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המכירה תתקיים ביום חמישי כ״ח אב תשע״ט 29.8.2019 בשעה 19:00
במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

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

תצוגה מוקדמת
במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

טלפון: 029900008 פקס:  026595496

ימים שלישי -חמישי כ״ו-כ״ח אב     19. 27-29.8       9:00-15:00 

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

 KING DAVID AUCTIONS LTD

KD

kingdavid.bidspirit.com
To view the online catalog, participate 
the online auction and pre-bid please 

Auction 20 מכירה

 The Auction will take place on Thursday  , 29.8.2019 at 19:00

at ״King David Auctions״ office 16 Petah Tiqva st,  Jerusalem

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

Preview
at ״King David Auctions״ office 22 Ha׳Nasi Ha׳Shishi st., 

Kiryat Ha׳Leom, Jerusalem
Phone: +16466641942

Tuesday-Thursday    27-29.8.19     9:00-15:00
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תנאי המכירה
למכירה  המוצעים  הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת  ״החברה״(  )להלן  בע״מ״   King David Auctions״  .1

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

קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. באחריות הקונה לוודא פרטים אלה לפי רצונו.
3. ייתכן שינוי במחירים או בתיאור הפריט, וכן הוצאת פריט או הכנסת פריט חדש, לאחר הדפסת הקטלוג. השינויים 

יעודכנו באתר האינטרנט.
4. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם. למנהל 
המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו 

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

במכירה המקוונת בזמן אמת דרך אתר האינטרנט; השתתפות טלפונית במכירה )ראה סע׳ 7(.
6. החברה תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או שאינם מעוניינים להשתתף במכירה בזמן אמת. לקוחות אלו 
יתבקשו למלא עד יום המכירה את ״טופס הצעת מחיר״ המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של החברה. 
למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על החברה ו/או על הפועלים מכוחה 

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

אנו נתקשר אל הלקוחות בזמן אמת כשמכירת הפריט תחל באולם.
8. המכירה תתנהל בדולרים של ארה״ב. המחיר בשקלים יחושב לפי שער הדולר היציג המפורסם ע״י בנק ישראל ביום 

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

בשיעור 20 )בתוספת מע״מ על העמלה(.
נוספת מלבד האמור לעיל. תשלום בכרטיס אשראי כרוך  ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה   .10
בעמלת 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 את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב 

שחרור הפריט ולהוסיף 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.
ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור  15. החברה אחראית כלפי הקונה בכוח לספק מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו 
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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101. אבן ספיר – 2 חלקים – ספרי רבי יעקב 
הלוי ספיר

הרב  של  הידוע  מספרו   – ושני  ראשון  חלקים 
יד  כתבי  חוקר  חכם,  תלמיד   – ספיר  הלוי  יעקב 
כשד”ר  נשלח  תרי”ט  בשנת   -  , ושד”ר  תייר   ,
להודו ולאוסטרליה על מנת לגייס כספים לבניית 
– במסעו נאלץ  בית הכנסת החורבה בירושלים 
הטביעה  תימן  יהודי  עם  ופגישתו  בתימן  לעבור 
עדן  דרך  מאוסטרליה  כשחזר   – עז  חותם  בו 
בשנת תרכ”ד ליקט מידע וחומרים על יהודי תימן 

שהביאו לחיבור ספרו אבן ספיר.

חלק ראשון – יסבב אדמת חם ים סוף, חדרי תימן 
מזרח הודו .....

סינגפור  הודו  עדן  בית  יכלכל   – שני  חלק 
אוסטרליה ניו זיילאנד

מצב שני החלקים טוב מאוד – בחלק ראשון חסר 
דפי ההסכמות – בחלק שני חסר דף א’.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

102. ספר אדמת קודש – עם המפות
ספר אדמת קודש – היא ארץ ישראל לגבולותיה – 
הם תחומי ארץ ישראל שבכתובים – כמחלקותיה 
לשבטי ישורון בעלותם מצרים – וכפי שנתחלקה 
ימיה  גם   – מבבל  כשעלו  קדושתה  למדרגות 
המצויינים  ובקעותיה  הריה  נחליה  נהרותיה 

בתנ”ך – גם 7 מפות מצורפים

נערך ע”י הרב יצחק גולדהאר 

ירושלים תרע”ג

מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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105. ביוגרפיה – חנניה בן חזקיה
ספר חנניה בן חזקיה – מספר את כל התלאות 
אשר מצאו את ישראל בארצות פזוריהם ספרד 

רומא צרפת ובריטניה.

ע”י  יו”ל   – דיסטעלפעלד  מתתיהו  ע”י  ערוך 
שאלתיאל אייזיק גראבער

קראקא תרס”ג – נדיר

מצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

103. השבועון ירושלים – כ״ג אב תרפ״ט – העורך ד״ר אליהו בלנק
שבוע הדמים בירושלים ובארץ ישראל י”ז – כ”ב אב תרפ”ט 

מצב כללי טוב הדף הראשון ואחרון עם הדבקות

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 80$

104. ספר זכרון לקדושי ישיבת חברון – תרפ״ט
ספר זכרון לקדושי ישיבת חברון כנסת ישראל – אשר נספו על 

קדושת השם בי”ח מנ”א תרפ”ט בחברון עיה”ק תובב”א

– בכלות  ידי חבר תלמידים מישיבת חברון  ויצא לאור על  נערך 
שנה למאורעות

ירושלים מנ”א – תר”ץ

עם  במאורעות  נספו  אשר  לקדושים  והערכה  תולדות  ספר 
תמונותיהם – וכן מאמרי דמע והספד מראשי ישיבת חברן

נדיר – מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 80$



 7 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

107. מכתב לעשרת השבטים
תלמיד  השלחן  פאת  בעל  ר”י  מהגאון  מכתב 
 – השבטים  לעשרת  השליח  ביד  ששלח  הגר”א 

ותעודות גדולים ירושלים

 ירושלים תרנ”ט – נדפס ללא שער

 בשנת תרנ”ט קמה התעוררות חדשה בירושלים 
השבטים  לעשרת  שליחים  שוב  לשלוח  וביקשו 
 ]14-16 ]עמ’  לה  וצירפו   – האגרת  את  הדפיסו 
כסף  בסיוע   .. נדבה  לעם  ישע  קרא  לבקש,  עת 
ההוצאות  הרבות הדרוש לזה – חתומים שבעה 

עשר מרבני ירושלים

מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 80$

106. מקבץ ספרי ביוגרפיה נדירים
1( דור רבניו וסופריו – חלק ראשון – מאת רבי בן 
– מצב טוב  ווארשא תרנ”ה   – ציון איזענשטאדט 

הדבקה בשער

רבי  מאת   – שלישי  חלק   – וסופריו  רבניו  דור   )2
דפים   – תרס”א  ווילנא   – איזענשטאדט  ציון  בן 
קטנה  פגיעה  עם  שבור  אחרון  דף  שרופים 

בטקסט

3( דורות הראשונים חלק שני – מאת הרב יצחק 
יפה  עותק   – תרפ”ג  וינא  ברלין   – הלוי  אייזיק 

ושמור במיוחד

 - שלישי  כרך  ראשון  חלק  הראשונים  דורות   )4
מאת הרב יצחק אייזיק הלוי – פראנקפורט א”מ 

תרס”ו – מצב טוב כריכה מנותקת

5( דור דור ודורשיו – 3 חלקים – מאת הרב אייזיק 
ג’  א’  – חלקים  ניורק ברלין תרפ”ד   – ווייס  הירש 

ה’ – עותקים יפים ומהודרים

6( אוצר הספרים – מהרב יצחק אייזיק בן יעקב 
מווילנא – ניורק תש”ד – כריכה מנותקת – מצב 

טוב

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$
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לפנינו דפוס צילום הוצאת גרוסמאן ניורק תשכ”ג 
– כל החלקים – עותקים יפים

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 80$

110. מכתב עת – שומר ציון הנאמן
ע”י  לאור  שיצא  עת  מכתב   – הנאמן  ציון  שומר 
הגאון רבי יעקב עטלינגער בעל ערוך לנר – נדפס 

באלטונא בשנים תר”ז – תרט”ז

108. ביוגרפיה – מקורות לקורות ישראל
ספר מקורות לקורות ישראל – לקורות הקהלות 
בישראל במדינות סלובקיה אונגריה טרנסילבניה 
הקהלות  מפנקסי  קבצתי  אשר   – ויוגוסלביה 
ומבתי החיים וגם מארכיונים שונים – מאת הרב 

יקותיאל יהודה גרינוואלד

הומנה תרצ”ד

עותק יפה ומהודר – נדיר

עם הגהות יתכן בכת”י המחבר 

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

 - פולין  וצדיקי  מגאוני  קדושה  קריאה   .109
הנקרא מזכרת אמונה

כל  מאת  חיצונים  ספרים  נגד  קדושה  קריאה 
גדולי פולין 

חתומים הגאון רבי חיים מבריסק – הרה”ק בעל 
ועוד   – מטריסק  המגיד  הרה”ק   – אמת  השפת 

ועוד ח”י רבנים ואדמורים 

נדפס בווארשא תרס”ד – מצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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112. אבן שלמה – לתלמיד הגר״א – ירושלים 
תרל״א

ספר אבן שלמה – חידושים על הש”ס מאת רבי 
שלמה מטאלאטצין תלמיד הגר”א מוילנא 

 – סלומון  משה  יואל  בדפוס   – תרל”א  ירושלים 
מהדורה יחידה

מצב טוב מאוד

בדף ט’ ב’ מביא חידוש בשם הרב החסיד מופת 
הדור מווילנא

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 120$

111. ספרי תולדות נדירים
– תולדות בעל התרומת הדשן  ישראל  1( מקור 
– מאת הרב ישראל איסרל טויבער מח”ס אזרח 
רענן – מונקאטש תרס”ו – מצב טוב – חסר כריכה 

עליון – ספר נדיר במיוחד

תולדות   – ראזענטאהל  משפחת  תולדות   )2
וקורות השתדלן מו”ה נפתלי ראזענטאהל – מאת 
בודאפעסט   – ואלד  גרינו  יהודה  יקותיאל  הרב 
תר”פ – דפים שרופים  חסר שער חלק מן הדפים 

בסוף שבורים בצד – ספר נדיר במיוחד

 3( מפעלות צדיקים החדש – פיעטרקוב תרס”א

הרה”ק  תולדות   – דוד  וגדולת  צבי  עטרת   )4  
 – מדינוב  דוד  רבי  הרה”ק  ובנו  יששכר  בני  בעל 

פשמישל תרפ”ג

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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114. עלים לתרופה – אגרת הגר״א
הגולה  בני  כל  של  רבן  עולם  גאון  ששלח  אגרת  וגם  מהרמב”ן  אגרת   – לתרופה  עלים  קונטרס 
איש אלוקי קדוש רבינו אליהו החסיד נ”ע שכתב לבני ביתו הדרכים ומוסרים מדרכו שנסע לארץ 
הקדושה לכן הדפסנו כדי שישמע חכם וכו’ ובוזו כסף ובוזו זהב ויראת השם אוצרכם ובזכות זה 

יבא ויגאלכם ב”ב אכי”ר. – נוסח השער

ווארשא ת”ר – מצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

דפו״ר  הגר״א  הגהות  ווין עם  גמרות   3  .113
– הגהות

– גדול כריכת עור  ווין תקס”ו   – 1( גמרא ברכות 
מקורית – נ”ע בשוליים הפנימיים – כריכה מפורקת 
שתי   – וטובים  עבים  איכותיים  דפים  כללי   –
שמואל...? חתום  מהם   1 בפנים  ארוכות  הגהות 

