדמו"ר(  שימש 
והתגורר  לצבי,  ה'  צמח  בעמח"ס  מנדבורנה  הירש 

שלפנינו,  התעודה  נכתבה  )אז  חותנו  של  זו  בעיר 
למינויו כרבה של ראדוויל(.

משה  רבי  של  אלמנתו  את  נשא  שלישי  בזיווג 
ישיבה  ראש  הלוי  אליעזר  רבי  של  בנו  מברדיטשוב, 

בפינסק.

כנגד  שהם  בניו  חמשת  על  אמר  אביו  כי  מסופר 
כנגד  הוא  יצחק  שרבי  והיות  תורה,  חומשי  חמשה 
חייו  יהיו  לכן  מצרים"  "גלות  מובא  בו  שמות  ספר 
תמיד בגלות ממקום למקום, אבל במקביל התורה 
תהיה נתונה בו, כמו שנתינתה מובאת בספר שמות".

 

בספרו 'אור יצחק' הוא כותב:

"אחיי אגלה סוד נפלא שלמדתי ביום אתמול בלילה 
בגן עדן העליון בחלום" )עמ' קצ"ז(.

אלא  עדן  בגן  לומד  שהיה  רק  לא  ולעתים 
עדן  בגן  שדרשתי  "וזה  בו.  מלמד  גם 
בימה  על  נשמתי,  בעלית  העליון 
את  ראיתי  לא  הדרש  ובשעת  אחת... 
ראיתי  ובלכתי מהבימה  אבי הקדוש. 
את אבי הקדוש ואמר לי בזה הלשון: 

בני יפה דרשת." )עמ' נד(. 

ולעתים, עליות הנשמה התרחשו בחלום: 
"אגלה לכם סוד גדול נפלא שגילה לי אבי 

הקדוש ז"ל בחלום'. )עמ' נד(.

רבי  החל  תקמ"א  באלול  בכ"ה  אביו  פטירת  עם 
יצחק לכהן באדמו"רות בעיר מושבו ראדוויל )כאשר 
ליד  מה  זמן  התגורר  השניים  נישואיו  בתקופת 
חותנו בנדבורנה( לצד אחיו ששמשו בגלינא, זווהיל, 

יאמפולה, סקאליה הההושאץ.

גם  ברבנות  שימש  מלובלין  החוזה  בהוראת 
באפטשנה, רימינוב, בוטושאן, פאליטשאן ויאס.

נפטר בי"א באייר תקצ"ה. בנו הרה"ק רבי דן מראדוויל 
מילא את מקומו כאדמו"ר השני בשושלת.

פתיחה: 38,000$
הערכה: $100,000 - $120,000
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דף שלם )שני עמודים( בכתב יד קודשו של הרה"ק רבי משולם פייבוש מזבאריז בעל ה'יושר . 64
דברי אמת'

Complete Leaf (Two Pages) Handwritten by Rabbi Meshulam Feibush of Zbariz Author 
of 'Yosher Divrei Emet'

דף כתוב משני צידיו, בכתב יד קדשו. העתקה מספר 
'פרי עץ חיים' להאריז"ל. ממוספר: "ה". 

הרה"ק בעל יושר דברי אמת, חתם שמו בסוף ספר 
כתב יד זה, בשנת תקכ"ט )מצורף צילום(.

מזבריז'  הלר  הלוי  פייבוש  משולם  רבי  האדמו"ר 
מענקי תנועת החסידות  )ת"ק בערך-כסלו תקנ"ה(, 
'יושר  ספרו  היום  עד  הראשונים.  ספריה  וממחברי 
דברי אמת' הינו ספר יסוד לבאים בשערי החסידות. 

הספר נדפס לראשונה בשנת תקנ"ב.

וכן  ממזריטש,  המגיד  של  התלמידים  מגדולי  היה 
מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  של  מובהק  תלמיד  היה 
מפרמישלן תלמיד הבעש"ט, ושל הרה"ק רבי יחיאל 

מיכל מזלוטשוב. חברו הקרוב של הרה"ק רבי חיים 
"באר  בספרו  רבות  פעמים  המזכירו  מטשרנוביץ, 
מים חיים" ובספריו האחרים. בספרו מתבטא ה"יושר 
"וכל מה  לימודו מרבותיו הקדושים:  דברי אמת" על 
שאני כותב הכל הוא מדבריהם, וענין כל דבר חכמה 
שאני כותב, הכל הוא מהם, רק שלפעמים אני מסביר 
לך דבריהם במשל הקרוב, ולפעמים אני מפרש בזה 
איזה פסוק או איזה דבר בגמרא, אבל עיקר החכמה 
הוא מדבריהם מה שחנני השי"ת להבינם ולהשכילם 

בטוב טעם".

מצב טוב. משוקם. פגיעה במילים בודדות. 

פתיחה: 8,000$
הערכה: 10,000$ - 12,000$
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ברכה  הברכה,  ממקור  "להתברך  ברכה  מכתב 
מאת  עולם",  והצלחת  ומזוני,  חיי  בני  המשולשת, 
מגרודז'יסק  שפירא  אלימלך  רבי  הקדוש  האדמור 

זיע"א. 

של  קדשו  בחתימת  וחתום  סופרו,  בידי  כתוב 
האדמו"ר: "הק' אלימלך בן הה"ק זצללה"ה".

מהאדמו"ר  מכתבים  במכירות  נראו  לא  מעולם 
מגרודז'יסק! פריט חשוב ויקר המציאות!

כש"ת  המפואר  הנגיד  "החסיד  אל  ממוען  המכתב 
את  לו  מזכיר  האדמו"ר  נ"י".  משה  אברהם  מו"ה 
"אבקשך  מעות",  לי  "ללות  אצלו  בהיותו  הבטחתו 
אותו  ומברך  רו"כ",  מאות  ד'  במוקדם  לי  לשלוח 

בברכות המאליפות הנ"ל. 

גרודז'יסק, תר"ן ]"תרב גדולה"[. 

האדמו"ר הקדוש רבי אלימלך מגרודז'יסק )תקפ"ד-

חסידות . 65 מייסד  זיע"א,  מגרודז'יסק  אלימלך  רבי  הקדוש  מהאדמו"ר  מכתב  המציאות!!  יקר 
גרודז'יסק – תר"ן ]1890[

Rare! Letter by the Rebbe Rabbi Elimelech of Grodzhinsk, the Founder of the 
Grodzhinsk Chjassidism – [1890]

שפירא  יחיאל  מאיר  חיים  רבי  הרה"ק  בן  תרנ"ב(, 
מגדולי  היה  מקוז'ניץ.  המגיד  של  נכדו  ממולגניצא, 
מהסבא  קיבל  חסידים,  לאלפי  ואדמו"ר  דורו  צדיקי 
משידלובצה,  דוד  נתן  רבי  מראדושיץ,  קדישא 
עליו  ציוה  אשר  מרוז'ין,  ישראל  מרבי  גם  והושפע 

לנהוג באדמורו"ת ולקבל קוויטלאך.

משנת תר"ח ישב בגרודז'יסק והיה ממנהיגי הדור.

מתורתו נדפסו הספרים הגדולים 'אמרי אלימלך' על 
התורה ו'דברי אלימלך' על התורה ומועדים.

זצ"ל  כהן  משה  אברהם  ר'  החסיד  הרב  הנמען: 
פטירת  אחרי  המקורבים.  גרודז'יסק  מחסידי  שהיה 
לרה"ק  לנסוע  החל  מגרודזיסק  אלימלך  רי  הרבי 

מאוסטרובצא.

פתיחה: 14,000$
הערכה: 20,000$ - 22,000$
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נדיר מאוד! שטר נדיר מקהילת . 66
קראיובה בשנת תר"ד ]1844[ - חתימת 
מאיר  יעקב  רבי  המקובל  החסיד  הגאון 
בעל  קראיובה  אב"ד  זצוק"ל  שפילמאן 

'טל אורות'
Extremely Rare! A Rare Deed 
from the Community of Craiova in 
[1844] – Signature of the Chassid 
Kabbalist Rabbi Ya'akov near 
Shpilman Av Beit Din of Craiova 
Author of 'Tal orot'

תושב  ליב,  יהודה  לר'  שנמסר  ראיה  שטר 
מכרו  הקהילה  שמנהיגי  כך  על  הקהילה, 
שני  הקהילה  כל  ברצון  גמורה  במכירה  לו 

מקומות בבית הכנסת החדשה.

רב  וכן  הקהילה,  מראשי  שניים  חתומים 
הקהילה הגאון רבי ]יעקב[ מאיר ]שפילמאן[ 
זצ"ל "רב דפה קראייווע". חותמת "קהל עדת 

ישורון דק' קראייוע", עם איור נשר במרכז.

תר"ד ]1844[.

הגאון המקובל רבי יעקב מאיר שפילמן נולד 
ברופשיץ בגליציה בשנת תקע"ג )1813(. הסתופף בצילו של הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ עד לפטירתו בשנת 
תקפ"ז, אז נסע ללמוד אצל רבי שלמה זלמן יוסף פרנקל, האדמו"ר מויליפולי, תלמידו של הרה"ק מרופשיץ. 
מוה'  ופרישה  חסידא  קדישא  בוצינא  שלי  מובהק  רבי  אדמו"ר  מפי  ששמעתי  "כמו  מרבו:  הרבה  מביא  בספרו 

שלמה לזמן אב"ד דק' וויליפאלע נ"ע זי"ע". גם היה נוסע לרה"ק רבי אשר מרופשיץ זיע"א.

בגיל צעיר כיהן כרב בעיירה קראיובה )קראייווע(, בירת מחוז אולטאניה. החל משנת תר"ט כיהן כאב"ד בוקרשט. 

בשנת תרל"ו )1876( הוציא את ספרו הגדול ״טל אורות״ בן ארבעה החלקים בתחום חכמת הקבלה.

רבי חיים פלאג'י כותב בהסכמתו לספר: "חיים מדבר משום יקרא דהאי גברא רבא רב הוד והדר הרב המופלא 
בנגלה ובנסתר ארי שבחבורה ורב חילי' כל רז לא אניס ליה, מופלא שבסנהדרין בכתם אופיר לא יסולה, מו"ה 
יעקב מאיר ני"ו עד זקנה ושיבה. וצדיק זה בא לבית מלונינו, וחזיתי' לר' מאיר את כל נאות יעקב כי שלם הוא 

ושלימה משנתו מגניתא טבא."

ילמוד  אם  אפילו  ידע  שלא  מה  בספרי  לידע  יכול  “ויהי'  עצמו:  על  כותב  מאיר  יעקב  רבי  בעצמו  המחבר  גם 
באלף ספרים, כי הכל הוא משם טמיר ונעלם, כי אני השפל לבד השי"ת יודע עבודתי זה שלשים שנה שקבצתי 
הדברים, אפשר מחמש מאות ספרים, כמו שהודעתי את הדברים כבר בהקדמת טל האורות חלק ראשון, ולא 

עשיתי מאומה כי קמחא טחיני טחנתי, רק במה שקבצתי וצללתי מים עד ים לחבר את האהל להיות אחד".

״ספר אבני גזית״, דן על כ״ה הסימנים הראשונים של שולחן ערוך אבן העזר ) 1865 (: ״ספר טל אורות״, חיבורו 
המרכזי בתחום הקבלה, 4 חלקים )למברג 1883-1876 (, נדפס מחדש בירושלים בשנת תשל״ו. ספריו מצטיינים 

בהסברה מאלפת ומובנת. קיבל הסכמות מגאוני חסידי חב"ד, מבעל ה'שואל ומשיב', רבי חיים פלאג'י, ועוד

נפטר בשנת תרמ"ח )1888(.

נדיר מאוד למצוא חתימתו הקדושה בעת כהונתו ברבנות בעיר קראייווע!

פתיחה: 300$
הערכה: 2,000$ - 3,000$
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מסיגעטה  הצדיק  מהגאון  השמועה  אליכם  כבר 
זצ"ל השי"ת ירחם על עמו בית ישראל בכל מקום 

שהם..."

משני  כתוב  המכתב 
צידי הדף.

זאב  רבי  האדמו"ר 
זצ"ל.  ציטרון  וואלף 
שפר'  ה'אמרי  חתן 
וממלא  מדארג 
בשנת  נולד  מקומו. 
ר"מ  תלמיד  תרי"ז. 
מדעעש.  מנדל 
חותנו  מקום  ממלא 
שם  והקים  בדארג 
מחבר  גדולה.  ישיבה 
ו'אגדות  טוב'  'זבד 
נפטר  מהרז"ץ'. 

תרפ"ז.

מצב: מצוין.

פתיחה: 300$
הערכה: 

1500$ - 1000$

מכתב תנחומים מרגש מהאדמו"ר רבי זאב וואלף ציטראן מדאראג אל חתנו –  תרפ"ו. 67
Touching Letter of Condolence by the Rebbe Rabbi Ze'ev Wolf Tzitron of Darag to His 
Son-in-Law - 1926

ובחתימתו  ידו  בכתב  רשמי,  דף  על  כתוב  המכתב 
של האדמו"ר. ממוען אל חתנו רבי צבי פרידמן, אשר 

והאדמו"ר  נפטר,  אביו 
חיזוק  בדברי  מנחמו 

ושימלא את מקומו.

של  מסילוקו  "נודעתי 
הקדוש  אביך  מחותני 
המפורסם  הגאון 
מו"ה  ארץ...  קצוי  בכל 
הרב  שמחה",  מנשה 

מסובראנץ.

גם  כותב  האדמו"ר 
בעל  פטירת  אודות 
מסיגוט:  חיים'  ה'עצי 
ומה  נאמר  מה  "והנה 
נאמר  מה  וגו'  נדבר 
הגאון  מחו'  שנלקח 
זצ"ל  קערעסטיר  מב' 
שנלקח  נדבר  ומה 
מחו' הגאון מו"ה יעקב 
גינז מבעסערמין  יוסף 
נצתדק  ומה  זצ"ל 
גאון  בהלקח  עתה 
עוזינו אביך מחו' מו"ה 
זצוק"ל  שמחה  מנשה 
הגיעה  ובוודאי  זי"ע, 
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נחום . 68 מנחם  מרבי  חשוב  מכתב 
האחרון  האדמו"ר  )השני(,  פרידמן 

משטפנשט, אב"ד איצקן
Important Letter by Rabbi 
Menachem Nachum Friedman 
(the Second), the Last Rebbe of 
Shtefansht, Av Beit Din of Itzken

במכירות  נראו  לא  מעולם  מאוד.  נדיר 
פומביות מכתבים ממנו עם תוכן!

המכתב כולו בכתב ידו, עם חתימתו בסיום 
המכתב. חותמתו בראש הדף.

ספרים  כמה  על  ביקורת  המכתב:  תוכן 
המכתב  בסוף  החסידות.  על  מפורסמים 
הרה"צ  בשרי  לשאר  "כתבתי  כותב: 
מפאשקאן בבקשה אם נמצא הספר 'שערי 

זהר תורה' תחת ידו אז ישלח אותו לי...". 

תולדותיו

קהילת  של  רבה  פרידמן  נחום  מנחם  רבי 
איצקן. אחיינו של אברהם מתתיהו פרידמן, 
האדמו"ר האחרון לבית שטפנשט ואף היה 

אמור לירש את מקומו.

)1879( בעיירה שטפנשט, לאדמו"ר רבי אברהם יהושע השל פרידמן מאדז'אד ולבת שבע  נולד בשנת תר"ם 
לבית פרידמן, בתו של רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשט. משני הוריו היה ייחוסו לרבי ישראל מרוז'ין. 

גדל בבוהוש בבית סביו רבי יצחק פרידמן מבוהוש. בשנת תרמ"ז )1887( נפטרה אמו, וכשנתיים לאחר מכן נשא 
לאישה את מרים, בתו של רבי ישראל פרידמן מצ'ורטקוב, אף היא נינה לרבי ישראל מרוז'ין. 

שבבוקובינה )אז   )Ițcani( )1907( לעיירה איצקן  לאחר כמה שנים בבית חותנו בצ'ורטקוב עבר בשנת תרס"ז 
חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית(. 

בווינה  מגליציה.  אחדים  לאדמו"רים  בדומה  לווינה,  נמלט  הראשונה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם   ,1914 בשנת 
התקרב לציונות, כנראה בהשפעת האדמו"ר חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ', והיה פעיל ב"הסתדרות יישוב 

ארץ ישראל". 

)1923( חזר לעיירת הולדתו שטפנשט. דודו, אברהם מתתיהו  1919 חזר לאיצקן, ובערך בשנת תרפ"ג  בשנת 
פרידמן, האדמו"ר משטפנשט, היה בלא בנים ולקח את מנחם נחום תחת חסותו ואף רצה למנותו כיורשו, ואכן 

תיפקד עוד בחיי דודו כאדמו"ר לא-רשמי. 

במקביל המשיך בפעילות ציונית והיה ראש "קרן היסוד" בשטפנשט, ואף רכש חלקת אדמה בכרמל.

באותן שנים חלה במחלה קשה ובשנת תרצ"ג )1933( הוחמר מצבו והוא נסע לבית הבראה סמוך לווינה שם 
נפטר. חודש ימים לאחר מכן נפטר דודו ובכך פסקה שושלת חסידות שטפנשט.

מספריו: החלום ופתרונו, פירוש מן, על האמת והשקר.

מצב: טוב מאד

פתיחה: $500
הערכה: 700$ - 800$
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מסמך מחברת-משניות בקערעסטיר ללמוד משניות להמנוח הרה"ק רבי אברהם בן הצדיק רבי . 70
ישעיה קרעסטירר זיע"א

Document Mishnayot-Notebook in Kerestir for Studying Mishnayot for the Deceased 
rabbi Avraham the Son of Rabbi Yeshaya Kerestirer

דייטש,  מרדכי  אברהם  לר'  ניתנה  אשר  קערעסטור",  באדראג  דק"ק  משניות  "חברה  מטעם  רשמית  תעודה 
בעבור שילמוד ביום ג' פרשת תשא עבור נשמת המנוח הה"צ  מו"ה אברהם ז"ל בן ישעי']ה[ אות א' ולומר אחר 
הלימוד ]את[ התפילה הנדפס למטה". חתומים בדפוס "מנהלי דחבורה משניות פה ב' קערעסטור". בתחתית 

הדף נדפסה התפילה. 

הטקסט בדף מודפס, ובתוכו מושלמים הפרטים בכתב יד בעיפרון. ]שנות התר"ץ?[.

י"ח באדר א  ביום   ,44 בגיל  ימים.  כיסא אביו לאחר פטירתו, אך לדאבון הלב לא האריך  ישב על  רבי אברהם 
תרפ"ח, נפטר.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

אזולאי . 69 אברהם  רבי  להגה"ק  אברם  ברית  מספר  כת"י 
זיע"א – של מנהיגי חסידות סלאנים

Manuscript from the Book Brit Avram by Rabbi 
Avraham Azulai – of the Leaders of the Slonim 
Chassidism

דף אחד, בצדו האחד ההעתקה מהספר הנ"ל.

בצדו השני, הרישום על הנמען אליו נשלח הדף:

משה  מוה"ר  החסיד  בהרב  נ"י  מתתיהו  יצחק  מו"ה  החסיד  "להרב 
זצוקללה"ה  נכד הרב הק' האדמו"ר  מרדכי שליט"א 
בטבריה,  סלונים  חסידות  ממנהיגי   - מסלאנים" 
בעל  של  נכדו  תורה'.  'אור  והמוסדות  ישיבת  ומייסד 

'יסוד העבודה', אשר נשלח על ידו לארץ הקודש. 

מצב: טוב

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 300$
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משולם . 72 מהבחור  חשוב  מסמך  השואה:  של  בעיצומה 
זושא הי"ד בנו של הגה"ק העצי חיים מסיגוט זי"ע

In the Midst of the Holocaust: an Important 
Document by the Youth Meshulama Zusha the Son 
of the Atzei Chaim of Siget

הגבולות  התחלפו  הנוראה,  השואה  של  בעיצומה  תש"ב,  בשנת 
בתי  תלמידי  ההונגרים.  לידי  רומניה  משלטון  עברה  סיגט  והעיר 
לימודיהם  על  המקוריים  המסמכים  את  לתרגם  אז  נצרכו  הספר 
מרומנית להונגרית. המסמך שלפנינו ניתן מבית הספר העממי ביום 
כ"ח ניסן תרצ"ז, בהיות הילד "שאלאמאן טייטלבוים" ]בנו של "חיים 
הערש טייטלבוים"[ בן תשע, בכיתה ד'. במסמך מובאים פרטים על 

לימודו בבית הספר. 

סאלאמאן טייטלבוים הוא הבחור משולם זושא )זושא'לע( הי"ד, בנו 
של הרה"ק בעל 'עצי חיים' מסיגוט, יליד 1917. נספה בשואה על ידי 

הנאצים הארורים.

]מצורף תרגום המסמך[

מצב: טוב 

פתיחה: 250$
הערכה: 400$ - 600$

הזמנה חשובה ונדירה, בסגנון נאה, מאת הרה"ק העצי . 71
חיים מסיגוט זי"ע

Rare and Important Invitation, Nicely Styled, by the 
Rabbi the Atzei Chaim of Siget

הזמנה מאת הרה"ק העצי חיים מסיגוט זי"ע, אל נישואי בתו דבורה 
לאה עב"ג החתן חיים יצחק אייזיק זצ"ל. 

ההזמנה הינה נדירה בתכלית, כיון שה'עצי חיים' נסתלק בדמי ימיו, 
לפני חתונות רוב בניו. החתונה התקיימה ה' בהעלותך י"ד סיון בסיגעט.

תולדותיו

הרה"ק רבי חיים צבי זי"ע נולד לרבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים, 
לקרובת  בתרנ"ו  ,נישא  בהונגריה  שבמרמורש  סיגט  של  רבה 
הלברשטאם  אליעזר  שלום  רבי  של  בתו  סימה  ברכה  משפחתו- 

מראצפערט, בנו של רבי חיים מצאנז.

של  לרבה  הוא  התקבל   )1904( תרס"ד  בשנת  אביו  פטירת  לאחר 
סיגט ולאדמו"ר של חסידי אביו, מת בפתאומיות בעיר קליינווארדיין 

בשנת תרפ"ו )1926(, בגיל 46, והובא לקבורה בעירו - סיגט.

את מקומו מילא בנו רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, שהתמנה לתפקיד בגיל צעיר.

בתו דבורה לאה, אשר על חתונתה נסובה ההזמנה שלפנינו, נישאה לקרוב משפחתה רבי חיים יצחק אייזיק 
הלברשטאם, בן רבי יהושע מדלינא ונינו של רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ )חתנו של רבי יקותיאל יהודה סבו 
של רבי חיים צבי(. הוא שימש כרב בסלפינא במרמרוש. אחר פטירת אשתו נישא לאחותה - העסה. נספה בשואה.

מצב: טוב.

פתיחה: 950$
הערכה: 1500$ - 2000$
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מכתב בכתב ידם ובחתימתם של האדמו"ר רבי חנוך העניך טברסקי זיע"א מראודמישל – מאלין, . 74
נכד הרה"ק רבי נחמן מברסלב ומהרבנית ע"ה

Letter Handwritten and Signed by the Rebbe Rabbi Chanoch Henich Twersky of 
Radomishel-Malin, the Grandson of Rabbi Nachman of Breslov and by the Rebbetzen

רבי . 73 “הסבא”  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
ישראל דב אודסר

Letter Handwritten and Signed by the "Sabba" 
Rabbi Yisrael Dov Oddeser

המכתב ממוען אל ידידו רבי שלמה ברסלבר )הורוויץ(. 

ובהתקשרות לתורת  ה’  תוכן המכתב: דברי חיזוק בעבודת 
מוהר”ן מברסלב. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,500$

מכתב לבתם וחתנם הרב חיים מנחם גינצבורג בעל 
'מסילות חיים'. 

המכתב  של  השני  בעמוד  תש"ל.  משנת  המכתב 
נמצאת חותמת הרבי.

כתוב על אגרת אוויר.

מצורף תמלול המכתב. 

תולדותיו

בשנת  נישא  תרמ"ו.  בשנת  נולד  העניך  חנוך  רבי 
מקישינב.  ירושלמסקי  יוסף  רבי  של  לבתו  תרע"א 
ראדומישל  ברבנות  לשמש  החל  תרע"ד  בשנת 

אחר  תרע"ט  ובשנת 
ת  ר י ט פ

לשיקגו.  היגר  תרפ"ד  בשנת  כאדמו"ר.  אביו, 
היה  שנה.  כ-40  שמח'  'לב  קהילת  כרב  שימש 
הרבנים  מרכז  חבר  האדמו"רים  אגודת  חבר 
הצלה  קרן  של  הפועל  ועד  וחבר  בשיקגו 
ישראל  לארץ  עלה  תשכ"ח  בשנת  בשיקגו. 
תשל"א. באלול  בכ"ב  נפטר  בירושלים.  והתיישב 

מצב: טוב מאד

פתיחה: 200$
הערכה:

400$ - 300$
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מכתב בכתב יד וחתימתו של הגה"ק רבי יהודה מדזיקוב זיע"א: "שתתקבל כל משאלות לבך . 76
לטובה"

Letter handwritten and Signed by Rabbi Yehuda of Dzikov: "May All the Wishes of 
Your Heart be Accepted Favorably"

הרה"ק רבי יהודה בנו של האדמו"ר רבי אלטר יחזקאל אליהו הורוויץ מדז'יקוב, בנו וממלא מקומו של רבי יהושע 
בוויז'ניץ,  נישואיו  לאחר  התגורר  אביו  הגר,  ישראל  רבי  מויז'ניץ,  האדמו"ר  של  בתו  הייתה  חוה  אמו  מדז'יקוב. 
וכעבור מספר שנים  )1909( עברה המשפחה לדז'יקוב, שם התמנה אביו לרב  בסמוך לחותנו. בשנת תרס"ט 
לאדמו"ר. בשנות מלחמת העולם הראשונה נדדה משפחתו יחד עם משפחת האדמו"ר מויז'ניץ לגרוסוורדיין. 

לאחר המלחמה התיישב אביו בטארנוב והקים בה חצר חסידית.

מאיר  רבי  אצל  20 למד  בגיל  בטרנוב.  אריק 
על  להוראה  מנדל נסמך  אברהם  רבי  ידי 
של  רבה  בגרוסוורדיין שטיינברג,  שהה  ברודי. 
סבו  של  והיה בביתו  מויז'ניץ  האדמו"ר 
הוא  המובהק.  דודו חסידו  בת  למרים,  נישא 
חיים  רבי  מאיר הגר מויז'ניץ.האדמו"ר 

להקים חצר חסידית, הוא למרות הפצרות סירב 
בירושלים  ומשפיע התגורר  כר"מ  ושימש 
יוסף  בית  צבי בישיבת  יוסף  הרב  של  צבי 
שממנו  לחזון דושינסקי  התקרב  הוא  למד. 
עצמו  וראה  כדעתו איש  נהג  כתלמידו, 
בחשמל  שימוש  על לגבי  הגהות  וכתב  בשבת 
מקוואות.  על  בסגפנות, חיבורו  נהג  הוא 

ידי האכילה,  ולומר פרקי תהילים, באמרו שיש לחשוש מלהתגשם על  ומסופר שנהג לפני כל ארוחה לבכות 
דברי  השמיע  בפניהם  חסידים,  סביבו  התקבצו  השנים  עם  מויזניץ.  הגר  מאיר  חיים  רבי  חמיו  של  חסידו  היה 
תורה. בשנת תשמ"ה עבר להתגורר בלונדון. גם שם התקבצו סביבו חסידים והוא התחיל להתנהג באדמו"רות. 

בשנותיו האחרונות גזר על עצמו שתיקה.

נפטר בי"א בסיוון תשמ"ט ונקבר בלונדון.

זמן קצר לאחר פטירתו יצאו לאור ספרים העוסקים בתולדותיו והנהגותיו, וכעבור זמן יצאו ספרים מדברי תורתו.

פתיחה: 750$
הערכה: 1000$ - 1500$

מכתב מהרה"צ רבי שלום משאץ . 75
זמן קצר לפני  יחיאל מיכל  רבי  זי"ע לבנו 

פטירתו
Letter by Rabbi Shalom of Schotz 
to His Son Rabbi Yechile Michel 
Shortly before His Death

בלונדון  מהדואר  יצא  שלפנינו  המכתב 
בתאריך ז' באייר תשט"ז, מאת האדמו"ר רבי 

שלום משאץ זצוק"ל אל בנו רבי יחיאל מיכל.

כחודש ימים לאחר מכן, ביום י"ד סיון תשט"ז, 
כדי  בלונדון  בהיותו  מיכל,  יחיאל  רבי  נפטר 
שם  נחלה  ופתאום  אב.  כיבוד  מצוות  לקיים 

ונסתלק אחר שבוע בחצי ימיו.

ושיעשה  לזוגתו,  רפואה  שיעשה  אביו  לו  מצוה  זה  במכתב 
זאת עוד קודם הנסיעה.

פתיחה: 950$ 
הערכה: 1,200$ - 1,400$
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קבלה מטעם ישיבת רבנו חיים יוסף, בירושלים. אייר 
תש"ז. "שם המקבל – אדמו"ר מזוויהל שליט"א ]...[".

והמעשים  העושים  "יתברכו  נדפס:  הקבלה  בסיום 
באושר וכ"ט", והוסיף האדמו"ר: "וברפו"ש ]וברפואה 
בהרבי  משה  "גדלי'  וחתם:  גופה",  כל  ועל  שלמה... 

שלמה זצקלל"ה גולדמן".

תולדותיו

תש"י,  ]תרמ"ז  גולדמן  משה  גדליה  רבי  האדמו"ר 
זוויהל.  בשושלת  החמישי  האדמו"ר   ,]1887-1949

קבלה עם חתימת הרה"ק פועל ישועות רבי גדליה משה מזוועהיל – עם ברכת רפואה בכתב יד . 77
קודשו – נדיר ביותר

Receipt with the Signature of the Miracle-Worker Rabbi Gedalya Moshe of Zvihl – 
with a Blessing for Recovery Handwritten by Him – Extremely Rare

ונשפט לשבע שנות  ידי השלטון הסובייטי  על  נרדף 
נמלט   )1937( תרצ"ז  בשנת  בסיביר.  פרך  עבודת 
בירושלים.  והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  מרוסיה, 
מזוועהיל,  שלומ'קה  רבי  הרה"ק  אביו  לאחר פטירת 
אלפים  ישועות,  כפועל  ונודע  כאדמו"ר  לכהן  החל 
בבית  נקבר  וברכה.  לעצה  לפתחו  משחרים  היו 
העלמין בגבעת רם )שייח' באדר(. קברו הפך בשנים 

האחרונות לתל תלפיות. 

מצב: טוב. 

פתיחה: 750$
הערכה: 1,500$ - 1,800$
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מכתב ברכה מהאדמו"ר מבאבוב זיע"א, עם חתימת קדשו. 79
Letter of Greeting by the Rebbe of Bobov, with His Handwritten Signature

ידו . 78 בכתב   – לנישואין  הזמנה  מכתב 
ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק מתולדות אהרן 

זצ"ל
Letter with a Wedding Invitation – 
Handwritten and Signed by the Rebbe 
of Toldot Aharon 

ארבע שורות וחתימה.

)תרע"ד-תשנ"ז(  קאהן  יצחק  אברהם  רבי  האדמו"ר 

לטרנסילבניה,  אביו  עם  היגר  בילדותו  בצפת.  נולד 
אמונים",  "שומר  בעל  ראטה  אהרן  ברבי  דבק  שם 
עם  יחד  לחתנו.  גם  ולימים  המובהק  לתלמידו  והיה 
חותנו עלה ארצה, ומשנת תש"ז היה ליורשו העיקרי. 

נודע בגאונותו בתורה ובקדושתו המופלאה.

פתיחה: 250$
הערכה: 400$ - 500$

משנת  המכתב 
תשל"ט, כתוב על דף 

רשמי של האדמו"ר.

"... יברך ד' חילו ופועל 
ויצליח  ירצה  ידיו 
ויהי'  יפנה  אשר  בכל 
ומלא  רצון  שבע 
בבריאות  ד'  ברכת 
ואורך  השלימות 
ויראהו  ישביעהו  ימים 
בישועתו כברכת נפש 
באהבה  דו"ש  ידידו 
שלמה  הק'  רבה, 

הלברשטאם". 

