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המכירה תתקיים ביום ראשון ט״ו באלול תשע״ט 15.9.2019 בשעה 19:00

במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

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

תצוגה מוקדמת
יום רביעי  י״א    באלול       11.9       9:00-15:00 
יום חמישי  י״ב    באלול       12.9       9:00-15:00 
יום ראשון  ט״ו    באלול        15.9       9:00-15:00 

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 21 מכירה

 The Auction will take place on Sunday , 15.9.2019 at 19:00
at ״King David Auctions״ office 16Petah Tiqva st,  Jerusalem

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

Preview

Wednesday      11.9     9:00-15:00

Thursday  12.9  9:00-15:00

Sunday   15.9  9:00-15:00

kingdavid.bidspirit.com

officekda.usa@gmail.com         029900008    :נפתחה נציגות בארצות הברית לקליטת פריטים. לפרטים
)חלק מהפריטים נמצאים בארה”ב אצל נציגותנו החדשה - מומלץ לתאם לפני הגעה(

A office opened in the United States to receive items. For details



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

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

אחר. באחריות הקונה לוודא פרטים אלה לפי רצונו.

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

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

והרמת שלטית ממוספרת שתינתן בכניסה  נוכחות באולם המכירה  יותר מהדרכים האלה:  או  5. הקנייה במכירה תיעשה באחת 
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 
יום המכירה את ״טופס הצעת מחיר״ המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של החברה. למען הסר ספק, כל  למלא עד 

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

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

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

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

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

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

בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל - 1.5%.

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

12. הרוכש פריט, בין אם לעצמו בין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט 
בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש 
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 לעיל, מובהר  15. החברה אחראית כלפי הקונה בכוח לספק מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו 
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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מבריסק, . 1 חיים  רבינו  של  אוטוגרף  יד  כתב  האש!”  “עמוד 
לא   – קודשו  יד  בכתב  עמודים  שלושה   – הש”ס  על  מחידושיו 

נראה כדוגמתו מעולם במכירות!
כתב ידו של מרן רבינו חיים סולובייצ’יק מבריסק, הכולל חידושי תורה 

על מסכת ערכין ועוד. כתיבה אוטוגרפית, עם תיקונים בכתב ידו. 

עד היום לא נראו חידושי תורה בכתב יד קודשו, במכירות פומביות! 
אשרינו שזכינו לראות בעינינו את תפארת עמקות התורה! 

עמוד  הנם  מבריסק,  חיים  רבינו  של  שיעוריו  ככל  שלפנינו,  הדפים 
האש ההולך לפני מחנה לומדי התורה בעולם הישיבות. “כעמוד האש 
הפיץ אור חדש על דרכה של תורה, וגילה לתלמידיו דברים כמו שהם 

שמחים כנתינתם מסיני”, נחרת על מצבתו. 

רבי חיים )תרי”ג-תרע”ח(, אשר כיהן כראש של “אם הישיבות” וולוז’ין, 
נודע כאבי שיטת הלמדנות המקובלת בעולם הישיבות מאז ועד היום. 

לחלקיו,  התלמודית  בסוגיה  גורם  כל  לנתח  נהגו  ותלמידיו  חיים  רבי 
מימד  נתנו  זו  בדרך  בו.  המעורבים  שונים  דינים”  ל”שני  כלל  בדרך 
ולהעמיק  להוסיף  הדרך  ונפתחה  ולרמב”ם,  לגמרא  עומק  של  חדש 
“גברא”  לבין  “חפצא”  בין  החלוקה  לו  אופיינית  ובתירוצים.  בשאלות 

המפורסמת כיום. 
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לפנינו, אם כן, הפריט המבטא יותר מכל את ענקיותו 
התורנית של רבי חיים, ואת מעלתו הנשגבה בעולם 

התורה, ובכלל את הלמדנות הישיבתית. 

מתוך גדלותו העצומה בתורה, נחשב רבי חיים בדורו 
נשמעו  ישראל  בארץ  גם  הגולה”.  בני  כל  של  כ”רבן 
למוצא פיו והוא היה מעורב בענייני הניהול וההנהגה 

של מוסדות הישוב הישן. 

בין תלמידיו הנודעים: רבי ברוך בער ליבוביץ ה’ברכת 
שמואל’, רבי איסר זלמן מלצר, רבי שמעון שקופ, רבי 

אלחנן וסרמן, ועוד מאות תלמידים חשובים. 

Opening Price      $6000        פתיחה
Estimated Price    25,000$  -  15,000$ הערכה   

ומסתיים  ערכין”,  “משנה  במילים  מתחיל  היד  כתב 
צילום  )מצורף  ודו”ק”  אונס,  מחשיב  “לא  במילים: 

הדפים בספר הנדפס(. 

בבדיקה מהירה נראה שישנם שינויי לשון מהנדפס, 
אלא  מכוונים  אינם  ואולי  רבינו,  של  הזהב  בלשונו 
שיבושי המדפיסים! בכל אופן לפנינו הנוסח המקורי 
בהבנת  מרובה  חשיבות  לו  יש  אשר  החידושים,  של 

דברי רבינו לאשורם. 

דף מקופל, כתוב משלושת עמודיו. 

מצב טוב. פגמים קטנים, בלאי, כתמי רטיבות גדולים. 

1. Manuscript, Autograph of Rabbi 
Chaim of Brisk, Talmudic Novealle 
– Three Pages Handwritten by Him 
– Has Never been seen in Auctions!
Manuscript of Rabbi Cahim Soloveitchik 
of Brisk, containing Torah novellae on the 
Arachin tractate and more. Autographic 
writing, with his handwritten corrections.

Rabbi Chaim (1853-1918) who served as the 
head of the well-known Volozhin Yeshiva 
and was the founder of the popular Brisker 
approach to Talmudic study.

The manuscript begins with the words 
“Mishnah Arachin” and ends with the 

words “Loh machshiv onnes…” (enclosed is 
a photocopy of the printed version). 

A quick examination reveals lingual 
variations between the manuscript and the 
printed version. 

A folded leaf, written on three of its pages, 

Good condition. Minor blemishes, wear, 
large dampness stains.   
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קטעים מהחיבור ‘שורש ישי’ לרבי שלמה . 2
אלקבץ זיע”א – המאה ה-16?

דף מקופל, כתוב על פני ארבעת עמודיו, בכתיבה 
הנראה  ככל  תיקונים.  ללא  מסודרת,  מערבית 
קרוב  שנעשתה  מאוד,  קדומה  בהעתקה  מדובר 

לתקופת חייו של המחבר, ואולי ממש בזמן חייו!

ישי’  ‘שורש  הביאור   מתוך  חלק  הינו  הטקסט 
שחיבר רבי שלמה אלקבץ על מגילת רות. 

ביאור זה נדפס לראשונה בקושטא בשנת שכ”א, 
ולאחר מכן בלובלין בשנת שנ”ז. 

ישנם שינויי לשון ונוסח במספר מילים, מהנדפס 
החדשה  במהדורה  ומהנדפס  לובלין,  במהדורת 
ירושלים תשנ”ב, שהוגהה לפי עותק המחבר שבו 

הוסיף הוספות בכתב יד קדשו. 

מצב טוב, בלאי אופייני וסביר. 

2 .Passages of the Composition‘ Shoresh 
Yishai ’by Rabbi Shlomo Alkabetz – the 
16th Century?
A folded leaf, written on four of its pages, in 
western orderly script, without corrections. 
Apparently, this is a very early copying which 
was done close to the author’s lifetime, possibly 
even during his lifetime!

The text is part of the “Shoresh Yishai” 
commentary authored by Rabbi Shlomo 
A;kabetz on the Scroll of Ruth. 

This commentary was printed for the first time 
in Kushta in 1561 and later in Lublin in 1597. 

There are lingual and textual variations in 
several words between the manuscript and the 
Lublin printed edition and the new Jerusalem 
edition 1992, which was proofread after 
a copy by the author to which he added 
handwritten additions.

Good condition. Typical, reasonable wear.

 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price       1,000$ - 2,000$            הערכה
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3 . - המילה[  ]סדר  ד’  ‘סוד  ספר  על   – יד  בכתב  עתיק  מילה  פנקס 
תר”ה-תרל”ה

]ספר סוד ד’[ ובו סדר המילה וברכותיה, עם תפילות שונות, שרביט הזהב, 
ברכת המזון, ועוד. חסר שער. לא דף. 

עשרות  ידו  בכתב  המוהל  תיעד  ובסופו  הספר  בתחילת  הפורזץ  בדפי 
בריתות אותן ערך, עם תאריכיהן המדוייקים, וכולל שמות הילדים אותם מל. 

הבריתות ממוספרות: א-כ; רכב-רצב, וכן עוד כעשרים ילדים נוספים. 

תר”ה-תרל”ה.  השנים  בין  נערכו  הבריתות  יד.  בכתב  כתובים  עמודים   17

בפתח הספר רישום נאה בכתב יד: “באשר שהספר הברית הישן אשר נכתוב 
בו הילדים אשר מלתי מן הזמן שנת תקע”ה לפ”ק ג’ אייר ושם החילותי למול כל 
זכר בן שמנת ימים... זה הספר נשרפה לי בשרפה גדולה אשר היה בשנת ת”ר 
לפק ד”ב מנחם ואיני ידועה לי מי המה היה, מספרם ידועה לי שהם היה אצל 
שני מאות ילדים אשר מלתי עד השרפה הנ”ל ומשם ואלך באתי הנה בספר 
הזה לכתוב את הילדים אשר מלתי מכאן ואילך, וזה ספר בני ב’ר’י’ת לפ”ק 

בעמוד האחרון נכתב: “ירשתי מאת אבי הגדול ר’ קלמן דייטש... מאת דודי 
קלמן  ר’  בנו?(  )של  חותמות  דייטש”.  מרדכי  הק’  דייטש,  איציק  ר’  הגדול 

דיטש, באנגלית. חתימות נוספות של בני המשפחה. 

נולד  יצ”ו  ליב  כ”ה  בני  בן  ישראל  הילד  בני  “בן  בסעיף רפה כתב המוהל: 
למז”ל יום א’ ער”ח תמוז ... תרי”ד”. 

בסעיף רצא כתב: “בן בני הילד נטע בן בני כ”ה משה דייטש נולד למז”ט יום 
ש”ק א’ ניסן תרט”ו...”. 

בסעיף רצב: “בן בני הילד שמעון צבי בכ”ה ליב יצ”ו נולד למז”ט יום ב’ כח 
תשרי... תרי”ז”. 

כן רשם בהמשך את תאריכי לידת בנותיו. 

17 ס”מ. 

מצב טוב. חסרונות במספר דפים מהספר המודפס. 

בלאי אופייני. 

3. Ancient Hand-
written Milah Note-
book – on the Book 
’Sod Hashem‘ [Seder 
Hamilah] – 1845-1875
[Sefer Sod Hashem] with 
Seder HaMilah and its 
blessings, with various 
prayers, Sharvit HaZahav, 
Birkat Hamazon and 
more. Missing title page. 
31 leaves.

On the flyleaves at the 
beginning and end of 
the book, the Mohel 
documented in his 
handwriting dozens of 
Britot he conducted, 
with their precise 
dates and the names 
of the babies he had 
circumcised. 

The Britot are numbered: 
1-20; 222-292, and 
approx. twenty more 
children, including the 
Mohel grandchildren. 
The Mohel also wrote 
down his daughters’ 
date sof birth.  

17 handwritten leaves. 
The Britot were 
conducted during the 
years 1845-1847. 

Various inscriptions on 
the first and last leaves. 

17cm. 

Good condition. 
Omissions in several 
leaves of the printed 
book. Typical wear.

 

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price       600$ - 1,000$            הערכה
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הת”ר . 4 שנות   – לנשים  תחינות  יד,  בכתב  כרך 
המוקדמות - פריט נדיר ומרשים ביופיו

לשון הקודש, ועברי טייטש.

חותמת רבי קלמן וועבער אב”ד פישטיאן והגליל

על הכריכה כתוב השם: “אננא שפילמאן”.

מצב טוב. בלאי אופייני.

Opening Price      $800        פתיחה
Estimated Price       1,500$ - 2,000$            הערכה

4. Handwritten Volume, Techinot for 
Women – Early 1740s – Extremely Rare 
and Impressive Item
Handwritten volume, Techinot for women in 
Hebrew and Hebrew-Teitch. 

Stamp of Rabbi Kalman Weber Av Beit Din of 
Pishtian and the Galilee.

Appearing on the binding is the name “Anna 
Schpilman”. 

Good condition. Typical wear.
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גדול . 5 אל  זיע”א,  אלישוב  שלמה  רבי  מרן  דורו  מקובלי  גדול  של  ידו  בכתב   ]![ קבלי  מכתב 
תלמידיו, המקובל הרב מהרי”ל – מכתב קדום מאוד! – שאוויל, תרס”ו

מעטים מאוד הם המכתבים הידועים כיום, ממרן בעל ה’לשם’, העוסקים בענייני קבלה. לפנינו פריט נדיר 
באופן יוצא דופן, וחשוב מאוד. 

המכתב נשלח מאת בעל הלשם היושב בעיר שאוויל, אל העיר זאגר, עיר הולדתו, אשר בה התגורר אז 
תלמידו המובהק רבי אהרן שלמה מהרי”ל. זאת בעקבות שאלה בענייני קבלה ששיגר התלמיד המסור אל 

רבו הנערץ. 

המכתב עוסק כולו בענייני קבלה רמים ונשגבים, כתוב בכתב יד קדשו של גדול המקובלים, וחתום על ידו. 
שאוויל, תרס”ו )1906(. 

בעמוד השני של המכתב רשם המקבל, רבי אהרן שלמה מהריל, בכתב ידו, רישומים שונים בענייני קבלה. 

פריט מיוחד במינו, החושף לנו טפח מסוד שיח שרפי קודש, “הרב ותלמידו”.

המכתב פותח בברכות “שפע ברכת קודש לידי עליון ולאהוב נפשי מהרא”ש שליט”א”. ה’לשם’ משבח את 
קושייתו של התלמיד ומציין: “יפה הקשה”. “אמנם אני כתבתי בגיליון ספר שער רוח הקודש שלי...”. 

תרס”ה.  בשנת  בירושלים  נדפס  אשר  למהרח”ו  המצוות’  ‘שער  בטופס  עוסק  המכתב  של  השני  חלקו 
ה’לשם’ כותב: “הספר שער המצוות שלחתי להאומן לכורכו בסוף שבוע העברה, והביא לי בשבוע הזה 
מכורך בכי טוב...”. הוא מבקש מתלמידו הרב מהריל את מחיר הספר, ואזי הוא ישלח לו את הספר. “אם 

אינו נקל לשלוח לי עתה את מחיר הספר, אין חשש בזה, וישלח לי כשיורווח לו הזמן”. 

בסיום המכתב הוא מוסיף לברכו “בכל טוב עולם, מלב ונפש, ]חתימתו:[ שלמה”. 

האריז”ל.  מצאצאי  בדורו,  המקובלים  גדול  היה  )תר”א-תרפ”ו(  אלישוב  שלמה  רבי  המקובל  הגאון  מרן   
“המקובל האלוקי, מרי דרזין, חד בדרא, גאון עולם בחכמת האמת, קדוש ה’ מכובד, מרנא ורבנא ר’ שלמה 
ֶעלַיאָשאוו” )לשון תלמידו רבי אריה לוין בשער החוברת שכתב על תולדותיו(. “אם אומר להלל ולשבח את 

גאון עולם וצדיק כביר זה, פאר ישראל, חכם הרזים – אין זה מהמידה”, כתב מקורבו הראי”ה קוק.

רבי שלמה נפטר בשנת תרפ”ד. בהספדו של הראי”ה קוק אמר: “אילו זכינו היינו רואים עמודא דנהורא 
והעידו  האמת”,  בחכמת  בדרא  חד  היה  הקדוש  הגאון  כי  בדרא,  לתרי  או  בדרא  לחד  כראוי  קברו,  מעל 
רבי אריה לוין, כי בהלוויה שנערכה בחצות הלילה “זכינו כל המשתתפים שמה לראות במו עינינו “עמודא 

דנהורא”, כעין מראה הקשת תחת כיפת השמים עד סתימת הגולל, כולם ראו ותמהו!”. 

בנוסח שקבע הראי”ה על מצבתו, נכתב: “ממרומים שולח ציר לפענח נעלמות, האיש מחשכי עולם בלשם 
שבו ואחלמות, הרב הדומה למלאך ד’ צבאות, גאון עולם למופת ואות, רזי עולם בתורת אמת, לפניו הם 

פתוחות וגלויות....”. 