2( גמרא בבא מציעא – ווין תקפ”א – עותק יפה – 
כריכת חצי עור ישן ויפה

3( גמרא יומא – ווין תקצ”א – מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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117. ספר ווי העמודים – ליוורנו
על  חיבור  טייב  יצחק  מהג”ר  העמודים  ווי  ספר 

ספר היראים להגאון ר”א ממיץ

ליוורנו תרי”ח

עותק נאה במיוחד – שוליים רחבים – שני קרעים 
קטנים בשער

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

115. תיקוני הזהר – עם ביאור הגר״א – חתימות והגהות 
חשובות

תיקוני הזהר  - עם ביאור הגר”א  מווילנא – וגם ביאור בנו הג”ר 
אברהם מגוף כת”י 

ווילנא תרכ”ז – דפו”ר – שני שערים

מצב טוב מאוד

חתימות רבות של הגאון המקובל רבי מנחם מענכין היילפרין 
מגדולי המקובלים בירושלים

בכת”י  הספר  בפנים  יפות  הגהות   
הגאון המקובל הנ”ל

כמו כן חתימות אלי’ יהושע מלוצין

פתיחה: 10
הערכה: 120$ - 150$

116. 2 ספרים קטנים נדירים מג’רבה
1( ספר תורת משה – חדושי תורה מהג”ר משה עידאן – ובסופו 

שבחי הצדיקים בשני הלשונות עברית מצד זה וערבית מצד זה

 ג’רבה תרע”ט – מצב טוב מאוד

שיטת   – הירך  כף  קטן  ספר   )2  
ג’רבה  האי  מנהג  כפי  הניקור 

]תוניסיה[ 

מאת משה פרג’ין

טוב  מצב   – תשי”ח   – פורים  ערב 
מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 80$
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120. שושנים לדוד – על משניות – ויניציאה
חלק   – משניות  על  ביאור  לדוד  שושנים  ספר 

ראשון – מהג”ר דוד פארדו. 

ויניציאה תקי”ב – עותק יפה מצב טוב מאוד

מהדורה ראשונה של אחד הביאורים החשובים 
על המשנה.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

118. ספר חיים עד העולם – מהכף החיים – 
נדיר

ספר חיים עד העולם – דקדוקים ודרושים בדברי 
חנני  אשר  המסכתות  לסיום  פרדס  ודרך  אגדה 
השי”ת – מהג”ר יעקב חיים סופר בעל כף החיים

ירושלים תרפ”א 

מצב טוב – דפים לא חתוכים מהדפוס – לא כרוך

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

119. ספר פנים במשפט – אזמיר
ספר פנים במשפט – על טור ושלחן ערוך חושן 

משפט מהג”ר ישעיה יוסף פונטרימולי זצוק”ל.

אזמיר תרל”ג

עותק יפה – נדיר

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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123. שער משפט – קניגסברג – הגהות
– קניגסברג  ספר שער משפט על חושן משפט 

תר”כ 

 חותמות הג”ר משה פינקל בן הסבא מסלבודקא 
– כמו כן חותמות של הגאון רבי יוסף ב”ר משה 
ארי’ כ”ץ – בדף קדם השער רישום עם תוארים 

גדולים על שהספר שייך להגאון הנ”ל

בפנים הספר הגהות חשובות מתקופת ההדפסה 
למדניות  הגהות  קנו  בדף  וכן  ב’  כ”ט  בדף   –

ארוכות מאוד

מצב טוב – קצת נ”ע – בלי כריכה

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

121. שלמי חגיגה – שאלוניקי
ספר שלמי חגיגה – מהג”ר ישראל יעקב אלגאזי 

לפנינו חלק שני דיני תפלה ומנהגי בית הכנסת 
בשבת ומועדים עם שער מיוחד

שאלוניקי תק”ן – מצב טוב בינוני נ”ע

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

– עם  זעליג מרגליות  122. ספרי הג״ר אשר 
הגהות בכת״י

כוונות  ע”פ  אלמנה  תיקון   – רוחו  ישב  ספר   )1
הרש”ש – חת”י בנו הרב שלמה אליעזר מרגליות 

– בפנים הגהה יפה כנראה בכת”י המחבר

הגהות  מלא   – חלקים  שני   – רשב”י  מדות   )2
ותיקונים כנראה הכנה לדפוס מהדורה חדשה

– מלא  – התעוררות לקימה בחצות  רני  3( קומי 
הגהות ותיקונים – כנראה בכת”י המחבר

4( סדר תיקון חצות עם כוונות הרש”ש – הרבה 
ציונים כנראה בכת”י המחבר

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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רישומים  עם   – יצחק  תולדות  ספר   .125
משיח  ביאת  ושאלת  אליהו  מגילוי  מענינים 

צדקינו – מהגר״ח ברלין בחלום הלילה
מהג”ר   – יצחק  תולדות  ותשובות  שאלות  ספר 
ישכר אב”ד  הג”ר משולם  בן  הורוויץ  הלוי  יצחק 

סטאניסלאוו

מאוד  טוב  מצב   – נדיר  ספר   – תרכ”ו  למברג 
מאוד  מענינים  רישומים  הספר  שאחורי  בדפים 

מהג”ר שלמה במהורי”מ זצ”ל.

וכה כותב ביום ד’ פ’ קרח ער”ח תמוז תרס”ג חלם 
לי חלום גדול כי ראיתי הגאון מוה”ר חיים ברלין 
ושאלתי מדוע לא בא עד עתה משיח צדקינו, וגם 
אליהו הנביא, ואתו היה עוד שלשה אנשים גדולי 
הדור.......... – ואמר לי כי יש לו רשום בספר אחד 
והוא   , הנצי”ב  מו”ה  זצ”ל  הצדיק  הגאון  מאביו 
לקח את הספר ואנחנו שנינו קורין אותו את כל 

מה שרשום עליו.....

מגט  הטובה  הבשורה  על  ארוך  רישום  כן  כמו 
פיטורין שסידר הרה”ק רבי מרדכי מאשמינא ....

מאשתו  שנולדו  ילדיו  תאריך  רישום  כן  וכמו 
הראשונה והשניה.

124. ספר אגלי טל – עם חותמת היסטורית 
מביהמ״ד וואלפער בקרלין

בין בתי הכנסת ובתי המדרש שהיו קיימים בקרלין 
שנקרא  מדרש  בית  עמד  השואה  לחורבן  עד 
שומרים  נוסף  בשם  וכונה  שולכין  וואלפערס 

לבוקר – והיה נקרא על שם הרב מוואלפא

רבי  של  החסידים  מחבורת  היה  מוואלפא  הרב 
אהרן הגדול מקרלין – אחרי פטירתו כשהתחיל 
בנשיאות  להנהיג  מקרלין  שלמה  רבי  הרה”ק 
עזב הרב מוואלפא את עדת החסידים בקארלין 
והקים שם בית מדרשו – מלחמה גדולה ועצומה 

הרב  של  המדרש  בית  תלמידי  ניהלו 
בקרלין  החסידים  עדת  נגד  מוואלפא 
ונגד הרה”ק רבי אשר הגדול מסטולין 
מדרשו  בית  תלמידי  נגד  חוצץ  שיצא 

של הרב מוואלפא.

ביהמ”ד  חותמת  עם  ספר  לפנינו 
שומרים לבקר בקרלין – בדף קדם השער רישום 

לביהמ”ד וואלפער

ספר אגלי טל – מאמרי דרוש ומוסר – מהג”ר יהושע 
תרנ”ט  ווארשא   – קראק  בק”ק  רב  פרייל  יוסף 

מצב טוב – עם קרע קטן בשער

חומר מצורף

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

הקדוש  הספר  בשם  השער  קדם  בדף  כן  כמו 
תהילים  קאפיטלאך  ערה  אלו  הילולים  עשרה 

שצריך לאמרו ביום שאירע מקרה........

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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הקדשות  עם  וועזעל  ציון  בן  הג”ר  ספרי   .128
חשובות

ספרי  מכל  בלול  החכמה  אוצר   – הכרמל  ספר   )1
 – ומלים  פעלים  הנרדפים  שמות  בביאורי   – המלבי”ם 

תרי”ג אורות בכללי הלשון וחוקי ההגיון 

סיגעט תר”ס – עותק נאה

וכו’  הנגיד  מידידי  במתנה  קבלתי   – השער  קדם  בדף 
כמר מנחם לאזאר נ”י הק’ בן ציון וועזעל אב”ד טורדא

2( ספר מעין החכמה – לבוב תר”כ – מצב טוב מאוד

מנחה שלוחה היא לי לשמי ליום חתונתי מאת מחותני 
הרבני המופלג והקצין והמפואר מו”ה ליזר גאדיל נ”י – 

חותמת הג”ר בן ציון וועזעל

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

126. ספר יבא הלוי – לונדון – הקדשת המחבר
יואל  וסדר מועד מאת הג”ר  – על ברכות  א’  – חלק  יבא הלוי  ספר 

הורוויץ נכד המחנה לוי וההפלאה .

לונדון תרע”ה – נדיר

בעמוד השני הקדשת המחבר בכת”י – להאבר המשכיל ושלם מר 
אברהם ד”ר ראזנער נ”י ליום כלולתו למז”ט – לתשורה היא נתונה 

מאת יב”א הלוי

עותק יפה ומהודר – כריכה מקורית

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

מהג״ר  נאה  הקדשה   – חכמים  משנת   .127
אריה לוין

ספר משנת חכמים – להגאון רבי משה חגיז – עם 
הסכמת הרה”ק בעל דברי חיים מצאנז והרה”ק 

רי”א מקאמרנא

טשערנוביץ תרכ”ד

הקדשה נאה במיוחד מהרב רבי אריה לוין משנת 
תרצ”ו – דורון דרשה להאברך רבי יצחק אייזנבאך 

בן הרה”ח רבי חיים צבי לרגל יום כלולתו

עותק נאה ושמור

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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131. גמרא סוכה – זיטומיר
דפוס   – תרכ”ד  זיטומיר   – סוכה  מסכת  גמרא 

שפירא

דפים כחולים – מצב כללי טוב – הדבקה בשער

המהדורה של דפים כחולים בש”ס זיטומיר נדיר 
במיוחד 

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

129. 3 ספרים זיטומיר
על  התפילות  על  נאה  פירוש   – היום  סדר   )1
דרך הפרדס – זיטומיר תר”ל – דפוס באקשט 

– עותק נאה

 2( יסוד יוסף – זיטומיר תרכ”ז – דפוס שאדאוו 
– עם הסכמת הרה”ק רבי אהרן מטשרנוביל 
הכותב שנותן הסכמתו בתנאי שידפיסו הספר 
בדפוס זיטומיר – מצב טוב בינוני נ”ע – כריכת 
זאנויל  – חתימות עתיקות מרבי  עור מקורית 

דייטש מאן מאומאן

3( אוריין תליתאי – שמלה חדשה ולבושי שרד 
זיטומיר   – ושחיטה  יו”ד הלכות טריפות  על   –
הג”ר  חותמת   – שאדאוו  דפוס   – תרכ”ח 
הגהה   – קאמראווקא  אב”ד  אליהו  יקותיאל 

יפה בכת”י

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

130. גמרא חולין – זיטומיר
הגמרא  בסוף   – תר”ך  זיטומיר   – חולין  גמרא 
הנוגע  הרמב”ם  של  הלכות  כל  והדפיסו  הוסיפו 

למסכת חולין – נדיר

ראשון  שער   – שערים  שני   – מאוד  טוב  מצב 
מקומט

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 120$
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134. לקוטי צבי – זיטומיר
לקוטי צבי עם אגרת התשובה ויסוד התשובה – 
ועוד הוספנו סדר תיקון ליל שביעי של פסח עם 

המשניות והזהר .. 