שלמה  רבי  האדמו"ר 

מבאבוב  הלברשטאם 
בן  )תרס"ח-תש"ס( 
ציון  בן  רבי  האדמו"ר 
האדמו"ר  הלברשטאם, 
באבוב,  לבית  השלישי 
צאנז  לשושלת  נצר 
באופן  שרד  המפוארת, 
וניצל  השואה  את  פלאי 
יורק  לניו  הגיע  בנס, 
ושיקם את החסידות ובנה 
מוסדותיה  ואת  אותה 

ברחבי העולם.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 500$ 
הערכה: 700$ - 900$
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81 . – זצ"ל  גרובנר  יחזקאל  רבי  מהגאון  מכתב 
רבו של כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א בצעירותו

Letter by Rabbi Yechezkl Grubner – the 
Rabbi of the Rebbe of Gur in His Youth

המכתב בכתב ידו ובחתימתו, על דף רשמי שלו.

נדיר!

הגאון רבי יחזקאל היה אחד המיוחדים שברבני ארצות 
מאחרוני  והיה  שבפולין  בקרקא  נולד  הוא  הברית. 
איש  והוראה,  בתורה  גאון  מגאליציה,  שהגיעו  הרבנים 
מצדיקי  עובדות  של  נפלא  מספר  ובעל  הליכות,  נעים 
דורו. הקים תשתית של יהדות בדטריוט - בד"ץ, כשרות 
ובתי חינוך. היה מקורב מאוד אל האדמו"ר מליובאוויטש 
לכל  עצמו  ביטל  מופלג  זקן  היותו  למרות  זצוק"ל. 

אדמו"רים, ובמיוחד אל האדמו"ר מגור שגם למד אצלו.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

ידו . 80 בכתב  מאוד,  ארוך  תורה,  חידושי  מכתב 
וחתימתו של הגאון הגדול רבי אברהם יהודה שפרייער 

זצ"ל בעמח"ס מנחת יהודה – תרפ"ג
Very Long Letter of Torah Novellae Handwritten 
and Signed by Rabbi Avraham Yehuda 
Schprayer Author of Minchat Yehuda - 1923

רבי  הגדול  הגאון  וחתימת  בכת"י  עמודים(   4( ארוך  מכתב 

אברהם יהודה שפרייער זצ"ל. 

בתו  בת  ולאמו  זצ"ל  משה  רבי  לאביו  נולד 
של  חורגו  בן  זצ"ל,  פאטיקער  אהרן  רבי  של 
אחר  זי"ע.  מקאלוב  אייזיק  יצחק  רבי  הגה"ק 
פאטיק,  מולדתו  בעיר  אהלו  תקע  נישואיו 
נתפרסם  שם  בנירעדיהאז  לגור  עבר  ואח"כ 

שמו לשם ולתפארת.

יצחק  אברהם  רבי  של  תלמידו  היה 
ווינקלער  לייב  מרדכי  רבי  מטאלטשאווא, 
הערוגת  ובעל  פריעד,  נתנאל  רבי  ממאד, 

הבושם זצ"ל.

הוא לא רצה לקבל עליו משרה רבנית למרות 
שהיה חי בדחקות גדולה, והיה לן יומם ולילה 
לתלמידים  תורה  ולימד  הלכה,  של  בעומקה 
המדינה.  בכל  לפניו  הולך  שמו  ברם  הרבה, 
והרבה  דורו  גאוני  עם  להתכתב  הרבה 

תשובות מופנות אליו.

מצב: טוב מאוד. 
פתיחה: 200$

הערכה: 400$ - 600$
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מכתב ברכה "לזרע של קיימא שיוושע בבן זכר", מהרה"ק פועל ישועות רבי איציק'ל מפשעווארסק. 83
Letter of Greeting for "Zera shel Kayama to be Saved with a male Son" by the Miracle-
Worker Rabbi Itzikel of Prshevorsk

שהצדיק  כידוע  זכר.  בבן  שיוושע  קיימא  של  בזרע  אותו  מברך  מפשעווארסק,  איציקל  רבי  מהרה"ק  מכתב 
מפשעווארסק הבטיח כסדר זרע של קיימא, והברכות התקיימו!

"פקודת ישועה ורחמים בכלל ישראל לכבוד א'הובי י'דידי י'קירי" ]- ר"ת גימ' כ"א שמנין שם אקיק[ "מ' א'לתר 
מ'שה י'ושיע" ]- ר"ת גימ' צ"א כמנין הוי' אדנ"י[.

המכתב כתוב על נייר רשמי של האדמו"ר.

שבע שורות כולל חתימה. 

פתיחה: $3,000
הערכה: 5,000$ - 6,000$

כרטיס נסיעה לחתונה הגדולה בקרעטשניף - אדר תשכ"ז. 82
A Ticket to the Large Wedding in Kretshnif – Adar 
1967

"חתונת בן כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א מקרעטשיניף-נדבורנא – קרית 
אתא".

בגב הכרטיס חותמת. 

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$
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מכתב ממשב"ק הגה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע בכתב ידו, חתימתו וחותמתו. 84
Letter by the Meshamesh of Rabbi Aharon of Belza, Handwritten and Signed by Him 
and with His Stamp

"מסרתי הפתקא עם פדיון לכ"ק אדמו"ר שליט"א וברכו...".

כתוב על מכתב אוויר.

מצב טוב. חורי וסימני קיפול. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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אהרון . 85 רבי  הקדוש  האדמו”ר  של  הווסט 
מבעלזא, זכותו תגן עלינו

The Vest of the Rebbe Rabbi Aharon of 
Belza, May His Merit Protect Us

וגם  השבוע  בימי  גם  תמיד,  זה  את  לבש  האדמו"ר 
בחגים.

על הווסט ישנם סימנים המעידים על הנהגתו הידועה 
)בפנים(  הבד  כלום:  כמעט  אכל  שלא  האדמו"ר,  של 

מוכתם קצת מהקפה. 

מצורף אישור מהגבאי של האדמו"ר. 

)תר”מ- מבעלז  רוקח  אהרן  רבי  הקדוש  האדמו”ר 
תשי”ז(, איש מופת נערץ, שנודע בהנהגתו בקודש, עד 

שכונה בפי העם “אהרן ְקדֹוש השם”. 

לפני  באירופה  היהדות  מנהיגי  האדמו”רים  מגדולי 
שלאחר  בדור  החסידות  עולם  וממקימי  השואה, 

השואה. 

)המהרי”ד( מבעלז  דוב  יששכר  רבי  בנו של האדמו”ר 
ונכדו של האדמו”ר רבי יהושע מבעלז. 

מילדותו נודע בקדושתו הרבה ועמלו בתורה ובחסידות, 
מתוך פרישות מופלגת במיעוט אכילה ומיעוט שינה. 

נהרו  אשר  ישראל,  אלפי  רבבות  את  בברכותיו  עודד 
לביתו בבקשת ברכות, עצות וישועות

בשנת תרפ”ז הוכתר כאדמו”ר לחסידות בעלז, מנהיג 
היהדות  של  המנהיגים  מגדולי  ואחד  חסידים,  לאלפי 
נרדף  השואה  בשנות  אירופה.  במזרח  החרדית 
מכל  ויחידי  בודד  ישראל  לארץ  והגיע  הנאצים,  ע”י 
משפחתו, בניו ונכדיו אשר נשארו בגיא ההריגה ונרצחו 

ע”י הנאצים, הי”ד. 

עם בואו לארץ ישראל קבע האדמו”ר רבי אהרן רוקח 
פליטי  את  לעודד  פעל  שם  אביב,  בתל  מושבו  את 
את  מבילגורייא  הרב  אחיו  עם  יחד  והקים  החרב, 
בתל   - ובחו”ל  ישראל  בארץ  בעלז  חסידות  מוסדות 

אביב, ירושלים, בני ברק ומקומות אחרים.

פתיחה: 55,000$
הערכה: 70,000$ - 80,000$
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ויהי  וישמרך....  "יברכך ה'  נדפס על קלף עם ברכות 
נועם ה' עליכם שיפתח לכם את אוצרו הטוב וישפיע 
לכם ולדורותיכם עד עולם שפע קודש בבני חיי ומזוני 

רויחי, ומכל טוב לעולם אל יחסרנו..."

"בברכת כל טוב סלה, משולם פייש סגל".

פייש  משולם  רבי  הקדוש  הגאון  מטאהש,  האדמו"ר 
סג"ל לאווי )תרפ"ב-תשע"ה(, בן האדמו"ר רבי מרדכי 
אב"ד דעמעטשער, נכדו של רבי משולם פייש לאווי 

מטהאש )הראשון).

משפחתו,  בני  מרבית  נספו  הנוראה  השואה  בימי 
הוזמן  גלגולים  לאחר  נרצח.  האדמו"ר  אביו  וכן 
כאדמו"ר  לכהן  לבוא  טאש  חסידות  שרידי  ידי  על 
והגיע  הונגריה,  עזב את  בנירעדהאז. לאחר שנתיים 

קמיע על קלף מידיו הקדושות של הרבי הקדוש מטאהש זיע"א, עמוד צלותהון של ישראל, )עם . 86
חתימת קדשו?( – נדיר ביותר, לא נראה מעולם במכירות!

Amulet on Parchment by the Rabbi of Tohsh, Most Likely with His Handwritten 
Signature – Extremely Rare, has never been seen in Auctions!

בשנת  הקים  תשי"א.  בשנת  שבקנדה  למונטריאול 
תשכ"ג את קרית "בית הלוי" לחסידות טאהש. אלפי 
בקנאותו  נודע  בו.  ודבקו  בצילו  הסתופפו  חסידים 

הבלתי מתפשרת בענייני הציבור.

תפילותיו הארוכות היו לשם דבר, והנהגתו בעבודת 
בצל  לחסות  נהרו  רבים  נפלאה.  בדבקות  היתה  ה' 
המשפיעים  גדולי  גם  ובהם  קודש,  בשבת  קורתו 

החסידיים בארה"ב וקנדה.

דברי תורתו נדפסו בסדרת ספריו "עבודת עבודה”.

מצב: טוב, עם מסגרת תמונה יפה

פתיחה: 1500$
הערכה: 4000$ - 8000$
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מעדני אשר – חתימת קדשו של קודש הקדשים רבי צבי הירש הכהן . 87
מרימנוב זיע"א – לא נראה מעולם במכירות!

Ma'adanei Asher – the Signature of Rabbi Zvi Hirsch haCohen of Rimnov 
– has never been seen in Auctions!

חסידות – ספרים
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מעדני אשר. זולקווה, תקצ"ז 1837. מהדורה ראשונה ונדירה.

הלכות שבת ויום טוב, מלוקט מספרי הפוסקים. מאת רבי אשר קליינמאן זצ"ל אב"ד דוברומיל.

מעבר לשער הסכמת רבי יעקב אורנשטיין זצ"ל. 

בשער הספר חתימת קדשו: "צבי הכהן מרימנאב". 

חתימה זו זהה לחתימתו הידועה ממכתביו.

נדיר באופן יוצא מן הכלל! חתימת קדשו לא נראתה מעולם במכירות פומביות! פריט חשוב ומיוחד במינו.

תולדותיו בקודש

הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב ]1778 דומברובה – 1848 רימנוב[ מראשי הצדיקים בגליציה וממלא מקומו של 
ידי חייט  ואומץ על  נודע בכינויו 'משרת'. רבי צבי הירש התייתם מהוריו בגיל צעיר  רבי מנחם מנדל מרימנוב. 
פשוט, אצלו גדל ועבד כשוליית חייטים. האגדה מספרת כי בכסף שחסך ממלאכתו היה קונה נרות כדי שיוכל 
להישאר ער בלילות, להתפלל וללמוד תורה. כשהיה בן חמש-עשרה התקרב בהשפעת רבי משה מפשוורסק 
אל הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב. רבי צבי הירש הפך לשמשו של הצדיק ומשום כך דבק בו הכינוי 'משרת'. 

בשנת תקע"ה, ימים אחדים לפני פטירתו הודיע הצדיק רבי מנחם מנדל לתלמידו רבי נפתלי מרופשיץ, כי לאחר 
פטירתו ימלא את מקומו רבי צבי משרת.

בתחילה סירב רבי צבי הירש לנהוג באדמו"רות ונסע אל חצרו של רבי נפתלי מרופשיץ, שם שהה שתים-עשרה 
שנים, עד לפטירתו של רבי נפתלי. בשנת 1847, בהיותו כבן חמישים, חזר לרימנוב והחל לנהוג כאדמו"ר, וכך 
הפך מי שהיה תחילה משרת – לאדמו"ר עצמו. למרות היותו אדמו"ר שמר ר' צבי הירש על זהותו כ'משרת', 
בתחילת  אחריו.  נוהרים  החלו  חסידים  ואלפי  הרבים  במופתיו  נודע  הירש  צבי  רבי  רבה.  ובענווה  בצניעות  וחי 
אל  לצדקה  "פדיונות"  להטיל  שנהג  מפני  וגם  כלמדן  נודע  שלא  מכיוון  גליציה  מצדיקי  כמה  לו  התנגדו  דרכו 
בין תלמידיו נמנו רבי שלום  הפונים אליו. ברבות הימים חזרו בהם מהתנגדותם ורבים מהם הפכו למעריציו. 

מקאמינקא, רבי חיים מצאנז, רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני יששכר' ורבים אחרים. 

מסופר כי פעם אחת הגיע לרבי מאיר מפרמישלאן אחד מילידי רימנוב וכאשר שמע רבי מאיר על מקום מוצאו 
קרא ואמר: אשריכם אנשי העיר רימנוב עוז וחדווה במקומכם כי צדיק זה שוכן ביניכם. האדמו"ר רבי חיים מצאנז 

היה נוסע לרבנו על שבת פרה באומרו כי בשבת זו ראוי להיות אצל צדיק הדור.

לרבי צבי הירש נולדו שמונה-עשר ילדים משלוש נשותיו )משתים התאלמן(, אולם מרביתם נפטרו ורק שניים 
מילדיו נותרו בחיים – בן ובת. לאחר פטירתו נישאה אשתו מלכה לרבי ישראל מרוז'ין, ובנו יוסף שנולד שלוש 

שנים קודם פטירתו, גדל אצל רבי ישראל מרוז'ין. 

הותיר  לא  הירש  צבי  רבי  ההתלהבות בתפילה.  והדגיש את חשיבות  ובפשטות  בענווה  הירש התנהג  צבי  רבי 
אחריו כתבים משלו, ואחר פטירתו פרסמו תלמידיו את תורתו בספר "באר המים". לאחר שבנו יוסף גדל ובגר 

הוא מילא את מקום אביו באדמו"רות רימנוב.

מצב: טוב מאוד 

פתיחה: 35,000$
הערכה: $80,000 - $100,000
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יחיד בעולם! לבוש האורה – ברסלוי, תר"ך – עם חתימת קדשו של האדמו"ר הגדול רבי יעקב . 88
יוסף ספרד זיע"א – נינו של מוהר"ן מברסלב זיע"א

The Only One in the World! Levush HaOrah – Breslau, 1860 – with the Signature of 
the Great Rebbe Rabbi Ya'akov Sephard – the Great Grandson of Moharan of Breslov 

לבוש האורה. ]ברסלוי[, תר"ך ]1860[. מאת רבי מרדכי יפה אב"ד פוזנא בעל ה'לבושים'. מהדורה נדירה מאוד.

הספר שלפנינו היה שייך להרה"ק רבי יעקב יוסף ספרד זי"ע. כך מעיד רישום בפתח הספר: "זה הספר שייך 
להאברך היקר]?[ המופלא מגזע קודש הקדשים כ"ש]?[ מהולל ומפואר בש"ט מו"ה יעקב יוסף ספרד".

בסוף הספר מופיע רישום דומה: "זה הספר ששייך להאברך היקר המופלא המפורסים כש"ת מו"ה יעקב יוסף 
נ"י בה"ר אברהם זצללה"ה מאוסטרהא". 

יוסף  "יעקב  קדשו:  ספרד".חתימת 

היה  ספרד  יוסף  יעקב  יוסעלע רבי  רבי  ונקרא  גדול  אדמו"ר 
חתן  אברהם,  רבי  בן  טשרנוביל, קינובער,  מלויאב  מרדכי  רבי 
בה  והקים  לאוסטראה  מפואר. עבר  ובית  גדול  מדרש  בית 
מקינוב.  כאדמו"ר  נתפרסם  חסידיו היו מרובים. כמעט כל בני בה 

משפחתו נספו בשואה, נהרג על קידוש השם באוסטראה. 

בספר תולדות רב ייבי מובא: "רבי יאסעלע קינובער היה ידוע בזמנו בכל רחבי רוסיה כאחד הצדיקים הגדולים 
שבדור! בנו: רבי לייב, חתן רבי אלטר ישראל שמעון מנובומינסק. אביו רבי אברהם מקינוב בן רבי יעקב יוסף 

השני מאוסטראה ב"ר פנחס ב"ר ייבי מאוסטראה.

אביו, רבי אברהם הנ"ל, היה חתן רבי אהרן חתן רבי נחמן מברסלב. 
פתיחה: 800$

הערכה: 1500$ - 2000$
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ה'שולחן ערוך' של הגאון הצדיק ואיש-המופת רבי פנחס אריה כהנא מאוהעל זצ"ל, בנו ונכדיו   .89
– עם למעלה ממאה הגהות בכתב יד! – "סיפרו עליו מעשים כמו על תלמידי הבעל שם טוב"

The 'Shulchan Aruch' of the Miracle-Worker Rabbi Pinchas Aryeh kahana of Ohel, His 
Son and His Grandsons – with More than Handwritten Glosses! – "Stories were Told 
of Him like of the Disciples of the Ba'al Shem Tov"

שולחן ערוך. חושן משפט. וינה, תקס"א. 
בשער הספר רישומים עתיקים ארוכים:

שייך  ראשון  חלק  משפט  חושן  ערוך  השלחן  "זה 
המפורסם  הקצין  המופלג  הרבני  היקר  למו"ח 

ולתפארת  כקש"ת מו"ה פנחס אריה לשם 
ראפפורט.  קלמן כהנא  הק' 
שמואל  מו"ה  בן 
כהנא  זיינווייל 

מק"ק אוהעל".

רישום נוסף לידו:

ערוך  השלחן  "זה 
משפט  חושן 
שייך  ראשון  חלק 
למו"ה היקר הרבני 
הקצין  המופלג 
לשם  המפורסים 
כקש"ת  לתפארת 
אבלי  אברהם  מו"ה 

כהנא ראפפורט". 

מיכאל  "הק'  חתימה: 
רובין  מיכל  ]רבי  שאול...".  מו"ה  בן  מסומטור  ראבין 

זצ"ל, נכדו של רבי פנחס[. חתימות נוספות שלו. 

רישום: "החשן משפט שייך להבח' מנחם מאנדל בן 
מ"ה ..." – נכדו של רבי פנחס. 

בדפי הספר נמצאות יותר מ-100 הגהות מאת חלק 
מהגאונים הנ"ל!

תולדותיו

כהנא-ראפפורט  אריה  פנחס  רבי  החסיד  הגאון 
מזקני  תר"ג(,  )נפטר  מסאמאטער  ]הארטשיין[ 
שימש  בתורה.  ומופלג  צדיק  אוהעל-סיגט.  חסידות 

בעל  האדמו"ר  של  תוקע"  כ"בעל 
משה"  "ישמח 

מעכיל  רבי  הנשגב  הצדיק  של  חתנו  באוהעל. 
חיים'  ה'דברי  של  בצילו  הסתופף  סאמאטערער. 
מצאנז )הוא נזכר גם בשו"ת דברי חיים חיו"ד. סי' ה'(.

שלשלת  הספר  מו"ל  הכהן,  אבלי  אברהם  רבי  נכדו 
"סמיכת  בעל  הכהן  נפתלי  רבי  חיי  )קורות  הזהב 
בהקדמה  עליו  כותב  תרצ"א(  מונקאטש  חכמים", 

לספר הנ"ל: 

עד  כך  כל  בתורה  וגדלותו  בצדקתו  מפורסם  "היה 
שם  הבעל  מתלמידי  כמו  מעשים  עליו  שסיפרו 

טוב..."!!!

בעל  של  )נכדו  לב"  "ייטב  בעל  מסיגט  האדמו"ר 
ה"ישמח משה"( מביא דברי תורה בשמו 
פירושו  "שמעתי  פנים":  "ייטב  בספרו 
ז"ל בעת  ר' פנחס סאמאטער  מהרב 

שעשה סיום למשניות בע"פ...".

כריכה עתיקה ומרשימה.

פתיחה: 750$
הערכה: 1,800$ - 2,500$
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דברי משה – מזיבוז, תקס"א – מהדורה ראשונה – נדיר מאוד!  .90
Divrei Moshe – Mezhibuzh, 1801 – First Edition – Extremely Rare!

ספר דברי משה. פשטים על התורה בדרך החסידות. הסכמות ה'אוהב ישראל' מאפטא ועוד. סטפנסקי חסידות  
מס' 121.

מאת הרה"ק רבי משה שהם מדולינא )ת"ק - תק"פ בערך( מקובל ומגדולי החסידות. תלמידם של הבעל שם 
בבית  התחנך  מזלוטשוב.  המגיד  ושל  טוב 
מרבי  ללמוד  נסע  פטירתו  ואחרי  הבעש"ט 
לימים  אשר  מזלוטשוב  מיכל-המגיד  יחיאל 

נהיו מחותנים.

כריכת עור חדשה מפוארת.

האחרונים  הדפים  בשני  מאוד.  טוב  מצב: 
קצת נחתכו הכותרות. 

פתיחה: 8,500$
הערכה: 16,000$ - 20,000$



K
in

g 
D

av
id

 A
uc

tio
ns

 77 

ם
רי

ספ
 -

ת 
דו

סי
ח

 – מטה אפרים – עותק חשוב של אדמו"רי וגאוני בית צאנז   .92
הגהות עיוניות

Mateh Ephraim – Important Copy of the Rebbes and 
Genius of Sanz – Scholarly Glosses

מטה אפרים השלם. פיעטרקוב. תרס"ח. מהדורה ראשונה של חלק מההוספות. 
הדור. גאוני  הסכמות  שביניהם.  והימים  סוכות,  הכיפורים,  יום   – שני  חלק 

העותק שלפנינו היה שייך להרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם מבארדיוב, 
ורבי  מסטראפקוב  אהרן  משה  ורבי  מיאשליסק,  דוד  אפרים  רבי  ולבניו 

יחזקאל שרגא.

בדפי הפורזץ חתימות ורישומי בעלות על שייכות הספר להגאונים הנ"ל. 
על  )ורישום  נתן  יחיאל  רבי  של  חותמת  שרגא,  יחזקאל  רבי  של  חתימה 

שייכות הספר לו(.

חתימות נוספות.
 

הגהות עיוניות.

הרה"ק רבי יחיאל נתן היה אב"ד צאנז ישן, ואחרי פטירת אביו מילא את 
מקומו כרב ואדמו"ר בבארדיוב.

כרב  שימש  הלברשטאם )תרמ"ה-תש"ב(  דוד  אפרים  רבי  הרה"ק  בנו 
עם  בשואה  נספה  פניו.  בהדרת  נודע  ומישלניץ,  ביאלשליסק  ואדמו"ר 

הספר חסידי הראשון שנדפס בווילנא, מרכז ה"התנגדות"   .91
לחסידות! – ספר הזכירה – וילנה והוראדנא, תקצ"ה

The First Chassidic Book that was Printed in Vilnius, 
the Center of "Opposition" to Chassidism! – Sefer 
HaZechira – Vilnius and Grodno, 1835

יצחק  לוי  רבי  מאת  החסידות,  ע"פ  פירוש  עם  זכירות,  שבע  פסוקי 
מברדיטשוב.

ווילנא והוראדנא, תקצ"ה 1835.

סטפנסקי חסידות, מס' 200.

בווילנה,  נדפס  הוא  לראשונה  כאן  תקנ"ג.  במעזירוב  לראשונה  נדפס 
עיר מבצרם של המתנגדים. הלא דבר הוא!

שבת,  זכירה:  על  מצווים  בהם  התורה  פסוקי  נדפסו  שלפנינו  בספר 
יציאת מצרים, מתן תורה, מן, ארץ ישראל, מעשה העגל, מרים ועמלק. 
יצחק מברדיטשוב. הספר  לוי  רבי  פירוש חסידי מאת  נדפס  מתחתם 
נדפס לראשונה בחיי המחבר )מעזירוב תקנ"ד( ע"י תלמידו רבי ישכר 
בער. ספר זה היה הראשון שנדפס בחיי המחבר, ונדפסו בו לראשונה 
יסודות מתורתו, שמאוחר יותר התפרשו בהרחבה בספרו "קדושת לוי". 
הפירושים על פסוקי מעשה העגל וארץ ישראל אינם מרבי לוי יצחק, 
והם מאת רבי רפאל ב"ר זכריה מנדל, מחבר ספר "מרפא לנפש" על 

"חובת הלבבות".

יצחק  לוי  רבי  של  צדקותו  על  מסופר  בה  מרוממת  הקדמה  כולל 
"כל הימים להמליץ טוב על עמו בית  מברדיטשב, בה מתוארת דרכו 
)ההקדמה  ממנו.  ששמע  תורה  דבר  ממנו  מביא  בהמשך  ישראל"! 

נדפסה כבר במהדורות הקודמת(.

מצב: טוב – בינוני.

פתיחה: 300$ 
הערכה: 400$ - 500$

הרבנית ותשעת ילדיהם, הי"ד
מצב: יש קרע בשער – שאר ספר 

טוב
פתיחה: $350

הערכה: 500$ - 700$
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קדוש ונורא! הגמרא בה למד הרה"ק רבי ברוך מגארליץ עם   .93
חתימתו וחותמתו – יקר המציאות!

Holy and Awe-Inspiring! The Gemara from which Rabbi Baruch of Garlirz 
had Studied with His Signature and Stamps – Rare!

מסכת נדרים. טשרנוביץ, 1842 )תר"ב(. שני שערים, עם דיו אדומה. 

בשער הספר חתימה: "הק' ברוך הלברשטאם אב"ד דק"ק רודניק". חתימה נוספת שלו בצד השער. 

בספר שתי חותמות שונות שלו – "ברוך הלברשטאם מצאנז".

נדיר ביותר. למיטב ידיעתנו לא נראה מעולם במכירות ספר עם חתימתו, כל שכן ה"גמרא" שלו!

בדפי הפורזץ רישומים רבים בכתב יד, רובם בלועזית.

תולדותיו
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תרס"ו,   -  1829 )תקפ"ט,  הלברשטאם  ברוך  רבי 
1906( היה האדמו"ר הראשון מגורליץ, בנו החמישי 

של רבי חיים מצאנז.

נישא לפעסיל בתו של רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, 
של  לרבה  מונה  תרט"ז  בשנת  מסיגט.  לב"  ה"ייטב 
רב  שימנה  מאביו  הקהילה  אנשי  לבקשת  גורליצה. 
)אחי  ברוך  רבי  של  דודו  את  מינה  הוא  ניסיון,  בעל 
ורבי  במקומו,  לכהן  טייטלבוים,  שמואל  רבי  חותנו( 
ברוך קיבל את רבנות רודניק שם כיהן למעלה מ-30 
שנים כרב עד שנת ה'תר"ן, שנה לאחר פטירת דודו, 

אז חזר לכהן בגורליץ. 

רבי ברוך החל לכהן באדמו"רות לאחר פטירת אביו 
בשנת תרל"ו, תחילה ברודניק ובהמשך בגורליץ. הוא 

ייסד את חסידות גורליץ.

חיצונית  והנהגה  בחריפות  התאפיינה  הנהגתו 
שהתמיהה את הרבים כדי להסוות את מעשיו הטובים. 

צדיקי דורו הפליגו בשבחו; רבי יהושע רוקח מבעלזא 
ומהצדיקים  העולם'  'חכם  הוא  ברוך  שרבי  אמר 
היה  מויז'ניץ  ישראל  ורבי  עליהם,  עומד  שהעולם 
קורא לו 'הגנב' למעליותא בכך שגונב דעת הבריות 

אך יש לו עניינים נסתרים וכוונתו לטובה.

גורליץ  ברבנות  מקומו  את  מילא  פטירתו  לאחר 
לנהוג  סירב  אלישע  רבי  אלישע.  רבי  הרביעי  בנו 

באדמו"רות, אך חלק מחסידי צאנז פנו אליו.

מבין בניו: רבי סיני מז'מיגראד, רבי צבי הירש מרודניק. 

כריכת עור חדשה מפוארת, עם הטבעת זהב.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 26,000$
הערכה: 45,000$ - 60,000$

מהדורה חסידית! סט ארבע כרכים של . 1
הטורים –מעזיבוז, תקע”ח – תקפ”א – 
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מהדורה חסידית! סט ארבע כרכים של הטורים –מעזיבוז, תקע”ח – תקפ”א – עותקים נאים  .94
Chassidic Edition! Set of Four Volumes of the Turim – Mezhibuzh, 1818-1821 – Nice 
Copies

מהדורה חסידית שזכתה להסכמות גדולי האדמו”רים.

ארבעה כרכים מתוך ספר הטור, דפוס מעזיבוז.

אורח חיים. הסכמת האוהב ישראל מאפטא. בשער הספר חתימה של רב בנו של רבי “מרדכי זאב”. 

יורה דעה.

אבן העזר.

חושן משפט ח”ב. ]הכרך הראשון של חושן משפט חסר[. בשער ישנה חתימה של רבי יצחק אייזיק בן רבי צבי 
הירש.

חתימות בעלים לא מפוענחות. עותקים נאים. מודפס על נייר ירקרק.

מצב טוב מאוד, מעט מאוד סימני עש, חיתוך הדפים אדמדם, כריכות חצי עור חדשות נאות.

פתיחה: 300$
הערכה: 1,000$ - 1,500$
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ראשון,  חלק  חיים,  אורח  הלכות,  לקוטי 
תפלה,  הלכות   - הבוקר  השכמת  הלכות 
ערוך,  השלחן  סימני  על סדר  הלכות  ביאורי 
על דרך עבודת ה', מיוסד על תורת רבי נחמן 
מברסלב, מאת רבי נתן מברסלב )מוהרנ"ת(, 
תלמידו המובהק של רבי נחמן. ]יאסי, תר"ג 

1843[. מהדורה ראשונה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 273.

בחיי  שנדפס  היחיד  הוא  שלפנינו  הכרך 
)תק"מ-תר"ה(.  מברסלב  נתן  רבי  המחבר 
פטירתו.  לאחר  נדפסו  הנוספים  הכרכים 

הספר היה שייך לרבי ישראל בערגער אב"ד 
תלמידו  היה  תרט"ו.  בשנת  נולד  בוקרשט. 
ה'דברי  ובעל  מקאמארנא  אייזיקל  רבי  של 
חיים' מצאנז, אשר כתב עליו כשהיה רק 18 
שנים: "ידידי ה"ה הרב המאה"ג, החריף ובקי, 

חכם ונבון לחש, החסיד המפורסם וירא ה'".

הרב ברגר היה רב בדרנא-וואטרא, פיאטרא 
אב"ד  תרנ"ח  בשנת  ואח"כ  באזא.  ניאמץ,   -
בוקרשט. חיבר ספרי חסידות רבים אשר זכו 

לפרסום רב.

רבי ישראל סיפר: "ובאמת בעיני ראיתי, בימי 
שכינתא,  אנפי  לקבל  הייתי  כאשר  חורפי, 
חיים  רבי  רשכבה"ג  הקדוש  הגאון  מרן 
אשר  זי"ע,  מצאנז  מו"ר  האלבערשטאם 
ספרי  היו  שבכותל  הקטן  וארגזו  בחדרו 
להמקורבים,  ושאלתי  הלכות",  "ליקוטי 
פעמים,  הרבה  בו  מעיין  מרן  כי  לי  ואמרו 
נ"י  זלמן  ר'  החסיד  בקודש  המשמש  ואצל 
מליקוטי  א'  חלק  וצדק  אמת  הספר  ראיתי 
ונכנסתי  זצ"ל,  נתן  ר'  מהרב  החדש  עצות 
עמו אז בדיבורים מזה והגיד לי כי מחשיבים 
הספרים אצל מרן הגה"ק זצ"ל, ואז קניתי לי 
הספר הנ"ל מהמשמש הנ"ל שהוא יקנה לו 

אחרת כי נסעתי לביתי...".

