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תנאי המכירה
1. ״King David  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.

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

אתר האינטרנט; השתתפות טלפונית במכירה )ראה סע׳ 7(.

6. החברה תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או שאינם מעוניינים להשתתף במכירה בזמן אמת. לקוחות אלו יתבקשו למלא 
עד יום המכירה את ״טופס הצעת מחיר״ המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של החברה. למען הסר ספק, כל מעשה ו/או 

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

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 
ניתן לשלם בהמחאה  4% נוספים. במקרים שבהם אושר מראש,  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 
ולהוסיף לסכום המגיע את  פיצויים, לעכב שחרור הפריט  להגיש תביעת  והצמדה,  ריבית  כולל  בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה 

ההוצאות שנגרמו.

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

לפנות למשרדי החברה. המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.

15. החברה אחראית כלפי הקונה בכוח לספק מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת 
כי מידע הנמסר ע״י החברה ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח 
לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, 
לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני החברה בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה 
ויוכח לחברה שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב החברה לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט 

לחזקתה. ביצעה החברה הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען 
הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

17. לבתי הדין הישר והטוב בירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים 
לרכישת ו/או למסירת הפריט בין החברה לבין הקונה.
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price
500$ - 800$

1. מסמך נדיר בו חתומים יחדיו שני רבני ירושלים! 
הגאון האדר״ת ורבי שמואל סלנט )בחותמתו( – 

תרס״ב ]1902[

מזכירו  אייזנשטיין,  מרדכי  אליהו  רבי  אל  שנשלח  מסמך 
של הגר״ש סלנט. תרס״ב. 

של  חותמתו  וכן  האדר״ת,  הגאון  חתום  המסמך  על 
אלא  בידו  לחתום  שלא  נהג  שכידוע  סלנט,  שמואל  רבי 

בחותמתו. 

 נדיר מאוד למצוא את שניהם יחד על מסמך אחד! 

רקע היסטורי: 

רבי שמואל סלנט)תקע״ו-תרס״ט( רבה ומנהיגה של עדת 
האשכנזים בירושלים במשך כ-44 שנים. 

הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ׳ תאומים )האדר״ת; תר״ג-
תרס״ה(, היה רבן של הערים פוניבז׳ ומיר שבליטא ובסוף 

ימיו הרב של ירושלים. 

ידי רבה   לאחר ששימש שבע שנים כרב במיר נקרא על 
ירושלים, הגאון רבי שמואל סלנט, שהיה כבר מבוגר  של 
ירושלים,  ברבנות  כעוזרו  לשמש  נחלשה,  וראייתו  מאוד 

ומתוך מחשבה שימלא את מקומו לאחר פטירתו. 

כעבור  נפטר  אולם  תרס״א,  בשנת  לארץ  עלה  האדר״ת 
ארבע שנים, עוד בחייו של הרב סלנט, בג׳ באדר א׳ תרס״ה. 

1. Rare Document 
Signed by 
Two Rabbis of 
Jerusalem! The 
Aderet and Rabbi 
Shmuel Salant (His 
Stamp) – [1902]
A document sent to 
Rabbi Eliyahu Mordechai 
Eisenstein, the secretary 
of Rabbi Shmuel Salant. 
1902. 

The document is signed 
by the Aderet and 
stamped with the stamp 
of Rabbi Shmuel Salant, 
who usually did not 
hand-sign his letters. 

  It is extremely rare to 
find both on a single 
document!
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בעניין  היסטורי,  ממוני  שטר   .2
הדפוס הירושלמי הראשון! - תרט״ז 

]1856[

ידו  בכתב  כנראה  כתובה  גדולה,  תעודה 
של סופר כולל הפרושים, הצדיק רבי יוסף 

יואל ריבלין. 

המדפיס  בין  בוררות  הסכם  בתעודה 
לבין  ב״ק  ישראל  רבי  הנודע,  הירושלמי 
יורשי רבי דוד טעביל ברלין אודות הדפסת 

הזוהר הקדוש. 

מתברר מהתעודה כי הוא קנה סכום מסוים 
ספרים  שיש  מצאו  והיורשים  ספרים,  של 
שאת  ממוני  לויכוח  שגרם  מה  חסרים, 
זו  חשובה  בתעודה  מוצאים  אנו  תוצאותיו 

שלפנינו. 

ואיש  לאור  מוציא  היה  ב״ק  ישראל  רבי 
במאה  ישראל  בארץ  הישן  ביישוב  ציבור 

התשע עשרה. 

ישראל  בארץ  העברי  הדפוס  את  חידש 
שנה.  ממאתיים  יותר  של  הפסקה  לאחר 
ב״ק  החזיק  בירושלים  יחיד  כמדפיס 
באותה  בעיר  העברי  הדפוס  על  במונופול 

תקופה בה נכתב המסמך שלפנינו. 

יחסית  במיוחד  גדול  פורמט  ס״מ.   27x42
לתעודות מתקופה קדומה זו. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

2. Historical Financial Deed, about the First Book Printed 
in Jerusalem! – [1856]
HaPerushim, Rabbi Yosef Yoel Rivlin. 

The document contains an arbitration between the well-known printer 
rabbi Yisrael Bak and the successors of Rabbi David Tevil of Berlin about 
the printing of the Zohar. 

The document indicates that he bought a certain amount of books and 
his successors found out that some books were missing, what caused 
a monetary dispute whose results appear in the document before us. 

42X27 cm. relatively large format for such an early document. 

Good condition.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$

3. תעודה היסטורית נדירה מבניית ״המושבה״ 
מאה שערים – חתימות גאוני ירושלים ומייסדי 

השכונה – תרל״ז ]1877[ – נדיר ביותר!

תעודה היסטורית בכתב יד, מראשית התייסדות שכונת 
׳מאה שערים׳ מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. 

בישוב  בולטים  אישים  שלושה  חתומים  התעודה  על 
הישן: רבי זלמן חיים ריבלין, הגאון רבי יעקב אורינשטיין, 

ורבי נפתלי ליאון. 

כותב התעודה הוא אחד מהשניים: רבי נפתלי ליאון או 
רבי זלמן חיים ריבלין. 

התאריך: ג׳ באלול תרל״ז ]12.8.1877[. 

שנדברו  והתנאים  הפרטים  ״כל  התעודה:  תוכן 
נ״י  הלוי  והרי״צ  נ״י  הרפ״ל  הת״ת  גבאי  בין  והותנו 
האברך  השותפים  ובין  נ״י,  גרינגראט  נתן[  ]רבי  והר״נ 
והמופלג  נ״י  ליאון  בהרב״צ  נפתלי  מו״ה  המופלג 
בנחלתם  נ״י...  אורינשטיין  בהר״י  יעקב  מו״ה  השנון 
שערים...״.  למאה  סמוך  לעיר  מחוץ  להם  אשר 

״וגבאי הת״ת נתנו להמוכרים הנזכרים מחיר הקרקע 
שטר על קופת הת״ת, ובחתימת יד הרבנים הגבאים הנזכרים ובחותם הת״ת...״. 

באחד מסעיפי השטר מוזכר גם רבה של ירושלים, הגאון רבי שמואל סלנט, שאצלו השלישו את 
הכסף. 

על האישים החתומים בתעודה: 

רבי נתן גרינגרט היה ממייסדי המושבה פתח תקוה: בעיתון ״ חבצלת״ מיום ה11 לדצמבר 1898 
נכתב כי: ״ נאסף אל אבותיו אחד מנכבדי ירושלים ויקיריה, שהקים את בית המסחר הראשון 
תקווה  פתח  המושבה  אדמת  בקנית  גדול  חבל  לקח  מיובאות.  מסחורות  אשכנזים  ליהודים 
ונימנה עם מייסדיה״. מספרים כי ישב יום אחד על גג ביתו וראה כיצד ערבי מציק לבחורה יהודיה 
ומת.  הגג  מן  צנח הערבי  לבין הערבי,  בינו  ובמאבק  יצא להגנתה  הוא  ישב.  בו  בקרבת מקום 
גרינגרט נאסר על ידי המשטרה התורכית ונכלא . בכלא התורכי סבל מעינויים קשים . שם חלה 

אנושות ומת. 

רבי יעקב אורנשטיין, בנו של רבי ישעיה אורנשטיין ממייסדי ׳מאה שערים׳ ומגאוניה הנודעים של 
ירושלים. כיהן כראש ישיבת ׳אוהל משה׳. בעל ספר ׳עמק המלך׳ וספרים נוספים. 

מצב טוב. כתמי זמן. חורים קלים בעקבות קיפול. 

3. Rare Historical Certificate from the Building of Meah 
She׳arim – Signature sof the Geniuses of Jerusalem and 
Founders of the Neighborhood – [1877] – Extremely Rare!
Historical handwritten certificate, from the early days of the ‘Meah She׳arim׳ 
neighborhood of Jerusalem. 
The certificate is signed by three prominent dignitaries of the old Yishuv: 
Rabbi Zalman Chaim Rivlin, Rabbi Yaakov Orenstein and rabbi Naftali leon. 
The writer of the certificate is either Rabbi Naftali Leon or Rabbi Zalman 
Chaim Rivlin. 
Dated [12.8.1877]. 
Good condition. Aging stains. Small holes due to folding.
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

מכתב מאת רבי עקיבא לעהרן אל רבי שמואל סלנט, משנת תר״ל: 

מעות  קבלה...  שטר  נגד  לשלם  הי״ו  וחברו  ואלירו  יעקב  סי׳  להסוחרים  היום  ציווינו  ״... 
צרפת... אשר קבלנו לשמו הטוב מאת הגאב״ד ור״מ דק׳ גרידיץ, מו״ה אליהו במוהר״ש 

גוטמאכער נ״י״. 

״פקוא״מ עה״ק ת״ו יע״ת אמשטרדם יע״א, עקיבא לעהרן״ )חותמתו בצורת חתימה(. 

בשולי המכתב הוסיף: ״... בא תשובת הגאב״ד ור״מ בק׳ אלטונא יע״א על מכתב רומכ״ת״. 

ידו של רבי עקיבא  )כנראה כתב  יד  ואת הפרטים מילאו בכתב  דף קטן, חלקו מודפס, 
לעהרן(. 

בגב הדף הוסיף בכתב ידו את פרטי הנמען רבי שמואל סלנט. 

באמשטרדם״  ת״ו  אה״ק  נשיא  ראש  נ״י  לעהרן  עקיבא  מו״ה  ונשגב  צדיק  הגדול  ״הרב 
אנשי  עבור  חו״ל  מיהודי  כספים  איסוף  על  אחראי  היה  ריבלין,  יושעה  רבי  של  )כלשונו 

היישוב הישן. 

מצב טוב. 

4. Rare and Important Letter by Rabbi Akiva Lehrn to 
Rabbi Shmuel Salant, the Rabbi of Jerusalem, about the 
Donation of the Head of the Supporters of the Yishuv, 
Rabbi Eliyahu Guttmacher of Greiditz!
The letter was written in 1870. 

A small leaf, partly printed, with details filled-in (apparently by Rabbi 
Akiva Lehrn) with his signature-shaped stamp at the end of the letter. 

On its back, he added the details of the addressee, rabbi Shmuel Salant. 

Good condtion.

KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

4. מכתב נדיר וחשוב מרבי 
עקיבא לעהרן אל רבי שמואל 
סלנט רבה של ירושלים, בעניין 

תרומתו של ראש התומכים 
בישוב הארץ, רבי אליהו 
גוטמאכר זיע״א מגריידיץ!
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Opening Price
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הערכה
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המכתב כתוב בכתב יד )אולי כתב ידו(, וחתום בחתימת ידו. כתוב על דף רשמי שלו. 

הנדיב רבי יוסף קרונהיימר, מהקהילה היהודית באוסטרליה, היה מגדולי התורמים למוסדות 
התורה בירושלים. תרם כסף לקניית הקרקע של שכונות ״כנסת ישראל״ בירושלים, הודות 
12 דירות בשכונת  להשתדלותו של רבי יוסף ריבלין, ראש בוני העיר.. בשנת תרס״ו נבנו 

״בתי קרונהיימר״ משכונת ״כנסת״. 

נדב סכומים משמעותיים למוסדות התורה בירושלים 

כי  לו במכתב  ריבלין כתב  יוסף  בין היתר מכך שרבי  נדיבותו הרבה הושפעה  כי  מסופר 
דבר  בכל  גימטריות  למצוא  כדרכו  ישראל״,  ״ארץ  בגימטריה  הוא  קראנהימער״  ״יוסף 

הקשור לבניין ירושלים. 

דף מקופל כתוב משני צדיו. 

מצב טוב. סימני קיפול. 

5. Letter by the Tzaddik Philanthropist Rabbi Yosef 
Kronheimer, One of the Great Supporters of the Building of 
Jerusalem, to Rabbi Shmuel Salant, the Rabbi of Jerusalem 
– 1894
The letter is handwritten (possibly his handwriting) and signed by him. 
Written on his official stationery. 

Rabbi Yosef Kronheimer, of the Jewish community of Australia, was one of 
the leading donors to the Torah institutions of Jerusalem. 

A folded leaf written on both its sides. 

Good condition. Folding marks.

5. מכתב הגביר רבי יוסף 
קרונהיימר, מהתומכים הגדולים 

בבניין ירושלים, אל רבי 
שמואל סלנט, רבה של העיר – 

תרנ״ד 1894
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
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500$ - 1,000$

10

לשלומה  תפילות  על  הרוסית  הנסיכה  תודת   .6
בירושלים! מכתב מעניין במיוחד שנשלח אל רבי 

שמואל סלנט – פטרבורג, תרל״ט ]1879[

ייחודי ומעניין מאת ר׳ פנחס רוטנברג אל הגאון רבי  מכתב 
שמואל סלנט, רבה של ירושלים. פטרבורג, תרל״ט. דף כתוב 

בכתב ידו, משני צדיו. 

רוטנברג מעדכן את הרב סלאנט: ״הדעפשע שלכם מסרתי 
מאריע  ה״ה  הגדול  הנסיך  אשת  לכבוד  וזמנה  בעתה 
התפללו  אשר  על  חן  תשואות  זה  בעד  ונתנה  פאוולאמנע 
בעד שלמה, וכי חננה ד׳ בלב טוב ומהוללה במידות טובות, 

ד׳ יאריך ימיה ושנותיה״. 

בהמשך המכתב מוסיף רוטנברג: ״והנה כאשר ימים הנוראים 
קרובים לבוא הנני שולח מכספו מאה רובל, אשר ארבעים 
רובל מזה יקח כבודו לעצמו, והשישים רובל הנותרים יחלק 
ולאותן אשר  כבודו,  עיני  ראות  כפי  נצרכים  היותר  להעניים 

התפללו לד׳ בעד שלום הנסיכה שתחי׳ לאוי״ט...״. 

)מקסימיליאנה  הנסיכה  היא  המדוברת  הנסיכה  כנראה 
)לימים  הנסיך  של  אשתו   ,)1824-1880( מריה  וילהלמינה( 
הצאר הרוסי( אלכסנדר ניקולאייביץ׳. לאחר נישואיה נקראה 

גם אלכסנדרובנה. 

לנסיכה,  התאים  לא  פטרבורג  סנקט  של  הקשה  האקלים 
היא  ולכן  אמה,  של  זה  כמו  במיוחד,  רגיש  היה  שגופה 
לשלומה  התפללו  ובשלן  ממחלות,  קרובות  לעיתים  סבלה 

בירושלים העתיקה, כמתואר במכתב. 

מצב טוב. 

6. Gratitude of the Russian Princess for the Prayers for Her 
Health in Jerusalem! An Interesting Letter Sent to Rabbi 
Shmuel Salant – Petersburg [1879]
A unique and interesting letter by Rabbi Pinchas Rothenberg to Rabbi Shmuel 
Salant, the rabbi of Jerusalem. Petersburg, 1879. A leaf handwritten by him 
on both its sides. 
Rothenberg lets Rabbi Salant know that he ״had informed the great prince׳s 
wife, Maria, and she thanked him kindly for the prayers for her health, and that 
God had given her a kind heart and virtues and may He grant her longevity״. 
Later in the letter, Rothenberg informs Rabbi Salant that he will be sending 
him a hundred Rubel – forty for himself and sixty to be given to the poor who 
had prayed for the princess׳ health. 
Apparently, the princess is princess Maria Alexandrovna (1824-1880) the wife 
of prince Aleksandr II Nikolayevich (the would-be Russian Tzar). 
The difficult climate of Saint Petersburg did not benefit the sensitive princess, 
who suffered from various illnesses and that is why the residents of Jerusalem 
prayed for her health as described in the letter, 
Good condition. 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

11

השפה  ללימוד  הסכמתם  בעניין  חיים״  ״עץ  מרבני  היסטורי  מכתב   .7
הערבית בת״ת על פי תכנית מונטיפיורי - פולמוס – ]תרל״ח[

מכתב שכתבו גבאי ומנהלי הת״ת וישיבת עץ חיים בירושלים אל רבי שמחה בונם סופר 
אב״ד פרשבורג, בעל ׳שבט סופר׳, בנו של ה׳כתב סופר׳. 

  במכתב כותבים רבני עץ חיים על נדבתו של ״השר הצדיק סיר משה מונטיפיורי״, אשר 
נערי הת״ת את השפה  ד׳ שילמדו את  יראי  תרם סכום כסף על מנת לשכור מלמדים 
הערבית הנהוגה בארץ, אותם ״אשר לא יצלחו לתורה״. למען יצליחו אחרי צאתם מהת״ת 

ליהנות מיגיע כפם. 

חזונו של מונטיפיורי היה למעט ככל האפשר את החלוקה, וממילא את העוני הרב ששרר 
חיים מכירים בכך שיש תלמידים שיידרשו לצאת מעולם הישיבה,  בירושלים. רבני עץ 
ויצטרכו לפרנס עצמם מיגיע כפיהם, ולצורך זה השפה הערבית תסייע בעדם, וכל זאת 

״בהסכם וברצון גאוני עירנו״. 

קנאת  ״ויקנאו  אונגרין  מכולל  אחדים  ירושלים,  רבני  בהסכמת  נעשה  שהדבר  הגם 
יד לדבר הזה״. בגלל התנגדותם הסכימו  ייתן  נפש כל אשר  ויאמרו להכות  התרמית... 
רבני עץ חיים לוותר על התכנית, אולם אנשי כולל אונגרין הכריזו חרם שלא לשלוח את 
בניהם אל בתי הת״ת, ועל המלמדים מבני כוללם שיעזבו את עבודתם בת״ת. רבני עץ 
לירושלם על  אוי  בית עמנו,  ״הה! על שבר  ומסיימים:  חיים מתארים את כאבם הגדול, 

נפלה פלאים!״. 

אונגרין  כולל  של  קיומו  מאחורי  מהדמויות  אחד  למעשה  היה  סופר׳,  ה׳שבט  הנמען, 
בירושלים, ולכן הפניה אליו: ״ידענו כי לא לשוא נשמיע דברינו, כי מי כמוהו אשר לו העוז 

לייסר את אלה באמרי פיו, ולמנעם מחלל שם שמים, וזכר ירושלם בפרהסיא״. 

הכותבים מציינים כי הרעיון המקורי של מונטיפיורי לא יצא אל הפועל. ״הודענום כי לא 
נוסיף עוד תת מקום לחפץ השר הצדיק שי׳, ואת כספו השיבונו אליו בבושת פנים״. בכל 
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פיו,  באמרי  החוטאים  ״לייסר  מהגאון  מבקשים  והם  בירושלים,  פירוד  נגרם  כבר  אופן 
ולהציל כבוד ירושלים מיד מחלליה״. 

מעניין שרבני עץ חיים, ובראשם רבי משה נחמיה כהנוב, הרב מחסלביץ, הסכימו לרעיונו 
של מונטיפיורי, וזאת על אף שחתמו בשנת תרל״ג על החרם נגד לימוד שפות זרות בת״ת. 

על פולמוס לימוד הערבית בעץ חיים נכתב רבות באותה התקופה, בעיתונים ובקונטרסים 
מיוחדים, וכן בספרות המחקר בת זמננו. לפנינו מסמך מקורי של רבני עץ חיים המגוללים 
את קורות הפרשה מתחילתה ועד סופה )עוד על פרשיה זו ראו: ״פולמוס החינוך בישוב 

הישן״, בתוך: שנה בשנה, תשכ״ו(. 

לנו  הידוע  פי  על  אשר  קרועה,  חתימה  המסמך  בשולי  נאה.  יד  בכתב  כתוב  המכתב 
ממכתבים דומים זוהי כנראה חתימתו של רבי משה נחמיה כהנוב, ראש הת״ת עץ חיים. 

חיסרון בתחתית המסמך עם חיסרון של מילים בודדות ושל רוב החתימה 

7. Historical Letter by the Rabbis of ׳Etz Chaim׳ about 
Their Agreement to Teach Arabic in the Talmud Torah 
according to Montefiore׳s Plan – Polemic – [1878]
A letter written by the managers and leaders of the Etz Chaim Talmud 
Torah and yeshiva to Rabbi Simhc Bonem Sofer Av Beit Din of Pressburg, 
author of ׳Shevet Sofer׳, the son of the ׳Ketav Sofer׳. 
In the letter, the rabbis of Etz Chaim write about Montefiore׳s generosity, 
who donated a sum of money to hire pious teachers to teach the students 
of the Talmud Torah Arabic, which was common in the Land of Israel, 
those students who ״are incapable of studying Torah״ so they will be able 
to enjoy the fruit of their labor after graduating the Talmud Torah. 
The idea was supported by the rabbis of Jerusalem; the members of 
Kollel Ungarin, however, objected to it and state that they will not send 
their sons to the Talmud Torah. 
The addressee, the ׳Shevet Sofer׳, was actually one of the figures behind 
the existence of Kollel Ungarin of Jerusalem, and thus the letter to him. 
The writers note that Montefiore׳s original idea never came to pass but 
the issue had caused controversy in Jerusalem and they appeal to the 
 save the honor of Jerusalem from the hands of its״ to ׳Shevet Sofer׳
desecraters״. 
It is interesting that the rabbis of Etz Chaim accepted Montefiore׳s idea 
although they had signed, in 1873, the ban against teaching foreign 
languages in the Talmud Torah. 
Much was written about the polemic of teaching Arabic in Etz Chaim in 
the contemporary newspapers and special pamphlets as well as current 
research literature. Before us is an original document of the rabbis of Etz 
Chaim recounting the affair (more about this affair, see: ״The Education 
Polemic in the Old Yishuv״ (Hebrew), in: Shana BeShana, 1966). 
The letter is written in fine script. Appearing on its margins is a torn 
signature, apparently the signature of Rabbi Moshe Nechemya Kahanov, 
the head of the Etz Chaim Talmud Torah. 
  Lack in the lower part of the document with an omission of several 
words and most of the signature. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
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200$ - 300$

8. מסמך ממוני קדום מאוד מירושלים - בחתימת עסקני ירושלים – תרי״ג 
]1853[

סג״ל[  דוד  ]ב״ר  פייביל  שרגא  רבי  הישיש  ידי  על  וחתום  יד  בכתב  כתוב  ממוני  מסמך 
עפשטיין, משנת תרי״ג. 

תחתיו נוספו על ידי העדים שתי שורות בכתב יד. חתומים רבי ראובן הכהן ורבי אברהם 
יצחק פרוש, מעסקני ירושלים המפורסמים. 

מסמך קדום מאוד! 

מצב טוב. מעט קמטים. כתמי זמן. 

8. Very Early Financial Document from Jerusalem – Signed 
by the Functionaries od Jerusalem – [1853]
A financial document handwritten and signed by Rabbi Sheraga Feibl 
[ben Rabbi David Segal] Epstein, from 1853. 
Beneath it, are two handwritten lines signed by Rabbi Reuben Hacohen 
and Rabbi Avraham Yitzchak Frisch, two of the well-known functionaries 
of Jerusalem. 
Very early document! 
Good condition. Some creases. Aging stains. 
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הספר  הדפסת  על  דברים  זכרון   .9
ידי  על  חתום  בעצה׳,  ׳מחשבות 
מחברו הגרי״נ וייסמאן זצ״ל – תר״ס 
]1900[ – חתימת המדפיס הנודע רבי 

חיים יעקב שעפטל

זכרון דברים בין הגאון רבי יעקב נתן וייסמאן 
חיים  רבי  לבין  בעצה׳,  ׳מחשבות  בעל  זצ״ל 
יעקב שעפטל מקייב בעל מחבר ספר ׳ערך 
קודש  ספרי  שהדפיס  נודע  ומדפיס  מלין׳, 

רבים ומפורסמים. 

׳מחשבות  החיבור  להדפסת  נוגע  המסמך 
וייסמן,  הרב  ידי  על  שחובר  הנ״ל  בעצה׳ 
פירוט  וכולל  שעפטל,  הרח״י  ידי  על  ונדפס 
של הוצאות ההדפסה שישולמו על ידי הרב 

וייסמן, ״הרב מטוראוו״. 

ידו של הרב המדפיס,  המסמך כתוב בכתב 
וחתום על ידי שני הרבנים הנ״ל. 

י״א באייר תר״ס. 

רבי יעקב נתן וייסמאן היה רב בטורוב ואחר 
בטבריה  רב  והיה  הקדש  לארץ  עלה  כך 
ומשם עבר למושב זקנים במירון ושם נפטר 

בשנת תרע״ו. 

מצב טוב. 

9. Letter of Agreement about 
the Printing of the Book 
 ,׳Machshavot BeEtzah׳
Signed by Its Author Rabbi 
Yaakov Nathan Weisman 
– [1900] – Signature of the 
Well-Known Printer Rabbi 
Chaim Yaakov Sheftal
Letter of agreement between 
Rabbi Yaakov Nathan Weisman 
author of ׳Machshavot BeEztah׳ 
and Rabbi Chaim Yaakov Sheftal 
of Kiev author of the book ׳Erech 
Milin׳ and a well-known printer. 
The document is about the printing 
of the book ׳Machshavot BeEztah׳ 
by Rabbi Sheftal. 
The document was handwritten by 
the printer and is signed by both of 
the aforementioned rabbis. 
11th of Iyar 1900. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

700$ - 500$

חתימת  עם  לחתונה  הזמנה   .10
יוסף  עקיבא  רבי  הגאון  המזמין 
שלזינגר זצוק״ל – נדיר! ]תרמ״ב?[

לשמחת  הזמנה  של  מודפס  טופס 
נישואין. שמות החתן והכלה לא נרשמו. 
על ההזמנה חתום הגאון בעל ׳לב העברי׳ 
– ״עקיבא יוסף״ - ״מוקירכם ומכבדכם״, 
מבניו  אחד  של  היא  שהחתונה  ומכאן 
שרה,  בתו  היא  והכלה  יתכן  בנותיו.  או 
והחתן הוא רבי דוד בהר״ן )תרכ״ו-תש״ו(, 

מגאוני ירושלים הנודעים. 

מטבע  הכלל!  מן  יוצא  באופן  נדיר 
השתמרו  לא  אלו  כגון  הזמנות  הדברים 
היום  עד  נראה  לא  הנראה  ככל  כלל. 

פריט דומה. 

ְשֶלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי  הגאון 
הונגריה  מגאוני  )תקצ״ז-תרפ״ב(, 
באורתודוקסים  לחם  לירושלים.  שעלה 
דגל  יחד,  גם  ובנאולוגים  המתונים 
בחקלאות,  ישראל,  בארץ  בהתיישבות 
תמך בהקמת בתי חרושת וגדודי שמירה, 
מעשי  באופן  שפעלו  מהראשונים  והיה 
החקלאות  ולפיתוח  אדמות  לרכישת 

בארץ. 

מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים. 

10. Invitation to a Wedding 
with the Signature of the 
One Inviting Rabbi Akiva 
Schlesinger – Rare! [1882?]
A printed form of an invitation to a 
wedding. The names of the bride 
and groom were not printed. The 
invitation is signed by author of ׳Kev 
HaIvri׳ – ״Akiva Yosef … who respects 
and honors you״. Thus, the wedding 
was of one of his sons or daughters, 
possibly his daughter, Sarah, who 
married Rabbi David Baharan (1866-
1946), one of the well-known geniuses 
of Jerusalem. 
Extremely rare! Such invitation did 
not usually survive. 
Rabbi Akiva Yosef Schlesinger (1837-
1922) was one of the geniuses of 
Hungary who immigrated to Jerusalem, 
supporting the settlement of the land, 
agriculture and the establishment of 
factories and protection battalions. 
Moderate-good condition. Tears and 
stains. 
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והאשכנזים  הספרדים  בין  פולמוסי  מכתב   .11
בישוב הישן בירושלים – ראשית שנות הת״ר

על  יושבי  הרבנים  ידידי  כבוד  ״מעלת  אל  ממוען  המכתב 
מדין דק״ק ספרדים הי״ו״, ונכתב על ידי אחד מרבני עדת 

האשכנזים בירושלים. ]ראשית שנות הת״ר[. 

תוכן המכתב: 

לנו  ששלחו  הלזה,  הצדק  דינם  מבית  ראינו  חדש  ״דבר 
גזירות זה פעמים... כאילו אנחנו כפופים לב״ד הצדק, ואך 

מפני הכבוד אמרנו להשיב כהלכה...״. 

הרבנים האשכנזים מסיימים את דבריהם הנוקבים: ״ואם 
נראה לנו שעל פי דין תוה״ק אין אנחנו רשאים להסתלק 
מהדין, ודאי בעזה״י כדת של תורה נעשה ולא נשא פני איש 

וגם לא נשמע לגזירתכם, כי אם לגזירת אורייתא״. 

מצב טוב. סימני קיפול בולטים. 

12. תגלית! טקס קבלת הפנים לגאון האדר״ת שעלה ירושלימה כדי לסייע 
לרבי שמואל סלנט בעבודת הרבנות – המכתב נשלח אל רבי שמואל סלנט 

בעצמו, וכולל תיאור מפורט של הגעת האדר״ת ליפו ולירושלים!

