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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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1. טור יורה דעה ואבן העזר ]2 כרכים[ – סלאוויטא, תקע”ו – חתימה עתיקה בסוף הספר

בעמוד האחרון באהע״ז ישנה חתימה עתיקה )אנכית(: ״... יעקב שמעון ]?[...״. 

מצב טוב, בלאי ופגמים בחלק מהדפים, סימני עש. 

טור יורה דעה, סלאוויטה, תקע״ו. שער בדיו אדומה. שער פגום מעט. חתימה וחותמת חשובה. 

חסר דף באחד הכרכים. 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$

2. דברים ]עם אור החיים[ – סלאוויטא, תקפ”ד - חתימות

שער בדיו אדומה. 

דפוס הרה״ק רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא. 

חתימות ורישומים עתיקים. 

זניחים  עש  סימני  מהדפים.  כמה  בשולי  קרעים  טוב.  מצב 
בחלק מהדפים, ובחלק מהדפים הנם בולטים יותר. 

פתיחה: 200
הערכה: 500$ - 1,000$
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3. ספר הזוהר – שמות – סלאוויטא, תקפ”ז

ספר הזוהר על התורה, מהתנא האלוקי רשב״י. חלק שני, ספר 
שמות. סלאוויטא, תקפ״ז ]1827[. שער בדיו אדומה. 

רעח דף. 

נייר עבה ואיכותי, בגוון כחלחל. 

כריכה עתיקה. 

מצב טוב. בלאי אופייני. כתמים מעטים. 

שמונה דפים אינם מקוריים אלא לקוחים מעותק אחר, ועברו 
שיקום מקצועי. 

פתיחה: 500
הערכה: 1,500$ - 2,000$

ליקוטי  לספר  הוספות  במכירות!  נראה  לא   .4
תורה – זיטאמיר, תרי”א – דפוס שפירא – מהדורה 

ראשונה

סטפנסקי חסידות מס’ 297. נדיר מאוד!!! 

מצב טוב. 

פתיחה: 400
הערכה: 500$ - 1,000$

זיטאמיר,   – רבה  והושענא  שבועות  ליל  תיקון  מיניאטורי!   .5
תרי”ח 1858 – דפוס משפחת שפירא - נדיר ביותר!

קפ דף. 

16.5x11 ס״מ. 

מצב טוב כריכת עור מקורית. בלאי בשולי הדפים. קמטים. כתמים 
בכמה דפים. 

פתיחה: 300
הערכה: $800 - $1,500
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מכ 6. אור זרוע, שני חלקים – זיטאמיר, תרכ”ב 
– עותק מפואר

מצב נהדר. כריכת עור חדשה ומפוארת. 

פתיחה: 200
הערכה: 300$ - 500$

7. תיקוני הזוהר - זיטאמיר, תרכ”ה. 1865

מצב טוב כריכץ עור מקורית. רישומי בעלות בדפי הפורזץ. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 600$

8. תהילים ]וסידור קרבן מנחה[ – זיטאמיר, תרכ”ה – 
דפוס האחים הקדושים שפירא - נדיר ביותר!

סידור קרבן מנחה. חסר שער והתחלה. בסופו כרוך )עם 
שער נפרד( תהילים עם מעמדות. 

קצת חסרון בדפים בסוף התהילים. 

ללא כריכה. 

מצב בינוני-טוב. הדפים האחרונים בספר פגומים. 

פתיחה: 500
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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חשובה  הקדמה   – תרכ”ג  זיטאמיר,   - אדם  נשמת  נדיר!   .9
מהרה”ק רבי משולם זוסיא מזי’נקוב 

נשמת אדם. מאת רבי אהרן שמואל מקרמניץ. 

דפוס האחים שפירא. 

ישראל’  ה’אוהב  אביו  על  מז’ינקוב  הרבי  מספר  לספר  בהקדמתו 
מאפטא, ש״היה הספר הלז יקר בעיניו מאוד והיה אצלו שעשועים 
ה’  לי  יעזור  אם  בזה״ל  הקדוש  מפיו  שמעתי  פעמים  וכמה  יום  יום 

להדפיס כתבי אבי זצלה״ה אזי אי״ה אדפוס גם ספר הזה״. 

מצב בינוני-טוב. מעט סימני עש. חותמות בעלות. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 400$

10. כתי”ק של מרן ה’בן איש חי’, עם ברכות בכתב ידו לשמירה 
ולהצלחה!

יוסף חיים זיע״א  יד קודשו של ראש גולת אריאל, מרן רבינו  כתב 
בעל ‘בן איש חי’. 

העמוד הראשון פותח במילים: ״ונשובה לפרש בס״ד המדרש...״. 

דף אחד, שני עמודים, בכתב יד קודשו. 

בעזרתינו  יהיה  שד-י  א’  קודשו:  יד  כתב  בעצם  בברכה  מסתיים 
שלפנינו  היד  בכתב  לחידושו  כתוספת  אכי״ר״.  וישמרנו  ויעזרנו 
וישמרנו  בעזרתינו  יהא  שד-י  ״א-ל  חי:  איש  הבן  ומברך  מוסיף 
ויצילנו תמיד״. נוסח זה מהווה כעין שמירה מגאונן של ישראל שר 

התורה הבן איש חי. 

)תקצ”ג-תרס”ט(,  חי״  איש  ״בן  בעל  מבגדאד  חיים  יוסף  רבינו 
מגדולי המקובלים והפוסקים בדורות האחרונים. תלמידו של רבינו 
עבדאללה סומך זצ״ל. לאחר פטירת אביו בשנת תרי”ט, כשהיה בן 

כ”ו שנה, עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול, ומאז דרש שם מדי שבת כחמישים שנה. גדלותו המופלגת 
בנגלה ובנסתר תפרסמה בכל קצוי תבל. על גדולתו התבטא רבי יחזקאל משה הלוי, ראש הדיינים בבגדאד: 
״אם יאמר לי רבי יוסף חיים על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, לא אהרהר אחר דבריו!״. נהג לשלוח 
את ספריו לדפוס בירושלים ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים ולהביע את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל 
בעיניו. ה’בן איש חי’ דרש בפני צאן מרעיתו במשך קרוב לחמישים שנה, ועם זאת מעולם לא נשמע חוזר על דבר 
פעמים. בכל דרשה ביאר וחידש פנים נוספות ואופנים חדשים בתורה. כתב למעלה מ-100 חיבורים אך רק 53 

מהם יצאו לאור. מחיבוריו: רב פעלים, תורה לשמה, בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, ועוד רבים. 

מצב טוב. בלאי מועט בשוליים. חור יחיד זעיר. כתמי דיו זעירים זניחים. 

פתיחה: 400
הערכה: 1,500$ - 2,000$
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11. כתי”ק של ה’בן איש חי’ – ביאורים על 
‘ברכת כהנים’ – עם ברכה בכתב ידו

ארבעה עמודים בהם כתב ראש גולת אריאל, 
מרן רבינו יוסף חיים זיע״א בעל ‘בן איש חי’, 
פסוקי  על  נשגבות  וכוונות  עמוקים  ביאורים 

‘ברכת כהנים’. 

פריט מיוחד במינו! 

מצב טוב מאוד. הדפים נתונים בכריכת עור 
נאה. 

פתיחה: 2000
הערכה: 3,000$ - 5,000$

רבי  ישראל,  מגאוני  יד  בכתב  תורני  קונטרס   .12
חתני   – מגלוגא  סג”ל  משה  ורבי  מסלאנימא  יצחק 

הגאון רבי אלעזר קאליר בעל ‘אור חדש’
כתב יד, הפותח בשורות הבאות: 

זה חתן הגאון הנ״ל  ״וראוי להעלות מה שהעלה בעניין 
 ... .... כמוהר״ר משה בהרב.... מיכל סגל בהגאון הגדול 
לעמיל נשיא הלווים אב״ד ור״מ דק״ק אייזנשטאט יע״א 
להגאון  ונכד  ונין  הקודש  נזר  בעל  החסיד  הגאון  חתן 
 .. הרב  חתן  הוא  הנ״ל  ומהר״מ  ז״ל  הב״ח  עינינו  מאור 
המנוח מוהר״ר משה ז״ל בהגאון הגדול המפורסם בדורו 
כמוה״ר שמואל הילמן ז״ל שהי’ אב״ד ור״מ דק״ק מיץ...״. 

החידושים על מסכת בבא קמא. 

״ועיין לעיל בדברי אמ״ו  באמצע העמוד הראשון נכתב: 
ודפח״ח...״.  להקשות....  שהעלה  נ״י  הגדול  הגאון  חותני 
חותנו,  לחידושי  כהמשך  נכתבים  החידושים  כלומר 

בחייו. 

בעמוד אחר כותב: 

״ובספרי הארכתי״. 

ולאחר מכן כותב: 

״ואגב דאיירין בהאי.. ראוי להציג מה שתירץ ... חתן הגאון הנ״ל ה״ה הרב המאור הגדול החריף והבקי המפורסם 
כמוהר״ר יצחק .. ור״מ דק״ק... ״. 

בספר חוות יאיר מרבי אלעזר קאליר נדפסו חידושים אלו. וכך נכתב שם בשער הספר: 

״חידושים מחתני המחבר רבי יצחק מסלאנימא אב״ד ור״מ במדינת ליטא בק״ק אמסטיבווא והסביבה. רבי יצחק 
סג״ל נר״ו פרענקיל אב״ד דק״ק ליכטן שטאט וכעת הוא אב״ד דק״ק פלאס. רבי משה הלוי אב״ד ק״ק ליבנא ורבי 

דוד יהושע העשיל ב״ר צבי הירש הורוויץ״. 

מצורף חומר על הגאונים. 

מצב טוב. 

פתיחה: 200
הערכה: 500$ - 1,000$
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13. דרשה בכתב יד קודשו של בעל ה’כף החיים’ 
על פרשת הברכות ב’כי תבוא’

שני עמודים. 

יוצא  שאתה  חז״ל:  דברי  את  מפרש  הוא  היתר  בין 
משם טעון ברכות״, וכך כותב: ״רצונו לומר, חוץ ממה 
שמוצאי בבהכ״נ מצא חיים, שהוא קבלת פני שכינה, 

אלא גם ״ויפק רצון מה’״, שהם קבלת הברכות״. 

מצב טוב. לפנינו חלקה הראשון של הדרשה. 

פתיחה: 150
הערכה: 300$ - 500$

14. כתב ידו של רבי משה גינז זצ”ל, מחידושי אביו 
רבי בונם, אחיו של מורו ורבו רבי עקיבא איגר!