ידו  בכתב  הקדשה  שלפנינו  הספר  בפתח 
של רבי ישראל ברגר, לבנו רבי משה:

הרה"ג  בני  לאהובי  מנות  למשלוח  "ב"ה. 
החסיד מו"ה משה שליט"א. ממני אביו הצעיר 
ר' ישראל בערגער תרע"ט פורים". חותמתו. 

ליקוטי הלכות – מהדורה ראשונה – עותק מיוחס – יאסי, תר"ג  .95
Likutei Halachot – First Edition – Pedigreed Copy – Jassy, 1843

)יש לציין כי באותה שנה נפטר רבי ישראל ברגר!(.

בשער הספר רישום עתיק: "שייך לר' משה גרין בארג מק"ק יאסי". 

כריכת עור חדשה מפוארת.

]2[, קיז, ]1[ דף. 20 ס"מ. 

מצב: טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 2,500$
הערכה: 3,500$ - 4,000$
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הקדוש  האדמו"ר  של  הנדיר  החומש  מרטיט!  שריד   .97
מבאלחוב רבי שלמה חיים פרלוב זיע"א הי"ד, שנספה בשואה 

על קידוש השם, עטוף בטלית
Moving Item! The Rare Chumash of the Rebbe of 
Balchov Rabbi Shlomo Chaim Perlov, who Perished 
during the Holocaust Al Kiddush Hashem, Wrapped 
in His Prayer Shawl

חומש ויקרא עם מ"ב פירושים. פיעטקרוב, תרנ"ז. 

את  רק  ראו  הביבליוגרפיה  במפעל  ביותר.  נדירה  מהדורה 
האחרים.  הכרכים  את  ולא  שמות  לפי כרך 

קטלוג הספריה הלאומית, מתברר שזהו הכרך 
הנדיר ביותר מבין החמישה. 

האדמו"ר  של  סוגים(  )משני  חותמות  בספר 
למיטב  מבאלחוב.  פרלוב  חיים  שלמה  רבי 
ידיעתנו עד היום לא נראו במכירות פומביות 

למד.  בהם  האדמו"ר  של  מספרייתו  ספרים 
בו  החומש   – בעולם  יחידי  שריד  ולפנינו  יתכן 

למד האדמו"ר הקדוש הי"ד.

תולדותיו

האדמו"ר הרב שלמה חיים פרלוב: תר"מ – תש"ג, בנו השלישי של רבי 
יעקב פרלוב, עוד בצעירותו התפרסם כגדול בתורה ובגיל 12 התכתב 
יהושע  רבי  חותנו   - דודו  פטירת  לאחר  דורו.  גדולי  עם  תורה  בדברי 
ישיבה  הקים  במקומו.  ורב  כאדמו"ר  התמנה  מבולחוב,  פאדובה  השל 
בנו של האדמו"ר  ציון שפירא  בן  היה חותנם של הרב אלימלך  בעירו. 
מפיאסצנא ושל רבי דוד משה מגוואדז'יץ. בתקופת השואה עודד וחיזק 
את בני קהילתו. בשנת תש"ג נלקח לגטו סטרי ובי"א בתמוז הוצא שם 
להורג בכיכר העיר כשהוא עטוף בטלית הי"ד. בני משפחתו נספו גם 

ספר הקנה - קבלה - פאריצק תקמ"ו – הסכמת   .96
הרה”ק רבי אשר צבי מאוסטרהא – נדיר מאוד

Sefer HaKana – Kabbalah – Parick, 1786 – 
Approbation by Rabbi Asher Zvi of Ostroh – 
Extremely Rare 

"שם המחבר נודע בכל הקצוות, והוא זה בעל ספר הפליאה... 
טעמי מצוות על פי נגלה ועל פי סוד... אשר נתגלה לו על ידי 

אליהו ז"ל... קמנו והדפסנו כל הספר... בהגהה מדויקת".

מאוסטראה,  צבי  אשר  ר'  הרה"ק  הסכמת  הספר  בפתח 
מצדיקי תנועת החסידות.

חתימות עתיקות שלא נחקרו.

קל דף.

מצב כללי טוב. נקבי עש בעיקר בשולי הדפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$

הם בשואה מלבד בתו וחתנו.

החיים"- "דרך  אבות",  ו"מעשה  ספריו: 
לכל  תפלות  סדר  על  שלמה"  "קהילת 
תרס"ז,  במרמורש-סיגט  נדפס  השנה 
הדפיסו  )לא  בכת"י   - חיים"  "תוספות 

במצוות אביו(. 

472 ]2[

מצב: טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 800$
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ליב  אריה  רבי  מאת  ראשון.  חלק  האוהל.  יריעות 
רובינשטיין. מעזיראב, תקנ"ד. נדפס בחיי המחבר. 

מצומצם  מספר  נדפסו  שבפולין  במעזירוב  בדפוס 
עבריים  ספרים  של 
המאה  במפנה 

ה-19.

הספר  בתחלת 
רישום בכתב יד, בו 
אלעזר  רבי  מעיד 
וואלדמאן  אלימלך 
שקיבל  מבארשא 
היקר  "הספר  את 
במתנה  הזה" 
הרה"ג  אביו  מאת 
שמעון  ישראל 
מו"ץ  מאיר 
ומוסיף  בבארשא 
שאביו  בעדותו 
רבי ישראל שמעון 
קיבלו  מאיר 
אביו  מעזבון 
צבי  יעקב  הרה"ג 

אב"ד בארשא.

את  יש  כן  כמו 
"הק'  חתימתו: 
אלימלך  אלעזר 

וואלדמאן...".

תלמידיו  מגדולי  אדיר,  גאון  היה  צבי  יעקב  רבי 
דברים  שכתב  מצאנז,  חיים'  ה'דברי  בעל  של 
נוראים על קדושת תורתו של רבי יעקב צבי ונגד 

מי שמעיז לחלוק עליו.

בנוסף יש חתימה עתיקה: "פנחס דוד".

ישנים  שפתי  דובב  )קו'  דרבי  הילולא  בספר  ראה 
וז"ל: בהיותו סמוך  אות א'( מהגאון מניזנוב זצ"ל: 

וואלדמאן אב"ד בארשא עם  יריעות האוהל – מעזיראב, תקנ"ד – עותק הגה"ק רבי יעקב צבי   .98
חתימת נכדו שמעיד אשר קיבל את הספר מאת אביו, מתוך עזבון זקנו 

Yeri'ot HaOhel – Mezirov, 1796 – the Copy of Rabbi Ya'akov Zvi Waldman Av Beit Din 
of Barsaw with the Signature of His Grandson Indicating He had Received the Book 
from His Father, from the Estate of His Grandfather

אונגארן  במדינת  היא  אשר  בארשי  בעיר  לש"ק 
ומצאתי שם בני הרב המאה"ג החסיד הישיש מו"ה 
יעקב צבי ז"ל בתוך ימי אבילתם עליו אשר נפטר 
בעת  וויען  בע"מ 
טרף  למצוא  נסעו 
נודע  ושם  לנפשו 
קודם  א'  שיום  לי 
נפטר  פטירתו 
הצדיק  הרב  שמה 
רך  בחכמה  אב 
קדוש  בשנים 
נחום  ר'  לו  יאמר 
בן  זצ"ל  דוב 
שלום  שר  הקדוש 
נשיאה  דבי  התנא 
זי"ע,  מסאדיגערי 
רעדה  ובשמעי 
אחזתני  ופלצות 
דא  וארכבותי 
וביום  נקשן,  לדא 
קראתי  השמועה 
שם לבכי ולמספד 
דשם,  בביהמ"ד 
ושלחתי לבני הרב 
גם  שיבואו  שיחיו 
כמו  להספד,  הם 
דמותר לילך ללות 
קינות  ולומר  המת 
ושמעו  וכדומה, 
בו  ויפגעו  לדרכו  הלך  דיעקב  ואמרתי  לדברי 
מלאכי אלקים, היינו שאביהם הרב ז"ל נסע לוויען 
וזכה לפגע עם הרב הקדוש ר' נחום בער ז"ל וכל 
קדושים עמו חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקי".

מצב: טוב. דבק נייר בתחתית השער.

פתיחה: 800$
הערכה: 2,000$ - 4,000$
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אור ישראל – חתימת האדמו”ר רבי מרדכי מנחם מענדל קאליש   .100
מווארקא הי”ד / חתימות רבי ירחמיאל מורגנשטרן מווישקוב, בן הרב 

הקדוש מראדזמין
Or Yisrael  - Signature of the Rebbe Rabbi Mordechai 
Nachum Mendel Kalisch of Varka / Signatures of Rabbi 
Yerachmiel Morgensterm of Vishkov, the Son of the Rabbi 
of Radzmin

אור ישראל. הלכות הפסח. ורשה תרע”א 1911.
“ירחמיאל  רבי  של  וחותמות  חתימות  הספר  ובשער  הפורזץ  בדפי 
מארגענטשערן בהרב שליט”א מווישקווע יע”א. בנו של רבי חיים יעקב אריה 

מרדזמין זצ”ל הי”ד. היה גיסו של רבי מאיר’ל מאמשינוב. 
מווארקא  קאליש  מענדיל  מנחם  “מרדיכ  רבי  של  חותמות  הכריכה  בגב 
יחיאל  יצחק  ישראל  רבי  הוא  ]אביו  מפיאסצענא”  זי”ע  זצללה”ה  בהרה”ק 
מפיאסצנה, אדמו״ר מאוטווצק בקאליש, בנו השני של האדמו״ר רבי שמחה 

בונם מאוטוואצק[. חתימתו בעפרון בדף הפורזץ הבא. 
בגב הכריכה ישנה מדבקה “מתנה מספרי ישראל בפולין שנצלו מן ההשמדה 

בשנות הכיליון – פולין תש”ח 1947”.

רבי מרדכי מנחם מנדל קאליש מוורקא ניספה בשואה עם כל בני משפחתו 

מצב טוב.
פתיחה: 100$

הערכה: 300$ - 400$

הירש  צבי  רבי  הגאון  של  העותק   – השלום  נתיבות   .99
ריינמן אב"ד קרעטשניף וחתימות נוספות

Netivot HaShalom – the Copy of Rabbi Zvi Hirsch 
Reinman Av Beit Din of Kretchniff and Additional 
Signatures 
משפט,  וארחות  חיים  ארחות  ראשון,  חלק  השלום,  נתיבות  ספר 
נחמיה  משה  רבי  מאת  משפט,  וחושן  העזר  אבן  בדיני  הלכות 

)כהנוב( אב"ד חאסלאוויטש. קאניגסבערג, תרי"ט ]1858[. 

אב"ד  זצ"ל  ריינמאן  הירש  צבי  רבי  של  דהויה(  )מעט  חותמת 
קרעטשניף והגליל. בדף הפורזץ רישום בעלות שהספר שייך לו. היה 
זקינו של האדמו"ר הרה"ק צבי הירש ראזענבוים מקרעטשניף זי"ע.

חתימה נוספת )בראש השער( של רבי "יצחק אייזיק במו"ה מאיר 
דוד השו"ב מקרעטשיניף".

העיתון  מערכת  נשיא  ]סגן  מארגושיס"  שמואל  "ארי'  חתימה: 
כמלחמה  שנדפס  בגליציה,  האורתודוקסי  )העיתון  הדת'  'מחזיקי 

בהשכלה(, תחת נשיאותו של רבי שמעון סופר[.

תולדותיו

רבי צבי הירש ריינמאן זצ"ל )נפטר תרע"ט( חתנו של רבי אברהם 
אהרן טיטלבוים אב"ד קולבסוב, גליציה )בנו של רבי יקותיאל יהודה 
ה"ייטב לב" מסיגט(. כיהן כרב בקרטשניף מיד לאחר פטירת הרב 
הקודם רבי דוד נתן דייטש. שירת בעיר כ-40 שנה. בסוף חייו נבחר 

לרבה של העיר הסמוכה ביטשקוף.

רבי  מאת  יעקב.  אהלי  הספר  עם  כרוך 
הרב  חתימת   .1818 יוטעס.  יצחק  יעקב 

אריה שמואל מארגשיס זצ"ל )הנ"ל(. 

יש עוד חתימה 

מצב: טוב 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$
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מהדורה   – תקפ”א  אוסטרהא   – נחל”  ה”ערבי  בעריכת  מהרמ”א  חידושי   – דאברהם  צילותא   .102
ראשונה – נייר כחול

Tzilota DeAvraham – Novellae by the Rama Edited by the "Arvei Nachal" – Ostroh, 
1821 – First Edition – Blue Paper

ספר האגור – העותק של האדמו"ר הקדוש רבי מנחם מנדל כהנא הי"ד חתנו של הרה"ק רבי   .101
אברהם מקרעסטירר – חתימת רבי יצחק מרקוביץ אב"ד טשאקאני

Sefer HaAgur – the Copy of the Rebbe rabbi Menachem Mendel Kahana the Son-in-
Law of Rabbi Avraham of Krestirer – Signature of Rabbi Yitzchak Markowitz Av Beit 
Din of Tshakani

תרמ"ד  פיטרקוב,  האגור.  ספר 
 .1884

"ברוך  חתימה:  השער  בראש 
המקום אשר חנן בזה את עבדו 

הק' יצחק מארקאוויטש". 

של  חותמת  השער  בתחתית 
כהנא  מענדל  "מנחם  רבי 

חופק"ק הימנא יצ"ו".

תולדותיו
האדמו"ר  כהנא  מנדל  מנחם  רבי 
נכד  היה  מספינקא-כהנא, 
האדמו"ר  של  ובנו  יוסף'  ה'אמרי 
לאשה  נשא  מספינקא,  נחמן  רבי 
רבי  הרה"צ  האדמו"ר  בת  את 
רבי  של  בנו  מקרסטיר,  אברהם 

הנודע  האדמו"ר  שטיינר  ישעיה 
כאדמו"ר  כיהן  הוא  מקרסטיר. 
בהומנא, נהרג בשואה, ה' יקום דמו.

כאדמו"רים  כיהנו  מבניו  שניים 
בארץ ישראל.

כיהן  מרקוביץ  יצחק  רבי 
במארצאלטא,  ומו"צ  כדיין 
בטשאקאני.  תרס"א  משנת 
בעתו"  ב"דבר  מאמרים  פרסם 
"הנשר"  תרס"ט(,  )פאקש, 

)טירנוי, תרצ"ג-תש"ד(.

מצב: טוב

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

מהרמ"א(,  )חידושי  דאברהם  צילותא 
בגמרא  הש"ס  מסכתות  על  חידושים 
הדפים.  סדר  לפי  ותוספות  רש"י 
אבוש  אברהם  משה  רבי  הגאון  מאת 
אוסטרהא,  זבנא.  אב"ד  מרגליות 

תקפ"א. מהדורה ראשונה. 

סטפנסקי חסידות מס' 499

ישנה מחלוקת לגבי המקום בו נדפס 
נרשם  הביבליוגרפיה  במפעל  הספר. 
ר"ח  אולם  באוסטרהא  נדפס  שנספר 
ליברמן כתב שנדפס בסדילקוב. פרט 
תקע"א  לשנת  עולה  בשער  השנה 
אולם ההסכמות ניתנו בשנת תקפ"א.

רבי  ידי האדמו"ר  על  יד המחבר  הועתק מכתב  הספר 
שרד"  ו"לבושי  נחל"  "ערבי  בעל  אייבשיץ  שלמה  דוד 
חידושים  תוספות  עם  המחבר,  של  נכדתו  בעל  שהוא 
הספר  מגיה  הספר.  בתוך  שמשולבים  משלו  וביאורים 

הוא רבי משה ב"ר נתן נטע מאוסטרהא.

בתחילת הספר הסכמות מאת רבי בצלאל מרגליות, רבי 

מרדכי מרגליות מבראד, ורבי משה 
הלוי הורביץ. אנשי דורו שבחוהו כי 
חריפותו ובקיאותו היא כשל הש"ך. 
הורביץ  הלוי  משה  רבי  בהסכמת 
עליו  אומרים  שהיו  "ונהירנא  נכתב 
מהר"ם  כמו  עמוק  הספר  שזה 
קונטריסים  בכמה  ועיינתי  שי"ף 
וחזיתי שהוא עמוק מאוד". המחבר 
רבי  של  אחיו  הוא  )ת"פ-תק"ס( 
מאיר מרגליות בעל "מאיר נתיבים" 

מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש.

]1[, צט דף. 31.5 ס"מ.

כחלחל.  דף  על  נדפס  הספר  כל 
טופס נאה ונדיר.

מצב טוב-טוב מאוד. עותק נאה בכריכת חצי עור חדשה. 
הראשונים.  הדפים  בשני  קלים  מקצועיים  שיקומים 
עש  נקבי  זוג  עם  דפים  מספר  מ"ח.  בדף  קטן  חיסרון 

קטנים.
פתיחה: 500$

הערכה: 700$ - 1,200$
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חידושי מהרצ"א ]בעל ה'בני יששכר'[ – ניו יורק,   .104
תשי"ד – מהדורה עם הוספות מכתב יד המחבר, השמור 

אצל האדמו"ר מקלויזענבורג זצ"ל – נדיר!
Chidushei Mahartza [Author of the 'Bnei 
Yissachar'] – New York, 1954 – an Edition with 
Addition from the Author's manuscript, Kept 
with the Rebbe of Klausenburg – Rare!

יששכר',  ה'בני  שפירא  אלימלך  צבי  לרבי  מהרצ"א,  חידושי 
יד  מכתב  הוספות  עם  שלישית  מהדורה  חנוכה.  הלכות  על 

המחבר, הנדפסות כאן לראשונה.

מצב: טוב

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$

מראה יחזקאל – סיגט, תרל"ה – מהדורה יחידה   .103
- חתימות חשובות

Mareh Yechezkel – Siget, 1875 – Single Edition 
– Important Signatures

מוסר  ודברי  ומאמרים  שונים  בענינים  ותשובות  שאלות 
למועדים ופרשיות התורה . מאת רבי יחזקאל פאנט זצ"ל, 
מלובלין  החוזה  בצל  גם  הסתופף  אשר  הונגריה,  מגאוני 
ורמ"מ מרימינוב. משנת תקפ"ג נתמנה עפ"י הצעת החתם 
סופר לאב"ד קארלסבורג בה כיהן עד מותו בכ' ניסן תר"ה.

יהודה  יקותיאל  ור'  מצאנז  חיים  ר'  הסכמות  נדפסו  בספר 
טייטלבוים. 

סטפנסקי חסידות מס' 363.

מצב: ישנו קרע בשולי הספר במספר דפים אבל בלי חסרון 
טקסט.

פתיחה: 120$
הערכה: 200$ - 300$
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ישראל  רבי  האדמורי”ם  עותק  דעה  יורה  ערוך  שולחן   .106
פרידמן מהוסיאטין, ורבי חיים נחום האלבערשטאם 

Shulchan Aruch Yoreh Deah – the Copy of the Rebbes 
Rabbi Yisrael Friedman of Husiatyn and Rabbi Chaim 
Nachum Halberstam

הספר  בשער  תרל”ו-1875.  ווילנא,  דעה,  יורה  ערוך  שולחן  ספר 
חותמת “אוצר הספרים” של האדמו”ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין 
זקן אדמו”רי  ב’, עמ’ תקסא-תקסב(,  אנצ’ לחסידות  )תרי”ח-תש”ט, 
מרוז’ין.  ישראל  רבי  השושלת  מייסד  סבו  שם  על  נקרא  רוז’ין,  בית 
חסידי  ואלפי  בהוסיאטין  לאדמו”ר  אביו  אחר  נתמנה  תרנ”ד  בשנת 
אביו קבלו את מרותו. בערוב ימיו עלה ארצה, התיישב בתל אביב ובה 

קבע את חצרו. 

רבי  האדמו”ר  של  וחותמתו  קדשו  יד  בכתב  חתימה  השני  בדף 
וחתן  זצ”ל,  מצאנז  חיים  הדברי  נכד  האלבערשטאם,  נחום  חיים 
ומחותנו  זצ”ל  מקאמרנא  סאפרין  משה  יעקב  רבי  האדמו”ר 

הי”ד. מאלכסנדר  יצחק  העקדת  של 

מנותקים,  דפים  בינוני-טוב.  מצב 
סימני עש קלים, כתמים ובלאי.

פתיחה: $700 
הערכה: 1,200$ - 2,000$

של  העותק   – תרנ"ט  פרשבורג,   – חכמים  שפתי   .105
מתולדות  האדמו"ר  של  אביו  זצ"ל,  קאהן  דוד  אהרן  רבי 

אהרן
Siftei Chachamim – Pressburg, 1899 – the Copy 
of Rabbi Aharon David Kahn, the Father of the 
Rebbe of Toldot Aharon 

בספר חותמת בלועזית של רבי דוד קאהן.

חתימת אחיו: "הק' חיים קאהן מפק"ק הוניאד יצ"ו". וחותמתו. 

רבי ]אהרן[ דוד קאהן היה אביו של רבי אברהם יצחק קאהן, 
האדמו"ר מתולדות אהרן. 

על רבי דוד קאהן מסופר:

בין  דוד  אהרן  רבי  של  מעמדו  נתבצר  להוניאד  בבואם  "מיד 
פניו  על  הנסוכה  ה'  ביראת  הכירו  רואיו  כל  כי  העדה,  חשובי 

ובהנהגתו הטהורה, היו קוראים לו בחיבה דער צפת'ר איד.

ללמוד  נכנס  אהרן[  מתולדות  האדמו"ר  ]לימים  הק'  רבינו 
קדושה  בהם  השקיעו  בו  אשר  הוניאד  של  תורה  בתלמוד 
רבינו  מהוניאד,  הרב  להם  התוה  אשר  הדרך  כפי  וטהרה 
המשיך בדרך אשר בה התחיל בעיה"ק צפת להיות פרוש מכל 
תענוגות הילדים ומשחקיהם ומסר את נפשו לתורה ותפילה".

מצב: טוב 

פתיחה: 150$
הערכה: 400$ - 600$
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1887 ]תרמ"ז[ – חתימת  פלח הרימון – למברג,   .108
וחותמות הרה"ק רבי ניסן טייטלבוים זצ"ל נכדו של בעל 

ה'ייטב לב'
Sefer Chassidim – the Copy of Rabbi Moshe 
Yisrael Silman Av Beit Din of Bardyov / 
Signature of His Brother-in-Law Rabbi Avigdor 
Zvi Halberstam?

רבי בצלאל  פירוש על מדרשים תמוהים, מאת  פלח הרימון. 
מסלוצק. מהדורה שניה. 

חתימת הרה"ק רבי ניסן טייטלבוים, וחותמותיו. 

תולדותיו

ניסן, משושלת אדמו"רי סיגט, בנו של הרה"ק רבי משה  רבי 
יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  של  ונכדו  מאוהעל,  יוסף 
רבי  משה"  "ישמח  בעל  של  ונינו  לב",  "ייטב  בעל  טייטלבוים 
בעל  של  חתנו  היה  ניסן  רבי  אויהעל.  אב"ד  טייטלבוים  משה 

ה'קדושת יום טוב'. 

חותמות בית המדרש בסטרופקוב, שם גדל רבי ניסן בצעירותו.

כרוך עם ספר עמודיה שבעה )השער חסר(.

מצב: טוב 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

קדושת לוי העותק של הגה"ק בעל 'מנחת יצחק'   .107
בעת מגוריו באנטוורפן

Kedushat Levi – the Copy of the Author of 
'Minchat Yitzchak' while He Lived in Antwerp

קדושת לוי. ורשה, תרל"ו 1876. 

גאב"ד  ווייס",  יעקב  "יצחק  חתימות:  שלוש  הפורזץ  בדפי 
וראב"ד העדה החרדית בירושלים. כעת באנטווערפן

מצב: טוב. הכריכה ודף השער מנותקים.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$
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יעקב  רבי משה מרדכי  – חתימת הרה"ק  מטה משה   .110
מביאלא, נכד החדושי הרי"ם

Mateh Moshe – Signature of Rabbi Moshe 
Mordechai Ya'akov of Biala, the Grandson of 
Chidushei HaRim

בשער הספר חתימה: "חנני ה' משה מרדכי יעקב הכהן". חתימות 
נוספות: "הלל"; "חנני ד' בזה הספר הלל...". 

היה נכדו של בעל ה'חדושי הרי"ם' )בן בתו אסתר, אשת רבי ישראל 
מאיר הכהן מביאלא(, וחותן רבי ישראל גרשון סולובייציק משווייץ 

בנו בכורו של הגר"ח מבריסק.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

משה  רבי  הקדוש  הגאון  של  העותק   – חסידים  ספר   .109
ישראל סילמאן הי"ד אב"ד בארדיוב / חתימת גיסו הרה"ק רבי 

אביגדור צבי הלברשטאם הי"ד?
Sefer Chassidim – the Copy of Rabbi Moshe Yisrael 
Silman Av Beit Din of Bardyov / Signature of His 
Brother-in-Law Rabbi Avigdor Zvi Halberstam?

ראובן  לרבי  חסד  מקור  הגהות  ועם  פירושים,  עם  חסידים.  ספר 
מרגליות. ]למברג, תרפ"ד[.

... משה ישראל סילמאן" הי"ד, גאון  בראש השער: "זה הספר שייך 
מופלא, נכד הרבי מאוסטרובצה. כיהן כאב"ד בארדיוב עד השואה, 

בה נספה על קידוש השם. 

מגוריו  מתקופת  הפורזץ,  בדפי  מופיעות  ידו  בכתב  חתימותיו 
בבארדיוב ובאוסטרובצה. 

נתן  יחיאל  ר'  הגאון  הקודם  הרב  חתן  היה  ישראל  משה  רבי 
ישנם  מצאנז.  הרה"ק  נכד  בארדיוב.  אב"ד  בברוקלין צאצאים נכדי גזע בארדיוב.האלבערשטאם 

ישנה גם חתימה בלועזית: "לייבוש האלבערשטאם"

צבי  אביגדור  רבי  של  היא  מהם  אחת  אולי   – האלבערשטאם  משפחת  בני  חתימות  גם  מופיעות  אלו  בדפים 
לכהן  סירב  אך  בארדיוב,  כאב"ד  הוא  אף  כיהן  אשר  סילמאן,  הרמ"י  של  וידידו  גיסו  הי"ד,  הלברשטאם 
באדמו"רות. שני הגיסים שימשו עמודי האש שלפני המחנה, עד לחורבנה של הקהילה בסוכות תש"ג, בימי 

הזעם של השואה האיומה, הי"ד.

נכרך עם ספר שו"ת מן השמים עם הגהות אור לשמים בילגורייא, בעמ' ב' מהשער יש 4 שורות כתב יד.

מצב: טוב 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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פרי עץ חיים – דוברוונה, תקס"ד ]1804[ - העותק של הגה"ק רבי משה אריה פריינד זצ"ל  .112
Pri Etz Chaim – Dobrovna, [1804] – the Copy of Rabbi Moshe Aryeh Friend

דברי גאונים – העותק של הגה"ק רבי נפתלי טייטלבוים אב"ד ניר-באטור  .111
Divrei Geonim – the Copy of Rabbi Naftali Teitelbaum Av Beit Din of Nir-Batur

בספר ישנן עשרות חותמות של 
טייטלבוים  נפתלי  רבי  הגה"ק 
)החותמת  ניר-באטור  אב"ד 

מחוקות בעט(.

תולדותיו

בצדקותו  נפתלי נודע  רבי 
רבי  של  בנו  היה  המופלגת. 
טייטלבוים,  יוקיל  יעקב  ישראל 
הגה"ק  בן  בוואלאווא,  רב 
טייטלבוים רב  שמואל  רבי 
ניסן  אלעזר  רבי  בן  בגארליץ, 
בן  טייטלבוים, מדראהאביטש, 
טייטלבוים ה'ישמח  משה  רבי 

משה'. 

בת  מרת הענדלא  היתה  אמו 
יהודה  הרב יקותיאל  דודו 

טייטלבוים, בעל ה'ייטב לב'.

הייתה  בדורו  בהונגריה  השפעתו 
ללא  ולחם  אמת  איש  היה  גדולה 
בפרט  פנים,  משא  וללא  חת 
ישראל  אגודת  כניסת  נגד  לחם 
להונגריה, רבנים רבים ביקשו את 
היה  חתנו  לספרים.  הסכמותיו 
הרה"ק רבי משולם זוסיא בהרה"ק 
הלברשטאם  אליעזר  שלום  רבי 

מראצפערט.

למדניות  הגהות  מספר  בספר 
בכתב יד – הדומות לכתב ידו.

רישומי בעלות נוספים.

מצב: טוב. נייר יבש 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$

דף  רק  תקס"ג.  דובראוונא  להוצאת  זהה  הספר 
השער נדפס מחדש.              

בספר חותמת של הגאון רבי משה 
אריה פריינד זצוק"ל.

שוליים רחבים.

משה  והקדוש רבי  הצדיק  הגאון 
בן  פריינד )תרס"ד-תשנ"ו(,  אריה 
אב"ד  פריינד  ישראל  רבי  הגה"ק 
ונכד  ת"ש(  )נפטר  והוניאד  ראדנא 
אברהם  רבי  הגה"ק  האדמו"ר 
)תרט"ו- מנאסוד  פריינד  יהושע 

אריה  משה  רבי  של  בנו  תרצ"ב, 
בזמן  בסיגט  הקהל  ראש  פריינד 
יו"ט"(.  וה"קדושת  לב"  ה"ייטב 
האדמו"ר  של  הנאמנים  מתלמידיו 

כדומ"צ  כיהן  טיטלבוים,  יואל  רבי  מסאטמר 
משנת  נאסויד  אב"ד  בסאטמר, 
עלה  השואה  לאחר   .1938 תרצ"ח 
ישיבת  כראש  וכיהן  לירושלים 
כיהן  בעיר.  הוראה  ומורה  סאטמר 
ולאחר  החרדית"  "העדה  כראב"ד 
יצחק",  ה"מנחת  בעל  פטירת 
"העדה  לגאב"ד  רמ"א  נתמנה 
היה  רבות  שנים  במשך  החרדית". 
ורבים  ובעל-מופת  לצדיק  נודע 
להתברך  באו  לישועות  הזקוקים 
מפיו. על שמו נקראו תלמוד-תורה 
וב"קרית  בירושלים  רמ"א  וישיבת 

רמ"א" בבית-שמש.

מצב: טוב

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$
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אוהב ישראל – זיטאמיר, תרכ"ג 1863 – מהדורה   .114
ראשונה

Ohev Yisrael – Zhitomir, 1863 – First Edition

אוהב ישראל, דרושות על התורה בדרך החסידות "אמרות 
אברהם  רבי  האדמו"ר  הקדוש  הרב  מפי  שיצאו  טהורות 
זיטאמיר,  אפטא"  דק"ק  אב"ד  זצוקלה"ה  העשיל  יהושע 
תרכ"ב, בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל 

שפירא נכדי הרב הקדוש מסלאוויטא. 

ידי נכד המחבר רבי משולם  הספר הובא לבית הדפוס על 
זוסיא מזינקוב עם שיר לכבוד המחבר מנכדו זה. 

אהרן  רבי  הצדיקים  האדמו"רים  הסכמות  הספר  בתחילת 
טברסקי מטשערנוביל ורבי אברהם יעקב פרידמן מסדיגורא

כריכה חדשה. 

חסרים שני דפים בסוף, של "ההשמטות".

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 1,100$
הערכה: 1,500$ - 1,800$

מלימנוב  יעקב  חיים  רבי  הגה"ק  של  העותק   - רוקח  שמן   .113
זצ"ל

Shemen Rokeach – the Copy of Rabbi Chaim Ya'akov 
of Limnov

ספר חידושי הלכות, שמן רוקח, חלק ראשון על מסכתות ברכות – פסחים 
– ביצה מהגאון רבי אלעזר לעוו. פראג תקע"ב 1812. מהדורה ראשונה.

בספר מופיעה חותמת נדירה: "חיים יעקב טייטלבוים באבוב".

בנוסף ישנה חותמת של הרה"ח "שלמה זלמן סאמעט העומד לשרת בקודש" 
היה המשב"ק הידוע של הרה"ק הדברי חיים מצאנז ובנו הרה"ק משינאווא

תולדותיו

אב"ד  יוסף  משה  רבי  של  בנו  לימנוב,  אב"ד  טייטלבוים  יעקב  חיים  רבי 
אוהעל ונכדו של בעל ה"ייטב לב" רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים רבה של 
סיגט ואבי שושלת סאטמר ומנכדיו של ה'דברי חיים' מצאנז. חתנו של 
רבי שלמה הראשון מבאבוב בעל "כרם שלמה" וחותנו של האדמו"ר רבי 

שלמה )השני( מבאבוב ושל הגאון מווייצען. 