רבי אהרן שלמה מהריל מזאגר, “קדוש ה’ מכובד” )כנכתב במצבתו(, היה תלמיד חבר לרבי שלמה עליאשוב 
זצ”ל בעל ה’לשם שבו ואחלמה’. מגדולי המקובלים בירושלים. חיבר ספרים בקבלה, בהם ‘טועמיה חיים 

זכו’. נפטר בשנת תרצ”ט. 

20.5 ס”מ.

מצב טוב. קרעים בשוליים וקמטים. 
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5. Kabbalistic Letter [!] Handwritten by the Leading 
Kabbalist of His Generation Rabbi Shlomo Elyashuv, 
to His Leading Disciple, the Kabbalist The Rabbi 
Maharil – very Early Letter! – Shwal, 1906
There are very few Kabbalistic letters known today by the 
author of the “Leshem”. Before us is an extremely rare, 
important item. 

The Kabbalistic letter was handwritten, signed and sent by the 
author of the “Leshem” in Shwal to his leading disciple Rabbi 
Aharon Shlomo Maharil in Zagory. Shwal, 1906.  

 
Opening Price      $5500        פתיחה

Estimated Price       10,000$ - 12,000$            הערכה
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יצחק . 6 ורבי  זצ”ל  סלאנט  הגר”ש  מרן  קדישא  הסבא  ובראשם  ירושלים  רבני  מאת  היסטורי  מכתב 
בלאזר זצ”ל

ירושלים וראשי עסקניה, ובראשם מרן הגאון רבי שמואל  ”אגרת מבשרת שלום” – מכתב היסטורי מאת רבני 
סלנט והגאון הצדיק רבי איצל’ה בלאזר, אל יהודי אפריקה הדרומית. 

ללא תאריך. נכתב בין השנים תרס”ד-תרס”ז.

תוכן המכתב: בעקבות מחלוקות ופולמוסים שונים שהתעוררו בנוגע לאיסוף תרומות יהודי אפריקה עבור יהודי 
ואחדות  בין המוסדים החתומים מטה,  ונתהוו  “נשתוו כל הסכסוכים שנולדו  כי  ישראל, מודיעים הרבנים  ארץ 

שלמה וגמורה שוררת בין המפעלים.... באו לידי פשרה קבוע וקיימת”. 

“ומעתה ידעו נא אחינו הנדיבים... בערי המדינה הנ”ל אשר כל שד”ר אשר תהיה בידו תעודה מאושרת ומקוימת 
בחותמות כל המפעלים הכללים הח”מ ועליהם חותמו של מרן... רבי שמואל סלאנט שליט”א, הוא הנבחר לשד”ר 

אה”ק...”. 

התעודה כתוב בידי סופר, על דף רשמי של ת”ת עץ חיים – מוסד התורה החשוב באותה תקופה, אשר הגר”ש 
סלאנט כיהן כנשיאו. 

על התעודה חתומים בין היתר: 

רבי יצחק בלאזר )ראש הוועד הכללי( 

רבי אריה ליב ראשקעס 

רבי אליהו זאב וולפזון 

רבי אריה ליב בהררא”ד דיין צדק בפעה”ק 

וכן העסקנים: ר’ יואל משה סלומון, ר’ יהושע משה שלאנק, ר’ זלמן הכהן רובין, ר’ גדליה נחמן בראדער, ר’ יצחק 
אליעזר חרל”פ, ועוד. 

בסיום התעודה נוספו מספר שורות מאת רבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט, עם חותמתו )בצורת חתימה( 
וחותמת נוספת שלו. 

מרן הגאון רבי שמואל סלאנט, מרא דארעא קדישא, הגיע ארצה בשנת תר”א )כשנה אחר בוא חותנו הרה”ג 
הצדיק רבי יוסף זונדל מסלאנט זצוק”ל( והתמנה בתור רב ומורה ודיין לעדת האשכנזים. ומאז ועד יום מותו שרת 
בקודש, וכמעט אין מפעל חשוב ונכבד בירושלים ת”ו אשר לא בעזרתו נוסד, ואשר לא הזריח שמשו ולא פרש 

צילו עליו להגדילו ולהפריחו. 

רבי יצחק בלאזר )תקצ”ז-תרס”ז(, מגדולי תלמידי רבי ישראל מסלאנט ומהדיר ספרו “אור ישראל”. כיהן כרבה 
המחזיקים  בראש  ועמד  בעולם  המוסר  תנועת  דגל  את  נשא  תרמ”ג,  בשנת  רבו  פטירת  אחרי  פטרבורג.  של 

בשיטת המוסר, במיוחד כנגד המתנגדים שקמו לה. 

הגר”י בלאזר כתב את “אור ישראל” – ספר יסוד בלימוד המוסר, המבוסס על אגרותיו של רבי ישראל סלנטר, 
שבמשך תקופה ארוכה היה החיבור היחיד שנתחבר על – ידי תנועת המוסר. חיבורו בהלכה: “פרי יצחק” בשני 

חלקים. 

עלה לארץ ישראל בשנת תרס”ד ונבחר על ידי רבני ירושלים לשאת על שכמו את הנהגת הציבור הירושלמי, 
במשרת נשיא ה”הוועד הכללי” בירושלים, למרות חולשתו וזקנותו. 

נפטר בי”א באב תרס”ז, ואע”פ שביקש בצוואתו שלא להספידו, דיבר הרב יוסף חיים זוננפלד לפני מיטתו, וכן 
הרב קוק הספידו ביפו בנימוק ש”גדולי הפוסקים האחרונים החליטו כי על “גדול הדור” אין מועיל הצווי “שלא 
להספידו”, א”כ לו אף אם לא נוכל להכריע מי הוא “גדול הדור” שלנו במקצוע ההלכה וים התלמוד עכ”פ בחכמת 

היראה והמוסר ידוע היה המנוח ל”גדול הדור” שלא הניח אחריו תמורתו”. 

שני עמודים. 

מצב טוב, בלאי אופייני. כתמים. 
Opening Price      $1,000        פתיחה

Estimated Price    1,500$  -  2,000$ הערכה   
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6. Historical Letter 
by the Rabbis of 
Jerusalem Headed 
by Rabbi Shmuel 
Salant and Rabbi 
Yitzchak Blazer
A historical letter by 
the rabbis Jerusalem, 
headed by Rabbi Shmuel 
Salant and Rabbi Itzil’eh 
Blazer to the Jews of 
South Africa. 

The letter was written by a scribe on the official stationery of the Talmud Torah Etz Chaim – 
the most important contemporary Torah institution, which Rabbi Shmuel Salant served as its 
president. 

The letter is signed by additional leading rabbis and activists of Jerusalem.  
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 יחיד בעולם? תקנות שכונת מאה שערים - הטופס של “החבר” מרן . 7
הגר”ש סלאנט, עם רישומים חשובים בכתב ידם של צדיקי ירושלים בוני 

השכונה, על ביתו ושדהו של הגרש”ס - תרל”ה ]1875[ - פריט מוזיאוני!
תקנות חברת מאה שערים. ירושלים, תרל”ד. נוסחו כנראה בידי רבי יוסף ריבלין, 
ראש וראשון לבוני ירושלים, וממייסדי השכונה, החתום כאן )בדפוס( על התקנות.  
לא ידוע לנו על עותק דומה ממסמך היסטורי זה של תקנות השכונה, שהייתה 
בעולם  יחידי  עותק  ולפנינו  ויתכן  העיר,  לחומת  שמחוץ  הראשונות  מהשכונות 
של התקנות! התקנות מודפסות על כרזה גדולה ומרשימה, בדפוס הירושלמי 
האופייני באיכותו, אשר בראשה נקבעו פסוקי גאולה: “הרחיבי מקום אהלך וגו’; 

“ושמתי כדכוד שמשותייך וגו’”.

בירושלים,  מהחומות”  “היציאה  תהליך  על  נוסף  אור  שופך  שלפנינו  התעודה 
השכונה  מייסדי  גלות.  שנות  אלפיים  לאחר  העיר  של  תחייתה  את  המסמל 
מספרים בתעודה זו על ייסוד השכונה, בר”ח כסלו תרל”ד, אשר נקראת ‘מאה 
שערים’ על שם “מאה אנשים אשר בתחילה יתנו כסף די מקנת שדה לבניין מאה 
בתים בריווח...”. לאחר מכן מפרטים את תקנות השכונה החדשה, אשר הרחיבה 

את גבולות ירושלים, והיתה  סמל של חלוציות חרדית.

חלק מסעיפי התקנות מתייחסים להקפדה היתירה על שמירת השלום בשכונה 
מבני  איש  וחמישים  אחד  אם  אשר  תקנה  “נוסדה  נכתב:  למשל  וכך  החדשה, 
יודיעהו  החברה, היינו רוב החברה, יעידו על אחד כי הוא איש מדנים ותככנים, 

הוועד כי חובתו לצאת מהחברה ונחלה לא יהיה לו בחברתנו...”. 

לסיום נכתב: “תקנות האלו, על פיהן תתנהג החברה, ועל פיהן נכנס להחברה” 
נ”י” – רבה הנערץ של  יד: “הרב הגאון מו”ה שמואל סלאנט  וכן נכתב בכתב   –

עיה”ק ירושלים. ט”ו שבט תרל”ד. 

 חתומים בדפוס מייסדי השכונה, ובהם רבי שלמה זלמן בהר”ן, רבי משה אליעזר 
דן רלב”ג, רבי יואל משה סלומון, רבי משה אורינשטיין, רבי יוסף ריבלין, ועוד. 

בצד שמאל מפורטים בכתב יד  גלגולי הבעלות בשדה אשר רכש “הרב הגאון 
מו”ה שמואל סלאנט” בחודש “תמוז תרל”ה”, ותשלומי החשבונות על “בנין הבית 
בשנת הראשונה”. הרישומים כתובים וחתומים בכתב ידם של  מייסדי השכונה - 
רבי בן ציון ליאון, רבי אברהם פרסאט )קורפו(, וכן הגאון הצדיק רבי שלמה זלמן 

בהר”ן. 

בעל  נתן  תרל”ח,  אד”ר  כ”ו  עש”ק  ו’  “יום  בהר”ן:  רש”ז  כותב  הרישומים  באחד 
הנומר הנ”ל הרש”ס נ”י לידי עבור התיקון הגבהת פתח האכסדרה להגין מהמים 
יום  הנ”ל,  סך  לידי  וקיבלי  וחצי,  ג’  שישים  דהיינו  הבית...  כל  לפני  חצר  ורצפת 
המספרים  מרישומי  ואחד  יתכן   )0  ,255 ז”ל”.)255,  בהר”ן  זלמן  שלמה  הנ”ל, 
הוא בכתב ידו של הגרש”ס עצמו. רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים במשך 
למעלה מ-70 שנה )מגיל 20 ועד פטירתו בגיל 93(, היה המנהיג הבלתי מעורער, 
והנערץ ביותר, של הישוב הישן. מתברר מהתעודה שלפנינו שלא רק שהיה גיבוי 
ועידוד מצדו של רבי שמואל סלנט להרחבתה של ירושלים מחוץ לחומות, אלא 
הבניה  למפעל  שותף  היה  ובכך  ושדה  בית  שרכש  בכך  ממש,  של  תמיכה  אף 

ההיסטורי. מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

Opening Price      $800        פתיחה
Estimated Price   1,500$  -  2,500$ הערכה   
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7. The Only Copy in the World? The Regulations of the Meah She‘arim 
Neighborhood – the Copy of the “Member” Rabbi Shmuel Salant, with 
Important Inscriptions Handwritten by the Tzaddikim of Jerusalem
The Regulations of the Meah She’arim Neighborhood – the Copy of the “Member” Rabbi 
Shmuel Salant, with important inscriptions handwritten by the Tzaddikim of Jerusalem 
regarding the house and field of Rabbi Shmuel Salant – [1875] – item fit for a museum!

The regulations of the Meah She’arim neighborhood. Jerusalem, 1875. Apparently phrased 
by Rabbi Yosef Rivlin, whose printed signature appears on the regulations. To the best of 
our knowledge, this in the only copy of this historical document of the regulations of the 
neighborhood, which was one of the first neighborhoods outside the walls of the Old City. 
Possibly, this is the only copy in the world!

For a detailed description of the document, please see Hebrew catalog. 

Very good condition. Fold marks.
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ידו . 8 בכתב  ארוך  תורני  מכתב 
חיים  רבי  האדיר  הגאון  של  ובחתימתו 
 – ירושלים  של  רבה  לימים  זצ”ל,  ברלין 

תרנ”ה
ידו  בכתב  עמודים(  )שלושה  ארוך  מכתב 
זצ”ל.  ברלין  חיים  רבי  הגאון  של  ובחתימתו 
קוברין, תרנ”ה. ממוען אל רבי אליעזר ליפמן 
אשר  מפרנקפורט,  )תקצ”ה-תרע”ו(  פרינץ 

הגהותיו נדפסו בש”ס ווילנה. 

הרב  של  לשאלותיו  תשובות  המכתב:  תוכן 
כתבי  בעניין  ב(  דעלמא,  בענייני  א(  פרינץ, 
ג(  עצמו,  שלו  וכתביו  מוולוז’ין,  הנצי”ב  אביו 
חידוש נפלא על פרשת בהר, המתפרש על 

פני עמוד וחצי! 

מצב טוב. 

Opening Price      $1,000        פתיחה
Estimated Price    1,500$  -  2,500$ הערכה   

8. Long Religious Letter Handwritten and 
Signed by Rabbi Chaim Berlin, the Future 
rabbi of Jerusalem - 1895
Long letter (three pages) handwritten and signed by 
Rabbi Chaim Berlin. Kovrin, 1895. Addressed to Rabbi 
Eliezer Lipman Printz (1835-1916) of Frankfurt.

Content of the letter: Response to Rabbi Printz’ 
questions and a Torah novellae on Parashat Behar, on 
a page and a half. 

Good condition.
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יקר המציאות! מכתב ברכה ובקשה בכתב ידו ובחתימתו של רבי . 9
ברוך בער ליבוביץ אל רשכבה”ג רח”ע גרודזינסקי – תרצ”ה

ויאמצהו  יחזקהו  והצלחות,  הברכות  בכל  רבנו  כ”ג  את  יברך  יתברך  “ה’ 
אלו  מאליפות  בברכות  הקדושה”,  בתורתו  עינינו  להאיר  הטהור  גופו  בכל 
עוזר  חיים  רבינו  ומנהיגו,  גאון הדור  ה’ברכת שמואל’ את מכתבו על  פותח 

גרודזינסקי מוילנה. 

המכתב כתוב על נייר רשמי של ה’ברכת שמואל’. 

עיקרו של המכתב הוא בקשתו של רבי ברוך בער מאת רח”ע, לסייע לרבי 
שלמה סלאווין, שהתמנה באותם ימים לר”מ בפינסק. “הוא מבקש ומתחנן 
ועד הישיבות המגיע לחלק הישיבה  הנה כל פרנסתו שמקבל הוא הכנסת 
דפינסק, בלתי זאת אין כל, ועל כן אם חס ושלום יצטרך לקבל בזמן שמקבלין 
כל הישיבות חלקם אז יגווע ח”ו ברעב עם ביתו, על כן נא יותן חלקו בתחילה... 

ואבקש את רבנות לעשות זאת”. 

אך  שאלות...  איזה  רבנו  מפי  לשאול  לי  יש  “עוד  כותב:  הוא  מכתבו  בסיום 
ממהר אני לשלוח המכתב...”. 

ר”מ  ליבאוויץ  דב  ברוך  ומברכו,  רבנו  תורת  אור  מול  המשתחווה  “דברי 
בהישיבה בית יצחק”. 

  מצב טוב. סימני קיפול. חורי תיוק. 
Opening Price      $3,000        פתיחה

Estimated Price    6,000$  -  8,000$ הערכה   

9. Rare! A Letter 
of Greeting and 
Request Handwritten 
and Signed by Rabbi 
Baruch Ber Leibowitz 
to Rabbi Chaim Ozer 
Grodzinsky - 1935

The letter is written on 
the official stationery 
of the “Birkat Shmuel”. 

Good  condition  .Fold 
marks .Filing holes.
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מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי אלחנן וסרמן . 10
הי”ד

מכתב בכתב ידו ובחתימתו, כתוב על דף רשמי של ישיבת אוהל 
תורה בעיר ברנוביץ. 

בווילנא. רבי  תוכן המכתב: בעניין הזמנת מנהלי הישיבות להיות 
סלונים,  ראדין,  קלעצק,  מיר,  הישיבות  שמות  את  מזכיר  אלחנן 

גרודנא, ברנוביץ. 

חותם: “אלחנן בונם ווסרמן”. 