הועד  ראשי  ששלחו  מרגש  היסטורי  מכתב 
הגאון  העיר  של  רבה  אל  בירושלים  הכללי 
מעדכנים  הם  בו  זצ״ל,  סלנט  שמואל  רבי 
)כך  ויורשו  אותו על הגעתו ארצה של עוזרו 
דוד  אליהו  רבי  האדר״ת,  הגאון  אז(  חשבו 

רבינוביץ תאומים! 

תרס״א,  אדר  כ״ד  מתאריך  הינו  המכתב 
ובין היתר כותבים בו ראשי עסקני ירושלים, 

שארגנו את הכתרתו של האדר״ת: 

״בטח קיבל הטע״ג בבוקר כי הרב שיחי׳ בא 
שלום היום הוא ורעייתו הרבנית ובנו הצעיר 
וירד  שיחי׳... הקבלת פנים היה נהדר מאוד, 
הממשלה...  מצד  ובכבוד  מעצור  כל  בלי 
]-רבי  הרנ״ה  הרב  לברכו  באו  בהאכסניא 
והחכם  נ״י  יפו[  של  רבה  הלוי,  הרץ  נפתלי 

באשי...״. 

עוד הם מוסיפים את התכנית לימים הבאים: 

ולא  ראשון  ליום  מיוחד  מסע  להשיג  ״נסינו 
לנסוע  אצלינו  הוסכם  ולכן  בידינו,  עלה 
ונבוא  היום,  אור  קודם  ראשון  יום  בעגלות 
ירושלימה בשעה.... בקאלאניע ]מוצא[ נבוא 

שעה 8״. 

חתומים שלושת ראשי הועד הכללי: 

רבי גדליה נחמן ברודר. 

רבי אשר דב זוסמאן. 

רבי יוסף זיוו. 

בשולי המכתב הוסיפו בקשה אל רבי אליהו 
הגר״ש  של  מזכירו  ]אייזנשטיין[  מרדכי 

סלנט: 

גם  פנים  הקבלת  שיהיה  תשתדל  ״בטח 
ישר  ומשטר  ובסדר  נעלה  באופן  בירושלים 

ותקח לך לעזר את ראובן ריבלין״. 

פריט היסטורי מרגש וחשוב, יחיד במינו! 

רקע היסטורי: 

תאומים  רבינוביץ׳  דוד  אליהו  רבי  הגאון 
של  רבן  היה  תר״ג-תרס״ה(,  )האדר״ת; 
הערים פוניבז׳ ומיר שבליטא ובסוף ימיו הרב 

של ירושלים. 

לאחר ששימש שבע שנים כרב במיר נקרא 
על ידי רבי שמואל סלנט, שהיה כבר מבוגר 
מאוד וראייתו נחלשה, לשמש כעוזרו ברבנות 
ירושלים, על מנת שימלא את מקומו לאחר 

פטירתו. 

אולם  תרס״א,  בשנת  לארץ  עלה  האדר״ת 
נפטר כעבור ארבע שנים, עוד בחייו של הרב 

סלנט, בג׳ באדר א׳ תרס״ה. 

סימני  משבצות.  דף  על  כתוב  טוב.  מצב 
קיפול עדינים. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 600$

11. Letter related to the Sephardic-Ashkenazic Polemic 
in the Old Yishuv of Jerusalem – Early 1840s
The letter is addressed to ״The Honorable Rabbis… of the Sephardic 
community״ (Hebrew) and was written about one of the rabbis of the 
Ashkenazic community of Jerusalem. [Early 1840s]. 

Good condition. Prominent folding marks. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

12. Discovery! The 
Reception Ceremony for the 
Gaon the Aderet who Came 
to Jerusalem to Assist Rabbi 
Shmuel Salant
The letter was sent to rabbi Shmuel 
Salant himself and includes a 
detailed description of the Aderet׳s 
arrival to Jaffa and Jerusalem. 
Touching Historical Letter Sent by 
the Heads of Hava׳ad Haklali of 
Jerusalem to the Rabbi of the City 
Rabbi Shmuel Salant, Informing Him 
about the Arrival of His Assistant 
and Successor (So They Thought) 
the Gaon, the Aderet, Rabbi Eliyahu 
David Rabinowitz Te׳omim! 
The letter is from the 24th of Adar 
1901 and in it, the leaders of the 
functionaries of Jerusalem describe 
the reception for the Aderet and 
his family and the plans for the 
following days. 
The letter is signed by the three 
heads of Hava׳ad Haklali: Rabbi 
Gedalya Nachman Broder, Rabbi 
Asher Dov Sussman and Rabbi 
Yosef Ziv. 
On the margins of the letter, they 
added a request to Rabbi Eliyahu 
Mordechai [Eisenstein], Rabbi 

Shmuel Salant׳s secretary. 
Historical background: 
The Gaon Rabbi Eliyahu David 
Rabinowitz Teomim, the Aderet 
(1843-1905) immigrated to the Land 
of Israel in 1901 at the request of 
Rabbi Shmuel Salant, to serve as his 
assistant and eventually replacer. 
However, the Aderet died four years 
later, still in Rabbi Salant׳s lifetime. 
  Good condition. Written on graph 
paper. Gentle fold marks. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

18

13. קונטרס בכתב יד – דרשות הצדיק המלוב״ן רבי יוסף פינטו זצוק״ל על 
מגילת אסתר ]‘לקח טוב׳[ – ראשית המאה ה-91 – שינויים מהנדפס

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

יוסף פינטו “הרב הכולל בישראל להלל המלומד בניסים אשר אור תורתו זורחת בכל  רבי 
מורינו  אדונינו  זיע״א,  הנביא  אליהו  ידי  על  מים  יצק  אשר  ופרישא  קדישא  חסידא  העולם, 

כמוהר״ר יוסף פינטו זלה״ה״ )לשון הסכמת של רבני מראכש בשנת תר״ס(. 

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

שמונה עמודים בכתב יד. 

והועתק בעשרות  ועוד, זכה לפופולריות רבה,  ‘לקח טוב׳, המכיל דרשות על התורה  ספרו 
כתבי יד, אשר חלקם השתמרו עד היום. נסתלק לבית עולמו בשנת תק״פ. 

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

גודל: 91 ס״מ. 

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

13.  Handwritten Compilation – Sermons of the Meluban 
Rabbi Yosef Pinto on the Scroll of Esther [‘Lekach Tov’] – 
Early 19th Century – Textual Variations
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

14. נדיר ביותר! דף מודפס מאת הרה״ק רבי אלעזר הלוי רוזנפלד הי״ד 
ותפילותיו  ארצה,  בעלייתו  החסידים  של  התמיכה  בעניין  מאושפיצין, 

עליהם בשכר זה!

אבותי  רצון  גם  היה  כאשר  ד׳  לחצרות  נפשי  כלתה  וגם  נכספה  אשר  כמה  זה  ״הנה 
לעלות  ותקוותי  מהממשלה,  הרשיון  והשגתי  בידי  עלתה  זקנתי  לעת  ועתה  הקדושים.. 
לציון... בשכר זאת אשר ידו תיכון עמי לסייעני לדבר מצוה רבה הלזו כשאזכה לבוא אל 

הקודש פנימה, זכור אזכור בכם בעל עת רצון לטובה ולישועה בכל עניינים״. 

בשנת תרצ״ו עלה האדמו״ר לארץ ישראל והתיישב בצפת. בשנת תרצ״ז עבר לירושלים 
והקים בית כנסת בשכונת מאה שערים, ברחוב עין יעקב. הוא נהג לשמור יום טוב שני של 
גלויות גם בארץ ישראל. בשנת תרצ״ט חזר לפולין מטעמי בריאות. בזמן השואה גורש 

לקשאנוב הסמוכה, ובהמשך גורש עם שאר היהודים לסוסנוביץ בה נפטר. 

14. Extremely Rare! A Printed Leaf by Rabbi Elazar 
Rosenfeld of Oświęcim, about the Hassidim’s Support for 
His Immigration to the Land of Israel
The Rebbe immigrated to the Land of Israel in 1936 and settled in Safed. 
In 1937, he moved to Jerusalem yet in 1939, returned to Poland for 
health reasons. During the Holocaust, he was deported to Sosnowiec, 
where he die
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פתיחה 
Opening Price

200$

הלכות  יד,  בכתב  חיבור   .15
סמיכה  תעודת  עם  שחיטה, 
סביוניטה  גאוני  מאת  לשוחט, 
ומנטובה, רבי מרדכי מורטורה 
זצ״ל ורבי יקותיאל חיים זצ״ל 

– תר״ב-תרכ״ט

8 עמודים. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

15. Handwritten Composition – The 
Laws of Shechita, with a Semicha 
Certificate for a Shochet, by the Geniuses 
of Sabbioneta and Mantova, Rabbi 
Mordechai Mortota and Rabbi Yekutiel 
Chaim – 1842, with an Addition from 
1869
8 pp. 

Good condition. Typical wear.

16. מחברת כתב יד 90 דף 180 עמודים מלאים שירים ומכתבים במליצות 
נכתבים מלא וגדוש עם תוכן חשוב ומעניין

באחד מן המאמרים – מריבת עדת גאלאטץ ]רומניה[ – בו מתאר הכותב בלשון מליצי 
על המחלוקת הגדולה שנפלה בעיר ועל הזנחת בני עניים 

כתב יד חשוב ומעניין – לא נחקר כראוי – כנראה מתחילת הת״ר. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

250$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$

פתיחה 
Opening Price

100$

17. כתב יד יהודי, איטליה, פירנצה, סוף המאה ה19 - מחברת 
דין,  עורך  של  משפטיים  עניינים  של  יד  בכתב  עמודים  גדולה 

איטלקית

לא נחקר לעומק 

מצב: טוב. 

– ״קידוש לבנה,  ]1800 בערך[  יד  18. קונטרס בכתב 
בדיקת חמץ, ערוב תבשילין״ ]וערב יום כיפור[ – כותרות 

בדיו אדומה

תפילות  המכיל  נאה,  יד  בכתב  כולו  כתוב  יומין,  עתיק  קונטרס 
ביידיש.  ודינים  הוראות  גם  כולל  מנוקד.  בעברית,  שונים,  ועניינים 

נכתב באירופה בערך בשנת 1800. 

מרובעת.  אשכנזית  בכתיבה  כחלחל,  דף  על  כתובים  עמ׳,   ]18[
הכתב גדול יחסית. 

יום הכיפורים,  מובא גם באופן מפורט מאוד סדר הכפרות בערב 
את  עושות  הנשים  ולרבים.  ליחיד  ולבת,  לבן  שונות  נוסחאות  עם 

הכפרות בתרנגולות דייקא ולא בתרנגולים. 

הכותרות וכן מילות הפתיחה של כל קטע, כתובות בדיו אדומה – 
תופעה נדירה יחסית בכתבי יד מסוג זה. 

שווארץ  ״נחמן  )הכותב?(:  הבעלים  חתימת  הקונטרס  בפתח 
]כ״ץ?[״, לפי צורת כתב היד, יש לשער שהוא מאמצע שנות הת״ק. 

14x21 ס״מ. 

מצב טוב. סימני עש. בלאי אופייני. 

18. Handwritten Booklet [ca. 1800] – ״Kiddush Levanah, Bedikat 
Chametz, Eruv Tavshilin״ [and the Eve of Yom Kippur] – Red Headings
An ancient booklet, in fine script, containing prayers in Hebrew, vowelized. Also 
contains instructions and Dinim in Yiddish. Written in Europe in ca. 1800. 
[18] pp, handwritten on bluish paper, in square Ashkenazic script. Relatively 
large script. 
A detailed description of Seder Kaparot on the eve of Yom Kippur. 
The headings and initials of each passage are in red ink – a relatively rare 
phenomenon in such manuscripts. 
At the beginning of the booklet, an ownership inscription (the writers?): 
 The shape of the script indicates that it was written in .״Nachman Schwartz״
the mid-18th century. 
21x14 cm. 
Good conditions. Signs of worming. Typical wear. 

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$

19. כרך בכתב יד, דרשות רבי נחום טרוויש אב״ד ניקלשבורג ומדינת מעהרין 
וחתנו – תקצ״ח ]1838[ - תרי״א ]1851[

ועוד.  )בסה״כ בערך כ-100 דפים די גדולים( על פרשיות התורה, על המועדים,  דרשות רבות 
כרוכים יחד בכרך נאה. 

רוב הדרשות כתובות ביידיש, ומיעוטן בלשון הקודש. 

חי׳ אגדתא מה שדרש אמו״ח הרב הגאון מהר״ן  ״בע״ה  נכתב בראשו:  ׳באחד הדפים שבכרך 
טריביטש נ״י בשבת הגדול שנתקצ״ח פה נ״ש״ ]= ניקלשבורג[. גם בדרשה אחרת דן המחבר 

בדברי חותנו, ואולי גם בדרשות נוספות. 

רבי נחום טריביטש אב״ד ניקלשבורג ורבה של מדינת מעהרין ]על מקומו של רבי מרדכי בנעט[ 
היה מגאוני דורו, וחי בין השנים תקל״ט-תר״ב. מחבר הספר ׳שלום ירושלים׳ על הירושלמי, ו׳קובץ 

על יד׳, על הרמב״ם. מגדולי הלוחמים בתנועת ההשכלה והרפורמה. 

ישנן דרשות נוספות משנת תקצ״ח, אולם רובן מהשנים תר״ח-תרי״א. 

אחד  הוא  הנ״ל,  הדרשה  מלבד  הדרשות  רוב  ממנו  אשר  נחום,  רבי  של  חתנו  שהוא  הכותב, 
מהשניים: 

א( רבי אברהם שמשון קולקא זצ״ל, אב״ד פוסטל-פודיוין )מורוביה(, 

בקהילות  כרב  כיהן  אשר  סופר,  החתם  של  תלמידו  בריל,  יעקב  רבי  הנודע  התורני  החכם  ב( 
רוסטיץ וגאיעטיין, וחיבר ׳מבוא המשנה׳, ׳דורש לציון׳, ׳בן זקנים׳, ועוד. 

יש לציין דבר מפתיע, שהדפים כתובים בכתב יד דומה להפליא לכתב ידו של רבי נחום במכתבו 
במהדורה  ידו  כתב  מצילום  שונים  אך  וההוספות,  המחיקות  צורות  כולל  צילומו,  את  שראינו 

החדשה של ספרו ׳שלום ירושלים׳. 

כן יש לציין שכתבי יד רבים של רבי נחום, שהשתמרו עד היום, טרם נדפסו ]ראו בהקדמה לשו״ת 
רבי נחום טרייביטש, ירושלים תשמ״ט[. למיטב ידיעתנו הדרשות שלפנינו טרם נדפסו. 

מצב טוב. 

19. Manuscript – Sermons by Rabbi Nachum Travish Av 
Beit Din of Nikolsburg and Mähren and His Son-in-Law – 
[1838-1851]
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

20. ״ספר החיים והשלום״ -חיבור תורני שלא נדפס – ]הונגריה ]?[, ערב השואה[

כתב היד כולל חידושים על מסכת ברכות )גם על האגדות(, על התורה, על תהילים, ודרשות 
את  שוללים  איננו  אולם  אחד,  כותב  של  מקולמוסו  יצא  הכל  לכאורה  שונים.  בעניינים 
האפשרות שמדובר במספר כותבים, ויתכן וזוהי העתקה מחיבור כלשהו, על מנת להדפיסו, 

אשר נעשתה בידי תלמידיו של המחבר. 

בגב הכרך נרשם: ״ספר החיים והשלום״, ויתכן שזהו שמו של החיבור שלפנינו. 

ולפי  ו:, נראה שהכתיבה היא מאת כותב אחר,  זה, על ברכות דף  בחידוש המופיע בכרך 
דעתנו הכתב דומה להפליא לכתב יד קודשו של הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן ערנרייך 
בהונגריה,  מקורו  שלפנינו  היד  שכתב  לומדים  אנו  הזיהוי,  נכון  ואם  שאמלויא.  אב״ד  הי״ד 

ואולי בישיבתו בשמלויא. 

  בפסקה כה מוזכר ״א״ז הה״ק מהרר״פ מקאריץ״ ]אבי זקני הרב הקדוש מורנו הרב רבי פנחס 
מקוריץ[, כלומר הכותב הוא 
אדמו״ר  וכנראה  שלו,  צאצא 
 – לעיל  שכתבנו  )כפי  חסידי 
לתפילה(.  שמות  קיבל  הוא 
אולם נשים לב שזהו האזכור 
לענייני  לכאורה,  היחיד, 
כך  הוא.  דבר  הלא  חסידות, 
לג:  בפסקה  נזכר  הוא  גם 
״מא״ז הה״ק מהר״פ מקארץ 

זצ״ל...״. 

על  הרבה  מדבר  הכותב    
והאחדות״  ״השלום  מעלת 
)ראו למשל פסקה נד( שעל 
והישועה  הגאולה  תבוא  ידה 

מהצרות. 

  פרק אחרון בכתב היד הוא 
״רעיונות  הנקראת  דרשה 
והמחבר  ונישואין״,  תנאים 
כותב בסופה: ״החודש הזאת 
זאת  כי  אב  מנחם  נקרא 
כי  יודעים  שאנו  מה  נחמתנו 
אבינו שבשמים סיבב לנו כל 

התלאות והצרות... 

  באחד הדפים כתוב בראשו: ״רמזי ויגש״, והעיר המחבר: ״אין מוקדם ומאוחר, קמא קמא 
דמטי לידי כתבתי״. 

  בדרשתו על הפסוק ״נגע צרעת יכי תהיה באדם״, כתב המחבר: 

  ״רבותי, גם עתה סגר בעדינו, ... צרה גדולה ליעקב בגרמניא הרבה מאחינו נתונים לטרף 
ולמרמס, ואם אמנם סבלנו הרבה בימי הביניים, אבל הלא אז היו האומות העולם חשוכים 
ובוערים... אבל בשנים הללו שכבר ... הציווליזציא, ובפרט גרמניא היתה משתמש לקרן אור 
בכל המדעים החדשים לכל העולם ומקום המשפט משם יוצא רשע לחדש השנאה הישנה 

הכבושה מימות עולם לעם עולם... 

  על חלק מהחידושים הועברו קוי מחיקה, אולם הם קריאים לחלוטין. 

  בדפי הפורזץ בפתח הכרך מצויים שמות לתפילה, ורישומים שונים. 

  מצב כללי טוב. בלאי אופייני. מעט דפים מנותקים. בלאי בשולי חלק מהדפים. 

  כ-80 הדפים הראשונים בכרך כתובים, והשאר ריקים. 

20. Volume of Unprinted Torah Novellae – [Hungary [?], 
the Eve of the Holocaust]
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200$
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500$ - 800$
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גינז זצ״ל, מחידושי אביו רבי  21. כתב ידו של רבי משה 
בונם, אחיו של מורו ורבו רבי עקיבא איגר!

ראשית שנות הת״ר / סוף שנות הת״ק. 

במקום אחר כתב: ״מה שהקשה חתני הגאבד״ק מאקאווי מו״ה זלמן נ״י 
בהגאון מו״ה שלום זצ״ל אב״ד ל״ב...״. הלא הוא בעל ה׳יריעות שלמה׳. 

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

ווילעהן הסמוכה לעיר פוזנא. 

שני דפים. 

מצב טוב. קרעים וחריצים וקמטים. 

22. חידושי תורה של ה׳שבט סופר׳, בכתב 
ידו של תלמידו – חמישה עמודים גדולים! 

]משנת תרל״ד[

חמישה עמודים בכתב יד צפוף ונאה. נדפס בשו״ת 
שבט סופר סימן יט. 

בראש העמוד הראשון רשם התלמיד: ״חידושי תורה 
מאת אמו״ר הגאון בסוגי׳ דתנאי כפול גיטין דף ---״. 

מעניין ששם בספר נדפסה הקדמה: ״סוגי׳ דתנאי 
שנת  בישיבה  שלמדנו  ע״א  ע״ה  דף  גיטין  כפול 

תרל״ד לפ״ק בזמן הקיץ״. 

הכותב,  זהות  לגבי  מחקר  עוד  נדרש  לדעתנו 
ומשמעות כתב היד שלפנינו. לא נבדקו שינויים בין 

כתב היד לנדפס. 

רבי שמחה בונם סופר )שרייבר( )ברטיסלאבה, כ״ה 
בכסלו ה׳תר״ג - פרנקפורט, ט״ו בכסלו ה׳תרס״ז( 
היהודים  )במקורות  ברטיסלאבה  של  רבה  היה   -

גם  ומכונה  וראש הישיבה. הוא היה הדור השלישי לשושלת רבני פרשבורג  - ״פרשבורג״( 
ה״שבט סופר״ כשם ספרו על ארבעת חלקי שולחן ערוך ועל מסכתות מן התלמוד הבבלי. 

בתקופת כהונתו, התפלגה קהילת יהודי פרסבורג והוקמה הקהילה הניאולוגית. 

מצב כללי טוב. חריצים בדפים, ובלאי מועט בשוליים. 

22. Torah Novellae of the ׳Shevet Sofer׳, Handwritten by His 
Disciple – Five Large Pages! [from 1874]
Five handwritten pages in fine, dense script. Printed in the Shevet Sofer 
Responsa Siman 19. 
The text was not examined for variations from the printed version. 
The writer׳s identity is unknown to us. 
Good overall condition. Slits in the leaves and slight wear to margins. 

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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23. 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 
היה  לישועה  אליו  שבא  אדם  וכל  שהם  סוג  מכל  לקמעות 
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. 

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

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

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 
בהם  אותם,  להם  שיפתור  מנת  על  ספקותיהם  את  לפניו  ומציעים  פונים  היו  המקובלים 

ראש ישיבת בית א-ל הרב עובדיה הדאיה ועוד. 

הרב שרעבי ייסד את ישיבת המקובלים ״נהר שלום״, על שם רבי שלום שרעבי. התפרסם 
עצה  מבקש  לכל  לרווחה  פתוח  שהיה  לביתו  השכימו  רבים  מופתים.  ובעל  קדוש  כאיש 
וברכה. את הכספים שקיבל מציבור 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. 

23. Unique! A Leaf of Segulot and Refu’ot with the Blessings 
of “VaYivra” which was Personally Used by the Kabbalist 
Rabbi Mordechai Sharabi
According to Rabbi Sharabi’s Shamash, Rabbi Shmuel Shmueli, the leaf 
before us was written by a leading contemporary Kabbalist and was used 
by Rabbi Sharabi as a Segulah for those in need of salvation.
The leaf contains 21 handwritten lines and the blessing of “VaYivra” is 
mentioned in it at least 5 times.
The leaf is accompanied by confirmation by the Shamash Rabbi Shmuel 
Shmueli that the leaf was used by Rabbi Sharabi.
Rabbi Mordechai Sharabi (1908-1984) the world-renowned and eldest 
Kabbalist of Jerusalem of his time and the founder and head of the 
Kabbalistic Yeshiva Nahar Shalom.
Size: 21.5X13.5 cm.
Very good overall condition.
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

24. ״שאלת חינוך הבנים!״ מכתב חשוב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי 
שאול משה זילברמן ראב״ד לודז ״כעת בתל אביב״ – תרפ״ה

״... אודות עניין המדובר בינינו בהיותכם פה בדבר שאלות חינוך הבנים והבנות על טה״ק   
הבירור  ואחרי   ... תושבי  מהחרדים  אצלי  אסיפה  היה  אביב.  תל  בעירנו  הקודש[  ]טהרת 
אמיתת הדבר הנוגע לתכלית הסתדרות אגודות ישראל בכלל, ושאלות החינוך בפרט, נגמר 
בינינו מטעמים כמוסים, אשר מועטים המה ידועים לכם – כי נצרך מקודם כל דבר לייסד .... 
שאלות החינוך על בסיס חזק, ולפתוח חדר כללי מהחרדים עבור אנשי ]פלניא[ בפינות העיר 
שיהיה תחת השגחתי, בצירוף ראשי הוועד ובראשם הרב הג׳ ר׳ ישראל יהושע הערצבערג...״. 

ובחתימתו. מעניין שהוא חותם חותמתו הישנה, שבה כתוב:  ידו  במכתב כתוב כולו בכתב 
״אב״ד פה לאדז״. 

כדאי לשים לב לצורה בה כתב הגאון את התאריך: ״ו׳ עש״ק כ״ו שבט, דף יומא ע״ה, תרפ״ה״! 

המכתב כתוב על דף רשמי שלו. 

הרב שאול משה זילברמן )ט״ו באלול תר״י, אוגוסט 1850 - כ״ג בתמוז תרצ״ט, יולי 1939( 
היה רב בפולין, כיהן ברבנות במספר ערים, ונודע על שם רבנותו בוויירושוב. בסוף ימיו היה 

רבם של חסידי גור בארץ ישראל. וכן היה חבר ברבנות תל אביב. 

בילדותו חלה והיה על סף מוות, האדמו״ר מקוצק הבטיח לאביו שיאריך ימים ואכן הבריא. 
בהיותו בגיל 10 נסע עם דוד אמו ר׳ אלחנן מפיונטקי לחידושי הרי״ם מגור. החידושי הרי״ם 
לו  הורה  עוד  דעה]1[.  יורה  ערוך  שולחן  ללמוד  לו  הורה  מכן  ולאחר  בלימוד,  עמו  דיבר 
האדמו״ר ללמוד אצל רבי שלום צבי הכהן בזגירש. עקב גילו, סירבו לקבלו בישיבה. כשנסע 
ומשנענה בשלילה שלח  בזגירש,  לומד  הוא  בשנית לחידושי הרי״ם, שאלו האדמו״ר האם 
אותו בשנית לשם, בצוותו שיאמר לראש הישיבה שהוא שלחו, והוא אכן התקבל לישיבה. 

בהיותו בגור התחבר לנכדו של האדמו״ר, רבי יהודה לייב אלתר. 

אברהם  רבי  העיר  ורב  הישיבה  ראש  אצל  בקרושנוביץ  ללמוד  נסע  בערך  תרכ״ו  בשנת 
בורנשטיין, לימים רבה של חסידות סוכטשוב. לאחר פטירת האדמו״ר מגור הוא נסע יחד עם 

רבי אברהם אל רבי חנוך הניך מאלכסנדר. 

רבי אברהם מסוכטשוב לכהן  רבו  הניך מאלכסנדר בשנת תר״ל, החל  רבי  לאחר פטירת 
 ;nbsp&.באדמו״רות. הרב שאול משה נשאר חסיד גור, אך שמר אמונים לרבו ה״אבני נזר״

לאחר חתונתו התגורר אצל חמיו 14 שנים, שם הקים ישיבה בשם ״ישיבת ר׳ שאול דווארטער״ 
זו  ועמד בראשותה. בשנת תרמ״ב הועמד ברבנות קוז׳מינקה הסמוכה לקאליש. גם בעיר 
הקים ישיבה. בזמן זה נפטרה אשתו הראשונה והוא נישא בשנית לחנה, בתו של המקובל 
ר׳ חיים הכהן מנובידוואר. באדר תרמ״ט, לאחר שהראב״ד רבי יעקב נפתלי זילברברג עזב 
את וירשוב, נקרא לכהן בה ברבנות. הוא העביר לווירשוב את ישיבתו ומאות תלמידים למדו 

אצלו בתקופה זו. 

בשנת תרע״ב ביקר בארץ ישראל בשליחות האדמו״ר מגור, על מנת ליישב את ההדורים 
בכוללים. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה ברח מעירו לאחר שנודע לו שהרוסים מתכננים 
לתופסו כבן ערובה, על מנת להבטיח שבני העיר לא ישתפו פעולה עם הגרמנים. הוא הגיע 

ללודז׳, מונה לראב״ד בעיר, ולמפקח על הכשרות. 

והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  תרפ״ד  ובשנת  פולין  את  לעזוב  להתכונן  החל  תר״פ  בשנת 
כרב  קיבלוהו  בנימין״,  ״נחלת  בשטיבל  ובפרט  ישראל,  בארץ  גור  חסידי  אביב.  תל  בדרום 
ומנהיג. הוא הצטרף לרבנות תל אביב, אך בהמשך פרש מהוועד הלאומי, בהוראת רבו מגור. 

בשנת תרפ״ט, לאחר עזיבתו של הרב מנחם מנדל כשר את ארץ ישראל, נסע לירושלים 
לומר שיעורים במקומו בישיבת שפת אמת. 

מצב טוב. חורי תיוק. קרע קטן בראש הדף. 
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24. “The Question of the Sons׳ Education!״ – an Important 
Letter Handwritten and Signed by the Gaon Rabbi Shaul 
Moshe Zilberman Rosh Av Beit Din of Lodz “Now in Tel-
Aviv1925 – ״
Written on his official stationery. 
Good condition. Filing holes. A small tear to the top of the leaf.
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Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$
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 800 חשוב!  ומכתב  היסטורית  מודעה   .25
על  המקורי  המסמך  רש״י:  ללידת  שנה 
לבוב-  – נדפסו!  שטרם  חיבוריו  הוצאת 

צרפת, תרס״ה ]1905[ – מאת החכם החוקר 
רבי שלמה בובר והרב צדוק הכהן מצרפת / 

מכתב חשוב בכתב ידו של ר״ש בובר

צדיק״.  יהיה  עולם  ״לזכר  היסטורית:  מודעה  א. 
תוכניתו המפורטת של החכם ר׳ שלמה בובר להוציא 
לאור את חיבוריו ההלכתיים של רש״י, ״מגדולי ישראל 
אדירי התורה אשר מפיו אנו חיים יותר משמונה מאות 
הסדרים,  ספר  רש״י,  סידור  האורה,  ספר   – שנה״ 

איסור והיתר. 