חתימות עתיקות נוספות.

מצב: טוב, חסר שער הראשון 

פתיחה: 500$
הערכה: 1000$ - 1200$
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בית אהרן – בראדי, תרל"ה – מהדורה ראשונה – עם הדף הנדיר של הטעויות  .115
Beit Aharon – Brody, 1875 – First Edition – with the Rare Leaf of Errors

מקארלין  אהרן  אהרן" להרה"ק רבי  ספר "בית 
דברי  קובץ  עם  העבודה,  ועל  התורה  זי"ע. על 
בדרך  והנהגות  אגרות  צוואה,  היום,  סדר  תורה, 
החסידות מאת שלשלת אדמו"רי קארלין-סטולין: 
רבי אהרן "הגדול" )ב"ר יעקב( מקארלין, בנו - רבי 
"הזקן"(,  )השני,  אהרן  רבי   - בנו  )הראשון(,  אשר 
ובנו - רבי אשר )השני, "הצעיר"(. עיקר הספר מאת 
ראשונה". בראדי  "הזקן". "מהדורה  אהרן  רבי 
תרל"ה]1875[. בדפוס המשובח של ר' משה ליב 

הארמעלין.
 5 שנפלו  החסידים  ראו  הספר,  הדפסת  לאחר 
טעויות משמעותיות, אי לזאת השמיטו את הדפים 
מתוקנים.  דפים   5 והדביקו  מחדש  והדפיסו  הנ"ל 
]ראה ע"כ במאמרו של הר' א"א שור בקובץ בית 

אהרן וישראל גליון ל"ב[.

כריכת עור חדשה ומפוארת.

חסר שער ראשון.

מצב: טוב ונאה 

פתיחה: 1,000$

הערכה:  1,500$ - 1,800$
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חתימות   – תפ”ז  פיורדא,   – חייא  מעשה   .117
חסידים

Ma'aseh Chiya – Furth, 1727 – Signatures 
of Chassidim

רופא.  חייא  מרבי  ופלפולים,  חידושים  חייא,  מעשה 
פיורדא, ]תפ"ז 1727[.

הסכמות:  מפיורדא.  נטע  נתן  רבי  בידי  לדפוס  הובא 
רבי ברוך כהנא רפאפורט, רבי יעקב כהן מפראג ורבי 

משה לבית קצנאילבוגן. 

מרדכי  אברהם  ה'  "חנני  בעלים:  רישומי  בשער: 
גבר  "עילאה  מעניינת  חתימה  ומעליו  תאומים". 
ותתאה עבר מן העולם וחנני ה' בזה אברהם מרדכי 
 – אלטער  מרדכי  "אברהם  חותמות:  אלטער". 

גראדזיסק" וחותמות נוספות. 

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

רב”[.

חתימה מעניינת בסוף הספר.

]2[, קט דף, 21 ס"מ.

 – בית אהרן – פיטרקוב, תרע"ד ]1914[   .116
מהדורה שניה עם תיקונים

Beit Aharon – Piotrkow, [1914] – Second 
Edition with Corrections

אהרון",  "בית  מקרלין,  השני  אהרן  רבי  של  ספרו 
מאסף את חידושי תורתם של אדמו"רי קרלין, ונחשב 
לספר היסוד של חסידות קרלין בפרט ושל חסידות 

בכלל. הודפס לראשונה לאחר מותו.

נכדו  ע"י  לאור  יצאה  זו  וחשובה  שניה  מהדורה 
תיקונים  "הינוקא" עם  ישראל מקרלין  רבי  האדמו"ר 

ומכאן חשיבותו של הספר זה כמהדורה ראשונה.

מצב: טוב 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$

חלקית  מנותקים  ואחרונים  ראשונים  דפים  טוב.  מצב 
ומעט קרועים. כריכת עור ישנה, קרועה.

פתיחה: $100
הערכה: 150$ - 200$
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אדמו"רי מונקאטש

בני אהובה - העותק של האדמו"ר הראשון   .118
ממונקאטש, בעל ה'שם שלמה' זי"ע – נדיר ביותר!
Bnei Ahuvah – the Copy of the First Rebbe 
of Munkatch, Auhtor of 'Shem Shlomo' – 
Extremely Rare!

ואיסורי  גירושין,  אישות,  חדושים על הרמב"ם הלכות 
יהונתן  רבי  מאת   . ותשובות  שאלות  ובסופו  ביאה, 
עם  וואנדסבק.  המבורג,  אלטונה,  של  רבם  אייבשיץ. 
ועוד.  בנעט  מרדכי  רבי  ברלין,  פראג,  רבני  הסכמות 

מהדורה ראשונה, פראג תקע"ט, 1819. 

הספר  שבסוף  ותשובות  השאלות  בין 
רבי  הגאון  עם  מעניינת  שו"ת  חליפת 
פרשבורג,  אב"ד  הראשון  איגר  עקיבא 
בענין חדשי הבחנה ומעשה נפלא מזמן 
שהרופאים  באשה  ברודא  אברהם  רבי 
טענו שחלבה ארסי וטענות הגר"י איבשיץ 
שהציעם בפני חכמי האקדמיה בפראג.

של  חותמתו  פעמיים  מופיעות  בספר 
ממונקאטש  שלמה'  'שם  בעל  הגה"ק 

"שלמה שפירא אב"ד דק"ק סטריזוב". 

יקרי  הנם  האדמו"ר  למד  בהם  ספרים 
המציאות!!

תולדותיו

האדמו"ר רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש )תקצ"ב-
בנו  מונקאטש.  לשושלת  הראשון  האדמו"ר  תרנ"ג(, 
של רבי אלעזר מלנצהוט ובן-בנו של רבי צבי אלימלך 
רבי  האדמו"ר  של  אביו  יששכר".  "בני  בעל  מדינוב 

"דרכי  ובעל  מונקאטש  אב"ד  שפירא  הירש  צבי 
תשובה".

שפירא  שלמה  רבי  עבר  נישואיו  לאחר 
שימש  בה  עיר  שבגליציה,  לסטז'יז'וב 
החותמות  זו  מתקופה  ברבנות.  אביו 
לאביו  הציעו  כאשר  שלפנינו.  בספר 

בשנת תרי"ז את כהונת הרב של לאנצוט 
קיבל ממנו את תפקיד רב העיר סטז'יז'וב. 

העיר  רב  תפקיד  את  קיבל  תרמ"ב  בשנת 
מונקאטש )בה שימש סבו כרב( והחל לנהוג כאדמו"ר.

אב"ד  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו"ר  נכדו 
גודל  את  מתאר  אלעזר"  "מנחת  בעל  מונקאטש 
קדושתו ואת השפעת נגינתו שהייתה מחוללת פלאים 

בלבבות השומעים: "כיבד ה' בגרונו עד שכל חולה 
נפש השומע מיד נתרפא, וראו כי כאשר ינגן המנגן 
וגבורה,  יד ד' בכח  ותהי עליו  נעים זמירות ישראל, 

בשפה נעימה וברורה". 

חיבורים  מספר  בכתובים  אחריו  השאיר 
אך  שלמה",  "שם  בשם  ובאגדה  בהלכה 
בצוואתו הורה "שלא להדפיס שום חיבור 
מחיבורי, כי בעו"ה לא זכיתי לגמור שום 
לי  יש  ועוד  לדפוס,  ראוי  שיהיה  חיבור 
נעתקו  דבריו  זאת,  עם  אמת".  טעם 
במקומות רבים בספרי בנו ונכדו. בצוואתו 
הרשה לכתוב על מצבתו רק שבח אחד: "עשה 
טובות בעניני הדת, להעיר בכלל ולאנשים בפרט".

מצב: יפה מאד

פתיחה: 2,000$
הערכה: 4,000$ - 6,000$
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המחבר  שהעניק  עותק   – ]מונקאטש[  זוהר  תיקוני   .119
הרה"ק בעל ה'דרכי תשובה' ממונקאטש זיע"א

Tikkunei HaZohar [Munkatch] – the Copy Given by 
the Author Author of 'Darkei Teshuvah' of Munkatch

תיקוני זוהר עם פירוש "באר לחי רואי של רבי צבי הירש שפירא בעל 
ה"דרכי תשובה" ממונקאטש. חלק שני. תרס"ט. מהדורה ראשונה

את העותק שלפנינו נתן המחבר להרה"ג אהרן גוטמאן זצ"ל שכותב: 
"בס' הקדוש הזה כבדני הגאון המחבר הזה אותי, הק' אהרן בן לא"א מו"ה 
שמחה גוטמאן לבית ק"ב זצ"ל )מווראנוב(". נודע כתלמיד חכם עצום.

נדיר מאוד!

האדמו"ר הקדוש רבי צבי הירש שפירא בעל "דרכי תשובה" )תר"ה-
"בני יששכר. מגדולי  נינו של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל  תרע"ד(, 
ברבנות  אביו  מקום  מילא  אשר  נודע,  מקובל  וחסידות,  בתורה  דורו 
באלפים.  נמנו  וחסידיו  מונקאטש  חסידות  את  ביסס  מונקאטש. 
מייסד "כולל מונקאטש" ו"נשיא ארץ ישראל". מחבר הספרים: "דרכי 
תשובה", "באר לחי רואי", "צבי תפארת" ועוד. בנו הוא האדמו"ר רבי 

חיים אלעזר שפירא בעל 'מנחת אלעזר'. 

מצב: טוב 

פתיחה: 500$
הערכה: 700$ - 1,000$

האדמו"ר  המחבר  שהעניק  עותק   – אלעזר  מנחת   .120
ממונקאטש זצוק"ל בעל ה'מנחת אלעזר'

Minchat Elazar – the Copy Given by the Author the 
Rebbe of Munkatch Author of 'Minchat Elazar'
מנחת אלעזר. עותק שהעניק המחבר האדמו"ר ממואנקאטש רבי 
חיים אלעזר שפירא זצוק"ל. מונקאטש, תרס"ז. שני חלקים בכרך אחד. 

בשער הספר רישום: "זה הספר הנכבד קבלתי לדו"ד מאת ידידנו 
הרה"ג המחבר שליט"א השפל שלמה ישעי' ליפשיץ". בשולי השער 

חותמתו של הרב ליפשיץ.

בעל  האדמו"ר  בן  )תרל"ב-תרצ"ז(  אלעזר  מנחת  בעל  האדמו"ר 
מופלג  גאון  השואה,  לפני  הונגריה  אדמור"י  גדול  תשובה,  דרכי 
בפרד"ס התורה, הרבה להסתופף בצל גדולי הצדיקים בדורו, בחיי 
אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר, 

ללא  הצרופה  המסורת  בשמירת  חת  ללא  קנאי  לוחם 
שו"ת  מהם:  רבים  ספרים  נדפסו  מכתביו  שינוי.  שום 
מנחת אלעזר – חמשה חלקים, דרכי תשובה על הלכות 

נדה, דרכי חיים ושלום ועוד רבים.

מצב: טוב 

פתיחה: 250$
הערכה: 500$ - 700$
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פרשת דרכים – זולקווה, תקנ"ט – חתימת זקנם של אדמו"רי סאטמר, הגאון רבי אברהם אריה   .121
באב"ד אב"ד מיקאליניץ – לא נראתה מעולם במכירות!

Parashat Derachim – Zholkva, 1799 – Signature of the Grandfather of the Satmar 
Rebbes, Rabbi Avraham Aryeh Babad Av Beit Din of Mikalinitz – has never been Seen 
in Auctions!

"דרך מצותיך" שנשמטה  "משנה למלך", עם דרשת  רוזאניס בעל  יהודה  רבי  - דרשות להגאון  פרשת דרכים 
בכמה מהדורות. זולקווה, תקנ"ט.

בשער הספר חתימה "הק' אברהם ארי' באבד". זוהי חתימת קדשו של הגאון רבי אברהם אריה באב"ד אב"ד 
מיקאליניץ. בנו של הגאון רבי יהושע העשיל באב"ד מחבר 'ספר יהושע' אב"ד טארנאפאל. אחיו של הגאון רבי 

משה באב"ד אב"ד פשעווארסק ואביו של בעל ה'מנחת חינוך'.

חיים  רבי  בן  באב"ד,  שמואל  רבי  חתן  מוואלאווא,  ט"ב  אהרן  רבי  חתן  היה  מסאטמאר  משה'  ה'ברך  האדמו"ר 
באב"ד, חתן רבי אברהם אריה באב"ד אב"ד מיקאליניץ.

יתכן מאוד שלפנינו החתימה היחידה בעולם של רבי אברהם אריה באב"ד!

כריכה חדשה, עם הטבעת זהב.

מצב: טוב 

פתיחה: 700$
הערכה: 1,500$ - 3,000$

סאטמר
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מסיגוט,  סופר  שמואל  רבי  החסיד  הסופר  של  ידו  בכתב  ראש,  של  פרשיות  הקדשים!  קודש   .122
הסופר של הרה”ק בעל ה”ייטב לב” זיע”א מסאטמר

Parshiyot shel Rosh, Handwritten by the Chassid Scribe Rabbi Shmuel Sofer of Siget, 
the Scribe of the Author of 'Yitav Lev' of Satmar

פרשיות של ראש, רש”י, שכתב הסופר ר’ שמואל מסיגעט הסופר של ה’ייטב לב’ מסטאמר. הפרשיות כשרות. 

רבי שמואל סופר מסיגעט היה מפורסם לבעל מדרגה. מרן הגה”ק בעל ייטב לב כתב תפילין על ידו לכל יוצאי 
חלציו, וחשיבות גדולה היו לתפילין שנכתבו על ידו. הרה”ק רבי יואל מסאטמר התבטא עליו פעם אחת: “איך 
האב אים ניט געקענט אבער מען האט געזאנט אויף אים גרויסע זאכן “אני לא הכרתיו אבל אמרו עליו גדולות 

ונצורות”, עכל”ק.

שמואל  “רבי  מסאטמר:  יואל  רבי  עליו  כתב  מאגרותיו  ובאחת 
היה סופר מצויין בסיגוט, ומפורסם בחסידות עצומה, בימי זקני 
הגה”ק בעל ייטב לב זלה”ה, ובאלו התפילין אני רואה שנכתבו 
כשיטת הטורי זהב, ואם כן אני רואה שאבותיי הקדושים שלה”ה 

נהגו למעשה כשיטת הטורי זהב...”.

פעם  היה  מקאמארנא  מהרי"א  שהגה"ק  סיפרו  אמת  ומגידי 
אחת בסיגוט ושאל על רבי שמואל סופר איפוא הוא דר כי רוצה 
בחורבה  כמעט  דר  שמואל  שר׳  לו  וכשאמרו  עמו,  להתראות 
ואין מן הראוי לילך אצלו, השיב הרה”ק מקאמארנא, אם דירתו 

טובה בשביל אליהו הנביא, אז טובה היא גם בשבילי”.

פתיחה: 1,000$
הערכה: 5,000$ - 10,000$ 
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מכתב ]עשר שורות![ בכתב יד קדשו ובחתימתו של הרה"ק רבי יואל מסאטמר זצוק"ל – עם   .123
תאריך בכתב ידו!

Letter [Ten Lines!] Handwritten and Signed by Rabbi Yoel of Satmar – with a Date 
handwritten by Him!

מכתב המלצה של הגאון רבי אשר זאב וורנר שנת תשי"א, למפעל "עזר לנצרכים". 

בחלקו השני של המכתב הוסיף רביה"ק מסאטמאר בכתב ידו הקדושה: "גם אנכי מבקש מאנ"ש לתמוך בידי 
המוכ"ז ביד רחבה ומליאה, כי אין לשער גודל המצוה בין בהמוסד מפעל העזרה שעושין דברים גדולים ונחוצים.

גם המוכ"ז נ"י היא ציר נאמן לשולחיו ומצוה רבה ונחוצה לקרבו ולסעדו בכל מה דאפשר ובזכות החזקת ת"ח 
ויראי ה' יגאלנו השי"ת ויאמר לצרותינו די ומאשפות דלותינו ירוממנו במהרה בימינו אמן.

באתי על החתום ד' לסדר צדק צדק תרדוף למען תחי' וירשת את הארץ ה'תשי"א לפ"ק הק' יואל טייטלבוים".

כידוע זה דבר נדיר שהרה"ק מסאטמאר כתב תאריך על מכתב, כמו כאן לפנינו!

מצב: משוקם עם כתמים גסים

פתיחה: 6,000$
הערכה: 8,000$ - 10,000$
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שטר מכירת חמץ עם שתי )!( חתימות של הרה"ק מסאטמאר זי"ע - מעניין והיסטורי – תשכ"ד  .124
Deed of Mechirat Chametz with Two (!) Signatures of the Rebbe of Satmar – Interesting 
and Historical - 1964

הרבי מפרט בכתב ידו את מה בדיוק הוא מוכר. מעניין מאוד!

מסמך נדיר מאוד, בין היתר בכך שהרבי חתום בו פעמיים!

מצב: טוב בלימנציה עם קרע קטן למעלה 

פתיחה: 10,000$
הערכה: 12,000$ - 14,000$
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גיליון מיוחד – יארצייט הראשון לפטירת הרבי מסטמאר  .125
Special Issue – the First Yahrzeit of the Rebbe of Satmar

די תורה וועלט – ליארצייט השנה של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר – וויליאמסבורג תש"מ 

ורשכבה"ג הגה"ק מרן מסאטמאר  כ"ק אדמו"ר  יואמ דהילולא של  יואל לכבוד  וועלט בשם קדושת  "די תורה 
זצוקללה"ה יום כ"ו לחודש מנחם אב שנת תש"מ לפ"ק נפלה עטרת ראשנו".

גליון אסופת מאמרים, הספדים, מכתבים, ליום ההילולא של האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר. 
שנפטר ביום כ"ו מנחם אב תשל"ט.

וויליאמסבורג, תש"מ. 

נדיר ומענין.

גודל: 28x37 ס"מ.

מצב טוב, קרעים קלים.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$
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ספר ה'תניא' – העותק של הגה"ק רבי אברהם שניאורסון חותנו של האדמו"ר הריי"ץ – לא נראו   .126
ממנו דברים במכירות

Sefer HaTanya – the Copy of Rabbi Avraham Schneersohn the Father-in-Law of the 
Rebbe Rayatz – His Items have not been Seen in Auctions

חב"ד

ליקוטי אמרים, תניא. וילנה, תרל"ב 1872.

בשער הספר חתימה נינו: "אברהם שניאורסאהן". 

רבי  של  חתימות  כ-10  עוד  מופיעות  הספר  בדפי 
אברהם, וכן המילה 'קשינוב'. 

בכריכה הפנימית חתם: "אברהם בן לאדמו"ר שליט"א 
נח  ישראל  רבי  הרה"ק  אביו  בחיי  עוד   - שניאורסאון" 

זי"ע  צדק  הצמח  בן  מניעזין 
)שנפטר בשנת תרמ"ג(.

חותמות עתיקות דהויות.

באופן  נדירה  הנה  חתימתו 
ידיעתנו  למיטב  הכלל.  מן  יוצא 
לא   770 חב"ד  של  בספרייה 
אברהם  מרבי  דבר  שום  נמצא 

זצ"ל!

תולדותיו בקודש

בספר 'הקריאה והקדושה' חשוון 
תש"א נכתב: הרה"ק ר' אברהם 
המיוחד  "אחד  שניאורסאהן, 
ה"ה  רבי,  בית  מנסיכי  בדורו, 
האמיתי  החסיד  הרב  כבוד  הוד 
המופלא במעלות האמת הענווה 
והתום, כבוד שם תפארתו מרנא 
הרבנית  בן  אברהם  ר'  ורבנא 
כ"ק  הוד  של  בנו  דינה,  נחמה 

אדמו"ר מוהרי"נ מניעזין ומחותנו של הוד כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב מליובאוויטש. כבוד הר"ח ר' אברהם הוא דור 

חמישי לנסיכי בית רבי ונשיאי חב"ד". 

נולד בעיירה ליובאוויטש, בשנת תר"כ, כבנו בכורו של 
מניעז'ין –  שניאורסון  נח  ישראל  רבי  אדמו"ר  הרה"ק 

בנו של רבינו הצמח צדק. 

מיד לאחר נישואיו, בשנת תרל"ח. התיישב בעיר קישנב, 
ושם שקד על התורה ועל העבודה.

רבי אברהם נחשב לאישיות דגולה, ובכל זאת "כאשר 
נסתלק הוד כ"ק אביו אדמו"ר מוהרי"נ, י"ז ניסן תרמ"ג, 
מיאן לקבל עליו את הנשיאות ויעסוק במסחר, וגם אז 

שם לילות כימים בתורה ועבודה”.

על רגשי החיבה ששררו בין האחים הקדושים ר' ישראל 
נח מניעז'ין ואחיו כ"ק אדמו"ר המהר"ש, ובדיעבד – על 

הסיבה שאולי בעטיה סירב ר' אברהם ליטול את עול 
נשיאות חצר ניעז'ין אחר הסתלקות אביו, ניתן ללמוד 
הסתלקות  טרם  רב  לא  זמן  שאירע  הבא,  מהמעשה 

שני האחים:

בהיותו בקישינוב, הגיע פעם לאביו הרה"ק ר' ישראל 
שלום  מקבל  שאני  לפני  אבא,  לו:  ואמר  בניעזין,  נח 
אליך  להיכנס  רוצה  אני  ממך, 
לאביו,  כבן  באתי  לא  כי  ליחידות. 

אלא כחסיד לרבו.

אני  "מבין  נח:  ישראל  ר'  לו  ענה 
סע  כן,  אם  צריך.  אתה  שלעצה 

לדודך לליובאוויטש”.

קיבלה  לליובאוויטש,  הגיע  כאשר 
אותו הרבנית רבקה כאורח חשוב. 
אדמו"ר  וגם  לפניו,  שולחן  ערכה 
ושהה   – אליהם  הצטרף  המהר"ש 
עמם כחצי שעה. כשהמהר"ש קם 
דוד,  אברהם:  ר'  לו  אמר  לצאת, 

ליחידות אני צריך!

ענה לו המהר"ש: הלילה, פקע וריד 
מכותנתי  בד  פיסת  וקרעתי  בגופי 
ייסורים  סובל  והנני  להדקו,  כדי 
נוראים. אולם ייסורים אלו הם כאין 
וכאפס לעומת קבלת יהודי ליחידות! 
אותך... אקבל  איה"ש,  מחר, 

טובה  עצה  "נו,  אביו:  לו  אמר  לניעז'ין,  לאביו  כשחזר 
קיבלת מדודך המהר"ש?”

ואמנם, ר' אברהם קיבל עצה טובה מהמהר"ש – וסירב 
)לשמע  אביו...  הסתלקות  אחר  הנשיאות  את  לקבל 

אוזן עמ' פ'(.

בשנת תרנ"ז נעשה "חותן המלך" – כאשר בתו נחמה 
דינה נישאה לכ"ק אדמו"ר הריי"צ.

מחלתו  גברה  הסוכות  חג  ואחר  נחלה  תרצ"ז  בקיץ 
תרצ"ח,  מרחשון  לחודש  שני  חמישי,  ליום  ובאור 

נסתלק ומנוחתו כבוד בעיר קישינוב. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

מצב: טוב מאד. 

פתיחה: 3,000$
הערכה: 10,000$ - 15,000$
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המכתב אל בתו מוסיא, ודורש גם בשלום בתה מרים חב"ד
עלותו  ערב  נשלח  הילמן.  אשר  ר'  וחתנה  דבורה 

את  מתאר  הוא  ובמכתב  ארצה, 
ההכנות לעליה. 

בין היתר כותב:

הרשיון  על  לכבודם  רבה  "תודה 
קיבלתי  לא  עדיין  אך  לי,  ששלחו 
לשם  ששלחתי  ידיעה  ממסקווא 
לא' ממכירי. גם הפאס מכאן עדיין 

לא נתקבל. 

וגם ענייני העיר שנצרך לעסוק בזה 
הבתי  כל  העניינים...  כל  נהרסו  כי 
כנסיות בסך גדול קרוב לג' אלפים 
רו"כ... ואקווה שבקרוב יתוקן הנ"ל 
]ואז[ אחל לנסוע אי"ה ... וד' יצליח 
דרכי ויזכנו להתראות בלב שמח...".

התאריך: ג' אלול תרפ"ד.

תולדותיו

צ'רניגוב  אב"ד  חן  צבי  דוד  חיים  רבי  הצדיק  הרה"ח 
בישנקוביץ'  בעיר  תר"ו  בשנת  נולד  הרד"ץ,  המכונה 
שברוסיה לרב העיר רבי פרץ חן, מחסידי האדמו"ר 

האמצעי והאדמו"ר ה'צמח צדק'. 

צדק  הצמח  עם  פעמים  מספר  נפגש  בילדותו 
מלובביץ' שקירבו מאד. בצעירותו הוסמך לרבנות על 
ידי האדמו"ר הרב שמואל שניאורסון מלובביץ' והיה 

לאחד משלושת החסידים שהוסמכו על ידו.

קיבל ברכה מיוחדת מאדמו"ר בעל צמח צדק.

בשנת תרפ"ה )1925( עלה לארץ ישראל עם מספר 

וחתימתו של הגאון רבי חיים דוד צבי )הרד"ץ( חן אב"ד צ'רניגוב, מגדולי פוסקי  מכתב כת"י   .127
חב"ד – תוכן חשוב על עלייתו ארצה – תרפ"ד

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Chaim David Zvi (the Radatz) Chen Av beit 
Din of Chernigov, One of the Leading Poskim of Chabbad – Important Content about 
His Immigration to the Land of Israel - 1924

עם  מליובאוויטש  מהאדמו"ר  טובה'  'שנה  ברכת   .128
כתי"ק: "הפדיון-נפש נתקבל", וחתימת קדשו

'Shana Tovah' Greeting by the Lubavitcher Rebbe 
with His Handwriting: "the Pidyon Nefesh has 
been Received", and His Handwritten Signature

מכתב כתוב על דף רשמי. ברוקלין, תשכ"א.

מצב: טוב 

פתיחה: 400$
הערכה: 800$ - 1,000$

הרב  בסיוע  אוקראינה  דרך  באניות  משפחה  בני 
כי  ברשימותיו  כותב  בנו  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם 
מספר  נחסמו  מעירו  כשנפרד 
שבאו  מאנשים  לתנועה  רחובות 
לארץ  כשבא  מרבם.  להפרד 
קצרה  תקופה  תחילה  התגורר 
כשנה  ולמשך  אביב  בתל  במלון 
לימד  זו  בתקופה  בירושלים, 
והסתופפו  אמת  תורת  בישיבת 
שלמה  הרב  הישיבה  ראש  אצלו 
אברהם  הרב  והפוסק  הבלין  זלמן 

חיים נאה.

נגד  מאבק  ניהל  תקופה  באותה 
בחירת נשים לאספת נבחרי 'הוועד 
יהודה  שלמה  הרב  לצד  הלאומי' 

ליב אליעזרוב. 

הרב חן נפטר בכ"ה בכסלו תרפ"ו, 
הרבנים  השתתפו  בהלוייתו  הזיתים.  בהר  ונקבר 
והרב  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  דאז  הראשיים 

יוסף חיים זוננפלד.

נודע בחסידות חב"ד כחסיד וצדיק והעמיד תלמידים 
חשובים, נפטר בירושלים בכ"ד כסלו תרפ"ו.

שישה שבועות לאחר פטירתו נפטר גם חתנו שלום 
זלדה  בתו,  חמיו.  יד  על  ונקבר  שניאורסון,  שלמה 

)שנודעה לימים כמשוררת דגולה(, הייתה בת 12. 

החוקר התורני רד"צ הילמן זצ"ל היה בנו של ר' אשר, 
עליו מדובר במכתב שלפנינו. 

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 600$
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מליובאוויטש  מהרבי  חשוב  מכתב   .129
חוות  לדעת  "כדאי   – קדשו  בחתימת  זיע"א, 

דעת של שני רופאים מומחים"
Important Letter by the Lubavitcher 
Rebbe, with His Handwritten 
Signature – "It is Worthwhile to 
Receive the Opinian of two Expert 
Physichians"

מכתב מאת הרבי מליובאוויטש זיע"א, מודפס 
י"ב  קדשו.  בחתימת  וחתום  כתיבה  במכונת 

בטבת תשט"ז. על דף רשמי.

"הנה בעניינים כמו אלו כדאי לדעת חוות דעת 
ע"י  תתבקר  ולכן  מומחים,  רופאים  שני  של   ..
זמן  איזה  להיות  לזה  נצרך  ואם  שני,  מומחה 
וישלח  עיכוב  להיות  צריך  זה  אין  בבחינה, 
וטיפול  פלוני  רופא  ע"י  וירפאה  דברו  השי"ת 

פלוני". 

"... בברכה לבשר טוב בכל האמור" חתימת קדשו של 
הרבי.

מצב: טוב  ונאה 

פתיחה: 770$
הערכה: 1,000$ - 1,500$

שטר דולר מהרבי מליובאוויטש, אשר בזמן המסירה נרשמו עליו ברכות הרבי זיע"א  .130
Dollar Banknote by the Lubavitcher Rebbe, with Blessings by th eRebbe Written On 
it When It was Handed Out

דולר מהרבי, נרשם בשעתו על ידי המקבל, נוסח הברכות מהרבי, שמות שנזכרו:

לאברהם בן שאול, ויפית בת דליה, עטלי, לירן, ושאול

הצלחה, בריאות, פרנסה טובה, גידול הילדים בדרך היהדות והתורה, חזרה בתשובה, אמן!

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך.

קץ לכל הצרות והביעות, ועין רעה מאחרים, אמן

מצב: טוב 

פתיחה: $200
הערכה: 400$ - 500$
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חמישה  עבה,  כרך   .131
חומשי תורה – ונציה, רצ"ג – 

דפוס בומבירגי
Thick Volume, the 
Pentateuch – Venice, 
1533 – Bomberg 
Printing Press

והדפים  השער,  חסר.  עותק 
בצילום.  מושלמים   – י  דף  עד 
כך גם בהמשך הספר, הדפים 
ש,  רסג-רעו,  קמב,  הבאים: 
תקכו,  תטו;   – שצח  שנב-שנג, 
ודף המפתחות בסוף – כל אלו 
ועוד יתכן  בצילום.   מושלמים 

דף קם חלק. דפים קמא-קנח 
כוללים: חמש מגילות. 

פתיחה: 1,000$
הערכה: 2,000$ - 4,000$

ספרים נדירים

- מהדורה ראשונה  יקר’  ה’כלי  ספר שפתי דעת מבעל   .132
מענדל  מנחם  רבי  האדמו”ר  של  מיוחס  עותק   - ש”ע  פראג   –

האגער מווישווא – חתימות וחותמות עתיקות
Sefer Siftei Da'at by the Author of the 'Kli Yakar' – 
First Edition – Prague, 1610 – a Pedigreed Copy of 
the Rebbe rabbi Menachem Mendel Hager of Vishva 
– Ancient Signatures and Stamps
)בעל  מלונטשיץ  אפרים  שלמה  לרבי  התורה  על  דעת,  שפתי  ספר 
כ”ץ.  בצלאל  יוסף  בן  משה  דפוס  ראשונה.  מהדורה  יקר”(.  ה”כלי 
פראג, ש”ע ]1610[. שתי חותמות בעלות של האדמו”ר רבי “מנחם 
והג’  אויבערווישא  אבד”ק  מוויזניצא  שליט”א  בהרב  האגער  מנדל 
יע”א”. בדף השער חותמת מחוקה בחלקה “...דא אב”ד דפ”ק עלקוש 

יצ”ו”. איננו יודעים מיהו אותו גאון. החותמת נראית משנות הת”ק.  

או הת”ק.  בראש השער חתימה עתיקה קשה לפענוח, משנות הת’ 
בתוך השער רישום עתיק מאותה תקופה, שלא נחקר דיו.

בדף ג’ חתימה: “הק’ מאיר הכהן מגלוגא”, חתימה נוספת: “זאב וואלף 
בלא”א ]דוד טעבל[”, חתימות דהויות, ורישומי צנזורה.