ראשית שנות הת״ר / סוף שנות הת״ק. 

הגאבד״ק  חתני  שהקשה  ״מה  כתב:  אחר  במקום 
מאקאווי מו״ה זלמן נ״י בהגאון מו״ה שלום זצ״ל אב״ד 

ל״ב...״. הלא הוא בעל ה’יריעות שלמה’. 

)נפטר  גינז-שלזינגר  משה  רבי  הגאון  הוא  הכותב 
רבינו  דודו  של  הקרוב  תלמידו   ,)1857 תרי״ח  בשנת 
ווילעהן  העיר  מרבני  היה  זצוקלה״ה.  איגר  עקיבא 

הסמוכה לעיר פוזנא. 

שני דפים. 

מצב טוב. קרעים וחריצים וקמטים. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 800$
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15. ארבעה עמודים בכתב ידו של הסטייפלר – דיון בדברי מרן החזו”א

תוכן הדפים: ענייני קדשים. 

ארבעה דפים כתובים בצדם האחד בדיו אדומה. 

מצב טוב. 

פתיחה: 200
הערכה: 400$ - 800$

16. כתב יד מאויר! תיקון ליל שבועות, בצורת ספר תורה! – ]תימן? המאה ה-17?[ – פריט ייחודי ונדיר 
מאוד

כדאי  ונאה.  פריט מרשים  ועוד.  עיטורים,  נוספים מרשימים,  איורים  ועוד(  טווסים,  )תרנגולים,  חיים  בעלי  איורי 
מאוד לראות! 

נתון בקופסה נאה למשמרת. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני לפריט מעין זה. מעט מהיריעות התנתקו. קרעים. 

פתיחה: 300
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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17. שטר תנאים בין משפחת החתן ומשפחת הכלה, 
בכתב יד – חתימות – תקל”ט

שטר תנאים בין שני הצדדים. 

החתן: ר’ משה עמדן, בנו של הקצין רבי יעקב עמדין. 

הכלה: געלה שובאך בתו של רבי יעקב שובאך. 

קהילת קובלנץ ]קאבלענץ[, תקל״ט ]1779[. 

חתימות אבי החתן ואבי הכלה, ושתי חתימות נוספות. 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$

18. הספד בכתב יד על רבי אהרן קורנפלד מפראג, 
ראש ישיבה ובעל ‘ציונים לדברי הקבלה’

יד על רבי אהרן קארנפעלד ראש ישיבה  הספד בכתב 
בגולטש-יעניקאו )בוהמיה( שהיתה מפורסמת בשעתה, 

בראשית שנות הת״ר. 

בגב הדף )טיוטת?( הספד ״מכתב זכרון על מות הגאון 
זצוק״ל...  קארנפעלד  אהרן  רבנו  הדור...  מופת  הגדול 

מאת ... כמהור״ר משה אלשאר ]?[...״. 

מצב בינוני. קרעים. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 500$
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19. ‘יה אכסוף’ עם שינויים, כתוב בכתב יד על מחזור – 
פריט חשוב!

מהדורה  כמו  נראה  שער.  ללא  רגלים,  לשלושה  מחזור 
מסוף שנות הת״ק או ראשית שנות הת״ר. 

הת״ר  )משנות  עתיק  יד  בכתב  נרשם  הפורזץ  בדפי 
אכסוף״,  ״י-ה  קודש,  לשבת  המפורסם  הזמר  המוקדמות( 

מהרה״ק מקרלין. 

ישנם שינויים מהנוסח המקובל! 

בקובץ ‘בית אהרן וישראל’ )תשמ״ט, עמ’ קמב( הובא נוסח 
הפיוט, עם שינויי נוסחאות בין כתבי היד, וכן הגהות בכתב 
וניקוד הזמר, בכתב יד קודשו של הרה״ק רבי  יד על נוסח 

ירחמיאל משה מקאזניץ זיע״א. 

והנה לפנינו כתב היד מתאים לאחד הנוסחאות, אך גם אינו דומה לו בכל, וישנם הבדלים מעניינים. העובדה שיש 
שתי נוסחאות לזמר זה מעידה לכאורה שככל הנראה איננו יודעים מהו הנוסח המקורי והאותנטי ביותר. ואם 
כך, ישנה חשיבות עצומה לכתב היד שלפנינו, שנכתב באותה תקופה בה חובר הזמר, ויש בו נוסחה לא מוכרת! 

והדבר דורש כמובן מחקר יסודי. 

זמר ‘י-ה אכסוף’ נדפס לראשונה בטשרנוביץ בשנת תר״י, ובמשך השנים נכלל זמר זה בסידורי תפילה רבים, 
והתקבל בכל תפוצות ישראל, ואפילו בקהילות ליטאיות. 

במקום אחר בספר נרשם כיתוב ארוך על ארץ הקודש, הפותח: ״... אל ארץ הקדוש, שם תחזינה עינינו... חיש תן 
לנו חלק...״. 

חתימות: ״ר’ מרדכי ב״ר מאיר כ״ץ״ 

״ידך תנחני אל ארץ הקדושה״. 

״שייך לר’ נח ב״ר שלמה זלמן כ״ץ ראזאווסקי״. אצל הרה״ק בעל יסוד העבודה מסלאנים זצ״ל היה חסיד אחד 
ושמו רבי נח רוזובסקי מעיר ‘אנובליק’, )הסתופף בצל מרן הרה״ק מקאברין זי״ע ולאחר הסתלקותו דבק במרן 

היסוה״ע זי״ע(. ר’ נח שימש כפקיד אצל הברון הצדיק רוטשילד, שהיה ירא שמים גדול. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה: 200
הערכה: 1,000$ - 1,500$

20. שער היחוד והאמונה – הרה”ק מסטרשעלע – מהדורה 
ראשונה – שקלוב, תק”פ

ספר נדיר ביותר, כמעט שלא שרדו עותקים ממנו. גם העותק 
שלפנינו עבר עליו מה שעבר, דרך חתחתים ממש, אך ב״ה הינו 

חי וקיים. 

שונים? חלקה,  )מכותבים  הושלמו בכתיבה עתיקה  דפים  שני 
לכל הפחות, משנות הת״ק(. 

סימני עש. מצב בינוני עד בעייתי. כרוך יפה. 

פתיחה: 100
הערכה: 1,200$ - 1,500$



ש”פ | ינואר 2020
ת

ת 
טב

 14 

ה 28
מכיר

21. חוק לישראל ]שני כרכים[ – העותק של האדמו”ר 
רבי עמנואל מפשדבורז’

בשני הכרכים ]בראשית, שמות[ מופיעות חותמותיו. 

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

בשבט תרכ״ה ונקבר בוורשה. 

מצב בינוני-טוב. פגמים. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 600$

22. באר מיים חיים – מאהלוב תק”פ – מהדורה 
ראשונה

על ספר בראשית. 

מצב בינוני. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$
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שומרי  בעל  מהרה”ק  תורה  דברי  תגלית!   .23
אמונים זיע”א ערב פטירתו!

האחרונה  והשיחה  תורה  דברי  מרעישה:  תגלית 
מהרה״ק בעל ‘שומרי אמונים’ זיע״א. 

קודש  שבת  במשך  שנאמרו  תורה  והדברי  השיחות 
– השבת האחרונה לפני פטירתו.  פרשת פרה תש״ז 
הוא נפטר בתאריך ה’ בניסן תש״ז בעת טחינת הקמח 

למצות. 

כתוב במחברת בכתב יד. )שם הכותב על המחברת(. 

השיחות נכתבו ע״י תלמידו הידוע כותב תורותיו הרב 
יוסף הערש גולדשטיין . למיטב ידיעתנו לא נדפס. 

הרבה מהשיחות מדובר על עניין טהרה! 

יש לפנינו גם את השיחה הראשונה אשר נאמרה ע״י 
אברהם  רבי  הרה״ק  מקומו  ממלא  האדמו״ר  חתנו 

יצחק הכהן קאהן אשר אמר לפני חבורת הבחורים. 

בין הכותרות: 

שיחות ומאמרי כ״ק אדמו״ר שליט״א 

מהאדמו״ר, פ’ פרה ירושלים תש״ז ליל שב״ק 

בליל שב״ק פ’ פרה בסוף השולחן אצל הזמירות 

בקיבוץ בחרים הבחורים שי’ בצל כ״ק אדמו״ר ראי״ה 
שליט״א 

מצב טוב, בלאי, כתמים ופגמים. 

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 1,000$

24. תרומת הדשן – חותמת הרבי מאלכסנדר

תרומת הדשן. ורשה 1882 

יאיר  בצלאל  רבי  מאלכסנדר  האדמו״ר  חותמות  הספר  בשער 
דנציגר )תרכ״ה-תרצ״ד(. 

נולד לרבי יחיאל דנציגר, האדמו״ר הראשון מאלכסנדר. סבו היה רבי 
יצחק מוורקא. אביו  שרגא פייבל מגריצה מגדולי תלמידיו של רבי 
כיהן כאדמו״ר לחסידי וורקא לאחר פטירת רבי דב בעריש מביאלה 
שמילא את מקום רבי מרדכי מנחם מנדל קאליש בנו של רבי יצחק 

מקאליש. נישא לבתו של הרב צבי הירש טיברג מפלאוונה. 

לאחר פטירת אביו חלק מהחסידים רצו למנותו לאדמו״ר אך הוא 
סירב ודבק באחיו הגדול רבי ירחמיאל ישראל יצחק בעל ה״ישמח 

ישראל״. 

סירב  אך  חסידים  אליו  באו  שוב  תר״ע  בשנת  אחיו  פטירת  לאחר 
לקבלם ודבק באחיו השני, רבי שמואל צבי ה״תפארת שמואל״. 

אחיו  ובהסכמת  בלודז’  שהה  הראשונה  העולם  מלחמת  בזמן 
)ששהה אף הוא בלודז’( החל לקבל חסידים. לאחר סיום המלחמה 
נשאר בלודז’ שם היה לו בית מדרש עצמאי וחלק מחסידי אלכסנדר 

נקשרו אליו. נקבר באלכסנדר. 

חתימות נוספות. 

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 1,000$



ש”פ | ינואר 2020
ת

ת 
טב

 16 

ה 28
מכיר

25. חידושי שני המאורות – חותמת רבי נחמיה אלטר הי”ד 
מגור

חתימה בשער הספר, אשר נדפס בירושלים. 