בובר מספר בפירוט על תוכניתו, החל מהיכן השיג את 
כתבי היד, וכלה בתוכנית כיצד להוציאם לאור עולם. 
ואז מוסיף: ״אבל בזה לא יצאנו ידי חובתנו, וראוי ונכון 
לעשות זכרון נצח לדורות הבאים אחרינו, והוא ליסד 
קרן קיימת שפירותיה יהיו מוקדשים לאיזה דבר טוב 
ומועיל״, ועל הקרן הזאת יהיו מופקדים גדולי ישראל. 

לבוב טו״ב חשון תרס״ה. 

בתחתית המודעה נדפס מכתבו של הרב צדוק הכהן רבה 
ומוסיף:  הנ״ל,  התוכנית  על  שמחתו  המביע  צרפת,  של 

פנה  והוא  היה,  צרפת  מילידי  שלמה  רבינו  כי  ״יען 
עלי  מוטל  החוב  בארצנו,  אחריו  הבאים  לכל  הדרך 
לימין החכם השלם מוהר״ר שלמה  ... להיות  הצעיר 
באבער, ולבקש בתחינה מאל אוהבי תורתנו... להעיר 
בכל  ישתתפו  למען  וארץ,  ארץ  בכל  אחינו  לבב  את 

כוחם במלאכת הקודש...״. 

ידו  בכתב  מכתב  בובר  ר״ש  כתב  המודעה  בגב  ב. 
שעפטל,  יעקב  חיים  רבי  הנודע  למדפיס  ובחתימתו 
בהמפעל  להשתתף  ״יואל  הנ״ל.  התוכנית  בעניין 

הזה״. וגם נותן עוד פרטים מעניינים בנושא זה. 

מצב טוב מאוד. חורי תיוק. 

25. Historical Notice and Important Letter! 800 Years since 
Rashi׳s Birth: The Original Document about the Publishing 
of His Compositions that have not yet been Published! – 
Lvov-France, [1905] – by the Scholar Sage Rabbi Shlomo 
Buber and Rabbi Tzaddok Hacohe
  A. A historical notice: the detailed plan of the sage Rabbi Shlomo Buber to 
publish Rashi׳s halachic compositions. 
  Printed on the lower part of the notice is a letter by Rabbi Tzaddok Hacohen, 
the rabbi of France, expressing his joy over the above plan. 
  B. On the back of the notice, Rabbi Shlomo Buber wrote a letter, handwritten 
and signed by him, to the well-known printer Rabbi Chaim Yaakov Sheftal 
about the above plan. 
  Very good condition. Filing holes. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

26. 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. 

מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן אוירבך היה ראש ישיבת 
העשרים.  במאה  ההלכה  פוסקי  מחשובי  תורה,  קול 

מצב טוב מאוד.

26. Letter Handwritten and Signed 
by Rabbi Shlomo Zalman Auerbach 
to the ‘tzitz Eliezer’ – 1948

 

27. אישור נישואין בחתימת האדמו״ר מביאלא זצוק״ל

רבי יחיאל יהושע רבינוביץ )ה׳ בטבת תרס״א - כ״א בשבט תשמ״ב, 
1900–1982, מכונה ״החלקת יהושע״ על שם ספרו( היה האדמו״ר 

מביאלא וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. 

נולד לרבי ירחמיאל צבי, ששימש לימים כאדמו״ר מביאלא )במקביל 
לאחיו ששימשו כאדמו״רים במקומות אחרים( בעיר שדליץ שבפולין. 
בהיותו בן חמש נפטר אביו והוא גדל בבית אבי אמו, האדמו״ר אריה 
עבר  תרע״ד  בשנת  הסב  שנפטר  לאחר  מאוז׳רוב.  )השני(  לייבוש 
האדמו״ר  רבינוביץ,  השיל  יהושע  אברהם  רבי  דודו  אצל  להתחנך 

מביאלא בלובלין. כמו כן נסע לרבי אברהם מרדכי אלתר. 

נישא לרבנית חנה פעשא, בתו של אליעזר ברנהולץ, מחסידי ביאלא 
בעיר ולודבה. בשנת תרפ״ד בגיל עשרים ושלוש שב לעיר שדליץ על 
מנת למלא את מקום אביו בהנהגת חסידות ביאלא. עם התגברות 
חסידים  עודד  החמישית  העלייה  בשנות  ישראל  לארץ  העלייה 

ששאלוהו אם לעלות לארץ ישראל לעשות זאת. 

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

עם  נמלט  ב-1939,  לפולין  פלישתם  במסגרת  לשדליץ  הנאצים  כניסת  בעקבות  ה׳ת״ש,  בשנת  תורה  שמחת  בליל 
בני משפחתו לשטחי פולין שכבשה ברית המועצות במסגרת הסכם ריבנטרופ–מולוטוב. הסובייטים שלחוהו לסיביר. 
בשנת תש״ב עלו שלושה מבניו ארצה במסגרת עליית ילדי טהראן. בל״ג בעומר ה׳תש״ז הגיע לישראל והתאחד עם בני 

משפחתו. השתקע והקים את בית מדרשו בתל אביב-יפו. 

בשנת תשט״ז העתיק את מקום מגוריו לירושלים שבה הקים את בית מדרשו. 

בתחילת שנות ה-60 החל לכהן כחבר במועצת גדולי התורה, אך מיעט להשתתף בישיבותיה. כששאלוהו על כך אמר: 
״מקובלת עלי דעתו של הרבי מגור כי יש לו סייעתא דשמיא״. 

נפטר בביתו בכ״א בשבט תשמ״ב )1982( ונטמן בהר הזיתים. 

  כתביו יצאו לאור בסדרת הספרים ״חלקת יהושע״, על התורה בחמישה כרכים. ספרו ״סדר היום״ נדפס בחייו. כמו כן 
כונסו ההקדמות שכתב לספרי חסידות ביאלא ונדפסו בספר ״חלקת יהושע״. 

  סידורי התפילה של החסידות מעוטרים בדברי תורתו ונקראים על שמו: ״סדור תפילה חלקת יהושע״, ״מחזור חלקת 
יהושע״ ו״תהילים חלקת יהושע״. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,500$

30

אישורי  ארבעה   .28
נישואין קדומים בחתימת 
הגה״צ  הקידושין  מסדר 
רבי יעקב משה חרל״פ, 
חסד׳  ׳שערי  של  רבה 
׳מרכז  הישיבה  וראש 
של  דפים  על   – הרב׳ 

׳העדה החרדית׳

תרפ״ד  משנת  האחד 
תרפ״ה  משנת  והשני   ,1924

1925, והשלישי משנת תרפ״״ט 1929, והרביעי 
משנת תרצ״ב 1932. 

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

מצב טוב. פגמים בשוליים. 

29. מכתב נדיר מהרבי הקדוש מאוסרבצא, 
 - ובחתימתו  קודשו  יד  כתב  בעצם 
של  התורה  דברי  על   -  ]1908[ תרס״ח 
אביו האדמו״ר - ברכות לקראת השנה 

החדשה

האדמו״ר  של  קודשו  יד  בכתב  ארוך  מכתב 
צם  אשר  מאוסטרובצא,  יחזקאל  רבי  הרה״ק 
ארבעים שנה ברציפות בכדי למנוע את השואה, 

ונודע בגודל פרישותו וקדושתו המופלגת.>/ 

המכתב הוא בשם אביו האדמו״ר הרה״ק רבי 
יחיאל מאיר מאוסטרובצא, ונשלח אל חסידיו 

בארץ הקודש.  

אוסטרובצא, תרס״ח ]1908[.

מדבר  האדמו״ר  שלפנינו  במכתב 
בעניין התורות של אביו ששלח לארץ 
רבי  הרה״ק  ]אביו,  לי  ״ואמר  ישראל: 
שכתבתי  עשיתי  שטוב  יחיאל[  מאיר 
ירצה  ]ואם  ואיה״ש  התורה,  זו  לכם 
השם[ כשאפנה אכתוב לכם עוד ד״ק 

]דברי קודשו[״. 

בסיום המכתב הוא מבקש מהחסידים 
בארץ הקודש: 

״אבקשו להזכירני במקומות הקדושים 
עלי  לקבל  ושאזכה  הנוראים,  בימים 

עול תורה ועול מלכות שמים, שאשוב בתשובה שלימה״. 

בסיום המכתב חתימת יד קדשו ״יחזקאל הלוי בהגה״ק שליט״א״. 

וחותם בברכות: ״בברכת כתיבה וחתימה טובה וכל טוב סלה.. שנה טובה ומתוקה״. 

היה   )1942 בדצמבר   13 תש״ג,  בטבת  1886-עשרה  )תרמ״ז,  הולשטוק  הלוי  יחזקאל  רבי 
האדמו״ר השני מאוסטרובצה ובנו של מייסד החסידות, ר׳ מאיר יחיאל. היה מגדולי חסידיו 

של רבי דוד משה פרידמן, האדמו״ר מצ׳ורטקוב. נספה בשואה. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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30. ״שר החוץ של חסידי בעלז״ - ברכת שנה טובה 
הורוויץ  יהודה  חיים  רבי  ובחתימתו של  ידו  בכתב 

הי״ד, אשר נספה בשואה – תרח״ץ ]1938[

לשנה  ברכות  מכתב 
גלויה,  גבי  על  הבעל״ט, 
כתוב בכתב ידו ובחתימתו 
של ״שר החוץ של בעלז״, 
הורוויץ  יהודה  חיים  רבי 

מרישא, הי״ד. 

הורוויץ  יהודה  חיים  רבי 
זאב  אלטר  רבי  בן  מרישא 
לכהן  סירב  מסטריזוב. 
ברבנות והיה מעסקני הצבור 
החשובים ביותר ברישא. היה 
ונחשב  בלז  לצדיקי  מקורב 

למייצגם אצל השלטונות. נספה בשואה. 

נולד למשפחת רבנים חסידיים מיוחסת. צאצא של הרב נפתלי 
צבי הורוביץ, מייסד חסידות רופשיץ ואדמו״רה הראשון. אביו, 
הרב אלתר זאב הורוביץ, היה אחד משני רבנים שטענו לכתר 
אברהם  הרב  של  ובנו  בסטז׳יז׳וב,  היהודית  הקהילה  רבנות 

יהודית רדימישלר, בתו של  הייתה הרבנית  אבא הורוביץ שהיה רב בעיר שנדישוב. אמו 
הרב סנדר רדימישלר מהעיר מעליץ. 

בבגרותו החל לעסוק בעסקנות לטובת הקהילה היהודית, הוא לא תכנן לכהן כרב והחל 
ליצור קשרים במסדרונות השלטון. בין חבריו היו אישים שנעשו לימים בעלי עמדות מפתח 
וראו בו מי שדרכו יוכלו להוביל מהלכים מול הקהילה היהודית. מאידך, כאביו היה ממתנגדי 

התנועה הציונית, ובשל כך עורר את חששם והתנגדותם של אנשי התנועה בעירו. 

בשל קשריו בממשל, נקרא בקרב היהודים בכינוי ״שר החוץ של בעלז״. הוא התגורר בז׳שוב. 

הרשמי  כרבה  הורוביץ  קלמן  קלונימוס  הרב  בנו  של  למינויו  הביא  אביו,  פטירת  לאחר 
האחרון של סטז׳יז׳וב. הבן נמלט עם פרוץ מלחמת העולם השנייה למזרח פולין ונשלח 
בידי הנאצים, מקום קבורתו לא  כיבוש האזור  בידי הסובייטים לרוהאטין שבה שהה עד 

נודע. 

רבי חיים יהודה הורוביץ התגורר עם משפחתו בז׳שוב, הוא ובני משפחתו גוועו ברעב בעת 
שהסתתרו במרתף סמוך לביתם. 

מצב טוב. 

 Shana – ״The Foreign Minister of the Belz Hassidim״ .30
Tovah Greeting handwritten and Signed by Rabbi Chaim 
Yehuda Horowitz, who Perished in the Holocaust – [1938]
A letter with Shana Tovah greetings, on a postcard, handwritten and signed 
by ״The Foreign Minister of Belz״, Rabbi Chaim Yehuda Horowitz of Risha. 
Rabbi Chaim Yehuda Horowitz of Risha, the son of Rabbi Alter Ze׳ev of 
Strizov. Refused to serve as a rabbi and was one of the most important 
publish functionaries in Risha. Was close to the Tzaddikim of Belz and was 
considered their representative before the authorities, thus his title ״The 
Foreign Minister of Belz״. Perished in the Holocaust. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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31. נדיר מאוד! קבלה שקיבל 
האדמו״ר הקדוש רבי אלעזר 
מאושפיצין הי״ד חתן ה׳דברי 
חזרתו  לפני  מצאנז,  חיים׳ 
בשנת תרצ״ט לאירופה, בה 

נספה בשואה

קבלה שהוא וזוגתו הרבנית קיבלו. 

בשנת תרצ״ו עלה האדמו״ר לארץ ישראל והתיישב בצפת. בשנת תרצ״ז עבר לירושלים 
והקים בית כנסת בשכונת מאה שערים, ברחוב עין יעקב. הוא נהג לשמור יום טוב שני 
ישראל. בשנת תרצ״ט חזר לפולין מטעמי בריאות. בזמן השואה  גלויות גם בארץ  של 

גורש לקשאנוב הסמוכה, ובהמשך גורש עם שאר היהודים לסוסנוביץ בה נפטר. 

מצב טוב. 

31. “The Foreign Minister of the Belz Hassidim״ – Shana 
Tovah Greeting handwritten and Signed by Rabbi Chaim 
Yehuda Horowitz, who Perished in the Holocaust – [1938]
Risha, the son of Rabbi Alter Ze׳ev of Strizov. Refused to serve as a rabbi 
and was one of the most important publish functionaries in Risha. Was 
close to the Tzaddikim of Belz and was considered their representative 
before the authorities, thus his title ״The Foreign Minister of Belz״. 
Perished in the Holocaust. 
Good condition.



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$
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32. אישור נישואין בחתימת האדמו״ר מקרטשניף זצוק״ל נדיר ביותר!

רבי דוד משה רוזנבוים )ט׳ בתשרי ה׳תרפ״ה, 7 באוקטובר 1924 - ט״ו בתמוז ה׳תשכ״ט, 1 ביולי 
1969( היה האדמו״ר השלישי מקרטשניף, ומקים החסידות ברחובות שבישראל, לאחר השואה. 

נולד לרבי אליעזר זאב רוזנבוים, האדמו״ר מקרעטשניף. בשנת ה׳תש״ד, כשנשלח עם אביו 
היות  מהשואה  ינצל  כי  לו  והבטיח  דרכו,  לממשיך  אביו  הסמיכו  באושוויץ,  השמדה  למחנה 

שעם ישראל זקוק לו. 

לאחר השואה הגיע לעיר סיגעט, שם מונה על ידי תלמידיו לאדמו״ר. בשנת ה׳תש״ו התחתן 
עם אסתר רחל, בת גיסו, האדמו״ר רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנה )נפטרה בחודש כסלו 

ה׳תשל״ה בתאונת דרכים(. 

נהרס  העצמאות  במלחמת  בירושלים.  והתגורר  לישראל  עלה  )ה׳תש״ז(   1946 שנת  בסוף 
איש  לרחובות, בעצת החזון  ה-50  והוא עבר בתחילת שנות  הירדני,  הלגיון  ביתו מהפצצות 
שאמר לו שיקים דווקא שם קהילה חרדית. הקים בעיר את ישיבת ״שער אליעזר״ על שם אביו, 
ואת מוסדותיו. כיום המקום הפך לקריית חסידות קרעטשניף. התפרסם בכל העולם כפועל 

ישועות ומחולל ניסים, ואלפים נהרו להתברר מפיו ונושעו על ידו. 

למקום  הפך  וקברו  ברחובות,  הקברות  בבית  נטמן  הוא  רבים.  אלפים  השתתפו  בהלווייתו 
לתפילה להמונים, וסיפורים רבים נקשרים לישועות וניסים המתחוללים בתפילה על קברו. 

32. Marriage Confirmation Signed by the Rebbe of Kretshnif 
– Extremely Rare!
Rabbi David Moshe Rosenbaum (1924-1969) was the third Rebbe of Kretshnif 
and the founder of the Hassidism in Rechovot, Israel after the Holocaust.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

33. עבודת הקודש – חתימת האדמו״ר רבי פנחס חיים טויב מראזלע – ווריאנט

ספר עבודת הקודש, מאת רבי מאיר אבן גבאי. למברג תר״ט. ארבעה חלקים, עם שערים 
נפרדים. 

בדף הפורזץ רישום בכתב יד האדמו״ר ״זה הספר הקדוש עבודת הקודש שייך לי הצעיר 
פינחס חיים טויב בהרב אבדפ״ה ז״ל הכ״מ נכד הרב הקדוש מקאמרנא שליט״א״. 

שני רישומים דומים בדפי הספר. 

בשער הספר חותמת האדמו״ר רבי ״פינחס טויב אב״דק ראזדל״. 

חותמת נוספת ״משה עזרא טויב בן הה״צ מראזלא חתן הה״צ מקאלאמייא שליט״א:״. 

ווריאנט: 

העותק שלפנינו – בשונה מהעותקים המצויים בבית הספרים הלאומי, ומזה שנרשם במפעל 
הביבליוגרפיה – כולל שער לחלק הראשון. 

בגב השער נדפסה הסכמת הגאון רבי ענזיל צאזמיר מסטריא, מחבר שו״ת מהריא״ז, תלמידו 
של בעל ׳קצות החושן׳ שערך את ספרו ׳אבני מילואים׳. 

רבי פנחס חיים טויב מרוזלא, נולד בשנת תרכ״ז, היה חתן רבי אברהם חיים הורביץ )השני( 
מלינסק. כיהן אחרי אביו רבי יהודה צבי ברוזלא, כבר בהיותו כבן תשע-עשרה בלבד. 

משה  יעקב  ורבי  מסטרטין  צבי  יהודה  רבי  דודו  משינוויא;  שרגא  יחזקאל  רבי  אצל  למד 
מקומרנא. 

גדולי ישראל העריכוהו עד למאוד. מסופר על הרה״ק רבי ישראל מוויז׳ניץ שהיה לובש בגדי 
שבת לכבודו פגישתו עם הרבי מרוזלא. 

 הוא חיבר ספרים רבים, אך לא זכינו שיצאו לאור הדפוס. 

נרצח  מבריזדוביץ.  ברוך  רבי  חתן  היה  בסאמאש-איוואר.  כאדמו״ר  כיהן  עזרא  משה  רבי 
באושוויץ ה׳ בסיוון תש״ד עם כל משפחתו. 

מצב טוב. סימני עש מועטים. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

]האדמו״ר  קדישין  עירין   .34
ובנו האדמו״ר מסדיגורא[  מרוז׳ין 
– ורשה, 1885 – מהדורה ראשונה 

– חתימות

מצב כללי טוב. 

34. Irin Kaddishin [The 
Rebbe of Ruzhin and 
His Son the Rebbe of 
Sadigura] – Warsaw, 1885 
– First Edition – Signatures
Good overall condition. 

חותמת   – השלום  ארצות   .35
רבינוביץ  פנחס  רבי  האדמו״ר 

מקנטיקוזבה

ורשה. תרכ״א.  ארצות החיים להמלבי״ם. 
רבי  של  חותמות  בספר  מקומות  בכמה 
רבי  בן  )תרכ״א-תרפ״ו(  רבינוביץ  פנחס 
ליניץ.  שושלת  מקנטיקוזבה,  יואל  יצחק 
חיבר ספר )עודנו בכתב יד( ׳עבודת יצחק׳ 

על התורה. 

35. Artzot HaShalom – 
Stamp of the Rebbe Rabbi 
Pinchas Rabinowitz of 
Kantikoziba
Artozt HaChaim by the Malbim. 
Warsaw, 1861. In several places 
in the book, the stamp of Rabbi 
Pinchas Rabinowitz (1861-1926) 
the son of Rabbi Yitzchak Yoel of 
Kantikoziba, the Linitz dynasty. 
Authored the book (still a 
manuscript) ‘Avodat Yitzchak׳ on 
the Torah.
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$

36

רבי  – האדמו״ר  – למברג, תרל״ו  לפרנסה! לחם שמנה  סגולה   .36
מנשה מרופשיץ – מהדורה ראשונה - נדיר מאוד!

מצב טוב. יש באמצע הספר קרע בשני דפים. 

המחבר: רבי מנשה נולד בשנת תקנ״ה. היה תלמידו של רבי צבי הירש מרימנוב. 
נפטר בשנת תרכ״א. השאיר שתי בנות. חתניו היו ממלא מקומו רבי יצחק מארילוס 
רבי  היה חתנו  בזיווג ראשון  מוורצקי.  ישכר בעריש  ורבי  מירוסלב(  רבי שמעון  )בן 

חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגט. 

36. Segulah for Livelihood! Lecham Shamnah – 
Lemberg, 1876 – the Rebbe Rabbi Menashe of Ropshitz 
– First Edition
Good condition. A tear to two leaves in the middle of the book. 
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פתיחה 
Opening Price

250$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$

37

37. שפת אמת ]חסידות[ – הרה״ק רבי משולם פייביש מברעזאן – מהדורה 
ראשונה – למברג, תרל״ט ]1879[ – נדיר מאוד

שפת אמת. חובר על ידי הגאון הקדוש רבי משולם פייביש היילפרין מברעזאן זיע״א, חתנו 
של הגאון הקדוש רבי אשר מראפשיץ זיע״א. 

״עשרה אופנים על סופו נעוץ בתחילתו, כ״ו אופנים על ב׳ רבתי דבראשית, ל״ב אופנים על 
תיבת בראשית, ועל כל חמישה חומשי תורה״. 

מהדורה ראשונה ונדירה. סטפנסקי חסידות מס׳ 590. 

מאלעסק,  שמח׳  ה׳לב  מבעל  מטאלנא,  דוד  רבי  מהגה״ק  חמות  להסכמות  זכה  הספר 
מבעל ה׳צמח צדיק׳ מוויז׳ניץ, מבעל ה׳ייטב לב׳ מסיגעט, וכן מגאוני ישראל ה״מתנגדים״ 

כמו הגאון רבי צבי הירש אורנשטיין, רבי שמעון סופר, ועוד. 

מקומות  בכמה  וישן  פשוט  שיקום  האחרון.  בדף  וחורים  קרעים  ובלאי.  פגמים  טוב.  מצב 
בספר, כולל בשער )ראו תמונה(. 

37. Sefat Emet [Hassidism] – Rabbi Meshulam Feivish of 
Brezhan – First Edition – Lemberg, [1879] – Extremely Rare
Sefat Emet. Authored by Rabbi Meshulam Feivish of Brezhan, the son-in-
law of Rabbi Asher of Rapshitz. 
First, rare edition, Stefansky Chassidut no. 590. 
Many approbations by leading rabbis, including ״Mitnagdim״ such as Rabbi 
Zvi Hirsch Orenstien, rabbi Shimon Sofer and more. 
Good condition. Flaws and wear. Tears and holes to the last leaf. Simple 
and old restoration in several places in the book, including the title page 
(see picture). 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

38

מהדורה   – הרמה  האמונה   .38
האדמו״ר  חותמת   – ראשונה 

מסדיגורא

תרי״ג  דמיין,  פרנקפורט  הרמה.  האמונה 
]1853[. מהדורה ראשונה. 

בשער הספר חותמת האדמו״ר רבי ״נחום 
אריה  של  איור  עם  פרידמאן״,  דובער 
בתחתית  נוספת  חותמת  וכן  במרכזה. 
השער, דהויה, שנצבעה ביד. הוא נכדו של 
האדמו״ר הקדוש רבי ישראל מרוז׳ין. היה 

בעל ספריה גדולה וחשובה. 

יהודית. חובר על  פילוסופיה  תוכן הספר: 
ידי הראב״ד מטוליטלא. 

העברי  החלק  רק  נמצא  שלפנינו  בעותק 
האחרים  העותקים  לעומת  הספר,  של 
וביאור  תרגום  גם  בהם  שיש  הידועים 

בגרמנית. 

כריכה מקורית עתיקה מעוטרת בזהב. 

מצב טוב. בלאי. 

38. HaEmunah HaRama – First 
Edition – Stamp of the Rebbe 
of Sadigura
HaEmunah HaRama (Jewish 
philosophy). Frankfurt am Mein, 
[1853]. First edition. 
On the title page, the stamp of the 
Rebbe Rabbi Nachum Dober Freidman. 
With an illustration of a lion in its 
center. An additional stamp om the 
lower part of the title page, faded, 
hand-colored. He was the grandson of 
the Rebbe Rabbi Yisrael of Ruzhin, who 
owned a large and important library. 
The copy before us contains only 
the Hebrew section, unlike other 
copies which contain also a German 
translation and commentary. 
Original, ancient binding, with golden 
decorations. 
Good condition. Wear. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

39

של  העותק  מועד,  סדר  משניות   .39
מבית  עותק  הורוויץ,  אשר  ר׳  האדמו״ר 
הרה״ק רבי אשר מרימינוב-קראקא, עם 

חותמות נדירות

משניות סדר מועד. פראג ]תקצ״ז?[. 

חותמת  מופיעה  דפים  ובמספר  הספר  בשער 
ר״א  הרה״צ  בבית  תורה  מחזיקי  ״חברה  נדירה: 

מרומנאוו שליט״א פה קראקא״. 

רימינוב  אב״ד  הורוויץ  ישעיה  אשר  רבי  הרה״ק 
מאיר  רבי  הרה״ק  של  בנו  מלך׳,  ׳מעדני  בעל 

מדז׳יקוב בעל אמרי נועם. 

היה חתנו של הרה״ק רבי יוסף מרימינוב, בנו של 
הרה״ק רבי צבי הירש )משרת( מרימינוב זיע״א. 

החל להתנהג באדמו״רות לאחר פטירת חמיו. 

לקרקוב  עבר  תרס״ה  בשנת  תר״כ.  בשנת  נולד 
שם  לווינה  ברח  הראשונה  העולם  ובמלחמת 

התגורר עד פטירתו בכ״ז בחשוון תרצ״ה. 

ישראל  רבי  חתן  מרימנוב  חיים  צבי  רבי  היה  בנו 
הגר מויז׳ניץ. חתנו היה רבי יצחק פרידמן בנו של 
וממלא מקום חותן חותנו  ישראל מסדיגורה  רבי 

רבי יוסף ברימנוב. 

מצב טוב. פגמים ובלאי. כתמים שונים. 

39. Mishnayot Seder Moed, a 
Copy from the House of Rabbi 
Asher of Riminov-Krakow, with 
Rare Stamps
Mishnayot Seder Moed. Prague [1837?]. 
Appearing on the title page of the book 
and on several other leaves is a rare stamp 
of the ״Machzikei Torah association in 
the house of R.A. of Riminov here in 
Krakow״ (Hebrew). 
Rabbi Asher Yeshaya Horowitz (1860-
1935), Av Beit Din of Riminov author of 
 the son of Rabbi ,׳adanei Melech׳Ma׳
Meir of Djikov author of ׳Imrei Noam׳. 
Good condition. Flaws and wear. Various 
stains. 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 3,000$
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40. חתימת הרה״ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם )בעל ה׳דברי יחזקאל׳?(, 
על ספר זכר דוד, ליוורנו תקצ״ז

זכר דוד. ליוורנו תקצ״ז. מאת רבי דוד זכות. מאמר שני. כיהן כרבה של מודינא ומגדולי חכמי 
איטליה. 

בספר חתימה עתיקה: ״יחזקאל שרגא הלברשטאם״. 

רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה )כ׳ בשבט ה׳תקע״ה, 1815 - ו׳ בטבת ה׳תרנ״ט, 19 
בדצמבר 1898( היה בנו הבכור של רבי חיים הלברשטאם מצאנז. אדמו״ר, רב, מגדולי גליציה 

בדורו ומייסד שושלת שינאווא. מכונה הדברי יחזקאל על שם ספרו. 

משה  רבי  הרה״ק  של  בנו  שרגא,  יחזקאל  רבי  נכדו  של  היא  והחתימה  יתכן  לחילופין 
הלברשטאם. הוא כיהן כרב ואדמו״ר בשינובה. היה חתנו של רבי יהושע מבוכניה, נכדו של 

רבי יוסף זאב מקשאנוב. 

40. Signature of Rabbi Yechezkel Sheraga Halberstam 
(Author of the ‘Divrei Yechezkel?), on the Book Zecher David 
– Livorno, 1837
Zecher David, by Rabbi David Zacuto. Livorno, 1837. Served as the rabbi of 
Modena and one of the leading sages of Italy.
In the book and ancient signature: “Yechezkel Sheraga Halberstam”, either 
the eldest son of Rabbi Chaim Halberstam of Sanz, author of ‘Divrei Yechezkel’ 
or his grandson, the son of Rabbi Moshe Halberstam.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

41

41. התהילים של אדמו״רי בית ספינקא - קודש הקדשים!
תהילים עם פירוש תוספת חיים. הסכמות גאוני ישראל. העותק של שני חתניו של ה׳אמרי 

יוסף׳ מספינקא: 

המהרש״ם  של  נכדו  זצ״ל,  רובינשטיין  יקיר  אברהם  רבי  של  וחתימות  חותמות  בספר  א. 
מברעזאן. 

ב. בספר חותמת )מעט דהויה( של האדמו״ר רבי נחמן כהנא מספינקא, אשר משנת תרמ״ה 
שימש כרבה של קהילת ספינקא. נפטר בחיי אביו וחותנו בשנת תרס״ח. ספרו ׳אורחות חיים׳ 

 ;nbsp&.על השולחן ערוך

כמו כן נמצאת בספר חותמת רבי מאיר גראס זצ״ל. 

רישומים רבים בעברית ובלועזית. 

העבודה.  ועל  התורה  על  וישב   , חותנו  שולחן  על  סמוך  היה  רובינשטיין  יקיר  אברהם  רבי 
ואחר מכן העתיק את דירתו לעיר האלמין, שם ניפטר בגיל צעיר.)אלמנתו נישאה להאדמו״ר 

מקומארנא, ר׳ יעקב משה סארפין( . 