קכב דף. 31 ס”מ.

מצב טוב,סימני עש. שיקום מקצועי. דף השער ושני הדפים הראשונים 
משוקמים בצורה מקצועית. כריכת חצי עור חדשה.

פתיחה: 500$ 
הערכה: 800$ - 1,500$
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 – שס”א  וניציאה   – תמיד  עולת  ספר   .134
הגהות עתיקות

Sefer Olat Tamid – Venice, 1601 – 
Ancient Glosses

אלבלדה,  יעקב  בן  משה  לרבי  תמיד  עולת  ספר 
ביאור על התורה. 

נדיר מאוד.

הת'  משנות  לשון(  )תיקוני  הגהות  הספר  לאורך 
בערך. 

בה  יד  בכתב  ארוכה  הערה  מופיעה  ע"ב  ק  בדף 
כבוד  במחילת  ענק  ע"ג  כננס  "ואני  כותב  המעיר 
הרמב"ן...  רבינו  על  להתנצל  באתי  המחבר  הרב 

וכו'"

שער בתחריט מרשים.

רל"א דף.

מצב טוב מאוד, דף השער משוקם. כריכת חצי עור 
חדשה נאה.

פתיחה: $350 
הערכה: 600$ - 800$

ספר תורת אמת לרבי אהרון ששון - ונציה, שפ”ו    .133
Sefer Torat Emet by Rabbi Aharon Sassoon – 
Venice, 1626

רבי אהרן ששון. עם  ותשובות מאת  ספר תורת אמת, שאלות 
וונציה.  רבני  הסכמת  כולל  המחבר.  של  ונכדו  בנו  הקדמות 
 .1626  - שפ”ו  ונציה,  קאליאוני,  ייואני  דפוס  ראשונה.  מהדורה 

בתוך הספר הגהה בכתב יד.

מצב טוב. שיקום קל. כריכה חדשה. נקבי עש זניחים.

פתיחה: 400$
הערכה: 600$ - 800$
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כרך מפואר! תנ"ך גדול עם ביאור – פונטפרקט,   .136
תק"ע-תקע"ו 

Impressive Volume! Large Bible with 
Commentary – Pontefract, 1810-1816

 כרך גדול של ספר התנ”ך, עם ביאור בלועזית בתחתית כל דף. 

עם  ניקוד,  ללא  לימין,  משמאל  נדפס 
ביאורים והערות שוליים רבות. מבוסס על 
oxonii 1776-[ התנ”ך בעריכת קוניקוט

1780[, והתנ”ך בעריכת ג’ובאני ברנארדו 
עם   ,]parma 1784-1788[ רוסי  דה 
ממקורות  שנלקטו  באנגלית,  הערות 

שונים.

שני חלקים כרוכים בכרך אחד גדול. שער 
נפרד לחלק השני.

חלק ראשון, תורה, נביאים ראשונים, 

דברי הימים, עזרא, נחמיה, אסתר.

XXII, 414 עמ’. 

חלק שני, איוב, תהילים, משלי, קהלת, שיר השירים, ישעיה, 
ירמיה, איכה, יחזקאל, דניאל, תרי עשר. 

IV, 438 עמ’.

חשובה  מהדורה   – שס”ז  ונציה,   – הרא”ש  שו”ת   .135
ומורחבת

HaRosh responsa – Venice, 1607 – Important, 
Extended Edition
]שס”ז- ונציה,  ]הרא”ש[.  אשר  רבינו  להרב  ותשובות  שאלות 

שס”ח 1607[. דפוס זאניטו זאניטי.

בהוצאה זו נוספו עשרות תשובות חדשות ומאות חלקי-תשובות 
ותיקונים אחרים בנוסח התשובות שנדפסו בהוצאות הקודמות.

קפ, ב ]16[ דף, 28 ס”מ.

מצב טוב, בלאי טבעי, מעט סימני עש, שיקום מקצועי קל בדף 
השער, כריכת חצי עור מהודרת.

פתיחה: 400$
הערכה: 700$ - 1,000$

מצב: טוב מאד. כריכה מחודשת – יוקרתית.

פתיחה: 150$
הערכה: 200$ - 400$
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מהדורה היסטורית! ספר שני לוחות הברית )של”ה( – אמשטרדם, שנת נח”ת – כרוך עמו ספר   .137
ווי העמודים – שנת הולדתו של הבעש”ט הקדוש – “סימנא מילתא”!

Historical Edition! Sefer Shnei Luchot haBrit (Shela) – Amsterdam, 1698 – Bound with 
Sefer Vavei HaAmudim – the Year of Birth of the Ba'al Shem Tov – "Simana Milta"!

ספר שני לוחות הברית לרבינו ישעיה הלוי הורוויץ. אמשטרדם, תנ”ח )1698(. עם שער מצוייר . 

ספר “שני לוחות הברית” כולל בתוכו חידושי הלכה רבים, יסודות תורת הנסתר, דרוש ומוסר, והוא בלול מכל 
חלקי התורה. הספר התקבל בכל קהילות ישראל, וכל גדולי ישראל מצטטים מדבריו. רבים מגדולי החסידות 

המפורסמים היו דבוקים בלימוד ספרי השל”ה בלב ונפש.

וכתב רבי יואל סירקיש - הב”ח - בהסכמתו לסידור 
וחיבוריו:  המחבר  קדושת  גודל  על  השמים”,  “שער 
“הגאון כמוהר”ר ישעיה הלוי זצ”ל... הניח אחריו ברכה 
בחבוריו הקדושים, וכאשר ראינו וקרינו בהם הרגשנו 
וזה  אברינו,  בכל  המעלות  מרום  הקדושה  השפעת 
לתקן  שמים  לשם  מחוברים  הם  שחיבוריו  האות 
הדורות הבאים אחריו...”. וכן כתב בעל ה”תוספות יום 
טוב” בהסכמתו על הסידור: “איש קדוש ונורא הוא... 
שבלי ספק נוצצה בו עוד רוח ממרום אשר הערו עליו 

מן השמים”.

מהדורת זו אשר שנדפסה באמשטרדם בשנת נח”ת 
נתקדשה בקרב קהילות החסידים, היות ואותה שנה 
היא שנת הולדתו של הבעל שם טוב. באגרות אדמו”ר 
תתנג(  ב’  )אגרת  מליובאוויטש  שניאורסון  הריי”צ 
כותב אודות ספר של”ה הקדוש שנדפס ב”שנת נח”ת 
הקדוש  הספר  התגלות  כי  מילתא  וסימנא  בהידור. 
גרם ‘נחת’ רוח למעלה, ובשנה ההיא נולד הבעש”ט 
נ”ע. ומרגלא בפומי’ קדישא של מורנו הבעש”ט שהוא 
נולד בשנה שנדפס של”ה הקדוש להאיר את העולם 

באור ה’ דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב”. 
רבי  בשם  מופלאה  מסורת  הריי”צ  האדמו”ר  וסיפר 
מנחם מנדל מוויטבסק על מה שקרה בעת הדפסות 
הספר:  של  השניה  והמהדורה  הראשונה  המהדורה 
זה  קדוש  וספר  הקדוש...  של”ה  ספר  “כשהדפיסו 
הלהיב והלהיט לבבות בני ישראל, ושלטה עין רעה, 
“בשנה   – הידועות...”  ות”ט  ת”ח  גזירות  ר”ל  אז  והיו 
את  השניה  בפעם  הדפיסו  הבעש”ט  נולד  שבה 
השל”ה הקדוש בעיר אמשטרדם, וגם אז היה קטרוג ר”ל למעלה על בני ישראל במדינת פולין, כמו שהיה ר”ל 

הקטרוג הראשון מיד כשנתפרסם ספר של”ה, אך ת”ל היתה שנת מנוחה”

כרוך יחד עם ספר ווי העמודים – אמשטרדם נח”ת לרבי שעפטיל בנו של בעל השל”ה, שמחמת כבוד אביו קרא 
לחיבורו בשם הקדמה.

חתימות בעלים “הירץ אורשיל” )מיהודי פרנקפורט בתקופת ההדפסה(. 
חתימה: “נפתלי בהר”ר יששכר?” – חתימה מתקופת ההדפסה.

מצב טוב, בלאי טבעי, חיתוך הדפים אדמדם, כריכת חצי עור חדשה נאה.
פתיחה: 1,000$ 

הערכה: 2,000$ - 4,000$
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בן  אהרן  לרבי   - חלקים  שני  אהרון  מטה  פרח  שו”ת   .139
- חיים אברהם הכהן פרחיא - אמשטרדם – תס”ג, מהדורה יחידה 

עותק נאה!
Parach mateh Aharon Responsa, Two Sections – by 
Rabbu Aharon ben Chaim Avraham haCohen Perachya 
– Amsterdam, 1700 – Single Edition – Nice Copy!

שאלות ותשובות בעניינים שונים ומשא ומתן עם חכמי דורו מאת רבי 
אהרן הכהן פרחיא

מגדולי חכמי שאלוניקי

אמשטרדם - תס"ג. מהדורה יחידה. שער נפרד לכל חלק. 

בראש כל חלק דף עם רשיון הדפסה בפורטוגזית.

שער מצויר עם דמויות משה ואהרן.

מצב טוב מאוד. השער הראשון משוקם ומושלם בחלקו מצילום. מעט 
סימני עש.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

של"ה – שני כרכים – פרנקפורט, תע"ז –   .138
סט מפואר

Shela – Two Volumes – Frankfurt, 1717 
– Impressive Set

אמשטרדם(.  )מיהודי  רענז"  "ליב  עתיקה:  חתימה 

חתימה עתיקה נוספת לא מפוענחת.

שער בתחריט מפואר. 

מצב כללי יפה מאוד. 

פתיחה: 300$
הערכה: 400$ - 500$



K
in

g 
D

av
id

 A
uc

tio
ns

 109 

ם
רי

די
 נ

ם
רי

ספ

שו”ת שמן המור להגאון רבי מרדכי רוביו - ליוורנו   .141
תקנ”ג – מהדורה יחידה – עותק נאה

Shemen Hamaor Responsa by Rabbi Mordechai 
Rubio – Livorno, 1792 – Single Edition – Nice 
Copy

שמן המר, שאלות ותשובות הלכתיות בד' חלקי השולחן ערוך, 
מאת הגאון רבי מרדכי רוביו מחכמי חברון. ליוורנו. תקנ"ג. 

על העותק חותמות המציינות שהספר מספרייתו של רבי חיים 
ברלין.

נ"ב, קי"ט דף.

מצב טוב מאוד. כתמי זמן.
פתיחה: 200$

הערכה: 400$ - 600$

תקון סופרים עם הפטרות, אמשטרדם, תקכ”ז   .140
- סט מפואר

Tikkun Sofrim with haftaroth – Amsterdam, 
1767 – Impressive Set

"תורת ה' תמימה : ... תקון סופרים הישרים ... לכתוב ולהגיה 
של  בנו  עי'  שנית   ... לביהד'  והובא   ...  / תורה  ספר  ממנה 

מוהר"ר איצק פרעמסלא והוסיף דברי אמת מאביו".

בראשית: ]5[, ד, פח, ו, ]2[, י ד'. שמות: ]5[, פט-קסא, ]3[, 
ז-יב, ]2[, יא-כד ד'. ויקרא: ]4[, קסג-ריב, יג-טו, ]2[, כה-לה 
ד'. במדבר: ]4[, ריג-רפג, טז-יח, ]2[, לג-מ, ]2[ ד'. דברים: 

]4[, רפד-שמז, יט-]כא[, ]2[, מא-נה ד'.

מצב טוב מאוד, כריכות חדשות מפוארות.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 800$
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הגדה של פסח – מעלה בית חורין – ווין תקפ”ג – תחריטי נחושת מרהיבים  .143
Passover Haggadah – Ma'aleh Beit Chorin – Wein, 1823 – Impressive Copper Engravings

משלושה  פירושים  עם  חורין,  בית  מעלה  פסח,  של  הגדה  סדר 
עמודי עולם: מהר"ם אלשיך. גבורות ה' למהר"ל מפראג. עוללות 
אפרים לרבי שלמה אפרים לונשיץ. בנוסף פירוש אברבנאל על 

החרוז אז רוב.

הפירושים  הדינים,  ההגדה,  נוסח 
בית  מעלה  בהגדה  כמו  והציורים 

חורין אמשטרדם תקמ"א.

דינים בלאדינו וביידיש באותיות צו"ר. 

תרגום אשכנזי לפיוטים "אדיר הוא" 
"אחד מי יודע" ו"חד גדיא”. 

נחושת  תחריטי  עשר  אחד  כולל 
מרהיבים.

חתימות בעלים "ארון בערלינער"

נב דף. 26 ס"מ.

הדפים  חיתוך  מאוד.  טוב  מצב 
להגדה  אופיניים  כתמים  אדמדם. 
של פסח. כריכת חצי קלף מאוחרת.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 800$

ספר קול יהודה לרבי יהודה ליב בן יוסף רופא – פראג   .142
ת”א - נדיר

Sefer kol Yehuda by Rabbi Yehuda Leib ben Yosef 
Rofeh – Prague, 1641 - Rare

ספר קול יהודה, דרשות על ספר בראשית לרבי יהודה ליב בן יוסף 
רופא.

מצב טוב, בלאי טבעי, כריכת חצי עור חדשה.
פתיחה: 200$

הערכה: 400$ - 600$
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מהדורה   - תקכ”ג  אמשטרדם,  יהודא,  מנחת   .145
ראשונה 

Minchat Yehuda – Amsterdam, 1763 – First 
Edition

ביאור על דברי רש"י בפירושו למסכת ברכות, מאת רבי יהודא 
 .]1763[ תקכ"ג  אמשטרדם,  שטטהנגאן.  וואלף  בנימין  רבי  בן 

מהדורה ראשונה.

חיבור יחודי המבאר כל לשון 'כלומר' שכתב רש"י. עם הסכמות 
ואת  חייו  קורות  את  המחבר  מגולל  ארוכה  בהקדמה  חשובות. 

טלטוליו. בשער, ציור אריות כשם המדפיס ליב זוסמנש.

]4[ לד דף, 19 ס"מ.

מצב טוב מאוד. דף ראשון מנותק משאר הספר. מעט כתמים.

פתיחה: 50$

הערכה: 200$ - 300$

בצירוף  פרענקל,  ברוך  רבי  הגאון  פירוש  עם  ארץ  מגיני   .144
ספר מעשה רקח מהגאון בעל שמן רוקח – למברג, תקצ"ו-תקצ"ז 

- מהדורה ראשונה
Maginei Eretz with the Commentary of Rabbi Baruch 
Frankel, with the Book ma'aseh Rokeach by the 
Author of Shemen Rokeach – Lemberg, 1836-1837 – 
First Edition

מגיני ארץ – שלחן ערוך אורח חיים - שני חלקים )בכרך אחד(. לעמבערג 
תקצ"ו-תקצ"ז.

נדפס לראשונה עם הגהות הגאון רבי ברוך פרענקיל מכת"י וכן נדפס 
 – רוקח  שמן  בעל  מסטנוב  אלעזר  רבי  הגאון  מכת"י  הגהות  לראשונה 

הגהות אלו לא נדפסו במהדורות אחרות.

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

מצב: טוב 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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פולמוס - קנה אברהם, פיורדא, תצ”ח - מהדורה ראשונה – ספר שנידון לגניזה! נדיר!  .146
Polemic – Kanah Avraham – Furth, 1738 – First Edition – a Book that was Sentenced 
to be Archived! Rare!

רבי  מאת  והיתר  איסור  דיני 
]טירני[  דניאל  ב"ר  אברהם 
תצ"ח  פיורדא,  מאפטשני. 

]1738[. מהדורה ראשונה.

המחבר כותב בשער שהוא כתב 
ושמע  שראה  כיון  הספר  את 
שיש שמתהלכים בחשיכה ולא 
אסור  ומה  מותר  מה  יודעים 
ללא  נדפס  הספר  באכילה. 
את  להכשיר  וכדי  הסכמה, 
הספר הביא המחבר בהקדמה 
מהם  ארוכה  ספרים  רשימת 
ומסביר  דבריו,  את  לקט 
בהסכמות. צורך  אין  שלכן 

רבי צבי הירש לוין, יצא בחריפות 
רבי  שאביו  וכתב  הספר,  נגד 
אריה לייב מאמשטרדם ]מגדולי 
הרבנים באשכנז שהיה חתנו של 
המחבר  את  בדק  צבי[,  החכם 
והושיב  ידע דבר)!(  ונמצא שלא 
שהעתיק  ונודע  זה  על  דין  בית 
ולכן  טעויות.  עם  הדברים  את 

הוכרז שיגנזו את כל הספרים.

כד דף, 20 ס"מ.

מצב כללי טוב, פגם בשער, דף 
אחרון מנותק, כתמי זמן.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

זוהר – זולצבאך תמ”ד – כרך גדול ומרשים  .147
Zohar – Sulzbach, 1684- Large, Impressive Volume

דפוסי  עפ"י  שנדפסה  מהדורה 
הוספות  עם  ולובלין,  קרימונה 
ו"אמרי  אמת"  "דרך  ופירושים 

בינה

בדפי הספר תרשימים קבליים, 
חתימות בעלים לא מפוענחות.

33 ס"מ

קלב, קח, קכח, טז דף.

מהדפים  חלק  מאוד,  טוב  מצב 
בצורה  משוקמים  הראשונים 
עור  חצי  כריכה  מקצועית, 

חדשה.

פתיחה: $300
הערכה: 500$ - 800$



K
in

g 
D

av
id

 A
uc

tio
ns

 113 

ם
רי

די
 נ

ם
רי

ספ

חמש  על  הזהר  חמה, פירושי  זהורי  מאוד!  נדיר   .148
מגילות, שאלוניקי, תצ”ח - מהדורה ראשונה

Extremely rare! Zehorei Chamah, the Zohar 
Commentary on the Five Scrolls – Salonika, 1738 
– First Edition

זהורי חמה. פירושי הזהר על חמש מגילות, מלוקט מספר הזהר 
על התורה, תיקוני הזהר וזהר חדש, על ידי רבי יצחק קרישפין. 

שאלוניקי, תצ"ח ]1738[. מהדורה ראשונה.

כותב  המחבר  קושטא.  רבני  הסכמת  עם  חשוב.  קבלי  ספר 
בהקדמה כי היו לפניו מאמרי זהר בכתב יד, שלא נדפסו.

רבי יצחק קרישפין ]קריספין[ היה תלמידו של רבי יצחק ן שאנג'י 
מחכמי  היה  יצחק,  באר  לספרו  הקדמה  חיבר  ואף  בשאלוניקי, 
אזמיר ושאלוניקי, עלה לירושלים וכיהן כדיין, נפטר בשנת תקי"א.

]2[ קיב דף, 19 ס"מ. 

בדפים  בשער,  רבים  פגמים  ישנם  אך  טוב,  במצב  הספר  רוב 
הראשונים והאחרונים.

פתיחה: 50$
הערכה: 300$ - 400$ 

שק  חיים  רבי  מאת  הדקדוק,  ידיעות   - חיים  יד   .149
“הנודע  לנדא  יחזקאל  רבנו  של  מוקדמת  הסכמה   -

ביהודה” - פראג, תקי”ט 
Yad Chaim – Grammar Book by Rabbi Chaim 
Sheck – Early Approbation by Rabbi Yechezkel 
Landau the "Nodah BiYehuda" – Prague, 1759 
1759

הוצאת דפוס בני משה ב"ק, פראג.

דוגמאות  ומביא  העברית,  של  הדקדוק  בכללי  עוסק  הספר 
מפורטות בעניינים רבים.

הקודש  לעבודת  ומשמש  "ש"ץ  היה  שק  חיים  רבי  המחבר 
בבית הכנסת החדשה בפראג".

בעמוד השני מופיעה הסכמה של בעל ה"נודע ביהודה".

28 עמ'.

מצב טוב-טוב מאוד. כריכה חדשה.

פתיחה: 100$

הערכה: 200$ - 300$
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משה,  ימין   - ספרים  שלושה  של  ראשונות  מהדורות   .150
קונטרס  תקל”ז,  אמשטרדם   - קאריגאל  משה  חיים  רבי  הגאון 

זיכרון לבני ישראל
First Editions of Three Books – Yemin Moshe, Rabbi 
Chaim Moshe Karigal – Amsterdam, 1777 – Kuntras 
Zikaron LiVnei Yisrael

* ימין משה, הגאון רבי חיים משה קאריגאל, אמשטרדם, תקל"ז

* קונטרס זיכרון לבני ישראל, הגאון רבי אברהם מזרחי, תקל"ח

* קונטרס שוחטי הילדים, רבי ישראל נאג'רה - תקל"ח

בק"ק  ש"ץ  אברהם,  ב"ר  קאריגאל  משה  חיים  רבי  מאת  משה,  ימין 
ספרדים ירושלים. 

מיוסד על הלכות שחיטה והלכות טריפות בשולחן ערוך עם הגהות 
ובנוסף  ימין משה מאת המחבר,  נסוב הפירוש  עליהן  הרמ"א, אשר 
שד"ר,  זאבי,  ישראל  אברהם  חיים  רבי  מאת  חיים  מים  באר  פירוש 

דרשן וראש ישיבה בעיר חברון.

בסוף הספר כרוכים עוד שני ספרים:

מאת  וטריפה,  שחיטה  הלכות  קיצור  והוא  ישראל,  לבני  זיכרון  ספר 
רבי אברהם מזרחי, שוחט בעיר ירושלים, נדפס בשנת תקל"ח.

המשוררים  מגדולי  נאג'רה,  ישראל  רבי  מאת  הילדים,  שוחטי  ספר 
והפייטנים העבריים בכל הזמנים, והוא פיוט המסכם את דיני והלכות 

שחיטה ובדיקה. נדפס בשנת תקל"ח.

בסוף הספר מצורפים שני מכתבים מאת הגאונים רבי שלמה שלם 
ורבי שאול מק"ק אשכנזים באמסטרדם, המבקשים לתמוך ברבי חיים 

אלעזר   מרבי  זהב  זר  עם  גאון  האי  לרב  והממכר  מקח   .151
לעוו בעל השמן רוקח - מהדורה ראשונה

Mekach VehaMimkar by Rabbi Hai Gaon with Zer 
Zahav by Rabbi Elazar Löw Author of Shemen Rokeach 
– First Edition

ספר המקח והממכר אשר בכללו ג"כ ספר המשכון ומשפטי התנאים 
ומשפטי הלואות ודינים אחרים. מרבינו רב האי גאון בן רב שרירא גאון.

גרסאות  וחילופי  מקומות  המראה  כל  לבאר  סביב  זהב  זר  וספר 
ר'  מהרה"ג  המחבר,  הרב  דברי  שהביאו  הפוסקים  מדברי  וליקוטים 
אלעזר ב"ר אריה ליב לעוו מפילץ מח"ס שמן רוקח וסמא דחיי ועוד, 

ווין, תק"ס. בדפוס יוזף הראשנצקיא.

4, ה-ק דף.

מהדורה ראשונה של זר זהב, מהדורה שניה של ספר המקח והממכר.

רישום של ר’ מאיר טויבר על כך שקנה את הספר מרבי ישעיה דייטש. רישום מעניין בדף שאחרי השער

מצב טוב-טוב מאוד. הדבקה בגב דף השער.

פתיחה: 50$
הערכה: 150$ - 200$

במסעותיו  זאבי  ישראל  אברהם 
לאיסוף כספים למען עניי חברון. 

89 דף.

מצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה: 50$
הערכה: 200$ - 300$
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אמשטרדם,   – שירים  עם  ייחודי,  חיבור   – כסף  משכיות   .152
תקכ”ה

Maskiyot Kesef – Unique Composition, with Poems – 
Amsterdam, 1765

לה”ה  “שייך  הת”ק:  משנות  בעלות  רישום  החיבור(  מתחיל  )בו  ג’  בדף 
האלוף והקצין כש”ת כ”ה בערמאן ממאיין]?[ פ”פ”. 

כז דף.

מצב טוב. נייר איכותי.

פתיחה: 50$  
הערכה: 100$ - 200$

 – עתיקות  חתימות   – תק”ל  פיורדא,   – יעקב  זכרון   .153
מהדורה ראשונה

Zichron Ya'akov – Furth, 1770 – Ancient 
Signatures – First Edition

מאת רבי יעקב ברלין זצ”ל.

בשער הספר חתימה: “קניתי בעד חצי ... יצחק ב”ה משה מנ”ש 
]מניקלשבורג?[”.

חתימה נוספת: “קניתי הק’ אפרים ברודא]?[”.

בדף כב ע”ב הגהה קצרה. 

מצב טוב. סימני עש די זניחים.

פתיחה: 50$
הערכה: 150$ - 200$

קנאת סופרים, ליוורנו, ת”ק - מהדורה ראשונה  .154
Kinat Sofrim – Livorno, 1740 – First Edition

קנאת סופרים, תשובות להשגות על ספר המצוות להרמב"ם. 
מאת הגאון רבי חנניה קזיס. ליוורנו ת"ק. מהדורה ראשונה.

חתימה משנת תקצ"ט בשער הספר.

 ]4[ לט ]1[ דף.

מצב טוב מאוד. כריכה חדשה. כתמים.

פתיחה: 50$
הערכה: 150$ - 200$
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ברורי המדות פראג, תקס”ז – הלכות שבת -   .155
מהדורה יחידה – עם הלוחות

Berurei HaMidot – Prague, 1807 – Hilchot 
Shabbat – Single Edition – with the Plates

ותחומין  מדות  בעיני  מקיף  ספר  המדות,  ברורי  ספר 
בהלכות שבת. מאת רבי טוביה לוויט הלוי.

פראג, תקס"ז. מהדורה יחידה. הסכמות בעל ה"תשובה 
מאהבה", רבי שמואל לאנדא ורבי מרדכי בנט.

ורבוע  התחומין  מדידת  דיני  "כל  מבוארים  בספר 
העיירות והבלעת הכפרים וקדור ההרים, ושיעור החבל 
של חמשים אמה לפי ערך אמה שלנו, ודין הנחת העירוב 

ושיעור".

חתימת בעלים.

שני חלקים. נו דף + 3 דפי לוחות.

כריכה  כתמים.  השער,  בשולי  פגמים  טוב.  כללי  מצב 
חדשה

פתיחה: 50$
הערכה: 150$ - 200$

יעקב מליסא, אמשטרדם  רבי  סדר תשליך שסדר   .156
תרט”ז ]1856[. מהדורה יחידה

Seder Tashlich Edited by Rabbi Ya'akov of Lissa – 
Amsterdam [1856] – Single Edition

מליסא,  יעקב  רבי  שסדר  ה"תשליך"  סדר  של  יחידה  מהדורה 
בעל נתיבות המשפט.

כריכת נייר חדשה, קיפולים בקצוות הדפים, מצב טוב.

יד עמ’.

19 ס"מ.

מצב כללי טוב. שיקום בנייר דבק בפוני. בלאי וקרעים בשוליים. 
מעטפת קדמית מנותקת. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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פולמוס – אמת מארץ – אמשטרדם, תר”ד  .157
Polemic – Emet MeEretz – Amsterdam, 1844

נראה  לא  מאוד!!  נדיר 
בשנים  במכירות 
הנראה  ככל  האחרונות. 
רבים  עותקים  נדפסו  לא 
וגם  זה,  דקיק  מקונטרס 
ולא  כמעט  המעטים 

השתמרו.

הירש  צבי  ר’  העורך: 
פקוא”מ  מנהל  לעהרן 
תוכן  באמשטרדם. 

החוברת: 

ישיבה  על  גם  מדובר 
ישראל’  ‘תפארת  בשם 
לימודים  קובעים  שבה 
יום  משמרות  “משמרות 

ליום”. 

רב  חתומים  המכתבים  על 
)עם  גאגין  אברהם  חיים 
יצחק  רבי  חותמתו(,  צורת 
ועוד  נבון,  פרחי, רבי מרדכי 

עשרות רבנים. 
מספר  במכתבים  מוזכרים 
משה  הצדיק  השר  פעמים 
מונטיפיורי וכן הברון ר’ אשר 

אנשיל רוטשילד.  

]8[ דף.
קרעים  מנותקים.  דפים 
הפנימי.  בצידם  קטנים 

חותמות בעלות.
מצב כללי טוב.
פתיחה: 100$

הערכה: 300$ - 400$

משמרת הברית, ירושלים, תר”ו, דפוס ישראל בק - נדיר  .158
Mishmeret Habrit – Jerusalem, 1846 – Printed by Yisrael Bak - Rare

בכתב  ארוך  כיתוב  יש  בספר 
יד ספרדי.

ספר משמרת הברית, בנושאי 
דעות  עם  וויכוח  אמונה, 
בן  אביעזר  רבי  מאת  המינים, 
יצחק מטיקטין. ירושלים, תר"ו 
]1846[. דפוס רבי ישראל בק.

רבי אביעזר ב"ר יצחק מטיקטין 
)אוצר הרבנים 40(, רב, מקובל 

עלה  אחדים,  ספרים  ומחבר 
לירושלים בשנת ת"ר.

ש' הלוי 36.

טוב-טוב  מצב  דף.  מ   ,]2[
מאוד. כריכה חדשה. כתמים.

פתיחה: 50$ 
הערכה: 150$ - 200$
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 – מודפס  מבואר  תרשים   – הזון-זייגר”  תחת  להניח  “ציור   .159
ירושלים, תרס”ו ]1906[ – נדיר מאוד

"An Illustration to Place Beneath the Zun-Zeiger" – 
an Annotated Printed Sketch – Jerusalem, [1906] – 
Extremely Rare

"זה הציור להניח תחת הזון זייגר, לפי אופן הראשון...". "קודם לכל תדביק 
ציור זה על לוח.... ואז הלוח תניח על רצפה.... וסביב הלוח תרשום עתה 

גבולות על הרצפה...". 

"נדפס בשנת תסור ]1906[ – אדרעסס ד' שפיצר בירושלם".

16 ס"מ.

מצב טוב. כתם על פני הדף. סימני קיפול.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

 - ישראל בק  – דפוס  ירושלים תרכ”ב   - ספר שערי צדק   .160
מהדורה יחידה

Sefer Sha'arei Tzeddek – Jerusalem, 1862 – Printed by 
Yisrael Bak – Single Edition

בתרי”ג  ישראל  ארץ  מעלת  עם  חז”ל  וספרות  והקדמות  ליקוטים 
נדפס  נודע בשם הרב דב”ש, הספר  בן שמעון  דוד  רבי  אותיות. מאת 
כראש  וכיהן  בירושלים  הרבנים  מחשובי  היה  המחבר  אך  שם  בעלום 
עלה  תרי”ד  בשנת  תקפ”ד  שבמרוקו  בראבאט  נולד  המערבים.  עדת 

לירושלים בה נפטר בי”ח כסליו תר”מ .

מצב טוב מאוד, כריכת עור מהודרת, דךף השער חתוך בחלקו העליון 
ללא חסרון.

פתיחה: 150$
הערכה: 250$ - 400$

תהילים עם ביאור זמרת יה – זיטאמיר ]באקשט[, תרל"ג  .161
Book of Plsams with the Zimrat Yah Commentary – 
Zhitomir [Baksht], 1873

ההגיון  וחוקות  הדקדוק  יסודות  פי  על  י-ה  זמרת  באור  עם  תהלים 
בן  זיינוויל  שמואל  רבי  מאת  הנפש,  וחכמת  והמליצה  הלשון  בחכמת 
יוסף שטערנבערג מונציה נכד הרב הגאון בעהמ"ח ספר שער המשפט, 
זיטאמיר, תרל"ג 1873. דפוס ר' יצחק משה באקשט. מהדורה ראשונה. 

בפתח הספר מבוא ארוך אודות כללי הביטוי בספר תהלים.

מצב: טוב. בדף האחרון יש קצת דבק 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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שולחן ערוך הרב, חלק שני – זיטאמיר, תרי"ט   .162
Shulchan Aruch HaRav, Second Section – 
Zhitomir, 1859 1859

עותק חסר, מתחיל בדף ז'. חסרים דפים נוספים.

מצב: בינוני. סימני עש. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$

זיטאמיר, סלאוויטא

נדיר ביותר! טור אורח חיים – סלאוויטא, תקע"ה –   .163
לא נראה במכירות!

Extremely Rare! Tur Orach Chaim – Slavita, 1815 
– has not been Seen in Auctions!

דפוס הרה"ק רבי משה שפירא זיע"א.