זיטאמיר תרכ”ה – דפוס שפירא

וכן  ב’,  ודף  – חסר שער  – עותק חסר  טוב  מצב 
דף אחרון – השער הושלם בצילום אומנתי על דף 

מתקופת ההדפסה

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

132. זוהר חלק שני – זיטומיר
זוהר חלק שני שמות – עם הסכמת הרה”ק רבי 

אהרן מטשרנוביל.

זיטומיר תרכ”ג – דפוס שפירא

מצב טוב – חסר שער

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

133. חק לישראל – זיטומיר – סט שלם
 – 1 – מצב טוב  1( חק לישראל בראשית – זיטאמיר - שער 

ללא כריכה

2( חק לישראל שמות – זיטאמיר תרי”ז – שני שערים – מצב 
טוב מאוד – ללא כריכה

3( חק לישראל ויקרא – זיטאמיר תרט”ז – שני שערים – מצב 
טוב – ללא כריכה

4( חק לישראל במדבר – זיטאמיר תרי”ז – שער 1 – כריכת 
עור מקורית מפוארת – מצב טוב מאוד

5( חק לישראל דברים – זיטאמיר תרי”ז – שער 1 – מצב טוב 
– ללא כריכה

פתיחה: 10
הערכה: 500$ - 800$
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137. סט שלם ירושלמי - זיטומיר
1( חלק א’ – ירושלמי זרעים – זיטומיר שפירא תרכ”ו – שוליים רחבים 
שף  ר’  של  ביהמ”ד  מענינת  חותמת   – מאוד  טוב  מצב   – במיוחד 

זאבלודאווסקי שרגא ונהורא ביאליסטוק

2( חלק ב’ – מועד חלק א’ – זיטומיר שפירא תר”כ - עותק מפואר כריכה 
מקורית מפוארת – שער נפרד למסכת עירובין – לא מצוי

3( חלק ג’ – מועד חלק ב’ – זיטומיר שפירא תרכ”ב – מצב טוב מאוד – 
חתימת הרה”צ רבי אברהם שלמה בה”ר שלום מאיר – מגדולי החסידים 

בצפת נכד הרה”ק רבי אברהם המלאך ועוד

4( חלק ד’ – נשים – זיטומיר שפירא תרכ”ז – מצב טוב קצת נ”ע – כריכת 
עור מקורית

5( חלק ה’ – נזיקין – זיטומיר שפירא תרכ”ה – מצב טוב – קרע בתחתית 
השער ללא חסרון בטקסט

פתיחה: 10
הערכה: 300$ - 500$

 – – ספרד  זיטומיר   – ויו״כ  ר״ה  135. מחזור 
חסר שער 

פירוש  עם   – הכיפורים  ויום  השנה  ראש  מחזור 
בלשון הקודש ועברי טייטש – נוסח ספרד.

זיטומיר – חסר שער – מתחיל מדף ב’ – מצב טוב 
בינוני – נ”ע

כריכה חדשה מהודרת

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 200$

136. מחזור לר״ה ויו״כ – זיטומיר שפירא
מחזור לר”ה ויו”כ  כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם 
ומערין – ועם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון 

אשכנזי המועתק ללשון המדוברת הנהוג בינינו

זיטומיר תרכ”ג – דפוס האחים שפירא

מצב טוב מאוד – שוליים רחבים דפים איכותיים 
מועט  חסרון  עם  האחרון  בדף  מקרע  לבד   –

בטקסט

פתיחה: 10
הערכה: 300$ - 500$
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140. ראשית חכמה – זיטומיר תקס״ד
ווידאש   די  אליהו  לרבי   – חכמה  ראשית  ספר 
יצחק  לוי  רבי  הרה”ק  הסכמת  עם  נדפס   -
אב”ד  מרגליות  בצלאל  ורבי  מברדיטשוב 

אוסטרהא.

זיטומיר תקס”ד

דפים   – הסוף  עד  ג’  מדף  מתחיל   – חסר  עותק 
כחולים ועבים – נ”ע

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

138. ספר חסידים – זיטומיר
ספר חסידים לרבינו יהודה החסיד  - עם הפירוש.

זיטומיר תרי”ז – דפוס שפירא

מצב טוב – אחרי השער חסר 2 דף

חתימה עתיקה – גרשון....

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 300$

139. עין יעקב ח״ב – זיטומיר
עין יעקב  חלק שני – מועד ונשים

זיטומיר תרכ”ג – בדפוס רבי אריה לייב שפירא

עותק מפואר – שני שערים בדיו אדום מפואר

רישום שייך לר’ פישל ב”ר צבי

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 200$
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143. שו״ע הרב חלק ד’ – זיטומיר
שו”ע הרב חלק ד’ – יו”ד חו”מ ושו”ת – שני שערים 

– ושער נפרד לחלק חו”מ.

זיטומיר תרכ”ב – שפירא

מצב טוב בינוני – קצת נ”ע – כריכת עור מקורית 
של דפוסי זיטומיר

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$

141. שו״ע או״ח – זיטומיר
שלחן ערוך אורח חיים מסימן א’ עד סימן תכ”ח – 

נדפס עם הגהות מהגאון רבי חיים צאנזער.

זיטומיר – תרכ”א - שפירא

נכרך עם שער נפרד לפרי מגדים ומחצית השקל

מצב טוב מאוד – כריכת עור

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 200$

142. שלחן ערוך הרב חלק שני – זיטומיר
שלחן ערוך הרב חלק שני – הלכות שבת

זיטומיר תרכ”ט – דפוס באקשט

עותק נאה – שני שערים

חותמת הרה”צ רבי משהל’ע בריזל

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 150$
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146. חסידות – מונקאטש – דרכי חיים ושלום
ספר דרכי חיים ושלום – אוצר כל המנהגים ופסקי 
שנהג  תפלה  ונוסחאות  השו”ע  סדר  על  הלכות 
מרן רבי חיים אלעזר שפירא אב”ד מונקאטש – 
מתלמידי  חברייא  דמן  מזעירא  ע”י  ונסדר  נערך 

רבינו יחיאל מיכל גאלד.

מונקאטש ת”ש

מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

144. 2 ספרי חסידות חשובים
 – מרימנוב  צבי  רבי  מהרה”ק  המים  בארות   )1
פרמישלה תרמ”ח – דפוס ראשון נדפס ביחד עם 
ספר טעמי המצות – שער בצילום אומנתי על דף 

מתקופת ההדפסה

 – הש”ס  סוגיות  על   – משה  סמיכת  ספר   )2
מהרה”ק רבי יהושע צבי הלוי הורוויץ בן הרה”ק 
רבי שמעלקא מניקלשבורג – פשמישל תרמ”ו – 

דפוס יחיד נדיר באופן מיוחד

מצב טוב 

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

145. חסידות
דברי בינה ח”ד – ביאלא

יעקב  יצחק  רבי  מהרה”ק   – בינה  דברי  ספר 
מביאלא  - חלק רביעי

לובלין תרע”ד – נדיר 

מצב טוב  

חתימות בעלות הרב יצחק ערליך

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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149. כד הקמח – חסידות
ספר כד הקמח – שו”ת מהרה”ק רבי דוד שלמה 

מח”ס לבושי שרד וערבי נחל

פרעמישלא תרנ”ח 

הדפסה ראשונה ויחידה – נדיר

מונקאטש   – הגרשוני  תפארת  ספר  עם  כרוך 
תרס”ב

חותמת הג”ר יצחק אייזיק עפשטיין דומו”ץ

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

147. חסידות – הישר והטוב שני חלקים
1( ספר הישר והטוב – מהרה””ק רבי צבי הירש 
 –  171 סטפנסקי   – תר”מ  מונקאטש   – מליסקא 

מצב כללי טוב – דף אחרון בצילום

מונקאטש   – שני  חלק   – והטוב  הישר  ספר   )2
תרמ”ט – חלק זה נדיר  - מצב טוב מאוד 

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

148. קונטרס יקרא דחיים – הספד על הרה״ק 
ממונקאטש

קונטרס יקרא דחיים – דרוש הספד אשר קוננתי 
והספדתי בביהכ”נ דקהילתינו הקדושה שאמלויא 
על שני שרי צבאות ישראל הגאון הקדוש מ’ חיים 
ידידי  אחי  ועל  מונקאטש  אב”ד  שפירא  אלעזר 
אב”ד  עהרנרייך  צבי  חיים  רבי  המפורסם  הגאון 
אב”ד  עהרנרייך  זלמן  שלמה  הק’  מאת   – מאד. 

פה שאמלויא.

שאמלוי תרצ”ז – נדיר

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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בשואה – בהקדמה כותב המו”ל תפלה שהמחבר 
יזכה לינצל מן המלחמה ולעלות לארץ ישראל – 

נדיר

7( קונטרס כתבי קודש – סלונים – נדפס בגרמניה 
תש”ח

– להנצל מאיסור ריבית   8( הצעת תקנה נחוצה 
 – תרפ”ט  ווארשא   – בפולין  האדמורים  מאחד   -

חסר דפים בסוף

9( בני יששכר – למברג תרנ”ט – חתימות בעלות 
חלק  עם  כרוך   – מאשקאוויטש  מנדל  מנחם 

מספר דרך אמונה דפו”ר

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 300$

150. חסידות – ספר כנסת יחזקאל – דעעש
שני   – ודרושים  התורה  על  יחזקאל  כנסת  ספר 
אב”ד  פאנעט  יחזקאל  רבי  מהרה”ק   – חלקים 

דעעש.

קלוזש תרצ”א

מצב טוב – כריכה קצת מפורקת

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

151. מקבץ ספרי חסידות נדירים וחשובים
1( תניא קניגסברג תרי? – שער  בצילום אומנתי 

על דף מתקופת הדפסה 

על  שהם  משה  רבי  מהרה”ק  משה  דברי   )2
התורה – למברג תרמ”ז

 – וליקוטים  הוספות  עם   – ישראל  אוהב   )3
מונקאטש תרנ”ט

נדפס   – – פעסט תש”ב  ועשה טוב  4( סור מרע 
בעצם ימי השואה והמלחמה – נדיר במיוחד

5( צמח ה’ לצבי – למברג תרנ”א – חותמת הגאון 
רבי אהרן גראס אב”ד לאפאש – חסר שער

מחבר   – תש”ד  ירושלים   – התלמידים  חובת   )6
הספר מוזכר בין החיים – ועדיין לא ידעו שנספה 
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152. חסידות – נועם מגדים – למברג מהדורה 
שניה

– מהרה”ק רבי  וכבוד התורה  נועם מגדים  ספר 
אליעזר הורוויץ אב”ד טארניגראד

למברג – בדפוס האשה חיה טאבה מדפיס

בסטפנסקי מציין אחר שנת תקפ”א

מצב טוב – דפים מנותקים

פתיחה: 10
הערכה: 120$ - 150$

153. סידורו של שבת ח״ב – דפו״ר – מאהלוב
חיים  רבינו  מהרה”ק   – שבת  של  סידורו  ספר 

מטשערוביץ בעל באר מים חיים – חלק שני

מאהלוב תקע”ג – דפוס ראשון

מצב טוב בינוני – נ”ע בעיקר בשוליים הפנימיים

פתיחה: 10
הערכה: 200$ - 400$



 25 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

 – חסידות  ספרי  של  שלימה  ספריה   .154
חלקם נדירים – יותר משישים ספרים

מהרה”ק  חדושי   – סטנסיל   – קונטרסים   3  )1
מסאטמר – תשט”ז – י”ז

אברהם  רבי  הרה”ק  תולדות   – הרועים  אביר   )2
 – תש”ח  גרמניה   – נזר  אבני  בעל  מסאכטשוב 