בשבתו בספינקא נערכו לרבי אברהם יקיר השובות הבאות : 

שו״ת מהרש״ם חלא א׳ סי׳ עא : בבית שיש בו חלק גדול ...ניכנסים משם לחדר קטן ... ויש בו 
לרבע ד׳ על ד׳ ]אמות[ אי חייב במזוזה .שם חלק ב סי׳ רכב : בב׳ שותפין בחנות מכלי כסף 

וזהב והשאיל א׳ מהשותפין טבעת לאחד לקדש בו שלא בידיעת שותפו. 

)שטר  בדין מכירת בחמץ שרצה לחדש למכור בע״פ בלא שום שט״מ   : סי׳ רכב  שם שם 
וגורע  דמלכותא(  )בדינא  בדד״מ  בעלמא  חספא  בלה״ק  שטר  כי  עדים  בפני  רק  מכירה( 
ממכירה בע״פ. והרב האבדק״ק אונטרדאם נ״י )רבי מורדכי יהודה עוו( הורה שלא ימכרו רק 
בשט״מ וסגי בשט״מ בלה״ק.. ולכן נלע״ד העיקר שלא לשנות ממנהג אבותינו. שו״ת ערוגת 
הבשם או״ח ס׳ עה: ...ובענין ס״ת אשר דרש )כפי הנראה בענין בכ׳ של אלוקיכם( לא הגיעני 
ע״ד קושייתו על  ידיעה מזה..  לי שום  ואין  )מספינקא( שום תמונות אות משום אדם  משם 

הרמב״ם פ״ו מה׳ מעילה 

 מצב בינוני, עם פגמים וקרעים.

41.  The Book of Psalms of the Rabbes of Spinka – Holy of 
Holies!
The Book of Psalms with the Tosefet Chaim commentary.
The copy of the two sons-in-law of the ‘Imrei Yosef’ of Spinka:
A. Stamps and signatures of Rabbi Avraham Yakir Rubenstein, the grandson 
of the Maharsham of Brazen.
B. A stamp (lightly faded) of the Rebbe Rabbi Nachman Kahana of Spinks.
Moderate condition. Flaws and tears.
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פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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 – תקס״ט  למברג,   – תרומה  גידולי   .42
עותק מיוחס – הסכמות חסידיות

תקס״ט.  בויניציאה(,  )כמו  למברג  תרומה.  גידולי 
שער בדיו אדומה. 

בפתח הספר נדפסו הסכמות מאת גדולי החסידות, 
ובהם המגיד מקאזניץ, החוזה מלובלין, רבי מנחם 

מנדל מרימנוב, ועוד. 

בשער הספר חותמות: 

בוקובסק  אב״ד  פרענקיל״–  תאומים  ״פינחס  רבי 
ה״דברי  בעל  האדמו״ר  של  חתנו  היה  וצשינוב. 
ברבנות  אביו  מקום  וממלא  משינאווא,  יחזקאל״ 
חיים׳  ה׳דברי  לבעל  מאוד  מקורב  היה  ציעשנוב. 

מצאנז. 

חותמות בנו 

אב״ד  פרענקיל״,  תאומים  העשיל  ״יהושע  רבי 
חיים  רבי  האדמו״ר  זקנו  דודו  של  חתנו  ספאקוב, 
בשנת  נפטר  מחנטשין.  שטרנפלד-הורוויץ  שמואל 

תרנ״ד. 

תאומים  העשיל  ״יהושע  השער:  בראש  חתימתו 
פרענקיל בלאאמ״ו הג׳ החסיד מ ׳ פינחס זללה״ה״. 

חתימה נוספת עתיקה, לא מפוענחת. 

42. Gidulei Terumah 
– Lemberg, 1809 – 
Pedigreed Copy – 
Hassidic Approbations
Gidulei Terumah. Lemberg 
(like in Venice) 1809. Title 
page with red lettering. 
Printed at the beginning of 
the book are approbations 
by leading Rebbes, including 
the Maggid of Kozhnitz, 
the Seer of Lublin, Rabbi 
Menachem Mendl of Rimnov 
and more. 
On the title page of the boo, 
, stamps of rabbi Pinchas 
Frankel-Teomim and his son 
Rabbi Yehoshua Heschil, 
whose signature also 
appears on the title page. 
An additional ancient, 
undeciphered signature. 
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43. תבנית אות יוסף – מהגאון החסיד הקדוש 
חנטשין  אב״ד  זיע״א  מרגליות  יוסף  רבי 

ואוסטרובצה – מהדורה ראשונה ונדירה

ספר נדיר מאוד! ״תבנית אות יוסף״. כולל שער מעוטר 
בתחריט, עם דמות ייחודית בתחתיתו. 

בספר נדפסו חידושי הלכות על מספר מסכתות, מאת 
הגאון רבי יוסף בן אביגדור מחנטשין. הספר נדפס בעיר 

פרנקפורט דאודר, בשנת תקי״ב ]1752[. 

״מאיר  רבי  הגאון  של  חותמתו  מצויה  הספר  בשער 
נספה  אשר  והגליל״,  ביסטריץ  דק״ק  אב״ד  שפיטץ 
בשואה הנוראה בשנת תש״ד. היה חתנו של רבי שלמה 
ה׳יריעות  בעל  של  נכדו  ביסטריץ,  אב״ד  אולמן  זלמן 

שלמה׳. 

השואה,  אחרי  מקומו  את  מילא  שפיץ  משה  רבי  בנו 
ולימים הקים בית מדרש ביסטריץ בשכונת בורו פארק 
לייב  זלמן  הרב  האדמו״ר  הוא  חתנו  הברית.  בארצות 

טייטלבוים מסאטמר. 

אב״ד  מרגליות  יוסף  רבי  החסיד  הגאון  הוא  המחבר 
פולין  עשירי  מגדולי  טארניגראד.  ואב״ד  אוסטרובצה 
ועם זאת מיוחס ולמדן גדול. שימש כדיין בלובלין שלא 
על מנת לקבל פרס. היה מגדולי חסידיו של רבי יעקב 
יצחק הורוויץ ה״חוזה״ מלובלין ולפי אחד המקורות הוא 
ונפלאות״,  נוראות  ממנו  ״ומספרים  ללובלין.  שהביאו 

נכתב עליו ב׳שם הגדולים החדש׳. 

ומעניין  ישראל,  מגאוני  רבות  הסכמות  נדפסו  בספר 
יוסף, לבין דמותו של  שהם מקשרים בין המחבר, רבי 

יוסף הצדיק. 

מצב כללי טוב. 

43. Tavnit Ot Yosef – by Rabbi Yosef Margaliyot Av Beit 
Din of Chentshin and Ostrovatza – First Edition
Extremely rare book! ״Tavnit Ot Yosef״. With a title page decorated with 
an engraving, with a unique figure on its lower part. 
Printed in the book are Halachic novellae by Rabbi Yosef ben Avigdor 
of Chentshin. The book was printed in Frankfurt an der Oder in [1752]. 
Appearing on the title page of the book is the stamp of Rabbi Meir Spitz 
Av Beit Din of Bistritz, who perished in the Holocaust in 1944. 
The author is Rabbi Yosef Margaliyot, Av Beit Din of Ostrovatza. He was 
one of the richest men in Poland yet also a great scholar. Served as an 
unpaid Dayan in Lublin. Was one of the leading Hassidim of Rabbi Yaakov 
Yitzchak Horowitz, the ״Seer of Lublin״. 
Good overall condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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מהאדמו״ר  חשוב  מכתב   .44
״הנני   – ]ברוקלין[  מציעשינוב 

ישראלי הדר במדינה זו״

ידו  בכתב  וחשוב  מעניין  מכתב 
שלום  רבי  האדמו״ר  של  ובחתימתו 
הלברשטאם  רבין  שרגא  יחזקאל 

מציעשינוב, ברוקלין. אלול תשט״ז. 

האדמו״ר כותב את המכתב אל רבי 
ישראל פורת: 

אבל  ישראל,  מארץ  אינני  כי  אם  ״... 
אבל  זו,  במדינה  הדר  ישראלי  הנני 
בפרנסה הנני כמו בן חו״ל... לדאבוני 
ובכן  הספרים,  לקנות  ביכולת  אינני 
אם אמצא חן בעיניו בבקשה לכבדינו 

בחיבוריו מבוא התלמוד....״. 

מצב טוב מאוד. כתוב על דף רשמי. 

44. Important Letter by the Rebbe 
of Tsyeshanov [Brooklyn] – ״I am 
an Israeli Living in this State״
An interesting and important letter 
handwritten and signed by the Rebbe 
Rabbi Shalom Yechezkel Sheraga Rabin 
Halberstam of Tsyeshanov, Brooklyn. Elul, 
1956. 
The letter writes to Rabbi Yisrael Porat: ״… 
although I am not from the Land of Israel, 
but I am an Israeli living in this state and 
in my livelihood I am like someone living 
abroad … unfortunately, I cannot by the 
books … therefore I ask that he honor us 
with his compositions Mavoh Hatalmud…״ 
Very good condition. Written on official 
stationery. 
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פתיחה 
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100$

הערכה
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200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$
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45. חידושי המאירי – ברלין תרי״ט – מהדורה ראשונה – חתימת וחותמת 
הגאון רבי מרדכי שווארץ מסיגעט

נוספת:  רבי מרדכי שווארץ. בשער הספר חותמתו. חתימה  בדף הפורזץ חתימת הגאון 
״הק׳ יצחק בנימין ]?[״. 

מצב טוב. כתמי רטיבות. 

45. Chidushei HaMeiri – Berlin, 1859 – First Edition – 
Signature and Stamp 
of Rabbi Mordechai 
Schwartz of Siget

מהדורה  אליעזר,  דמשק   .46
 - ]תש״ט[  ונדירה  ראשונה 
רבי  האדמו״ר  של  העותק 
מלובלין-בני  איגר  אברהם 

ברק

46. Damesek Eliezer – 
First and Rare Edition 
[1949] – the Copy 
of the Rebbe Rabbi 
Avraham Eiger of 
Lublin-Benei Berak
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

47. בית ועד לחכמים – קראקא, תרמ״ד – הסכמה חשובה מהרבי מקומרנא 
– מהדורה ראשונה

בית ועד לחכמים. ערכים לסדר תנאים ואמוראים. מאת הגאון רבי יעקב צבי יאליש בעל 
׳מלוא הרועים׳. בשער הספר נכתב בכתב יד: ״מוגה ושלם״. 

הסכמות חשובות מאת רבי העניך אב״ד אלעסק, רבי דוד הלברשטאם, והאדמו״ר רבי 
אליעזר צבי סאפרין מקומרנא. הסכמתו של האדמו״ר מקומרנא הינה ארוכה ומעניינת, 
משנת תרמ״ד, ובסופה הוא כותב: ״ובזכות בעל המחבר ובזכות תורתו הקדושה יעמוד לי 
שאוכל אני ג״כ להוציא לאור כל חיבורי בן ביתי על תורה וחמש מגליות ודמשק אליעזר 

על הזהר הקדוש ואור ענייים כל שבעה חלקים וחלק ראשון כבר נדפס״. 

רבנים  של  שמות  גם  נזכרים  בהם  הפרענומעראנטען״,  ״שמות  נדפסו  הספר  בתחילת 
ואדמו״רים חשובים. 

מצב טוב. 

47. Beit Va׳ad LaChachamim – Krakow, 1884 – Important 
Approbation by the Rabbi of Komarno – First Edition
Beit Va׳ad LaChachamim, by Rabbi Yaakov Zvi Yalish author of ׳Meloh 
HaRoim׳. Handwritten on the title page of the book: ״Proofread and 
complete״ (Hebrew). 
Important approbations by leading rabbis, including the Rebbe Rabbi 
Eliezer Zvi Safrin of Komarno. 
Printed at the beginning of the book are names of subscribers, including 
names of important rabbis and Rebbes. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

 – ביותר!  ונדירה  ראשונה  מהדורה   – מרוז׳ין  מהרה״ק  ישראל  כנסת   .48
ורשה, תרס״ו – עותק מיוחס

מצב טוב. נדיר מאוד למצוא עותק יפה כזה ממהדורה נדירה זו! 

בפתח הספר חותמתו של האדמו״ר רבי אברהם איגר מלובלין. בשער הספר חתימות של 
רבי ישראל טייטלבוים. 

בסוף הספר נדפסו שמות הפרינומעראנטין. 

146 ]2[ עמ׳. 

מצב טוב. כתמי זמן מועטים. סימני עש זניחים ביותר בדפים סופרים. נדיר ביותר. 

48. Knesset Yisrael by the Rebbe of Ruzhin – First and 
Extremely Rare Edition! – Warsaw, 1806 – Pedigreed Copy
It is rare to find such a fine copy of this rare edition of the book! 
At the beginning of the book, the stamp of the Rebbe Rabbi Avraham 
Eiger of Lublin. On the title page of the book, signatures of Rabbi Yisrael 
Teitelbaum. 
Printed at the end of the books are names of subscribers. 
146 [2] pp. 
Good condition. Several aging stains. Minor signs of worming in several 
leaves. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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למברג,   – אריאל  חומת  חסידי!  ספר   .49
תרכ״ז 1867 – העותק של האדמו״ר מחרסון 

- מהדורה ראשונה

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

ואחר כך באודסה, מחבר ספר ׳שארית יעקב׳. 

הסכמת ה׳דברי חיים׳ מצאנז. 

סטפנסקי חסידות 221. 

49. Hassidic Book! Chomat Ariel 
– Lemberg, 1867 – the Copy of the 
Rebbe of Kherson – First Edition

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פריט 50
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

49

עמנואל  רבי  האדמו״ר  של  העותק   – כרכים[  ]שני  לישראל  חוק   .50
מפשדבורז׳

בשני הכרכים ]בראשית, שמות[ מופיעות חותמותיו. 

האדמו״ר רבי עמנואל מפשדבורז׳ נולד בשנת תקס״ב. על פי הוראת החוזה מלובלין 
נקרא בשם זה כסגולה שלא יפטר בצעירותו כמו אחיו. היה חתנו של רבי ישראל בנו 
של החוזה מלובלין ובזיווג שני חתנו של רבי משה אהרן 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. 

מצב בינוני-טוב. פגמים. 

50. Chok LeYisrael [Two Sections] – the Copy of the 
Rebbe Rabbi Emanuel of Przedbórz

51. תורה ומצוות – בארדיאב תרס״ז – 
חתימת חתנו של רבי ישעיל׳ה קרסטירר, 

והגהה בכתב יד

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

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

לכאורה  ארוכה,  יחסית  הגהה  הדפים  באחד 
בכתב ידו. 

מצב טוב. 

51. Torah UMitzvot – Bardejov, 
1907 – Signature of the Son-
in-Law of Rabbi Yeshaya’leh 
Kerestirer and a Handwritten 
Gloss

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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]הדפסה  מהאר״י  הש״ס  ליקוטי   .52
חסידית[ – קראקא, 1896 – חתימתו של 
הרה״ק ר׳ יחזקאל שרגא הלברשטאם 
מצישענוב בן הרה״ק ר׳ שמחה ישכר 

בער וחתן העצי חיים מסיגעט

  החתימה בשער הספר. 

חיים  משה  זיידא  רבי  ידי  על  נדפס  הספר    
יצחק  רבי  הרה״ק  של  נכדיו  שם,  רבי  ואחיו 

אייזיק מקומרנא, בני הרה״צ מזאלשיץ. 

על  מספרים  הם  הספר  בפתח  בהקדמתם    
חשיבות הדפסת ספרי קבלה, לפי דברי דודם 
זקנם  ודברי  צבי הירש מזידיטשוב  רבי  זקנם 
הצדיק  הרב  אאמו״ר  ״וגם  מקומרננא,  הרבי 
הרבה  שליט״א  מרדכי  אברהם  מו״ה  הקדוש 
וגדיש בקדושת החכמה המפוארה  חיל מלא 
הלזו... והרהיב עוז בנפשינו להקריב על מזבח 
החי  האר״י  רבינו  אלקי...  מרן  ספרי  הדפוס 

זללה״ה...״ 

52. Likutei HaShas 
by the Ari [Hassidic 
Edition] – Krakow, 
1896 – Signature of 
the Rebbe Rabbi 
Yechezkel Sheraga 
Halberstam of 
Tsishaniv
His signature appears on 
the title page of the book. 
  The book was printed by 
Eabbi Zeide Moshe Chaim 
and his brother Rabbi 
Shem, the grandsons of 
Rabbi Yitzchak Isaac of 
Komarno and the sons of 
the rabbi of Zaloshitz. 
In their introduction to 
the book, they note the 
importance of printing 
Kabbalah books. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

51

מהדורה  הלוי,  מהרי״א  שו״ת   .53
ראשונה – חתימת וחותמת רבי אלעזר 
הורביץ ממליץ - שתי הגהות בכתב 

ידו, ורישומים חשובים

שו״ת מהרי״א הלוי. למברג, תרנ״ג. 

בשער הספר חתימה: ״אליעזר הורוויץ בן הרב 
מעליץ, לד׳ הארץ ומלואה״. חותמותיו. חתימה 
נוספת שלו, אנכית. חותמת שלו גם בדף מב. 
חתימתו גם בעמוד האחרון: ״אליעזר ממעליץ״. 

שלוש הגהות עתיקות בכתב יד )ראו בדף סה 
ובדף צט( כנראה בכתב ידו, או אולי בכתב ידו 

של אביו? 

בדף הפורזץ האחורי רישום על שייכות הספר 
כמר  וכו׳  ומופלא  המופלג  החשוב  ל״הבחור 
ממעליץ  הצדיק  הרב  בן  הורוויץ  אלעזר  הק׳ 
אבדק״ק  הורוויץ  ״אלעזר  חתימתו:  שליט״א״. 

מעלץ והגליל יצ״ו״. 

האדמו״ר רבי אלעזר הורביץ )תרמ״ב-תש״ב(, 
בן האדמו״ר רבי נפתלי ממעליץ בעל קדושת 
נפתלי. כיהן כרבה של העיר בארווע ]בארוב[. 
לאחר מכן עבר לכהן כרב בעיר מעליץ, ושם 

הנהיג כאדמו״ר את חסידיו. 

נהרג בשואה עם משפחתו בשנת תש״ב. 

נכדו הוא האדמו״ר ממעליץ המתגורר באשדוד. 

53. Mahari Halevi Reponsa 
– First Edition – Signature 
and Stamp of Rabbi Elazar 
Horowitz of Mieletz – 
Two Glosses Handwritten 
by Him and Important 
Inscriptions
Mahari Halevi Responsa. Lemberg, 
1893. 
On the title page of the book, 
the signature of Rabbi Eliezer 
Horowitz, the son of the Rabbi 
Naftali of Mielitz author of 
Kedushat Naftali. Rabbi Eliezer 
was the rabbi of Barov and later 
of Mielitz. He perished in the 
Holocaust with his family in 1942. 
His stamps and an additional 
signature by him, vertical, on the 
title page. His stamp appears also 
on leaf 42 and his signature on the 
last leaf. 
Three ancient handwritten glosses 
(leaves 65 and 99), apparently 
handwritten by him or his father? 
On the back flyleaf, his ownership 
inscription and signature. 
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54. מסכת נדה - סלאוויטא – חותמת האדמו״ר רבי שמואל 
שמעלקא הורוויץ זיע״א

רבי  של  בנו  הורוויץ,  הלוי  שמעלקא  שמואל  רבי  האדמו״ר  של  העותק 
אלכסנדר יצחק ממגרוב. היה חתן הרה״ק רבי אלעזר מענדיל בידערמאן 

מלעלוב ירושלים. 

נשא את בתו מ׳ שיינא עלקא ע״ה. בנם היה הרה״ק רבי פנחס דוד הלוי 
הורוויץ האדמו״ר הראשון מבאסטאן זצוק״ל. 

מצב בינוני, סימני עש. עותק שלם. 

54. Nidah Tractate – Slavita – Stamp of the 
Rebbe Rabbi Shmuel Shmelke Horowitz
The copy of the Rebbe Rabbi Shmuel Shmelke Halevi 
Horowitz, the son of Rabbi Alexander Yitzchak of Mageriv. 
Moderate condition. Signs of worming. Complete coy. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

55. בית אהרן ]הלכות גיטין[ – למברג, 
זלמן  יקותיאל  רבי  חתימות   - תרל״ו 

שור מדוקלא – מהדורה ראשונה

המחבר הגה״ק ר׳ שמואל אהרן רובין מקראטשין 
מצאנז  חיים  הדברי  מרן  של  מובהק  תלמיד 

אב״ד קראטשי 

שבה  שנה  באותה  לאור  יצא  שהספר  מעניין 
בשנים  כידוע  נדפס  )הוא  חיים  הדברי  נדפס 

תרל״ו-תרל״ח(. 

מצאנז,  חיים׳  ה׳דברי  הסכמת  הספר  בפתח 
ובעל ה׳שואל ומשיב׳. 

בשער הספר שתי חתימות הגאון רבי יקותיאל 
בעיר  וכן  בדוקלא,  כרב  כיהן  זצ״ל.  שור  זלמן 
האציפלאץ. הוציא לאור ״אור הישר״ עם הערות 
״יד מלאכי״ עם  משלו ]למברג, תרס״ב[. ספרו 
הערות נדפס בספר ״זכור לאברהם״ – תשנ״ג. 

חתימתו הנה נדירה מאוד, ולמיטב ידיעתנו לא 
נראתה מעולם במכירות! 

פא ]1[ דף. 

מצב כללי טוב. 

55. Beit Aharon [Hilchot Gittin] – Lemberg, 1876 – 
Signatures of Rabbi Yekutiel Zalman Schur of Dokla – 
First Edition
The author: the Gaon Hassid Rabbi Shmuel Rubin, Av Beit Din of 
Kratshi, a disciple of the ׳Divrei Chaim׳ of Sanz. 
At the beginning of the book, an approbation by the ׳Divrei Chaim׳ of 
Sanz, and the author of ׳Sho׳el UMeshiv׳. 
On the title page of the book, two signatures of Rabbi Yekutiel Zalman 
Schur of Dokla. 
His signature is extremely rare and to the best of our knowledge, has 
never been seen in auctions! 
81 [1] leaves. 
Good overall condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

56. הספר הקדוש והקלף הקדוש: העותק האישי של המחבר, רבי 
יוסף הוגלרנטר - הגאון הקדוש, שעמד לפני הבעל שם טוב והתברך 

ממנו, רבו של הרבי מקוצק! עם קלף ״שמע״ בכתב יד קודשו ]?[
משנת חכמים. על הרמב״ם. מאת רבי יוסף הוכגלרנטר, רבו של הרבי מקוצק, 

מגדולי רבני פולין. 

למברג, תק״ן. מהדורה יחידה. 

בעמוד האחרון של הספר חתימות עתיקות מתקופת ההדפסה: 

״זה הספר הלזה שייך להרב הגאון החריף ובקי המפורסם מוהר״ר יוסף נ״י אב״ד 
דק״ק זאמשטץ״ – הוא הגאון המחבר. 

בראש העמוד רישום בכתב יד: ״]מפ[תחות ממהדורא בתרא...״. 

בין דפי הספר מצינו קלף מקופל בכתב יד, ובו פרשה ראשונה של קריאת שמע. 

יתכן מאוד שהקלף היה שייך לגאון המחבר, ואולי בכתב ידו בעצמו! 

בספר יש בקיאות עצומה בש״ס ובראשונים, מפלפל כיד ה׳ הטובה עליו. 

כולל עוד שני קונטרסים בתוכו כהמשך לחיבור ׳משנת חכמים׳: 

מעלת המידות – על תיקון המידות מבחינה הלכתית. 

צפנת פענח. 

חותמת רבי שלמה בוימגארטען. 

חתימות עתיקות משער הספר. ״בית המדרש עץ חיים וויען״. 

תולדותיו: 

הגאון רבי יוסף הוכגלרנטר זצ״ל )ת״ק-תקס״ז( 

נודע על שם  יוסף חריף׳. לימים  ׳רבי  ואף כונה על שם כך  וחריף,  נודע כעילוי 
ספרו שלפנינו: בעל ׳משנת חכמים׳. 

אהרן׳,  ׳זרע  ספר  בראש  מחידושיו  נדפסו  כבר  בלבד,  עשרה  שבע  בן  בהיותו 
שנדפס בז׳ולקייב בשנת תקי״ז. בשנת תקי״ח נתקבל לכהן כרבה של יאמפול, 

ובשנת תקל״ב לאחר פטירת אביו 

רבנות  לו  שהוצעו  חייולמרות  סוף  עד  כיהן  בה  זמושץ׳,  העיר  כרב  לכהן  עבר 
ורבנות  מאמסטרדם,  שאול  רבי  גיסו  פטירת  לאחר  תק״נ  בשנת  אמסטרדם 

קראקא בשנת תקנ״ט. 

מסופר כי רבי יוסף 

התברך מהבעל שם טוב לאחר שהיה חשוך ילדים, ובזכות ברכתו זכה לצאצאים. 
רבי יוסף הסכים על הספר החסידי ׳מגיד דבריו ליעקב׳. 

מתלמידיו: רבי מנחם מנדל מקוצק, ורבי שלמה קלוגר. 

שער משוקם בשיקום ישן, וכן הדף הבא, עם הסתרה מעטה של הטקסט. 

חיתוך דפים אדום. 
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56. The Holy Book and Holy Parchment: The Personal Copy 
of the Author, Rabbi Yosef Hochgelernter – the Holy Gaon 
who Stood before the Ba׳al Shem Tov and Received His 
Blessing, the Rabbi of the Rabbi of Kock! With a “Shema״ 
Parchment Handwritten by Him [?]
Mishnat Chachamim. On the Rambam. By Rabbi Yosef Hochgelernter, the 
rabbi of the Rabbi of Kock, one of the leading rabbis of Poland. Lemberg, 
1790. Single edition. 
On the last page o the book, ancient signatures from the time of printing by 
the author. 
 On the title page, a handwritten inscription. 
Among the leaves of the book we found a handwritten folded parchment 
containing the first Parasha of Keriat Shema. Possibly, it had belonged to the 
Gaon author and maybe even handwritten by Him! 
Stamp of Rabbi Shlomo Boimgarten. 
Ancient stamps on the title page of the book of the Beit Midrash Etz Chaim 
of Wein. 
Rabbi Yosef Hochgelernter (1700-1767) was known as a prodigy and was 
therefore titled Rabbi Yosef Charif״ (The Sharp Rabbi Yosef). It is told that 
Rabbi Yosef was blessed by the Ba׳al Shem Tov, after having no children, 
and due to his blsessing had many. His disciples included Rabbi Menachem 
Mendl of Kock and Rabbi Shlomo Kluger. 
The title page had been restored (an old restoration) as well as the following 
leaf, slightly concealing the text. 
Red edges. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

56

מהדורה  הרי״ף  שו״ת   – סגולה  עותק   .57
הגה  בו  עותק   – תקמ״א  ליוורנו   – ראשונה 
בונם  שמחה  רבי  הרה״ק  המופת  בעל  הצדיק 

מאטוואצק ווארקא

בו  ליוורנו תקמ״א,  ספר שו״ת הרי״ף, מהדורה ראשונה, 
ולמד הרה״ק רב שמחה בונם מאוטוואצק בנו של  הגה 
הרה״ק  של  ונכדו  מווארקא  מנדל  מנחם  רבי  הרה״ק 

אוהב ישראל רבי יצחק מווארקא. 

מנחם  מרדכי  בההקו״ט  בונם  שמחה  רבות  חותמות    
מענדיל זצלה״ה זיע״א מווארקא כעת באטוואצק סמוך 

לקארטשעב. 

של  בנו  תרס״ז[   – ]תרי״א  בונם  שמחה  רבי  הרה״ק    
הרה״ק רבי מנחם מנדיל מווארקא ונכדו של הרה״ק רבי 
תרכ״ח  בשנת   – ווארקא  שושלת  אבי  מווארקא.  יצחק 
החל  והוא  אביו  נפטר  בלבד  עשרה  שבע  כבן  בהיותו 
בהנהגת העדה אחר שזקני צדיקי הדור ובראשם הרה״ק 
רבי יעקב ארי׳ מראדזמין קראו אחריו מקודש מקודש. – 
ברכות קדשו התפרסמו בכל רחבי פולין ולקראת השנים 
האחרונות למגוריו באטוואצק נהרו אלפים לחצירו כשכל 
והתיישב  לארץ  עלה  ימיו  בסוף   – ייעשה  מפיו  היוצא 

בטבריה ושם מנוחתו כבוד. 

ראיעווסקי  בונם  שמחה  חותמות  הספר  ע״ג  כן  כמו    
הרבנית  בתו  בן  מאטוואצק,  הצדיק  נכד   – ביאלאברזיג 
מרת צביה ובעלה הרה״ק רבי ישעי׳ אלימלך שהיה אב״ד 
ביאלאברזיג – נכד זה נולד אחר שנות ציפיה רבות ואחר 
מווארקא  מנדל  מנחם  רבי  הרה״ק  של  מיוחדת  ברכה 
ידרשו  שלא  בתנאי  ישועה  כיפור  יום  בערב  שהבטיח 

ברופאים. 

57. Segulah Copy – HaRif Responsa, First Edition – Livorno, 
1781 – the Copy Which was Studied by the Tzaddik, the 
Miracle-Worker Rabbi Simcha Bonem of Otwock and 
Warka
HaRif Responsa, first edition. Livorno, 1781. The copy from which the 
Tzaddik, the miracle-worker Rabbi Simcha Bonem of Otwock (1851-1907), 
the son of Rabbi Menachem Mendl of Warka and the grandson of the Ohev 
Israel of Warka, had studied. 
Many of his stamps appear in the book.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

57

58. ספר אהבת שלום )ויזניץ( – דפוס ראשון

ספר אהבת שלום מאמרי חסידות על התורה מאת האדמו״ר 
הרה״ק רבי מנחם מענדיל הגר מקוסוב ]אבי שושלת אדמורי 

ויזניץ[. 