עותק חסר. מתחיל בדף יב. הדפים הראשונים פגומים, ומדף יט 
המצב טוב יותר. בסוף החלק השני חסרים הדפים שאחרי דף 

קכג. ]במקור: ]2[, רלה; ]1[, קלז דף.[

מצב: כתמי רטיבות ובלאי.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 300$
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מדרש רבות – נדפס על ידי האדמו"ר רבי שמואל אברהם שפירא – אוסטרהא, תקצ"ד ]1834[   .164
– נדיר ביותר, לא נראה במכירות!

Midrash Rabot – Printed by the Rebbe Rabbi Shmuel Avraham Shapira – Ostroh, 
[1834] – Extremely Rare, has not been Seen in Auctions

מדרש רבות על התורה וחמש מגילות. כפי שנזכר בהסכמות למהדורה זו, הספר נדפס על ידי האדמו"ר הקדוש 
רבי שמואל אברהם שפירא בהרה"ק רבי משה שפירא, ונכדו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. נדפס בבית דפוסו 

של הרבני המופלא שלמה אליעזר מרגליות. 

 
הסכמות: ודייני אוסטרהא, והגאון רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד אוסטרהא, הכותב: "כי ידוע ומפורסם לכל באי 
ונאה  להם  הנאה  בדפוס  ישראל  בני  אחינו  עם  ובניו  הנ"ל  המפורסים  החסיד  הרב  שעשה  הטובה  גודל  עולם 

לעולם בגודל היופי והידור הדפוס שלהם והגהה מדויקת שאין בה שום דופי". 

נדיר מאוד! לא נראה מעולם במכירות פומביות!

שער בדיו אדומה. 

הסכמות רבי חיים הכהן רפפורט ורבני אוסטרהא, ועוד. 

שני חלקים )עם שערים נפרדים( בכרך אחד.

בראש השער רישום בעלות מעניין: "... נפטר והלך לעולמו בשנת הנ"ו לימי חייו כבוד ... נודע לתפארת כקש"ת 
מוהר"ר דובער זצלל"ה... בעיר סלאנים... מ"ר". 

מצב: עותק מפואר 

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$
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קרבן ראשית – העותק של אב"ד מונקאטש הגאון הקדוש רבי צבי אביגדור אשכנזי "עושה פלא"   .165
/ חתימות קדשו ]בלה"ק![ של רבינו שלמה גנצפריד זצוק"ל בעל ה'קיצור שולחן ערוך' – עותק מיוחס 

בו למדו גאוני הונגריה
Korban Reshit – the Copy of Av Beit Din of Munkatch Rabbi Zvi Avigdor Ashkenazi 
/ Signatures of Rabbi Shlomo Ganzfried Author of the 'Kitzur Shulchan Aruch' – 
Pedigreed Copy from which the Geniuses of Hungary had Studied

ספרים – חתימות והגהות גאוני הונגריה

 .]1778[ תקל"ח  דאודר,  פרנקפורט  ראשית.  קרבן 
על מסכת ראש השנה. מאת רבי יהודה ליב מרגליות 

זצ"ל. מהדורה ראשונה ונדירה ביותר. 

נציג כאן את פרשת גלגולו של הספר שלפנינו:

בספר למדו גדולי ישראל שהתגוררו בעיר מונקאטש. 

צבי  רבי  הגאון  הוא  הראשון 
אב"ד  זצ"ל  אשכנזי  אביגדור 
בעיר.  הישיבה  וראש  מונקאטש 
ועל  תקפ"ד,  בשנת  נפטר  הוא 

כסאו ישב ה'בני יששכר' מדינוב.

ספר  על  היום  ידוע  לא  כנראה 
נוסף שנשאר מספרייתו של הרב 
אשכנזי. לפנינו פריט נדיר ביותר!

היה ידידו הקרוב של מרנא החתם 
עמדו  הרבה  שנים  במשך  סופר. 
והפכו  בהלכה,  בשו"ת  השנים 
לידידים. ידידותו של רצ"א אשכנזי 
לרבה  הוסיפה  החת"ס  בעל  עם 
כולו.  לגליל  תוקף  מונקאטש  של 
הוא זכה אגב שכתב לו הגאון בעל 
פלא״,  ״עושה  התואר  סופר  חתם 
להם  שהעניק  זכו  אחדים  שרק 

החתם סופר תואר זה.

רבי  הרה"ק  של  נכדו  היה  אשכנזי  אביגדור  צבי  רבי 
הקודש'  'טהרת  בעל  מלבוב  זיע"א  אשכנזי  יצחק 
]שם נדפסו הגהות מרצ"א אשכנזי[, ומצד אמו היה 
נכדו של הרה"ק רבי יצחק פיש זיע"א, גיסו של מרן 

הבעש"ט הקדוש.

פיש  אביגדור  צבי  רבי  המקובל  הגה"ק  היה  ]נכדו 
מנאפקאר זיע"א[.

לאחר שנפטר רבי צבי אביגדור, ירש את הספר גאון 
"]קניתי[  השער:  בראש  וחתם  במונקאטש,  אחר 
מעזבון האבד"ק מונקאטש... ד' תשרי תקפ"ה... הק' 

שלמה ]גראס?[" )החתימה מעט דהויה(.

בספר יש חותמת: "חברה קניין ספרים במונקאטש, 
בבית המדרש דר' יוסף זרח סג"ל", וחותמות נוספות 
של  צאצא  היה  ]הורוויץ[  סג"ל  הרב  החברה.  של 
וחשוב  מפואר  מדרש  בית  ובנה  הקדוש,  השל"ה 
במונקאטש. הוא היה בקשר עם רבי חיים סופר אב"ד 

מונקאטש, ומוזכר לשבח בספרי בני דורו.

בראש שער הספר שתי חתימות 
קדשו של רבינו שלמה גאנצפריד 
נדיר  דבר  הקודש,  בלשון  זצ"ל, 

ביותר! לא נראה במכירות!
יד:  בכתב  רישום  ישנו  בנוסף 
מו"ה  הרב  התו'  לה"ה  "שייך 

שלמה ג"פ"

מופיעה  הספר  מדפי  באחד 
הכהן  "מיכאל  רבי  חתימת 
זאלצער, גבאי". בנו רבי דוד בעל 
'דבר דוד' היה ראב"ד מונקאטש.

"יששכר  נוספת:  חתימה 
בישיבה  לומד  ...שפיעלמאן, 

בהעלמין"

נולד  גנצפריד:  שלמה  רבי  הגאון 
יוסף  רבי  לאביו  תקס”ד  בשנת 
באונגוואר.  ומו”ץ  דיין  שהיה 
הלר  הירש  צבי  הרב  תלמיד 
מחבר הספר הידוע “טיב גיטין”. ספרו הראשון “קסת 
באפען  לאור  יצא  סת”ם  כתיבת  הלכות  על  הסופר” 
סופר”  ה”חתם  מרן  להסכמת  זכה  הספר  תקצ”ד, 
עד  לתלמידים  סופר  קבלת  יתנו  לא  “כי  כתב  אשר 
בהגהותיו.  עיטרו  ואף  הזה”  בספר  בקיאים  שיהיו 
כיהן כראב”ד אונגואר משנת תר”י עד פטירתו בשנת 
עיקר  אך  חשובים,  חיבורים  עשרות  חיבר  תרמ”ו. 
“קיצור  המפורסם  העממי  ספרו  בשל  בא  פרסומו 
שולחן ערוך” אשר זכה למהדורות רבות מאז שיצא 

לראשונה באונגוואר שנת תרכ”ד.
פתיחה: 1500$

הערכה: 2,000$ - 4,000$
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העותק   – ראשונה[  ]מהדורה  אפרים  שער   .166
של הגאון רבי וואלף בוסקוביץ וגדולי רבני הונגריה 

בדורות האחרונים
Sha'ar Ephraim [First Edition] – the Copy 
of Rabbi Wolf Boskowirz and the Greatest 
Rabbis of Hungary in Recent Generations

שער אפרים. זולצבאך, תמ"ח. מהדורה ראשונה. שאלות 
דעה.  שער  א"ח.  שער  טורים:  ארבע  סדר  לפי  ותשובות 
בן  אפרים  רבי  הגאון  מאת  המשפט.  שער  נשים.  שער 

יעקב הכהן.

וואלף הלוי באסקוויץ".  "... הק'  א. בשער הספר חתימה: 
"הק' וואלף" , מגאוני דורו, בנו של בעל 'מחצית השקל'.

בר"י  שמעון  הק'  בזה  השי"ת  "חנני  נוספת:  חתימה  ב. 
מנאדאש החונה פ"ק ציפער והגליל" – רבי שמעון סידאן 
זצ"ל, תלמידו המובהק של החתם סופר, ומאוכלי שולחנו.

ג חותמת רבי אלעזר ריינמן זצ"ל אב"ד קרטשניף.

תולדותם בקודש

)ת"ק-תקע"ח(,  בוסקוביץ  הלוי  וולף  זאב  בנימין  רבי 
"מחצית  בעל  של  ותלמידו  בנו  הונגריה,  רבני  מגדולי 
בוסקוביץ  הלוי מקעלין אב"ד  רבי שמואל  הגאון  השקל" 
בקהילות  תורה  ובהרבצת  ברבנות  כיהן  )תפ"ד-תקס"ו(. 
משה  לרבי  רבה  בידידות  נקשר  ]שם  פרוסטיץ  אסאד, 
סופר בעל "חתם סופר", ראה "אישים בתשובות חת"ס", 
)באנהרט(.  ובאניהאד  קעלין  יארמאט,  פעסט,  קיג[,  אות 
העמיד מאות תלמידים גדולי תורה. גאונותו וחריפותו היו 
ביהודה",  ה"נודע  כבעל  דורו  גדולי  בפי  ולהערצה  לשם 
סופר  החתם  בנעט,  מרדכי  רבי  רנשבורג,  בצלאל  רבי 
ורבי עקיבא איגר ועוד. בין חיבוריו שבדפוס ובכת"י בולט 
הי"ד  חלקי  כל  על  משנה"  "סדר  היריעה  רחב  חיבורו 
על  הגהותיו  במלואו.  נדפס  שטרם  להרמב"ם,  החזקה 

הש"ס נקראו בשם "אגודת אזוב".

בשנת  נולד  ברית'.  'אות  בעל  זצ"ל,  סידאן  שמעון  רבי 
תר"ח  משנת  החל  ציפער.  אב"ד  תר"ה  משנת  תקע"ה, 
תחילה  למד  שבהונגריה.  טירנוי  קהילת  של  כרבה  כיהן 
עבר  משם  יערגען,  אב"ד  נאדאש  שמואל  רבי  דודו  אצל 
עשרה  חמש  ובגיל  באנט  יחזקאל  רבי  לישיבת  לנייטרא 
שנים  תשע  במשך  למד  בפרשבורג. שם  ללמוד  עבר 
אצל מרן ה'חתם סופר', ואף זכה סמוך לנישואיו לקבל 

סמיכת "מורינו”. 

באחת  שכותב  החת"ס, וכפי  של  שולחנו  מאוכלי  היה 
לק"ק  באתי  אז  שנים  לי"ג  "כשהגעתי  מהקדמותיו: 
סופר  חתם  בעל  רשכב"ה  אמ"ו  אצל  ללמוד  פרשבורג 
זצוק"ל אצלו למדתי ט' שנים, שמה שמתי לילות כימים 

והייתי  אמ"ו  בעיני  חן  ומצאתי  התורה  בלימוד 
ידיו  על  מים  ליצוק  זכיתי  שולחנו...  מאוכלי 

לשמש אותו והיה לי כאב”.

הוא  קרעטשניף.  אב"ד  ריינמאן  אלעזר  רבי 
ריינמאן  הירש  צבי  רבי  הגאון  של  בנו  היה 
חיים  אברהם  ר'  של  חתנו  קרעטשניף  אב"ד 
הייטב  נכד  שבגליציה  גלאגוב  האב"ד  רובין 
בראשות  עמד  מסויימת  בתקופה  מסיגוט.  לב 
ישיבה בקרעטשעניף אשר למדו בה כחמישים 
אלעזר  רבי  עזב  השלושים  בשנות  תלמידים. 
בביטשקוב,  והתיישב  קרעטשעניף  את  ריינמאן 
בגלאגוב.  חותנו  מקום  למלא  עבר  מכן  לאחר 
ריינמאן  חיים  אברהם  רבי  בנו:  בשואה.   נספה 

אב"ד קרעטשניף מח"ס ויצא פרח.

עש  סימני  קצת  משוקם.   הספר  שער  מצב: 
בכמה דפים

פתיחה: 800$
הערכה: 1,200$ - 1,500$
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קדשו  חתימת   – מטראני  מהר"י  שו"ת   .167
של צדיק יסוד עולם רבי דוד דייטש 

Mahari of Trani Responsa – Signature 
of Rabbi David Deutsch

פיורדא,  מטראני.  יוסף  רבי  של  תשובות  ספר 
תקכ"ח ]1768[.

דוד  הק'  בזה  אלקים  "חנני  חתימה:  הספר  בשער 
דייטש". 

מגאוני  )תקט"ז-תקצ"א(,  דייטש  דוד  רבי  הגאון 
דורו. נכדו של רבי מרדכי דייטש בעל "מור דרור". 
תלמיד המהר"ם ברבי בפרשבורג וה"נודע ביהודה" 
בפראג, אשר היה לרבו המובהק. ה"נודע ביהודה" 
חיבבו מאוד, כפי שניכר מעשרות התשובות אשר 
"לולא אהבתך  לו בספרו. באחת מהן כתב:  השיב 
גודל אהבתך  אך  כאלו,  בעניינים  דרכי להשיב  אין 

הוציאני חוץ לגדרי דעלך תלמידי החביב".

בשנת תק"ם נישא לבת דודו. כיהן כאב"ד ביעמניץ, 

לפטירתו  ועד  תק"ע  משנת  וסרדעהלי.  פראונקירכן 
כיהן כאב"ד ב"עיר חדש" )נאוואמעסטא(.

עמד בקשרי שו"ת ענפים עם גדולי דורו – רבו ה"נודע 
כל  משה".  ה"ישמח  ובעל  סופר"  ה"חת"ם  ביהודה", 

חכמי דורו העריצוהו עד מאוד. 

צדיק  "אותו  לספרו:  בהסכמה  כתב  סופר"  ה"חת"ם 
דברים  בתוכו  ראיתי  עולם...  גאון  ישראל  קדוש 
לשיחתו  זכינו  אם  אשרינו  בפז...  מסולאים  נפלאים 
מכל  בעדנו  להגן  לנו  יעמוד  הצדיק  וזכות  ולאורו... 

רע". 

מה"חת"ם  פתקאות  מצאו  דייטש  הרב  פטירת  אחר 
סופר" ששלח לו שיתפלל בעדו ובעד בני ביתו! 

"אור  שהוא  עליו  אמר  מרופשיץ  נפתלי  רבי  הרה"ק 
גדול המאיר מסוף העולם ועד סופו"!

כבר  דייטש החלה  והרב  סופר"  בין ה"חת"ם  הידידות 
רבי  רבו,  עם  נסע  סופר"  שה"חת"ם  בעת  בבחרותם, 
מדרשו  בבית  שהה  פראג  דרך  ובעברו  אדלר,  נתן 
גאונים.  בחורים  מאות  בו  שהיו  ביהודה",  ה"נודע  של 
רבי דוד דייטש היה אז בחור צעיר )מבוגר מה"חת"ם 
ל"חת"ם  אדלר  נתן  רבי  ואמר  אחת(,  בשנה  סופר" 
בחור  קליינע  דער  דוא  "זיעהסט  הלשון:  בזה  סופר" 
געפאלט מיר" ]אתה רואה, הבחור הקטן הזה מוצא חן 
בעיניי[, והראה לו על רבי דוד דייטש. וכשמוע ה"חת"ם 
סופר" דברי רבו, ידע שלאו מילתא זוטרתא היא, ומיד 

דבקה נפשו בו.

מחבר ספרי "אוהל דוד", שנדפסו בחייו. הגאון המחבר 
תשוקתו  ש"כל  משום  תורה,  ללומדי  בחינם  חלקם 
הייתה להרבות כבוד שמים", כדברי חתנו המהר"ם א"ש.

כמעט  ספריו,  הפצת  על  כספו  כל  את  שפיזר  מכיוון 
בא  אחת  שפעם  מסופר  ממון.  בידו  נותר  שלא 
והיה  סופר",  ה"חת"ם  ידידו  את  לבקר  לפרשבורג 
עליו מלבוש קרוע. שאל אותו ה"חת"ם סופר" אם אין 
נושא  אינו  מדוע  לו  ואמר  הן,  והשיב  אחר,  מלבוש  לו 

מלבוש האחר, והשיב שהוא קרוע עוד יותר מזה...

שקידתו  גודל  על  מסופרים  מופלאים  מופת  סיפורי 
ומידת חסדו וצדקותו. )על פי  בתורה, קדושתו הרבה 

"תולדות אנשי שם" וספרים נוספים(.

מצב: טוב 

פתיחה: 1800$
הערכה: 3,000$ - 4,000$
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'גורן  אברבנאל – העותק של הגאון בעל   .168
דוד' ובני משפחתו

Abravanel – the Copy of the Author of 
'Goren David' and the Members of His 
Family

אברבנאל.  יצחק  דון  רבי  מאת  התורה,  על  פירוש 
הענוויא )הנאו(, ת"ע ]1709[. מהדורה שניה עם מראי 

מקומות והוספות.

שער נוסף, הקדשה והקדמה בלטינית.

רישום: "גם על הספר הקדוש הלז באתי... שהוא שייך 
לאמו"ר הרב הגדול חריף ובקי בש"ס ... קדוש וטהור, 
דיייטש".  דוד  אהרן  מ"ה  כקש"ת  עולם  יסוד  צדיק 
הגאון  הרב  לה"ה  שייך  הספר  שזה  מעיד  אני  "גם 
המפורסם בכל קצוי ארץ לטוב ולשבח לפיו יצא באר 
חתום:  דייטש".  א"ד  מו"ה  כקש"ת  בנש"ק  חיים  מים 

"הק' יצחק מארקאוויטש". 

בספר ישנן חתימות: "הק' יצחק דוב בהג' מוה' אהרן 
דוד דייטש זצ"ל אבד"ק יארמאט והס' היה שייך לו". 

ונאים על כך שהספר שייך  מספר רישומים ארוכים 
לו, חתומים על ידי תלמידיו או מקורביו.

ומלואה  "לה' הארץ  )קצוצה(  חתימה עתיקה בשער 
הק' שמע]ון[" כ"ץ?

תולדותיו

דוד' מגדולי תלמידי החתם  'גורן  בעל  הגאון הצדיק 
הארץ,  בקרב  ישועות  כפועל  גם  ידוע  היה  סופר, 
להתברך  ומהסביבה  מקומו  אנשי  באים  היו  כאשר 
להם  אומר  היה  מצאנז  חיים  דברי  בעל  הגה"ק  מפי 
הצדיק  להגאון  לנסוע  אפשר  אלי  באים  מה  'לשם 
מיארמוט שבמקומכם' )שו"ת גורן דוד ח"ב עמ' ריג(. 
ראה בספר החתם סופר ותלמידיו )עמ' מט( שהחתם 
והעיד   ,)!( בתפלתו  עליו  מסתמך  שהוא  אמר  סופר 

עליו שהוא מזומן לחיי העולם הבא.

מצב: כריכה עתיקה ומרשימה, פגומה בחלקה. 
פתיחה: 500$

הערכה: 700$ - 1000$
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מצב: טוב מאוד, חלק שני מסתיים בדף פ'

פתיחה: 500$
הערכה: 700$ - 900$

צמח דוד – העותק של הדיין מפרשבורג רבי   .169
תלמיד  משמעון',  'שם  בעל  זצ"ל  אופנהיים  שמעון 

מרן החתם סופר – נדיר מאוד!
Tzemach David – the Copy of the Dayan 
of Pressburg Rabbi Shimon Oppenheim 
Author of 'Shem MiShimon', a Disciple of 
the Chatam Sofer – Extremely Rare

חלקים  שלושה   .]1768[ תקכ"ח  אופיבאך,  דוד.  צמח 
בכרך אחד. 

בתורה  המופלא  להחריף  "שייך  נכתב:  הראשון  בשער 
וביראה מו"ה שמעון אפענהיים החותם תלמידו הק' שלמה 
לבוב מפ"ב קאפל...". זהו הגאון רבי שמעון אופנהיים בעל 

'שם משמעון'. 

למיטב ידיעתנו לא נראו עד היום במכירות פריטים של 
הגאון!

תולדותיו

הגאון רבי שמעון אופנהיים זצ"ל, תלמידו של מרן החתם 
סופר, כיהן כדיין בעיר פרשבורג החל משנת תקצ"ב )או 
נפטר  סופר.  חתם  בשו"ת  נדפסה  אליו  תשובה  תקצ"ז(. 
בשנת תרי"ב. בשנת תרי"ז נדפס ספרו 'שם משמעון' על 
מסכת חולין. ראו עוד: החתם סופר ובני דורו, עמ' תרנד ואילך.

מראה כהן – העותק שהעניק המחבר לגאון רבי   .170  
 – אהרן קמפנר זצ"ל אב"ד טאטיס, עם חתימתו הנדירה 

פרנקפורט, תקל"ו – מהדורה יחידה
Mareh Cohen – the Copy Given by the Author 
to Rabbi Aharon Kampner Av Beit Din of Tatis, 
with His rare Signature – Frankfurt, 1776 – 
Single Edition

מראה כהן, על מסכת זבחים. מאת רבי יהודה הכהן מליסא. 
הספר  בפתח  יחידה.  מהדורה  תקל"ו.  דמיין,  פרנקפורט 

הסכמות גדולי ישראל. הדפסה מאירת עיניים.

נ"י, הק' אהרן ב"ר  בראש שער הספר נכתב "מהרב המחבר 
העובדה  לפי  וכן  היד,  כתב  סוג  לפי  טאטוס".  חופ"ק   ]---[
שהמחבר חי במחצית הראשונה של שנות הת"ק, אנו קובעים 
כי מקבל הספר והחותם בו הוא הגאון רבי אהרן קמפנר זצ"ל, 

אשר במשך כארבעים שנה כיהן כרבה של העיר. 

נפטר בשנת תקע"ג. "קול מרה נשמע בעירנו על פטירת גדול 
דורנו", נחקק על מצבתו. 

על כסאו ישב בנו רבי יוסף מקוטנא, ולאחריו נכדו רבי אהרון קוטנא )תקנ"ד-תרל"ד( תלמיד ה"חתם סופר". 

מצב: טוב מאוד. בלי כריכה. 

פתיחה: 200$
הערכה: 1000$ - 1500$
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נודע ביהודה – סדילקוב תקצ"ג – חתימות חשובות והגהות למדניות  .171
Noda BiYehuda – Sudilkov, 1833 – Important Signatures and Scholarly Glosses

שני חלקים בכרך אחד. 

קוזמין  לעיר  הכוונה  ]אולי  מקאזמין"  "הרב  עתיק:  רישום  השער  בראש 
שבאוקראינה. שם היה המו"צ רבי ישראל צבי משך מ"ג שנים, עד תר"ס. אז 

מילא מקומו בן בתו רבי שלמה אברהם בן רבי ישראל אויערבאך. 

הנזכר  קאזמין,  אב"ד  סג"ל  ליב  יהודה  רבי  לגאון  הכוונה  אולי  לחילופין 
בספרי משפחת החתם סופר ובתשובות רעק"א[. 

)ברומנית(, הנקראת  אוקנה-מורש   - ברומניה  היהודית  חותמת מהקהילה 
בהונגרית: אויוארה.

ביהודה.  הנודע  דברי  על  מאוד,  ארוך  חידוש  השער  בגב 

הינן  מהן  כמה  למדניות,  הגהות  הרבה  נמצאות  הספר  בדפי 
השוואות לדברי מרן החתם סופר.

באמצע הספר מביא משו"ת חתם סופר שנדפס בשנת תרי"ח.

חתימות עתיקות: "ישראל", "הק' שלמה דוד", "הק' יצחק", "הק' 
יצחק אייזיק הכהן".

מצב: פגמים בסוף הספר.

כדורון- שלמה'  ה'יריעות  שקיבל  העותק   – הריטב"א  חידושי   .172
דרשה ליום חתונתו – חתימות בנו רבי ישראל אולמאן זצ"ל

Chidushei HaRitva – the Copy Received by the 'Yeri'ot 
Shomo' as a Gift for His Wedding – Signatures of His Son 
Rabbi Yisrael Ulman

חידושי הריטב"א. פראג, תק"ע. 

העותק שקיבל הגאון רבי שלמה זלמן אולמאן בעל ה'יריעות שלמה' כדורון 
דרשה ליום חתונתו, וכך נכתב בשער הספר: "דורון דרשה להרבני ]מ' שלמה 
זלמן[ המיועד להיות ]חתן....[ מה' בונם ני"ו ]אבדק"ק[ מ"ד )מאטערסדארף( 
בראשונה  נישא  אולמאן  זלמן  שלמה  רבי  ]איגר?[...".  ממשפחת  הק'  דוד 

לבתו של הגאון רבי בונם איגר אחיו של רבי עקיבא איגר.

המפורסם  הגדול  הגאון  להרב  שייך  הקדוש  הספר  "זה  יד:  בכתב  רישום 
בכל קצוי ארץ חריף ובקי כבוד קדושת שמו תהלתו מוהר"ר שלמה זלמן 

אולמאנן אב"ד ור"מ דק"ק מאקא יע"א".

בספר יש גם מספר חתימות מבנו רבי ישראל אולמן וחותמתו בלועזית.

רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל, מגדולי מרביצי התורה בהונגריה, העמיד תלמידים רבים שהיו רבנים, ומורי הוראות 
בהונגריה, נולד באנשבך לאביו הגאון בעל דברי ר"ש. חתן רבי שמחה בונים איגר אב"ד מטרסדורף אחיו של 
רע"א. משנת תקפ"ו אב"ד מאקווא במשך כארבעים שנה שנים עד פטירתו בשנת תרכ"ג. מחיבוריו נדפסו ספרי 

יריעות שלמה על יו"ד, שו"ת , סוגיות ודרשות.

מצב: טוב 

פתיחה: 360$
הערכה: 500$ - 600$

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 800$
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שו"ת תולדות אדם – חתימת הגאון רבי ירמיה לעוו אב"ד אוהעל, ותיקון בכתב ידו  .173
Toldot Adam Responsa – Signature of Rabbi Yirmiya Löw Av Beit Din of Ohel and a 
Correction Handwritten by Him

שו"ת תולדות אדם. לבוב, תקע"א 1811. 

הגאון,  של  חתימתו  השער  בראש 
ובאמצע השער תיקן טעות, מספר 

מילים בכתב ידו.

תולדותיו

)תקע"א-תרל"ד(,  לעוו  ירמיהו  הרב 
לעוו  וואלף  בנימין  הרב  הגאון  בן 
גאוני  מגדולי  תורה',  'שערי  בעל 
סופר',  ה'כתב  של  בדורו  הונגריה 
כיהן ברבנות ווערבוי ואוהעל. מחבר 
הרמב"ם,  על  ירמיהו'  'דברי  ספרי 
ש"ס, חידושי סוגיות ודרשות. נפטר 
בכת"י  ממנו  ונשארו  צעיר  בגיל 
חידושי תורה רבים בהלכה ובאגדה.

הרב אליעזר זוסמן סופר )תקפ"ח-
הונגריה.  רבני  מגדולי  תרס"ג(, 
בשנותיו  סופר  החת"ם  אצל  למד 
המשיך  פטירתו  לאחר  האחרונות. 

גם  היה  מכן  ולאחר  סופר',  ה'כתב  בנו  אצל  ללמוד 
נישואיו  לאחר  שיק.  המהר"ם  של  המובהק  תלמידו 
הרב  הגאון  חותנו,  לצד  פאקש  בעיר  להתגורר  עבר 
לדיין  זצ"ל, אב"ד העיר. בפאקש התמנה  אונגר  יואל 
ומגיד מישרים ואף עמד בראשות ישיבה. בשנת תרי"ז 

כאחד  התפרסם  שם  האלאש,  העיר  לרב  נתמנה 
מגדולי היהדות החרדית בהונגריה. 
כתבי  קיבל  אליו  ההערצה  בשל 
הסמוכות  מהערים  רבנות 
להאלאש - פעלעדיהאז וסאבאד-

בנוסף  כי  - אשר הסכימו  סאלאש 
גם  שמו  ייקרא  בהאלאש  לרבנותו 
עליהן, בתנאי שיבוא לדרוש בעירם 
לאחר  תרמ"ו,  בשנת  בקביעות. 
פטירת חמיו, עבר למלא את מקומו 
שנים  כיהן  שם  פאקש,  ברבנות 
רבות, עד לפטירתו. מחבר ספרים 

סופר' ו'עט  'המקנה'  אליעזר',  'ילקוט  ביניהם  רבים, 
כריכה חדשה ונאה, עם טקסט בהטבעת זהב.

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 350$
הערכה: 500$ - 600$
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"לדה"ו יחזקאל".

מצב: טוב ויפה. כריכה מנותקת
פתיחה: $150

הערכה: 500$ - 800$

השולחן ערוך של הגאון רבי בנימין וואלף לעוו זצ"ל  .174
The Shulchan Aruch of Rabbi Binyamin Wolf Löw

וינה, תקס"ב. חלק שני. העותק עם חתימות של הרה"ג  שולחן ערוך. 
רבי בנימין וואלף לעוו מאוהעל זצ"ל, 

הרה"ג  לאביו  תרכ"א  בשנת  וואלף לעוו נולד  רבי  בנימין  הגאון  הרב 
רבי אלעזר אב"ד אוהעל ואונגוואר. הדפיס ספר 'פקודת אלעזר' לאביו 
בשם  שקרא  הספר  בראש  והחשובה  הארוכה  הקדמתו  עם  הגאון 
'אמתחת בנימין', גם הדפיס הספר 'אנשי השם' לזקינו הג"ר ירמי' לעוו 
ובסופו צירף כמה תשובות מאביו הג"ר  בעיר סאטמאר שנת תרצ"ג, 

אלעזר, וספר דברי ירמי' דרשות מזקינו.
נפטר בי"ב סיון תרצ"ה על אם הדרך ונטמן בקלויזנבורג.  

חתימת הגאון רבי וואלף לעוו: "שייך לי ב. וואלף לעוו בהגאון מהור"א 
מאוהעל".

גם יש חתימה: רבי יחזקאל גליק מסעמיהאי, ועוד חתימה רבנית שלא 
נחקרה.

מספר תיקונים בכתב יד.

בראש השער: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני חלק ראשון וגם חלק שני 
בעד י"ד...". 

"להה"ו שייך לי יחזקאל..."; "נתכבדתי בזה... שייך לי לשמי יחזקאל...". 

"הדיין  המחבר  הקדשת   – תרס"ו  וויצטען,   – חיים  מים  באר  מי   .175
מפאפא" רבי משה יוסף הופמן זצ"ל – נדיר מאוד

Mei Be'er mayim Chaim – Vitzten, 1906 – Dedication 
by the Author "The Dayan of Papa" Rabbi Moshe Yosef 
Hoffman – Extremely Rare

מי באר מים חיים, על מסכת ברכות. וייצטען, תרס"ו ]1906[. 

בראש השער הקדשת המחבר בכתב ידו ובחתימתו לרבי יעקב ווייס מפאפא: 

"בתורה ויראה טהורה כש"ת מהו' )יעקב( ווייס נ"י עמו"ש עם כל ב"ב ובני' 
עמו"ש מנאי הק' משה יוסף בהרר"מ האפמאן".

]ההקדשה קצוצה בראשה ובחלק מהמילים הדיו נמרח[.

נדיר מאוד. עד היום לא נראו ספרי המחבר הנ"ל עם הקדשתו!

מגדולי  היה  )תר"ג-תרפ"ח(  מפאפא"  "הדיין  הופמן  יוסף  משה  רבי  הגאון 
גאוני הונגריה וירושלים, תלמיד מהרי"א אסאד וה'כתב סופר'. החל משנת 
תרמ"ב כיהן כדומ"ץ בפאפא. שמו התפרסם כבעל מופת ואף סופר עליו 
שזכה לגילוי אליהו. בשנת תרס"ט עלה ירושלימה ונתפרסם כאחד מגאוני 

העיר. רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ראה עצמו כתלמידו.