חותמות רבי נחמיה אלטר הי״ד מגור בנו של האדמו״ר ה’שפת 
של  חותנו  אמת’,  ה’אמרי  האדמו״ר  של  אחיו  מגור’,  אמת 
האדמו״ר בעל ה’לב שמחה’ וסבו של האדמו״ר מגור שליט״א. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

חותמת   – ]תר”ך[   1860 למברג   – העמקים  שושנת   .26
האדמו”ר מרימינוב רבי יוסף פרידמן זיע”א

יחידו  יוסף פרידמן, בנו  בשער הספר חותמתו של הרה״ק רבי 
של הרה״ק רבי צבי הירש מרימנוב. חותמת זו ידועה מספרים 

אחרים הידועים כיום מספרייתו )ראו במאגר רוזנפלד(. 

שוקמו  בספר  שהיו  וקרעים(  )עש  פגמים  טוב-סביר.  מצב 
מקצועית. כריכה חדשה. 

פתיחה: 200
הערכה: 500$ - 800$

27. חומת אריאל – למברג, 1867 – חותמת האדמו”ר מחרסון

האדמו״ר  רבינוביץ  ישראל  יעקב  רבי  חותמת  הספר  בשער 
כך באודסה,  ואחר  היה אדמו״ר בחרסון  )תר״מ-תש״ב(  מחרסון. 

מחבר ספר ‘שארית יעקב’. 

הסכמת ה’דברי חיים’ מצאנז. 

פתיחה: 200
הערכה: 400$ - 800$
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ורשה,   – ]סגולה![  ישראל  תפארת  עטרת   .28
תרל”א 1871

פירושים  על התורה.  ישראל,  ספר עטרת תפארת 
בדרך הקבלה. 

מסאטינוב,  חריף  ישראל  רבי  הרה״ק  הוא  המחבר 
תלמידו של אור עולם מורנו הבעש״ט. 

חזיונות  וגימטריות,  אותיות  בצירופי  גדוש  החיבור 
שמימיים, וסגולות נפלאות. 

גדולי  של  הסכמותיהם  נדפסו  הספר  בפתח 
הספר  שהחזקת  כך  על  המעידים  האדמו״רים, 

בתוך הבית היא סגולה לשמירה. 

יעקב  אברהם  רבי  הקדוש  האדמו״ר  כתב  כך 
בשמות  הוא  מלא  הזה  הק’  ״הספר  מסדיגורא: 
לרפואה  המסוגלים  המלאכים  ושמות  הקדושים 
ברכה  ולשפעת  נזיקין  אבות  ארבעה  ושמירת 

והצלחה״. 

״מצוה  אומר:  מפאטיק  משה  דוד  רבי  האדמו״ר 
גדולה על כל איש ישראל להחזיק... בקניית הספר 

הק’ הלזה ולהניח ברכה ושלום בתוך ביתם...״. 

האדמו״ר רבי אהרן בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל: 
הטובות  כשנים  ולהצליחם  שלמה  בבריאה  וב״ב  ובניהם  נשיהם  עם  ולשמרם  ביתם  תוך  אל  ברכה  להניח  ״... 

לברכה״. 

וכן כותבים האדמו״רים האחרים. 

מצב טוב. 

פתיחה: 400
הערכה: 1,000$ - 2,000$

 – תרס”ה  מרמרוש-סיגט,   – טוב  יום  קדושת   .29
מהדורה ראשונה

מהאדמו״ר רבי חנניה יום-טוב ליפא טייטלבוים אב״ד 
סיגעט. 

מצב טוב. כריכה פגומה. 

פתיחה: 100
הערכה: 250$ - 400$
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 – תרמ”ה-תרנ”ב   – ראשונה  מהדורה   – צדיק  צמח   .30
שלושה חלקים בכרך אחד 

האחרים  והחלקים  בטשרנוביץ  נדפס  הראשון  החלק 
בלמברג. 

מצב טוב, אך ישנם קרעים בולטים בכמה דפים. סימני עש. 
חסרון בדף האחרון של ‘לוח התיקון’. חסרון בשער של החלק 

הראשון. 

נפתלי  רבי  האדמו״ר  הוא  כנראה   – אדלר’  ‘נפתלי  חותמת 
חיים אדלר זצ״ל מדז’יקוב – נתניה. לימים חתנו של ה’אמרי 

חיים’ מויזניץ )יתכן וקיבל את הספר מחותנו?(. 

פתיחה: 150
הערכה: 300$ - 500$

רבי  האדמו”ר   – ראשונה  מהדורה   – אלימלך  אמרי   .31
אלימלך מגרודז’יסק 

מגרודז’יסק  אלימלך  רבי  הקדוש  האדמו״ר  הוא  המחבר 
אלימלך  רבי  הרה״ק  של  נינם   ,)1824-1892 )תקפ״ד-תרנ״ב 

מליזענסק ושל המגיד הרה״ק רבי ישראל מקוז’ניץ. 

גרודז’יסק.  שושלת  את  מייסד  בדורו.  האדמו״רים  מגדול 
מצאצאיו האדמו״רים מגרודז’יסק, פיאסצנה וקוז’ניץ. 

בתחתית השער חותמת עתיקה: ״.... ואלף״. 

מצב טוב. שער משוקם )בשיקום ישן(, פגמי בלאי במספר דפים. 

פתיחה: 200
הערכה: 300$ - 500$

32. תורה ומצוות – בארדיאב תרס”ז – חתימת חתנו של 
רבי ישעיל’ה קרסטירר, והגהה בכתב יד

 – סנינא״  חופ״ק  קליין  חיים  ״ראובן  הספר:  בשער  החתימה 
בה כיהן כאב״ד. 

רבי ראובן חיים קליין נספה בשואה. ספרו שו״ת ״מטה ראובן״ 
על יורה דעה. 

באחד הדפים הגהה יחסית ארוכה, לכאורה בכתב ידו. 

מצב טוב. 

פתיחה: 200
הערכה: 400$ - 800$
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זושא  משולם  רבי  חותמת   – שבע[  ]באר  אור  מאורי   .33
טייטלבוים – תיקונים )כתב יד המחבר?(

מאורי אור חלק רביעי, הנקרא באר שבע. מאת רבי אהרן וירמש. 
כולל חידושים על מסכתות ברכות, שבת ועירובין. 

בספר חותמות של הבחור ר’ משולם זושא )זושא’לע( הי״ד, בנו 
של הרה״ק בעל ‘עצי חיים’ מסיגוט, יליד 1917. נספה בשואה על 

ידי הנאצים הארורים, ה’ יקום דמו. 

ההדפסה,  מזמן  עתיק  יד  בכתב  תיקונים  מספר  הספר  לאורך 
אולי כתב ידו של הגאון המחבר. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

34. אור לשמים – ספר סגולה – לבוב תר”ך ]1860[ מאת 
הרה”ק רבי מאיר מאפטא

ולברכה  להצלחה  נפלאה...  סגולה  ״היא  נכתב:  הספר  בשער 
ושמירה ונטירה מכל דבר רע ח״ו״. 

חתימה עתיקה בשער. 

ללא כריכה. 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 300$

האדמו”ר  מאת  בנים’  ‘תפארת  פסח  של  הגדה   .35
ממונקאטש – מונקטש, תרע”ד

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$
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36. תהילים עם חותמת של האדמו”ר רבי 
אברהם איגר מלובלין-בני ברק

 – )תרע״ד  איגר  אברהם  רבי  האדמו״ר 
כאדמו״ר  כיהן  תש״ה  משנת  החל  תשס״ג(, 

מלובלין בבני ברק. 

מצב טוב. פגמים בכריכה. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

37. תהילים עם פירוש בן ביתי מהרבי מקומרנא – הונגריה, תרפ”ז 

שני שערים. 

בהקדמת בן המחבר, רבי אברהם מרדכי סאפרין, כתב: 

״יהי רצון שזכות אבי הקדוש וזכות זקיני הקדוש עליכם יגן באלף המגן ועל 
כל אחד ואחד שיקנה את התהילים הקדוש, להתברך בברכה המשולשת 

בני חיי ומזוני רויחי וימליצו טוב בעדנו להיוושע בכל עניינינו..״. 

כולל הסכמות. לאחריהן נדפסה ‘מגילת יוחסין’ של שושלת קומרנא. 

מצב טוב. חסרון )לא בטקסט( בראש השער. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 800$
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38. נדיר! חתימות הרה”ק רבי יחיאל נתן מבארדיוב 
וצאצאיו נכדי הרה’’ק ה’דברי חיים’ מצאנז

תרל״ה  ווינה,  ברוך’.  ‘אמרי  הגהות  עם  אבן  טורי  ספר 
 .]1875[

טורי אבן על מסכתות ראש השנה, חגיגה ומגילה, מאת 
בעל ‘שאגת אריה’ רבי אריה ליב אב״ד מץ, עם קונטרס 

אחרון. 

רבי  מאת  ברוך’  ‘אמרי  של  ראשונה  המהדורה  לפנינו 
ברוך פרנקל תאומים בעל ‘ברוך טעם’, חותנו של הרה״ק 

בעל ה’דברי חיים’ מצאנז. 

בעלים  וחתימות  חותמות  מצויות  שלפנינו  בעותק 
חשובות. 

של  וחותמות  ]בלועזית[  חתימה  נמצאות  היתר  בין 
האדמו״ר הרה״ק מבארדיוב רבי נתן יחיאל הלברשטאם 
חיים  הדברי  הרה״ק  של  נכדם  )תרכ״ה-תרצ״ג(,  זיע״א 
מצאנז ושל הרה״ק בעל ה’ייטב לב’ מסיגעט. כיהן כרב 
כאב״ד  מקומו  מילא  אביו  פטירת  ואחר  בצאנז-ישן, 
ואדמו״ר בעיר בארדיוב. אלפי חסידים היו מקושרים אליו. 

חתימת בנו רבי משה אהרן הלברשטאם, דין בסטרופקוב, חתנו של רמ״מ מסטרופקוב. 

חתימת רבי בן ציון הלברשטאם, בנו של רבי משה אהרן. 

רישום בעלות המעיד על שייכות הספר ל״שר התורה מרן יחיאל נתן הלברשטאם״. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 600$

39. הערוך – חתימת הרה”ק ה’אמרי יוסף’ מספינקא

הערוך, לובלין תרמ״ג 1883. 

חותמת של הרבי מספינקא. 

 --- מו״ה  הגדול  הגאון  ״לכבוד  רישום:  הפורזץ  בדפי 
ספינקע״. 

חתימה: ״הק’ יוסף מאיר וייס דיין ... דק’ מונקאטש״. 

אבל  כתב.  באותו  הם  החתימה  וכן  שההקדשה  מוזר  אכן 
יכול שהוא רשם את שתיהן. 