למברג תקס״ד ]תקצ״ג[ – מהדורה ראשונה. 

סטפנסקי חסידות מס׳ 18 

עותק יפה – דפים איכותיים – שוליים רחבים 

מתקופת  דף  על  אומנתי  בצילום  והושלם  אחרון  דף  חסר 
ההדפסה. 

58. Sefer Ahavat Shalom (Vizhnitz) – 
First Edition
Sefer Ahavat Shalom, Hassidic sermons on the 
Torah by the Rebbe Rabbi Menachem Mendel 
Hager of Kosov [the forefather of the Rebbes of 
Vizhnitz]/
Lemberg, 1804 [1833] – first edition.
Stefansky Chassidut no. 18.
Nice copy – guality leaves – wide margins.
The last leaf was missing and was completed by 
an artistic photocopy on a leaf from the time of 
printing.

59. יסוד האמונה - מהדורה 
ראשונה – טשרנוביץ, תרי״ד

ספר יסוד האמונה, על התורה ועל 
הש״ס, עם קונטרס ליקוטי אמרים 
רבי  להאדמו״ר  בקבלה,  יסודות 
טשערנאוויץ,  מקוסוב.  ברוך 

]תרי״ד 1853[. 

של  בהסכמותיהם  מעוטר  הספר 
גדולי החסידות. 

חותמות רבי יעקב ישראל שמרלר. 

בשער  בעיקר  בלאי,  טוב.  מצב 
ובדפים הראשונים והאחרונים. 

59. Yesod haEmunah 
– First Edition – 
Chernovich, 1854

פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

2,000$ - 3,000$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$

58

נדירה! הקש של האדמו״ר הקדוש  60. סגולה 
הכיפורים  יום   – זצוק״ל  מבעלזא  אהרן  רבי 

תשט״ז

פריט סגולה יחודי – הקש שעליו עמד האדמו״ר הקדוש 
של  הכיפורים  יום  בתפילות  זיע״א  מבעלזא  אהרן  רבי 

שנת תשט״ז. 

מנהגם הקבוע של אדמורי בעלזא זיע״א לדורותיהם היה 
יום  הקדוש  ביום  התפילות  במשך  קש  על  יחף  לעמוד 
הכיפורים – וכן הקפיד על זה הרה״ק רבי אהרן מבעלזא 
זיע״א ולא ויתר על מנהג קדוש זה גם בשנות המלחמה 
ימי השואה האיומה, ומסופר שבאחד השנים לא היה מצוי 
קש והורה לקנות מזרן ולפזר הקש שבתוכו למרגלותיו. 

קש זה היה ידוע כסגולה מיוחדת והיו החסידים חוטפים 
במוצאי יום הכיפורים למען יהיה להם לסגולה ולשמירה 
– והיו כאלו שנהגו וציוו בעת קבורתם לאחר מאה ועשרים 
לקבור עמהם מעט מקש זה – וסיורי מופת רבים נקשרו 

אודות סגולת קש זה. 

לידיו  קיבל  אשר  הקש  מקור  על  חתום  אישור  מצורף 
הרה״ח רבי צבי מיכאל גולדשטיין שליט״א בנו של הגאון 
רבי ישכר דוב גולדשטיין זצ״ל רב דחוג חתם סופר וראש 

ישיבת שומרי החומות. 

הקש נתון בתוך מסגרת עור מהודרת. 

60. Rare Segulah! The Straw of the Holy Rebbe Rabbi Aharon 
of Belz – Yom Kippur 1956
A unique Segulah - the straw on which the Rebbe Rabbi Aharon of Belz stood 
during the prayers of Yom Kippur 1956. 
The custom of the Rebbes of Belz was 
to stand barefoot on straw during the 
prayers of Yom Kippur – a tradition 
that was kept by Rabbi Aharon of 
Belz even during the terrible 
days of World War II. It is told 
that in one of those years, 
when there was no straw to 
be found, the Rabbi requested 
that a mattress be bought and its 
straw scattered at his feet. 
The straw was considered by the 
Belzer Hassidim as a Segulah for protection 
and they used to snatch it after Yom Kippur to 
be kept as a Segulah. Some Hassidim even ordered to be 
buried with some of the straw and many miraculous stories are told about it. 
Enclosed is a signed confirmation about the source of the straw which was 
received by Rabbi Zvi Michael Goldstein, the son of Rabbi Yissachar Dov 
Goldstein, the rabbi of Chug Chatam Sofer and the head of the Shomrei 
HaChomot Yeshiva. 
The straw is placed in an impressive leather frame.
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סיפור  את  שמספר  המצמרר  האיור   .61
שריפת תורתו של המחבר על ידי הפורעים 
– תופעה יחידה בספרות התורנית! - פריט 

היסטורי מרתק!

ויחידה מסוגה,  במינה  מיוחדת  לפנינו מסכת ברכות 
כפי  בדרך״  ״ובלכתך  של  כיס  במהדורת  נדפסה 
גם  ללימוד  רגע  כל  לנצל  כדי  הכריכה  על  שכתוב 

בדרך, ומגלמת בתוכה 

הגאון  של  שלם,  היסטורי  0(;״<סיפור   ,255  ,255(
המחבר בפרט ושל התקופה- מצבם הנורא של יהודי 

אירופה במלחמת העולם הראשונה - בכלל. 

תכן וזהו העותק היחיד בעולם מספר זה, עם הציור! 

הספר מורכב ממספר חלקים: 

בתלמוד  ברכות  ממסכת  ושני  ראשון  פרקים  א. 
הבבלי. דפוס צילום זעיר של מהדורה ישנה, שמלבד 
מהדפים,  חלק  בתחתית  ׳ביאור׳  גם  יש  ותוס׳  רש״י 
העורך  מאת  לועזית,  בשפה  ביאור  או  תרגום  וכן 

והמתרגם. ]ראו להלן על תרגום וביאור זה[. 

זאב  רבי  המחבר,   – העורך  של  שונים  מאמרים  ב. 
וואלף גרסטל זצ״ל, ״הרב הבוטניאי״ - דמות פלאים 
נושאים. הכל  עליה נספר להלן. הספר עוסק במגוון 

ביידיש. כולל איורים מעניינים. 

בלבוב,  בבית העלמין  גרסטל  הגר״ז  ג. הספדים של 
על יהודים קדושים שנספו בפוגרומים בעיר, ולפני כן מובא תיאור הפוגרומים. 

ד. מילון יידיש – לועזי. 

ה. הערות על מסכת ברכות, ביידיש. 

ועוד ועוד... 

ללא ספק מדובר בספר מיוחד ויחיד במינו! הן בתוכנו, הן בצורתו, והן בהופעתו – האיור 
המצמרר שעל הכריכה. 

מצב: טוב. סימני עש זעירים במעטפת המאוירת ובדפים. בלאי אופייני לקונטרסים דקיקים 
כאלו. 

מאיר  הרב  של  במאמרו  לקרוא  ניתן  שלפנינו,  ברכות  והמסכת  גרסטל,  הרב  העורך  על 
וונדר. 

בין היתר הוא מספר: 

בתורה  גדול  רב  אחד  מצד  גליציה.  רבני  יתר  בין  צבעיה  בשלל  חריגה  פלאים  ״דמות 
מהטיפוס הישן, ירא שמים מרבים, איש אשכולות צמא דעת, בעל מידות ונוח לבריות, ומצד 
שני מתמטיקאי בן בית בשבילי רקיע ומהלך המזלות, אספן צמחים ובקי בבוטניקה, ולו יד 

ושם בשפות המזרח ועמי הקדם. 

... שיגרת חיי השלוה של רבי זאב וואלף באה לקיצה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, 
בה ניטל עליו לשתות כוס יסורים מלאה וגדושה. ברח מפני גייסות הרוסים ללבוב, והגיע 

במנוסתו עד פראג. 

בינתים נודע לו כי קוזק אחד הצית את ביתו ביאריטשוב, כל רכושו היה למאכולת אש, ואין 
לו לאן לשוב. במיוחד כאב לו על חבילות כתביו שהיו ארוזות בשקים ומוכנות לדפוס. 

רק דפים בודדים על התחלת מסכת ברכות שרדו מעבודתו הכבירה ]והם הנראים בציור 
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שבשער הספר שלפנינו![: תרגום כל תלמוד בבלי ליידיש. בשבע השנים האחרונות היה 
שקוע בעבודה זו, עד שהגיע לסכנת איבוד מאור עיניו. יידישיסטים מומחים שבחו את טיב 
תרגומו ... בני יריטשוב הפצירו בו שיחזור לעיירתם, אבל מחוסר ברירה נשאר בלבוב כרב 

נכבד...״. 

61. The Horrifying Illustration that Tells the Story of 
the Burning of the Author׳s Book by Rioters – a Unique 
Phenomenon in Religious Literature! – Fascinating 
Historical Item!
Before us is a special, unique pocket-edition of the Berachot Tractate, 
which enfolds an entire historical story, of the Gaon author in particular 
and of the time in general – the terrible situation of the European Jews 
during World War I. 
Possibly, this is the only copy in the world of the book with the illustration! 
The book has several sections: 
A. The first and second chapters of the Berachot Tractate of the 
Babylonian Talmud. Tiny photocopy of an old edition, with Rashi and 
Tosfot and a ‘commentary׳ on the lower part of some of the leaves as 
well as a translation or commentary in a foreign language, by the editor 
and translator. 
B. Various essays by the editor – writer, Rabbi Ze׳ev Wolf Gerstel, ״The 
Botanist Rabbi״, dealing with a variety of issues. All in Yiddish with 
interesting illustrations. 
C. Eulogies by Rabbi Ze׳ev Gerstel at the cemetery of Lvov, for holy Jews 
who perished in the pogroms in the town and a description of those 
pogroms. 
D. Yiddish-foreign language dictionary. 
E. Yiddish comments of the Berachot tractate. 
And more. 
Good condition. Tiny signs of worming to the illustrated cover and leaves. 
Wear typical of such thin booklets. 
About the editor, Rabbi Ze׳ev Wolf Gerstel, see here in an article by Rabbi 
Meir Wonder. 
Among others he writes that Rabbi Gerstel, one of the rabbis of Galicia, 
was a colorful figure: a pious rabbi om one hand and a scholar, botanist, 
mathematician and astronomist on the other. 
His major project was to translate the entire Babylonian Talmud into 
Yiddish. The translation was ready for printing when a Cossack set fire 
to his house, burning all his possessions including the manuscript. Only 
several leaves of the beginning of the Berachot Tractate survived [those 
depicted in the illustration on the title page of the book before us]. 
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62. לבוש הבוץ והארגמן – פראג, שס״ט – חתימות – כריכה נאה

בשער הספר חתימות ורישומים, ביניהם: 

״שייך לי הק׳ הענלי בן הר״ר חיים ווייל ז״ל מפ״ב״. 

״זה הספר קניתי ממעות מעשר ... אלול מבשר לפ״ק, הק׳ ...״. 

מתחת להקדמה נוספו מספר שורות בכתב יד, על המחבר רבי מרדכי יפה, מתוך הספר 
׳צמח דוד׳. כן נוספו שתי שורות על רבי מנחם רקנטי. 

בסוף הספר חתימה: ״לבוש שלם. נאם דוד הק׳״. 

62. Levush HaButz VeHaArgaman – Prague, 1709 – 
Signatures – Fine Binding
Various signatures and inscriptions on the title page of the book. 
Beneath the introduction, several handwritten lines were added about the 
author Rabbi Mordechau Yaffe, from the book ‘Tzemach David׳ and two 
lines about Rabbi Menachem Recanati. 
A signature at the end of the book. 
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63. בית העוזיאלי – ונציה, שס״ד

פרשיות  על  דרושים  עשר  ששה  העוזיאלי,  בית 
התורה מאת רבי יהודה עוזיאל זצ״ל. 

חתימה עתיקה בשער הספר. 

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

בן פרת זלה״ה״. 

63. Beit HaUzieli – Venice, 1604

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

 - של״ח-ש״מ  באזל,   – משניות  כרכי  שני   .64
״מהדורת יקרת מציאות ביותר״

שני כרכים בפורמט גדול, מתוך כרכי מהדורת באזל של״ח-
שמ״א. 

א. זבחו זבחי צדק. משניות קדשים עם פירוש הרמב״ם. בזל, 
של״ח ]1578[. 

ב. משניות מסדר טהרות. עם פירוש הרמב״ם ועם פירוש הר״ש 
משאנץ. בזל, ש״מ ]1580[. 

בסוף הכרך נכרכו כמה דפים מתלמוד בבלי מסכת נידה, בזל, ש״מ. 

האספן והחוקר שראל מהלמן רשם בכתב ידו על הכרך של מס׳ 
קדשים: ״מהדורה יקרת מציאות מאד״(. 

מצב בינוני, עם נזקים בולטים מאוד. כתמי רטיבות. היה במצב גרוע 
יציב. כריכות חדשות פשוטות  אך עבר שיקום מקצועי וכעת הוא 

מאוד. חוסרים בשולי הדפים, בדרך ללא ללא חסרון בטקסט. 

64. Two Volumes of Mishnayot – Basel, 1578-1580 – ״Extremely 
Rare Edition״ Two large-format volumes of the Basel 1578-
1580 edition. 
A. Zivchu Zivchei Tzeddek. Mishnayot Kodashim with the commentary by the 
Rambam. Basel, [1578]. 
B. Mishnayot of Seder Taharot. With the commentaries of the Rambam and 
the Rash of Sens. Basel [1580]. Bound at the end of the volume are several 
leaves of the Babylonian Talmud, Nudah Tractate, Basel 1580. 
The collector and scholar Israel Mehlman handwrote on the volume of the 
Kodashim Tractate: ״Extremely rare edition״. 
Moderate condition, with prominent damages. Dampness stains. Was in bad 
condition yet was professionally restored and is now stable. New, very simple 
bindings. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$
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פתיחה 
Opening Price

120$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

300$

65. ויקהל משה – רבי משה אלפלס – ונציה, שנ״ז – מהדורה 
יחידה, כריכת קלף!

עשרים וחמישה דרושים שדרש רבי משה אלפלס, מרבני סלוניקי ויוון. 

מצב טוב. סימני עש. 

65. Vayakhel Moshe – Rabbi Moshe Alfelas – 
Venice, 1697 – Single Edition

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$

סדר  קופסה:  עם  כיס  מהדורת   .66
תפילות כמנהג איטליאני ]עם תפילות 

לנערים[ – מנטובה תרכ״ו
עם  איטליאני,  ק״ק  מנהג  כפי  תפלות  סדר 

קצור סדר תפלות לנערים לימי החול. 

מוגה לפי משפטי הדקדוק מאת רבי מרדכי 
מורטארה אב״ד מנטובה. 

מעבר לשער נדפס ציור המנורה. 

קצרה  הקדמה  נדפסה  הספר  בפתח 
באיטלקית מאת העורך. 

כל עמודי הספר מוקפים מסגרת! 

הסידור כולל קופסה מקורית! 

הגאון רבי מרדכי מורטארה )תקע״ה-תרנ״א( 
עיונים  דרשות,  של  רבים  קונטרסים  חיבר 
במקרא ובמחשבת ישראל ותירגם לאיטלקית 
ספרי תפילה. יותר מכל ספריו נודע ״מזכרת 

חכמי איטאליא״ )איטלקית, פדובה 1886(. 

66. Pocket 
Edition with a case: 

Prayer Book according to the 
Italian Custom [with Prayers 
for Boys] – Mantova 1866
Prayer book according to the 
custom of the Italian community, 
with prayers for boys for the days of 
the week. 
Proofread by Rabbi Mordechai 
Mortara Av Beit Din of Mantova 
(1815-1891). 
Printed at the beginning of the book 
is an illustration of the Menorah 
and a short Italian introduction by 
the editor. 
All the leaves of the books are 
encircled by a frame! 
The Siddur includes an original case! 
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Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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אמשטרדם,   – יבק  מעבר   .67
תצ״ב – הגהות – תפילה בכתב 

יד עתיק

מעבר יבק, תפילות, מאמרים והלכות 
הנפטר.  וטהרת  פטירה  בענייני 
ממודינה.  ברכיה  אהרן  רבי  מאת 

אמשטרדם, תצ״ב 1732. 

יד  בכתב  חתימה  הספר  בשער 
איטלקי: ״... זה ספר של יהודה ....״. 

בדפי הספר מספר הגהות תוכן בכתב 
יד. 

נייר תכלכל,  בודד,  דף  בספר מצורף 
לילד״,  ״השכבה  יד  ובו תפילה בכתב 

מנוקדת. 

שוליים רחבים. 

מצב טוב. 

67. Ma׳avar Yabok – Amsterdam, 
1732 – Glosses – Prayer in 
Ancient Script
Ma׳avar Yabok. Prayers, essays and 
Halachot related to death and the 
purity of the deceased. By Rabbi Aharon 
Berachya of Modena. Amsterdam, 1732. 
On the title page of the book, a signature 
in Italian script. 
On the leaves of the book, several 
handwritten glosses. 
Enclosed with the book is a single leaf, 
bluish paper, with a handwritten prayer 
 .Vowelized .״Hashkava for a child״
Wide margins. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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68. מהדורה ראשונה של ביאורי הגר״א – משניות, סדר 
טהרות – וילנא והוראדנא, תקע״ח – נייר כחול!

 ]6[ רכג, ]14[ דף. 

בעמוד אחרון נדפס קטע: ״שייך למסכת קינין מהגאון רבינו אליהו 
מווילנא״. 

מצב טוב מאוד. כריכת עור מקורית. 

68. First Edition of the Hagra Commentary 
– Mishnayot, Seder Taharot - Vilnius and 
Grodno, 1818 – Blue Paper!
[6] 223 [14] leaves.
Very good condition. Original leather binding.

 – תצ״ה  אלטונה,   – שירה[  פרק  ]על  אליהו  פי   .69
מהדורה יחידה – חתימת החוקר ר׳ שלמה מדובנא 

דיי״ץ, מגאוני  פי אליהו. פרק שירה, עם פירוש מאת רבי אליהו 
המבורג. 

בשער הספר מופיעה חתימתו הנדירה של רבי שלמה מדובנא 
ספרים  חיבר  מפורסם,  וביבליוגרף  מדקדק  )תצ״א-תקע״ג(, 

חשובים. 

חתימה נוספת לא מזוהה. 

מצב טוב. כריכה חדשה. עבר שיקום איכותי, של השלמת נזקי 
עש. 

69. Pi Eliyahu [on Perek Shira] – Altona, 
1735 – Single Edition – Signature of the 
Scholar Rabbi Shlomo of Dubno
 Pi Eliyahu. Perek Shira, with commentary by Rabbi 
Eliyahu Dayatz, of the geniuses of Hamburg. 
Appearing on the title page is the rare signature of 
Rabbi Shlomo of Dubno (1731-1823), a well-known 
bibliographer and proofreader. 
An additional unidentified signature. 
Good condition. New binding. Has gone through 
quality restoration, of completions of worming. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

70. פולמוס נגד הרפורמים! אגרת 
מלחמת חובה – הגנה על יו״ט שני 
תקצ״ג,  אמשטרדם,   – גלויות  של 

מהדורה יחידה
נדיר מאוד!

״ללמד בני יהודה קשת, נערי ישראל קרב, 
הצוררים  מיד  נפשם  להציל  ידעו  למען 
עליהם,  זדו  אשר  בדבר  בנכליהם  אותם 
וצדיקים  חלליהם,  על  יפלו  חטאים  יתמו 

ישמחו לאכלו פרי מעלליהם״ 

אגרת לשמירת יום טוב שני של גליות נגד 
המחדשים הרפורמים אשר בקשו לבטל 

אותו. 

מאת רבי יהודה ליב קארלבורג אב״ד ור״מ 
אודותיו   ראו  והגלילות.  קרעפעלד  ק״ק 

בגליון עלים לתרופה פר׳ בא תשע״ז 

]4[ עמודים. 

מצב טוב. 
פתיחה: 200

הערכה: 400$ - $500

70. Polemic against the 
Reforms! Igeret Milchemet 
Chova – Protecting Yom 
Tov Sheni shel Galuyot – 
Amsterdam, 1833 – Single 
Edition
Extremely rare! 
A missive for protecting Yom Tov 
Sheni shel Galuyot from reforms 
who wanted to cancel it. 
By Rabbi Yehuda Leib Karlburg 
Av Beit Din and Ram of the 
community of Krefeld and the 
Glilot. 
[4] pp. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

700$ - 1,000$
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פירוש  עם  פסח  של  הגדה   .71
׳מעשה ניסים׳ לרבי יעקב מליסא – 
זולקווה, תקס״ז – מהדורה ראשונה 

כפירוש בפני עצמו – נדיר ביותר

דינים  וכן  פירוש  עם  פסח  של  הגדה 
מליסא  יעקב  רבינו  מאת  ניסים׳  ׳מעשה 

בעל ׳חוות דעת׳ ו׳נתיבות המשפט׳. 

במהדורה זו שלפנינו נדפס ׳מעשה ניסים׳ 
משנת  )במהדורה  זה  ובשם  עצמו  בפני 
תקס״א נדפס יחד עם פירושים אחרים(. 

מהדורה נדירה מאוד, אינה בבית הספרים 
הלאומי בירושלים. 

אוצר ההגדות מס׳ 505 

מתקופת  עתיק  כיתוב  הספר  בשער 
ליסא,  הגאבד״ק  הרב  ״חברו  ההדפסה: 
מו״ה  בהרב  יעקב  לו  הראוי  בשמו  נקרא 
יעקב משה זצ״ל״. סיבת הכיתוב הזה היא 
נדפס  לא  המחבר  של  ששמו  העובדה 
בשער הספר! מחמת צניעותו וענוותנותו 
אגדיים  סיפורים  אשר  המפורסמת, 

מסופרים עליה. 

שיקומים  ובלאי.  פגמים  בינוני.  מצב 
בשער. 

71. Passover Haggadah 
with the ׳Ma׳asseh Nissim׳ 
by Rabbi Yaakov of Lisa – 
Zholkva, 1807 – First Edition 
as a Commentary in Itself – 
Extremely Rare
Passover Haggadah with the 
 commentary ׳asseh Nissim׳Ma׳
by Rabbi Yaakov of Lisa author 
of ״Chavat Da׳at״ and ״Netivot 
HaMishpat״. 
  the extremely rare edition before 
us, ״Ma׳asseh Nissim״ was printed 
in itself and by this name (in the 
1801 edition it was printed with 
additional commentaries). 
This edition does not appear in the 
national Library. 
On the title page of the book, an 
ancient Hebrew inscription from 
the time of printing indicating 
that the author of the book, 
whose name did not appear 
in it, was Rabbi Yaakov of Lisa. 
Moderate condition. Flaws and 
wear. Restorations to title page. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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72. סליחות ותפילות לשובבים – ירושלים, תרל״ד 
– נדיר! – כולל הוספות וחותמות המו״ל

השתמרו,  פחות  תפילות  ספרי  הדברים  מטבע  מאוד.  נדיר 
מחמת השימוש הרב. 

נדפס על ידי השתדלות המשגיחים של הח״ק בירושלים 
]גאשצינני[  יצחק  ר׳  דפוס  )וחותמות הח״ק בשער(. 

ושותפו ר׳ יעקב דוד סלאטקי.           

בדפי הספר מצויות חותמות עתיקות שונות, 
מעט דהויות. 

קצרות  הוספות  ישנן  הדפים  באחד 
של נוסחאות שונות, מודבקות על 
על  נדבקו  הנראה  ככל  הדף. 

ידי המדפיסים עצמם. 

72. Selichot and Prayers 
for Shovavim – Jerusalem, 

1874 – Rare! – With 
Additional and Stamps of the 

Publisher
Extremely rare. Naturally, prayers books 

rarely survived, due to their being much used. 
Printed by Rabbi Yitzchak Gasahzinani and his 

partner Rabbi Yaakov David Slatki. 
Appearing on the leaves of the book are various ancient 

stamps, slightly faded. 
On one of the leaves there are short additions of various 

versions, pasted on the leaf. Apparently, they wee pasted by 
the printers themselves. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

100$
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73. שני ספרי ירושלים 
מוקדמים – עותק מיוחס

שני ספרי ירושלים מוקדמים: 

רבי  דפוס  גנוזה  חמדה  א. 
ישראל ב״ק. מצב טוב. 

גשצינני.  ר״י  דפוס  משה.  נר  ב. 
משה.  בני  אחינו  ישן  מכתב  עם 

מצב טוב. סימני עש. 

גד  נח  רבי  המקובל  של  העותק 
ויינטרוב זצ״ל עם חתימתו. 

73. Two Early Books 
Printed in Jerusalem – 
Pedigreed Copy

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

קבלה  ספר   - שלום  סוכת   .74
ותיקונים מאת האדמו״ר רבי אליהו 
גוטמאכר מגריידיץ - ירושלים, תרמ״ג 
בדפוס  שנדפס  הראשון  הספר   -
הקודש״,  ״איגרת  כולל   - הירשנזון 
על ארץ ישראל כמרכז תורני ליהודי 

העולם

סוכת שלום - חיבור קבלי מאת הגאון הקדוש 
המקובל האלוקי רבנו אליהו גוטמאכר זיע״א 
ראש  ישראל,  ארץ  נשיא  )תקנ״ו-תרל״ה(, 
הגאולה  שחר  מעוררי  ציון  לחובבי  וראשון 
בארצו,  ישראל  עם  תחיית  למען  הפועלים 
ונשיא ישיבת ״סוכת שלום-שנות אליהו״, אשר 

נודע בכוח קדושתו ובגודל מופתיו. 

וחידושים  תפילות  תיקונים,  כולל  הספר 
באופנים של פנימיות התורה. 

מאת  הקודש״  ״איגרת  נדפסה  הספר  בסוף 
המחבר, ובה הוא מציע את תכניתו המופלאה 
למרכז  והפיכתה  ישראל  ארץ  יישוב  בדבר 

רוחני לכל יהודי הגולה - יסוד שיטתו הרוחנית. 

 .429 ירושלים הראשונים  ספר מיוחד מאוד וחשוב ביותר. מהדורה ראשונה. ש. הלוי, ספרי 

זהו הספר הראשון שנדפס בדפוסו המפורסם והחשוב של רבי יצחק הירשנזון זצ״ל. ספר 
ביכורים זה מגלה את דרכה הרוחנית והציבורית של משפחת הירשנזון כולה. 

מצב טוב. בלאי. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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75. שו״ת בית יעקב – דיהרנפורט, תנ״ו – מהדורה ראשונה – חתימה חשובה 
והגהה עתיקה

שו״ת בית יעקב. מאת רבי יעקב מצויזמיר. דיהרנפורט, תנ״ו. מהדורה ראשונה. 

שער עם מסגרת. 

בתוך השער חתימתו )בכתב רש״י( בכתב ידו של רבי מאיר אברהם )ב״ר אהרן( מאלכסנדר. 
כיהן כדיין בעיר, וכנראה היה חסידו של האדמו״ר בעל ׳ישמח ישראל׳. 

על הכריכה עצמה חתימה בכתב מרובע: ״מאיר אברהם בן לא״א מו״ר מו׳ אהרן...״. הוא חתם 
גם בדפי הפורזץ. 

בדף מד הגהה ארוכה בכתב יד עתיק משנות הת״ר. 

חתימות עתיקות חשובות נוספות, ביניהן: ״נחמי׳״. 

דף פה הערה בכתב יד בנוגע לסדר הדפים – אולי בכתב ידו של המו״ל הנ״ל. 

לחלק  רק  צורפו  הטעות״  ו״לוח  הספר״  ״סימני  כי  ציינו  הביבליוגרפיה  במפעל  נדיר:  עותק 
מהטפסים״, והנה בעותק שלפנינו נמצאים גם דפים אלו! 

מצב טוב, אך עם פגעי בלאי. שער הספר שוקם בשיקום ישן. השלמות בכתב עתיק של חלק 
מהחוסרים בדפים הראשונים. סימני עש. 

]כריכת קלף?[ 

75. Beit Yaakov Responsa – Dhyrenfurth, 1696 – First Edition 
– Important Signature and Ancient Gloss
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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דוד  רבי  מאת  ונעים,  נחמד  מרהיבים!  תרשימים  חשובות!!!  חתימות   .76
גנז על עניני אסטרונומיה וקידוש החודש, יעסניץ, תק״ג - ]1743[חתימות 

״ישעי׳ נפתלי״!

ספר נחמד ונעים... חכמת התכונה וקדוש החודש ומדידות הכוכבים... וידיעת כל אקלימים 
להבין מפת העולם... חברו... החכם השלם ... הפילוסוף האלקי... הגאון מ׳ )דוד גנז(. 

דפוס ישראל בר אברהם, יעסניץ, תק״ג ]1743[. מהדורה ראשונה. 

וכתוב:  יתכן  לזיהוי,  קשה  המשפחה  שם  נפתלי״.  ״ישעי׳  עתיקות:  חתימות  הספר  בשער 
״פיש״ ]ואזי הוא נינו של בעל ׳חידושי הרי״ם׳, שחי בשנות הת״ר המאוחרות, ויתכן חתימתו 
נכדו של ה׳בני  זצוקלל״ה, האדמו״ר מדינוב,  ישעיה נפתלי הירץ שפירא  של הרה״ק רבי 

יששכר׳. 

פב דף, 20 עמ׳. עם טבלאות ותרשימים רבים, מרשימים במיוחד לאור התקופה בה נדפסו. 

בסוף הספר נדפס מבוא בלאטינית עם כותרת ׳סספר נעים ונחמד׳, עם שער בפני עצמו 
בסופו )כשפותחים את הספר משמאל הוא בראשיתו( מאת פרופיסור לעברית בלייפציג, 

כריסטיאן האבנשטרייט. 