נדיר

3( אור האמונה – ברסלב – הובא לדפוס ע”י הרב 
יצחק אייזיק בן רבקה – ירושלים תשי”ג

 – מדינאוויץ  ישעי’  רבי  מהרה”ק   – תורה  אור   )4
לובלין תרמ”ד

 – מדינאוויץ  ישעי’  רבי  מהרה”ק  תורה  אור   )5
לובלין תר”ע  

חתימה   – תרצ”ח  ווארשא   – חיים  מים  באר   )6
הג”ר מאיר יוסט

7( בכי הרי”ם – הספד על הרה”ק רי”מ מגאסטנין 
– ווארשא תרנ”ב – עותק חסר

 – מלובלין  מהרה”ק   – התורה  על  אמת  דברי   )8
רוזנבערג  משה  רבי  חתימה   – תרמ”ג  ווארשא 

מפיאסעצנא

9( דברי יחזקאל שרגא – הלכות ד’ מינים שבלולב 
– מהרה”ק מסטרופקוב – ירושלים תשט”ז

תרומות  הלכות   – שרגא  יחזקאל  דברי   )10
ירושלים   – מסטרופקוב  מהרה”ק   – ומעשרות 

תשט”ז

 – מסטראפקוב  מהרה”ק   – דוב  ישכר  דברי   )11
ירושלים תשכ”ד – עם צילומי מכתבים וחתימות 

לבית צאנז

12( דברי תורה – מהרה”ק רבי משה ווארטמאן – 
לבוב תר”ך – חסר שער

13( דגל מחנה אפרים – הוצאת דג”ל – גרמניה 
תש”ח

ירושלים   – סלאנים   – אברהם  בית  קונטרס   )14
תש”י – הוצאה ראשונה

15( דרכי צדק – למברג תרל”ז

פראמפאל   – ברסלב   – הנפש  השתפכות   )16
דפוס ברסלב – תר”פ

ווארשא   – מלובלין  מהרה”ק   – זכרון  זאת   )17
תרמ”ג

18( זכרון זאת – מהרה”ק מלובלין – ווארא תרמ”ג

 19( זכרון טוב – מהרה”ק מנעסכיז’ – פיעטרקוב 
תרנ”ב – שער פגום

20( יושר דברי אמת – עם קונטרס נזירת שמשון 
– מונקאטש

21( לקוטי הלכות – ח”ב – ברסלב – פארמפאל 
דפוס ברסלב תרע”ח – חסר בסוף

22( לקוטי מוהר”ן תנינא – עותק חסר

23( מאור עינים – מהרה”ק מטשרנוביל – ווארשא 
תרמ”ט

24( מאזנים לתורה – מהרה”ק בעל בני יששכר – 
למברג תרנ”ו – נדיר – שער פגום

 – 25( מים רבים  - מהרה”ק ריח”מ מזלאטשוב 
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ווארשא תרנ”ט

26( מנורת זהב – מהרה”ק רבי זושא מאניפאלי – 
כנראה הוצאת דג”ל בגרמניה תש”ח – כרוך עם 

ספר הנ”ל

הכהן  אלימלך  מהג”ר   – אלימלך  מנחת   )27
מראחוב – לובלין תרנ”ה

שמואל  אהרן  מהג”ר   – מרחשת  מנחת   )28
קלענער – לובלין תרס”ח 

צבי  אשר  רבי  מהרה”ק   – החכמה  מעיין   )29
מאוסטראה – פאדגורזע תרנ”ז

ירושלים   – ברסלב   – ותם  מחכם  מעשה   )30
תרצ”ז – הובא לדפוס ע”י משה גרומן

 – מישרים  דברי  עם   – הצדיקים  מפעלות   )31
ישראל  רבי  מהרה”ק  נפלאות  סיפורי  והמה 

בעש”ט – למברג תרל”ד

32( נתיבות שלום – מאת האדמו”ר רבי אברהם 
 – תרפ”ח  ירושלים   – מראהביטש  שפירא  יעקב 

חסר שער

33( סדור תהלת ה’ – חב”ד – תשכ”ג

34( סדורו של שבת – ווארשא תרל”ב

35( סדר תיקון חצות – ברסלב – הובא לדפוס ע”י 
נתנאל תפילינסקי ברסלבר – שנת קץ גליותינו

36( סור מרע ועשה טוב – מהרה”ק מזידיטשוב 
– כרוך  – לובלין תרפ”ה  – עם הוספות מהרצ”א 

עם הנ”ל

ווארשא תרל”ו – מספרי   – 37( סידורו של שבת 
הג”ר משה פינקל – כרוך עם עוד ספרים

הרי”ם  חדושי  בעל  מהרה”ק   – הזכות  ספר   )38
יהודה  הרב  מאת  הקדשה   – תש”ב  ירושלים   –
מלונדון  פרידמן  דוד  אליעזר  להרב  שכטר  ארי’ 

בבחרותו – חסר דף 1 בסוף

39( ספר ספורי מעשיות – ברסלב – פורמט קטן 
מאוד – ירושלים תש”ד – בהוצאת חברת צדקה 

ושלום שע”י הועד דקיבוץ הכללי

40( עבודת ישראל – ווארשא תרל”ח

41( עירין קדישין תליתאה – מהרה”ק מרוזין ובנו 
הרה”ק מסא”ג – מיעלעץ תרע”ד – חסר

42( ערבי נחל – ווארשא תרל”ג – שני שערים – 
חתימות הג”ר משה פינקל –  נ”ע

ווארשא   – – סיפורי אנשי שם  43( קהל חסידים 
תרפ”ז- חסר דפים בודדים בסוף 

44( קונטרס י”ב י”ג תמוז – חב”ד – תש”ט

45( קונטרס י”ט כסליו – חב”ד – תשי”א

46( קונטרס י”ט כסליו תש”ט – חב”ד - תש”ט

 – תשט”ו   – חב”ד   – עורים  פוקח  קונטרס   )47
רישום בכת”י חיים בן ריזל – צריך בדיקה

תפלה  עם   – ישראל  בני  צעקת  קונטרס   )48
ירושלים   – נחמן מברסלב  רבי  שסידרה הרה”ק 

תשי”ב

49( שבחי הר”ן – ירושלים תרצ”ו

50( שבחי צדיקים – ווארשא תרמ”?

– חותמות  ווארשא תרמ”ד   – 51( שבחי צדיקים 
בנימין הלוי סג”ל משינעווע

יוזעפוף   – חלקים   3  – חב”ד   – הרב  שו”ע   )52
תרל”ה

בשטעטין  כש”נ   – ח”ג   – חב”ד   – הרב  שו”ע   )53
תרכ”ז

54( שו”ע הרב – חב”ד – חלק שני – טשערנאוויץ 
תר”כ 

55( שער התפלה – ווארשא תרל”ד

56( שער התפלה - מהרה”ק בעל באר מים חיים 
– לובלין תרפ”ט

ביאורי  עם  אבות  פרקי  על  חיים  תוספת   )57
הגר”א מוילנא ואחיו – לובלין תרע”ד

58( תיקון הכללי – ברסלב – ווארשא תר”פ?

דער  הנקרא  משפאלי  מהרא”ל  תפארת   )59
 – יודל ראזנבערג  זיידע – העורך הרב  שפאלער 

ירושלים

60( תקון הכללי – ברסלב – פורמט קטן – הובא 
 – ברסלבר  ליפעל  יהודה  צבי  הרב  ע”י  לדפוס 

ירושלים תרצ”ח

 – תרנ”ב  וילנא   – חב”ד   – אור  תורה  סידור   )61
חסר שער – כללי הספר במצב טוב

62( עדת צדיקים – סיפורי הבעש”ט – לבוב תר”ל 
– עותק חסר

פתיחה: 10
הערכה: 200$ - 400$
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157. חסידות – קהל חסידים
נוראות  סיפורי  הרבה  כולל  חסידים  קהל  ספר 
בעש”ט  ישראל  רבי   .... מרבותינו  ונפלאות 
ממעזיבוז ... תלמידיו ותלמידי תלמידיו – המאסף 

והמלקט רבי אהרן וואלדען

 ווארשא – בשער לא מופיע שנת הדפסה כנראה 
הוצאה שניה

 – קאלמאן  אליעזר   – עתיקות  בעלות  חתימות 
קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני חיים פישל ברמ”י 

מסטרקאוו

– קרעים ב3 דפים אחרונים עם  מצב כללי טוב 
פגיעה בטקסט

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

155. פאר יוסף – ספינקא – נדיר
1( ספר פאר יוסף – סיפור תולדות ומאמרים והתנהגות רבינו 
איש האלקים ...... הגאון הקדוש מרן יוסף מאיר נוהג כצאן עמו 

בסאפינקא

 &nbsp; סיגעט תרצ”ה

2( קונטרס ברכות והודאות וסדר הקפות אשר נהג אדמו”ר 
מוהר”ר יוסף מאיר מסאפינקא 

סאטמר תרצ”ה

נכרך עם ספר דרכי צדק – ועם קונטרס תקון הברית

כללי מצב טוב מאוד – בלי כריכה

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

156. חסידות – מונקאטש – צוואה של הרה״ק 
רח״א שפירא

צוואה של רבינו הקדוש אבינו רועינו ...... מרן חיים 
אלעזר שפירא הכ”מ זצללה”ה

מונקאטש תרצ”ז

נדיר

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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160. 2 ספרי בעל חפץ חיים דפו”ר – מוגה
השכר  גודל  יבואר  בו   – ישראל  טהרת  ספר   )1
לנשים ליזהר כדין וכדת התורה – בלשון הקודש 

וביידיש – פיעטרקוב תרס”ד – דפו”ר

 - דפו”ר   – תרס”ה  פיעטרקוב   – הדת  חומת   )2
בשער רישום מוגה.

מצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

158. חסידות – מונקאטש – ספר שער יששכר 
ג״ח – סט שלם

וזמנים  המועדים  על   – יששכר  שער  ספר 
אב”ד  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  מהרה”ק   –

מונקאטש.

מונקאטש תרצ”ח – ת”ש

ג’ חלקים – כולם במצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 120$ - 200$

159. 2 ספרים של החפץ חיים – מוגה
 – 3 חלקים בכרך אחד   – 1( ספר לקוטי הלכות 

שער נפרד לכל חלק – בדף קדם השער מוגה

מצב טוב מאוד

עם  כרוך   – תרמ”ד  ווארשא   – חיים  חפץ   )2
שמירת הלשון ווארשא תרנ”ב – כרוך עם אהבת 

חסד תרמ”ח – בדף קדם השער מוגה

מצב טוב קרע ללא חסרון בשער של חפץ חיים 

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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163. 3 ספרי ירושלים המוקדמים
1( חדושי הר”ן על מסכת ר”ה – נדפס מתוך כת”י 
 – אזולאי  זרחיה  הר”ר  של  בעזבונו  נמצא  אשר 
הובא לבית הדפוס ע”י הרבנים המופלגים כבוד 
הרה”ג ר’ אליעזר דן רלב”ג והר”ר בנימין בייניש 
משה  יואל  בדפוס   - תרל”א  ירושלים   – סלאנט 

בהר”מ

העוסק  והוצאות  במצות   – הנפש  מדות  2(תקון 
שטאמפפער  יהודה  מנחם  הקודש  במלאכת 
אהרן  רבי  גיסי  תרי  בדפוס   – תרמ”ג  ירושלים   –

עזיאל רוקח ור’ אלחנן טענינבוים

3( חדושי מגילה לרבינו ניסים – ירושלים תרמ”ד

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

161. נדחי ישראל – מוגה מהחפץ חיים
ספר נדחי ישראל – בו יבואר כמה ענינים מעקרי 
הדת אשר מוטל על כל איש המתגורר בארצות 

הרחוקות לידע אותם ולהזהר בהם

ווארשא תרס”ד – מצב טוב מאוד

וניכר   – מוגה  פעמים  רישום  השער  קדם  בדף 
שהוא כתי”ק של החפץ חיים ז”ל

מגדולי  מושקין  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  חתימת 
הת”ח בירושלים

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

162. שמירת הלשון – דפוס ראשון – עם חפץ 
חיים דפוס שני

 – חיים  החפץ  לבעל   – הלשון  שמירת  ספר   )1
 – – מצב טוב מאוד  – דפוס ראשון  ווילנא תרל”ו 

ללא כריכה

ווילנא תרל”ז –   – 2( חפץ חיים – מהדורה שניה 
מצב טוב מאוד – ללא כריכה

הדפיס  עדיין  הספרים  בשני  הנ”ל  במהדורות 
החפץ חיים את ספריו בעילום שמו

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 300$
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166. ספר נחלה לישראל – ירושלים תרמ״ב
ארץ  ומעלת  בקדושת   – לישראל  נחלה  ספר 
וכן הנהגות טובות לבאים בשערי הארץ  ישראל 

מאת הג”ר ישראל הורביץ אב”ד אוהעל

מהדורה   – שאלאמאן  דפוס   – תרמ”ב  ירושלים 
יחידה – מצב טוב מאוד

בראש השער קבלתי במתנה מידידי המו”ל ....