רבי אלחנן בונים וסרמן )תרל”ה 1874 – י”א בתמוז תש”א 6 ביולי 
1941( היה מגדולי ישראל ומגדולי ראשי הישיבות באירופה ערב 
הספר  מחבר  חיים”.  “החפץ  של  המובהק  תלמידו  היה  השואה. 
בלומדות.  ביותר  החשובים  מהספרים  שהוא  שיעורים”  “קובץ 

מגאוני ישראל המפורסמים שנספו בשואה, אשר סיפור 
מותו על קידוש ה’, בגבורה עילאית, הרטיט לבבות רבים.

מצב טוב. קמטים ומעט כתמים. 

Opening Price      $2,000        פתיחה
Estimated Price    3,000$  -  5,000$ הערכה   

10. Letter Handwritten and 
Signed by Rabbi Elchanan 
Wasserman

Written on the official statio-
nery of the “Ohel Torah” Yeshiva 
in Bernowitz. 

The letter is an invitation of 
managers of various yeshivas to 
Vilnius. 

Good condition. Creases and 
several stains.  
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מכתב חשוב ונדיר בכתב ידו . 11
ובחתימתו של רבי ירוחם ממיר – 

תרצ”ה
אל  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 

רצ”ה חורגין. 

שבע שורות בכתב ידו. 

כתוב על דף רשמי של ישיבת מיר. 

רבי ירוחם הלוי ליבוביץ )מכונה ֶרּב 
בסיוון  י”ח   - )תרל”ד  ממיר(,  ירוחם 
המשגיח  היה   )1873-1936 תרצ”ו, 
של ישיבת מיר. בשנות כהונתו עיצב 
את שיטתה המוסרית של הישיבה. 
השתתף  כהונתו  משנות  בחלק 
קיום  של  הכלכלי  העול  בנשיאת 

הישיבה.

מצב טוב. חורי תיוק. 

Opening Price      $2,500        פתיחה
Estimated Price    3,000$  -  5,000$ הערכה   

11. Rare, Important Letter Handwritten and Signed 
by Rabbi Yerucham of Mir – 1925

Rabbi Yerucham Ha’levi Leibowitz (1875-1936), one of 
the greatest educators and Mussar scholars of his times. 
A student of “Beit ha’talmud” of Kelm and the teacher 
and rabbi of Rabbi Yechezkel Lowenstein. He served 
as the spiritual supervisor of Lithuanian yeshivas, the 
Radin Yeshiva and more. Most of his years he was the 
spiritual supervisor of the Mir Yeshiva. Many of the most 
prominent heads of yeshivas today were his disciples 
and used to call him “Admor” (our master, teacher and 
rabbi) among them Rabbi Chaim Shmuelowitz, Rabbi 
Aryeh Leib Malin and more.

Good condition. Filing holes. 
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“שר . 12 אל  קוטלר  הגר”א  של  ידו  בכתב  חשוב  מכתב   
 – מווילנה  גרודזינסקי  עוזר  חיים  רבי  הגולה”  מאור  התורה 

“דברים אחדים בנוגע לעבודת ועד הישיבות”
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי אהרן קוטלר זצ”ל אל 

מרנא רשכבה”ג רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ”ל מווילנה. 

הישיבות’,  ‘וועד  לטובת  קוטלר  הרב  של  הצעותיו  המכתב:  תוכן 
ובראשן: “לארגן את כל האברכים שלמדו בישיבות, וגם בע”ב בני 
תורה, שיתחייבו לעזור לועד הישיבות...”, וכן “לערוך בהקדם קול 
קורא בדבר חיוב הקופסא בכל בית”, בה יאספו התרומות לטובת 

הישיבות. 

בסיום המכתב מתייחס הרב קוטלר ל”קרן חבקין”, שייסד העשיר 
ובמוסדות  בישיבות  לתמיכה  חבקין  זאב  מרדכי  היהודי  והחכם 
נגד  חיסון  שפיתח  בזכות  העולם  בכל  התפרסם  חבקין  תורה. 
מחלת הכולרה, תוך סיכון חייו. בשנותיו האחרונות, בהן התגורר 
דולר(  מיליון  )כחמישים  הרב  הונו  ואת  בתשובה,  חזר  בפריז, 

הקדיש ל”קרן חבקין”, לתמיכה בישיבות מזרח אירופה. 

המכתב כתוב על דף רשמי של של רבי אהרן קוטלר. 

הגאון רבי אהרן קוטלר )תרנ”ב-תשכ”ג(, חתנו של הגאון רבי איסר 
בתקופת  סלוצק.  בישיבת  ישיבה  וראש  כר”מ  כיהן  מלצר,  זלמן 
מלחמת העולם הראשונה ברח עם התלמידים לפולין, והקים את 
הישיבה בעיר קלצק. ממייסדי ‘ועד הישיבות’ וחבר מועצת גדולי 
התורה בליטא. בתקופת השואה הגיע לארה”ב והקים את הישיבה 

הגדולה בעיירה לייקווד שבניו גרז’י. מראשי מועצת גדולי 
התורה בארה”ב ומרכז החינוך העצמאי בא”י. 

מצב טוב מאוד. חורי תיוק. 

Opening Price      $2,000        פתיחה
Estimated Price    3,000$  -  5,000$ הערכה   

12. Important Letter 
handwritten by Rabbi 
Aharon Kotler to “the 
Minister of Torah the Light of 
the Diaspora” Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinsky of Vilnius 
– “Several Things about the 
Work of the Committee of 
the Yeshivas”

A letter handwritten and signed 
by Rabbi Aharon Kotler to 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinsky 
of Vilnius.

The content of the letter: Rabbi 
Kotler’s suggestions in favor of 
the Committee of Yeshivas. 

Written on Rabbi Kotler’s 
official stationery. 

Very good condition. Filing 
holes. 



K
in

g 
D

av
id

 A
uc

tio
ns

 21 

 
21

ה 
יר

מכ

עבודת . 13 “עובדי  אודות  על  קוטלר  אהרן  רבי  של  רשימתו 
הקודש” בישיבת עץ חיים בקלעצק, ובהם האברך רבי אלעזר 
מנחם שך, “העובד בהתפתחות הבחורים הצעירים בתורה”! – 

תרפ”ז
ראש  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  במינה,  ומיוחדת  מרגשת  רשימה 
את  מתאר  הוא  בה  זצ”ל,  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  קלעצק  ישיבת 

“”עובדי עבודת הקודש בהישיבה”: 

“הרב ר’ אהרן קוטלר – ר”מ 

הרב ר’ יחזקאל לעוונשטיין – משגיח 

הצעירים  הבחורים  בהתפתחות  עובד   – שך  אליעזר  ר’  הרב   ...
בתורה...”. 

הרב קוטלר חותם בתחתית הרשימה: “יום א’ ר”ח כסלו שנת תרפ”ז 
קלעצק, אהרן קטלר”. חותמת הישיבה. 

אשר  הישיבה,  של  רשמי  דף  על  נכתבה  זו  מפעימה  רשימה 
‘עץ חיים’ דסלוצק כעת  בראשו מתנוסס הכיתוב: “מתיבתא רבתא 
בקלעצק”, ותחתיות חותמת רשמית: “אהרן קטלר ר”מ דישיבת עץ-

חיים דסלוצק שנעתקה לקלעצק”. 

בגב הדף הוסיף הרב קוטלר שמות נוספים של הר”מים האחרים. 

פריט קדום ויחיד במינו מראשית דרכו של מרן הגרא”מ שך בהרבצת 
תורה ויראת שמים. 

מצב טוב מאוד. 

Opening Price      $1,500        פתיחה
Estimated Price    6,000$  -  10,000$ הערכה   

13. Rabbi Aharon Kotler‘s 
Description of the “Workers 
of Avodat haKodesh” at the 
Etz Chaim Yeshiva of Kleck, 
among Them The Avrech 
Rabbi Elazar Menachem 
Shach, “Who is Working on 
the Torah Development of 
the Young Men “! - 1927

A special, touching description, 
handwritten and signed by 
the head of the Kleck Yeshiva 
Rabbi  Aharon  Kotler  ,of  the 
“workers  of  Avodat  HaKodesh 
at the yeshiva”, including 
Rabbi Yechezkel Lowenstein– 
Mashgiach and Rabbi Eliezer 
Shach – who is working on 
the Torah development of the 
young men”.  

On the reverse side of the leaf, 
Rabbi Kotler added names of 
additional teachers.

An early, unique item from the 
early days of Rabbi Shach. 

Very good condition.  
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מרן . 14 של  ובחתימתו  ידו  בכתב  ארוך  מכתב 
הגרי”ז מבריסק - בריסק, תרצ”ג

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של מרן הגרי”ז מבריסק. 
כתוב על דף רשמי שלו. בריסק, תרצ”ג. 

המכתב ממוען אל קהילת בריסל שבבלגיה. 

לשום  בעירכם  ידובר  נכבדות  כי  השמועה  פי  “על 
ר’  הרב...  מע”כ  ראש  על  דקהילתכם  הרבנות  עטרת 
יצחק טורעץ נ”י חתן הגאון הצדיק מופת הדור בתורתו 
ליבאוויטש  דובער  ברוך  מוהר”ר  כקש”ת  וצדקתו 
בקאמניץ,  יצחק”  בית  “כנסת  דישיבת  ר”מ  שליט”א 
מעט   ... אלה  בדברי  מע”כ  אל  לבוא  לנכון  מצאתי 
מהרבה שבחו של האי גברא רבא ויקירא מהר”ר יצחק 

הנ”ל....”. 

עשר שורות בכתב ידו, ולאחריהן חתימת קדשו: “יצחק 
זאב באאמו”ר הגאון החסיד רשכבה”ג מרן חיים הלוי 

זצוקללה”ה סאלאווייציק”. חותמתו. 

הקיפול.  סימני  בעקבות  קרעים  זמן.  כתמי  טוב.  מצב 
קמטים. 

Opening Price      $4,000        פתיחה
Estimated Price    8,000$  -  10,000$ הערכה   

14. Long Letter Handwritten and 
Signed by Rabbi Yitzchak Ze‘ev 
Halevi of Brisk – Brisk, 1933

Letter handwritten and signed by Rabbi 
Yitzchak Ze’ev of Brisk, on his official 
stationery. Brisk, 1933. 
The letter is addressed to the Brussels 
community of Belgium.
Ten lines handwritten by him, with his 
handwritten signature after them and 
his stamp.
Good condition. Aging stains. Tears 
along fold marks. Creases. 
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התורה . 15 לומדי  לחיזוק  התעוררות  מכתב 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מאת  מיר,  בישיבת 

אליעזר יהודה פינקל זצ”ל – תרצ”ג
מכתב מודפס במכונת כתיבה, אל רבה הראשי 
דף  על  כתוב  המכתב  שבהולנד.  האג  העיר  של 
כסלו  ידו.  בכתב  וחתום  פינקל,  הרב  של  רשמי 

תרצ”ג. 

רום  את  פינקל  הרב  מתאר  המכתב  בתחילת 
מעלת ותפארת גדולתה של הישיבה, אשר היא 
“המרכז הכי גדול לתורה וליראה בזמננו, וקרוב 
אפסי  מכל  מצוינים  חמד  בחורי  מאות  לחמש 
בצילה,  מסתופפים  הקדושה  מארצנו  וגם  ארץ 

ועתידים להיות למורי העם ומנהיגיו”. 

בהמשך המכתב הוא מתאר את מצבה החומרי 
מיום  היה  לא  שכמוהו  הישיבה,  של  הקשה 

היווסדה. 

ויחוסו נא על מרכז  “יתגברו נא על כל הקשיים, 
גדול וקדוש השופע אור תורה ויראת ד’ לכל העם 
כולו, לבל יסגר חלילה, ויזכו לחהזיק תורה ולומדיה 
ד’  לעזרת  כולם  יזכו  ובזכות התורה  נדיבה,  ביד 
תמיד...”.  ידיהם  משלח  בכל  והצלחתו  ולברכתו 

חתימתו וחותמתו בסיום המכתב. 

מצב טוב. חורי תיוק. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    500$  -  1,000$ הערכה   

15. Letter of Support to the Students of 
the Mir Yeshiva, by the Head of the Ye-
shiva Rabbi Eliezer Yehuda Finkel – 1933

Typewritten letter to the Chief Rabbi of Hague, 
Holland. Written on Rabbi Finkel’s official 
stationery and hand-signed by him. Kislev 
1932. 
At the beginning of the letter, Rabbi Finkel 
describes the greatness of the Yeshiva which 
is “the largest center for Torah and piety in 
our time and close to five hundred excellent 
students from all over the country, who will 
eventually be the teachers and leaders of the 
nation, learn there”. 
Later he describes the Yeshiva’s difficult 
financial situation and asks for the Rabbi’s 
support. 
His signature and stamp appear at the end 
of the letter. 

Good condition. Filing holes. 
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ישראל!  . 16 של  ומושיען  רבן 
חידושי תורה בכתב יד קודשו של 
הגאון  האלוקים  איש  המופת  בעל 
הלוי  אנשיל  אשר  רבי  המקובל 
לא   – אשר”  “מנוחת  בעל  יונגרייז 

נראה כדוגמתם מעולם במכירות!
של  ידו  בכתב  תורה  חידושי  מכתב 
אב”ד  יונגרייז  הלוי  אנשיל  אשר  רבי 

טשנגר. 

טשנגר,  רבנותו  בעיר  נכתב  המכתב 
כמענה  מידידיו,  אחד  אל  ונשלח 
על  הגיעני  מעכ”ת  “מכתב  למכתבו. 
חידושיו  וגם  פלפולי  את  ראיתי  נכון, 

וכו’ ומעתה אבוא להשיב...”. 

דף כתוב משני צידיו. 

התשובה כוללת מחיקות והוספות. 

נראו  לא  היום  עד  ידיעתנו  למיטב 
של  ידו  בכתב  חידושים  במכירות 
קדוש  פריט  כן,  אם  לפנינו,  רבינו. 

ונשגב, יחיד במינו! 

תולדותיו בקודש 

הגאון המקובל רבי אשר אנשיל הלוי 
כבעל  נודע  )תקס”ו-תרל”ד(,  יונגרייז 
כראש  כיהן  ישועות.  ופועל  מופת 
ההלכה  פוסקי  מגדולי  והיה  ישיבה, 
טשנגר  העיר  של  רבה  בהונגריה. 

במשך ארבעים שנה. 

יעקב  רבי  של  המובהק  תלמידו  היה 
חריף”(  )“קופל  אלטנקונשטט  קופל 
שנים  תשע  במשך  בישיבתו  ולמד 
אברהם  הרב  רבו,  של  בנו  ברציפות. 
יחזקאל רייך סיפר כי בתקופה זו נהג 
לצום בקביעות ממוצאי שבת ועד יום 

שלישי בערב. 

בכח  חולים  לרפא  המסוגל  כצדיק  התפרסם  רבינו 
רושם קמיעות  היה  גם  זו  ותפילותיו. במסגרת  קדושתו 

ואף מרשמי רפואה, בהם התמחה. 

גדולי האדמו”רים העריצוהו עד למאוד. הרה”ק רבי מאיר 
מפרימישלן התבטא עליו כי הוא יודע להתפלל לפי כל 
בעל  מפיסטין  יוסף  חיים  רבי  הרה”ק  האריז”ל.  כוונות 
“תוספות חיים” )תלמיד ה”קדושת לוי”( אמר עליו: “שלא 
מצא בכל מדינת אונגארין מקובל גדול כמותו, וכל כתבי 
האר”י ז”ל שגורים בפיו והוא על דרך תלמידי הבעש”ט”. 

פייש  משולם  רבי  מטאש  הראשון  האדמו”ר 
ישועות” בזכות  סג”ל לאווי התפרסם ל”פועל 
שנזקקו  יהודים  אליו  ששלח  לאחר  רבינו, 

לישועה. 

ביום ה’ בכסלו תרל”ד, בעת שלמד גמרא עם 
משה  “כשעלה  חז”ל  למאמר  הגיע  תלמידיו, 
למרום” )מסכת שבת, דף פח, ב(, ולפתע קרא 

קריאת שמע, ועלתה נשמתו לגנזי מרומים! 