חותמת רבי נפתלי אשר ישעיה מוסקוביץ. 

פתיחה: 200
הערכה: 1,500$ - 2,000$
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האדמו”ר  יד  בכתב  הגהות   – טהרה  סדרי   .41
הראשון מספינקא בעל ‘אמרי יוסף’ 

רבי  הגאון  מאת  דעה.  יורה  הלכות  על  טהרה,  סדרי 
אלחנן אשכנזי. דיהרנפורט, תקס״ח. 

״נחמן  רבי  האדמו״ר  של  חותמות  הספר  בשער 
כהנא״ מתקופת דיינותו בקרלסבורג. חתימה עתיקה 

ורישומים בכתב יד. 

לודאי  קרוב  עתיק,  יד  בכתב  למדניות  הגהות  בספר 
כתב ידו של האדמו״ר. 

בשולי  בלאי  בולטים.  עש  נזקי  בינוני-בעייתי.  מצב 
הדפים. ללא כריכה. 

פתיחה: 500
הערכה: 3,000$ - 4,000$

40. כרטיס ברכה בכתב ידו של האדמו”ר רבי יעקב 
המעטפה  כולל   – מטשאקאווא-צאנז  הלברשטאם 

המקורית עם כתב ידו

קודשו  יד  בכתב  וכתוב  האחד,  בצדו  מודפס  הכרטיס 
בצד השני. 

נשלח לאדמו״ר מאושפיצין רבי אלעזר רוזנפלד. 

קרע בכרטיס. 

פגמים אופייניים במעטפה. 

פתיחה: 200
הערכה: 500$ - 1,000$
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42. ליקוטים מרב האי גאון – פיטרקוב, תרע”ג – חותמת 
 – מגרודז’ינסק-ירושלים  שפירא  אלימלך  אברהם  רבי 

הגהה בכתב יד

של  התחתון  בחלק  מודפסת  החותמת  בלאי.  טוב.  מצב 
השער ולכן חסר בה חלק. סימני עש מעטים. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

נישואין  אישור  המציאות!  יקר   .43
בחתימת זקן חסידי ברסלב רבי לוי יצחק 
בנדר זצ”ל, וחתימות החסידים הרב אליהו 

חיים רוזין והרב יחיאל גרינוולד

הקידושין,  מסדר  בחתימת  נישואין  אישור 
הגה״צ רבי לוי יצחק בנדר זצ״ל, מנהיג חסידי 
החסידים  העדים,  וחתימות  בדורו,  ברסלב 
אליהו  ור’  גרינוולד  יחיאל  ר’  המפורסמים 

חיים רוזין. 

יקרת  הינה  בנדר  רלו״י  הגה״צ  של  חתימתו 
המציאות ביותר! 

מצב טוב, קרעים וקמטים. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 800$
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44. שטר דולר שהעניק הרבי מליובאויטש זיע”א בידיו הקדושות

נתון במעטפה ועליה רשם המקבל את תאריך הקבלה. 

מצב טוב. 

פתיחה: 150
הערכה: 200$ - 400$

45. מכתב שנה טובה מהרבי מליובאויטש – עם 
הוספת שתי שורות בכת”י

קדשו.  חתימת  עם  כתיבה,  במכונת  מודפס  מכתב 
והוספת כמה מילים )בשתי שורות( בכתב ידו. 

מצב טוב. בלאי וכתמים. 

פתיחה: 300
הערכה: 1,200$ - 1,500$
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46. מסילת ישרים – עשרות הגהות ארוכות בכתב ידו של 
הרה”ח רבי שמואל ליוטין זצ”ל

מסילת ישרים. ניו יורק, תש״ב. 

בפתח הספר חותמות של ר’ שמואל לויטין הלוי. וחתימתו. 

הרב שמואל הלוי לויטין )תרמ״ג-תשל״ד(, היה משפיע ראשי 
בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770, רב בולט בקהילת 
בהלכה,  שאלות  אליו  להפנות  נהגו  נשיאינו  שרבותינו  חב״ד 
לכתיבת  הוועד  חבר  כשד״ר,  נוספים  רבים  בתפקידים  וכיהן 
ספר תורה לקבלת פני משיח, ועוד. מונה על-ידי הרבי בשמיני 

עצרת תשל״א ל״בעל הבית״ על ארצות הברית. 

חתימה אחרת: ״רפאל ... טאלער״.. 

לאורך הספר עשרות הגהות בכתב יד. 

כרוך עם ספר נוסף, וגם עליו הגהות רבות. 

מצב טוב. בלאי. 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$

ישעיה  רבי  הנשגב  המקובל  קדשו  חתימת   .47
על  הרמח”ל,  מרן  של  המובהק  רבו  זי”ע,  באסאן 
 /  ]1679[ תל”ט  פרנקפורט,   - השני  חוט  הספר 

חתימת חותנו הרב”ך

ורבי  בכרך  שמשון  משה  רבי  מאת  השני,  חוט  שו״ת 
אברהם שמואל בכרך. יצא לאור על ידי בנו ונכדו רבי 
יאיר בכרך בעל ‘חוות יאיר’, עם תשובות והקדמה ממנו 

]בגב השער[. 

בשער הספר כתב בכתב יד קודשו הגאון המקובל רבי 
כי הספר שייך ל״מורי חמי מוהרב״ך״.  ישעיה באסאן, 

חתימת קדשו ״ישעיהו באסאן״. 

צב, צה-קטו דף, 18 ס״מ. 

עש,  סימני  בעייתי.  במצב  מהדפים  חלק  בינוני,  מצב 
גם בשער, באופן כללי הנם משוקמים. כריכת חצי עור 

מהודרת. 

הערכה: 500$ - 1,000$
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 – ראשונה  מהדורה   – תרי”א  למברג,   – נדרים  ידות   .49
חתימת הגאון בעל ‘בית נפתלי’ 

בשער הספר חתימה: ״הק’ נפתלי...הכהן...״. 

זוהי חתימתו של הגאון רבי נפתלי שוורץ בעל ‘בית נפתלי’. רב 
ישיבה  ראש  אביו,  מקום  על  במאד)=העדילא-מאדע(-תרמד 
מראצפרט.  הירצקא  נפתלי  ר  של  חברו  באויבר-וישעווא. 
ושינאווא. חיבר  יצחק״. מקורב לאדמורי בלז  חיבר גם ״אמרי 
יוסף״  ב״וילקט  מאמרים  פרסם  ועוד.  רצון״,  שבע  ״נפתלי  גם 
טירנוי   - ״הנשר״  תרנט-תרעז,  מונקטש-פאקש-בוניהאד   -
תרצג-תשד. הגהות על המשנה ממנו ב״תורה מציון״ - ירושלים 

תרנה-תרסה. 

מצב טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

ראש  המחבר,  חתן  הקדשת   – יועץ  פלא   .48
אהרן  רבי  הגאון  אל,  בית  המקובלים  ישיבת 

עזריאל 

בוקרשט,  אחד(.  )בכרך  חלקים  שני  יועץ.  פלא 
תר״ך ]1860[. 

חתן  של  ידו  בכתב  חמה  הקדשה  הספר  בפתח 
בעל  עזריאל  אהרן  רבי  המקובל  הגאון  המחבר, 
סלסול  עם  )אחת  חתימותיו  שתי  אהרן’.  ‘כפי 

קליגרפי(. 

משנת  ]תקע״ט-תרל״ט[.  עזריאל  אהרן  רבי 
אל’.  ‘בית  המקובלים  ישיבת  כראש  כיהן  תרכ״ט 
הדין לעדת  בית  כיהן בראש  במשך עשרים שנה 
תורתו  מחידושי  ירושלים.  בעיה״ק  הספרדים 
‘ארעא  אהרן’,  ‘אזן  אהרן’,  ‘כפי  שו״ת  נדפסו 

סמיכתא’, ועוד. 

מצב טוב. כריכה עתיקה מקורית, מעוטרת. פגמים 
קלים. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$
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50. דרשות הר”ן – חתימת קדשו של הגאון רבי יעקב 
קאפיל רייך אב”ד בודפשט, מנהיג יהדות הונגריה

דרשות הר״ן. פראג, תקע״א ]1811[. העותק בו למד הגאון 
ואב״ד  הונגריה,  מגאוני  רייך,  קאפיל  יעקב  רבי  הקדוש 

בודפשט. חתימתו בשער הספר. 

כן ישנה חתימה עתיקה בראש השער: ״הק’ נפתלי...״. 

כאחד  ונחשב  סופר’,  ה’כתב  בעל  של  תלמידו  היה 
סופר’  ה’כתב  בפרשבורג.  בישיבתו  החשובים  מהעילויים 
גם  למד  סופר’.  ה’שבט  בעל  לבנו,  מדריך  לשמש  בו  בחר 
מקבוצה  כחלק  מצאנז,  חיים  רבי  הקדוש  האדמו״ר  אצל 
שנשלחו  מצטיינים  תלמידים  חמישה  של  מצומצמת 

מהישיבה אל האדמו״ר להסתופף בצילו. 

ארבעים  ובמשך  בהונגריה,  שונות  בעיירות  ברבנות  כיהן 
שנה כיהן כרבה של הבירה בודפשט, ובמקביל עמד בראש 

הנהגת הקהילות האורתודוקסיות בהונגריה. 

״הסבא  בתואר  מכנהו  היה  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון 
קדישא״. 

ציונו הקדוש מושך עד היום יהודים רבים הנושעים בזכותו. 

עב דף. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 800$

 ]1801[ תקס”א  דיהרנפורט,   - יומא  מסכת   .51
ידו  בכתב  למדניות  הגהות  עשרות  עם  עותק   –
ממאורות  ]אולי  ישראל  ארץ  מגאוני  אחד  של 

החסידות בעיה”ק טבריה[

בשער הספר חותמות ]מתקופת המנדט[ של ״קניין 
ותיקון ספרים ביהכנ״ס... טבריא, ארץ ישראל״. 

אחד  של  הגהות  ולפנינו  יתכן  היד,  כתב  צורת  לפי 
מגאוני החסידות שעלו ארצה בשנות הת״ק והתיישבו 

בטבריה. 

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 1,000$
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52. ספר חרדים –עשרות הגהות בכתב ידו של 
רבי שמחה הלוי סולובייציק, וחותמתו – ברדיוב, 

תרפ”ה

)תרל״ט- זצ״ל  סולובייציק  הלוי  שמחה  רבי  הגאון 
תש״ב(, בנו של בעל ‘בית הלוי’ הגאון רבי יוסף דב 
סולובייציק זצ״ל. כיהן ברבנות מוהילוב בין השנים 

תרע״א - תרפ״ד. שם גם ייסד ישיבה חשובה. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 800$

53. מעשי ה’ – חותמת רבי מאיר שפירא מלובלין 
– דף בכתב יד

בפתח הספר ישנו דף בכתב יד, שהיה מונח בספר, 
ובו נוסח ברכות נישואין. 