מקובל לומר שחיבור זה הוא ספרו ׳מגן דוד׳, פראג שע״ב ]1612[, שלא נשלם בדפוס. 

מצב טוב. ללא כריכה. עטיפת נייר. סימני עש דקים, משתנים מדף לדף, ובלאי מועט. 

נדיר מאוד! 

76. Important Signatures!!! Impressive Sketches! Nechmad 
Vena’im, by Rabbi David Ganz about Astronomy and 
Kidush HaChodesh – Jesnitz, [1743] – Signatures of 
“Yeshaya Naftali”
Good condition. No binding. Paper cover. Thin signs of worming and slight 
wear.
Extremely rare!
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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77. תלמוד ירושלמי קדשים )המזויף( – שני החלקים – בשלימות – ודפים לא 
ידועים בביבליוגרפיות

תלמוד הירושלמי )המזויף( סדר קדשים – עם פירוש חשק שלמה מהמו״ל שלמה יהודא ס״ט 
בהגאון מהר״ם זצ״ל הספרדי )פריעדלענדער( 

חלק א׳ – זבחים וערכין – שני שערים 

חלק ב׳ – חולין ובכורות – שני שערים 

נדירים  והם  העותקים  בכל  שאין  נדירים  נוספים  דפים  נמצאים  שלפנינו  המיוחד  העותק 
במיוחד. – וכדלהלן. 

, בעותקים הידוע כהיום נדפס רק דף  פי הרשום בתקליטור המפעל לביבלוגרפיה  1( על 
ראשון של מסכת ערכין והוא נמצא מיד לאחר מסכת זבחים וכך מסתיים כרך הראשון בע״ט 
ועוד שני   – – בעותק שלפנינו מופיעה כל מסכת ערכין בשלימות וממשיך עד דף צ״ט  דף 

עמודים של תיקון טעות 

2( בעותק שלפנינו נמצא צילום כתב היד מעבר לשער הראשון של חלק הראשון. 

3( בעותק שלפנינו בחלק שני יש שער מיוחד למסכת בכורות אחרי מסכת חולין שאין בכל 
העותקים. 

מצב טוב מאוד – עותק נדיר במיוחד 

77. Jerusalem Talmud Kodashim [the Forged] – Two Complete 
Sections – Additional Bibliographically Unknown Leaves
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

1,200$ - 1,200$
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78. שי למורא – אלג׳יר תרי״ד

 – בראשית  חומש  על  פירושים  למורא  שי  ספר 
זרקא מגדולי  בן שלום  מאת הגאון הרב שלמה 

חכמי תוניס 

נכתב כולו בערבית יהודית – בשער נכתב מקום 
העברי  הדפוס   – אלג׳יר  והיא   , ארגיל  הדפוס 
נוסד באלג׳יר באותה תקופה וזהו אחד משלשת 

הספרים הראשונים שנדפסו באלג׳יר. 

אלג׳יר - תרי״ד 

מצב טוב מאוד – נדיר באופן יוצא מן הכלל. 

79. אגרת מרבי ישראל משקלוב לעשרת השבטים 
– אמשטרדם תקצ״א – עותק נאה במיוחד

ישראל  שבארץ  האשכנזים  ורבני  מחכמי  השלוחה  אגרת 
ונערכת  מסודרת   – השבטים  ועשרת  ע״ה  רבינו  משה  לבני 
ע״י הרב החכם המובהק בנגלה ובנסתר מוהר״ר ישראל נר״ו 
בעל המחבר ספר תקלין חדתין, ממונה ומשגיח ומנהיג דק״ק 

אשכנזים הנקרא מדרש פרושים הי״ו שבעיה״ק צפת. 

אמשטרדם תקצ״א 

הובא לדפוס ע״י פקידי ואמרכלי ערי הקודש שבאמשטרדם 
רבי  השליח  באמצעות  נשלחה  השבטים  לעשרת  האגרת   –

ברוך ב״ר שמואל שנהרג בתימן 

ד׳ דף נדפס בלא שער, 19 ס״מ – מצב טוב מאוד – מעטפת 
נייר צבעוני מקורי 

עותק יפה במיוחד 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

78. Shai 
LaMorah – 
Algiers, 1854
Commentary on 
Chumash Bereshit 
by Rabbi Shlomo 
Ben Shalom Zarka. 
In Judeo-Arabic.
Very good 
condition.

79. A Missive by 
Rabbi Yisrael 
of Shklov to 
the Ten Tribes 
– Amsterdam, 
1831 – Very Fine 
Copy
4 leaves, no title 
page. 19 cm.
Very good condition. 
Original, colorful 
paper cover.
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Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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80. סדור תפלות כמנהג ק״ק ספרדים 
נאה  עותק   – תפ״ט  אמשטרדם   –
במיוחד – עם כריכת עור מקורית יפה 

במיוחד

סדר תפלות כמנהג ק״ק ספרדים מדי חודש 
בחדשו ומדי שבת בשבתו – נעשה יפה בעטו 
בכל מידי דמינכר – טוב וערב וממועיל לקטן 
זריז ונשכר, ולזקן לפי כבודו רואה ונזכר, ועל 

הקמץ החטוף רשומו ניכר כזה* . 

אמשטרדם – תפ״ט 

דפוס שלמה פרופס 

עותק מיוחד במינו – דפים עבים ונאים במיוחד. 

זהב  עור מקורית עם הטבעת  כן כריכת  כמו 
נאה במיוחד – צידי הדפים צבועים בזהב. 

פריט נאה במיוחד. 

80. Prayer Book according 
to the Sephardic Custom – 
Amsterdam, 1729 – Very Fine 
Copy – with the Especially 
Nice Original Leather 
Binding

81. סט חמישה חומשי תורה – 
אמשטרדם, תקע״ז ]1817[

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

שדרות בשני כרכים. 

81. Set of Chamisha 
Cumshei Torah – 
Amsterdam, [1817]
Good overall condition. Two 
leaves [235-237] of Shemot 
are missing. Additional minor 
flaws. Peelings to binding. The 
spines of two volumes are 
missing.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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82. שב יעקב – העותק של רבי ברוך מרדכי ליבשיץ ובנו רבי יחזקאל 
ליבשיץ – חתימות וחותמות, הגהה בכתב יד קודשו בדף לג

שב יעקב. פרנקפורט דמיין, תק״ב ]1742[. מהדורה ראשונה. שני חלקים עם שני 
שערים. 

בפתח הספר רישום: שייך לה״ה הרב הגאון הגדול המפורסים מו״ה ברוך מרדכי 
אב״ד דפ״ק..״. רישומים נוספים דומים 

חותמות הגאון רבי ״יחזקאל ליבשיץ״ – בנו. 

חותמות נוספות של רבנים אחרים בשער הספר. 

בדף לג הגהה למדנית בכתב יד קודשו. 

סמיאטיץ׳,  הערים  כרב  כיהן  דורו,  מגאוני  היה  ליבשיץ,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון 
וולקוביסק, נובהרדוק ושדליץ. היה מהמסכימים על ה׳משנה ברורה׳. 

מצב טוב. 

82. Shav Yaakov Frankfurt am Mein, [1742] – First 
Edition- the Copy of Rabbi Baruch Mordechai Livshitz 
and His Son Rabbi Yechezkel Livshitz – Signatures 
and Stamps, a Gloss Handwritten by Him on Leaf 33
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

חתימת   – זקנים  אסיפת   .83
וחותמות גאוני משפחת שלזינגר, 

וגאונים נוספים

אסיפת זקנים. חידושים על מסכת ביצה. 
שיטה מקובצת. מיץ, תקכ״ד. שער נפרד 

לספר ׳עבודת הקודש׳. 

בשער הספר חתימתו הנדירה של הגאון 
רבי פייבל שלזינגר זצ״ל, ושתי חותמותיו. 

״הק׳  מזו[:  זו  ]שונות  חתימות  שתי 
נחום...״. לפחות אחת מהן היא כנראה של 
לציין  יש  שלזינגר.  נחום  רבי  הדיין  אביו, 
כי החתימה העליונה מצויה גם בספרים 

אחרים שהיו בבעלותו של רבי פייבל. 

חתימה נוספת: ]אפרים?[ שלעזינגר. 

חתימה אחרת: ״הק׳ נתנאל״. 

חתימות נוספות קשות לפענוח. 

כיהן  שלזינגר  פייבל  כלב  רבי  הגאון 
כראב״ד פאלטשאן במשך חמישים שנה. 
היה  נחום  רבי  אביו,  נש׳.  בר  ׳תורת  בעל 
רבי  פייבל,  כלב  רבי  של  בנו  בעיר.  דיין 
מקום  ומילא  סבו,  שם  על  נקרא  נחום, 
בשנת  פטירתו  עד  העיר  ברבנות  אביו 

תרע״ז. בעל ׳חזון נחום׳. 

מצב כללי טוב. בלאי בכמה דפים. 

83. Asefat Zekenim – Signature 
and Stamps of the Geniuses 
of the Schlesinger Family and 
Additional Geniuses
Asefat Zekenim. Novellae on the Betza 
Tractate. Shita Mekubetzet. Metz, 1764. 
Separate title page for the book ׳Avodat 
HaKodesh׳. 
On the title page of the book, the 
rare signature of the Gaon Rabbi Feibl 
Schlesinger and two of his stamps. 
Two [different] signatures of ״Nachum״ 
(Hebrew). At least one of them is 
apparently of his father, the Dayan Rabbi 
Nachum Schlesinger. It should be noted 
that the upper signature appears also in 
other books that were owned by Rabbi 
Feibl. 
Additional signature of [Ephraim?] 
Schlesinger. 
Additional signatures, difficult to decipher. 
Rabbi Caleb Feibl Schlesinger served 
as Rosh Av Beit Din of Fălticeni for fifty 
years. Author of ׳Torat Bar Nash׳. 
Good overall condition. Wear to several 
leaves. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$
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זיסקינד-  מהר״ם  שו״ת   .84
המבורג, תע״ו – מהדורה ראשונה 

– חתימות גאוני הונגריה

ליטש  הלוי  אברהם  רבי  חתימת  בספר 
תלמידו  )תקס״ב-תרל״ז(,  רוזנבוים 
המובהק של מרן החתם סופר, אשר כיהן 
יהודה׳  ׳בן  השו״ת  מחבר  נייטרא.  כאב״ד 

וספרים נוספים. 

רבי  בנו  ידו  בכתב  רישום  הספר  בסוף 
עזריאל הלוי רוזנבוים. 

חתימה נוספת: ״חנני ה׳ בזה הק׳ אברהם 
]לייביש?[ הלוי״. 

דיין  בוימגארטען  שלמה  רבי  חותמות 
בוינה. 

חסר השער ודף הראשון מההסכמות. 

רבינו מרדכי זיסקינד רוטנבורג היה אב״ד 
ועוד.  הורדנא  בריסק,  לובלין,  בקהילות 
היה רבו של רבינו יחזקאל קצנלבויגן בעל 

׳כנסת ישראל׳. 

84. Maharam Ziskind 
Responsa – Hamburg, 1716 – 
First Edition – Signatures of 
the Geniuses of Hungary
Appearing in the book is the 
signature of Rabbi Avraham Halevi 
Leitsch Rosenbaum (1802-1877), a 
leading disciple of the Chatam Sofer 
who served as Av Beit Din of Nitra. 
At the end of the book, and inscription 
handwritten by his son, Rabbi Azriel 
Halevi Rosenbaum. 
Additional signature of Rabbi Shlomo 
Boimgarten, Dayan in Vienna. 
The title page and first leaf of the 
approbations are missing. 
Rabbi Mordechai Ziskind Rothenberg 
was Av Beit Din in Lublin, Brisk, 
Grodno and more. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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]האנוי[  הענא   – הפנים  לחם   .85
עותק   – – מהדורה ראשונה  תע״ו 

מיוחס

חובר  יו״ד.  שו״ע  על  פירוש  הפנים.  לחם 
קויפמן  יקותיאל  משה  רבי  הגאון  ידי  על 

זצ״ל. 

בכתב  רישום  מופיע  הספר  בשער 
ל״הגאון  הספר  שייכות  על  המעיד  יד, 
המפורסם כש״ת כמוהר״ר זלמן שפיטצר 
]מקהילת[  נטע  ״הק׳  דפה״.  אב״ד  נ״י 

אבערנדארף...״. 

בספר מופיעים רישומים נוספים, חתימות 
וחותמות. 

בדפי הספר מספר הגהות עיוניות, בכתב 
הרב  של  ידו  לכתב  מאוד  שדומה  עתיק 

שפיצר. 

רבי שלמה זלמן שפיצר )תקפ״ו - תרנ״ד( 
של  רבה  ברפורמה,  המאבק  ממנהיגי 
ומראשי  בוינה,  האורתודוקסית  הקהילה 
הונגרית.  האוסטרו  באימפריה  הרבנים 

חתנו של הגאון ה׳כתב סופר׳. 

השער מוקף במסגרת מסוגננת בתחריט. 

מצב טוב. מעט מפורק. כתמי זמן. 

85. Lechem HaPanim - 
Hanau, 1716 – First Edition – 
Pedigreed Copy
Lechem haPanim. Commentary 
on Shulchan Aruch Yoreh Deah. 
Authored by Rabbi Moshe Yekutiel 
Kaufman. 
Appearing on the title page of the 
book is a handwritten inscription, 
indicating that the book had 
belonged to rabbi Zalman Spitzer 
(1826-1894), the rabbi of the 
Orthodox community of Vienna and 
one of the leaders of the struggle 
against reform Judaism, son-in-law 
of the ׳Ketav Sofer׳. 
Additional inscriptions, signatures 
and stamps. 
Several scholarly inscriptions on the 
leaves of the book, in ancient script 
similar to that of Rabbi Spitzer. 
The title page is encircled with a 
stylish engraved frame. 
Good condition. Slightly falling apart. 
Aging stains. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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 –  1893 תרנ״ד  ורשה,   – ישראל  נדחי   .86
״מוגה״ פעמיים בכתב יד – מהדורה ראשונה 

- כריכה מקורית

״נדחי ישראל בו יבואר כמה וכמה ענינים מעיקרי הדת 
רחוקות  בארצות  המתגורר  איש  כל  על  מוטל  אשר 
מדת  לצאת  שלא  כדי  בהם  ולהזהר  אותם  לידע 

הישראלי״. 

לכל  שנחוץ  ויו״ד  מאו״ח  הלכות  כמה  בו  מבואר  ״גם 
איש המתגורר שם לדעת אותם״. 

גודל שכר מקיימי מצות  יבואר בו בכמה פרקים  ״גם 
מי  לכל  ונכון  וראוי  ח״ו,  העונש  גודל  ולהיפך  התורה 
אותן  שילמדו  ומקורביו  לחבריו  ליעץ  תורה  בן  שהוא 
כדי שידעו הדברים המצויין להכשל בהן ויזהרו מהן״. 

״ִאם  ד(:  ל  )דברים  הפסוק  הוא  הספר  לשם  המקור 
ֱאֹלֶהיָך  ה׳  ְיַקֶבְּצָך  ִמָשּׁם  ַהָשָּׁמִים  ִבְּקֵצה  ִנַדֲּחָך  ִיְהֶיה 

ּוִמָשּׁם ִיָקֶּחָך״. 

מצב בינוני-טוב. סימני עש בחלק מהדפים. 

86. Nidchei Yisrael 
– Warsaw, 1893 
 ״Proofread״ –
H a n d w r i t t e n 
Twice – First 
Edition
A composition about the 
principles of Judaism. 
M o d e r a t e - g o o d 
condition. Signs of 
worming on some of the 
leaves. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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גרשון  רבי  של  העותק   .87
וואלף בנעט ראב״ד אונגוואר 
שולחן  ה׳קיצור  בעל  חתן 

ערוך׳ עם הגהות בכתב ידו

חידושי הרשב״א. לבוב תר״כ. 1860. 
דפוס א״נ זיס סג״ל. 

רבי  הגאון  חותמת  הספר  בשער 
גרשון וולף בנעט, מתלמידי ה׳כתב 
של  נכדו  שיק.  והמהר״ם  סופר׳ 

מהר״ם בנעט. 

שלמה  רבי  הגאון  של  חתנו  היה 
ערוך״  שלחן  ״קיצור  בעל  גנצפריד 
אונגוואר  כאב״ד  מקומו  וממלא 

המעטירה. 

בספר מספר הגהות עיוניות, כנראה 
בכתב ידו. 

87. The Copy of Rabbi Gershon 
Wolf Benet Rosh Av Beit Din of 
Ungvar, the Son-in-Law of the 
Author of the ׳Kitzur Shulchan 
Aruch׳ with His handwritten 
Glosses
Vhidushei HaRashba. Lvov, 1860. Printed 
by A.N. Zis Segal. 
On the title page of the book, the stamp 
of Rabbi Gershon Wolf Benet, a disciple of 
the ׳Ketav Sofer׳ and the Maharam Schick 
and the son-in-law of Rabbi Shlomo 
Ganzfried author of ׳Kitzur Shulchan 
Aruch׳ and his replacer as Av Beit Din of 
Ungvar. 
There are several scholarly glosses in the 
book, apparently handwritten by him. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

שיטים  עמודי   .88
– חתימות  הלוי  לבית 
חותמת  ובהן  חשובות 

של רבי משה חיים לאו 
הי״ד אב״ד שאץ

עמודי שיטים לבית הלוי. חיבור כולל על חמישה מסכתות 
מסדר נזיקין. נדפס בפראג בשנת תקנ״א 1791. 

רבי  הקדוש  הגאון  של  הנדירה  חותמתו  הספר  בשער 
משה חיים לאו זצ״ל הי״ד, אב״ד שאץ. במרכז החותמת 

איור של ספר תורה. 

בראש השער חתימה עתיקה: ״זה הספר קניתי מהוני הק׳ 
ליזר ]?[ ווייל״ ]מהומפאלטץ?[. 

בתחתית השער נדפס איור של אדם הדור, ולפי השערתנו 
הרומית  האימפריה  קיסר  השני,  לאופולד  בקיסר  מדובר 
נדפס  ממשלתו  תחת  כי  הספר  בשער  הנזכר  הקדושה, 

הספר. 

הסכמות מאת הגאון בעל ׳נודע ביהודה׳ ורבי אלעזר קאליר. 

השער משוקם בשוליו. 

חסרים  אצלנו,  החסרים  הדפים  דף.  ס׳  במקום  דף,  נז   ]2[
בחלק  וכנראה  כיום,  הידועים  אחרים  עותקים  בכמה  גם 
מהעותקים לא נדפסו. בעותק הסרוק ב׳הברובוקס׳ אנו רואים 
להדפיס  המחבר  שהחליט  הגאונים״  ״חידושי  בהם  שנדפסו 

כי בתחתית העמוד האחרון בעותק  לציין  יש  חיבורו.  ואינם מגוף  לזכות את הרבים,  כדי 
שלפנינו מצוי עיטור שמשמעותו חיתום הספר. 

סימני עש מעטים מאוד. מצב כללי טוב. 

88. Amudei Shitim Lebet Halevi – Important Signatures 
including a Stamp of Rabbi Moshe Chaim Lau Av Beit Din 
of Shotz 
Amudei Shitim Lebet Halevi. A composition on five tractates of Seder 
Nezikin. Printed in Prague in 1791. 
On the title page of the book, the rare stamp of Rabbi Moshe Chaim Lau, 
Av Beit Din of Shotz. In the center of the stamp, an illustration of a Torah 
Scroll. 
An ancient signature on the top of the title page. 
Printed on the lower part of the title page is an illustration of an impressive 
man, apparently, Emperor Leopold II of the Holy Roman Empire, who is 
referred to in the title page. 
Approbations by the ׳Noda BiYehuda׳ and Rabbi Elazar Kalir. 
The title page is restored in its margins. 
[2] 57 leaves, instead of 60 leaves. The leaves missing here are also missing 
from other known copies of the book, and apparently, were not printed 
in some of the copies. In the copy appearing in ״Hebrew Books״ they 
contained ״Chidushei HaGe׳onim״, which are not part of the composition. 
It should be noted that on the lower part of the last page of the copy 
before us there is a decoration indicting the book had ended. 
Few signs of worming. Good overall condition. 

81
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הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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89. ים של שלמה – עותק בו למדו 
גאוני ישראל – אופיבאך, תע״ח

אופיבך,  חולין.  מסכת  שלמה.  של  ים 
תע״ח. 

בדף הפורזץ חתימתו של הגאון רבי דוד 
בניסן  ג׳   –  1866 )תרכ״ו,  זצ״ל  טיקטין 
תרפ״ד, 1924( היה מראשי ומנהלי ישיבת 
ראשי  ובוחן  כמשגיח  שימש  חיים,  עץ 
ב׳חורבה׳.  ירושלים  בבד״ץ  דיין  בישיבה. 

מחבר הספר ׳מגן דוד׳. 

עתיקה  חתימה  הספר  שער  בראש 
טעבל  הר״ר  בן  ״שמשון  הת״ק:  משנות 

--- זצ״ל״. 

קשה  עתיקה  חתימה  השער  בתחתית 
לפענוח. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני, מעט סימני 
עש, מעט קרעים. כריכה קדמית רופפת. 

89. Yam shel Shlomo – 
the Copy from which the 
Geniuses of Israel had 
Studied – Offenbach, 1718
Yam shel Shlomo. Chulin Tractate. 
Offenbach, 1718. 
On the flyleaf, the signature of Rabbi 
David Tiktin (1866-1924) who was 
one of the heads and managers of 
the Etz Chaim Yeshiva. Authored the 
book ׳Magen David׳. 
On the top of the title page, an ancient 
signature from the 1740s and on 
its lower part, an ancient signature 
which is difficult to decipher. 
Good overall condition. Typical wear. 
Some signs of worming and some 
tears. Loose front binding. 
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90. מים חיים – מהדורה ראשונה – חתימות 
חשובות.

מים חיים. מאת רבי חיים יודא סגל דייטש. עם הערות 
וויצטען,  אב״ד  זילברשטיין  ישעיה  מרבי  בדפוס 

שנדפסו בשולי הדפים. 

קלויזבורג, תרע״ג. מהדורה ראשונה. 

שטיין,  דוב  ישראל  רבי  חותמת  הספר  בשער 
ראצפערטא. 

ר׳  הגה״ק  בן  שטיין  דוב  ישראל  ר׳  הגה״ק  חותמת 
משה שטיין מחבר ספר באר משה היה חתן ר׳ מאיר 
פרעניקל בן הה״ק ר׳ שמואל מחבר ספר אמרי שפר. 

הערשקאוויטש,  פישל  אפרים  רבי  של  חתימות 
הרשקוביץ  פישל  אפרים  רבי  הגאון  הוא  כנראה 
בתואר  ידוע  היה   )2017 תשע״ז   -  1922 )תרפ״ג 
לאחר  כרב  שימש  בה  העיר  שם  )על  האליין  אב״ד 
שנות השואה( ושימש חבר בד״צ צאנז קלויזענבורג 
בארצות הברית. פוסק מובהק וגאון בתורת הקבלה. 
ניתן לראות את ׳הסכמותיו׳ למאות ספרים הלכתיים 

ותורניים, בזכות זאת נחשב גם ל״רב המסכים״. 

מצב טוב. כתמי רטיבות. 

90. Mayim Chaim 
– First Edition – 
Important Signatures
Mayim Chaim. By Rabbi 
Chaim Yuda Segal Deutsch. 
With printed comments by 
Rabbi Yeshaya Zilverstein 
Av Beit Din od Wietzen on 
the margins of the leaves. 
Klausenburg, 1913. First 
edition. 
On the title page of the 
book, a stamp of Rabbi 
Yisrael Dov Stein, Ratzferta. 
Signatures of Rabbi Ephraim 
Fischel Herschkowitz, 
apparently the Gaon 
Rabbi Ephraim Fischel 
Herschkowitz (1922-2017), 
Av Beit Din of Hallein. 
Good condition. Dampness 
stains. 
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91. שבט מישור – הקדשת הגאון המחבר רבי מאיר ליב פרייא הי״ד אב״ד 
שוראן – תרצ״ד-תרצ״ה

שלוש חוברות )ד׳ חלקים( כרוכות יחד, שתוכנן דרשות מוסריות שדרש הגאון רבי מאיר לייב 
פרייא זצ״ל אב״ד שוראן, מחשובי רבני הונגריה, ראש ישיבת שוראן, שהייתה אחת הישיבות 
הגדולות במדינה. החוברות בסדרה זו יצאו לאור עד ימי השואה, בה נספה הרב פרייא 
הי״ד. דרשות מעניינות, ובהן גם התייחסויות למאורעות השעה, פטירת צדיקי הדור ועוד. 

בפתח הספר הקדשה ארוכה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי מאיר פרייא, לחתן. 

נדיר ביותר, לא נראה דבר דומה במכירות!! 

בשולי ההקדשה חותמתו. 

מצב נהדר. 

91. Shevet Mishor – Dedication by the Gaon Author Rabbi 
Meir Frey Av Beit Din of Šurany – 1934-1935
Three booklets (4 sections) bound together, whose content is Mussar 
sermons delivered by Rabbi Meir Leib Frey Av Beit Din of Šurany, one of 
the leading rabbis of Hungary and the head of the Šurany Yeshiva, which 
was one of the largest yeshivas in the country. 
The booklets of this series were published until the Holocaust, where 
Rabbi Frey perished. Interesting sermons, addressing, among others, 
current issues, the death of leading rabbis and more. 
At the beginning of the booklet, a long dedication handwritten and signed 
by Rabbi Frey to a groom, with his stamp on its margins. 
Extremely rare! 
Excellent condition. 
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92. 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 הקדוש רבי יעקב קאפיל רייך, 
מגאוני הונגריה, ואב״ד בודפשט. חתימתו בשער הספר. 

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

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

מצטיינים שנשלחו מהישיבה אל האדמו״ר להסתופף בצילו. 

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

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

ציונו הקדוש מושך עד היום יהודים רבים הנושעים בזכותו. 

עב דף. 

מצב כללי טוב. 

92. Derashot HaRan – Prague, [1911] - Signature of Rabbi 
Yaakov Kapil Reich Av Beit Din of Budapest
72 leaves.
Good overall condition.
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300$

הערכה
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500$ - 1,000$

93. חידושי הר״ן – חתימת המהרש״ם מברעזאן זצ״ל

מצורף אישור מהרב יצחק ישעיה וייס. 

רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון )תקצ״ה-תרע״א(, ידוע בכינויו המהרש״ם מברז׳אן, היה 
מגדולי פוסקי דורו. 

ספרו  את  כתב  )שם  ביאזלוביץ  כך  אחר  )תרכ״ז-תרל״א(,  בפוטוק-זלוטי  ברבנות  כיהן 
תרמ״א  בשנת  בוצ׳אץ׳.  בקהילת  לאב״ד  מונה  שנים  שבע  וכעבור  השלום״(  ״משפט 
התקבל לרבנות ברז׳אן כמחליפו של רבי יצחק יהודה שמלקיש. בברז׳אן כיהן ברבנות 

עד יום מותו בט״ז בשבט תרע״א. 

התייעץ  חיים  החפץ  באירופה.  רבות  ממדינות  שבדרון  לרב  נשלחו  הלכתיות  שאלות 
ספר  את  המהרש״ם  סיים  מלובלין,  שפירא  מהר״ם  של  סיפור  פי  על  מקור[.  בו]דרוש 

ארבעה טורים לפחות מאה ואחת פעמים. 

ברכת  הלכות  את  סעודה,  כל  לפני  ידיים  נטילת  הלכות  את  לשנן  נהג  כי  סיפרה  בתו 
המוציא במהלכה ואת הלכות ברכת המזון לפני הברכה. בכל סעודת מלווה מלכה היה 

עורך סיום על מסכתות שבת ועירובין, שאותן שינן מדי שבת. 

93. Chidushei HaRan – Signature of Rabbi Shalom 
Mordechai Schwadron, the Maharsham of Brezan
Enclosed is confirmation by Rabbu Yitzchak Yeshaya Weiss. 
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המחבר  הקדשת   – זהב  פעמוני   .94
פאניז׳יל,  אליהו  רבי  הראשל״צ  לגאון 
ירושלים   – וחותמותיו  הגהותיו  עם 

תרע״ב

רפאל  רבי  מאת  ערוך,  שלחן  על  חידושים 
אנקווה, מגאוני מרוקו. 

הגאון  של  ידו  בכתב  הקדשה  הספר  בפתח 
של  חותמותיו  פאניז׳יל.  אליהו  לרבי  המחבר 
עטו  פרי  למדניות  והגהות  פאניז׳יל,  הגר״א 

בשולי הדפים. 

נדיר מאוד! 

רבי רפאל אנקווה תר״ח - תרצ״ה( מגדולי רבני 
הרב  לתפקיד  להתמנות  הראשון  היה  מרוקו. 

הראשי של מרוקו. 

)תר״י- פניז׳ל  יהודה  ב״ר  משה  אליהו  רבי 
של  הספרדי  ורבה  לציון  הראשון  תרע״ט( 
ירושלים. ממלא מקום החכם באשי בירושלים. 
הראשון  דודו  של  דרכו  וממשיך  תלמידו  היה 
לציון רבי רפאל מאיר פאניז׳יל בעל ׳׳לב מרפא׳׳. 

94. Pa׳amonei Zahav – 
Dedication by the Author 
to the Gaon the Rishon 
LeZion Rabbi Eliyahu 
Panigel, with His Glosses 
and Stamps – Jerusalem 
1912
Novellae on the Shulchan Aruch, 
by Rabbi Raphael Ankawa (1848-
1935), one of the geniuses of 
Morocco and its first Chief Rabbi. 
At the beginning of the book, a 
dedication handwritten by the 
author to Rabbi Eliyahu Panigel 
(1850-1919), the Rishon LeZion 
and Sephardic rabbi of Jerusalem. 
Rabbi Panigel׳s stamps and 
scholarly glosses appear on 
the margins of the leaves. 
Extremely rare! 
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ת׳  שנת  פאדובה,   – יהודה  פי   / יהודה  גלות   .95
ענו  חי  פנחס  רבי  האדיר  הגאון  חתימות   –  ]1640[

זיע״א, בעל ׳גבעת פנחס׳
הספר הינו מילון עברי-איטלקי, הבנוי לפי סדר התנ״ך. כולל גם 

התייחסות למילים שבפרקי אבות. 