מצב טוב. כתם בדף. 
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16. Torah Novellae 
Handwritten by the 
Miracle-Worker, the 
Kabbalist Rabbi Asher 
Anschil Jungreis Author 
of “Menuchat Asher” – 
Has Never been Seen in 
Auctions!
Letter of Torah Novellae 
handwritten by Rabbi Asher 
Anschil Jungreis Av Beit Din 
of Tshanger. 
The letter was written in 
Tshanger and was sent in 
response to a letter by one 
of his friends. 
A leaf written on both its 
sides. 
The letter contains erasures 
and additions. 
A unique item! To the best 
of our knowledge, Novellae 
handwritten by Rabbi 
Jungreis have never been 
seen in auctions! 
His biography 
Rabbi Asher Anschil Halevi 
Jungreis (1806-1873) was 
known as a miracle-worker. 
Served as head of yeshiva 
and was one of the leading 
Poskim of Hungary. The rabbi 
of Tshanger for forty years. 
He was the leading disciple of Rabbi 
Ya’akov Kopel Altenkunshtadt and 
studied at his yeshiva for nine years, 
during which he used fast from Saturday 
night to Tuesday night. 
He was well known as a Tzaddik who 
could cure the sick by his prayers and 
holiness. The most prominent Rebbes 
admired him and used to sent people who 
needed salvation to receive his blessing. 
On the fifth of Kislev 1873, while studying 

Opening Price      $8,000        פתיחה
Estimated Price       12,000$ - 18,000$            הערכה

the Talmud with his disciples, he reached 
Ma’amar Chazal “When Moses ascended 
to Heaven” (Shabbat tractate, 88:b) he 
suddenly said Kri’at Shema” and passed 
away! 
Good condition. A stain on the leaf. 
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יעקב . 17 רבי  הגאון  של  ידו  בכתב  וארוך  מעניין  מכתב 
קמינצקי זצ”ל

המכתב כתוב ביידיש, על איגרת אוויר. ממוען אל בניו. ]תשט”ו 
 .]1955

תוכן המכתב עוסק בעולם הישיבות בבני ברק ומזכיר בתוך 
כך כמה מגדולי ישראל. 

הרב יעקב קמֶנצקי )כ’ באדר א’ תרנ”א,28 בפברואר 1891 - 
כ”ט באדר א’ תשמ”ו, 1986( היה ראש ישיבת תורה ודעת בניו 

יורק וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה.

מצב טוב. כתמים. 

Opening Price      $800        פתיחה
Estimated Price    1,500$  -  2,000$ הערכה   

 17. Long Interesting Letter  
 Handwritten by Rabbi Ya‘akov

Kaminetzly
The letter is in Yiddish, on an 
airmail letter. Addressed to his 
sons [1955].
The letter is about the yeshivas of 
Beni Berak and refers to several 
leading rabbis. 
Good condition. Stains. 
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המלצות . 18  – במירון  יוחאי  בר  ישיבת 
ועד  קוק  מהראי”ה  החוגים!  מכל  הרבנים 

האדמו”ר ממונקאטש! ]שנות התר”צ[
זקנים  ומושב  יוחאי’  ‘בר  ישיבת  מטעם  כרוז 
וכן  המנהלים,  מאת  לעזרה  קריאה  ובו  במירון, 
מכתבי המלצה מאת גדולי ישראל, ובהם: מרן 
הראי”ה קוק, רבי יוסף חיים זוננפלד, האדמו”ר 
הריי”צ,  האדמו”ר  אמת’,  ‘אמרי  בעל  מגור 
קרליבך,  אפרים  רבי  ממונקאטש,  האדמו”ר 
דושינסקי אב”ד חוסט, האדמו”ר  יוסף צבי  רבי 
ציבור  ואישי  טייטלבוים,  יואל  רבי  מסאטמר 

נוספים. 

מכל  ישראל  שגדולי  כלל,  מצויה  לא  תופעה 
באותו  חתומים  החוגים 

דף! 

דף כתוב משני צידיו. 

Opening Price      $800        פתיחה
Estimated Price    1,000$  -  1,500$ הערכה   

18. The Bar Yochai Yeshiva of Meron 
– Recommendations of Rabbis of All 
Circles! Starting with Rabbi Avraham 
Yitzchak Hacohen Kook and Ending 
with the Rebbe of Munkatch! [1930s]

Broadside issued by the “Bar Yochai” 
Yeshiva of Meron with a call for help by 
its managers. The letetr also contains 
recommendations by leading rabbis, among 
them: Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen 
Kook, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, the 
“Imrei Emet” of Gur, the Rebbe Rayatz, 
Rabbi Yoel of Satmar 
and more. 
A leaf written on 
both its sides.
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ספר המקנה להרה”ק בעל ההפלאה - אופיבאך, . 21
תקס”א ]1801[. עם מחנה לוי - מהדורה ראשונה – 

עותק שמור
חידושים  הפלאה,  מספר  שני  חלק  והוא  המקנה,  ספר 
על מסכת והלכות קידושין, מאת רבי פנחס הלוי הורוויץ 
רבה של פרנקפורט. אופיבאך, תקס”א ]1801[. מהדורה 

ראשונה. סטפנסקי חסידות 178. 

מאת  הש”ס  על  חידושים  לוי.  מחנה  עם:  ונכרך  נדפס 
רבי צבי הירש הורוויץ ]בנו של בעל המקנה וההפלאה[, 
המחבר  ראשונה.  מהדורה   ]1801[ תקס”א  אופיבאך 

היה רבה של פרנקפורט דמיין לאחר פטירת אביו. 

חתימות וחותמות עתיקות בדפי השערים. 

כרך גדול ועב כרס. 

מצב טוב מאוד. מלבד כתמים מינוריים פה ושם, נראה 
כאילו יצא עכשיו מהדפוס! דפים איכותיים ועבים כמצוי 

בדפוסי שנות הת”ק. כריכת חצי עור חדשה. 

21. Sefer HaMikneh, Offenbach, [1801], 
with Machaneh Levi – First Edition – 
Well-Preserved Copy

Sefer haMiknah which is the second 
section of Sefer HaFla’ah. Novellae on the 
tractate and  laws  of  Kiddushin  ,by  Rabbi 
Pinchas Horowitz, the rabbi of Frankfurt. 
Offenbach, [1801]. First edition. Stefansky 
Chassidut 178.
Printed and bound with: Machaneh 
Halevi. Talmudic novellae by Rabbi Zvi 
Hirsch Horowitz (the son of the author of 
HaFla’ah). Offenbach, [1801]. First edition. 
The author replaced his father as Rabbi of 
Frankfurt after his death. 
Ancient signatures and stamps on the title 
pages. 
Large, thick volume. 
Very good condition, except for minor 
stains here and there. Looks as if it has left 
the printing press just now! Thick, quality 
leaves. New half-leather binding.

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    300$  -  500$ הערכה   
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22 . – – אפענבאך, תקע”ו  לחמי תודה 
מהדורה ראשונה

לוי,  מחנה  מספר  שני  חלק  תודה,  לחמי 
דרושים  כולל  ואגדות,  הלכות  חידושי 
רבי  מאת  והספדים.  מיוחדות  לשבתות 
פנחס  רבי  בן  הורביץ  הלוי  הירש  צבי 
תקע”ו,  אופיבך,  ההפלאה.  בעל  הורביץ 
שפיץ  אברהם  בדפוס  ראשונה.  מהדורה 

סג”ל. 

כרך גדול: י, רנח דף. 

מצב טוב מאוד. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    300$  -  400$ הערכה   

22. Lachmei Todah – Offenbach, 1816 – First 
Edition

Lachmei Todah, second section of the book 
“Machaneh Levi”, halachic and Aggadic novellae, 
with Drushin for special Sabbaths and eulogies. 
By Rabbi Zvi Hirsch Halevi Horowitz the son of 
Rabbi Pinchas Horowitz author of HaFla’ah. 
Offenbach, 1816, first edition. Printed by 
Avraham Schpitz Segal.
Large volume: 10, 258 leaves.
Very good condition. 
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משה . 23 רבי  המחבר  הקדשת   – מרדכי  לבוש 
מרדכי עפשטיין זצ”ל לאחיו – הגהות למדניות

לבוש מרדכי. ורשה, תרס”א 1901. מהדורה ראשונה. 
מאת רבי משה מרדכי עפשטיין ר”מ ומו”צ סלבודקה. 

בפתח הספר הקדשה נמלצת בכתב ידו של המחבר, 
אפרים  ר’  חמודות”  ואיש  המעלה  “רם  החתן  לאחיו 
כנסת  דמתיבתא  ר”מ  “מאחיך  חתומה:  עפשטיין. 

ישראל, המחבר”, עם חותמתו של המחבר. 

נדיר ביותר. 

יד  בכתב  למדניות  הגהות  מספר  הספר  לאורך 
)כנראה של מקבל הספר(. 

מצב טוב. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    500$  -  700$ הערכה   

23. Levush Mordechai – Dedication by 
the Author Rabbi Moshe Mordechai 
Epstein to His Brother – Scholarly 
Glosses
Levush Mordechai, Warsaw, 1901. First 
edition. By Rabbi Moshe Mordechai Epstein 
Ram and Moreh Tzeddek in Slabodka. 

At the beginning of the book, a poetic 
dedication handwritten by the author to 
his brother the groom. 

Extremely rare, 

Throughout the book, several handwritten 
scholarly glosses (apparently by the 
receiver of the book).

Good condition. 
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תרע”א . 24 ירושלים  חלקים,  שני  הרש”ש,  סידור 
]1911[. מהדורה ראשונה – הגהות קבליות בכתב 

ידו של המקובל רבי משה אייזנבאך זצוק”ל
עם  החול  לימות  תפילות   - חלקים  שני  הרש”ש  סידור 
על  הקדוש  השם  אותיות  וצירופי  רבות  קבליות  כוונות 
 ,]1911[ תרע”א  ירושלם  התפילות,  במרבית  סוד  פי 

מהדורה ראשונה. 

בדף הפורזץ הקדמי חתימה: “משה אייזענבאך”. בדפי 
הספר הגהות קבליות רבות בכתב ידו. באחת מהן )בדף 

י( רשם: “בכתב יד ליתא”. 

רוב ההגהות בדיו, ומיעוטן בעפרון. 

של  תלמידו  זצוק”ל,  אייזנבאך  משה  רבי  המקובל 
המקובל רבי חיים שאול הכהן דוויק, וסבו של רבי יחיאל 
‘שער השמים’  ישיבת המקובלים  אייזנבאך ראש  פישל 

בירושלים. 

קל”ט קס”א דף. כרך עב כרס. 

21 ס”מ. 

מצב טוב מאוד. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    400$  -  800$ הערכה   

24. Siddur HaRashash, Two Sections, 
Jerusalem, [1911]- First Edition – 
Kabbalistic Glosses Handwritten by the 
Kabbalist Rabbi Moshe Eisenbach

Siddur Harashash two sections – prayers for 
the days of the week with many Kabbalistic 
Kavanot and holy names, Jerusalem [1911], 
first edition.

On the flyleaf, signature of Moshe 
Eisenbach. On the leaves of the book, many 
Kabbalistic glosses handwritten by him, 
most of them in ink and a few in pencil.

The kabbalist Rabbi Moshe Eisenbach was 
the disciple of the kabbalist Rabbi Chaim 
Shaul Hacohen Dweik an the grandfather of 
Rabbi Yechiel Fischel Eisenbach, the head 
of the “Sha’ar HaShamayim” yeshiva of 
kabbalists. 

139 161 leaves. Thick volume. 

21 cm.

Very good condition. 
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מטה אפרים – חתימת והגהה בכת”י קדשו של בעל ‘כף . 25
החיים’

מטה אפרים. ורשה, תרמ”ב 1882. 

בדף הפורזץ רישום המעיד על שייכות הספר לבעל ‘כף החיים’. 

מגדולי  תרצ”ט(,   – )תר”ל  סופר  חיים  יעקב  רבי  המקובל  הגאון 
הפוסקים בדורות האחרונים. תלמידו של ה”בן איש חי”. מחכמי 

וירושלים. מחבר סדרת הספרים  בבל 
“כף החיים”. 

“חיים  ביניהם  נוספים,  ספרים  חיבר 
“קול  מסכתות,  סיומי  על  העולם”  עד 
 – חיים”  “חוקי  סת”ם,  הלכות   – יעקב” 
 – יעקב”  ו”יגל  שונים  לזמנים  דרשות 

חידושים על התורה. 

בלאי  מנותקת.  כריכה  טוב.  מצב 
אופייני. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    400$  -  800$ הערכה   

25. Mateh Efrayim – 
Handwritten Signature of the 
Author of ’Kaf HaChaim‘

Mateh Efrayim. Warsaw, 1882. 

On the flyleaf, an inscription 
indicating the book belonging 
to the author of “Kaf 
HaChaim”, rabbi Ya’akov 
Chaim Sofer (1870-1939), 
one of the greatest Poskim 
of recent generations, a 
disciple of the “Ben Ish 
Chai”. 

Good condition. Detached 
binding. Typical wear.
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גט פשוט ]בהוצאת רבי שמואל אברהם שפירא, תקצ”ד[ . 26
– חתימות רבי אהרן קוטלר ורבי יהושע העשיל מנדלזון

גט פשוט. ביאור על הלכות גיטין משלחן ערוך מאת רבי משה בן 
חביב. סדילקוב, תקצ”ד, 1833. 

הנודע  המדפיס  שפירא  אברהם  שמואל  רבי  הוא  לדפוס  המביא 
מסלאוויטא. בהסכמה שכתב רבי חיים הכהן רפפורט בעל שו”ת 
מים חיים ]ספר שבו נדפס גם מכתב מהבעל שם טוב[ הוא כותב 

על כך. 

בשער הספר רישום בעלות ארוך: 

“זה הגט פשוט מישך שייך להרב הגדול המפורסם הבקי בכל חדרי 
תורה... פ”ה מו”ה יהושע העשיל מענדלזאן אב”ד לק”ק טשעכוב”. 

חתימותיו ]פעמיים[: “יהושע העשיל מענדלזאהן”. 

רבי  של  ידו  )בכתב  קטלר”  הר”א  “מספרי  רישום:  לזה  מתחת 
בפתח  דומה  רישום  אהרן(. 

הספר. 

מצב טוב. 

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price    800$  -  1,200$ הערכה   

26. Gett Pashut [Published by 
Rabbi Shmuel Avraham Sha-
pira, 1734] – Signatures of Rab-
bi Aharon Kotler and Tabbi 
Yehoshua Heschil Mendelson

Gett Pashut. Commentary on 
the laws of Gittin of the Shulchan 
Aruch by Rabbi Moshe Ben 
Chaviv. Sudilkov, 1833. Printed 
by Rabbi Shmuel Avraham 
Shapira of Slavita. 
Long owner’s inscription and 
signatures of Rabbi Yehoshua 
Heschil Mendelson. 
Owner’s inscription of Rabbi 
Aharon Kotler. 
Good condition. 
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סדרי טהרה – חתימת ה’שבילי דוד’ / חתימת . 27
רבי יששכר ליב צוובנר – הגהה עיונית בכתב יד

בעל  שקיבל  עותק  תקצ”ד.  למברג  טהרה.  סדרי 
ה’שבילי דוד’ לרגל חתונתו. 

בשער הספר נכתב: 

“הובל שי לדורן דרשה ביום חתונת.. הבחור החשוב 
המופלא ומופלג בתורה וביראה... כש”ת מה’ דוד ליב 
זילבערשטיין נ”י מחברה דבחורי חמד בק”ק אונגוואר, 
בע”ה יום ג’ פ’ וישב תקצ”ד לפ”ק, אני הכותב יאקב 

לוי איש הורוויטץ מרויסטיץ” 

בספר חתימתו של רבי דוד ליב זילברשטיין. 

רישום נוסף בשער: “קבלתי זה הספר לד”ד ]לדורון 
דרשה[ מאת מחותני הרב הצדיק... דוד ליב ז”ש נ”י 
ליום חתונתי ר”ח חנוכה... ירושלים קרתא דשופריא, 
בער צוועבנער”. הגאון הצדיק הירושלמי רבי יששכר 
בער צוובנר, בנו של הגאון רבי אברהם שאג )צוובנר( 
‘אוהל  ספרו  את  שהוציא  ומי  קויברסדורף,  אב”ד 

אברהם’ שנדפס בירושלים. 

חתימה נוספת שלו בשער. 

קובעים  איננו  יד.  בכתב  עיונית  הגהה  הספר  בדפי 
מסמרות האם היא של בעל ה’שבילי דוד’ או של רבי 

יששכר בער צוובנר. 

מצב טוב. 

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price    1,000$  -  2,000$ הערכה   

27. Sidrei Tahara – Signature of 
the ’Shvilei David‘ / Signature of 
Rabbi Yissachar leib Tzvebner – 
Handwritten Scholarly Gloss

Sidrei Tahara. Lemberg, 1834. A copy 
received by the author of the “Shvilei 
David” for his wedding, his signature 
(Rabbi David Leib Zilberstein) appears in 
the book.

An additional owner’s inscription of 
Rabbi Yissachar Leib Tzvebner on the 
title page. 

On the leaves of the book, a scholarly 
gloss handwritten by one of the 
aforementioned.