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

ירושלים   – ואלף  חמשה   – נדיר  ספר   .164
תרמ״ז

ספר חמשה ואלף אנפין לתורה – המחבר חכם 
שלמה תוביינא מעיר כלכלתא בהודו.

ירושלים תרמ”ז – דפוס חיים הירשנזאהן

ספר נדיר במיוחד – מצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

165. ספר יעלזו חסידים – ירושלים תרמ״ג
רבי  מאת  חסידים  ספר  קיצור   – חסידים  יעלזו  ספר 
אליעזר פאפו בעל פלא יועץ עם הערות החיד”א מכתב 

יד.

ירושלים תרמ”ג – בדפוס השותפים אהרן עוזיאל רוקח 
ואלחנן טענינבוים – 

האחים  בדפוס  תרל”ט  בשנת  החלה  הספר  הדפסת 
ההדפסה  דף   68 נדפסו  שם  ששון  חי  ומשה  אליהו 
בשנת  ונתחדשה   – הדפוס  בית  סגירת  בגלל  נפסקה 
וזה כנראה   – וטענינבוים  תרמ”ג ע”י המדפיסים רוקח 
הספר הראשון שנדפס על ידם – בסוף הספר הודעת 
ביכורי  .... הנה הבאנו לפניכם את ראשית  המדפיסים 

פרי מלאכתינו.

מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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169. שבט מוסר – ירושלים תרכ״ג
ושניים  חמישים   – ב   – א  חלק  מוסר  שבט  ספר 
רבי  מאת  התשובה  בענין  ודרשות  מוסר  פרקי 

אליהו הכהן מאיזמיר.

 ירושלים תרכ”ג – דפוס יחיאל ברי”ל מיכל הכהן 
יואל משה סלמון – על פי הקדמת המדפיסים זהו 

הספר הראשון שיצא בדפוס המשותף.

שני שערים – שער ראשון ציור קבר הנביא זכריה 
– שער שני ציור מקום המקדש וכותל המערבי.

מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

167. ספר הזכרון – ירושלים תרל״ד
זוודתא  להכין  האדם  שיזכור   – הזכרון  ספר 
וכן הספד על הרב הגאון   –  ... לאורחא רחיקתא 
. ובסוף השנה  מו”ה יהושע אייזיק אב”ד סלונים 

נסתלק הרב הצדיק מו”ה שרגא פיוויל זצ”ל

 ירושלים תרל”ד – דפוס יצחק גאשצניני ור’ יעקב 
דוד סלוסקי

מצב טוב מאוד – נדיר

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

168. ספר הישר – ירושלם תרכ״ד
ספר הישר לר”ת – ספר מוסר 

יואל  ור’  ברי”ל  יחיאל  בדפוס   – תרכ”ד  ירושלים 
משה בר”מ

עותק נאה 

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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 – אשכנזי  תרגום  עם   – המאור  מנורת   .172
קרוטשין תר״ח

יצחק  רבינו  להגאון   – המאור  מנורת  ספר 
בר”י  רפאל  ע”י  אשכנזי  תרגום  עם   – אבוהב 

פירשטענטהאל וע”י בן ציון בעהרענד

נדפס בג’ חלקים – כל חלק שער נפרד

קרוטשין תר”ח – מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

170. ספר שבילי דוד – דפוס בק
ספר שבילי דוד על התורה – מהג”ר דוד ליב זילברשטיין 

מבאניהארט

ירושלים תרכ”ב – דפוס ישראל בק

מצב טוב מאוד – קרע קטן בשער ללא פגיעה בטקסט

רישום בשער – זה הספר שבילי דוד שייך לי הק’ משה 
קליין בן לאאמו”ר יודא קליין מקאסאן חתן רבי בן ציון 
זילברשטיין  שליט”א בן המחבר פה אונסדארף שנת 

תרפ”ב

חותמת הג”ר יהושע סג”ל דייטש

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

מאננ שלמה  ד״ר   – הקדש  היכל  ספר   .171
דלקורן

ספר היכל הקודש – קונקודנציא עברית וארמית 
ערוכה בכל ושלימה לספרי תורה נביאים וכתובים 
– כל אלה נעשו בתכלית הדיוק על פי המסורה 
הגדולה ולפי סדר כתבי הקדש המקובל בישראל 
וחברו יחדיו עם תרגום רומי והערות בשפת עבר 

– מאת ד”ר שלמה מאנדעלקערן.

פי הגהה  על  ומושלמת  מהדורה שניה מתוקנת 
חדשה בעריכת פ. מרגולין

הוצאת שוקן – תרצ”ז

עותק נאה – כריכה מקורית נאה – כרך עבה כרס

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$



 33 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

נדיר  יוסף  עובדיה  הרב  ממרן  קונטרס   .175
במיוחד

קונטרס – כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא 
– מאת הרב עובדיה יוסף זצ”ל

תדפיס מתורה של בעל פה – הוצאת מוסד הרב 
קוק – תשכ”ג

נדיר באופן מיוחד ולא מצוי כלל

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 80$

173. ספרי ראשונים מחברת מקיצי נרדמים – 
נדירים במיוחד

גדול  תנ”ך  מגליון  נעתק   – לרד”ק  סופר  עט   )1
יו”ל   – נושן הנמצא באוצר הספרים בפאריז  ישן 
– ליק  בפעם ראשונה ע”י חברת מקיצי נרדמים 

תרכ”ד

עותק   – צהוב  מעטפת  שער  בנוסף   – שערים   2
יפה במיוחד

יוסף ברבי יצחק בן קמחי  2( ספר הגלוי – לרבי 
– עם הגהות דל איש אחד ושמו בנימין – הוציאם 
 – מאתיאוס  יוחנן  הינרי   – יחידי  יד  מכתב  לאור 

ברלין תרמ”ז

שני שערים – עם שער מעטפת כחול – עותק יפה 
במיוחד

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

174. ספרי נ״ה ווייזיל
 – חן  רוח  פירוש  עם   – שלמה  חכמת  ספר   )1
ווארשא תרנ”ג – חתימות וחותמות רבות מהג”ר 
חותמות  וכן   - מנירעדהאז   פריעד  זאב  יצחק 

רבות מקנין ספרים דק”ק נאנאש

ווארשא   – וויזיל  הערץ  נפתלי  הרב  תולדות   )2
תרמ”ו

3( דברי שלום ואמת – ווארשא תרמ”ו

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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שושלת  של  חסידים  ניגוני  תוי  ספר   .178
מודזיץ

ספר תוי ניגונים של חסידות מודזיץ – מאת מאיר 
ישראל  רבי  הרה”ק  תמונת  עם   – גשורי  שמעון 

טאוב ממודזיץ

ירושלים תשי”ב – המו”ל הרב דוד פרקוביץ

ספר נדיר במיוחד

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

176. ראשית חכמה – לבוב תקע”א
ספר ראשית חכמה – פורמט קטן 

לבוב תקע”א – בדפוס נפתלי הירץ גרושמאן

דפים ירוקים – מצב טוב מאוד – חסר דף אחרון 
– ללא כריכה

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 120$

177. שו”ע יו”ד – קניגסברג – עותק מפואר – 
הגהות רעק”א דפו”ר

קניגסברג   – א’  חלק   – דעה  יורה  ערוך  שולחן 
תרי”ט – נדפס לראשונה הגהות רעק”א ע”י בנו 

הג”ר בנימין וואלף אייגר

עותק מפואר – כריכה מקורית מפוארת במיוחד

חתימה עתיקה יוסף שלמה הק’ ברייער.... – עוד 
חתימה דוב בן מוהר”ר ישראל שלום.....

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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181. ספר השלום והאחדות – עותק המחבר
ספר השלום והאחדות – מהרה”ק רבי חיים מאיר 
ומספרי  חכז”ל  מאמרי  קובץ   – שפירא  יחיאל 
גודל  ובתראי בדבר  וקדושי קדמאי  גאוני  תקיפי 

מעלת השלום ואחדות וזכותא דישראל

דראהביטש תרע”ד

לשער  מעבר   – הספר  בשער  המחבר  חותמות 
רישום אור ליום ב’ כ’ מנ”א תרפ”ב קבלתי החיבור 

הזה מיד המחבר הרב חמ”י שליט”א .........

חסר 2 דפים אחרונים – קרע קטן בשער

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

רבי  מהגאון   – תורה  חידושי  מחברת   .179
שמחה בונם ליברמאן מימי בחרותו

כ42  הש”ס  בסוגיות  תורה  חידושי  עם  מחברת 
דפים כתובים משני העמודים.

של  רבה   – ליברמאן  בונם  שמחה  רבי  הגאון 
ספרי  מחבר   – בצפת  ואח”כ   – בלונדון  הענדין 
- אוד מוצל מאש  שביליי דאורייתא ל”ב חלקים 
 – פולין  ואוני  צדיקי  של  ידיהם  על  ויצק  שאב   ,
הרביץ תורה לעדרים – והעמיד תלמידים הרבה 

– מקים עולה של תורה באנגליה.

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 150$

180. חבילת דפים בכת״י וסטנסיל – שיחות 
ומהגרי״ח  דסלר  מהגר״א  ודרשות  מוסר 

לעוינשטיין  – לא נבדק אם נדפס
מוסר  שיחות   – וסטנסיל  בכת”י  דפים  חבילת 
ודרשות מהגר”א דסלר ומהגרי”ח לעוינשטיין  – 

>nbsp;  </div&לא נבדק אם נדפס

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$



 36 

ט | יולי 2019
שע”

ת
מוז 

ת

184. ספר טיב גיטין וקדושין – דפו״ר – חתימות
ספר טיב גיטין וקדושין – והם חידושי גפ”ת על סדר נשים – מהרה”ק 

רבי חיים יוסף גוטליב אב”ד סטראפקוב. – עם הדברי חיים מצאנז.

אונגוואר תרכ”ט

בעותק שלפנינו נמצא דף הנוסף של ההקדמה מבני המחבר שאין 
בכל העותקים

מצב טוב – שוליים רחבים – קצת נ”ע בשולים הפנימים

תלמידי  מגדולי  סילאש  אב”ד  הערצפעלד  משה  הג”ר  חתימת 
החתם סופר ]עי’ עליו החת”ס ותלמידיו עמ’ שמ”ח[

וכן חתימת הג”ר שלמה גאלדבערגער ]עי’ עליו חת”ס ותלמידיו עמ’ 
תרי”א[

עוד חתימה הק’ יוסף שלמה....

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

182. חק לישראל בראשית – זיטומיר – עותק 
מיוחס

חק לישראל בראשית – זיטומיר שפירא – תרכ”ה.