חלקו השני של הספר )עם שער עצמאי(, ׳פי אריה׳, הנו הוספות 
למילון, והוא נדפס כאן לראשונה. 

הספר  שייכות  על  המעידים  זהים  רישומים  שני  נמצאות  בספר 
לגאון רבי פנחס חי ענו )תנ״ג-תקכ״ח(, מגאוני איטליה. לא מצאנו 
חתימותיו  הן  שאלו  נראה  העניין  לפי  אבל  הנדיר,  ידו  כתב  צילום 

בכתב יד קודשו, הגם שהלשון היא ״כ׳ פנחס חי ענו ואחיו יצ״ו״. 

תלמידו המובהק של ה׳פחד יצחק׳ רבי יצחק לאמפרונטי זצ״ל, אשר 
שיבחו הרבה על פלפולו. 

ר׳  השליח  את  שיבחנו  רבו  שבחר  התלמידים  משלושת  אחד  היה 
אברהם יצחקי - בבואו בשליחות - ונסמך ממנו. מתשובותיו ההלכתיות 

נדפסו גם בספר ״פחד יצחק״ של רבו. 

כיהן כרבה של פירארה, וחיבר חיבור ענק בשם ׳גבעת פנחס׳ שעודנו 
נגון  ]״פסק על  ביכורי קציר׳  ׳תוספת  וכן הדפיס את חיבורו  יד,  בכתב 

ברכת כהנים הנהוג פה מימי קדם״[. 

היה חתנו של ר״י צהלון, וגיסו של ר יעקב דניאל אולמו. 

על גאונותו בתורה כתב ר׳ מרדכי שמואל גירונדי בספרו ׳תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה׳: 

״בן טו״ב שנה התחיל לחבר פסקים הנמצאים בכתב יד בידי. והיה לו חשק גדול בתורה וקיים 
בעצמו לא איברי סיהרא אלא לגרסא... ובאמת כל הקורא בספרו גבעת פנחס )עשרה חלקים 
ובקיאותו...  מפלפולו  נפלאות  ויראה  בתורה  שקדן  היה  כמה  וישכיל  יבין  ביד...(  הכמוסים 
ושאלוניקי  איזמיר  רבני  וכבר קלסוהו  לפניו,  גלוי  היה  איך הכל  דבר המהיל הרעיון לראות 
בהסכמות שלהם... והיה ענו מאוד כשמו, ומימיו לא החרים שום אדם, אע״פ שהיה מ״ץ ור״מ 

שנים רבות״. 

ומסיים בדבר מופלא: 

״כשהוליכוהו לקברו נראו בו סימנים טובים שהיה בן העולם הבא, זכותו יגן עלינו״. 

מצב טוב-בינוני. בפתח הספר נמצא רישום בכתב ידו של האספן והחוקר ד״ר ישראל מהלמן: 
״2 ספרים יקרי מציאות״. 

95. Galut Yehuda / Pi Yehuda – Padova, [1640] – Signature 
of the Gaon Rabbi Pinchas Chai Anav, Author of ׳Givat 
Pinchas׳
The book is a Hebrew-Italian dictionary, structured after the order of the 
bible. 
The second section (with a separate title page), ׳Pi Aryeh׳ is an addition to 
the dictionary which was printed here for the first time. 
The book contains two inscriptions indicating that the book had belonged 
to Rabbi Pinchas Chai Anav (1693-1768), one of the geniuses of Italy and 
a leading disciple of the ׳Pachad Yitzchak, Rabbi Yitzchak Lampronti, who 
praised his sophistry. 
Good-moderate condition. Appearing at the beginning of the book is an 
inscription handwritten by the collector and scholar Dr. Israel Mehlman: 2״ 
rare books״ (Hebrew). 
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אופיבאך,   – ישועה  משמיע   .96
הירש  אברהם  רבי  חתימת   – תקכ״ז 
לבוב, מהחתומים על כתב ההכתרה 
וראש הקהילה  של מרן החתם סופר 

בפרשבורג.

רבי  מאת  תקכ״ז.  אופיבאך,  ישועה.  משמיע 
דון יצחק אברבנאל. 

הירש  אברהם  ״הק׳  חתימה:  השער  בראש 
של  ההכתרה  כתב  על  מהחתומים  לבוב״, 
מרן החתם סופר, וראש הקהילה המפוארת 
בפרשבורג. חתימתו גם בלשון אחרת: ״חנני 

אלקים... הק׳ אברהם הירש ב״ה מענדל...״. 

רבי אברהם הירש לבוב היה ״פרנס המדינה״. 
שר  אדיר,  גביר  כביר,  צדיק  גדול,  ת״ח  ״היה 
מאוד  נכבד  והי׳  המדינה,  ושתדלן  וטפסר, 

בעיני כל״ ]לשון הספר ׳מליצי אש׳[. 

בלא״א  משה  ״הק׳  נוספת:  עתיקה  חתימה 
]המנוח[ מהור״ר בנימין כ״ץ״. 

 – ״קארלסרוא״  משיחו.  ישועות  עם:  כרוך 
מהדורת זיוף, שנדפסה בעיר סדילקוב בשנת 

תקפ״ח. 

ידו של  כנראה כתב  יד,  עיונית בכתב  הגהה 
רבי אברהם הירש לבוב. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

96. Mashmi׳ah Yeshu׳ah – 
Offenbach, 1767 – Signature 
of Rabbi Avraham Hirsch 
Lvov, One of the Rabbis who 
Signed the Appointment 
Document of the Chatam 
Sofer and the Leader of the 
Community of Pressburg
Mashmi׳ah Yeshu׳ah. Offenbach, 
1767. By Rabbi Don Yitzchak 
Abravanel. 
On the top of the title page, the 
signature of Rabbi Avraham Hirsch 
Lvov, one of the rabbis who signed 
the appointment document of the 
Chatam Sofer and the leader of the 
community of Pressburg. 
An additional ancient signature. 
Bound with: Yeshu׳ot Meshicho. 
 a fake edition which – ״Karlsruhe״
was actually printed in Sudilkov in 
1828. 
Scholarly gloss, apparently written 
by Rabbi Avraham Hirsch Lvov. 
Good condition. Typical wear. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 30

90

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

97. מבוא פתחים ]קבלה[ – אמשטרדם, 
תצ״ו – מהדורה ראשונה - עותק מיוחס 

שהיה אצל כמה מגאוני ישראל

ספר קבלה חשוב ויסודי, שהיה שייך למשגיח רבי 
אליהו אליעזר דסלר, ולפני כן היה שייך לאדמו״ר 

רבי נחום דב בער פרידמן. 

97. Mavoh Petachim [Kabbala] – 
Amsterdam, 1736 – First Edition 
– Pedigreed Copy that Belonged 
to Several Leading Rabbis

אמשטרדם,   – אריה  גור   .98
ונדירה  יחידה  מהדורה   – תצ״ג 
סופר  שמעון  רבי  של  העותק   –

אב״ד סערעט

רבי  הגאון  מאת  התורה,  על  חידושים 
יהודה אריה ליב מקאליש. 

שער בתחריט נאה. )פגום בשוליים(. 

הראשון(  בדף  )וכן  הספר  בשער 
של  בנו  סופר,  שמעון  רבי  של  חותמת 
של  בנו  סופר,  אלכסנדרי  שלמה  רבי 
כיהן  קראקא.  אב״ד  סופר  שמעון  רבי 
נספה  שברומניה.  סערעט  בעיר  כרב 

בשואה, ה׳ יקום דמו. 

98. Gur Aryeh – 
Amsterdam, 1833 – Single 
and Rare Edition – the 
Copy of Rabbi Shimon 
Sofer Av Beit Din of Seret 
Torah novellae, by Rabbi Yehuda 
Aryeh Leib of Kalisch. 
Fine engraved title page 
(damaged in its margins). 
On the first leaf, a stamp (its 
upper part is missing) of Rabbi 
Shimon Sofer, Av Beit Din of 
Seret, Romania. 

פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,200$
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תקע״ח  למברג,   – אפרים  בית   .99
 – מיוחס  עותק   – ראשונה  מהדורה   -

חתימת רבי פסח זינגר מגאוני הונגריה

 – רביעי  חלק  אפרים.  בית  ותשובות  שאלות 
חושן משפט. למברג תקע״ח. 

ושמים  ארץ  בורא  ״זיכני  חתימה:  בשער 
בס׳]פר[ בית אפרים והאיר לי עיניים, הק׳ פסח 

זינגר מברודא״. 

ונודע  הונגריה,  מגדולי  שהיה  זינגר  פסח  רבי 
בגודל צדקתו וקדושת. היה תלמידו של הכתב 
ה״כתב  רבו  אמר  פסח  בערב  כשנפטר  סופר. 

סופר״: ״אין פסח שני בזמן הזה״! 

חתימות נוספות: ״דוד לעווין״ ]אולי הוא תלמיד 
ה׳כתב סופר׳, אשר כיהן כרבה של אילאווא. 

״הק׳ אהרן בן הגאון מוהר״א״. 

הגהה קצרצרה בכתב יד. 

כריכה קדמית מנותקת. מצב טוב. מעט פגמים. 

99. Bet Ephraim – 
Lemberg, 1818 – First 
Edition – Pedigreed 
Edition – Signature of 
Rabbi Pesach Zinger 
of the Geniuses of 
Hungary
Bet Ephraim Responsa. 
Fourth section – Choseh 
Mishpat. Lemberg, 1818. 
On the title page, the 
signature of Rabbi Pesach 
Zinger of Brody who was a 
disciple of the Ketav Sofer. 
Additional signatures. 
Very short, handwritten gloss. 
Detached front binding. Good 
condition. Some flaws. 
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 – ]החיד״א[  יוסף  ברכי   .100
 – מיוחס  עותק   - תר״ך  וינה, 

כריכת עור מפוארת ומעוטרת

בשער הספר חתימה: ״מה שקנה עבד 
ה׳ הצעיר יעקב הלוי ס״ט ב״מ נר״ו״. 

כריכת עור עתיקה, מפוארת ומעוטרת 
בזהב, עם הטבעה באותיות מוזהבות: 
מרדכי  בכ״ר  ס״ט  הלוי  יעקב  ״הצעיר 

הי״ו״. 

כרך  מועטים.  עש  סימני  טוב.  מצב 
עבה. כריכה קדמית מנותק. משוקמת 

בשיקום ישן. סימני עש מועטים. 

100. Burkei Yosef [The Chida] – 
Vienna, 1860 – Pedigreed Copy 
– Impressive and Decorated 
Leather Binding
On the title page of the book, a signature 
of ״The young Yaakov Halevi״. 
Ancient, impressive leather binding with 
gilt decorations and an impression with 
gilt lettering. 
Goo condition. Some signs of worming. 
Thick volume. Detached front binding, 
restored by an old restoration. 
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101. חכמת אדם – זולקווה, 
גאוני  חתימות   – תקצ״ה 
הונגריה, ובהם רבי משה לייב 
פאלאק אב״ד בערטיאיפאלו, 
מרן  של  המובהק  תלמיד 

החתם סופר

של  חתימות  שתי  הספר  בשער 
פאללאק  ליב  משה  רבי  הגאון 

הנ״ל. כנ״ל בדף י״ב. 

בר״מ  גבריאל  ״הק׳  חתימה: 
ברייטענשטיין ]?[ מוואשוואר יע״א״ 
)הונגריה(. חתימתו גם בדפים: מ׳, 

נ׳, ע׳. 

״הרב  כתוב:  ועליה  מדבקה 
יונגרייז״. 

דפים.  בכמה  פגמים  טוב.  מצב 
יתכן חסרים דפים בסוף הספר. 

כריכה חדשה טובה. 

101. Chochmat Adam – Zholkva, 
1835 – Signatures of the Geniuses 
of Hungary, including Rabbi 
Moshe Leib Folk Av Beit Din of 
Bertifalo, a Leading Disciple of 
the Chatam Sofer
On the title page of the book, two 
signatures of Rabbi Moshe Leib Folk. On 
leaf 12, another of his signatures. 
Signatures of Gabriel Breitenstein of 
Vashvar (Hungary). His signature also 
appears on leaves 40, 50 and 70. 
A sticker on which it is written: ״Rabbi 
Jungreis״ (Hebrew). 
Good condition. Flaws to several leaves. 
Possibly, several leaves are missing from 
the end of the book. 
New, good binding. 
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הבית  תורת  ספר   .102
 - תקכ״ב  ברלין,  הארוך. 
הירש  נפתלי  רבי  חתימת 
ותלמידו  חתנו  קצנלבוגן, 
חתימות   – יעקב׳  ה׳שב  של 

וחותמות נוספות של רבנים

בשער הספר חתימה: 

הגאון   --- הק׳  בזה  גם  ד׳  ״חנני 
קצנאילבגן...״.  לבית   --- המפורסם 
החתימה מחוקה בקו, אך עדיין קריאה, 
והיא חתימת קודשו של הגאון רבי נפתלי 
הירש קצנלבוגן זצ״ל, מגאוני גרמניה, בנו 
זהה  חתימתו  קצנלבוגן.  משה  רבי  של 

לחתימותיו על ספרים אחרים. 

חתימה נוספת: ״שייך להק׳ ר׳ יאקב ]---[ שי׳״ 

״קניתי בעד 20... הק׳ משה סגל״. 
רבי  של  רבות  ״חיים --- דיין דק״ק ---״. חותמות 

בדף מו הגהה לשונית בכתב יד. 

רבי נפתלי צבי הירש קצנלנבוגן )נפטר בב׳ בתשרי תקס״ה( היה מרבני יהדות גרמניה, רבן 
של מרגנטהיים ומדינת קורפפאלץ, ורב במנהיים. 

נולד בשוואבך לרב משה קצנלנבוגן, רבה של העיירה. בילדותו למד אצל אביו, ובנערותו 
נסע לפרנקפורט לישיבתו של הרב יעקב פופרש, בעל ״שב יעקב״. בגיל 16 התבלט בשל 

דרשה שנשא בישיבה, וזמן מה אחר כך נישא לפרומט בתו היחידה של ראש הישיבה. 

בשנת תק״א )1741( נבחר לכהן כרבה של מרגנטהיים, והחזיק בכהונתו זו במשך 22 שנים. 
לאחר פטירת אשתו, נישא למרלא בתו של רבי ליב מוכיח-ברלין. מנישואים אלו היה גיסם 
של רבי ישעיה פיק ברלין ואחיו רבי דוד ברלין אב״ד אה״ו, ושל רבי יוסף שטיינהארט. בשנת 

תקכ״ג )1763( נבחר לכהן כרבה של מדינת קורפפאלץ, ועבר לגור בעיר ליימן. 

)1768( עבר למנהיים וכיהן בה כרבו של בית הכנסת הגדול וראש ישיבה  בשנת תקכ״ח 
במשך 32 שנים. 

מתלמידיו, רבי משה טוביה מזונטהיים. 

נפטר ביום השני של ראש השנה, ב׳ בתשרי תקס״ה, 7 בספטמבר 1804. הותיר אחריו כתבי 
יד רבים מחידושי תורתו. 

מצב טוב. כריכת עור חדשה מפוארת ונאה. עותק מרשים. סימני עש מעטים. 

102. Sefer Torat HaBayit HaAroch – Berlin, 1762 – Signature 
of Rabbi Naftali Hirsch Katzenellebongen, the Son-in-Law 
and Disicple of the ׳Shav Yaakov׳ – Additional Signatures 
and Stamps of Rabbis
A signature on the title page, erased with a line, yet still readable of Rabbi 
Naftali Hirsch Katzenellebongen, one of the geniuses of Germany, the son of 
Rabbi Moshe Katzenellebongen. His signature is identical to his signatures 
on other books. 
Additional signatures of rabbis. 
Good condition. New, impressive leather binding. Some signs of worming. 
Fine copy. 
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סדילקוב,   - יצחק  בית   .103
הגהות   –  ]1836[ תקצ״ו 
חשובות ]של אחד מאדמו״רי 

חב״ד?[ – חתימות עתיקות

ר״י  ״הר״ב  חתימה:  הספר  בשער 
יעקב ארונט...״. ״הרב אלי׳״. 

עיוניות  הגהות  מספר  הספר  בדפי 
יד עתיק, דומה מאוד לכתב  בכתב 

ידם של כמה מאדמו״רי חב״ד. 

מצב בינוני-טוב. כריכה חדשה. 

103. Beit Yitzchak – Sudilkov, 
[1836] – Important Glosses [of 
One of the Chabad Rebbes?] – 
Ancient Signatures
On the title page of the book, the 
signature of Rabbi Yaakov Aront and 
Rabbi Eli. 
On the leaves of the book, several 
scholarly glosses in ancient script, very 
similar to the handwriting of some of the 
Chabad Rebbes. 
Moderate-good condition. New binding. 
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104. ספר חשוב! בירך יצחק – ונציה, תקכ״ג 
- מהדורה ראשונה - הגהות יפות וחשובות

פירוש עמוק על התורה, מאת הגאון רבי יצחק ברכה.

104. Important Book! Berech 
Yitzchak – Venice, 1763 – First 
Edition – Important Glosses

רבי  של  כרכים  סט   – גדולות  מקראות   .105
עותקים   – סופר׳  ה׳כתב  של  בנו  סופר,  משה 

מפוארים

בה״ג  סופר  ״משה״ק  חותמתו:  הכרכים  בשער 
מהראשב״ס זצ״ל״. 

מהדורה זו נדפסה בורשה בשנת תרכ״ה. 

בשבט  כ״ו   - ה׳תר״א  בניסן  )ט״ו  סופר  משה  הרב 
ה׳תרפ״ז )1927((. היה מוהל מומחה שמל את הגרים 
יושביו  שכל  בטרנסילבניה  כפר  ביזידאויפלו,  מהכפר 

התגיירו. 

מצב טוב. כריכות מפוארות. 

105. Mikraot Gedolot – Set of 
Volumes of Rabbi Moshe Sofer, 
the Son of the ׳Ketav Sofer׳ – 
Impressive Copies
His stamp appears on the title page. 
This edition was printed in warsaw in 1865. 
Good condition. Impressive bindings. 

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

הערכה
Estimated Price

600$ - 800$
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וגואל  סלומון  משפחת  אבי   .106
אברהם  רבי  הקדשת   – ׳החורבה׳ 
הספר  על  הי״ד,  צורף  זלמן  שלמה 
זלמ׳לה  רבי  ]על  אדם״  ״תולדת 
 – תקס״א  דיהרנפורט,   – מוולוז׳ין[ 
נוספות  חתימות   – ראשונה  מהדורה 

– יחיד במינו!
׳תולדת  ספר  במינו!  ומיוחד  יחיד  פריט 
רבי  האדיר  הגאון  של  הביוגרפיה   – אדם׳ 
מוולוז׳ין,  חיים  רבינו  של  אחיו  מוולוז׳ין,  זלמן 
ותלמיד הגר״א מוילנה, אשר על גודל גאונותו 

מסופרות מעשיות מופלאות. 

הספר חובר על ידי רבי יחזקאל פייביל המגיד 
מוילנה, וזוהי המהדורה הראשונה שלו. 

מופיעה  הספר,  של  הראשון  השער  בגב 
רבי  הקדוש  הגאון  של  ידו  בכתב  הקדשה 
אברהם שלמה זלמן צורף. ההקדשה כתובה 
בכתב רש״י, משום שכך נהגו לכתוב בסביבתו 
של מקבל הספר, שחי בגיברלטאר. שמו של 

המקבל מחוק. 

״מנחת מזכרת לכבוד אהובי ידי״נ ]ידיד נפשי[ 
מו״ה  כש״ת  כ״י  רוצ״ו  והכולל  השלם  החכם 
בלונ״ח  או״נ  מאת  גיבילטאר  בק״ק  חונה   –
זלמן  שלמה  אברהם  ברכת  תמיד  המברכו 

מעה״ק ירושלים ת״ו שנת תקפ״ט לפ״ק״. 

״ע״ה אליהו אלמליח  בשער הספר חתימות: 
י״ן״.   .... קוני,  לעבודת  אותו  ״קניתי  ס״ט״; 
חתימתו  היא  אולי   – מחוקה  נוספת  חתימה 

של מקבל הספר מידיו של ראש״ז. 

על מצבתו של ראש״ז צורף הי״ד נחקק: 

מיד  האשכנזים  נחלת  הציל  ״אשר 
הישמעאלים, והשתדל בבנייה, ובפרט בבניין 
הבית המדרש הנקרא בשם ׳מנחם ציון׳ זי״ע. 

נלב״ע י״ט אלול שנת תרי״א לפ״ק״. 

באותה התקופה שהעניק את הספר לידידו, 
תרומות  לאסוף  מנת  על  כשד״ר  שימש  הוא 
לטובת היישוב הספרדי בירושלים, והסתובב 
בקהילות איטליה. באותה תקופה היה בקשר 
שהתגורר  ביבאס,  יהודה  רבי  עם  קרוב 
בתחילה בגיברלטר ולאחר מכן עבר ללונדון. 
התרומות  בגיוס  צורף  ראש״ז  של  הצלחתו 
הביאה לכך שייזום תוכנית לשיקום שטח בית 
הכנסת ״חורבת רבי יהודה החסיד״ והפיכתו 

למרכז יישוב יהודי. 

שני חלקים בכרך, החלק השני מסתיים בדף 
שהיו  האחרונים  הדפים  שני  וחסרים   – כג 

במקור. 

מצב טוב. מעט סימני עש. 

106. The Father 
of the Solomon 
Family and 
Redeemer of 
 – ׳HaChurva׳
Dedication by 
Rabbi Shlomo 
Zalman Tzoref 
on the Book 
 ׳Toldot Adam׳
[about Rabbi 
Zalmaleh of 
Volozhin] – 
Dyhrenfurth, 
1801 – First 
Edition – 
A d d i t i o n a l 

Signatures – Unique!
A unique item! The book ׳Toldot Adam׳ – 
the biography of the Gaon Rabbi Zalman 
of Volozhin, the brother of Rabbi Chaim 
of Volozhin and a disciple of the Vilna 
Gaon. 
The book was authored by Rabbi 
Yechezkel Feibl of Vilnius, the Maggid of 
Vilna, and this is its first edition. 
Appearing on the back of the title 
page of the book is a dedication from 
1829 handwritten by Rabbi Avraham 
Shlomo Zalman Tzoref. The dedication 
was written in Rashi script which was 
then customary in Gibraltar, where 
the receiver of the book, whose name 
is erased, lived, as indicated by the 
dedication. 
Signatures on the title page of the book, 
possibly of the receiver of the book. 
During the time Rabbi Avraham Shlomo 
Zalman Tzoref gave the book to his friend, 
he served as a Shadar in Italy, raising 
funds for the Sephardic community 
of Jerusalem. His success in raising 
funds led to the plan to rehabilitate the 
 synagogue and turn it to the ״Churva״
center of the Jewish Yishuv. 
Two sections in one volume. The second 
section ends with leaf 23 – and the two 
last leaves are missing. 
Good condition. Some signs of worming. 
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107. שני כרכים: רב אלפס – חתימות הגאון רבי יחיאל דוב 
פרידמן אב״ד נאקעל – הגהות מכותבים שונים

הלכות רב אלפס. חלק שלישי. שני כרכים גדולים. ווין, תקס״ד. מהדורה 
ראשונה של הגהות רבי ישעיה פיק? 

בשער הספר חתימה עתיקה מחוקה בקו. חתימה: ״יחיאל דוב פרידמאן 
אב״ד נאקעל״. 

חותמת )בצורת חתימה(: ״שלמה זלמן ניעסבוים״, מברעסלוי. ישנן גם 
חתימותיו. 

עם ציור של הרי״ף מודפס בשערי הכרכים. 

חתימה עתיקה נוספת באחד השערים: ״שמואל הלוי ]פרענקיל?[״, 

מלאסק  חיים  משה  ״החתום  ביניהם:  רבים.  בעלות  ורישומי  חתימות 
יושב על שלחן חתן ר׳ אייזק מאיזבעטץ״, המעיד על  ולעת עתה הנני 

שייכות הספר לרבי זלמן ניעסבוים. 

הגהות בכתב יד. 

כריכה אחת מנותקת. כריכה קדמית חסרה באחד הכרכים. 

 .108
ם  ״ ר ה מ

תקנ״ב  פראג,   – ברבי 
רבי  הגאון  של  חתימות  ארבע   –

של  המובהק  תלמידו  פרנקפורטר,  יהודה 
החתם סופר, וחתימות רבי ישעיה מודרן מפרשבורג

לפחות ארבע חתימות של רבי יהודה פרנקפורטר - ״הק׳ יודא פראנקפורט״; ״לי 
לשמי הק׳ יודא פראנקפורט״, ״שייך לי לשמי .... יודא 

פראנקפורט״. ״יודא פרנקפורט״. 

הידועות,  לחתימותיו  שערכנו  השוואה  פי  על 
מרנא  תלמידי  מגדולי  אחד  של  חתימתו  זוהי 
ממנו  שנמסרו  החת״ס  חדושי  סופר,  החתם 
בענט  המהר״ם  אצל  גם  למד  משה״.  ב״תורת 
תקס״ה-תר״ן.  פרשבורג.  מרבני  היה  זצוקל״ה. 

מודרן...  ישעי׳  ״הק׳  השער:  בראש  חתימת 
ז״ל  מודרן  אבא  הר״ר  בן  ישעיה  ״הק׳  מפרעסבורג״; 

מפרעסבורג״. 

רבי ישעיה מודרן היה מנכבדי הקהילה. נפטר בדמי ימיו. 

אביו של רבי יהודה מודרן בעל ׳פרי העץ׳, מתלמידיו 
הגדולים של החתם סופר כבר בהיותו בן תשע. 

מצב בינוני אך סביר. סימני עש. 

108. Maharam Barabi – Prague, 
1792 – Four Signatures of Rabbi 
Yehuda Frankfurter, the Leading 
Disciple of the Chatam Sofer 
and Signatures of Rabbi Yeshaya 
Modrin of Pressburg

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
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300$

הערכה
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פתיחה 
Opening Price

100$

פתיחה 
Opening Price

200$

הגאון  חתימת  עם  להראב״ד  נפש  בעלי  ספר   .109
רבי יחיאל פייזער רעו וידידו של הגאון רעק״א ודיין 

בבית דינו

ספר בעלי הנפש להראב״ד – פראג תקע״א 

מצב טוב 

חתימות רבות וחשובות 

בדף קדם השער חתימה לי הוא הק׳ יחיאל ב״ה כמו״ר יאקב זצ״ל 

ומהחותמים על   – פויזן  יחיאל פייזער מדייני קהלת  הגאון רבי 
רבנות הרעק״א בפויזנא – שעליה חתמו שני הדיינים הגאון רבי 

יחיאל הנ״ל וכן הגאון רבי יעקב קאלפארי. 

ידועה התמונה של הגאון הרעק״א בליווי שני הדיינים הנ״ל. 

ובקי  לי היה למנה מהרב הגאון החריף   – עוד חתימה עתיקה 
שלשלת היוחסין כש״ת יוסף חיים .. אב״ד דק״ק .... 

החריף  הגדול  המאור  להרב  שייך   – הספר  בסוף  רישום  עוד 
ובקי החרוץ ושנון מעוז ומגדל פ״ה ע״ה מ״ה משה 

נ״י אב״ד דק״ק שעכנאווע״. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

 .110
אברהם  מגן 
דפוס   – התוספתא  על 
עם   – תצ״ב  אמשטרדם   – ראשון 
בעל  אשכנזי  אלחנן  רבי  הגאון  חתימת 

סדרי טהרה
מסדר  התוספתא  על  פירוש  אברהם  מגן  ספר 
נזיקין אשר זיקק הגאון רבי אברהם אבלי בעל המגן 
הפנים  לחם  ספר  עם   - ערוך  השלחן  על  אברהם 

חלק שני – שער נפרד 

אמשטרדם תצ״ב 

בשער רישומים רבים שהספר שייך להרבני המאה״ג 
החריף ובקי בחדרי תורה הוא ניהו הרב הגדול מופת 
הדור מ״ה אלחנן אב״ד פרדאן – במקומות רבים גם 

חתימות הק׳ אלחנן.. – כנראה חתימת יד קדשו. 

הגדול שבאחרונים ]לשון החתם סופר[ רבינו אלחנן 
אשכנזי הנודע על שם ספרו סדרי טהרה נולד בשנת 
לימים  שהיה  זנוויל  שמואל  רבי  הגאון  לאביו  תע״ד 

אב״ד בון – מאביו קנה תורה ולאח״כ יצק מים על ידיו של הגאון רבי יעקב הכהן פופרש בעל שב יעקב רבה 
של פרנקפורט דמיין – הגאון רבי אלחנן אשכנזי כבן י״ח וכבר נקרא לכהן כאב״ד ור״מ פארדאן שאצל פוזנא ויצא 
שמו הטוב בכל הארצות וברבות העיתים נתקבל לאב״ד ור״מ דק״ק שאטלאנד – נודע בחיבורו הגדול סדרי טהרה 

אשר נתקבל בכל תפוצות ישראל בלימוד הפסק וההלכה 

חומר מצורף – וחתימת רבינו לזיהוי חתימת יד קדשו 

ספר במצב טוב – שער חסר והושלם בצילום אומנתי על דף מתקופת ההדפסה – שער שני של ספר לחם הפנים 
נמצא. 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

100

חשובה  הקדשה   – פולמוס   – חכמים  כבוד  ספר   .111
מאת המחבר

ספר כבוד חכמים להשיב כבוד לחכמי האמת ע״י מלחמת מצוה 
במלעיביהם ולהחזיר העטרה ליושנה – 

מטרת הספר להוכיח שמחבר הספר חמדת הימים אינו נתן העזתי 
תלמידו של שבתי צבי ושבטעות ייחס לו הגאון רבי יעקב עמדין – 

ומאמריו כולם קדושים וכל דבריו ממקום קדוש יהלכו. 