Good condition.   
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אייזיק . 28 יצחק  רבי  של  האישי  העותק   – שמעוני  נחלת 
איגר זצ”ל

נחלת שמעוני. וואנזיבעק, תפ”ח ]1728[. בשער הספר חותמתו 
של רבי יצחק ליב איגר זצ”ל. 

הגאון רבי יצחק ליב איגר זצ”ל )נפטר בתרל”א(, בנו של הגאון 
רבי עקיבא איגר זצ”ל. התגורר לאחר נישואיו בעיר לומזה. לאחר 
יוהנסבורג שבדרום אפריקה ושם פעל  מספר שנים עבר לעיר 

לטובת היהדות, ואף עסק בהוצאת כתבי אביו לאור. 

מצב טוב. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    500$  -  800$ הערכה   

28. Nachalat Shimoni – the 
Personal Copy of Rabbi 
Yitzchak Isaac Eiger

Nachalat Shimoni. Wanzibek, 
[1728]. On the title page, the 
stamp of Rabbi Yitzchak Leib 
Eiger, the son of Rabbi Akiv 
Eiger. 

Good condition.  
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מהדורה . 29  – הגר”א  פירוש  עם  ברכות  מסכת 
ראשונה – הגהות חשובות בכתב יד

“הגהות  עם  תקע”ח.  דיהרנפורט  ברכות.  מסכת 
המפורסם  החסיד  אמיתי  הגאון  מהרב  ותיקונים 
רשכבה”ג רבינו אליהו מווילנא”. מהדורה ראשונה של 

הגהות אלו. 

שער בדיו אדומה. 

בשער הספר חתימה עתיקה: “גרשון”. 

למדנית  הערה  מופיעה  המסכת,  בתחילת  ב’,  בדף 
ארוכה, כנראה בכתב ידו של רבי גרשון הנ”ל. בסיומה 
הדף  בתחתית  המסדר”.  בעל  לכבוד  “כתבתי  נכתב: 
הגהה  התוספות.  דברי  על  נוספת,  למדנית  הערה 

נוספת בדפי הספר.

מצב טוב, בלאי וקרעים. 

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price    1,500$  -  2,000$ הערכה   

29. Berachot Tractate with the 
Commentary of the Vilna Gaon – First 
Edition – Important Handwritten 
Glosses

Berachot tractate. Dyhernfurth, 1818. 
With “Glosses and corrections by Rabbi 
Eliyahu of Vilnius”. First edition of these 
glosses. 

Title page in red ink.

An ancient signature of “Gershon” on 
the title page and a long scholarly gloss, 
apparently handwritten by him om leaf 
2. 

Good condition. Wear and tear.
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Opening Price      $500        פתיחה
Estimated Price    2,000$  -  3,000$ הערכה   

)זולקווה, . 30 דמעה  עין   - סגולה  ספר  המציאות!  יקר 
תקצ”ד-תר”י( “להיות לו לזכרון הרב הצדיק ולהניח ברכה 
שלמה  רבי  של  הספדו   - הצדיק”  הרב  בזכות  ביתו  אל 

קלוגר זצוק”ל על הרה”ק רבי מאיר מפרמישלן זי”ע
עין דמעה. חלק ראשון )הספד על רבי אפרים זלמן מרגליות(, 
מאיר  רבי  הרה”ק  על  )הספד  חמישי  חלק  תקצ”ד.  זולקווה, 
זולקווה, תר”י.  בפתח חלק ההספד על הרה”ק  מפרמישלן(, 
מפרמישלן כתב רבי שלמה קלוגר: ”ומהשם ישא ברכה לכל 
הצדיק  הרב  לזכרון  לו  להיות  הזה,  הספר  לקבל  המתנדב 
ז”ל  המנוח  הצדיק  הרב  זכרון  בזכות  ביתו  אל  ברכה  ולהניח 

זי”ע אמן”. 

30. Rare! Segulah Book – Ein 
Dim‘ah (Zholkva, 1834-1850)

Segulah book – Ein Dimah – the 
eulogy of Rabbi Shlomo Kluger for 
Rabbi Meir of Peremyshlian.

Ein Dim’ah. First section (eulogy 
for Rabbi Ephraim Zalman 
Margaliyot), Zholkva, 1834. Fifth 
section (eulogy for Rabbi Meir of 
peremyshlian), Zholkva, 1850. 
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זוהר, שמות – סלאוויטא, תקפ”ז. 31
האלוקי  מהתנא  התורה,  על  הזוהר  ספר 
סלאוויטא,  שמות.  ספר  שני,  חלק  רשב”י. 

תקפ”ז ]1827[. שער בדיו אדומה. 

רעח דף. 

נייר עבה ואיכותי, בגוון כחלחל. 

כריכה עתיקה. 

מצב טוב. בלאי אופייני. כתמים מעטים. 

Opening Price      $400        פתיחה
Estimated Price       1,000$ - 1,200$            הערכה

31. Zohar, Shemot – Slavita, 1827

The Zohar on the Torah, by Rabbi Shimon Bar 
Yochai. Second section, Shemot. Slavita, [1827]. 
Title page in red ink.

278 leaves. 

Thick, quality, bluish paper.

Ancient binding. 

Good condition. Typical wear. Several stains. 
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סט חק לישראל – סלאוויטא תקפ”ה-. 32
אברהם  שמואל  רבי  דפוס   - תקצ”ב 

שפירא בן הרב מסלאוויטא
עם יוסף לחק. 

גדולי  הסכמות  תקפ”ה.  בראשית.  ספר  א. 
ישראל’  ה’אוהב  ובהם  והרבנים  האדמו”רים 

מאפטא, וכן של ה’בת עין’. 

מצב טוב. בלאי. כתמים. חתימה בגב השער: 
עתיקה  כריכה  נ”י”.  צבי  בן  משה  “נפתלי 

)מקורית?( מנותקת. 

ב. ספר שמות. תקצ”ב. 

חלקם  עש,  נזקי  משתנה.  בינוני,  מצב 
בולטים. ללא כריכה. 

ג. ספר ויקרא. תקצ”ב. 

עם  בולטים.  חלקם  עש,  נזקי  בינוני.  מצב 
כריכה מקורית עתיקה, פגומה. 

ד. ספר במדבר. תקצ”ב. 

מקורית.  עתיקה  כריכה  כולל  טוב.  מצב 
חתימות עתיקות של תושבי צפת. 

ה. ספר דברים. תקפ”ו. 

מצב טוב. כתמים. סימני עש 
מעטים בחלק מהדפים. 

Opening Price      $1,000        פתיחה
Estimated Price    3,000$  -  4,000$ הערכה   

32. Set of Chok L‘Yisrael – Slavita 1825-1832 – 
Printed by Rabbi Shmuel Avraham Shapira 
the Son of the Rabbi of Slavita
With Yosef Lachok. 
 A. Sefer Bereshit. 1825. Approbations by leading 
rabbis and Rebbes including the “Ohev Yisrael” 
of Apta. 
Good condition. Wear. Stains. Signature on the 
reverse side of the title page of Naftali Moshe 
ben Zvi. Ancient binding (original?), detached.
B. Sefer Shemot. 1832. 
Moderate condition, varying. wormholes, some 
of them prominent. No binding. 
3. Sefer Vayikra. 1832.
Moderate condition. wormholes, some of them 
prominent. Original ancient binding, damaged. 
4. Sefer Bamidbar. 1832. 
Good condition. Original ancient binding. Ancient 
signatures of the residents of Safed. 
5. Sefer Devarim. 1826. 
Good condition. Stains, several wormholes 
in some of the 
leaves. 
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זיטאמיר, . 33  – מעמדות  עם  תהילים 
טייטש  לעברי  תרגום  עם   – תרי”ט 
ידועה  לא  ביותר,  נדירה  מהדורה   –

ביבליוגרפית
נדירות: מהדורה נדירה מאוד, שאינה ידועה 
הלאומית  בספריה  אינה  ביבליוגרפית. 

וביתר הספריות בארץ. 

ימי  כפי  סדר תהלים עם מעמדות. מסודר 
השבוע. חלק מהטקסט בשער ביידיש. 

נדפס על ידי רבי אריה ליב שפירא נכד הרב 
מסלאוויטא, בזיטאמיר, בשנת ת’הלה לדוד’ 

אר’וממך אלהי’ ה’מלך ]= תרי”ט 1859[. 

 .462 בעמוד  מתחיל  העמודים  מספור 
באמצע   ,694 בדף  מסתיים  העותק 
מהדפים  )חלק  השבת.  ליום  המעמדות 
החסרים הושלמו בצילום ממהדורה אחרת 
מצורפים  אלא  העותק  עם  כרוכים  לא   –

אליו(. 

צבי  חתימה:   617 בעמ’  בעלות:  חתימות 
הירש הכהן...”. 

מצב בינוני-סביר. כתמי זמן. קרעים מעטים. 
בלאי. כריכה ישנה. 

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price    800$  -  1,500$ הערכה   

33. The Book of Psalms with Ma‘amadot 
– with a Yiddish Teitch Translation – 
Extremely Rare Edition, Bibliographically 
Unknown

Rareness :Extremely rare edition, bibliographically 
unknown. Not in the National Library and other 
libraries in Israel.

The book of Psalms with Ma’amadot, organized 
according to the days of the week. Part of the 
text on the title page is in Yiddish. 
Printed by Rabbi Aryeh Leib Shapira, the 
grandson of the Rabbi of Slavita, in Zhitomir, in 
1859.
The pagination begins on page 462. The copy ends 
on page 694, in the middle of the Ma’amadot for 
Sabbath. (Some of the missing pages have been 
completed by a photocopy from another edition 
– not bound with the copy but added to it).
Owner’s signature: on p. 617, signature of Zvi 
Hirsch Hacoehn.
Moderate-reasonable condition. Aging stains. 
Several tears. Wear. Old binding. 
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והושענא . 34 שבועות  ליל  תיקון 
 –  ]1848[ תר”ח  זיטאמיר,   – רבה 

מהדורה קדומה ונדירה
הרב  נכדי  שפירא  האחים  דפוס 

מסלאוויטא. 

מהדורה נדירה מאוד, אשר לא נראתה 
במכירות. 

הקדומה  המהדורה  זו  ידיעתנו  למיטב 
התיקון  של  במכירות,  שנראית  ביותר 

בדפוס זיטאמיר. 

מהדורה נדירה זו אינה מצויה בספריה 
הלאומית בירושלים. 

שני שערים, הראשון בדיו אדומה. 

קסה דף. 

חסרונות קטנים בטקסט בכמה דפים, 
מושלמים בנייר. 

כריכה  אופייני.  בלאי  טוב.  כללי  מצב 
בדף  בלאי  מנותקת.  ונאה,  עתיקה 

השער הראשון. 

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price    600$  -  1,000$ הערכה   

34. Tikkun Leil Shavu‘ot and Hoshana Rabba – Zhitomir, 
[1848] – Rare, Early Edition

The Brothers Shapira Press.

Extremely rare edition which has not been seen in auctions. To the 
best of our knowledge, this is the earliest edition that has been 
seen in auctions of the correction in the Zhitomir edition. 

Not in the National Library in Jerusalem. 

Two title pages, the first in red ink.

165 leaves. 

Small omissions of text in several leaves, completed with paper.

Good overall condition. Typical wear. Nice ancient binding, de-
tached. Wear to the first title page. 
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35 . – מקוז’ניץ  להמגיד  ישראל  עבודת 
זיטאמיר, תר”ח

ספר חסידות ‘עבודת ישראל’ שחיבר המגיד 
של  החסידי  בדפוס  נדפס  זיע”א.  מקוזניץ 
רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע 
מסלאוויטא.  הרה”ק  נכדי  שפירא,  העשיל 

מהדורה שניה. 

גדליה  “אברהם  חתימה:  הספר  בשער 
בערקאוויץ מפרסטיץ”. 

]4[, 186 עמ’. 

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price    1,000$  -  2,000$ הערכה   

35. Avodat Yisrael by the Maggid of Kozhnitz 
– Zhitomir, 1848

Hassidic  book  authored  by  the  Maggid of 
Kozhnitz. Printed by Rabbi Chanina Lipa, Rabbi 
Aryeh Leib and Yehoshua Hechil Shapira, the 
grandsons of the Rabbi of Slavita. Second edition. 

On the title page, a signature of Avraham 
Gedalya Berkowitz of Prestitz.

[4], 186 pp. 
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מחזור לשלוש רגלים – זיטאמיר, . 36
תרכ”ד

רייסין  כמנהג  רגלים,  לשלוש  מחזור 
פירוש  עם  ומעהרין.  פיהם  פולין  וליטא, 
אשכנזי  לשון  פירוש  ועם  הקודש  לשון 

המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו. 

דפוס שפירא. 

פורמט גדול ]לשליח ציבור?[. 

חלק שני. 

זיטאמיר, תרכ”ד 1864. 

קנב דף. 

מצב טוב מאוד. כתמים סבירים. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    400$  -  600$ הערכה   

36. Machzor for Shalosh Regalim – Zhitomir, 
1864

Machzor for Shalosh Regalim, as customary in 
Russia, Lithuania, Poland, Bohemia and Moravia. 
With Hebrew commentary and Ashkenazic 
commentary copies into the spoken language. 

Shapira press. 

Large format.

Second section. 

Zhitomir, 1864.

152 leaves. 

Very good condition. Reasonable stains. 



מבר 2019
ט

ספ
ט | 

שע”
ת

אלול 

 44 

ה 21
מכיר

תרכ”ה . 37 זיטאמיר,   – הזוהר  תיקוני 
]1865[ – חתימות עתיקות

 .1865 תרכ”ה  זיטאמיר,  הזוהר.  תיקוני 
ורבי יהושע העשיל  דפוס רבי חנינא ליפא 

שפירא. 

חתימות  הפורזץ  ובדפי  הספר  בשער 
עתיקות בכתב חצי קולמוס. 

הסכמת הרה”ק רבי אהרן מטשרנוביל. 

קפא דף. 

מצב טוב. כתמים. כריכה עתיקה מעוטרת, 
מעט פגומה. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price    300$  -  500$ הערכה   

37. Tikunei HaZohar – Zhitomir, [1865] – 
Ancient Signatures

Tikkunei HaZohar. Zhitomir, 1865. Printed by 
Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heschil 
Shapira.

On the title page and flyleaves, ancient signatures.

Apporbation by Rabbi Aharon of Chernobyl. 

181 leaves.

Good condition. Stains. Ancient decorated 
binding, slightly damaged.
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שלושה כרכי משניות, זיטאמיר – חתימות וחותמות . 38
חשובות

1848. שני שערים בדיו אדומה.  א. טהרות. זיטאמיר, תר”ח 
בשניהם חותמות רבי אלטר שלמה מאיר פרידמן בעל ‘בית 

שלמה’ )נדפס בירושלים, תרנ”ב(. 

מצב טוב. סימני עש זניחים. כריכה חדשה. 

ב. נזיקין. זיטאמיר, תר”ך 1860. דפוס רבי אריה ליב שפירא, 
נכד הרב מסלאוויטא. 

שני שערים, בדיו אדומה. ללא כריכה. 

מצב טוב, בלאי, כתמי זמן. 

אדומה.  בדיו  שערים  שני   .1857 תרי”ח  זיטאמיר,  נשים.  ג. 
חתימות עתיקות. 

מצב בינוני-טוב. כתמים, סימני עש מועטים. כריכה עתיקה, 
מתפרקת. 

ד. זרעים. זיאטמיר, תר”ך 1860. עותק בו למדו יהודי חרבין 
שבסין. חותמות הקהילה. 

מצב סביר-טוב. מעט סימני עש וכתמים. 

38. Three Volumes of Mishnayot, Zhito-
mir – Important Signatures and Stamps

A. Taharot.  Zhitomir, 1848. Two title pages in 
red ink. On both, stamps of Rabbi Alter Shlomo 
Meir Friedman author of “Beit Shlomo” 
(Jerusalem, 1892).
Good condition. Minor wormholes. New 
binding.
B. Nezikin. Zhitomir, 1860. Rabbi Aryeh Leib 
Shapira Press. 
Two title pages in red ink. No binding. 
Good condition, wear, aging stains.
C. Nashim. Zhitomir, 1857. Two title pages in 
red ink. Ancient signature.
Moderate-good condition, stains, several 
wormholes. Ancien binding, fallin apart. 
D. Zeraim. Zhitomir, 1860. The copy from 
which the Jews of Harbin, China, had studied. 
Stamps of the community. 
Reasonable-good condition. Several 
wormholes and stains. 

Opening Price      $200        פתיחה
Estimated Price     300$  -  500$ הערכה   
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טורים, . 39 ארבעה  סט  היופי!  כליל 
שנדפסו בדפוס הטהור בזיטאמיר - תר”ז-

תר”ט - חתימות בעלים
שלושה כרכים.