ארי’  צבי  ר’  בהה”צ  אהרן  הק’  רבות  חותמות 
 – מסטרעטין  אברהם  רבי  הרה”ק  חתן  מאליק 

בילדותו גודל ע”י הרה”ק רבי ישראל מרוזין.

כריכה   – מקורית  עור  כריכת   – בינוני  טוב  מצב 
מפורקת

פתיחה: 10
הערכה: 200$ - 400$

של  מאוצרו   – כרכים   5 טורים   .183
הג״ר משה פינקל

ספרי טורים – או”ח חלק א’ וחלק ב’ – יורה 
דעה חלק א’ וחלק ב’ – אבן העזר חלק א’

לבנים  דפים   – כ”ח   – תרכ”א  ווארשא 
אייכותים

כריכות עור מקורית מפוארות – נ”ע

מהג”ר  וחותמות  חתימות  הכרכים  בכל 
סלבודקא  בישיבת  ר”מ  פינקל  משה 
דליטא בנו החביב של הסבא מסלבודקא

בכל הכרכים חתימות ורישומים שהטורים 
שייכים להג”ר יוסף איישישוקער

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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– ווילנא והוראדנא תקצ”ב – ספר נדיר במיוחד – 
מהוני...  קניתי  עתיקה  חתימה   – נ”ע  בינוני  מצב 

הק’ יואל מנחם....

6( פסקי הלכות ריקאנטי – בשער בולונייא רצ”ח 
– דפוס רוסיא פולין תק”ף בערך – נ”ע

 – תר”ח  בערלין   – קדמונים  גאונים  תשובות   )7
חסר שער – חתימה עתיקה בדף קדם השער

חלק   – תרי”ט  למברג   – מהרש”ל  שו”ת   )8
מהדפים כחולים – חתימה עתיקה אברהם יצחק 

הלוי – מצב טוב מאוד

לבית  הבאתיו   – השנה  ראש  עמ”ס  ריטב”א   )9
הדפוס אני צבי הירש לפידות – קניגסברג תרי”ח 
כ””ץ  ארי’  משה  ב”ר  יוסף  עתיקה  חתימה   –

מאיישישאק – מצב טוב

10( חדושי הרמב”ן עמ”ס שבת ועוד – פרעסבורג 
עתיקות  חתימות   – החת”ס  הסכמת   – תרי”ח 

העותק של הרה״ק   – לדוד אמת  185. ספר 
רבי משה עזרא טויב זצ״ל

תורה  ספר  קריאת  הלכות   – אמת  לדוד  ספר 
ממרן החיד”א – פרעמישלא תרס”א

חותמות הרה”ק רבי משה עזרא טויב האדמו”ר 
חיים  פנחס  רבי  הרה”ק  בן  מסאמושיוואר 
האדמו”ר מרוזלא – וחתן הרה”ק רבי ברוך רובין 

האדמו”ר מקאלמייא.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

186. לוט ענק ספרי ת’ - ת״ק – תחילת ת״ר 
– חשובים - מאוצרו של הג״ר משה פינקל – 

חתימות רבנים
1( כנסת הגדולה – פירדא תנ”ב – פגמים בשער 
חסרון  עם  ואחרונים  ראשונים  דפים  וכמה 
בטקסט – שאר הדפים טוב בינוני נ”ע – חתימה 
עתיקה אברהם יוסף פלעשניץ וכן חותמות רבנים

2( חדושי הרשב”ץ עמ”ס נדה ר”ה קינים – ליוורנו 
 1 דף  וחסר  ב’  דף  מתחיל  חסר  עותק   – תק”ה 

בסוף – מצב טוב 

3( ספר תולדות אדם להרשב”א – לבוב תקע”א – 
בסוף הספר הוסיפו הסכמת הרה”ק רבי אברהם 
דפים   – לחיים  אורח  בעל  מזלאטשוב  חיים 

כחולים – מצב טוב קנ”ע 

נדיר  ספר   – תקס”ג  המבורג   – יעקב  קולי   )4
במיוחד – נ”ע

5( שו”ת מנחה בלולה – מהג”ר שמעון מסלאנימא 
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188. המגיד – חלק שני – סלאויטא
ספר המגיד מנביאים ראשונים – חלק שני

סלאוויטא תקס”ז – דפוס סגל

עותק יפה ושמור – כריכת עור מקורית

חתימת בעלות עתיקה

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$

ורישום מעזבון מו”ה משה כתריאל רב דאבאלניק 
– קצת נ”ע

11(  בית יעקב – כולל שני חלקים – עמ”ס כתובות 
– מהג”ר יעקב מליסא – קניגסברג תר”ך – עותק 

יפה שני שערים

ווארשא   – הסמ”ע  בעל  מהגאון  קונטרס   )12
תר”א – קנ”ע

13( דרוש יקר מהש”ך – למברג תרכ”א – קנ”ע

14( חדושי רבינו יונה עמ”ס סנהדרין ותוס’ שאנץ 

 – תס”ה  בשנת  בליוורנו  כמש”נ   – מכות  עמ”ס 
יואהניסבורג תר”ך

15( חדושי המאירי עמ”ס ביצה – בערלין תרי”ט

אלעזר  מהג”ר   – קדושין  עמ”ס  חדש  אור   )16
 – טוב  מצב   – נדיר   – תרי”ט  שצ’צין   – קאליר 

חתימה עתיקה הק’ צבי יעקב מפדזעלווי

ברוב ככל הספרים חתימות או חותמות של הג”ר 
משה פינקל

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$

187. סט שו״ע הרב – ווארשא – עותקים מיוחסים
רבות  חותמות   – תרנ”ה  ווארשא   – יחד  כרוכים  א”ב  חלק   )1
מהרה”צ רבי אליעזר צבי טויב מארגערעטין בן הרה”ק רבי יהודה 
יחיאל מראזלא – בצד ב’ של השער השני רישום ארוך בכת”י על 
שזכה לקנות את הספר – בדף שאחרי הספר חותמת אביו הרה”ק 

רבי יהודה יחיאל טויב

2( חלק ג’ ד’ כרוכים יחד – ווארשא תרנ”ה 

 חתימות רבות מהג”ר בן ציון היילפרין אב”ד נאנאש – חתן בעל 
אפסי ארץ מנאנאש – וכן חתימות בנו ממלא מקומו הג”ר יקתיאל 

יהודה היילפרין 

3( חלק ה’ ו’ כרוכים יחד – ווארשא תרנ”ה 

בעל  חתן   – נאנאש  אב”ד  היילפרין  ציון  בן  מהג”ר  רבות  חתימות 
אפסי ארץ מנאנאש – וכן חתימות בנו ממלא מקומו הג”ר יקתיאל 

יהודה היילפרין 

כללי מצב טוב – קצת נ”ע
פתיחה: 10

הערכה: 150$ - 200$
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191. משניות קדשים – סלאויטא
ותוספות  ותויו”ט  הרע”ב  ע”פ   – קדשים  משניות 
פרי  בעל  הגאון  חדושי  ניתוסף  ועוד   – חדשים 

חדש אשר נלקטו מספרו מים חיים

סלאויטא תקע”ה – דפוס רבי משה שפירא

– מעט מאוד  – מצב טוב מאוד  שער בדיו אדום 
נ”ע – ללא כריכה

פתיחה: 10
הערכה: 300$ - 400$

189. מנורת המאור – סלאויטא
נפש  מספיק  פירוש  עם   – המאור  מנורת  ספר 

יהודה – וכעת הוספנו פירוש טייטש עברי.

סלאויטא תקצ”ב – דפוס רש”א שפירא

דפים  במיוחד  מפואר  עותק   – שער  חסר  עותק 
כחולים איכותים שלמים

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 300$

190. תפארת ישראל מהר״ל – סלאוויטא
 – התורה  ממעלות  מדבר   – ישראל  תפארת 

מהגאון המהר”ל מפראג

סלאוויטא תקנ”ג – דפוס רבי משה שפירא

נדיר באופן מיוחד

עותק חסר – מתחיל מדף ב’ – מצב טוב – קנ”ע 
בדפים אחרונים

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 300$
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194. פולמוס – ילדי רוחי - מאת מיכל פינס 
ספר ילדי רוחי מאת יחיאל מיכל פינס – מחברת 
נפרד[  ]שער  – מחברת שניה  ריב עמי  ראשונה 

החיים והיהדות. 

יצא  מבריסק  והגאון   – רב  פולמוס  עורר  הספר 
נגדו במלחמת חרמה.

מגנצא תרל”ב – נדיר במיוחד

מצב טוב – קרע בעמוד 37 ללא חסרון בטקסט

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

192. גמרא מסכת זבחים – סלאוויטא
חסר

 גמרא מסכת זבחים – סלאויטא שפירא – מתחיל 
בדף ב’ עד הסוף – נ”ע מצב בינוני

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

193. פולמוס העירוב באנטוורפן
יצחק  שלום  מהג”ר   – שלום  ברכת  ספר 

שטערנבערג – דיין אנטוורפן 

עירנו  ציור החומות המוקפות את  בראש הספר 
ועליהם היתר הטלטול נשענו

אנטוורפן תר”צ

מצב טוב – כריכת קרטון - חסר מאחורי הספר

לפני  באנטוורפן  שנדפסו  ספרים   – נדיר  ספר 
המלחמה נדירים

פתיחה: 10
הערכה: 30$ - 50$
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הרבנות  ביסוד  נדירים  קונטרסים   .197
הראשית בישראל

1( קונטרס בתי הדין וסדריהם – חומר לתולדות 
 – אסף  שמחה  הרב  מאת   – העברי  המשפט 

הקדשת המחבר בכת”י 

הרבנות  מועצת  ארגון  ליסוד  התעוררות   )2
העולמית חוברת א’ – תל אביב תרצ”ז

לרבנות  הבחירות  על  ישראל  רבני  כיוס   )3
הראשית – תל אביב ט”ו כסליו תשכ”א

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

195. פולמוס – פינוי קברים ושריפת מתים
המתים  פינוי  ע”ד  דורינו  וגאוני  מכתבי  קובץ   – עולם  חיי  ספר 
אב”ד  לערנער  מאיר  הרב  מאת   – הנשרפים  אפר  וקבורת 

אלטאנא

ברלין תרס”ה – מצב טוב

בעקבות  קברים  פינוי  בענין  פולמוס  התעורר  תרס”ג  בשנת   
סלילת כביש בעיר אלטונא – הרב לערנער שהיה רב המקומי 
פינוי  בענין  עוסקת  הראשונה  תשובות  שתי  ובו  קונטרס  כתב 
קברים והשניה בענין קבורת אפרם של הנשרפים שציווי לשרוף 
את גופם לאחר מותם – הרב לרנר הדפיס את הקונטרס ושלחו 
לרבנים רבים – הרב חנוך ענטרוי ממינכן הדפיס נגדו קונטרס 
חקר הלכה , תשובה על העלים שהדפיס הרב לערנער – שנה 
לאחר מכן הדפיס רבי מאיר לערנער את הספר שלפנינו עם 
העולם  רחבי  מכל  מרבנים  שקיבל  התשובה  מכתבי  עשרות 
סלנט  שמואל  רבי  של  תשובתו  גם  בהם  לדבריו  שהסכימו 

מירושלים.

 פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

196. ספר שמירה טובה – פולמוס
ספר שמירה טובה – על פולמוס השחיטה בניורק  
ח”י  במשך  בעצמו  המחבר  עיני  שראו  מה  ע”פ 

שנה היותו שו”ב במדינה זו 

מחבר הספר ר’ חיים מאיר בן מרדכי ז”ל באלל 

ניורק תרפ”ה

בעמ’ 79 הוספה בכתב יד המחבר

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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198. קונטרס מזכיר מפעלי שלשת האנשים – נדיר
קונטרס מזכיר מפעלי שלשת האנשים – לזכר שלשת מייסי 
המושבה פתח תקוה שהיתה הישוב החקלאי היהודי הראשון 
הישן  ישוב  אנשי  ידי  על  ונוסדה  החדשה  בעת  ישראל  בארץ 
, והרב  , והרב דוד גוטמן  יואל משה סלומון  מירושלים – הרב 
יהושע שטמפר – החוברת נערכה על ידי הועד להקמת זכרון 

בקור  החולים  בבית  למפעלים 
חולים.