ליעקב  אמת  בספרו  לוריא  רדכי  רבי  כתב  זה  חיבור  על  השגות 
ממונקאטש  הגה״ק  זה  על  השיב  וכן   – יעב״ץ  מלחמת  ובספרו 

בספרו חמשה מאמרות במאמר משיב מפני הכבוד. 

מחבר הספר הגאון המקובל מנחם מענכין היילפערין. 

ירושלים תרס״ב 

מצב טוב 

בהם  כו-כז  נוספים  דפים  שני  הספר  בסוף  יש  שלפנינו  בעותק 
רבי  ומייסדה  חיים  תורת  ישיבת  ועל  ירושלים  על  המחבר  כותב 

יצחק ווינוגראד. – דפים אלו אינם בכל הטופסים של הספר. 

בשער הקדשה חשובה מאוד ממחבר הספר בכת״י – מנחת זכרון 
למע״כ ידידי הרב הגאון הגדול צדיק יס״ע ירא וחרד לדבר ד׳ וכו׳ 
וכו׳ מו״ה אלי׳ דוד שליט״א אב״ד מיר יצ״ו – מוקירו ומכבדו כערכו 

הרם – מנחם מענכין היילפרין מהוראדנא. 

יד  כתב  עם   - פיסא   – ירח  חידוש  ספר   .112
 - פירארא  קהילת  הצלת  על  פיוט  יפה  איטלקי 

וחתימת המו״ל רבי שמואל יצחק פינצי
ספר חדוש ירח – סדר לימוד לליל ערב ראש חודש – תוקן 

לבקשת בני חברת ידידי א-ל בפירארא בשנת תקע״ב. 

פיסא – תקע״ח 

מהדורה יחידה – מצב טוב מאוד – נדיר ומעניין. 

ומאת  פינצי  יצחק  שמואל  הרב  מאת  ופזמונים  שירים  בסוף 
הרב יעקב אלישע רוסי. 

בסוף ההקדמה חתימה בכתב ידו שי״ף – הוא רבי שמואל יצחק 
פינצי מחבר השירים הנ״ל. – כמו כן חתם שמו המלא בדף כ״ג. 

נאה  איטלקי  יד  בכתב  כתובים  עמ׳   3 דף   2 לספר  מחובר 
שנפלה  גדולה  מדליקה  הצלתנו  על  חדש  שיר  ובו   – קילוגרפי 
מות  אחרי  קודש  בשבת  פירארא  פה  שלנו  היהודים  בחצר 

הת״ר... – כנראה בכתב ידו של רבי שמואל יצחק פינצי הנ״ל. 

בסוף הספר על הכריכה הודבק שיר שנוהגים בני חברת ידידי אל 
לומר אחר הדרוש בליל הזכרון של החברה אחת לחמשה שנים 
– עם שינויי נוסח בכתב יד איטלקי – כנראה גם כתב יד זה בכתב 

רבי שמואל יצחק פינצי. 

דבר נאה ומיוחד לחובבי איטלקי. 

פתיחה 
Opening Price

100$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$
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113. מעשי ה׳ – חותמת 
שפירא  מאיר  רבי 
מלובלין – דף בכתב יד

בפתח הספר ישנו דף בכתב 
ובו  בספר,  מונח  שהיה  יד, 

נוסח ברכות נישואין. 

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

ורשה, 1875. 

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

מצב טוב. בלאי 

אופייני. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

114. חתימת רבי אליהו שטראשון 
שלמה  ור׳  הרש״ש,  של  בכורו  בנו 
מדובנא – על ספר תשובות הגאונים, 

שנדפס בדפוס הנדיר בעיר טורקא

נדיר  דפוס  טורקא  תשובת הגאונים דפוס 
הודפס רק 4 ספרים. שלם. 

בפתח הספר חתימת בנו בכורו של הרשש, 
רבי ״אלי׳]הו[ שטראשון״. נפטר בחייו היה 
אחד מהגאונים המופלאים בוילנא. לא היה 

במכירות? 

בשער הספר חתימתו של החכם ר׳ שלמה 
מדובנא. 

114. Signature of Rabbi 
Eliyahu Strashun, the Eldest 
Son of the Rashash, and 
Rabbi Shomo of Dubno – on 
Sefer Teshuvot HaGeonim, 
which was Printed by the 
Rare Press of Turka



יועץ – הקדשת חתן המחבר, ראש ישיבת  115. פלא 
המקובלים בית אל, הגאון רבי אהרן עזריאל

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

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

עם סלסול קליגרפי(. 

כראש  כיהן  תרכ״ט  משנת  ]תקע״ט-תרל״ט[.  עזריאל  אהרן  רבי 
ישיבת המקובלים ׳בית אל׳. במשך עשרים שנה כיהן בראש בית 
נדפסו  תורתו  מחידושי  ירושלים.  בעיה״ק  הספרדים  לעדת  הדין 

שו״ת ׳כפי אהרן׳, ׳אזן אהרן׳, ׳ארעא סמיכתא׳, ועוד. 

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

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

116. תיקוני הזהר – זיטומיר שפירא - העותק שבו 
הגה ולמד הרה״ק המקובל הנודע רבי יהודה זאב 
בו הרבה הגהות קבליות  ורשם  זיע״א,  ליבוביץ 

ארוכות וחשובות

חנינא  רבי  דפוס   – תרכ״ג  זיטומיר   – הזהר  תקוני  ספר 
ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 

עם הסכמת הרה״ק רבי אהרן מטשרוביל זיע״א. 

העותק לפנינו היה שייך להצדיק המקובל רבי יהודה 
זאב ליבוביץ זצ״ל – ורשם בגליונותיו הרבה הגהות 

קבליות ארוכות ורבות מהן חתומות בשמו. 

בהגהותיו מביא פירושים ממקורות קבללים שונים 
ורעיונות  פירושים  מביא  וכן   – החסידות  ומגדולי 
ביניהם  המקובלים,  רבותיו  מפי  ששמע  קבליים 
בעל הסולם, המקובל רבי משה יאיר ווינשטוק, 

המקובל רבי יוסף ווינשטוק ועוד. 

 בחלק מהגהות חותם שמו המלא יודא זאב לעבאוויטש 
, בחלק חותם יודא זאב בן גולדא, או בר״ת יז״ל. 

הצדיק המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ״ל תלמיד בעל הסולם, 
 – ובנסתר  בנגלה  בתורה  מופלא  גאון  הנסתרים,  הדור  ומצדיקי 
עמד בקשרים הדוקים עם גדולי הדור כגון עם האדמו״ר הרה״ק 
רבי אהרן מבעלזא זיע״א ועוד – שנים רבות הצליח להסתיר את 
גדולתו – אך בשנותיו האחרונות התפרסם כפועל ישועות ורבים 

שיחרו לפתחו לברכה וישועה. 

מצב טוב מאוד – עותק יפה ומהודר – כריכת עור מקורית מהודרת 
מדפוס זיטומיר. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,000$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$

103

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

117. ספר חרדים –עשרות הגהות בכתב ידו 
של רבי שמחה הלוי סולובייציק, וחותמתו – 

ברדיוב, תרפ״ה

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

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

מצב טוב. בלאי אופייני. 

118. מגיני שלמה – חתימת חתנו של החתם סופר, רבי דוד צבי הירש 
ערנפלד )אביו של החתן סופר(

מגיני שלמה. ונציה, תק״א. 

בשער הספר כיתוב ]קצת מחוק[: קניתי מגיסי ר יוסף גינס...״. חתימה קצת מחוקה של 
רבי דוד צבי הירש ערנפלד. 

בשער חותמת רבי מרדכי יהודה שלמה וויזניציער אב״ד אראד. 

על הכריכה מוטבע שמו של רבי עקיבא בלויא. חתימתו בשולי השער. 

מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות בולטים. 

118. Maginei Shlomo – Signature of the Chatam Sofer’s 
Son-in_law, Rabbi David Zvi Hirsch Ernfeld
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120. תקוני הזהר – סלאוויטא רבי משה 
שפירא

 – שפירא  משה  רבי  דפוס   – הזהר  תקוני 
סלאוויטא תקפ״ו. 

 , מטשרנוביל  מרדכי  רבי  הרה״ק  הסכמות  עם 
רבי חיים הכהן אב״ד פינסק, והרה״ק רבי אפרים 

מסידליקאב. 

עותק נאה – שער בדיו אדומה – שוליים רחבים 
במיוחד. 

נ, מט-קלח דף 

לאחר  התיקונים  נוספו  בהם  עותקים  ישנם 
הוא  העימוד  אלה  בעותקים  שבעין  תיקונא 
קנ״ה דף – ראה וינוגרד סלאויטא 246 – העותק 

שלפנינו אין הוספת תיקונים אלו. 

120.  Tikunei HaZohar – Slavita, 
1826 – Rabbi Moshe Shapira

119. סדר ליל שבועות והושענא רבה – סלאוויטא

שער בצילום אומנותי 

ללא כריכה, נייר כחול, חלק מהדפים מופרדים 

119. Seder Leil Shavu’ot VeHoshana 
Rabba - Slavita

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

600$ - 1,000$

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,000$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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 – החיים[  אור  ]עם  דברים   .121
סלאוויטא, תקפ״ד – חתימות שער 

בדיו אדומה.

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

חתימות ורישומים עתיקים. 

בשולי  קרעים  דפים.   2 חסר  טוב.  מצב 
בחלק  זניחים  עש  סימני  מהדפים.  כמה 
בולטים  הנם  מהדפים  ובחלק  מהדפים, 

יותר. 

121. Devraim [with Or 
HaChaim] – Slavita, 1824 – 
Signatures – Red Lettering 
on Title Page

122. ספר הזוהר – שמות – 
סלאוויטא, תקפ״ז

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

שער בדיו אדומה. 

רעח דף. 

נייר עבה ואיכותי, בגוון כחלחל. 

כריכה עתיקה. 

כתמים  אופייני.  בלאי  טוב.  מצב 
מעטים. 

אלא  מקוריים  אינם  דפים  שמונה 
ועברו  אחר,  מעותק  לקוחים 

שיקום מקצועי. 

122. Sefer HaZohar – 
Shemot – Slavita, 1827
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 – המגיד   .123
 ]1834[ תקצ״ד  סלאוויטה, 

העותק של רבי משה מרדכי חייקין 
המגיד. נביאים ראשונים, חלק ראשון. דפוס רבי שמואל אברהם בן 

הרב מסלאוויטא. 

שער בדיו אדומה. 

בשער מופיע רישום: ״ר׳ משה מרדכי חייקין״ - היה חתנו של הגאון 
בעל ׳לב העברי׳, 

רישומים ״שייך לר׳ נחום אתרוג״, יתכן והם בכתב ידו. 

חתימה: ״יהודה ליב גלייבערמאן״ 

רישום: ״שייך להר׳ איציק מאשקאוויץ״. 

מצב בינוני-טוב. סימני עש. 

124. שלחן ערוך הרב / שו״ת – זיטאמיר, 
תרט״ז 1855 - עותק שלם כולל את כל 

השערים!

שלחן ערוך הרב. יורה דעה חלק רביעי. כרוך עם 
שו״ת מאדמו״ר הזקן. 

משפחת  בדפוס  בזיטאמיר,  נדפס  הספר 
שפירא, בשנת תרט״ז 1855. 

שני שערים לספר הראשון. 

חתימה וחותמות עתיקות. 

מצב טוב. כתמי רטיבות. בלאי אופייני. 

124. Shulchan Aruch HaRav / 
Responsa – Zhitomir, 1855
Shulchan Aruch HaRav. Yoreh Deah fourth 
section. Bound with responsa by the Alter 
Rebbe. 
 The book were printed in Zhitomir by the 
Shapira family in 1855. 
The first book has two title pages. 
Ancient signature and stamps. 
Good condition. Dampness stains. Typical wear. 

פתיחה 
Opening Price

150$

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

עם  קרליבך  שלמה  ר׳  של  תקליט   .125
הקדשה בכתב ידו וחתימתו - נדיר

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

ובחתימתו. 

מצב טוב מאוד. 

A Music Record of Rabbi Shlomo 
Karlibach with His Handwritten 
Dedication and Signature - Rare

על   - עתיקה  אסתר  מגילת   .126
קלף – מיניאטורי – גודל 8 ס״מ

כנראה משנות הת׳ – ת״ק 

מצב כללי טוב – מלבד שתי חורים קטנים בהתחלה 

כל העמודים מתחילים בתיבת המלך 

ידית מעץ מגולף ויפה 

126. Ancient Ester Scroll – on 
Parchment – Miniature – 8 cm.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

 – חום  קלף  על   – אסתר  מגילת   .127
כתב יד תימני – עתיקה

עם הברכות על קלף נפרד 

מצב טוב - בינוני 

127.  Ester Scroll – on Brown Parchment 
– Yemen Script - Ancient

128. מטבע של הרבי – עם רישום מזמן החלוקה - תשמ״ז

 המקבל הניח את המטבע במעטפה סגורה עם סיכות מהדק מסביב למטבע, 
אין דרך לדעת איזה סוג מטבע נתקבל מהרבי אולי מדובר בערך נדיר )לקונה 

הפיתרון(

128.  A Coin of the Rebbe – with an Inscription from 
the Time It was Handed Out - 1988



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 30

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

109

בסיום  חולק  והצלחה״  ״ברכה  באמירת  מהרבי  מבורך  שטר   .129
השבעה על זוגתו הרבנית המפורסמת חיא מושקא!

129. Blessing by the Rebbe of “Blessing and Success” 
Handed Out at the End of the Shiv’ah for His Wife, the 
Well-Known Rebbetzen Chaya Mushka! 

130. שו״ת דברי נחמיה ]חב״ד[ 
רבי  חותמת   – תרכ״ו  וילנה,   –

יונה הלוי טננבוים

מאת  העזר.  אבן  על  נחמיה.  דברי 
על  מדובראוונע.  הלוי  נחמיה  רבי 
שו&quot;ע הרב של האדמו״ר הזקן. 

פורמט גדול. שני שערים. 

כריכה  עש.  סימני  מעט  טוב.  מצב 
קדמית מנותקת.

130. Blessing by the 
Rebbe of “Blessing and 
Success” Handed Out at 
the End of the Shiv’ah 
for His Wife, the Well-
Known Rebbetzen Chaya 
Mushka! 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

770$ 

פתיחה 
Opening Price

100$
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131. ליקוטי תורה – שיר השירים – זיטאמיר, 
תר״ח ]8481[

עם תיקונים חשובים אולי ממשפחת חב״ד )הדף האחרון 
הוא מליקוטי תורה דברים זיטאמיר( 

מצב טוב. סימני עש. 

131. Likutei Torah – Song of Songs – 
Zhitomir, [1848]

132. מטבעות שחילק האדמ״ר מליובאויטש

132. Coins Handed Out by the Lubavitcher Reb-
be

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$
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133. וימפל

רשום בכתב מרובע נאה – יששכר בן שלמה יאקבזאן נולד במז״ט ביום ה׳ 
י״ז כסליו תרפ״ג לפ״ק ה׳ יגדלהו לתורה לחופה ולמעשים טובים אמן סלה. 

134. מנורת המאור – מנטובה שכ״ג

יצחק  רבי  לרבינו  המאור  מנורת  ספר 
פי סופרים  – מהדורה מתוקנת על  אבוהב 

בקיאים ועל פי ספר כתב יד ישן ומוגה. 

הקדוש  בן  משה   – יצחק  בן  אפרים  דפוס 
בן  ומאיר   – מוויניציאה  היילפרין  אפרים 

אפרים מפדובה. 

מנטובה שכ״ג 

משוקמים  דפים   – מאוד  טוב  כללי  מצב 
יד  בכתב  רישומים   – אומנתית  בצורה 

איטלייני. 

134. Menorat HaMaor – 
mantova, 1563
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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135. ספר נדיר וחשוב, שערי בינה – חתימות 
והגהה

להגאון   – שבועות  שערי  ספר  על  ביאור   – בינה  שערי  ספר 
אב״ד  ירמיה  רבי  הגאון  בן  צעהלים  אב״ד  לעוו  יואב  רבי 

מאטערסדארף. 

וינה תקנ״ב 

בשער רישום עתיק – ספר זה שייך לבני רבי ליזר אשר חתן 
רבי אברהם הרש פלאטא.... 

בדף פ״ג הגהה חתומה א״י הארוויץ 

מצב טוב מאוד – ספר חשוב ונדיר 

135. Rare and Important Book, Sha’arei 
Binah – Signatures and Gloss

136. ספר כנפי יונה – פראג תקע״ב 
– עותק מיוחס

ערוך  שלחן  על  חידושים   – יונה  כנפי  ספר 
יורה דעה – מאת הגאון רבי יונה לאנדסויפר. 

פראג תקע״ב – מהדורה ראשונה 

ספר חשוב ונדיר – עותק יפה – דפים עבים 
ואיכותים – שוליים רחבים במיוחד 

מעוז  הגאון  להרב  שהספר  רישום  בשער 
ומגדל פאר הדור והדרו אור ישראל וקדושו 

כקש״ת מ׳ נחום ראובן אב״ד דק״ק רישא. 

פלסקר  ראובן  מנחם  רבי  הקדוש  הגאון 
תלמיד מובהק בנגלה וחסידות לדברי חיים 
מצאנז שלא זז מחבבו – נולד בשנת תקע״ט 
לאביו רבי דוד אב״ד בלוזוב וראב״ד צאנז - 
נשא את האשה קריינדל בת רבי ישכר הכהן 
מאושפיזין תלמיד החוזה – מגיל י״ח דומו״ץ 
ורב הגליל באושפיצין , נקרא לכהן כדומו״צ 
 , תרט״ו  שנת  עד  אביו  מקום  על  בצאנז 
סירב לעזוב את הקהלה אבל בהשתדלותו 
עבר  מדזיקוב  אליעזר  רבי  של  הנמרצת 
ביום ט״ו אייר תרט״ז לכהן כרבה של רישא 

– נפטר בן נ״ג ביום ט״ו אייר תרל״ב. 
 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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137. ספר חסידות זכרון שמואל – עם חתימה ורישום דברי תורה 
בכתב ידו של הרה״ק רבי זושל׳ע האלברשטאם בן הרה״ק רש״א 

מראצפערט

שמואל  רבי  מהרה״ק   – חלקים  שני   – וש״ס  התורה  על  שמואל  זכרון  ספר 
שמריה אב״ד אסטראווצע – תלמיד מובהק מהמגיד מקוזניץ. – בפנים הספר 

מרבה להביא דברי בשם רבו המגיד. 

בארדיוב תרפ״ה 

יצחק  זוסיא  משולם  הק׳  בה  אשר  וכל  ומלואה  הארץ  לד׳  השער  קדם  בדף 
דבר  ידו  בכתב  רשם  הספר  שאחורי  בדף   – ראצפערטא.  פה  האלברשטאם 
תורה בשם הקדוש מפרשיסחא – והוסיף בה חידוש משלו מה שאפשר לומר 

ע״פ המדרש. 

חותמות רבות מהנ״ל במשך כל הספר. 

נולד בשנת תרמ״ד לאביו הרה״ק רבי  יצחק  זושא  רבינו הרה״ק רבי משולם 
שלום אליעזר מראצפערט – למד תורה אצל דודו הרה״ק רבי בן ציון מבאבוב – 
התכתב הרבה עם גדולי דורו ואף הוסמך על ידיהם להוראה – עמד לימין אביו 
ולא   – האיומה  בשואה  עקה״ש  נהרג   - בראצפערט  הברוכים  בפעולותיו  הק׳ 

נשאר מדברי תורתו כלום – לפנינו חידוש ודבר תורה בכתי״ק. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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138. כתב יד על התורה מהגאון הצדיק רבי דוד אלימלך ווייס אב״ד 
סקערניצא אחיינו של האמרי יוסף מספינקא

הכתב יד היה ברשות הגאון רבי אפרים פישל הערשקוויטש דיין קלויזנבורג – וכה כותב 
דוד  מו״ה  הגדול  המאור  להרב  היא  התורה  על  הכת״י   – הכת״י  בתוך  המצורף  דף  על 
אלימלך ווייס זצ״ל שהיה אב״ד בסקערניצא, היה תלמידו של דודו הרה״צ מו״ה יוסף מאיר 
ווייס זצ״ל האדמו״ר הראשון מספינקא בעהמח״ס אמרי יוסף עה״ת , ומביאו כמה פעמים 

בכתב יד זה. 

בצד השני של הדף רושם רא״פ על גורל הכתב יד שאחרי השואה התגולל ברחובות קריה 
ביחד עם אלפי ספרים שהשליכו הרשעים ברחובות.... 

  הכתב יד מכיל כ100 דפים וכ180 עמודים מלאים. – גודל הדפים 24X 19 ס״מ . 

  מצב טוב מאוד 

  בתוך הכת״י נמצא גם קוויטל שנכתב בסקערניצא מקום רבנותו. 

יוסף מספינקא – הוא  ווייס בנו של רבי משה אחיו של האמרי    הגאון רבי דוד אלימלך 
היה תלמיד חכם מובהק ומקורב ביותר אל דודו הרה״ק האמרי יוסף מספינקא – שנים 
רבות היה המו״ץ בקהילת ווישק אשר בגליל חוסט – לאחר מלחמת העולם 
כמה  הוציא   – סקערניצא  קהלת  ברבנות  לכהן  נבחר  הראשונה 

חיבורים, ספר כלם אהובים ועוד. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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139. ספר בציר אליעזר – חתימות חשובות והגהות
ספר בציר אליעזר – שני חלקים – כולל שבע חקירות ודרישות בשיטות הש״ס – מאת הגאון 

הגדול רבי אליעזר ליפמאן נייזאטץ. 

פרעסבורג תרכ״ט. 

מצב טוב – ספר נדיר ולא מצוי כלל 

1( בראש השער רישום זה הספר בציר אליעזר שייך לא״א עטרת ראשי כבוד מוה״ר שמעון 
ליכטנברג ... 

הגאון רבי שמעון ליכטנברג תלמיד חכם עצום ומגדולי תלמידי החתם סופר ]עי׳ עליו בחתם 
סופר ותלמידיו עמ׳ תנ״ה[. 

2( בעמוד השני של השער רישום הבציר אליעזר הלז שייך להרבני המופלג החריף צדיק 
ונשגב דיין מצויין בק״ק טאלטשווא – הק׳ יוסף גרינוואלד. ]כנראה הק׳ יוסף גרינוואלד הוא 

חתימת הגאון והנרשם למעלה מזה הוא הוספת תלמיד[. 

הגאון רבי יוסף גרינוואלד אב״ד טאלטשווא – זקנו של הערוגת הבושם, - בנו רבי עמרם אביו 
של הערוגת הבושם - חסידא ופרישא היה רבי יוסף למד תורה אצל הג״ר בנימין כ״ץ רפפורט 
 – טשעטשאוויץ  טאלטשווא,  יאנושאז,  ברבנות  שימש   – בנימין  השמלת  בעל  פאפא  אב״ד 
אשר  קראקא  אב״ד  סופר  שמעון  מהג״ר  סופר  מכתב  באגרות  ]עי  תר״ל.  אדר  י״ט  נפטר 

מרבה לספר בשבחו של הג״ר יוסף גר״וו[ 

לדורן דרשה  – הכותב שקיבל הספר  טייטלבוים  יצחק  דוד  רבי  רבות מהגאון  3( חתימות 
מהגאון רבי שמעון ליכטנבערג. 

הגאון רבי דוד יצחק טייטלבוים תלמיד חכם מופלג תלמידו של הקול אריה שם היה לחבר 
דבוק מאח לבנו של הקול אריה הג״ר נפתלי שווארץ – עי׳ עליו סיפור נפלא בתולדות בית 

נפתלי – בנו של הגאון רבי דוד יצחק היה הג״ר חיים לייב טייטלבוים אב״ד פוטנאך. 

4( בתוך הספר הגהות ארוכות וחשובות כנראה לאחד מהגאונים הנ״ל החתומים על בעלות 
הספר. 

5( בתוך הספר יש שני מקומות רישומים על הולדת הבנים אחד בתחילת הספר שם רושם 
ובנו שלום – עוד יש רישום בתחילת החלק  ובנו אברהם זלמן  על לידת בנו שמואל זנוויל 
השני שם רשום על לידת הבן חיים לייב , רישום אחרון זה הוא של רבי דוד יצחק טייטלבוים. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$
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140. תגלית! כתב יד מהספר משנת 
רבי אליעזר על התורה – מהגאון 

המפורסם בדורו מוהר״ר ליעזר 
טרילינגער אב״ד קוסטעל במדינת 

מעהרין תלמיד הגאון הרבי רבי 
העשיל מקראקא

הגאון  יד  בכתב  יתכן  כתובים  עמודים   15
שלא  קטעים  שני  יש  יד  בכתב   – המחבר 
וגם   – אליעזר.  רבי  משנת  בספר  נדפסו 

שינויים מהנדפס. 

מצב טוב מאוד – כתיבה אשכנזית רבנית נאה. 

מרבו  אגדה  חידושי  כותב  בו  סופר  החתם  תלמיד  יד  כתב   .141
החתם סופר על פרשת שמות – לא נבדק כראוי מי הוא הכותב

3 עמודים כתובים – מצב טוב בינוני יש חסרון באמצע הדף 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$

142. כתב יד נדיר! כתב יד מספר שער 
המלך דרשות מוסר על ימים נוראים

ימים  על  מוסר  ותוכחות  דרשות   – המלך  שער  ספר 
אב״ד  שמואל  ב״ר  מרדכי  רבי  המחבר   – נוראים 

ווילקטש. 

 – נאמן  ומקובל  אלוקים  ירא  קדוש  איש  היה  המחבר 
ספרו ותוכחות מוסריו הנאמנים התקבלו בכל תפוצות 

ישראל – וספרו זכה למהדורות רבות. 

8 עמודים מלאים – הכולל שער  4 דף  לפנינו כתב יד 
 – מהנדפס.  שינויים  עם   – אלול  חודש  של  הראשון 

כנראה כתב ידו של המחבר. 

בפנה  קרע   – טוב  כללי  מצב   – וקריא  ברור  יד  כתב 
העליון מצד שמאל. 

143. 2 דפי תפלות בכתב 
יד איטלייני

 – גשמים  לעצירת  תפלת   )1
עמודים  שני   – מרובע  יד  בכתב 
חיים  ברכיה  אלישמע  חתום   –

פואה. 

2( כתב יד – תיקון הטל – בכתב 
מצב   –  .34X20 גודל   – איטלייני 

טוב 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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הגהות  עם   – קבלי  יד  כתב   .144
הרב יעקב צמח

הרב  הגהות  עם   – קבלה  מספר  יד  כתב 
יעקב צמח. 

בשולי הדף כתב הערות פירושים. 

כתב יד מזרחי 

2 דף 4 עמודים 

לא נבדק כראוי 

פגם עם חסרון בחלק העליון של הדפים 

אשכנזי  יד  כתב   .145
 – ת״ק  הת׳  משנות 
מסכת  על  חידושים 
מזכיר   – ועוד  ב״ב 
ה״ר  בשם  חידוש 
יהונתן – כנראה הגאון 

יהונתן אייבשיץ

4 עמודים מלאים 

לא נבדק כראוי 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

146. כתב יד בכתב אשכנזי חידושים 
משנות   – בתרא  בבא  מסכת  על 
לא   – מלאים  עמודים   6  – הת״ק 

נבדק כראוי

חידושי  יד  כתב  דף   .147
 – ויקהל  פרשת  על  תורה 
המפורסם  הגדול  מהגאון 
פאפרש  אברהם  רבי  בדורו 
ותלמידו של  אב״ד טיפליץ 
אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  של  אחיו   –
אב״ד  זצ״ל  פאפרש  יעקב 
שו״ת  ובעל  פראנקפורט 

שב יעקב
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עתיק  יד  כתב  תגלית!   .148
להגאון  לעתים  בינה  מספר 
 – פיגו  עזריה  רבינו  הגדול 

שינויים רבים מהנדפס

כתב יד 2 דף – 4 עמודים מלאים 20 
X 17 – כתב יד עתיק כנראה משנות 
ידוע לנו מי הכותב אבל  – לא  הת׳. 
כנראה כתב יד רבני חשוב במיוחד. 

וקרעים  קמטים   – מאוד  טוב  מצב 
קלים. 

בסוגיות  תורה  חידושי  יד  כתב  דף   .149
בעק  אברהם  רבי  הגדול  מהגאון  הש״ס 

מגדולי רבני הונגריה

– בסוגיא דשטר  יד כתוב בשני עמודים  דף כתב 
חוב ובסוגיא דשליחות. 

הכתב זהה לכתב ידו של הגאון רבי רבי אברהם 
בעק – ואף חתם שמו בצידי הדף. 

רבי  הגאון  תלמיד  בעק  אברהם  רבי  הגאון 
שמואל קעלין בבאסקאוויץ בעל מחצית השקל 
– הוסמך להוראה ע״י רבו, וע״י הגאון רבי מרדכי 
משנת   – והמדינה  ניקלשבורג  אב״ד  באנעט 
בשנת  נתמנה  משם  לודנבורג,  אב״ד  תקס״ט 
רבה  כך  ואחר  קאסטעלי,  של  לרבה  תקע״ט 
הנודע של האליטש במשך כעשרים שנה עד 
פטירתו בשנת תרי״א. – תשובה איליו בחתם 

סופר סי׳ מ״ט. 

מצב טוב – קרעים ללא חסרון. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$