חלק מהשערים בדיו אדומה.

מצב כללי טוב. בלאי אופייני, פגמים מועטים 
בדפים ובכריכות.

Opening Price      $1,200        פתיחה
Estimated Price    2,000$  -  3,000$ הערכה   

39. Set Arba‘ah Turim Printed in Zhitomir 
– 1847-1849 – Owner‘s Signatures

Three volumes.

Part of the title pages is in red ink.

Good overall condition. Typical wear. Several 
blemishes on the leaves and binding.
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זיטאמיר, . 40  – רברבי  אשלי  סט 
אהרן  רבי  הרה”ק  הסכמות   – תרכ”ו 

מטשרנוביל זי”ע
שני חלקים בשני כרכים. 

הרב  נכד  שפירא,  ליב  אריה  רבי  דפוס 
מסלאוויטא. 

רבי  מהרה”ק  הכרכים  בשני  הסכמות 
אהרן מטשרנוביל. 

חתימות. 

שני שערים, הראשון בדיו אדומה. 

מצב טוב, בלאי. כריכות עתיקות.

Opening Price      $300        פתיחה
Estimated Price    500$  -  700$ הערכה   

40. Ashlei Ravravei Set – Zhitomir, 1866 – 
Approbations by the Rebbe Rabbi Aharon of 
Chernobyl

Two sections in two volumes. 

Printed by Rabbi Aryeh Leib Shapira, the grandson 
of the Rabbi of Slavita.

Approbations in both volumes by the Rebbe Rabbi 
Aharon of Chernobyl.

Signatures. 

Two title pages, the first in red ink.

Good condition. Wear. Ancient tbindings.
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Opening Price      $1,000        פתיחה
Estimated Price       1,500$ - 2,000$            הערכה

סט ארבעה כרכים - שולחן ערוך - זיטאמיר, תר”ט. 41
מצב טוב. בלאי אופייני.

41. St of Four Volumes – Shulchan Aruch – Zhitomir, 1849

Good condition. Typical wear.
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Opening Price      $2,800        פתיחה
Estimated Price       4,000$ - 5,000$            הערכה

סט משניות, דפוס זיטאמיר - פורמט קטן - יקר המציאות מאוד!. 42
כריכות נאות מצב טוב. 

42. Set of Mishnayot,  Printed in Zhitomir – Small Format – Extremely Rare

Nice bindings.

Good condition.
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אלוקים . 43 איש  הקדוש  הרבי  עותק   - סלאוויטא  זוהר  סט 
מטאהש שהשתמש בו רבות בשנים

שלושה כרכים:

בראשית - תקפ”ד. הסכמות מגדולי ישראל ובהם ה’אוהב ישראל’ 
מאפטא.

שמות - תקפ”ז.

ויקרא - תקפ”ז.

)ת”ר-תרס”א(, אשר  פיינשטיין  יעקב הכהן  חיים  רבי  חותמות של 
בה.  החכמים  מגדולי  והיה  צפת,  לעיה”ק  שברומניה  מיאס  עלה 
וערי הודו, שם הוציא לאור את ספריו:  נשלח כשד”ר צפת לתימן 

“אמרי שבת”, “משבית מלחמות” ו”תורת אמך”.

רישום: “זה הזוהר שייך להרב החסיד דוד סגל” - כנראה הוא מנהל 
כולל רומניה בצפת.

ליב  יהודא  הק’  וקוני,  צורי  לכבוד  מהוני  “קניתי  עתיקה:  חתימה 
בהר”ר אפרים פישל זלהה”ה”, וחותמותיו.

חתימות ורישומים נוספים.

מצב מצויין

Opening Price      $10,000        פתיחה
Estimated Price       15,000$ - 25,000$            הערכה

43. Zohar Set Slavita - the 
Copy of the Rebbe of 
Tohsh which was Used by 
Him for Many Years

Three volumes:

Bereshit – 1824, Shemot – 
1827, Vayikra – 1827.

Stamps of Rabbi Chaim Haco-
hen Feintsein (1840-1901) 
who immigrated from Jassi, 
Romania to Safed and was 
one of its leading sages.

Additional signatures and in-
scriptions.

Excellent condition.
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סדר ביאת משיח! - כתב יד קדשו של . 44
מקומרנא  יחיאל  אייזיק  יצחק  רבי  הרה”ק 
מסוף  “צפה  אשר  הברכה’,  ‘היכל  בעל 
העולם ועד סופו!” - חידושי תורה ודברים 
גילויי  נשגבים על סדר ביאת הגואל, כולל 

קץ הימין
)פרק  שני  מעשר  מסכת  משניות  על  חידושים 
יצחק  רבי  יד קדשו של הרה”ק  ה’(, בעצם כתב 
אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זיע”א, מתוך 
ו”פני  ארג”  “מעשה  המשניות  על  הגדול  חיבורו 

זקן”.

 בתוך ביאורו כותב הרה”ק כך:

מלחמות  ויהיה  משיח  יתגלה  כי  הדברים  ”סדר 
ויכרית האויבים ויהיה מלחמות גוג ומגוג ואחר כך 
ובעוני  בצירוף  ישראל  ויהיו  משיח  מהם  יתכסה 
וחומת  המקדש  יד  ואז  העמים  במדבר  ובצער 
ויכרית  המשיח  יתגלה  ואח״כ  מלמעלה  ירושלם 
גוג ומגוג לגמרי ואז אהפוך אל עמים שפה ברורה, 
כולם מדברים בלשון הקודש ועובדים לאל אחד, 
והמתים  הקדושה  שבארץ  המתים  יחיה  ואז 
וקרוביהם  כרצונם  שבח”ל  מתים  יחיו  שיעמדו 
המתים  תחיית  יהיה  תשל”ו  ובשנת  ואוהביהם. 
בכל העולם כי הוא קץ הימין ובשנת תש”ס ]אולי 
יראו  והנורא,  יום הדין הגדול  יהיה  כתיב: תש”ע[ 

עינינו וישמח לבנו. כל זה ממרן האר”י”.

תולדותיו בקודש

 האדמו”ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל )סאפרין( 
קדוש- )תקס”ו-תרל”ד(,  קאמרנא  דק”ק  אב”ד 

האדמו”ר  של  המובהק  ותלמידו  בן-אחיו  עליון, 
גדולי  על  היה  חביב  מזידיטשוב.  הירש  צבי  רבי 
שדכנו(,  אף  )שהיה  מלובלין”  “החוזה  החסידות: 
רבי  דודו  מסווראן,  צבי  משה  רבי  מאפטא,  הרב 

משה מסאמבור, רבי ישראל מרוזין ועוד. 

חיבר ספרי חסידות וקבלה רבים ופירושי “היכל 
סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה” 
הברכה”  “היכל  חומשי  הבעש”ט.  ומורנו  האר”י 
הנם מספרי היסוד של התורה החסידית הקבלית. 
חביבות מיוחדת היתה להם אצל אדמו”רים רבים 
הרש”ב  וצאצאיו,  חיים”  ה”דברי  זידיטשוב,  )בית 
וקדושת  מעלת  את  ששיבחו  ועוד(  מליובוויטש 

דברי הסוד שבפירושיו. 

התפרסם כבעל מופתים וקהל חסידיו היה רב. 

חזיונות,  האדמו”ר  רשם  סתרים’  ‘מגילת  בספרו 
בו  מדבר  גם  הוא  מתוארכים.  וסיפורים  חלומות 
רבות על שרשי נשמות )בעיקר שלו ושל הסובבים 

אותו(. גם תיאר את קדושת וגדולת נשמתו. 

Opening Price      $20,000        פתיחה
Estimated Price       35,000$ - 50,000$            הערכה

האדמו”ר מספר: “מיום שהייתי בן שנתיים עד חמש השגתי מראות 
כשישאל  נביאות  דברי  ודברתי  הקודש,  רוח  והשגתי  נפלאות, 
איש בדבר האלקים. וצפיתי מסוף העולם ועד סופו ממש. ומורי 
שני  לי  נתן  זי”ע  מזידיטשוב  צבי  ר’  מוהר”ר  האלקים,  איש  דודי, 
ראניש )סכום כסף מסוים( בכל שבוע שאספר לו ואשיב לו כל 
אשר ישאל ממני. ודברתי ואמדתי ברור ונקי על כל השאלות אשר 

ישאל ממני, והמעות חלקתי לצדקה.”

מצב טוב. קרעים קלים בשוליים. בלאי אופייני.

44. Manuscript by Rabbi Yitzchak Isaac 
Yechiel of Komarno Author of ;Heichal 
Haberacha‘ – Torah Novellae and Lofty 
Matters about the Coming of the Messiah, 
including Ketz Hayamin

Novellae on Mishnayot Ma’asser Sheni Tractate 
(chapter 5) handwritten by the Rebbe Rabbi 
Yitzchak Isaac Yehuda Yechel Safrin of Komarno, 
from his composition on the Mishnah “Ma’as-
seh Oreg” and “Pnei Zaken”.
Good condition. Small tears at the margins. 
Typical wear.
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מהדורה . 45  – מקוסוב  רמ”מ   – שלום  אהבת 
ראשונה – למברג ]תקצ”ג[

הקבלה  דרך  על  הפרשיות  סדר  על  ביאורים 
והחסידות מאת הרה”ק רבי מנחם מנדל מקוסוב אבי 

שושלת קוסוב- ויז’ניץ. 

סטפנסקי  ]תקצ”ג[.  למברג  ראשונה.  מהדורה 
חסידות מס’ 18. 

נדיר ביותר, במיוחד במצבו הטוב שלפנינו, ובשלימות 
כל הדפים.   הספר יצא לאור על ידי בני המחבר רבי 
גרשון  רבי  וחתנו  מזובאלטוב  דוד  רבי  מקוסוב  חיים 

אשכנזי מטלומטאש בעל ספר עבודת הגרשוני. 

שנת הדפוס בשער: תקס”ד מזויפת, השנה הנכונה 
יעקב  בן  מנחם  הספר:  בהקדמת  הפרט  מן  יוצאת 

קאפיל לפ”ק. 

ה[ספר  “]זה  עתיקה  חתימה  הספר  בשער  בעלות: 
גם  מצויה  חתימתו  קודנישטיר]?[...”.  צבי  לר’  שייך 

בדף סט. 

חותמת: “יוסף חזן בבהכנ”ס האר”י זי”ע, צפת”. 

]4[ קלא דף. 

מצב כללי טוב. קרעים קלים, חלקם עם חסרון מועט 
שהושלם לפני שנים רבות. דף קלא ]האחרון, ובו גם 

לוח הטעות[ מנותק, אולי מקורו בעותק אחר. 

כרוך עם: 

1883 תרמ”ג. מהדורה שניה.  ב. תורת חיים. למברג 
רבי  מאת  וליקוטים,  השבוע  פרשיות  על  חידושים 
טוב.  מצב  מקוסוב.  האגר  מנדל  מנחם  ב”ר  חיים 

קמטים בדפים האחרונים. 
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45. Ahavat Shalom – Rabbi Menachem Mendel of kosov – First Edition – 
Lemberg [1833]

Kabbalistic and Hassidic commentary on Seder HaParashiyot by Rabbi Menachem 
Mendel of Kosov, the forefather of the Kosov-Vizhnitz Hassidism. 

First edition. Lemberg [1833]. Stefansky Chassidut no. 18.

The book was published by the author’s sons  Rabbi Chaim of Kosov, Rabbi David of 
Zovaltov and his son-in-law Rabbi Gershon Ashkenazi of Tlomatch author of “Avodat 
HaGershoni”.

Owner’s signature: on the title page and on leaf 69, an ancient signature of Zvi Kodnishtir 
[?]. Stamp of Yosef Chazan at the Ari synagogue, Safed.

[4] 131 leaves. 

Good overall condition. Small tears, some with slight omission that was completed 
many years ago. Leaf 131 [the last, with the Table of Errors] is detached, possibly from 
another copy. 

Bound with:

Torat Chaim. Lemberg, 1833. Second edition. Torah novealle and compilations by Rabbi 
Chaim ben Rabbi Menachem Mendel Hager of Kosov. Creases in the last leaves. 

Opening Price      $1,000       פתיחה
Estimated Price       3,000$ - 4,000$            הערכה
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הדפסה חסידית: ראשון לציון, מאת ה’אור החיים’ . 46
יצחק  לוי  רבי  הרה”ק  הסכמת   – תקס”ט  פולנאה,   –

מברדיטשב
ספרי  על  החיים”  ה”אור  עטר  בן  חיים  רבי  של  חיבורו 
ומשלי.  ישעיה  א-ב,  שמואל  שופטים,  יהושע,  הנביאים: 

פולנאה, תקס”ד ]1804[. 

נדפסו שני חלקים בכרך אחד, ולחלק השני, פירוש משלי, 
לוי  שער משלו. עם הסכמה חשובה שעליה חתומים רבי 

יצחק מברדיטשוב ורבי אברהם דב אויערבאך מפולנאה. 

שלפנינו  בעותק  החלקים.  שני  בפתח  נדפסה  ההסכמה 
בהסכמה לחלק הראשון חתומים שני הצדיקים הנ”ל, ואילו 
בהסכמה לחלק השני חתום רק רא”ד אוירבאך )בעותקים 

אחרים הדבר להפך(. 

השנה  הספר  בשער  ואילו  תקס”ט,  משנת  הן  ההסכמות 
הרשומה היא תקס”ד. 

נייר כחלחל. 

א: על יהושע, שופטים, שמואל א, שמואל ב, ישעיה. יא, יג-
יח דף.   

ב: על משלי. ]יט[-לד, לז-מא דף.   

מצב טוב. מעט סימני עש. 

Opening Price      $200       פתיחה
Estimated Price    300$  -  500$ הערכה   

46. Hassidic Printing: 
Rishon L‘Zion, by the 
’Or HaChaim‘ – Polonne, 
1809 – Approbation by 
Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchev

Rabbi Chaim Ben Atar’s 
composition the “Or 
HaChaim” on the books 
of Nevi’im: Yehoshua, 
Shoftim, Shmuel A-B, 
Yashaya and Mishlei. 
Polonne, [1804].
Two sections printed in 
one volume. The second 
section, commentary on 
Mishlei, has its own title 
page. With an important 
approbation, printed in 
both sections, from 1809, 
signed by Rabbi Levi 
Yitzchak of Berditchev 
and Rabbi Avraham Dov 
Auerbach of Polonne.

Bluish paper. 
A: On Yehoshua, Shoftim, Shmuel A-B, Yashaya. 11,  13-
18 leaves.
B: On Mishlei. [19]-34, 37-41 leaves.
Good condition. Several wormholes. 
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תק”פ . 47 פולין,  רוסיה/   – אפרים  מחנה  דגל 
בערך

חידושים על התורה מאת רבי משה חיים אפרים נכד 
הבעש”ט. 

תק”פ  שנת  סביב  ברוסיה-פולין  הנראה  כפי  הודפס 
1820. מהדורה שלישית של הספר. 

נדפס  וינר  פי  על  רשם:  ]שם   129 מס’  סטפנסקי 
בברדיטשוב בתק”ס/תק”ע והוא דפוס ראשון. על פי 

המפעל – שנות ת”ר לערך[. 

]2[, כח,]38[, ב, ]6[ דף. 

מצב טוב. כתמי זמן. חותמות בעלות. 

Opening Price      $200       פתיחה
Estimated Price    300$  -  400$ הערכה   

47. Degel Machaneh Efrayim – Russia/
Poland, ca. 1820

Torah novellae by Rabbi Moshe Chaim 
Ephraim the grandson of the Ba’al Shem 
Tov. 

Apparently printed in Russia-Poland in 
ca. 1820. Third edition.

Stefansky no. 129.

[2], 28, [38], 2, [6] leaves. 

Good condition. Aging stains. Owner’s 
stamps. 
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48 . – תר”ך  טשרנוביץ,   – תורה  ליקוטי 
רבי  האדמו”ר  חותמות   – מתוקנת  מהדורה 

אברהם יוסף יוסקא גוטסמאן מיאסי
דברי חסידות והדרכות ישרות, מאת האדמו”ר 
תר”ך.  טשרנוביץ,  מטשרנוביל.  מרדכי  רבי 
בה  שנה  באותה  שנדפסה  שניה,  מהדורה 
הטעויות  כאשר  הראשונה,  המהדורה  נדפסה 

מתוקנות בגוף הטקסט ולא ב’לוח התיקון’. 

יחיאל  יצחק בהרב  זוסיא  הקדמת רבי משולם 
והאדמו”ר  מצאנז  חיים  רבי  הסכמות  מיכל. 
מסדיגורא. הסכמת רבי ישעיה שור אב”ד יאס. 