 – במיוחד  נדיר   – תרע”ג  ירושלים 
רחבים  שוליים   – מאוד  טוב  מצב 

במיוחד

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

199. לוט ספרי חובבי ציון נדירים
1( דרישת ציון לחברת ישוב ארץ ישראל – מהג”ר 
צבי הירש קאלישער – עם קונטרס הר צבי מהג”ר 
אפשר  אם  הלכה  של  מו”מ  פראנק  פסח  צבי 
להקריב קרבנות בזה”ז – וקונטרס סמיכת זקנים 
ספר   – תרע”ט  ירושלים   – בזה”ז  סמיכה  בענין 

חשוב ונדיר – מצב טוב קרע קטן בדף אחרון

הדור  גאוני  מאמרי  קובץ   – ציון  שיבת  ספר   )2
בשבח ישוב ארץ ישראל – שני חלקים – ווארשא 

תר”ס – ספר חשוב ונדיר מצב טוב

ישראל  ארץ  חיבת  עניני   – 2 חלקים  חן  יוסף   )3
את  ולחובב  הקדושה   ארצינו  בקדושת  המדבר 
לב בני ישראל לישוב ארץ ישראל בחיבה יתירה 
– מאת רבי נתן פרידלאנד – בדף 2 הקדשה לשר 
משה מנטיפיורי על פעילותו למען ארץ ישראל – 
ספר חשוב ומענין – מצב כללי טוב דפים בודדים 

שברים עם קרעים – ווארשא תרל”ח – תרל”ט

4( ספר תבנית היכל – אשר בו נחקר בקצור אמיץ 
ווארשא   – שלמה  המלך  עשה  אשר  הבית  על 

תרכ”א – מצב טוב מאוד חסר דף 1 במפתחות

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 120$
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202. הדרת מלך פני מלך כבוד מלך – לונדריש תק״ל – עותק 
מיוחס

ספר הדרת מלך ביאורים על הזהר חלק שני – נדפס בלי שער בלונדן 
תק”ל – ספר פני מלך על האדרות עם שער לונדריש תקל”ג – ספר 

כבוד מלך על התיקונים

עותק יפה ומהודר – דפים איכותים

חתימות רבות של החסיד המקובל כמוה”ר ניסים עני מגדולי וחכמי 
רבני מדרש בית אל  - בצעירותו נמנה על גדולי תלמידי אביר הרועים 
רבינו עבדאללה סומך זלה”ה – בשנת תרי”ז עלה לארץ הקודש עם 
ידידו מהר”א מני זלל”ה וקבע מושבו בירושלים ונמנה על סגל חכמי 

המקובלים המסתופפים במדרש בית אל

חומר מצורף 

פתיחה: 10
הערכה: 250$ - 400$

200. קונטרס עקבי הצאן – מהרב א״י הכהן 
קוק

מאת  מאמרים  קבוצת   – הצאן  עקבי  קונטרס 
קדוש  לעם  עבד  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב 

על אדמת קודש פה עיה”ק יפו והמושבות.

ירושלים תרס”ו – בהוצאת שמואל הכהן קוק אחי 
המחבר

מצב טוב מאוד – שני שערים – נדיר

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

201. ספר הגלגולים – זאלקווא
ספר הגלגולים מהרה”ק רבי חיים וויטאל 

זאלקווא תקל”ב

חתימה עתיקה יעקב מרדכי בן יוסף

מצב טוב  

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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205. סידור חיים ושלום – כוונות הרש״ש
יצא  וזה   – הרש”ש  לן  דאשאר  גניזין  מהני   – ושלום  חיים  סידור 
ומיייסדי  – ע”י גבאי  ראשונה סידור הכוונות של ק”ש שעל המטה 

ישיבת שער השמים.

ירושלים תרס”ז

סידור תפלה זה הוא סידור תפלה הקבלי הראשון שי”ל בירושלים 
– לפני שישיבת שער השמים הוציאה לאור את כל תפילות הרש”ש 

בשנת תרע”א

מצב טוב מאוד – ללא כריכה - נדיר 

חתימת בעלות הק’ שמעון פרידמאן

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

203. 2 ספרים כוונות הרש״ש נדירים
1( בניהו בן יהוידע – שני חלקים – כולל יחודים ותפילות 
נמצאו  ואשר  האר”י  בכתבי  המובאים  לעונות  ותקונים 
בכתובים בסידור הרש”ש – נסדר ונערך ע”י המקובלים 
רבי שאול דוויך הכהן וע”י רבי אליהו יעקב לעג’ימי – חלק 
א’ נקרא בשם תיקוני הנפש – חלק ב’ ]עם שער נפרד[ 
נקרא בשם זיכוך הנפש כולל סדר תיקון חצות עם כל 

כוונותיו – ירושלים תרע”א – מצב טוב מאוד

הרש”ש  מסידור  כוונות  כולל   – פרטיות  כוונות  ספר   )2
רבי  וע”י  הכהן  דוויך  שאול  רבי  המקובלים  ע”י  נערך   –
אליהו יעקב לעג’ימי – ירושלים תרע”א – מצב טוב מאוד

בעותק שלפנינו נתוסף 2 דף תקוני טעיות לספר זיכוך 
מופיע  ולא   – העותקים  בשאר  אין  אלו  דפים   – הנפש 

במפעל הביבלוגרפיה

חתימת המקובל רבי שמעון פרידמאן

פתיחה: 10
הערכה: 120$ - 200$

204. סדר ליל פסח – עם כוונות הרש״ש
ליל  זמניות לסדר  כונות  כולל   – ספר שר שלום 
פסח וכונות חנוכה ופורים – נערך ע”י המקובלים 
יעקב  אליה  ורבי  הכהן  דוויך  שאול  חיים  רבי 

לעג’ימי.

ירושלים תרע”ב – נדיר במיוחד

מצב טוב מאוד – ללא כריכה 

חת”י בעלות הק’ שמעון פרידמאן

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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208. שער רוח הקודש – ירושלם תרל״ד
ספר שער רוח הקודש – מהקובל האלקי מהרח”ו 
סרבון  יוסף  הרב  יסדו  פירוש  חדש  זה  וראה   –

מתוניס.....

ירושלם – תרל”ד – דפוס יצחק גאשצינני ושותפו 
יעקב דוד

מצב טוב מאוד

חותמת הג”ר חויתא פרג’ון 

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

206. עץ חיים – קבלה – 3 חלקים – ירושלים תר״ע
ספר עץ חיים ונהר שלום – למורינו ר”ח וויטאל והרש”ש 
 – בכת”י  והן  בדפוס  הן  חיים  עץ  ספרי  מכמה  הוגה   –

בהשתדלות השותפים מנחם מענכין היילפרין.....

ירושלים תר”ע – דפוס לעווי ושותפיו

מצב טוב – קרע קטן בשערים

חותמות וחתימות בעלות מהרב משה שלום נחום סייף

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

207. שער הפסוקים – ירושלים – דפוס בק
מהרה”ק  הלקוטים  וספר  הפסוקים  שער  ספר 

רבי חיים וויטאל 

ירושלים תרכ”ג – דפוס ישראל ב”ק

מצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 120$
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211. גמרא מסכת נדרים – מינכן - ההדפסה 
הראשונה של התלמוד לאחר השואה

ועד  ע”י  יו”ל   – בבלי  תלמוד  מן  נדרים  מסכת 
באשכנז  האמריקאי  באיזור  הרבנים  אגודת 

בסיוע ועד ההצלה – מינכן סט. אטיליען תש”ו.

בשנה זו הדפיסו רק שני גמרות קדושין ונדרים – 
והם נדירים במיוחד

עותק במצב טוב מאוד – נ”ע זניחים 

וכן   – וויטצען  מעיר  גרינצווייג  טובי’  משה  חתום 
חותמות מישיבת שארית הפליטה פערנוואלד 

ההשמדה  ממחנות  תמונות  עם  מצוייר  שער 
והתפללנו  למדנו  ישבנו  שבו  העבודה  צריף   –

בחשאי.

209. שפע טל – בילזורקע – נדיר
עותק מיוחס

ספר שפע טל – קבלה – בילזורקע תקס”ז – נדיר 
מאוד – דפים כחולים – עותק חסר מתחיל בדף 

י”ב עד הסוף – ציוריים קבליים רבים.

חתימות הג”ר משה פינקל ר”מ סלבודקא בנו של 
הסבא מסלבודקא.

כמו כן חתימה עתיקה בדף קדם השער אברהם 
משה בהרה”ג מהר”מ זצללה”ה ....

יהודה  הק’  חתימה  כמה  הדפים  מספור  בראש 
לייב במוה”ר .....

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

210. 2 ספרים – מבערגן בעלזן – נדיר
1( תנא דבי אליהו – נדפס ע”י האברך ניסן לעזער 

מבריגל כעת ברגן בלזן

 – בגרמניה  נדפס  כנראה   – שבת  של  סידורו   )2
בדף קדם השער – משלוח מנות א”כ אהובי אחי 
מחמד לבבי הב’ הח’ דוד יודא גרינצוויג נ”י ויופיע 
ממני אחיך הקטן משה טובי’ גרינצווייג, י”א אדר 

תש”ח פה בערגן בעלזן יצ”ו 

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 120$
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213. מקבץ ענק ספרי שואה – מיוחדים ונדירים
פניה  לשער  מעבר   – פערנוואלד  יפה  דפוס   – סליחות  סדר   )1
נרגשת ביותר לאחינו היקרים.... שאגתכם בטח מתפרצת בימים 
האלה... – בשם הג’וינט דיסטריבושז קאמיטי משרד דתי בארץ 

אשכנז.

2( תפארת יהונתן על התורה – גרמניה תש”ח

3( ספר תו יהושע – הלכות דרך ארץ שמירת הגוף ברכת הנהנין 
– גרמניה תש”ח

4( דגל מחנה אפרים – דפוס דג”ל גרמניה

5( אוהב ישראל – גרמניה תש”ח

6( קסת הסופר מרבי שלמה גאצפריד – מתנה מאת ועד ההצלה 
לשארית הפליטה – מינכן תש”ז

7( ששה סדרי משנה בכרך אחד – פערנוואלד הוצאת יפה

8( פרקי דרבי אליעזר – לנדסברג תש”ח

9( מבחר הפנינים – לנדסברג תש”ח

212. חמשה חומשי תורה – המבורג – שואה 
– נדיר

חמשה חומשי תורה – עם ה’ פירושים ומנין תרי”ג 
מצות להרמב”ם – כל עמוד מחולק לשתי עמדות

המבורג תש”ח – גרמניה

הדפוס בהמבורג נדיר באופן מיוחד – מצב טוב

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 80$

הספר  מעם  הספר  נטילת  על  המו”ל  בהקדמת 
ע”י הרשעים שהשמידו ושרפו את יהודי אירופה 
והשתדלו גם שלא להשאיר שום ספר עברי, כל 
ספרי ישרא ניטלו לעיבוד נייר או לתשמיש ביזוי 
גדולה  כמה  השחרור  ימי  אחרי  ולפיכך   ... אחר 
ישיבות  נוסדו  לספר,  והצמאון  הערגה  היתה 
אבל במה ללמוד אין, זה אשר עורר אותנו לגשת 
לציבור  ללמוד  אחרות  מסכתות  כאן  להדפיס 
ונדרים  – נמצא בידינו רק מסכת קדושין  וליחיד 

החלטנו  הנ”ל  המסכת  ואת  חדשים  כמעט 
לצלמם ולהדפיסם ולחלקם בין שארית הפליטה 

בגלות אשכנז.