דף השער מנותק. נייר יבש. 

מצב: טוב. נייר יבש 

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$



K
in

g 
D

av
id

 A
uc

tio
ns

 129 

ה
רי

נג
הו

ני 
או

 ג
ת

הו
הג

ת ו
מו

תי
ח

ם-
רי

ספ

תיקון שלמה – וינה, תרנ"ב ]1892[ – עותק מיוחס עם חתימת חשובות  .178
Tikkin Shlomo – Vienna, [1892] – A Pedigreed Copy with Important Signatures

שלמת  ספר  אליו  ונלווה  שפיצר.  זלמן  שלמה  לרבי  שלמה  תיקון 
בנימין. מאת רבי יוסף דובער כהן חתן המחבר. חותמתו בגב השער. 

בראש השער: "מתלמידו הק' יום טוב ליפמאן בהג' מו' יוסף וויען".

בספר יש חותמת של הרה"ג קלונימוס קלמן וועבער אב"ד פישטיאן. 
נולד בשנת תרל"א במאקאווא לאביו הרה"ג יוסף, וחתן הגאון רבי 
יוסף בער קאהן ראב"ד בוויען חתן רבי שלמה זלמן שפיטצער שהיה 
חתן החתם סופר! מי שהוציא לאור את הספר וחתם המחבר. למד 
אצל השבט סופר ואצל אב"ד פאקש. משנת תרנ"ט אב"ד רעטה, 
לראש  גם  נתמנה  תרע"ט  בשנת  פישטיאן.  אב"ד  תרס"ב  ומשנת 

לשכת היראים בסלובקיה. נפטר י"ז תשרי תרצ"ב.

דייטש  מענדל  מנחם  רבי  הגדול  הגאון  של  חותמת  ישנה  בנוסף 
זוננפעלד  חיים  יוסף  הרה"ג  חותן  בירושלים,  טאפאלטשאן  אב"ד 

)נפטר בשנת תרפ"ו(. 

בשער כתוב מתלמידו הק' יו"ט ליפמן ליב בהגמ' וויען

מצב: טוב 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

משיב נפש – העותק של הגאון רבי ישכר בערצי אב"ד טירגא מורעש  .177
Meshiv Nefesh – the Copy of Rabbi Yissachar Bertzi Av Beit Din of Tirga Moresh

רבי  חיברו  והמועדים,  עה"ת  ופלפולים  דרשות  נפש  משיב  ספר 
שמואל גינצלר. סיגעט תרע"ב 1912. מהדורה ראשונה ויחידה.

כמה חתימות, ורישום: "ניתן במתנה דורן דרשה משאר בשרי האשה 
הצנועה פעריל שטיין תחי' אני יששכר בערצי. גם כותב שייך לדודי 

חיים שטיין"

בערצי  ישכר  רבי  הגאון  חותמת 
שענבערג אב"ד טנימורעש.

מצב: טוב 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$
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דברי דוד ולשון לימודים – העותק של גאוני הונגריה ובראשם הגאון הגדול רבי יונה צבי ברנפלד   .178
אב"ד דברצין

Divrei David and Leshon Limudim – the Copy of the Geniuses of Hungary Headed by 
Rabbi Yonah Zvi Bernfeld Av Beit Din of Debrecen

ספר דברי דוד ]עם פירוש הלקט ואהל דוד[, על פרקי אבות. עם הפנים. 

פראג, תקנ"ה 1794.

מהדורה יחידה ונדירה ביותר. לא נראתה במכירות בשנים האחרונות.

כרוך עם התרגום האשכנזי 'לשון לימודים' על פרקי אבות ]1795[ – כברוב העותקים.

לפנינו העותק של הגאון הגדול יונה צבי בערנפעלד אב"ד דעברעצין זצ"ל. חתימתו: "הק' יונה צבי בערענפעלד". 

חתימה: "הק' מרדכי אולמאן", בן הגאון רבי אברהם אב"ד לאקענבאך )אחי ה'יריעות שלמה'(,

בספר ישנה גם הקדשה וחתימה של רבי מרדכי אולמן דורון דרשה להבחור שמחה קופשטיין )ראו להלן אודותיו(.

חתימה בפנים הכריכה: "הק' שמחה קאפשטיין...".

הקדשה: "לבני הרב אברהם אבא נ"י".

חותמות רבנים נוספים.

תולדותיהם

וגם  סופר,  הכתב  אצל  למד  יוסף,  רבי  לאביו  בטאפאלטשאן  תקצ"ד  בשנת  נולד  ברנפלד  צבי  יונה  רבי  הגאון 
ירמי' לעוו אב"ד אוהעל. בעת למדו  נייטרא, רבי  נייטרא, רבי יחזקאל בנט אב"ד  אצל רבי שלמה דייטש אב"ד 
בפרעשבורג הו"ל בשנת תר"ח את דרשת רבו הכת"ס לשבת הגדול, בא בקשרי שידוכים עם אסתר בתו היתומה 
של החת"ס, ונפטרה כ"ח ניסן תר"ט. משנת תרי"ד אב"ד אירשא, ומשנת תרל"ב אב"ד דעברעצין. נפטר כ"ז חשון 

תרנ"א ושם מנו"כ. מחבר ספר דרשות רבי יונה צבי. 

הגאון רבי שמחה קופשטיין, דיין בבודפשט, רב ואב"ד בשלוש קהילות בהונגריה: ווערשווער, פאמאז וסענדרא. 
כתב הערות ותרגם את ספר "שירת אדון" )בודפשט, תרל"ג(.

מצב: טוב מאד 

פתיחה: 250$
הערכה: 500$ - 600$
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שו"ת חכם צבי – זולקווה, תקכ"ז - העותק של הגאון האדיר רבי שמואל ראזענבערג מאונסדארף  .180
Chacham Zvi Responsa – Zholkva, 1767 – the Copy og Rabbi Shmuel Rosenberg of 
Unsdorf

בספר חתימה: "הק' שמואל ראזענבערג". חתימתו גם בלועזית.

הספר היה שייך גם לגאון רבי ישראל אייזיקסון אב"ד ערלוי. נולד בשנת תר"מ, מרבני רומניה החסידיים, אב"ד 
העיר ערלוי. מחבר ספר 'שומר מצוה' על תרי"ג מצוות. חותמתיו בדפי הספר.

אב"ד  וויינבערגער  זלמן  שמואל  ר'  הרה"ג  )בן  סעפלאק  אב"ד  וויינבערגער  פנחס  יושע  רבי  הגאון  בו  למד  וכן 
מארגערעטען בן המהריא"ץ(, הי"ד. חותמותיו בדפי הספר.

בראש השער חתימה: "הקטן... ארץ ישראל סמאטריץ". 

היה  זצ"ל  רוזנברג  שמואל  רבי  הגאון 
שבהרי  אונסדורף  העיירה  של  רבה 
ישיבה  יסד  שבסלובקיה.  טאטרה 
בחורים  מאות  כמה  עם  מפורסמת 
במהלך   . המדינה.  רחבי  מכל  שבאו 

חייו העמיד מאות תלמידים.

והתחנך  למד  תר"ב.  בשנת  נולד  הוא 
אפרים  רבי  של  בביתו  בבחרותו 
מטשאבא. אצל הרב טשאבא התחנך על 
משנתו של ה'כתב סופר'. בשנת תרכ"ט 
ובשנת  טשאבא  כאב"ד  לכהן  התמנה 
הראשי  כרבה  לכהן  נתמנה  תרמ"ד 
של העיירה אונסדורף. שם כיהן במשך 
תרע"ט בשנת  לפטירתו  עד  שנה   35

מצב: טוב מאד עם כריכת עור מהודרת 

פתיחה: 350$
הערכה: 500$ - 700$

הגאון  רבי  של  העותק   – תרס"ז  פיטרקוב,   – פורת  בן   .179
רבי אברהם יוסף גרינוולד מאונגוואר בנו של 'ערוגות הבושם'
Ben Porat Yosef – Piotrkow, 1907 – the Copy og 
Rabbi Avraham Yosef Greenwald of Ungvar, the 
Son of 'Arugot HaBosem'

בשער הספר חותמות הגאון רבי אברהם יוסף גרינוולד מאונגוואר, 
בנו של בעל 'ערוגות הבושם'. באחת מהן הוא מתואר כ"אב"ד דק"ק 

חוסט והגליל", ובשניה כ"אב"ד דק"ק אונגוואר".

כרב  כיהן  בתרפ"ח(  )נפטר  גרינוואלד  יוסף  אברהם  רבי  הגאון 
נקרא  ולבסוף  חוסט  כאב"ד  שימש  מכן  ולאחר  מאקווא,  בקהילות 

אחר כבוד לעיר אונגוואר המעטירה שם כיהן כאב"ד עד יום מותו. 

על מצבתו נכתב: "ארי שבחבורה, פאר הדור, שר התורה...". 

מצב: טוב 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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נודע ביהודה עם חתימה והגהות של הגאון רבי עמרם רוזנברג זצוק"ל הי"ד אב"ד ראצפערט  .182
Noda BiYehuda with the Signature and Glosses by Rabbi Amram Rosenberg Av Beit 
Din of Ratzpert

שו"ת נודע ביהודה, עם פירוש 'וזאת ליהודה'. וילנה, תרס"ד 1904. 

עמרם  רבי  הגאון  של  וחותמתו  חתימתו  בספר 
הגהות  ומספר  זצוק"ל,  מראצפערט  רוזנברג 
אחת  קצוצות.  מעט  בחלק  ידו,  בכתב  למדניות 

מההגהות חתומה: "עמרם".

שאול'.  'חמדת  בעל  רוזנברג  שאול  רבי  של  בנו 
כיהן תחת אביו כרבה האחרון של רצפרט נספה 

באושוויץ בשנת תש"ד.

מצב: טוב 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

שו"ת מהר"ח אור זרוע – חתימתו הנדירה של הגאון   .181
רבי שאול ראזענבערג מראצפערט זצ"ל – נדיר מאוד!

Maharach Or Zru'ah Responsa – the Rare Signature 
of Rabbi Shaul Rosenberg of Ratzpert – Extremely 
Rare!

תר"ך.   1860 בלפסיא  זרוע.  אור  מהר"ח  ותשובות  שאלות  ספר 
העורך והמו"ל: רבי יהודה רוזנברג.

לשש  קרוב  וטמון  ספון  ש"היה  יד  כתב  פי  על  ראשונה,  מהדורה 
מאות שנה".

בשער הספר חתימה: "חנני ד' בזה הק' שאול ר"ב ]רוזנברג[...". 
חתימתו הינה נדירה ביותר!

הגאון רבי שאול רוזנברג )נולד תרכ"ה( בעל 'חמדת שאול', גאב"ד 
"גאון ישראל וקדושו המפורסם בצדקתו  רצפרט משנת תרס"ד. 
מרגליות  מפיק  פה  בעפ"ת  עיונו  בגודל  בשערים  נודע  ובחכמתו 
שאול"  "חמדת  בעל  בשנים".  עשרות  בישראל  לתורה  הרביץ 
מאמרים  נדפסו  בחייו  תורתו  מחידושי  וחידושים.  דרשות  שו"ת, 

ב"שערי אורה" "וילקט יוסף".

כרוך עם: ייטב פנים. עותק חסר.

מצב: טוב 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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הגאון  של  העותק   – גנצפריד  לר"ש  זבח  תורת   .183
יהודה מילער אב"ד פעטראזשעני  האדיר רבי אשר אנשיל 

וגאוני משפחתו – הגהות בכתב יד
Torat Zevach by Rabbi Shlomo Ganzfried – the 
Copy of Rabbi Asher Anschil Yehuda Miller Av 
Beit Din of Petrazsheni and the Geniuses of His 
Family – Handwritten Glosses

וניקור.  הריאה  טריפות  דם,  כיסוי  שחיטה,  הלכות  זבח.  תורת 
והוספות  תיקונים  עם  שניה  מהדורה   .1869 תרכ"ט  אונגוואר 

מהמחבר. 

וחותמות הגאון רבי אשר  בשער הספר חתימת 
אנשיל יהודה מילער זצ"ל.  "בע"ה שייך לי לשמי 
הק' אשר אנשיל יהודה מיללער חופק"ק ט' לוטץ 

תע"א תרס"ח".

בדפי הספר הגהות עיוניות בכתב ידו.

מצב: טוב, קרע בדף השער 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

 - זצ"ל  בראך  שאול  רבי  להגאון  המלוכה,  דבר   .184
העותק של בן דודו וחתנו הגאון יעקב יוסף יונגרייז אב"ד 

ניר-מאדע 
DEvar haMelucha by Rabbi Shaul Brach – the 
Copy of His Cousinand Son-in-Law Rabbi Ya'akov 
Yosef Jungreis Av Beit Din of Nir-Madeh

דבר המלוכה. מאת הגאון רבי שאול בראך אב"ד קאשוי. ווראנוב, 
תרצ"ה. מהדורה ראשונה.

ב"ר  בראך  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  של  האישי  העותק  לפנינו 
שמואל אב"ד נירמאדא, עם חתימתו!

בשער הספר חותמות )בעברית ובלועזית( של חתנו של המחבר 
הגאון רבי יעקב יוסף הלוי יונגרייז זצ"ל, אשר כיהן תחתיו כאב"ד 

ניר-מאדע שבהונגריה.

מצב: טוב 

פתיחה: $100
הערכה: 300$ - 400$



ט | יולי 2019
שע”

ת
מוז 

ת

 134 

ה
הונגרי

ת גאוני 
הו

הג
ת ו

מו
תי

ח
ם-

ספרי

כסף נבחר - העותק של הגה"צ רבי ישראל מאיר גליק אב"ד קעזמארק  .185
Kesef Nivchar – the Copy of Rabbi Yisrael Meir Glick Av Beit Din of Kezmark

כסף נבחר. למברג, תרמ"ה.

אב"ד  זצ"ל,  גליק  מאיר  ישראל  רבי  של  חותמתו  הספר  בשער 
אב"ד  זצ"ל  גליק  יצחק  רבי  הגה"צ  של  בנו  היה  קעזמארק. 

סענטפעטער שבהונגריה ובעהמח"ס חינוך בית יצחק.

וואלף  דהיינו  להנ"ל  שייך  הקדוש...  הספר  זה  יד:  בכתב  רישום 
אליעזר...". 

מצב: טוב קרע קטן בדך השער 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$

וראש הישיבה  הי"ד אב"ד  רוזנר  יהודה סג"ל  רבי  – חותמת   ]1810[ – לבוב, תק"ע  כהן  תקפו   .186
בסעקלעהיד / חתימה עתיקה חשובה

Tkafo Cohen – Lvov, [1810] – Stamp of Rabbi Yehuda Segal Rosner Av beit Din and 
Rosh Yeshiva in Sekelheid / Important Ancient Signature

רוזנר  סגל  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון  של  חותמתו  הספר  בשער 
סקלהייד  ברבנות  כיהן  שנה   39 הונגריה,  מגדולי  )תרל"ט-תש"ד( 
והחשובות  הגדולות  הישיבות  אחת  שהיתה  הישיבה,  ובראשות 

בהונגריה. מאנשי שלומם של אדמו"רי סאטמר. 

נספה  התורה.  ועל  שו"ת  הש"ס.  על  יהודה"  "אמרי  הספרים  מחבר 
בשואה עם משפחתו הי"ד.

מכיוון  הכהן".  "אלעזר  עתיקה  רבנית  חתימה  מופיעה  הספר  בשער 
ת"ח  היה  בו  שהחותם  מעריכים  אנו  למדני,  הנו  שלפנינו  שהספר 
חידושי  בעל  זצ"ל  הכהן  אלעזר  רבי  בגאון  ומדובר  יתכן  ובר-אוריין. 
מהרא"ך, אשר נולד בשנת תקנ"א )1791(, והיה חתנו של הגאון רבי 
יעקב מליסא. הוסמך להוראה בידי חותנו ובידי רבי עקיבא איגר. היה 
אב"ד פולטוסק וסאכאטשוב. היה חסיד של האדמו"רים מפרשיסחא, 
חידושי  את  חיבר  וסאכאטשוב.  גור  אצלו(,  תוקע  בעל  )היה  קוצק 

מהרא"ך, אבות דר' אלעזר, זכר צדיק יסוד עולם, נחל בכי, ועוד.

מצב: טוב מאד בלי כריכה 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$
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ספרים – עותקים מיוחסים

רבינו  של  העותק   – התרומה  ספר   .187
המלבי"ם / חתימת חתנו של מרן רעק"א

SEfer HaTerumah – the Copy of the 
Malbim / Signature of the Son-in-Law of 
Rabbi Akiva Eiger

ספר התרומה מרבי ברוך מגרמייזא. זולקווה, תקע"א. 
מהדורה שניה. 

בעותק שלפנינו למד הגאון הקדוש רבי מאיר לייבוש 
מלבי"ם זצ"ל בעת היותו רב בבוקארעסט עיר הבירה 

ברומניה. חותמו נמצא בדף השער. 

בנוסף, יש בספר חתימתו של הגאון רבי נפתלי הירש 
בלייכראדע חתן בנו של הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל, 
אשר היה חביב עליו מכל נכדיו, והיה תלמידו האהוב. 
נשא ונתן עם רעק"א בהלכה וכמה תשובות בשו"ת 
ורבו  זקנו  חותנו  אליו.  ממוענות  איגר  עקיבא  רבי 
אהבו כאהבת אב לבן ולרוב חביבותו אצלו היה רגיל 
'חתני' על אף שהיה חותנו זקנו. הוא  רעק"א לכנותו 
הוציא לאור את הגהות רבי עקיבא אייגר. כיהן כאב"ד 

בעיר קארניק. 

רבינו מאיר ליבוש מלבי"ם )תקס"ט-תר"מ( מדמויות 
חותמם,  את  עליה  והטביעו  לישראל  שעמדו  ההוד 
גאון  זה  כל  ועם  האחרונים  התנ"ך  מפרשי  גדול 
ספרו  עליו  יעיד  כאשר  ובהוראה  בהלכה  מובהק 
הראשון ארצות החיים, לוחם מלחמת ה' במשכילים 
כל.  מפני  חת  אולם  ורדיפות,  הצקות  כך  על  וסבל 
פירושו,  מעוצמת  נפעמו  החוגים  מכל  ישראל  גדולי 
אמר  מסלונים  הזקן  שהאדמו"ר  עד  ועמקותו  היקפו 
המלבי"ם  של  ביאורו  כמו  חיבור  לעשות  אפשר  שאי 
של(. עמ'  מרדכי  )מאמר  הקדש  רוח  ידי  על  לא  אם 

מצב: טוב מאד 

פתיחה: 750$
הערכה: 1,000$ - 1,200$
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מצעהל,  זצ"ל  רוזנבום  מנדל  רבי  השתדלן  של  העותק   – תקל"ז  שטרסבורג,   – סתרים  לחם   .188
שר האוצר של בוואריה, ראש הקהל בוירצבורג, ומי שמינה את רבי יצחק דב הלוי במברגר לרבה של 

וירצבורג כחלק מהמערכה נגד הרפורמים – לא נראה כדוגמתו במכירות!
Lechem Setarim – Strasbourg, 1777 – the Copy of the Lobbyist Rabbi Mendel 
Rosenbaum of Tzehl, the Finance Minister of Bavaria, the Head of the Community of 
Virtzburg and the One who Appointed Rabbi Yitzchak Dov Bamberger as the Rabbi 
of Virtzburg as Part of the Struggle against Reform Judaism – has never been Seen in 
Auctions!

מסכת  על  וחידושים  פירושים  סתרים,  לחם  ספר 
שטרסבורג,  אלגאזי.  שלמה  רבי  מאת  זרה,  עבודה 

תקל"ז. הסכמת ה"נודע ביהודה".

השער  בראש 
בכתב  רישום 
יונה  רבי  ]של  יד 
"שייך  רוזנבום?[: 
]-לאדוני  לא"א 
מענדל  כ"ה  אבי[ 
שיחי'".  ראזענבום 
לא  נוספת  חתימה 

מזוהה. 

לא  ביותר.  נדיר 
היום  עד  נראה 
פריט  במכירות 
רבי  של  כלשהו 

מנדל רוזנבוים!!

רוזנבום  מנדל  רבי 
בשנת  נולד 
 )1783( התקמ"ד 
טאלהיים  בעיירה 
בוואריה  שבמדינת 
גרמניה  שבדרום 
ו  ת ח פ ש מ מ (
בני  "מנהג  נתקיים 
המנהג   - דרייפוס" 

בקהילות מבני גרמניה לסעוד בשמיני עצרת סעודה 
שלישית בסוכה. ראה בספרו של הרב יעקב עטלינגר 
רבי  תרס"ח(  סימן  יעקב"  "בכורי  סוכה  הלכות  על 
השמונה  שנתו  ועד  לתורה,  באהבתו  הצטיין  מנדל 
כריסו  ומילא  הפוגות,  בלי  בה  ושקד  עמל  עשרה 
שלח  אישה,  נשא  שנה  עשרים  בן  ובפוסקים.  בש"ס 
ידו במסחר והתעשר. עם היותו טרוד במסחר הרבה 
צעירים  חשבונו  על  בביתו  והחזיק  בתורה,  לעסוק 
שעסקו בתורה יומם ולילה והיה לומד עמם שיעורים 

קבועים. בהם היה רבי אליעזר ברגמן שלימים הפך 
החל  צעהל  של  רבה  רוזנבוים  יונה  רבי  בנו,  לחתנו. 

משנת תרל"ב, עורך 'גידולי טהרה'. 

הוכר  רוזנבום  מנדל  רבי 
יהודי  של  הראשי  כשתדלן 
היה  בראשם,  ועמד  בוואריה 
לודוויג  ויועצי  שרי  בין  נחשב 
ובנו  בוואריה  מלך  הראשון 
יוסף,  מקסימיליאן  המלך 
בתואר  כינוהו  ואף  שכיבדוהו 
רוזנבאום  היהודי.  החשמן 
עשה רושם גם על מקסמיליאן 
ובהשתדלותו  עצמו,  יוסף 
שהוטלו  גזירות  כמה  בוטלו 

על יהודי המדינה.

הרפורמים  תנועת  כשהחלה 
התייצב  בגרמניה  להתפשט 
את  ונטרל  נגדה,  רוזנבאום 
בקהילת  הרפורמים  השפעת 
רפורמי  להציב  וירצבורג 
רבי  רבה  פטירת  לאחר  כרב 
במקומו  והושיב  בינג  אברהם 
הלוי  דוב  יצחק  רבי  את 

במברגר.

רבי מנדל רוזנבאום מוזכר גם 
לויטפולד  של  האוצר  כשר 

נסיך ועוצר של בוואריה.

 )1868( תרכ"ט  שנת  בראשית  נפטר  מנדל  רבי 
עליו  שקוננו  ליהודים  גדול  אבל  היה  מותו  בצעהל. 

ברחבי בוואריה כולה.

פריט נדיר וחשוב!

מצב: טוב 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 800$



K
in

g 
D

av
id

 A
uc

tio
ns

 137 

ם
סי

ח
מיו

ם 
קי

ת
עו

--
ם

רי
ספ

ספר יונה עם ביאור הגר"א – ורשה, תקצ"ז – העותק של רבני משפחת ה'חמדת שלמה' אשר   .189
העניק הסכמה לספר

The Book of Jonah with the Hagra Commentary – Warsaw, 1837 – the Copy of the 
Rabbis of the Family of the 'Chemdat Shlomo' who Approbated the Book

של  הסכמה  יש  בספר 
זלמן  שלמה  רבי  הרה"ג 
החמדת   - ווארשא  אב"ד 

שלמה. 

חתימות  ישנן  בספר 
הגה"ק  בן  יואל  רבי  של 
וכן כמה  ה'חמדת שלמה', 
חתימות של בנו הרב הגאון 
ליפשיץ  וואלף  זאב  רבי 

זצ"ל אב"ד מלאווא .

בשער:  נוספות  חתימות 
"אברהם אהרן".

גאון  היה  וואלף  זאב  רבי 
של  ישיבה  והיה  אדיר, 
החדושי  תלמידים,  מאות 
יש  ד'  סי'  באו"ח  הרי"ם 
תשובה "להגאון רבי וואלף 
נכד הגה"ק אב"ד ווארשא"

בסוף  ארוך  כיתוב  ישנו 
הספר: "שייך להרב המאור 
הגדול מעוז ומוגדל החריף 

היוחסין  שלשלת  והבקי, 
הצדיק והחסיד הגאון הגדול 
של  בנן  והמופלג  המופלא 
השלם  החריף  קדושים 
והנעלה  היקר  המפואר 
וואלף  זאב  מוהר"ר  כקש"ת 
ליפשיץ  במהר"י ז"ל בהגאון 
המאה"ג  החריף  הגדול 
פאר  התורה  שר  הצדיק 
עטרת  הגולה  מאור  הדור 
יחיד  החכמים  תפארת 
ד'  קדוש  ישראל  וצבי  בדורו 
זלמן  שלמה  ורבנא  מרבנא 
בעה"ח  זצללה"ה  ליפשיץ 
חמדת שלמה אב"ד ווארשא 

והאב"ד פראגא".

כרוך עם ספר נוסף.

הכריכה  מאד  טוב  מצב: 
מנותק 

פתיחה: 250$
הערכה: 400$ - 500$
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מלא  מחעלמא,  הלוי  אברהם  הגדול  הגאון  של  העותק   - תפ"ט  אמשטרדם,   – הריטב"א  ספר   .190
מקומו של היעב"ץ ברבנות העיר עמדין

Sefer HaRitva – Amsterdam, 1720 – the Copy of Rabbi Avraham HaLevi of Chelm, the 
Replacer of the Ya'avetz as Rabbi of Emdin

‘שער  המפורסם  הסידור  של  העורך  גם  הוא  שלפנינו,  הריטב”א’  ‘חידושי  עורך  כי  מתברר  ראשונה.  מהדורה 
השמים’ של השל”ה. רבי אברהם הורוביץ, ערך את הסידור מתחילתו ועד סופו, הוא זה שצירף לסידור עשרות/

מאות תפלות, תחינות, פירושים והלכות. הוא זה שקבע את נוסח התפלה. ראה ‘סידור השל”ה בהוצאת ישיבת 
הורוביץ  רבי אברהם  אודות חלקו העיקרי של  א’,  )1998([, בהקדמת העורכים לחלק  ]תשנ”ח.  ‘אהבת שלום 
בעריכת ‘סידור השל”ה’ הראשון. עורכי ההוצאה המהודרת של הסידור לא שמו לב לכל ההקדמות וההסכמות 

אשר ב’חידושי הריטב”א’ שלפנינו השופכים אור נוסף על הדפסת הסידור הראשון ‘שער השמים’.
רבי אברהם הורוביץ, החליט לאחר סיום הדפסת הסידור שם באמשטרדם בשנת תע"ז ]1717[, כי יש להמשיך במילוי 
רצונם של אביו רבי ישעיה הורוביץ, וסבו רבי שעפטעל הורוביץ ולהדפיס את חידושי הריטב"א עם הוספות בני 
משפחת הורוביץ. את הנימוקים לכך מספר בהקדמתו הארוכה. בין 'המסכימים' נמצא רבי נפתלי כץ רבה של 
פרנקפורט, הוא 'המסכים' גם על הדפסת סידור 'שער השמים' בשנת תע"ז ]1717[, וגם על הדפסת 'חדושי 
הריטב"א' שלפנינו. בהסכמתו הארוכה הוא קושר את שתי ההדפסות. הנה לשונו בהסכמתו לחידושי הריטב"א 
"... ויצא לו מוניטין בספרו הקדוש כאן ספר שני לוחות הברית, וסידור הקדוש שער השמים, ושארי ספרי ... וגם אני 
ראיתי ענינים גדולים נפלאים ונחמדים מאד בחיבוריו ... ועתה רוצה ... המופלג ... אברהם סג"ל דיין מק"ק פוזנן 
... חידושי הריטב"א ... וגם חדושים נפלאים וחידושי דינים מאב ובנו ...הגאון הגדול החסיד המפורסם ...רבי ישעיה 
סג"ל זצ"ל בעל השל"ה, ומבנו ... החסיד המפורסם שעפטעל סג"ל... וזה האות שהחיבורים הם מחוברים לשם 
שמים לתקן הדורות הבאים אחריהם, כי נחברו בלשון צח ונקל שיבינום כל מי שיודע ספר.... ומאחר שהעיר ... 
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וקם בן בנו דור רביעי ... ומי לנו גדול קרוב לזמנינו כמוהם ...". ידועה ברכתו של רבי יואל סירקיס - הב"ח, שניתנה 
בהסכמתו לסידור 'שער השמים' "כי כל המתפלל בו בודאי לא תשוב תפלתו ריקם". כאמור לעיל, רבי אברהם 
הורוביץ הוא זה שערך את הסידור המבורך. הוא זה שקבע את הנוסח, את הפיוטים, את ההלכות והפירושים. ועל 
זה ניתנה ברכת הב"ח. ספר 'חידושי הריטב"א - עם חידושי השל"ה ובנו', שלפנינו, נערך גם הוא ע"י רבי אברהם 

הורוביץ סגל הורוביץ הנ"ל. כהמשך למלאכת הקודש של הדפסת סידור 'שער השמים'.

בראש השער חתימה: "... חנן בזה אותי הק' אברהם הלוי מחעלמא". 

הגאון ר' אברהם הלוי מחעלמא, מוצאו מפולין והוא אחד מגאוני אשכנז האחרונים. יליד העיר דעסוי, בנו של רבה 
של דעסוי, רבי משה הלוי, וחתם עצמו בחילופי שו"ת וחידו"ת עם גאוני דורו בשם "אברהם הלוי מחעלמא". הוא 
שימש ברבנות בכמה קהילות קודש בצפונה של גרמניה, בסביבת עיר המחוז הנובר. לראשונה בעיר קריגסנאבר 
ואח"כ בעמדין, כממלא מקומו של הגאון רבי יעקב עמדין, היעב"ץ, ואף התכתב עמו. חיבר הגהות ל'גינת אגוז', 

וחיבורים נוספים.

עוד על רבי אברהם חעלמא, מתוך מאמרו של אברהם בריק:

בצידו.  מוסרי  לקח  זה  ועניין  ביניהם.  מיוחדים  יחסים  יצרו  בעמדין  מקומו  וממלא  היעב"ץ  בין  השו"ת  "חילופי 
והשתדלותו.  פי עצתו  כל, שר' אברהם הלוי נתקבל לרב העיר על  אנו למדים ראשית  מתשובתו של היעב"ץ 

בפנייתו לפרנסי עמדין כותב היעב"ץ:

"הנה עתה קבלו רב ואב"ד רק על פי עצתי, ועליכם המצווה הזאת לעמוד לימין רבכם השוקד על תקנתכם 
וטוב לכם, חזקו ואמצו להיות שלום בשעריכם".

מלבד עם היעב"ץ והנודע ביהודה בא הר"א הלוי מחעלמא במגע גם עם עוד גאוני אשכנז. הוא ביקר בקהילות 
הראשיות של המדינה: פראנקפורט דמיין ופיורדה והתארח אצל הגאונים ר' הירש חריף, אב"ד בפירודה ור"א 
יהושע". בערים הללו נתן "הסכמות" על ספרים חשובים. הוא כתב גם  יהושה פאלק מפ"פ, בעל ה"פני  יעקב 
הגהות על אחד מספרי הקבלה הראשונים בספרד "גינת אגוז" לרבי יוסף גיקטיליא, כי גדול היה כוחו בקבלה. 
הערכה ראויה לציון על גדלותו בתורה, חסידותו וצדקתו, אנו מוצאים בהספד שערך עליו אחד מגדולי דורו הגאון 
ר' דוד דיספק, בספרו "פרנס דוד". בהספד משנת תקמ"ו על שלושת הרועים, "גאוני ארץ אשר הלכו בישיבה של 
מעלה תוך ששה שבועות": הגאון ר' אריה ליב, ה"שאגת אריה", הגאון ר' שאול מהאג, חתנו של הגאון ר' אריה 
"לבכות בכיה כפולה בפרט על הגאון הגדול מו"ה אברהם חעלים, אב"ד  מאמשטרדם, מציין המספיד שראוי 
הוא "מתגבר עצמו להתנהג בחסידות ופרישות, תבר גזיזא  דק"ק הילדסהיים", ואף שהיה זקן והגיע לגבורות 
דברדא וטבל כמה טבילות ביום השלג והתמיד בלמודו יומם ולילה ומוסר עצמו על קידוש השם על מצוה קלה 

כנודע".