סג דף. 

מצב טוב. כתמי רטיבות בחלק מהדפים. 

כרוך עם: ספר יצירה. לבוב, תר”ך 1860. 

האדמו”ר  של  בעלות  חותמות  הספר  בשער 
גוטסמאן  יוסקא  יוסף  אברהם  רבי  הצדיק 
משושלת  שלמה’,  ‘אמונה  בעל  זצוק”ל, 
אוזריאן-לשקביץ )מייסד השושלת הוא הרה”ק 
רבי משולם פייבוש הלר זיע”א, בעל “יושר דברי 

אמת”(. 

חתימות רבנים נוספים ממשפחתו. 

מצב טוב, כתמים. 

Opening Price      $200       פתיחה
Estimated Price    300$  -  500$ הערכה   

48. Likutei Torah – Chernovitz, 1860 – 
Revised Edition – Stamps of the Rebbe 
Rabbi Avraham Yosef Yosske Guttesman 
of Jasi

Words of Chassidut and Hadrachot Yesharot, 
by th eREbbe Rabbi Mordechai of Chernobyl. 
Chernovitz, 1860. Second edition that was 
printed in the same year as the first edition, 
with the errors corrected in the text rather 
than appearing in the ‘Table of Errors’. 

Introduction by Rabbi Zussia Yitzchak Baharav 
Yechiel Michael. Important approbations.

63 leaves. 

Good condition. Dampness stains on some of 
the leaves. 

Bound with: Sefer Yetzirah. Lvov, 1860.

On the title page, owner’s stamps of the Rebbe 
Rabbi Avraham Yosef Yosskeh Guttesman of 
Jasi.

Additional rabbinical signatures of his family. 

Good condition. Stains. 
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לתיקון . 49 תפילה  עם  קלף,  על  שויתי 
 - כפיים  נשיאת  בעת  הנאמרת  הניצוצות 

המאה ה-19
פריט נדיר ומרשים!

מצב טוב.

Opening Price      $300       פתיחה
Estimated Price     500$  -  1,000$ הערכה    

49. Shiviti on Parchment, with the Prayer 
for Tikkun HaNitzotzot which is said 
during Nesi‘at kapayim – the 19th Century

Rare and impressive item!
Good condition.
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הרבנות 0 50 פולמוס   – גיבורים  מגן   – אמת  שפת 
בסאטמר – סאטמר תרפ”ט

בעינן  ומריבות  פולמוס  דברי  גבורים,  אמת-מגן  שפת 
עולם  למשמרת  “ותכתב  סאטמר  בקהילת  הרבנות 
וסופרים  חכמים  מלאה  לאלקים  הגדולה  העיר  חורבן 
עיר סאטמיר יע”א מה שנעשה ע”י גירוי והסתה של איזה 

מחרחרי ריב...”. 

סאטמר, תרפ”ט. מהדורה יחידה. 

]8[, עו, ]8[ דף. 

יד.  בכתב  לשון  תיקוני  מספר  סביר.  בלאי  טוב.  מצב 
כריכה חדשה. 

Opening Price      $200       פתיחה
Estimated Price    300$  -  400$ הערכה   

50. Sefat Emet – Magen Giborim – 
Polemic of the Rabbinate of Satmar 
– Satmar, 1929

Sefat Emet – Magen Giborim, polemic 
regarding the rabbinate of Satmar.  
Satmar, 1929. Single edition. 

[8], 76, [8] leaves.

Good condition. Reasonable 
wear.  Several handwritten lingual 
corrections. New binding.  
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כנסת הגדולה – פולמוס צאנז וסדיגורא – . 51
לבוב, תרכ”ט – נדיר מאוד, לא נראה במכירות

נדפס בשנת “סורו טמא קראו” ]=תרכ”ט[. נאספו 
הצדיק  דברי  את  להצדיק  הדור  גדולי  “כל  בספר 
לבל  ישראל  את  ולהזהיר  הרשעים  את  ולהרשיע 

ינהו אחרי ההבל והתוהו”. 

צאנז-סאדיגורה  ממחלוקת  כחלק  נדפס  הספר 
פרידמאן  בער  דוב  רבי  האדמו”ר  עם  בקשר 

מליאובה.   

וחשוב  מרתק  גם  זאת  ועם  ביותר,  חריף  חיבור 
מאוד להבנת דרכי החסידויות השונות זו מזו. 

לב, כה-פ עמ’. 

מצב טוב. 

Opening Price      $200       פתיחה
Estimated Price    400$  -  500$ הערכה   

51. Knesset HaGedolah – Sanz and 
Sadigura Polemic – Lvov, 1869 – 
Extremely Rare, has not been seen in 
Auction

The book was printed in 1869 as part of 
theSanz-Sadigura controversy regarding 
the Rebbe Rabbi Dov Ber Friedman of 
Liova. 

Extremely sharp, yet also fascinating and 
important composition for understanding 
the various Hassidic lifestyles.

32, 25-80 pp. 

Good condition. 
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ספר החינוך. פרנקפורט דאודר, תקמ”ג.

שער בתחריט מרשים.

ישעיה  רבי  הרה”ק  חתימות  הספר  בשער 
רבי  הרה”ק  בנו  חתימת  השער  ובצד  מפשעדבורז, 

עמנואל. חתימות עתיקות נוספות.

בדפי הספר הגהות עיוניות חשובות, בכתב יד עתיק, 
מחוקות  ההגהות  מן  כמה  ישעיה.  רבי  של  כנראה 

ופגועות בחלקן.

נולד בשנת תקי”ח  הרה”ק רבי ישעיה מפשעדבורז, 
לאחר  מלאסק.  מאיר  לרבי 
בעיר  לפשדבורז’.  עבר  נישואיו 
היהודי  עם  בחברותא  למד  זו 

הקדוש מפשיסחא. 

מלובלין  החוזה  לבקשת 
דוד  רבי  עליהם  השפיע 
החוזה  אל  לנסוע  מלעלוב 
שחיבבו ביותר וקרא לו “ארון 

הספרים שלי”. 

אצל  למד  פטירתו,  לאחר 
מפשיסחא  הקדוש  היהודי 
בשנת  מלעלוב.  דוד  ורבי 
הוראתו  בעקבות  תקמ”ח, 

של רבי נטע אייבשיץ )רבה האחרון של העיר(, מונה 
לרבה של פשדבורז’. 

ומינוהו  חסידים  עדת  סביבו  התרכזו  תקע”ה  בשנת 
הקודש  רוח  כבעל  בדורו  ידוע  היה  לאדמו”רם. 
ורבים נהרו לפתחו. נפטר בד’ באלול תקצ”א, ונקבר 

בפשדבורז’.

הובא  כן  חיים”.  “דברות  בספר  נלקטו  תורתו  דברי 
יעקב”,  “בית  החסידות”,  “תורת  בספרים:  מתורתו 
התורה”  על  שלמה  “תפארת  החסידות”,  “ביאורי 

ו”תפארת שלמה”.

החינוך, . 52 ספר 
בו למדו האדמו”ר רבי 
מפשדבורז  ישעיה 
רבי  האדמו”ר  ובנו 
הגהות  עם  עמנואל, 

בכתב יד קדשם
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Opening Price      $10,000       פתיחה
Estimated Price       15,000$ - 25,000$            הערכה

מבין תלמידיו: רבי שלמה מרדומסק, רבי משה מלעלוב.

בנו,

תקס”ב.  בשנת  נולד  הוא  מקומו.  מילא  עמנואל,  רבי  הרה”ק 
על פי הוראת החוזה מלובלין נקרא בשם זה כסגולה שלא 
בנו  ישראל  רבי  של  חתנו  היה  אחיו.  כמו  בצעירותו  יפטר 
אהרן  משה  רבי  של  חתנו  שני  ובזיווג  מלובלין  החוזה  של 
מקוטנא. היה תלמידו של רבי ישכר בר מרדושיץ. לאחר 
פטירת רבי ישכר בר )שכיהן כרב בפשדבורז’( החל לכהן 
כאדמו”ר בפשדבורז’ ואת משרת הרבנות נתן לרבי משה 
מלעלוב. לאחר שרבי משה עלה לארץ ישראל החל רבי 
עמנואל לכהן גם כרב. נפטר בכ”ז בשבט תרכ”ה ונקבר 

בוורשה.

כריכת עור מהודרת חדשה. 

מהדפים,  בחלק  בולטים  כתמים  טוב.  כללי  מצב 
פגמים ובלאי. 

52. Sefer Hachinuch from which the 
Rebbe Rabbi Yeshaya of Przedbórz and 
His Son Rabbi Emanuel had Studied, 
with Glosses Handwritten by Them

Sefer Hachinuch. Frankfurt der Oder, 1783.

Impressive engraved title page. 

On the title page of the book, signatures of 
the Rebbe Rabbi Yeshaya of Pshedborz and 
His Son Rabbi Emanuel. Additional ancient 
signatures.

Throughout the leaves of the book, 
important scholarly glosses, in ancient 
script, apparently by Rabbi Yeshaya. 
Several of the glosses are erased and partly 
damaged.

New, impressive leather binding. 

Good overall condition. Prominent stains 
on some of the leaves. Blemishes and wear. 
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נודע ביהודה - חתימת . 53
רבינו  הרה”ק  של  קדשו 
מרן  בן  זי”ע  מקשאנוב  דוד 
ה’דברי חיים’ מצאנז - הגהה 

בכתב יד

Opening Price      $12,000       פתיחה
Estimated Price       18,000$ - 25,000$            הערכה

נודע ביהודה. שטעטין תרכ”א.

העותק של הרה”ק רבי דוד הלברשטאם נולד ברודניק. 
דוד  הק’  ומלואה  הארץ  “לה’  קדשו:  חתימת  בשער 

הלברשטאם”. 

הגהה למדנית בכתב יד.

נחשב  היה  תקפ”א.  בשנת  נולד  הלברשטאם  דוד  רבי 
לגאון ותלמיד חכם. היה תלמידם של אביו, של רבי צבי 

הירש מרימנוב ושל רבי ישכר בר מרדושיץ.

לשמש  החל  תרל”ו  ומשנת  בקשאנוב  ברבנות  כיהן 
באדמו”רות. 

נפטר בכ”ה באלול תרנ”ד.

מדוקלה,  לייבוש  אריה  רבי  זאב,  יוסף  רבי  היו  בניו 
הרב  של  חתנו  תרע”ה(  באדר  ה’   - )ת”ר  משה  רבי 
יוסף  רבי  של  )בנו  מדומברובה  אונגר  אלימלך  ישראל 
ובזיווג שני של שרה שיינא, בתו של הרב  מדומברובה( 
מרדכי שניאור זלמן שניאורסון רב בזיטומיר ורבי נפתלי.

 53. Noda BiYehuda – the Copy of
 Rabbi David of Kshanov the Son of
the ’Divrei Chaim‘

The copy of Rabbi David Halberstam 
(1821-1894), Rodnik-born. His signature 
appears on the title page.
Handwritten scholarly gloss.
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מאת . 54 מכתבים  שבעה  תגלית! 
הישיבה  לטובת  חנצ’ין  אדמור”י 
הירושלמית - יחיד מסוגו! לא נראו 

מהם מכתבים במכירות!
הכולל  צידיו,  משני  כתוב  נייר,  דף 
חנצ’ין  בית  אדמו”רי  מאת  מכתבים 
החסידי  בעולם  הגדולות  )מהחצרות 
לתמוך  הקוראים  השואה(  שלפני 
בישיבת חיי עולם שבעיה”ק ירושלים, 
מסוים.  כסף  סכום  תרמו  שהם  וכן 

חנצ’ין, תרנ”ט ]1899[. 

האדמו”ר  של  חותמותיו  הדף  בראש 
מחנצ’ין,  הורוויץ  שמואל  חיים  רבי 
ולאחר מכן שבעה מכתבים מאת בניו 
ומקורביו, אחד מהם בשמו ובפקודתו.

פירוט המכתבים: 

רבי  המכתב הראשון: מאת האדמו”ר 
בנו,  בידי  כתוב  מחנצ’ין,  שמואל  חיים 
וחתום בשמו. “הנני בשם כ”ק אבי מרן 
הק’ שליט”א להודיע אשר גם הוא נכון 
מצווה...ובעזרתו  לעושי  נטפל  להיות 
ית”ש יתן בלי נדר עשרה רו”כ לשנה. 
הק’  בשמו,  החתום  על  באתי  לראי’ 

אליעזר הלוי הורוויץ”. 

האדמו”ר  בנו  מאת  השני:  המכתב 
ידו  כתב  מחנצ’ין.  הלוי  אליעזר  רבי 

וחתימתו, עם חותמתו. 

במאונך(:  )כתוב  השלישי  המכתב 
רבי  האדמו”ר  מאת  נוסף  מכתב 

אליעזר הלוי מחנצ’ין. 

בעמוד השני: 

המכתב הרביעי: מאת רבי יוסף ברוך 
הלוי הורוויץ, נכדו של הרבי מחנצ’ין. 

המכתב החמישי: מאת רבי שלום הלוי 
הרבי  של  בנו  הורוויץ,  ]שטרנפלד[ 

מחנצ’ין. 

יחיאל  רבי  מאת  השישי:  המכתב 
של  חתנו  הי”ד,  ]וינברג[  ישעיה 
של  רבה  ולימים  מחנצ’ין,  האדמו”ר 
מחסידי  מקצת  )ינדז׳יוב(.  יענדזאוו 

חנצ’ין קיבלו את מרותו כאדמו”ר. 

אחת  )שורה  השביעי:  המכתב 
רבי  הנ”ל,  של  אביו  מאת  וחתימה( 

אהרן ]וינברג[ אב”ד יענדזאוו, ומגדולי רבני פולין. 

תולדותם בקודש: 

נינם של החוזה מלובלין  הרה”ק רבי חיים שמואל הורוויץ מחנצ’ין, 
ושל בעל ‘מאור ושמש’. 

“הגוטער  הרה”ק  אמו  אבי  זקנו  אצל  וגדל  מאביו  התייתם  בילדותו 
איד” מניישטאט זי”ע. כשהגיע לפרק איש מקדש נשא את הרבנית 
הצדקנית מרת שרה בת הגה“ק רבי יהושע העשיל מקומארנא זי”ע 
בן הגה”ק בעל ‘ברוך טעם’ מלייפניק זי”ע זקנו הרה“ק הגוטער איד 
זי”ע שולח עוד בחייו אברכים לנכדו זה לקבל ממנו הדרכה בחסידות 
ורחמים  ישועה  בדבר  להפקד  קויטלאך  לו  שימסרו  הסכים  וגם 

באומרו “הלא אמרתי מכבר שיהודים יכולים להיוושע אצלו”. 

התפרסם כאיש קודש וטהור, ונודע כמתמיד עצום. היה ידוע כאוהב 
ארץ ישראל, עד כדי כך שסדרי חייו הונהגו לפי שעון ארץ ישראל 
ולחשיבות היה אצלו חפצים מארץ ישראל והיה מקדש קידש שבת 

רק מיין מארץ ישראל ועוד. 

לאחר  הראשונה  העולם  מלחמת  ערב  תרע“ד  בשנת  הסתלקותו 
שריפות גדולות בעיר חנטשין עבר לקילץ שבשכינותה, שם נחלש 
מכיון שלא יכל לסבול את הצרות הגדולות של עם ישראל, ונסתלק 
אדמור“י  באהל  ומנו“כ  תרע“ו  טבת  ח“י  שמות  פרשת  שב“ק  ליל 
ביום  הק‘  לציונו  נוהרים  היה  יהודים  הרבה  שבקיעלץ.  חנטשין 
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ההילולא. 

לפני  קומתו  מלוא  קם  זי“ע  מבעלז  מהר“א  הרה“ק 
יהודי שראה את רבינו זי“ע. הרה“ק רבי משה מרדכי 
יומא  לכבוד  שוה“ט  שנה  כל  ערך  היה  זי“ע  מלעלוב 
מען  קען  טאג  “דעם  ואמרו  זי“ע  רבינו  של  דהילולא 

פויעלן בזכותו”. 

אחד מתלמידיו המפורסמים היה הרה“ק רבי דוד צבי 
שלמה מלעלוב זי“ע. 

יהושע העשיל מחנטשין  רבי  בכורו מ“מ הרה“ק  בנו 
זי“ע הי“ד שגר בעלקוש היה נקרא זקן אדמור“י פולין 

נהרג בשוואה באושוויץ בגיל 93. 

חתנו היה רבי יוסף ברוך, כותב אחד המכתבים שלפנינו. 