לרבינו  דרושים,  עשר  שנים   – נוסף  ספר  עם  כרוך 
ניסים. ורשה, 1875. 

וכן עם ספר שנים עשר דרושים להרב מהר״י מינץ. 
ורשה, תרל״ו. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 800$
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54. דעת זקנים – חתימות והגהות חשובות – ליוורנו, תקמ”ג 

ספר דעת זקנים על התורה. הראשון מרבותינו בעלי התוספות, והשני ספר מנחת יהודה. 

בדף י״ב מצויה הגהה חשובה, חתומה: אביו״ן. וכן בדף נ״א הגהה ארוכה חתומה כנ״ל. כנראה ההגהות הן בכתב 
יד קודשו של הגאון רבי אברהם יונה, דיין בונציה, תלמידו המובהק של הגאון רבי דוד פארדו זצ״ל. יש לציין גם 
שכתב היד דומה מאוד לכתב ידו. הניח חיבורים על דרך הפרד״ס, ונדפסו ממנו חידושי תורה בספרים שונים. 

נפטר בשנת תקע״ה. 

בדף יד עמ’ ב, ישנה הגהה חתומה: יש מאי״ן. כידוע מרן החיד״א היה חותם יש מאי״ן. 

פתיחה: 300
הערכה: 1,500$ - 2,000$

 – תקע”א  למברג,   – העזר  אבן  קארו,  יוסף  רבי  שו”ת   .55
חתימת רבי משה פריינד זצ”ל תלמיד החתם סופר

מגדולי  )תקנ״ז-תרל״ג(,  פריינד-גריסהאבר  משה  רבי  הגאון 
גריסהאבר- איצק  יצחק  רבי  בן  סופר״.  ה״חתם  של  תלמידיו 

פריינד אב״ד פאקש. 

מצב טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$
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56. מחנה ישראל – וינה, תר”ג 1843 – חתימת רבי עזריאל מכיר

הילדסהיימר זצ”ל

טייטש.  עברי  הדלקה.  נדה,  חלה,  מליחה,  דיני  ישראל.  מחנה 
מאת בער פרענק. 

זצ״ל  הילדסהיימר  עזריאל  רבי  הגאון  חתימת  הספר  בשער 
וחותמתו. 

הרב הידלסהיימר )תק״פ-תרנ״ט( מגדולי דורו, ממנהיגי יהדות 
גרמניה. 

סימני עש. מצב טוב. החתימה פגומה מעט. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 300$

57. שבות יעקב – לבוב, 1860 – חתימת רבי חיים צבי 
וינקלער אב”ד רצפארט 

שבות יעקב, חלק ראשון. בשער הספר חתימת הגאון רבי 
חיים צבי וינקלר, וחותמת חשובה. 

ברבנות  כיהן  תרנ״ט(  בשנת  )נפטר  וינקלר  צבי  חיים  רבי 
בערי הונגריה. 

מצב טוב. פגמים. 

 פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 300$
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58. הגהות המחבר? מעשי למלך – עותק שהיה שייך לבנו 
חורגו רבי משה וואלטער מ”מ בזענטא – עותק נאה

וויטצען.  אב״ד  זילברשטיין  ישעיה  רבי  מהגאון  למלך,  מעשי 
מגיד  וואלטער,  משה  רבי  הגאון  חורגו  לבנו  שייך  שהיה  העותק 

מישרים בזענטא. 

חתימות רבי יעקב וואלטער מק״ק סענטא ]זענטא[ ובני משפחה 
נוספים. 

לאורך הספר הגהות חשובות, כנראה מהמחבר עצמו. אך יתכן 
והדבר טעון עוד מחקר.  כולן מקולמוס אחד,  יצאו  וההגהות לא 

)מצורף כתב ידו להשוואה(. 

חותמת רבי בנימין מנדלזון אב״ד קוממיות. 

עותק נאה במיוחד. 

מעט פגמים בכריכה. כתמי זמן. 

פתיחה: 300
הערכה: 1,000$ - 1,500$

לימודיו בישיבתו בזמן הדפסת  )מגדולי הפוסקים(, על  ידו של תלמיד המחבר  נדיר בכתב  59. תיאור 
הספר החשוב ‘בית שמואל’, וכן אצל שניים מגדולי דורו – פיורדא, תנ”ד – תיקונים בכתב יד המחבר?

שרגא  אורי  רבי  בן  שמואל  רבי  העזר[.  אבן  ]על  שמואל  בית  ספר 
פייבוש, תנ״ד 

מהדורה בתרא. 

הספר ״בית שמואל״ הוא אחד החיבורים הבודדים שנכתבו על שולחן 
ערוך חלק אבן העזר, אשר מחמת היותו כה נזנח החליט רבי שמואל 
הבונים  מאסו  ״אבן  הפסוק  את  כך  על  בקראו  ו״לגאלו״,  לפרשו 
 - ה״בונים״  זנחו  אותה  אשר  העזר,  אבן  היינו  פינה״;  לראש  הייתה 
הלימודי.  העיסוק  ולמרכז  הפינה  לראש  תהיה  החכמים,  תלמידי 

יודעים  איננו  ההדפסה.  מתקופת  יד  בכתב  הגהות  שלפנינו  בעותק 
אם הם מהמחבר עצמו – לא מצאנו צורת כתב ידו הטהור. 

העותק של תלמידו של המחבר, רבי שלמה. בגב עמוד השער מתאר 
תלמידו כך: 

שהי’  נ״ע  שמואל  מהור״ר  הגאון  מ״ו  חיבר  הקדש  המחברת  ״זאת 
אב״ד ור״מ בק״ק בווידיסלב והובא החיבור הזה מבית הדפוס תחילת 
בק״ק  הרמה  בישיבתו  למדתי  ת״נ  החורף  זמן  ואותו  ל״ק  ת״נ  שנת 
 ...]---[ גדול  ומת שם  ר״ל  חולי  איזה  זמן התרגש שם  ובאותו  הנ״ל 
זמן הקיץ  ולמדתי  ונתפרדה החבילה   ... ר’  ושמו  ובני הישיבה  חכמי 
שלאחריו בק״ק נייאשטאט אצל המאור הגדול המנוח מהור״ר יהונתן 

... ומשם הלכתי לעיר גדולה של חכמים בק״ק ... המאור הגדול מ’ שמעלקי ... ובשנת תנ״ב חזרתי לביתי ... ״. 

זהותו של הכותב לא נחקרה כלל! יתכן ולפנינו רישום בכתב ידו של גאון חשוב. 

לכאורה יש כאן תגלית ביבליוגרפית חשובה: התלמיד מעיד לפי תומו שהספר נדפס בשנת ת״ן, ולא כפי שניתן 
שנדפסה  זה,  מחיבור  קמא’  ל’מהדורא  כוונתו  ואולי  תנ״ד!  בשנת  נדפס  שהוא  הספר,  בשער  מהנדפס  להבין 

בשנת תמ״ט? וצריך עיון. 

מצב טוב, חסרה כריכה, מעט מן הדפים משוקמים, קרע עם חסרון בעמוד השער. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 300$
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60. צל”ח על מסכת פסחים – עשרות הגהות בכתב יד – ]הונגריה, שנות הת”ר[

באחת ההגהות כותב: ״... כמו שציינתי שם״. 

ההגהות נכתבו בזמנים שונים, כפי שניכר מצבע הכתב. חלק מההערות כתובות בעפרון. 

חסר שער. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 300$

תצ”ח-תצ”ט  אמשטרדם   - דחיי  סמא   / החיים  צרור   .61
בעל  של  בספרייתו  הספרים  רשימת   - יחידות(  )מהדורות 

הספר, בכתב ידו - עותק נאה עם כריכה עתיקה ואבזמים

צרור החיים. מאת רבי חיים יעקב בן יעקב דוד ]מחכמי איזמיר, 
שימש גם כשד״ר של עיה״ק צפת[. תצ״ח 1735. על היד החזקה 

להרמב״ם. נדפס בחיי המחבר. מהדורה יחידה ונדירה. 

אמשטרדם  הנ״ל.  המחבר  מאת  דחיי.  סמא  שו״ת  עם:  כרוך 
תצ״ט. מהדורה יחידה. 

היתר  בין  אמשטרדם.  מרבני  חמות  הסכמות  הספר  בפתח 
כותבים: ״אוירא דארעא דישראל קא חזינא שמפלפל בחכמה״. 

בדף שלפני השער רשימה ארוכה במיוחד, על פני כל העמוד: 
״לזכרון הספרים שחנני ד’ עד כה, כן יחנני ד’ צבאות לקנות יתר 
ספרי קודש ולזכות ללמוד עם בני ובני בני עד עולם בלי צער, 
שהיו  קדומים  ספרים  עשרות  של  רשימה  והלאה  מכאן  אמן״. 
בספרייתו המכובדת של הכותב. חלקם מוקפים בעיגול. נזכרים 
הכתב  לפי  ידו.  בכתב  ומחיקות  הוספות  קבלה.  ספרי  גם  כאן 

ניכר שמדובר באחד מגאוני ישראל בשנות הת״ק. 

דפים עבים ואיכותיים. 

מקור: אוסף פרטי. 

]4[,קנז דף. 32 

מצב טוב. כריכה עתיקה עטופה בד, עם אבזמים. עותק יפה. שיקומים בשדרת הכריכה. 

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 1,000$
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רבי  הגאון  חותמת   – נפוליון[  ]תולדות  מרבבה  דגול   .62
פייבל שלזינגר מגאוני הונגריה, בעל ‘תורת בר נש’

קיסר  הראשון,  נפוליון  המלך  של  הביוגרפיה  מרבבה.  דגול 
נדפס  מור.  מנדל  מנחם  אברהם  המשכיל  מאת  צרפת. 

בטשרנוביץ בשנת תרט״ו 1855. מהדורה ראשונה. 

מצב כללי טוב. סימני עש. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

63. חכמת אדם ובינת אדם – הגהות ארוכות וקדומות של רבי שמואל העליר זצ”ל רבה של עיה”ק צפת, 
וחתימותיו

כיהן כרבה של צפת במשך  זצ״ל, אשר  הגאון רבי שמואל העליר 
בשנת  בערך  צעיר  כילד  ארצה  עלה  שנה,  מארבעים  למעלה 
שימש  בבגרותו  ארצה.  שעלתה  חסידים  מקבוצת  כחלק  תקע״ד, 
ההלכתי  בספר  למד  קדומה  תקופה  ובאותה  כשוחט,  לפרנסתו 
יורה דעה. חתימתו הנדירה: ״שמואל שו״ב  שלפנינו, העוסק בדיני 

]שוחט ובודק[״, מעידה על כך. 