מצב: מפואר 

פתיחה: 800$
הערכה: 1,500$ - 2,000$
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זכרון מנחם – חתימת רבי אליהו קליין אב"ד האלמין וחותמות בנו רבי  יעקב שלום קליין אב"ד   .191
האלמין

Zichron Menachem – Signature of Rabbi Eliyahu Klein Av Beit Din of Halmin and 
Stamps of His Son Rabbi Ya'akov Shalom Klein Av Beit Din of Halmin

זכרון מנחם. מונקאטש, תרע"ג. מאת רבי מנחם צבי רוזנברג אב"ד סילאדי נאדיפאלי. ספר נדיר מאוד.

בספר חתימת רבי אליהו קליין זצ"ל, וחותמות בנו וממשיכו רבי יעקב שלום קליין זצ"ל הי"ד.

רבי אליהו קליין )תרי"ב 1852 - תרפ"ח 1928( היה רבה של האלמין ומגדולי הרבנים בטרנסילבניה.

'צרור החיים', ששימש שם  )1852( בעיר חוסט לאביו רבי שמואל שמעלקא מסעליש בעל  נולד בשנת תרי"ב 
כרב. נישא לביתו של רבי שלמה זלמן אולמן בעל ה'יריעות שלמה'. בשנת תרל"ד )1874( נתמנה לכהן כרבה 
של האלמין במקום אחיו רבי שלום קליין שנפטר אז, בהאלמין החזיק ישיבה, בתפקיד רבה של האלמין כיהן עד 

פטירתו. נפטר בראש חודש שבט תרפ"ח )1928(.

וראש  כיהן כרבה של האלמין אחרי פטירת אביו מייסד  נולד בשנת תרל"א בערך,  יעקב שלום קליין,  בנו רבי 
הישיבה בעיר. נהרג על קידוש השם בחודש סיוון תש"ד.

מצב: טוב

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$
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זבח שמואל – דיהרנפורט, תקפ”ב – חתימות רבניות, וחידושים בכתב יד “מהגאב”ד דקהילתנו”   .192
– העותק בו למדו והשתמשו שו”בים בקהילות אירופה לפני 200 שנה

Zevach Shmuel – Dyhernfurth, 1822 – Rabbinical Signatures and Handwritten Novellae 
by the "Gaon Av Beit Din of Our Community" – the Copy from which Shuvim Studied 
and which They Used in European Communities 200 Years Ago

בדף הפורזץ רישום: “שייך לה”ה הגה”ק... אלעזר...”.

זה  ידי תעיד עלי כשני עדים כשרים שה”ה מו”ה אלעזר כץ קנה  יד אחר: “חתימת  מתחת לזה רישום בכתב 
הספר זבח שמואל בק’ קאליש בעד ... וחצי ללמוד בו מלאכת הזבח ולראי’ בעה”ח היום יום ב’ פ’ תשא תקצ”דלת 

לפ”ק הק’ מיכאל ...”.

מתחת לזה רישום: ... שזה הספר שייך ל... הקצין שוחט בודק דפה סטאאוטאשין]?[, באתי על החתום היום יום 
ג’ פרשת וישלח בשנת”.

חתימות של רבי “אלי’ במו”ה שמחה”. 

רישום דומה קל קניית הספר בקהילה אחרת. 

עם כל שהספר עבר מספר ידים של שוחטים אשר למדו בו, הוא נותר יפה ושלם, במצב מצוין. 

בדף קדם השער תפילה לשוחט. נכתבה כנראה בשנות הת”ק. 

בסוף הספר נכתבו כ-14 עמודים של “חידושים מהגאב”ד דקהילתינו יצ”ו בדיני בדיקות הריאה סימן לה”. כתיבה 
מסודרת מאוד, מחולקת לסעיפים ממוספרים.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 150$
הערכה: 400$ - 600$
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חתימות   – תס"ח  אמשטרדם,   – חכמה  ראשית   .193
עתיקות

Reshit Chochma – Amsterdam, 1708 – Ancient 
Signatures

ראשית חכמה מאת רבי אליהו דה וידאש, בדפוס ובהוצאת 
נתנאל פואה, אמשטרדם תס"ח ]1708[.

בקנין  לידי  "הובא  ]התורני[...".  המפורסם  "הקצין  רישום: 
כספי מבית... הק' ...". חתימות נוספות. 

בדף ב' חתימה בראש העמוד: "ליב פרייסך". בדף פו: "אריה 
ליב פרייסך בא"ש". 

עותק שלם.

מצב טוב. שער ועוד דפים משוקם. סימני עש זניחים בפנים 
הדפים. כתמי זמן. קרע בדף האחרון. כריכה חדשה ונאה.

פתיחה: 250$
הערכה: 300$ - 600$

ספר הזוהר – לבוב, תקס"ב – חתימות רבניות   .194
עתיקות 

Sefer HaZohar – Lvov, 1802 – Ancient 
Rabbinical Signatures

ספר הזוהר. שמות. דפוס ר' שלמה ב"ר יוסף כ"ץ. לבוב, 
תקס"ב ]1802[. 

בשער הספר חתימה עתיקה: "הק' אברהם בן מו"ה ...".

חתימה בדפי הפורזץ שבתחילת הספר: "ברוך". חתימות 
"מהר"ר   ;"... שמשון   ... הרבני  לה"ה  שייך  "זה...  נוספות: 

שמשון הלוי כ"ץ". 

חתימה בסוף הספר: "זה הספר הקדוש שייך לה"ה הרבני 
מוהר"ר שמשון כ"ץ בן ... מוהר"ר אלכסנדר...". 

"זה הזהר שייך לה"ה התורני מוהר"ר פנחס מנחם מענדל" 
– היו מספר אדמו"רים וקדושי עליון בשם זה!

מצב: טוב 

פתיחה: 120$
הערכה: 500$ - 800$
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בית שמואל אחרון ]תקס"ו[ – שו"ת וחסידות – מהדורה ראשונה - שלשה חלקים – העותק של   .195
רבני משפחת זילברמן מצפת, וחתימות נוספות

Beit Shmuel Acharon [1806] – Responsa and Chassidism – First Edition – Three Sections 
– the Copy of the Rabbis of the Zilberman Family of Safed, Additional Signatures

בית שמואל אחרון. נאווי דוואהר, תקס"ו. סטפנסקי חסידות מס' 89.

וחושן  העזר  אבן  דעה  יורה  ערוך  שולחן  על  ותשובות  שאלות  נפרדים.  שערים   3 כולל  אחד  בכרך  חלקים   3
משפט, פירושים ופשטים על חמשה חומשי תורה, מאת הרב שמואל פלקנפלד מחותנו של הרבי רב שמלקא 
מניקלשבורג זצ"ל, מבעלי המסכימים על הספר הקדוש נועם אלימלך דפוס ראשון, בדף ל"ו ע"ב מביא המחבר 
דברי תורה מהמגיד הקדוש ממזריטש, נאוידוואר תקס"ו, גדולי ישראל העידו עליו שמאז רב העשיל מקרקא לא 

היה חריף כמותו.

הספר עבר בירושה מדור לדור, ולמדו בו גדולי ישראל, אשר הותירו בו את חתימותיהם וחותמותיהם. 

כיהן אף הוא כאב"ד צפת, לאחר  זילברמן  נכדו של רבי אברהם  זילברמן אב"ד צפת,  בין הרבנים: רבי רפאל 
פטירת סבו. 

"הק' יוסף חיים במ"ג...".

"משה גרשון...".

מצב: טוב. דף האחרונה משוקם. כריכת עור מהודרת. 

פתיחה: 800$
הערכה: 1500$ - 2000$
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מזרחי על התורה – אמשטרדם, תע"ח ]1708[ – הקדשה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי   .196
שמואל אביגדור פייבלזון אב"ד ביסיגולא – כתב ידו נדיר מאוד ולא נראה במכירות!

Mizrachi on the Torah – Amsterdam, [1708] – Dedication Handwritten and Signed 
by Rabbi Shmuel Avigdor Feibelsohn Av beit Din of Bisigola – His handwriting is 
Extremely Rare and has not been seen in Auctions

מהדורה חשובה, הכוללת הסכמות חדשות שניתנו למהדורה זו. בדף ריא נדפס שרטוט של מפת ארץ ישראל 
לגבולותיה. 

בראש השער חתימה עתיקה: "יהודא ליב ]סגל?[ בעד ח"י...".

ידיד ה"ה החתן הנכבד... מ' יחזקאל ראבינאוויץ ליום  יד: "מתנה שלוחה לידיד בן  בפתח הספר רישום בכתב 
כלולתו טו"ב אלול התרנ"ג. מידיד ואוהב שמואל אביגדור פיבלזאן מבייסאגאלא". 

רבי שמואל אביגדור פייבלזון זצ"ל היה תלמיד ישיבת טלז, איישישוק, ביאליסטוק. על גאונותו המופלגת מסופר 
שהוא נהג ללמוד 80 דפי גמרא ביום. 

כיהן רב בעיר ביסיגולה, החל משנת תרמ"ה, ובעיר שוואקשנה כיהן עד תרס"א. בשנים הבאות כיהן בעיר אניקשט 
על מקום הגאון הנודע רבי אברהם אהרן בורשטין, ולאחר מכן כיהן כרבה של פלונגיאן, פלך קובנא, ועל שמה 

התפרסם. נודע כדרשן גדול. הניח חבורים על הש"ס ושו"ע שנכתבו בקיצור וברמזים.

רבינוביץ  יחזקאל  רבי  ויראתו,  בצדקותו  המפורסם  המופלא,  הגאון  הוא  רבינוביץ,  יחזקאל  רבי  והחתן,  יתכן 
יחזקאל' כדמות מופתית של צדקות  'זכרון  מוידיקולה, אביו של רבי משה אברהם רבינוביץ, המתארו בספרו 

ויראת שמים מופלגת. נפטר בשנת תרס"ב.

כריכת עץ מפוארת. 

מצב: טוב מאוד. 

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 700$
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של  העותק   – ראשונה  מהדורה   – האשכול  ספר   .197
המהרש"ם מברעזאן

Sefer HaEshkol – First Edition – the Copy of the 
Maharsham of Brezan

ספר האשכול. חלק שלישי. הלברשטט, תרכ"ט. 

בשנים תרכ"ח-תרכ"ט יצא לאור ספר האשכול )בשלושה חלקים( 
על ידי הגאון רבי צבי בנימין אוירבך )הרב הצב"א(, מגדולי ישראל 
בגרמניה, שהוסיף לו ביאור בשם "נחל אשכול". הרב אוירבך 
שקיבל  יד  כתב  על  מבוסס  שהספר  בהקדמה  כתב 
מאדם בשם משה מרציג. מיד אחרי הוצאתו לאור, 
ב"החלוץ"  מאמר  פורסם  אוירבך,  הרב  בחיי  עוד 
מה'מגיה' שטען שהספר של הרב אוירבך הוא זיוף 
דחו  ישראל  חכמי  מקורי.  שאינו  רב  חומר  המכיל 
וצדקתו  תומתו  את  ביודעם  הטענות  את  לחלוטין 
של רבי צ"ב אויערבך. מאוחר יותר פירסמו הגאונים 
יעקב שור כתב הגנה על הרב  ורבי  רבי חנוך ארנטרוי 
אוירבך בשם "צדקת הצדיק" )ברלין תר"ע(, בו הם מבררים שאכן היה קיים אדם בשם "משה מרציג", שציווה 

לקבור עמו את כל כתביו האישיים, והם משערים שבטעות נקבר עמו גם כתב היד הזה.

בשער הספר חותמתו של הגאון המהרש"ם מברעזאן זצ"ל. 

 ,)1911 תרע"א   –  1835 )תקצ"ה   - מברעזאן  המהרש"ם  בכינויו  הנודע  שבדרון,  הכהן  מרדכי  שלום  רבי  הגאון 
לפוסק  בעלזא  אדמו"רי  אצל  ונחשב  האדמורים  לגדולי  מקורב  היה  דורו.  פוסקי  ומגדולי  גליציה  רבני  מגדולי 
העיקרי. שאילות רבות נשלחו אליו מכל קצווי תבל ובין השואלים אף מרן "החפץ חיים". בעל "משפט שלום", 
"שו"ת מהרש"ם", "דעת תורה, "גילוי דעת", "שו"ת דרכי שלום", "תכלת מרדכי", חיבר עוד עשרות חיבורים שאבדו.

מצב: טוב 

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$

 – תקע"א  למברג,   – חסידית![  ]הסכמה  הרשב"א  שו"ת   .198
הגהות למדניות רבות

The Rashba Responsa [Chassidic Approbation!] – 
Lemberg, 1811 – Many Scholarly Glosses
בדפי הספר מספר הגהות עיוניות בכתב יד קרוב לתקופת ההדפסה. 

תוכן ההגהות: השוואה לתשובות המיוחסות לרמב"ן. 

חיים  אברהם  רבי  האדמו"ר  מאת  הסכמה  נדפסה  הספר  בסוף 
מזלוטשוב בעל 'אורח לחיים'.

מצב: טוב. חסר דף אחר השער. עמ' שני של השער מודבק עם נייר 

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$
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שיירי כנסת הגדולה – חתימת קדשו של הגאון המקובל רבי סלימן מני אב"ד חברון  .199
Shyarei Knesset haGdolah – Signature of the Kabbalist Rabbi Saliman Menny Av beit 
Din of hebron

שיירי כנסת הגדולה. ליוורנו תקנ"ב 1792. 

בראש השער חתימה: "הצעיר סלימן מני".

החתום הוא אחד מהשניים: רבי אליהו סלימן מני, או בנו 
עיה"ק  כרבני  כיהנו  מני. שניהם  רבי שלמה מנחם סלימן 

חברון. 

רבי אליהו סלימן מני )תקע"ח, 1818 - תרנ"ט, 1899(, היה 
רבה הראשי של חברון, מגדולי רבני עיראק. 

לרב   )1818( תקע"ח  בשנת  תמוז  בחודש  בבגדד  נולד 
למודו  את  החל  העיר.  ונכבדי  עשירי  עם  שנמנה  סלימאן 
ונהיה  סומך,  עבדאללה  הרב  אצל  זלכה  בית  במדרש 
לאחד מתלמידיו המובהקים. לימים אף נישא לאחותו של 

הרב סומך.

כבר בשנותיו הראשונות כתלמיד נמשך הרב מני לחכמת 
בצומות  רבות  הסתגף  הוא  בה.  לעסוק  והחל  הנסתר 
גלות  ובשינה על אבן כסימן על צערו על  וקשים  מרובים 
ישראל  לארץ  לעלות  החליט   1856 בשנת  השכינה. 
לירושלים ולהתחבר למקובלי ישיבת בית אל, אולם קהילתו 
התנגדה. לצדו עמד חברו החדש מספסל הלמודים, רבינו 
יוסף חיים, הבן איש חי, אשר הסביר לקהילה כי על הרב 
חכמת  בלימוד  להתקדם  חפץ  אם  לישראל  לעלות  מני 

הנסתר. 

יוסף חיים להתכתב עם הרב מני  לאחר עלייתו, נהג רבי 
על מנהגי ארץ ישראל ומקובלי בית אל בעיר הקודש ודבר 
זה בא לביטוי בספרו בן איש חי. הוא החשיבו לרבו בתורת 

הנסתר. 

לאחר מסע דרך דמשק הגיע הרב מני לירושלים. כשראה 
את העיר בשממונה קרע עליה את בגדו. עד מהרה התקבל 
בקרב מקובלי ישיבת בית אל ולמד אצל הרב אבולעפיה. 
הרב מני עבר לחברון בשנת תרי"ח )1858(, מאחר שמזג 
 )1864( תרכ"ד  בשנת  לחלות.  לו  גרם  בירושלים  האוויר 
פירירה  משה  הרב  חברון  של  הראשי  רבה  מות  לאחר 

התבקש הרב מני למלא את מקומו ונענה להצעה. 

מטעם  משכורת  ללא  הראשי  רבה  היה  שנה   14 במשך 
הקהילה ונשא במשרה לשם שמים. בזמן זה, נהג לכתוב 
על מכתביו "משרת עיר הקודש חברון לשם ייחוד קוב"ה". 

14 שנה ולאחר התרחבות משפחתו, נאלץ לקבל  כעבור 
משכורת למחייתה, ומאז שינה את נוסח חתימתו. בשנת 
כך  על  נוסף  חיים.  יוסף  רבי  אותו  ביקר   )1869( תרכ"ט 
הקים הרב מני בית כנסת מיוחד "בית יעקב", בו התפללו 

לפי הכוונות ומנהגי המקובלים בישיבת בית אל 
בירושלים. בסוף ספרו "שיח יצחק" הוא מתאר 

את מנהגי המקום. 

הרב מני היה מפורסם בין יהודי ארצות האסלאם 
להתיישב  לשכנעם  כדי  רבות  עמם  והתכתב 
בארץ ישראל בכלל ובחברון בפרט, ואכן מאות 
נענו לבקשתו. הרב מני עמד בקשר עם משה 
הרב  מהונו  להשקיע  ממנו  וביקש  מונטיפיורי 

לביסוס היישוב היהודי בארץ ישראל. 

)1850–1924( היה  בנו, רבי סלימאן מנחם מני 
ראש ישיבה, מורה צדק, אב בית דין, חכם באשי 
לציון,  הראשון  פטירת  לאחר  חברון.  של  ורבה 
מני  הרב  החליפו  אלישר,  שאול  יעקב  הרב 

במשך תקופה קצרה בתפקידו.

מצב:  טוב 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$
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הקדשת זקן המקובלים בירושלים, על ספרו אודות מציאת עשרת השבטים האבודים בה עסק   .200
בכל מרצו – ירושלים, תרפ”ג – מהדורה יחידה – נדיר מאוד!

Dedication by the Eldest Kabbalists of Jerusalem, on His Book about the Finding of 
the Ten Lost Tribes in which He put All His Efforts – Jerusalem, 1923 – Single Edition 
– Extremely Rare!

קול מבשר. 

מאת הגאון המקובל רבי שמעון לידר הורוויץ זיע”א, 
זקן מקובלי ירושלים ואיש מופת.

הסכמות גאוני ירושלים.

בפתח הספר הקדשה בכתב ידו של המחבר, ל”אדון 
ביידיש(  )הכתובה  זו  בהקדשה  נעלה”.  מאוד  נכבד 
מתייחס המחבר המקובל לאמונת הגאולה, ול”חיזוק 
חייו!  נשמת  שהיו  הדברים  שני   – התורה”  פרד”ס 

חתום: “המחבר”.

תולדותיו

הגאון המחבר רבי שמעון הורוויץ זיע”א נולד בלידא 
)על שמה נקרא ‘לידער’( בי”ב סיון תר”ל. למד בישיבת 
רמיילס בוילנה, שם למד בסתר ספרי קבלה. ממייסדי 
ישיבת המקובלים שער השמים ומחבר ספרי קבלה. 
כבר מגיל צעיר למד תורת הנגלה בישיבת עץ חיים 
בישיבת  הנסתר  ותורת  סלנט  שמואל  רבי  בראשות 

המקובלים בית אל, שכן לא היו אז בירושלים ישיבות 
המקובלים  גדולי  עם  התכתב  אשכנזים.  למקובלים 
וכוונות  הנסתר  חכמת  בהפצת  עסק  ובחו”ל.  בארץ 
התפילה בעל פה ובכתב. עסק רבות במציאת עשרת 
השבטים. לספרו ‘קול מבשר’ שחיבר בנושא זה, קיבל 
את הסכמתו המופלאה והמפורסמת של מרן הראי”ה 
קוק, בה הוא מכנה את המחבר “אוצר חכמת האמת 
ירושלים  מקובלי  ערכו  השואה  בזמן  דרזין”.  מארי 
תיקון רוחני מיוחד לעצירת הצבא הנאצי בשערי ארץ 
הורוויץ.  שמעון  רבי  עמד  המקובלים  בראש  ישראל, 
משה  רבי  ממשתפיו,  אחד  התיקון  את  תיאר  לימים 
את  והחרמנו  בי”ד  כעין  אז  “עשינו  וינשטוק:  יאיר 
היטלר וגבלס ועוזריו. ואכן רומל השיג מפלה איומה 

תיכף והתחיל לנוס ממצרים”.

מצב כללי טוב מאוד. דף מנותק. ללא כריכה.

פתיחה: 120$
הערכה: 300$ - 400$
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מפואר,  עותק   .1866 תרכ”ו  ירושלים,  אריה,  קול   .201
מתנת המביא לדפוס למשפחת ששון

Kol Aryeh, Jerusalem, 1866 – Impressive Copy, 
the Gift of the Publisher to the Sassoon Family

קול אריה, פלפולים על הש"ס מאת רבי אריה ליב חריף, הובא 
מחברון.  ]מנדלביץ[  זלמן  שניאור  רבי  נכדו  ידי  על  לדפוס 
הקדשה  בכריכה  מפואר,  עותק   .]1866[ תרכ"ו  ירושלים, 

בהטבעת זהב מאת המביא לדפוס לגביר חיים דוד ששון.

שני שערים, עם ציור ירושלים וציור מערת המכפלה.

זלמן  שניאור  רבי  המחבר  נכד  ידי  על  לדפוס  הובא  הספר 
מנדלביץ מחברון, עם הרבה הסכמות חשובות. בהקדמה ארוכה 
כותב המביא לדפוס על שליחותו כשד"ר כולל אשכנזים חב"ד, 
ועל מסעותיו בארצות המזרח. כמו"כ מספר על פגישותיו עם 
בני משפחת ששון בארצות שונות, ומפרט באריכות על עזרתם 
שנפטר  ששון  דוד  ר'  אביהם  לזכר  הספר,  להדפסת  הרבה 
סמוך להדפסת הספר. על שליחותו ועל הדפסת הספר ראה: 

יערי, שלוחי ארץ ישראל 695-696.

ששון  למשפחת  לדפוס  מהמביא  מתנה  ניתן  שלפנינו  העותק 
עם  מהודרת  בכריכה  נכרך  הספר  הדפסתו.  בעד  שתרמו 
עיטורים מוזהבים, וכיתוב מוזהב בהטבעה: 'מנחה היא שלוחה 
לאהובי הגביר ראובן דויד ששון הי"ו ממני זלמן מענדיללאוויץ 

מחברון לונדון'.

]4[ פ דף, 20 ס"מ.

מצב טוב, כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה: $150
הערכה: 300$ - 500$

שתי מסכתות בהן למד הגאון רבי מנחם נחום נאטאן   .202
זצ”ל  אב”ד פיקזילין  - עם חתימותיו והגהותיו

Two Tractates from which Rabbi Menachem 
Nachum Natan Av Beit Din of Pikzilin had Studied – 
with His Signatures and Glosses

מסכת ביצה. ורשה, תרל”ו. 6781. 

פיקזילין.  אב”ד  מנחם  נחום  רבי  של  חותמות  המסכת  בשער 
חתימותיו: “נחום מענדל בלאא”ה המנוח מו”ה ר’ משהודאיוסף”.

חתימות נוספות בדפי הפורזץ בתחילת הכרך. 

לאורך הכרך הגהות רבות של תיקוני לשון בגמרא ובמפרשים. 

מסכת בבא קמא. ורשה, תרל”ז 7781.

“מנחם  רבי  של  חותמת  וכן  הנ”ל,  הגאון  חותמות  המסכת  בשער 
נחום נאטאן רב ואב”ד טשערווינסק והגליל”. חותמות באנגלית של 

)נכדו?( רבי נחום מנחם נאטאן – קזרנויסקי.

לאורך הכרך הגהות רבות של תיקוני לשון בגמרא ובמפרשים. 

כריכות עתיקות מקוריות ונאות.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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חתימות  עם   – זיע”א  הכהן  דוויק  שאול  חיים  רבי   - “השד”ה”  הנשגב  המקובל  של  החומשים   .203
קדשו – הגהות

The Chumashim of the Kabbalist "The Sadeh" – Rabbi Chaim Shaul Dweik HaCohen – 
with His Handwritten Signatures – Glosses

רבינו  המקובלים  גדול  למד  בהם  חומשים,  של  כרכים  ארבעה 
חיים שאול דוויק הכהן זיע”א, המכונה השד”ה.

בראשי הספרים חתימותיו וחותמותיו של השד”ה. 

חתימות עתיקות נוספות.

בחומש דברים הגהה עיונית בדף כב, וכן בדף טז במגילת איכה.

בסוף ספר בראשית חותמת “חיים דוויך ירושלים”.

החכם  של  במהדורתו  תרי”ט,  בשנת  בוינה,  נדפסו  החומשים 
שלמה זלמן נעטער. 

תולדותיו

המקובל הרב הגאון חיים שאול הכהן דוויק זצ”ל- השד”ה, נולד 
בחאלב )סוריה( בשנת תרי"ח )7581(.

מנעוריו  ירושלים.  מקובלי  ומגדולי  א”י  מחכמי 
עסק  שנותיו  וכל  הנסתר  בתורת  עסק 

בהפצת סודותיה ליחידי סגולה.

עצומים  כישרונות  בו  ניכרו  מילדותו 
המופלאה.  שקידתו  עם  שהתאחדו 
ופוסקים  ש”ס  בשקידה  שלמד  לאחר 
הנסתר.  תורת  את  ללמוד  מנעוריו  החל 
לו  מנו  בטרם  עוד   )6881( תרמ”ז  בשנת 
שלושים שנה, התמנה למרא דאתרא של חאלב, ולמרות שהיו בעירו תלמידי חכמים קשישים ממנו הללו קיבלו 

את מרותו.

בשנת תר”ן )0981(, כשהיה בן 23 שנים עלה לארץ ישראל והצטרף לישיבת “בית אל” ועם הזמן התמנה לראש הישיבה. 

הלך  הוא  לעם.  השלמה  הגאולה  את  להביא  כדי  ישראל  לכלל  הח”ן  תורת  את  להנחיל  הייתה  נפשו  משאת 
והתפרסם לתהילה בתפוצות ישראל כגדול בתורת הנגלה והנסתר. 

כאשר נוסדה ישיבת “רחובות הנהר”, בשנת ה’תרנ”ח ) 8981 ( בשכונת הבוכרים על ידי הגביר ר’ ניסים נחום 
בה למדו כ-60 חכמי קבלה והתפללו עפ”י כוונות הרש”ש, נקרא רבנו לעמוד בראשה ולהרביץ תורה לעדרים. 
במשך כל ימות השנה עבר לפני התיבה בתפילות והיה עומד זמן רב ומתפלל עפ”י הכוונות ללא סידור בידו. 
בימים הנוראים, רבים מבני ירושלים נהגו להצטופף בבית הכנסת על מנת לזכות ולהתפלל עמו. בחזרת הש”ץ, 
כאשר הגיע לברכת ‘המחזיר שכינתו לציון’ היה פורץ בבכי, ומדי יום מצאו את הקרקע במקום שבו עמד רטובה 
מדמעותיו. בשנות מלחמת העולם הראשונה חש בעיניו. מכיוון שרופאים כמעט שלא היו בנמצא, הפצירו בו בני 
ביתו ותלמידיו לצאת לחו”ל כדי לקבל טיפול רפואי לעיניו החולות ולמנוע מהן עיוורון מוחלט. למרות הסכנה 
שנשקפה לעיניו, סירב רבנו בכל תוקף לעזוב את הארץ. הוא נותח בעיניו בארץ – אך הניתוח לא הצליח והוא 
התעוור בשתי עיניו!. כאשר התעורר מתרדמת הניתוח, ונודע לו ששוב לא יראה אור יום אמר: “הכול היה כדאי,

ובלבד שלא לעזוב את ארצנו הקדושה אפילו לשעה אחת בלבד!”. נפטר ב- ד’ טבת התרצ”ג ) 3391 ( בעיה”ק 
ירושלים. חי כ 57- שנים.

מצב טוב. סימני עש משתנים, בדרך כלל זניחים. בלאי אופייני. בחומש בראשית חסר השער )ודפים נוספים בהתחלה?(. 

פתיחה: $1,000
הערכה: 3,000$ - 5,000$
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טל אורות, פרנקפורט דאודר, תקע”א ]1811[ מהדורה ראשונה – חתימות  .204
Tal Orot, Frankfurt an der Oder, [1811], First Edition - Signatures

טל אורות. מאת רבי יהודה ליב מרגליות אב”ד פלאצק ובאב”ד לעסלא, ולאחר מכן אב”ד פרנקפורט דאודר. 

כולל חידושים מבן המחבר רבי אשר זעליג מרגליות אב”ד בקהילת פרוזנא. 

בשער הספר חתימה “ליפמן אברם לעווי”. חתימה נוספת.

קכג דף. במפעל הביבליוגרפיה נרשם: קכד ]1[ דף. העותק שלפנינו מסתיים ברשימת התורמים. אגב: קודם 
להזכיר  הצורך  מן  שאין  אמרו  ש”קצתם  משום  הקונים,  שמות  כל  את  מונה  שאינו  המחבר  הסביר  הרשימה 
שמותם, יען כי סיבת דבר זה לא ימלט משתי חולוקת: הא’, שהמחבר מכוין לחבב בזה חיבורו בהראותו שנמצאו 
עליו קונים רבים. הב’, שהוא כבוד ותפארת להקונים על רוח נדיבתם, אבל זה החיבור כבר ידוע יופיו וטובו כי 

כליל הוא בהדרו...”.

מצב טוב מאוד. דפים איכותיים ועבים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100
הערכה: 150$ - 200$
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פאניז’ל  מאיר  רפאל  רבי  לציון  הראשון  של  חתומות  הגהות   – תקנ”ב  ליוורנו,   – אליהו  קול   .205
“המרפ”א”, ורבי חיים דוד כליפי מגאוני טריפולי

Kol Eliyahu – Livorno, 1792 – Signed Glosses by the Rishon LeZion rabbi Raphael Meir 
Panigel the "Marpeh" and rabbi Chaim David Chalifi One of the Geniuses of Tripoli

מטריפולי, בעל אורח לחיים. 

הגאון רבי רפאל מאיר פאניז’יל זצ”ל )תקס”ד-תרנ”ג(. 
לירושלים,  חזרתו  עם   ,)3481( תר"ג  בשנת  נבחר 
לנשיא כוללות הספרדים בירושלים ולראש בתי הדין 
קופת  על  ממונה  היה  פאניז'ל  מאיר  רפאל  רבי  בה. 
התמחוי של העדה, והיה הרוח החיה בהקמת ישיבת 

'תפארת ישראל'.

בט"ו באב תר"ם )0881( מונה למשרת החכם באשי 
ושימש במשרתו עד  - הראשון לציון,  ישראלי  בארץ 
מותו. בשנת תרמ"ז )7881( הדפיס את ספרו החשוב, 
ספר לב מרפ"א - מערכות בהלכה, לפי א-ב, שו"ת, 
כתב  כן  מרפ"א.  לשון   - שו"ת  ודרושים,  חידושים 

הערות וציונים על הרמב"ם.

מצב: טוב-בינוני. סימני עש בולטים בחלק מהדפים 
ובדפים  המרפ”א(,  הרב  של  מהגהותיו  באחת  )כולל 
אחרים סימני עש זניחים. מצב בינוני טוב. כתמי זמן. 

נייר איכותי. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

על הכריכה מודבק פתק ובו הקדשה מודפסת “ספרי 
ישיבת הגבר המרומם ... מרדכי...”.

בשער הספר חתימת רבי חיים דוד כליפי מטריפולי.

באחד מדפי הקדמת בן המחבר, ישנה הערה בשולי 
הדף: “ועוד לא נדפס שני אליהו דרושים...” )הערה זו 

קצוצה, נראה שבכוונה(.

בדף א ע”ב הגהה עיונית קצרה.

בדף יד ע”ב ארבע הגהות עיוניות בכתב נאה, בכתב 
ידו של הגאון רבי רפאל מאיר פאניז’יל זצ”ל. שתיים 

מהן חתומות על ידו. 

תחת ההגהה האחרונה בעמוד, נוספה הגהה קצרה, 
חתומה “חיים כליפי”. 

 .“ “ולפענ”ד...  המתחילה  עיונית  הגה  ע”ב  נ  בדף 
חתומה: “הצעיר חיים דוד כליפי...”. 

תולדותיהם

תרמ”ו(   – )תקצ”ה  זצ”ל  כליפי  דוד  חיים  רבי  הגאון 
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