Opening Price      $1,500       פתיחה
Estimated Price       3,000$ - 5,000$            הערכה

רבי  הרה“ק  חתן  זי“ע  אליעזר  רבי  הרה“ק  השני  בנו 
זי“ע.  מסיגעט  לב  הייטב  בן  זי“ע  מאוהל  יוסף  משה 
סיון  ה‘  נסתלק  אביו.  פטירת  אחרי  באדמו”רות  כיהן 
שבקיעלץ.  חנטשין  אדמור“י  באהל  ומנו“כ  תרע“ט 

לפנינו שני מכתבים ממנו, ואחד שלו בשם אביו. 

זי“ע. קיבל בחסידות  בנו השלישי הרה“ק רבי שלום 
מאביו והיה מגדולי התלמידים של אביו. בשנת תרע״ו 
 - אחיו  של  מרותו  את  קיבל  אביו,  פטירת  לאחר   -
באהל  ומנו“כ  תר“פ  חשון  י“ח  הסתלק  אליעזר.  רבי 

אדמור“י חנטשין שבקיעלץ. מכתבו לפנינו. 

מצב טוב. 

כתמי זמן. 

54. Leaf, Written on Both Its Sides, with 
Letters by the Rebbes of Chentshin 
Calling to Support the Chyei Olam 
Yeshiva of Jerusalem – Chentshin, 
[1899]

On the upper part of the leaf, the stamps of 
the Rebbe rabbi Chaim Shmuel Horowitz 
of Chentshin. And then seven letters by 
his sons and relatives, one of them on his 
behalf. 
Rabbi Chaim Shmuel Horowitz of 
Chentshin, the great-grandson of the 
Seer of Lublin and the author of “Maor 
VaShemesh”.
His father died when he was a child and 
he was raised by his mother’s father the 
“Gutter Yid” of Neishtat. He married Mrs. 
Sarah, the daughter of Rabbi Yehoshua 
Heschil of Komorna the son of the author 
of “Baruch Ta’am” of Leipnik. 
Rabbi Chaim Shmuel became known as a 
holy and pure man and as a studious sage. 

He was also known as a lover of the land 
of Israel, conducting his life according to 
the time of the Land of Israel. 
He died on the 18th of Tevet 1916, since 
he could not bear to suffer the great 
troubles that befell the Jews (World War 
I). 
His eldest son the Rebbe Rabbi Yehoshua 
Heschil was killed in Auschwitz at the 
age of 93. His son-in-law was Rabbi Yosef 
Baruch, the writer of one of the letters 
before us. 
His second son the Rebbe Rabbi Eliezer 
wrote two of the letters before us, one 
by him and the second on behalf of his 
father.
His third son Rabbi Shalom wrote one of 
the letters before us.  
Good condition. Aging stains.  
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מכתב בחתימת הרה”ק רבי שלמה מזוויעהל, . 55
וחתימות נוספות

מכתב מודפס במכונת כתיבה אל רבי אברהם סופר. 
הזמנה “לאספה נחוצה מאוד בדבר חיזוק התורה”. 

רבי  האדמו”ר  קודשו  יד  בכתב  חתום  המכתב  על 
שלמק’ה מזוויעהל. כן חתום רבי אפרים זלמן הלפרין 
)עם חותמתו(, וכן מצויה חותמת )בצורת חתימה( של 
רבי זליג ראובן בנגיס, ראב”ד העדה החרדית, אשר 

“האספה תתקיים בדירתו”. 

התאריך: כ”ג באדר ת”ש. 

מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. 

Opening Price      $1,800       פתיחה
Estimated Price       4,000$ - 5,000$            הערכה

55. Letter Signed by Rabbi Shlomo of 
Zvhil and Additional Signatures

Typewritten letter to Rabbi Avraham 
Sofer. Invitation to “a most necessary 
meeting about strengthening the Torah”. 

The letter is hand-signed by the Rebbe 
Rabbi Shlomkeh of Zvhil and by Rabbi 
Ephraim Zalman Halperin (with his 
stamp). In addition, there is the stamp 
(designed as a signature) of Rabbi Zelig 
Reuven Bangis, Rosh Av Beit Din of 
HaEdah HaCharedit, whom “the meeting 
was held in his apartment”. 

Date: the 23rd of Adar 1940. 

Good condition. Fold marks and creases. 
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רבי . 56 מהאדמו”ר  ביותר  נדיר  מכתב 
מראווא  טברסקי  נחום  מנחם  יצחק 

רוסקא
אשה  בעניין  האדמו”ר,  מאת  בקשה  מכתב 
האדמו”ר  אחיה.  לרחמי  הזקוקה  זקנה 
מבקש מאת רבה של העיר האג שבהולנד, 
הרבה  המצוה  למען  להטריח  נא  “יואל 
ולהוכיחו  האמור,  האיש  את  אליו  ולהזמין 
התורה  נגד  המוזרה  התנהגותו  על  פניו  על 
תמיכה  לה  שיקבע  ולהשתדל  והמוסר, 

חדשית קבועה”. 

כתוב  האדמו”ר,  של  רשמי  דף  על  המכתב 
כולו בכתב ידו ובחתימתו של האדמו”ר. זהו 
היום  עד  נראה  לא  אשר  מאוד,  נדיר  דבר 

במכירות כמוהו! 

בשולי המכתב חותמתו של האדמו”ר. 

התאריך: אייר תרח”ץ ]1938[. 

תולדותיו 

טברסקי  נחום  מנחם  יצחק  רבי  הרה”ק 
מרדכי  רבי  הרה”ק  בן  )תרמ”ח-תש”ב( 
וחתן  מסקווירא  יצחק  רבי  ]נכד  משפיטקוב 

רבי יוחנן מרחמסטריווקא[ חתן הרה”ק רבי ישכר דוב מבעלזא. 

לגור בבית חותנו המהרי”ד. בשנת  התמנה בשנת תרע”ד לאדמו”ר על מקום אביו. אולם בשנת תרע”ט עבר 
תרפ”ג התקבל לרב בראווא רוסקה. 

מצב טוב מאוד. קמטים. 

Opening Price      $500       פתיחה
Estimated Price       750$ - 1,000$            הערכה

56. Extremely Rare Letter by the Rebbe 
Rabbi Yitzchak Menachem Nachum 
Twersky of Rava Ruska

A letter of request by the Rebbe, about 
an old woman who needs her brother’s 
mercy. The Rebbe asks the rabbi of Hague, 
Holland “to trouble himself for the great 
Mitzvah and invite the mentioned man 
and rebuke him for his strange behavior 
against the Torah and Mussar and try to 
determine a permanent monthly stipend 
for the woman”. 
The letter is on the Rebbe’s official 
stationery, handwritten and signed by 
him. An extremely rare item which has 
never been seen in auctions! 
On the margins of the letter, the Rebbe’s 

stamps/ 
Date: Iyar [1938]. 
His biography 
The Rebbe Rabbi Yitzchak Menachem 
Nachum Twersky (1888-1942) was the 
son of the Rebbe Rabbi Mordechai of 
Shpitkov, the son-in-law of the Rebbe 
Rabbi Yissachar Dov of Belz. 
In 1914, he replaced his father as Rebbe; 
however, in 1919, moved to live with 
his father-in-law and in 1923, became a 
rabbi in Rava Ruska. 
 Very good condition. Creases. 
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רבי . 57 החב”די  מהצדיק  נדיר  מכתב 
אדמו”רי  של  זקנם  שיין,  ישראל  שמעון 

ראחמיסטריווקא
מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי ישראל שמעון 

שיין זצ”ל. נדיר ביותר! 

ללא תאריך. ]ירושלים, התקופה העות’מאנית[. 

במכתב מאשים הרב שיין מספר דמויות בגניבת 
חפצים מבתו חנה מרים, “והגידו לה בחרם שלא 
הרב  ]העות’מאנית[”.  להממשלה  מזה  תגלה 
האמת  יגיד  לא  כבודו  “אם  בהם:  מתרה  שיין 
כלומר   – להממשלה”  לערוך  מוכרח  אהיה 

להתלונן על הגניבה בפני הרשויות. 

נוספת,  אזהרה  מוסיף  הוא  המכתב  בסיום 
אודיע  “גם  הגניבה:  מעשה  יטופל  לא  באם 
בערנשטיין  פישל  ר’  שהגידו  מה  להממשלה 
חסידים  בבד”ץ  דיינים   =[ פרענקיל  יצחק  ור’ 
וד”ל.  הגדוד,  אודות  הממשלה  נגד  בירושלים[ 
להממשלה,  הנ”ל  העניינים  יוודע  אם  ובוודאי 

יהיה לכ’ מאסר כמה שנים...”. 

רבי ישראל שמעון שיין )תרי”ז-כ”ג אייר תר”פ( 
ממייסדי  צדק,  הצמח  אדמו”ר  מחסידי  היה 
הכנסת  ובית  בירושלים  שערים  מאה  שכונת 
גדולי  של  ימינם  כיד  ושימש  בשכונה,  חב”ד 
ישראל ר’ שניאור זלמן פראדקין בעל ה’תורת 
דיסקין,  והמהרי”ל  סלנט  שמואל  רבי  חסד’, 

זכר צדיקים לברכה. 

זקנם של אדמו”רי בית רחמסטריווקא. 

מצב טוב. 

Opening Price      $800       פתיחה
Estimated Price       1,000$ - 1,500$            הערכה

57. Rare Letter by the Chabad Tzaddik Rabbi Shimon Yisrael Shein, the 
Grandfather of the Rebbes of Rachmastrivka

A letter handwritten and signed by Rabbi Yisrael Shimon Shein (1857-1920). Extremely 
rare!
No date [Jerusalem, the Ottoman period].
In the letter, Rabbi Shein blames several figures for stealing things from his daughter 
Chana Miriam. 
Good condition.  



מבר 2019
ט

ספ
ט | 

שע”
ת

אלול 

 68 

ה 21
מכיר

דוד . 58 רבי  מהרה”ק  מעניין  מכתב 
רבי  הרה”ק  בנו  חתונת  בעניין  מרחמסטריווקא 

יוחנן מרחמיסטריווקא – תרפ”ח
דוד  רבי  האדמו”ר  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב    
זילברמן,  ליב  רבי אברהם  הגאון  אל  מרחמסטריווקא 

רבה של צפת. ירושלים, תרפ”ח. 

  במכתב מודה האדמו”ר לרבה של צפת על ברכותיו 
הלבביות לרגל “כלולת בני היקר”, הלא הוא רבי יוחנן 

מרחמסטריוקא. 

  “והנה אך למותר להגיד לכבודו עד כמה חשקה נפשי 
מאת  אבל  זאת,  בשמחתנו  חבל  יקח  בעצמו  שכבודו 
והנני מקבל באהבה רבה את ברכותיו  ד’ היתה זאת, 
דוד  וד”ל...  קרוב  שלבו  היטב  אנכי  יודע  כי  מרחוק, 

בהרב מוהר”ר מנחם נחום שליט”א”. 

  מצב טוב. כתוב על דף רשמי שלו. חורי תיוק. 

Opening Price      $400       פתיחה
Estimated Price       1,000$ - 1,200$            הערכה

58. Interesting Letter by the Rebbe 
Rabbi David of Rachmastrivka about 
the Wedding of His Son the Rebbe 
Rabbi Yochanan of Rachmastrivka - 
1928

A letter handwritten and signed by the 
Rebbe Rabbi David of Rachmastrivka 
to Rabbi Avraham Leib Zilberman, the 
Rabbi of Safed. Jerusalem, 1928. 

In the letter, the Rebbe thanks the rabbi 
sof Safed for his hearty greetings for 
the wedding of “my dear son”, Rabbi 
Yochanan of Rachmastrivka

Good condition. On his official stationery. 
Filing holes. 
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מכתב האדמו”ר ה’אמרי חיים’ מויז’ניץ עם חתימת קדשו. 59
המכתב מודפס במכונת כתיבה, על דף רשמי של האדמו”ר. 

מופנה לר’ יצחק מאיר לוין. 

חתום בחתימת קדשו של האדמו”ר. 

תש”ך.

האדמו”ר רבי חיים מאיר הגר מוויז’ניץ )תרמ”ח-תשל”ב(, בעל “אמרי 
היהדות  ממנהיגי  ויז’ניץ,  חסידות  לשושלת  הרביעי  האדמו”ר  חיים”, 
החרדית. מילא את מקום אביו רבי ישראל הגר בעל “אהבת ישראל” 
לאחר פטירתו בשנת תרצ”ו. היה פעיל בהסתרתם של צעירים רבים 
שנלקחו לעבודות כפייה בצבא ההונגרי בזמן מלחמת העולם השנייה. 
ניצל מהשואה בדרך מיוחדת. עלה לארץ ישראל בשנת תש”ז, ובשנת 

תש”ח החל בהקמת שיכון ויז’ניץ בבני ברק. 

סמיכה  קיבל  גדול.  ומתמיד  ללמדן  נחשב  וחסידותו,  קדושתו  מלבד 
תורתו  דברי  מברזן.  המהרש”ם  שבדרון,  מרדכי  שלום  מרבי  לרבנות 
הלחין  חיים”.  אמרי  ו”ליקוטי  חיים”  “אמרי  הספרים  בסדרת  נאספו 

ניגונים עמוקים ומרוממים כמסורת בית ויז’ניץ. 

מצב טוב מאוד. 

Opening Price      $600       פתיחה
Estimated Price       1,000$ - 1,200$            הערכה

59. Letter by the Rebbe 
the ’Imrei Chaim‘ 
of Vizhnitz with his 
Signature

Typewritten letter on the 
Rebbe’s official stationery.

 Addressed to Rabbi 
Yitzchak Meir Levin.

Hand-signed by the Rebbe. 
1960.

The Rebbe Rabbi Chaim 
Meir Hager of Vizhnitz 
(1888-972), author of 
“Imrei Chaim”, the fourth 
Rebbe of Vizhnitz.

Very good condition.
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ליקוטי עצות למוהר”ן מברסלב, בו למד . 60
הרה”ק רבי יואליש מסאטמר

עם  כרוך   .1875 תרל”ה  ורשה,  עצות.  ליקוטי 
ויטאל,  חיים  רבי  )שבחי  נוספים  ספרים  שני 

ופרקי דרבי אליעזר(. 

בעמוד האחרון של הספר ליקוטי עצות, מופיעה 
טייטלבוים  יואל  רבי  הרה”ק  של  חותמתו 

מסאטמר “אב”ד דק”ק קראל והגליל יע”א”. 

מצב טוב. 

כתמי זמן. 

Opening Price      $5,000       פתיחה
Estimated Price       8,000$ - 10,000$            הערכה

60. Likutei Etzot by Moharan of Breslov 
from which the Rebbe Rabbi Yoelish of 
Satmar had Studied

Likutei Etzot by Rabbi Nachman of Breslov, 
Warsaw, 1875. Bound with two additional 
books (Shivshei Rabbi Chaim Vita and Pirkei 
DeRabbi Eliezer).

On the last page of Likutei Etzot, the stamp of 
the Rebbe Rabbi Yoel Teitelbaum of Satmar.

Good condition. Aging stains.
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Opening Price      $3,000       פתיחה
Estimated Price       4,000$ - 6,000$            הערכה

62. Letter by the Rebbe of Satmar, on a Photocopy of a Letter by 
Rabbi Wosner

A leaf with a photocopy of a letter by Rabbi Wosner about improving 
the  prestige  of  the  Mitzvah  of  Tefillin  ,Mezuzah  and  Sifrei  Torah  .On 
the lower part of the leaf ,the Rebbe of Satmar ,Rabbi Yoel Teitelbaum, 
added two lines in support of Rabbi Wosenr’s words in his handwriting 
and with his signature.  

Good condition. 

הרבי . 62 הרה”ק  מכתב 
מסאטמר, על גבי צילום מכתבו 

של מרן הרב וואזנר זצ”ל
מרן  של  מכתבו  צילום  ובו  דף 
הגר”ש וואזנר זצ”ל, בעניין “הרמת 
וספרי  מזוזות  תפילין,  מצוות  קרן 
בתחתית  וכהלכה”.  כדת  תורה 
הדף הוסיף בכתב יד קודשו הרבי 
וחתימת  שורות  שתי  מסאטמר 
ולתמוך  להחזיק  “מצווה  קדשו: 
סת”ם  משמרת  למען  בהוועד 
הגאונים  הרבנים  בדברי  כמבואר 

שליט”א, הק’ יואל טייטלבוים”. 

מצב טוב. 
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הרבי . 63 שהעניק   10 שטר 
י”א   – הולדתו  ביום  מליובאוויטש 

בניסן תשל”ד

Opening Price      $200       פתיחה
Estimated Price       1,500$ - 770$            הערכה

63. 10 Dollar Banknote Given by the Lubavitch-
er Rebbe on His Birthday – the 11th of Nissan 
1974
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