תקצ״ז  בשנת  צפת  את  שפקדה  המפורסמת  האדמה  ברעידת 
וחדל  בידו,  קשות  נפצע  הוא   ]1837[
הרב  איבד  זה  באסון  כשוחט.  מעבודתו 

הלר את רעייתו ושלושת ילדיהם. 

השוחט  את  ששימש  ספר  כן,  אם  לפנינו, 
בשנותיה  בצפת  החסידית  העדה  של 
הגהות  מצויות  הספר  בדפי  הראשונות. 
רבות וחשובות, חלקן ארוכות מאוד, בכתב 
ידו של רבי שמואל העליר. כמובן יש בהן 

נ״מ גדולות להלכה בענייני יורה דעה. 

שמואל  רבי  תפס  שנים  מספר  לאחר 
את  שהנהיגו  אישים  לאותם  כמקורב  תחילה,  בצפת.  היהודית  הקהילה  בהנהגת  ביותר  מרכזי  מקום  העליר 
הקהילה, ולאחר פטירתו של רבו האדמו״ר רבי אברהם דב מאוורוטש בשנת 1840, היה רבי שמואל הלר לדמות 

המובילה בהנהגת היישוב עד לפטירתו, וזכה להערצה עצומה ביישוב היהודי בארץ. סיפורי מופת סופרו עליו. 

שני חלקים בכרך אחד )עם שערים נפרדים(. 

]1[ פז דף. ]1[ מג דף. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 800$
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64. המחזור של רבי אליעזר גורדון מטעלז

הגאון  של  העותק   - תרי״ט  רדלהיים,   – הסוכות  לחג  מחזור 
המפורסם רבי אליעזר גורדון מטעלז. 

חותמתו ]בלועזית[ בשער המחזור. 

1841 – ד’ באדר א’ תר״ע,  הרב אליעזר גֹוְרדֹון מטלז )תר״א, 
1910( היה ראש ישיבת טלז ורב העיר טלז. 

ובאותו  סלובודקה  של  לרבה  התמנה   )1874( תרל״ד  בשנת 
יום נפטר חמיו והוא התמנה במקביל למורה צדק של קובנה. 
ישיבה  הקים  ובה  קלם,  של  לרבה  התמנה  שנה  חצי  לאחר 
העיר  של  כרבה  נתקבל  תרמ״א  בשנת  מבוגרים.  לתלמידים 
עוד  שהוקמה  הישיבה  הנהגת  את  לידיו  קיבל  ובנוסף  טלז, 

קודם לכן. תחת הנהגתו גדלה והתפתחה ישיבה זו. 

כספים  לאסוף  מנת  על  ללונדון  נסע   )1910( תר״ע  בשנת 
עבור בניין הישיבה שנשרף זמן מה לפני כן, ונפטר שם. נקבר 
בדרכו  אותו  ליוו  לונדון  רבני  כל  ובראשם  אלפים  בלונדון. 

האחרונה בלוויה שטרם נראתה כמותה בלונדון. 

כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. כתמי זמן אופייניים. 

פתיחה: 150
הערכה: 500$ - 800$

65. יחזקאל / דברי הימים – פריז, ש”ד

יחזקאל. מצב טוב. מלבד זאת מצב סביר. 

מעט  חסר.  עותק  טוב-בינוני.  מצב  הימים.  דברי 
סימני עש 

פתיחה: 200
הערכה: $800 - $1,500
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66. השרשים לרד”ק – ונציה, ש”ז

כריכת עור חדשה ומפוארת. 

מצב טוב מאוד. רישומים עתיקים. 

פתיחה: 500
הערכה: 1,000$ - 1,500$

67. מישרים לרבינו ירוחם – ונציה, שי”ג – חתימות 
חשובות

בשער הספר חתימה עתיקה מאוד, ועליה עוד חתימה 
מאוחרת יותר. 

בספר חתימות נוספות, בין היתר של ״... אייזיק ברלין״, 
ברלין  אייזיק  רבי  הוא  כנראה  תקס״ז״.  ״אב  מחודש 
ברלין  אב״ד  לאזי  אלעזר  רבי  הגאון  של  בנו  מהמבורג, 
)תק״א-תקע״ד(, מגדולי דורו, בעל ‘משנת רבי אליעזר’. 

קד דף. 

מצב טוב, בלאי אופייני לגיל הפריט. 

כריכת חצי עור חדשה. 

פתיחה: 500
הערכה: 2,000$ - 3,000$
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68. הערוך – בזל, שנ”ט – עותק מיוחס

אותו  ״קניתי  מסולסלת:  עתיקה  חתימה  הספר  בשער 
לעבודת קוני, שמואל הכהן״. 

לכאורה  נאמן״.  ארי’  לר’  ״שייך  רישום:  הספר  בשער 
)תק״ס-תרל״ז(,  מקיידאן  )מרקוס(  נאמן  אריה  רבי  הוא 
הכנסת  בית  וממייסדי  בירושלים  הפרושים  כולל  נאמן 

״החורבה״. עלה ארצה בבחרותו בשנת תקע״ו. 

ר’ פנחס גרייבסקי כתב עליו: ״עסק וטרח הרבה לקיום 
היישוב והתפתחותו, והיה ממנהלי המוסדות והמפעלים 
הציבוריים. כל ענייני העיר היו עמוסים עליו, וברצון נשא 
את עול הציבור על שכמו, כי אהבת הארץ בערה בלבו. 
אדמת  להקמת  שפעלו  הראשונים  מהעסקנים  היה 
יריחו, לייסוד המושבה הראשונה בארץ ישראל )בשנת 

תרל״ב(״. 

כריכה חדשה. מצב טוב. סימני עש. כתמי זמן. 

פתיחה: 500
הערכה: 1,000$ - 1,200$

69. בית העוזיאלי – ונציה, שס”ד

חתימה עתיקה בשער הספר. 

כספי  קנין  ומלואה.  הארץ  ״לה’  חתימה:  ההקדמה  בסוף 
מאשר חנני ]ה’[. הק’ ]יחיאל?[ בכהר״ר דוד בן פרת זלה״ה״. 

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 800$
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70. ספירת העומר מיניאטורי – פיסא 
תקנ”ו

מספר  כוונות  עם  העומר  ספירת  סדר 
פיסא,  פואה.  גד  דפוס  ימים.  חמדת 

תקנ״ו. 

רישומים  ובולט.  אופייני  בלאי  טוב  מצב 
בכתב יד. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 600$

71. שו”ת מהר”י בן לב – פיורדא, תנ”ב 

שער בתחריט נאה. 

מצב טוב, שער מנותק. בלאי. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

72. שו”ת הב”ח - פרנקפורט דמיין – מהדורה ראשונה 
- שער בתחריט נאה

חותמת עתיקה בשער. 

מצב טוב. כריכה חדשה ונאה. 

 פתיחה: 200
הערכה: 500$ - 700$
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 – תמ”ה  אמשטרדם,  משניות   – כרכים  ששה  סט   .73
מצב נהדר

עם פירושי רבי עובדיה מברטנורא ותוספות יו״ט. 

״ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות, מהגאון המחבר 
באצבע  מורה  פשוטה  יד  י״ד  על  לאות  בגיליון  ושמנו  נר״ו. 

עליהם לומר ראה זה חדש הוא״. 

דפוס דוד תארתאס. 

בכרך נשים מופיעות בשער חתימות בעלות עתיקות בכתב 
ספרדי. ״הצעיר יוסף...״. ועוד. 

מצב טוב מאוד. כריכות חדשות תואמות. בלאי בכמה דפים 
ובשער של נשים. 

פתיחה: 400
הערכה: 800$ - 1,000$

74. חובת הלבבות, מיניאטורי – אמשטרדם, תקכ”ח

חתימת בעלות עתיקה. 

13.5x8 ס״מ. 

מצב טוב. כריכת עור מקורית עתיקה, מעט פגומה. 

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 700$

ירושלים,   – קודש  אדמת   .75
המפות  כל  עם   – תרע”ג 
עור  כריכת   – הצבעוניות 

מפוארת

מצב טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 400$
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76. תנ”ך ויצנהוזן – אמשטרדם, תל”ט – שערים מרשימים 
– חתימות חשובות

חתימות: 

חיים  מו״מ  לא״א  בן  שענפעלד  שלמה  להק’  שייך  הספר  זה 
הבירה  בעיר  ישראל  עדת  יראים  דק״ק  אב״ד  זצ״ל  אביגדור 

לונדון, פה ק״ק טירנוי תר״ג לפ״ק. 

וחתימות נוספות. 

השער הראשון בתחריט, קצת פינות משוקמות. 

כריכת חצי קלף יפה. 

מצב טוב. בלאי ופגמים. 

פתיחה: 400
הערכה: 1,000$ - 2,000$

77. שני כרכים – מחזור זולצבאך, תקס”ט – איורים

חתימות עתיקות בשער אחד הכרכים. 

איורים במזלות ]בתפילת מוסף[. 

כריכות עור חדשות ומפוארות. 

פתיחה: 250
הערכה: 600$ - 1,000$
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מהדורה   – תקנ”ד  שלוניקי,   – זוהר  תיקוני   .78
חשובה

מעבר לשער פזמון מאת רבי ישראל נג’ארה, ״לחן יה 
רבון עלם״! 

מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: 150
הערכה: 400$ - 500$

– על ספר  – פיורדא, נדפס בדפוס של אשה  יפה תואר   .79
בראשית – עותק מיוחס

כרך עב כרס. כריכת חצי עור חדשה ויפה. 

בשער הספר חתימה עתיקה: ״אני הק’ צבי המכונה הירש בה״ר 
אל]?[ נ״י אב״ד דק״ק ]---[״. 

בסוף הספר חותמות נאות של ר’ משה ב״מ דוד שטראשון ]גיסו 
של רבי שמואל שטראשון, הרש״ש?[. 

בעמוד האחרון של הספר נדפס: 

אהרן...  בן  יואל  הקדש  במלאכת  הזעציר  ידי  על  ונגמר  ״נעשה 
ועל ידה האשה הפועלת הזעצרן רייכל בת יצחק כ״ץ זצ״ל מק״ק 

פירדא״. 

נדיר מאוד! 