כל  במינכן  נדפס  תש”ט  בשנת  תקופה  לאחר 
הש”ס בשלימות במהדורה אחידה בת 19 כרכים 
מהמהדורה  שונה  בציור  מצויירים  שערים  עם 

הראשונה אשר לפנינו.

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$
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הראשי  הרב  של  ההצלה  מסע  ספר   .215
הגרי״א הרצוג – שבט תש״ו – תשרי תש״ז

הרב  מסע  על  תמונות  עם  נרחב  תיאור  בספר 
הראשי בסיום המלחמה להצלת שארית הפליטה

פתיחה: 10
הערכה: 30$ - 50$

214. מקבץ נדיר – ספרי חסידות שנדפסו בגרמניה
1( נועם אלימלך – דפוס יפה פערנוואלד

2( סור מרע ועשה טוב – דפוס כת”ר

3( אוהב ישראל – גרמניה תש”ח

4( תולדות יעקב יוסף – דפוס כת”ר – לאנדסבערג תש”ט

5( אור לשמים – פערנוואלד

6( מנורת זהב – פערנוואלד

7( זכרון זאת, זאת זכרון , דברי אמת – פערנוואלד תש”ז

8( דגל מחנה אפרים – הוצאת דג”ל

9( אגרא דפרקא – הוצאת אש”ע

כללי כל הספרים במצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 120$ - 200$

10( בית אפרים ג”ח – הוצאת יפה פערנוואלד

11( גמרא חגיגה ומועד קטן – שער מפואר נפרד 
ללומדי  ההצלה  ועד  מאת  מתנה   – מסכת  לכל 
ללומדי  יומית  משנה  עולמי  לוח  עם   – היומי  דף 
ו’ סיון חג השבועות תש”ז –  דף היומי ההתחלה 
חותמת ישיבת מרכז התורה בוינדסהיים גרמניה

ההצלה  ועד  מאת  מתנה   – תענית  גמרא   )12
יומית  משנה  עולמי  לוח  עם   – היומי  דף  ללומדי 
ו’ סיון חג השבועות  ללומדי דף היומי ההתחלה 

תש”ז – חותמת ישיבת מרכז התורה בוינדסהיים 
גרמניה – חת”י הרב אלחנן לעווענבערג

13( גמרא תענית מגילה ושקלים – שער  נפרד 
ללומדי  ההצלה  ועד  מאת  מתנה   – מסכת  לכל 
ללומדי  יומית  משנה  עולמי  לוח  עם   – היומי  דף 

דף היומי ההתחלה ו’ סיון חג השבועות תש”ז – 

14( פרשת דרכים – גרמיה תש”ח

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$
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218. קמיע – שמירה להילד – נדפס בלנדסברג 
גרמניה – נדיר באופן מיוחד

טוב  שם  מהבעל  לילד  שמירה   – ליולדת  קמיע 
זלה”ה 

למטה נדפס בידייש שיוצא לאור ע”י כולל חובת 
הלבבות בלנדסברג גרמני’

מצב טוב מאוד – נדיר באופן מיוחד

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$

216. קונטרס מוסדות שארית הפליטה
הפליטה   שארית  מוסדות  רשת  התפתחות 
יעקב הישן  ובית  הכוללים תלמודי תורה לבנים, 
שנועדו   – הקדושה  ארצינו  ברחבי   – לבנות 
יהודה  יקותיאל  רבי  רבינו  של  בהדרכתו   ..

הלברשטאם מקלויזנבורג – 

תמונות רבות נדירות מהתפתחות המוסדות.

ירושלים – תשט”ו – מצב טוב – נדיר במיוחד

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 120$

217. קיצור שלחן ערוך – מינכן – נדיר
קצור שלחן ערוך – מהג”ר שלמה גאנצפריד – נדפס ע”י 
הדזשוינט – לשרידי הגולה מאת הועד היהודי האמריקאי 

המאוחד לעזרה.

מינכן תש”ח – מצב טוב מאוד – שער מעטפת אדומה

מגישים  הנני  מיוחדת  בשמחה   – השער  של  השני  בצד 
מאוד  כי  הפליטה  שארית  בעד  ערוך  השלחן  את  היום 
היה מורגש החסרון של הספר הנחוץ הזה .... והאוד מוצל 
מאש יגיע אל מחוז חפצו וזה ינהלהו למשכנות מבטחים 
– הרב שלמה שפירא מנהל משרד  וימצא מרגוע לנפשו 

דתי הדזוינט בגרמניה

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 120$
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221. מחזור לחזנים – אלטונא תקס״ד
מחזור מכל השנה כמנהג פולין – מסודר ומבואר 
והוגה על פי דקדוק מאת רבי זנוויל הנובר – חלק 
וסדר   – ושבת  חול  ימי  תפלת  סדר  הכולל   – א’ 
סליחות – וסדר התפלות בראש השנה ויום כיפור.

 אלטונא תקס”ד – דפוס יהודה ושמואל בון סג”ל 
– מצב טוב מאוד דפים עבים ואיכותים – כריכת 

עור עתיקה מקורית מפוארת.  

פתיחה: 10
הערכה: 200$ - 300$

ונ״ך – ת״ק – עותקים מפוארים  219. חומש 
במיוחד

1( חומש במדבר – דרך סלולה – פיורדא תקס”ג 
בית  חותמות   – מפואר  עותק   – שערים  שני   –

המדרש עץ חיים באמשטרדם

חלק   – באור  עם  תהילים   - ישראל   זמירות   )2
 – מפואר  עותק   – תקס”ה  אופיבאך   – שלישי 

חותמת בית המדרש עץ חיים באמשטרדם

אשכנזי  תרגום  עם   – וח”ב  ח”א  מלכים  ספר   )3
עותק   – תקפ”ו  קארלסרוא   – הרלב”ג  ותועליות 

מפואר

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

220. מקבץ מחזורים – ת״ק
ליום  שני  חלק  הפייטן   כוונת  עם  מחזור   )1
הכפורים – זולצבאך תקנ”ה – נ”ע – כריכת עור 

מקורי מפואר

2(  תקון ליל שבועות – זולצבאך תקס”ב – מצב 
טוב

– מדוייק  ימים אחרונים של פסח  לב’  3( מחזור 
 – ווין תקע”ח   – וואלף היידנהיים  ר’  היטיב מאתי 

מצב טוב מאוד

4( מחזור ליום שני של ר”ה – עם כונת הפייטן – 
– כריכת עור  – עותק מפואר  אפענבאך תקע”ח 

מקורי – חותמת הג”ר מאיר יוסט מאמסטרדם

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 120$
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224. מחזורים שלש רגלים - אפענבאך
 – שבועות  של  ושני  ראשון  ליום  מחזור   )1

אפענבאך תקע”ג

2( מחזור ליום ראשון ושני של סוכות – אפענבאך 
תקס”ח

3( ליום ראשון ושני של פסח – אפענבאך תקע”ב

אפענבאך   – פסח  של  ושמיני  שביעי  ליום   )4
תקע”ב

כל המחזורים במצב טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

222. מחזור רעדלהיים – דפו״ר – תק״ס
מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח – מנהג פולין 
– בדפוס ובהוצאת המשותפים וואלף היידנהיים 

וברוך בשוויץ

רעדלהיים תק”ס – הוצאה ראשונה

עותק יפה – כריכה חצי עור מקורית

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 120$

223. מחזורים לר״ה יו״כ – אופיבאך – עותקים 
מפוארים

מחזורים לר”ה חלק א’, ור”ה חלק ב’ - ומחזורים 
ליוה”כ  חלק א’ ערבית,  חלק ב’ לשחרית מוסף 

ונעילה

כמנהג  קודש  והדרת  אשכנז  לשון  עם  נדפס 
אשכנז – ואחרון חביב כונת הפייטן

אופיבאך תקס”ב – ס”ג – בדפוס ה”ה התורני צבי 
הירש ובנו אברהם סג”ל שפיץ

עותקים מפוארים – כריכות עור מקוריות

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$
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227. סליחות – רעדלהיים
 – אשכנז  כמנהג   – השנה  מכל  סליחות  סדר 
ע”פ  שהגיה  היידנהיים  וואלף  ר’  פי  על  מוגהות 
כתבי יד – עם ביאור ותרגום אשכנזי מאת שלום 
וואלף  ר’  מכ”י  ביאור  תוספת  ועם   – כהן  בר”י 

היידנהיים

רעדלהיים תקצ”ד

עותק יפה

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$

225. סט מחזורים – זולצבאך תקנ״ה
 – שני כרכים - סדר המחזור כמנהג האשכנזים 

סדר תפלות לכל השנה

זולצבאך תקנ”ד

וסליחות  ושבת  חול  תפלות  כולל   – א’  חלק 
ותפלות ר”ה ויו”כ וסוכות – כל התפלות מסליחות 
קרעים  טוב  כללי  מצב   – בראשית.  שבת  עד 
בדפים ז-ח – כריכת עור עתיקה – חתימת בעלות 

משה רוטשילד

וסדר   – ושבת  חול  של  תפלות  כולל   – ב’  חלק   
נחמו  שבת  עד  בראשית  משבת  התפלות 
קרעים   – טוב  כללי  מצב   – ושבועות  פסח  כולל 
 – עור עתיקה  כריכת   – דפים  והדבקות במספר 

חתימת בעלות משה רוטשילד

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$

226. סידור עבודת ישראל – רעדעלהיים 
והברכות  התפלות  כולל   – ישראל  עבודת  סדר 
מחובר   – אחריתה  עד  מראשיתה  השנה  לכל 

ומסודר בידי רבי יצחק בן רבי אריה יוסף דוב.

רעדלהיים תרכ”ח

שני שערים – שער ראשון מצוייר 

ומדוייק  בתוכנו  עשיר  אשכנז  כמנהג  סידור 
בנוסחאותיו כולל הלכות רבות .

עותק יפה ומהודר – נ”ע מעטים

פתיחה: 10
הערכה: 150$ - 200$
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228. 6 קונטרסים תחינות – למברג תרל”ח
6 קונטרסים של תחינות – נדפס בלמברג תרל”ח 
עם  קונטרס  כל   – מדפיס  יוסף  אברהם  בדפוס 

שער נפרד

תחנה  עם   – בענטשין  חודש  ראש  פון  תחנה   )1
אנעים  של  תחנה  עם   – הפרנסה  על  חדשה 

זמירות

2( תחנה שלשה שערים – תחנה על חלה – תחנה 
על הדלקת נרות – תחנה לכל נדרי

תחנה   – אלול  חודש  מראש  האמהות  תחנת   )3

 – עתיקים  תחינות  קונטרסי  מקבץ   .229
משנות ת״ק ות״ר

לוט גדול של דפי תחינות – כ60 דפים – מדפוסים 
משנות  וחלק   – הת”ק  משנות  גדול  חלק  שונים 
 – זיטומיר  מדפוס  מהדפים  חלק  כנראה   – ת”ר 
חברו  עורים  פוקח  מקונטרס  אחרונים  דפים   2

האדמו”ר האמצעי מחב”ד , דפים כחולים 

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

בת  סעריל  מרת  הרבנית  האשה  תקנה  חדשה 
הרב יעקב מדובנא

טייטלבוים  משה  רבי  מהרה”ק   – טהור  מעין   )4
אב”ד אוהעל

5( תחנה קודם התפלה

6( תחנה לפרנסה

מצב טוב מאוד – בלי כריכה

פתיחה: 10
הערכה: 80$ - 100$
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