מצב טוב. כתמי רטיבות. בלאי אופייני. 

פתיחה: 200
הערכה: 400$ - 600$
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80. מתוק לנפש – קושטא, תקפ”ח – נדיר מאוד!

מאת רבי יצחק פרחי. 

מצב טוב. בלאי. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

מיוחס!  עותק   .81
דעה  יורה  ערוך,  שולחן 
תקל”ח  אמשטרדם   –
בתחריט  שער   -  ]1778[
מפואר – חתימת רבי חיים 
לוונשטאם ובנו רבי מנחם 

מנדל לוונשטאם 

ראשון  שער  שערים.  שני 
ומרשים,  מפואר  בתחריט 

יצירת אמנות של ממש. 

דפוס  מפורט.  שני  שער 
קאשמן. 

עתיקות  חתימות  שלוש 
בראש השער: 

והיה  ]יתכן  מחוקה  האחת 
בה רישום המעיד על שייכות 
הספר לרבי חיים, כדלהלן[. 

השניה: ״חיים איש ל״ש״. 

השלישית: ״מנחם מענדל לעווענשטאם״. 

בסוף הספר רישום: ״מתנה מאת ידידי הותיק כ״ה יואל... שמש דק״ק 
לעווארדען. מנחם מענדלעווענשטאם״. 

 )1845 תר״ה   –  1807 )תקס״ח,  לוונשטאם  מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
״במקום אב״ד״ האג ואב״ד רוטרדם. נולד בליסא. התמנה כרבה של 
רוטרדם וכממלא מקום אב״ד האג למחרת חתונתו. נפטר בגיל 37. 
הוא היה נערץ על בני קהילתו ולאחר מותו נדפס עליו הקונטרס ״נהי 

על מות״. 

ומדינת פריסלנד,  ליוורדן  לוונשטאם רבה של  אביו הגאון רבי חיים 

היה בנו של הגאון רבי אריה ליב ברסלא 
נפטר  חיים’.  ‘דרך  בעל  רוטרדם.  אב״ד 

בשנת תקצ״ו )1836(. 

כל  על  מנוקד  שיר  נדפס  הספר  בסוף 
העמוד. 

כיתוב  עם  מפוארת  חדשה  עור  כריכת 
מוזהב. 

מצב טוב ויפה. 

פתיחה: 200
הערכה: 500$ - 1,000$
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מהדורה   – תקמ”ד  אופיבאך,   – שלמה  בנין   .82
יחידה – חתימות

נ״ש  מרדכי  ״הק’  יד:  בכתב  נרשם  השער  בצד 
נ״ש  דוד  ר’  הק’   .... פראג  פה  לע״ע  מאובען-ישן 

מפראג ]תקמ״ז?[. 

מו״ה  לה...  שייך  הספר  ״זה  נחתם:  השער  במרכז 
הלוי  ״משלם  חתימתו:  השער  בראש  נ״ש״.  משלם 

נ״ש״. 

חתימה דהויה נוספת בראש השער: ״... דוד נייא שט... 
]סגל?[״. 

בדפי הפורזץ חתימה: ״זה הספר שייך לה״ה כהר״ר 
דוד נייא שטעטעל פראג״. 

נייא שטעדל – חתום כאחד מקוני הספר  ר’ משולם 
מנחה טהורה )1805(. 

משנות  )כנראה  בעפרון  יד  בכתב  עיונית  הגהה 
הת״ש(. 

מצב כללי טוב. בלאי. כריכה עתיקה. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 400$

83. שירת משה ]ממרן החת”ם סופר[ – פרשבורג, 
תרי”ח – מהדורה ראשונה

לזמר.  שאהב  ושירים  החת״ס,  מרן  שחיבר  שירים 
השירים מנוקדים, ויש גם רקע והערות עליהם מאת 

מקורביו. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$
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84. מבחר הפנינים – נאווידאהר, תקנ”ד – מהדורה מיוחדת 
עם תרגום ליידיש!

תרגום  עם  הספר  של  הראשונה  המהדורה  זוהי  מאוד.  נדיר 
בצחות  ״ונעתק מחדש מלשון הקודש ללשון אשכנז  ליידיש. 

לשון ודרך מליצה...״. 

מהלמן תיאר מהדורה זאת כ״יקר המציאות״. 

מצב טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 600$

הדינים   – תקס”ג  ונציה,   – נוראים  לימים  מחזור   .85
בלאדינו – נדיר!

חתימות עתיקות בשער. 

מחזור לימים נוראים, כמנהג ק״ק ספרדים בקושטא. 

עם תפילות מכתבי האר״י ומספר חמדת ימים, וכן הגהות 
רבי חיים מודעי זצוק״ל. 

החסידים  מנהג  כפי  ומודעות  נדרים  התרת  סדר  עם 
בירושלים. 

גד  של  הדפוס  בבית  נדפס  תקס״ג.  ונציה,  ראשון.  חלק 
פואה. 

מצב טוב יחסית. בלאי אופייני. כתמים ודהיה מעטה. 

פתיחה: 200
הערכה: 400$ - 500$
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86. סט חמישה כרכים ‘תורת אמת’ – אמשטרדם, 
תקפ”ז

שערים עם תחריטים נאים. 

כריכות עור חדשות ונאות. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה: 350
הערכה: 700$ - 800$

87. מורה באצבע / צפורן שמיר – לונדון, תקנ”א

שני ספרי החיד״א. 

‘אור  לישיבת  יד  בכתב  בעפרון  הקדשה  השער  בגב 
זרוע’. 

שער נפרד לצפורן שמיר. 

מצב יפה. כרוך מחדש. 

פתיחה: 200
הערכה: 400$ - 500$
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 – תורה  חומשי  חמישה  סט   .88
אמשטרדם, תקע”ז ]1817[ 

דפים  שני  חסרים  טוב.  כללי  מצב 
פגמים  שמות.  בכרך  ]רלה-רלז[ 
בכריכה,  קילופים  נוספים.  קלים 

וחסרון שדרות בשני כרכים. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

89. הגדה של פסח, מאוירת – אמשטרדם, תק”ע

שני שערים. הראשון בתחריט נאה. 

עם פירושים )מהר״ל, אלשיך, אברבנאל ועוד(, וציורים מרשימים 
גדולים. 

מצב טוב. מעט כתמי יין. 

פתיחה: 500
הערכה: 1,200$ - 2,000$

90. שו”ת רבי עקיבא איגר – וורשה, תקצ”ה – מהדורה ראשונה, 
בחיי הגאון המחבר! ציורים בדפוס של בעלי חיים!

בדפי הספר מופיעים ציורים של בעלי חיים. במקום אחד נראית ציפור 
נאה, ובעמוד אחר מופיע ציור של איילים עם קרנים מסועפות. במקום 
חיים.  מים  מעיין  ותחתיו  מימדים,  אדיר  פרי  עץ  של  איור  ישנו  אחר 
פרי  עושה  עץ  בה,  למחזיקים  היא  חיים  ״עץ  הכיתוב:  האיור  מתחת 

הדר, ותנובה שותה מים מבאר חצובה מאת אדונינו רבינו עקיבא״. 

ייחודית בספרות התורנית! קישוט ספרים באמצעות איורים  תופעה 
כה מפורטים! 

יהודה  רבי  חותמת  עתיקה.  כריכה  עש.  סימני  מעט  טוב.  כללי  מצב 
ליבוש ב״ר ישראל מרדכי מורגנשטרן מלודז’. 

פתיחה: 200
הערכה: 1,500$ - 2,000$
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91. מגן דוד – למברג, תרנ”ו

כולל לוח התיקונים וההשמטות. 

רוטשילד  זאב  שמעון  רבי  לברון  מודה  הספר  בפתח 
מפרנקפורט דמיין. 

כרוך עם ספר נוסף. 

מצב טוב. סימני עש. בלאי וקרעים. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

92. יסוד יוסף – למברג, תקל”ד – מהדורה שניה

מצב טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

מהדורה   – תרכ”ט  אונגוואר,   – וקידושין  גיטין  טיב   .93
ראשונה - חתימות

נשים  סדר  על  גפ״ת  חידושי  והם   – וקדושין  גיטין  טיב  ספר 
עם   – סטראפקוב.  אב״ד  גוטליב  יוסף  חיים  רבי  מהרה״ק   –

הדברי חיים מצאנז. 

אונגוואר תרכ״ט 

חתימות ‘יקותיאל יהודא’. 

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

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$
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מהדורה   – תקל”ט  ליוורנו,   – הבציר  עללת   .94
יחידה

פגעי עש. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$

95. תלמוד ירושלים ‘קדשים’ המזויף – תרס”ט – זבחים, 
ערכין

חלק ראשון. 

מצב טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 400$ - 500$

ידו  בכתב  תורני  מכתב   .96
קלמן  רבי  הגאון  של  ובחתימתו 

וועבר אב”ד פישטיאן

המכתב משנת תרצ״א. 

יהודה  יעקב  רבי  הגאון  אל  נשלח 
הלוי הופמן. 

כתוב משני צידי הדף, על נייר רשמי. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$
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פראנק  הרצ”פ  אל  מכתב   .97
ורש”א  חיפה  רבני  מאת 
 – מטעפליק  הרב  פולנסקי 

תרצ”ה

קניאל  יהושע  רבי  מאת  מכתב 
ריינה. בעניין סכסוך.  ורבי אליהו 
ידו  בכתב  הוספה  הדף  בגב 

ובחתימתו של הרב מטעפליק. 

על דף רשמי. 

וחריצים  קיפול  סימני  טוב.  מצב 
קלים. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 400$

98. מכתב מאת הגאון רבי יצחק אהרן איטינגא אב”ד לבוב ו”נשיא ארץ ישראל” בגליציה

שלוש שורות בכתב ידו ובחתימתו. 

תוכן המכתב עוסק בסכומי כסף שנתרמו לטובת יושבי ארץ ישראל – יש כאן הצצה נדירה וחשובה לפעילותו 
החשובה של ״נשיא ארץ ישראל״! 

בגב הדף רישומים בלועזית. 

הגאון רבי יצחק אהרן איטינגא זצ״ל תקפ״ז-תרנ״א 1827-1891( היה מגדולי דורו. נולד לאביו רבי מרדכי זאב 
איטינגא זצ״ל. 

נחשב בתקופתו כאחד מגאוני הדור, ומכל קצוי ארץ הפנו אליו שאלות הלכתיות, כפי שניכר מהשו״תים מאותה 
תקופה. 

היה חסידו של רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, ואחר כך התקרב להרה״ק רבי חיים מצאנז. 

כ-20 ס״מ. 

פתיחה: 400
הערכה: $800 - $1,200
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עזריאל  רבי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב   .99
הילדסהיימר אל רבי משה ליב ליטש רוזנבוים מפרשבורג

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

בקהילתנו״. 

12 שורות בכתב ידו ובחתימתו. בלאנק עם הטבעה של הלוגו 
שלו. 

מצב טוב. מקופל כמעטפה ועליה פרטי הנמען רבי משה ליב 
ליטש. 

פתיחה: 400
הערכה: 600$ - 1,000$

100. מכתב בכתב ידו של הגאון העצום רבי יעקב זלמן 
ליבשיץ מבריסק אל גיסו רבי אליהו קלצקין אב”ד לובלין

כתוב על דף רשמי. כתב ידו וחתימתו. נדיר מאוד! 

של  רבה  סלנט  שמואל  רבי  הגאון  של  לנכדו  עזרה  בעניין 
ירושלים. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

101. שני מכתבי תנחומין מרבנים חשובים אל רבי יואל פאלאק
1. מכתב מרבי שמואל עהרנפלד אב״ד מטרסדורף – בכתב ידו ובחתימתו, על דף רשמי 

2. מכתב תנחומין בכתב ידו ובחתימתו של רבי יצחק צבי סופר – תשכ״ג 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$
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102. מכתב חשוב ומרתק אל רבי שמואל סלנט, בעניין עבודה ומלאכה בישוב הישן – מאת רבי בנימין 
פוזנר מו”ל האור זרוע – תרמ”ט

מכתב רב תוכן, בעל חשיבות היסטורית, אל רבי שמואל סלנט מנהיג העדה האשכנזית בירושלים, מאת אחד 
מתומכי הישוב הישן, רבי בנימין פוזנר. 

הוא מתאר את השתדלותו ״עבור אחינו היושבים באה״ק ועוסקים בתורה עם דרך ארץ״, מספר על כך שייסד 
עם חבריו את חברה ‘למען ציון’ אשר התפרסמה כבר בכל העולם, ולאחר אריכות רבה כותב: ״אך למען ציון לא 
אחשה כי חדשים מקרוב הדפי סאחד... כי כמעט כל רבני א״י ובתוכם גם הדרת גאונו נ״י הם ממתנגדי החברא 
הנ״ל, באומרם כי לא טוב הדבר לתמוך יושבי אה״ק העוסקים במלאכה, כי לבני א״י יאות רק עסק התורה, והנה 

לפי דעתי הדבר הזה נראה בתחילה כשקר גמור...״. 

״אי לזאת אבוא בשאלתי לפניו אם אמת נכון הדבר אשר הדפיסו גם בשת מעל כבוד תורתו... כדי להפיס דעת 
בני החברא...״. 

מאוד  חשוב  מכתב  ולפנינו  הישן,  הישוב  בתולדות  ביותר  והבוערות  הנפיצות  הסוגיות  אחת  היתה  זו  סוגיה 
הכוללים,  בני  בקרב  המלאכה  את  לקדם  שניסו  אלו  של  המבט  מנקודת  הסוגיה  של  המורכבות  את  שמתאר 

והרבה מההתקדמות בנושא זה נזקפה לזכותם. 

תעודה אותנטית נדירה מאוד. 

מצב טוב. 

דף מקופל, כתוב בארבעה עמודים. 

פתיחה: 300
הערכה: 800$ - 1,000$
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103. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של מרן הגאון רבי 
שלמה זלמן אוירבך אל ה’ציץ אליעזר’ – תש”ח

בדיני בישול, ובישול אחר בישול. 

דף כתוב משני צידיו. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

זצוק”ל  אוירבך  שמואל  רבי  מרן  של  שכירות  חוזה   .104
בחתימתו – נדיר! – תשי”ב

מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$

105. מכתב תורני בכתב ידו ובחתימתו של מרן רבי משה 
פיינשטיין אל ה’שרידי אש’ - 16 שורות בכתי”ק

מזכיר גם ״שכן הורה הגרי״א הערצאג זצ״ל״. תשכ״ג. 

כתוב על דף רשמי. 

מצב טוב. חורי תיוק. 

פתיחה: 300
הערכה: 800$ - 1,000$



ש”פ | ינואר 2020
ת

ת 
טב

 52 

ה 28
מכיר

יחזקאל  רבי  בחתימות  נישואין  אישורי   .106
סרנא ורבי עקיבא סופר ‘הדעת סופר’ מפרשבורג

מצב טוב. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 300$

107. אישור נישואין בחתימת הגה”צ המשגיח 
רבי אליהו לאפיאן זצ”ל - נדיר

מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

הגאון  של  מילדותו  מחברת   .108
המקובל רבי דוב קוק שליט”א

נרשם  עליה  דף,   12 בת  מחברת 
דב   – ״מחברת  מנוקדות:  באותיות 
א’״, בה התאמן בכתיבה  – כתה  קוק 
ואף רשם קטעים קצרים בכתב רהוט. 
כולל ציונים שרשם המורה, כמו: ״טוב 

מאוד״ וכדו’. 

הנייר  בעטיפת  קרע  טוב.  מצב 
החיצונית שעל כריכת המחברת. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 200$
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109. תקליט של ר’ שלמה קרליבך עם הקדשה 
בכתב ידו וחתימתו

קרליבך,  שלמה  רבי  של  משיריו  שניים  ובו  תקליט 
״אין כאלוקינו - חי״. על התקליט הקדשה בכתב ידו 

ובחתימתו. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה: 200
הערכה: 300$ - 500$

בחתימת  קדומים  נישואין  אישורי  ארבעה   .110
מסדר הקידושין הגה”צ רבי יעקב משה חרל”פ, רבה 
על   – הרב’  ‘מרכז  הישיבה  וראש  חסד’  ‘שערי  של 

דפים של ‘העדה החרדית’

האחד משנת תרפ״ד 1924, והשני משנת תרפ״ה 1925, 
1929, והרביעי משנת תרצ״ב  והשלישי משנת תרפ״״ט 

 .1932

התעודות על דף רשמי של ועד העיר לקהילת האשכנזים 
– העדה החרדית. 

מצב טוב. פגמים בשוליים. 

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 300$
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גאוני  בחתימות  נישואין  אישורי  אוסף   .111
ירושלים

אישור נישואין בחתימת הגאון רבי ישראל יצחק הלוי 
רייזמן ראב״ד העדה החרדית 

מצב טוב. בלאי מועט. 

אישור נישואין בחתימת החתן רבי מאיר גריינמן, והעד 
רבי חיים גריינמן. תשי״א. 

מצב טוב, בלאי. 

אישור נישואין בחתימת הגאון רבי זליג ראובן ברוורמן, 
מסדר הקידושין. תרפ״ד. על דף רשמי של ועד העיר 

לקהילת האשכנזים. נדיר. 

מרדכי  אריה  רבי  הגאון  בחתימת  נישואין  אישור 
רבינוביץ, רבה של בני ברק ולאחר מכן בבתי וורשה 

בירושלים. תרפ״ט. נדיר מאוד. 

אישור נישואין בחתימת מסדר הקידושין רבי דוב צבי 
קרלנשטיין. תרפ״ט. 

אישור נישואין בחתימת רבי דוד פוברסקי. תשי״ז. 

אישור נישואין בחתימת הגרא״ז מלצר. 

אישור נישואין בחתימת הגאון רבי משה שמואל שפירא וחותמתו. 

אישור נישואין בחתימת וחותמת רבי אברהם עזריאל. תרפ״ח. 

אישור נישואין בחתימת וחותמת רבי שרגא שמואל שניצלר. 

אישור נישואין בחתימת הגה״צ רבי אריה לוין. 

אישור נישואין בחתימת הגאון רבי דוד שפרבר אב״ד בראשאוו. 

פתיחה: 200
הערכה: 500$ - 1,000$

הספד   – העברי’  ‘לב  בעל  פטירת  תבכה:  במר  ציון   .112
הרי”ח זוננפלד

כרזה נדירה וחשובה. 

עומד  ונגנז...  נלקח  אשר  האלוקים  ארון  על  תבכה  במר  ציון 
בעהמ״ח  מעוון...  השיב  ורבים  הדת,  מלחמת  ולוחם  בפרץ 

ספר לב העברי.״. 

ידלר בבית  ציון  בן  ור’  זוננפלד  ידי הרב  ינשאו על  ההספדים 
–״שהמנוח  ״מחוץ לעיר״  אונגארין  המדרש אוהל משה בבתי 

התפלל שמה״. 

מצב בינוני-טוב. כתמי זמן וקרעים. 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$
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113. מיוחד במינו! דף סגולות ורפואות עם ברכות “ויברא” שהיה בשימושו האישי של גדול המקובלים 
בדור האחרון הרב מרדכי שרעבי זי”ע

המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק״ל התנגד בחריפות גדולה לקמעות מכל סוג שהם וכל אדם שבא אליו לישועה 
היה שואל אותו הרב אם יש בידו קמע באם ענה בחיוב היה דורש הרב זי״ע להביא את כל הקמעות אליו והיה 

גונזם. 

הדף שלפנינו ע״פ עדות שמש הרב, הרב שמואל שמואלי, נכתב ע״י אחד המקובלים הגדולים בדורו ובו השתמש 
הרב לסגולה ורפואה עבור הזקוקים לישועה. 

בדף שלפנינו 21 שורות בכתב יד ומוזכרות בו הברכה ״ויברא״ לפחות 5 פעמים. 

הדף מלווה בצילום ובגבו אישור מהשמש הרב שמואל שמואלי ״הריני מאשר בזה כי דף הסגולות בתמונה מעבר 
היה בשימוש אצל המקובל האלוקי הר״ר מרדכי שרעבי זיע״א...״. 

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

להם אותם, בהם ראש ישיבת בית א-ל הרב עובדיה הדאיה ועוד. 

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

אלה וחי בפשטות ובצניעות רבה. 

העמיד תלמידים הרבה בהם נמנים הרב מאיר יהודא גץ זצ״ל )רב הכותל( הרב ציון ברכה. הרב שלום שמואלי 
ובנו הרב בניהו שמואלי שממלא את מקומו בראשות ישיבת נהר שלום. 

רבבות השתתפו בהלוויתו ונטמן בהר המנוחות. 

גודל: 21.5 על 13.5 ס״מ 

מצב כללי טוב מאוד. 

פתיחה: 500
הערכה: 1,500$ - 2,000$
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מנכדו  מברזל  ונדיר  מיוחד  קמיע   .114
של רבי נתן מברסלב! נדיר מאוד 

מצב: טוב 

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$




