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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

800$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 3,000$

1. בקשתו של מרן בעל ׳ערוך השולחן׳ למען לומדי התורה - עם חתימת 
קודשו – תרס״ז: ״כי העניין קדוש ועומד ברומו של עולם היהדות״

The Request of the Author of ״Aruch HaShulchan״ for 
Torah Learners – with His handwritten Signature – 1907: 
 Since the Matter is Holy and Most Important to the World״
of Judaism״

לתמוך  הנדיבים  את  שיעורר  בקשה  הרכבי.  ד״ר  אליהו  אברהם  החכם  הרב  אל  מכתב 
בלומדי תורה. ״כי העניין קדוש ורם ועומד ברומו של עולם היהדות, ודברי כת״ר יעשו פרי, 

וזכות התוה״ק יגן עליו״. 

חתימת בעל ׳ערוך השולחן׳, וחותמתו בראש הדף. נובהרדוק, תרס״ז. 

פוסקי  מגדולי  נובהרדוק,  אב״ד  היה  )תקפ״ט-תרס״ח(,  עפשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון 
היה תלמיד  רבים.  ועוד ספרים  שו״ע  ד׳ חלקי  על  ״ערוך השולחן״  בעל  בליטא.  ההלכה 
רבי איצל׳ה בישיבת וואלוז׳ין וחתן רבי יעקב ברלין )אבי הנצי״ב( וחותנו בזיווג שני של גיסו 

הנצי״ב )לאמו של רבי מאיר בר-אילן(. 

29 ס״מ. 

מצב טוב. סימני קיפול. סימן מים מקורי על הדף. 
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הערכה
Estimated Price
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׳פדואל׳  בשם  ליהודי  סמיכה  כתב 
יד  בכתב  כתוב  ראוי,  שו״ב  להיותו  מקווקז, 
חיים  רבי  ובראשם  הדור,  גאוני  של  קודשם 
וכתבו  נוספו  עמו  יחד  מבריסק.  סולובייצי׳ק 
בכתב ידם ובחתימתם הגאונים רבי אבא ליב 
כל אחד משלושת  ברוידא.  ניסן  ורבי  שפירא 

הגאונים הוסיף לאישור גם את חותמתו. 

פריט נדיר וכנראה יחיד מסוגו בעולם! 

ישראל  מגאוני  מבריסק,  חיים  רבי  הגאון 
עד  המקובלת  הלימוד  שיטת  אבי  המופלאים, 

היום בישיבות. 

לנצי״ב.  כמשנה  ישיבה  ראש  נהיה   27 בגיל 
העיר  לרב  נעשה  הישיבה  סגירת  עם  ב-1892, 
הלכה  בפסיקת  התעסק  לא  כי  אם  בריסק, 
יומיומית. כרב עיר עסק בענייני הציבור. עסק רבות 
בחסד, וביתו היה פתוח לרווחה לעניים ומסכנים. 

רבי אבא ליב שפירא אב״ד שערשאב, ומלפנים כיהן 
בעיר יעזנא. בערוב ימיו כיהן כרבה של ויטעבסק. 

רבי ניסן ברוידא, גאון מפורסם בדורו, התמנה בשנת 
תרל״א כרב בשינבקה , בתרל״ח בקראווי , בתרנ״א 

בהורודוק. נפטר י״ב ניסן תרס״ ד. 

 

2. כתב סמיכה בכתב ידם ובחתימתם של 
שפירא  ליב  אבא  רבי  מבריסק,  חיים  רבי 

ורבי ניסן ברוידא – תרס״ב
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Semicha Certificate Handwritten and 
Signed by Rabbi Chaim of Brisk, 

Rabbi Abba Leib Shapira and Rabbi 
Nissan Broida - 1902



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

750$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,200$

10



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 34

11

3. רשימות תורניות בכתב יד קודשו של רבי אברהם בן הגר״א
Religious Notes Handwritten by Rabbi Avraham the 
Son of the Vilna Gaon

הצטיין בילדותו ואביו שכר עבורו מלמד פרטי עד לנישואיו. הוא נישא בגיל 12 לשרה 
בת נח ליפשיץ )המכונה גם נח מיינדס(, מגדולי היחס בקהילת וילנה, שחיבר חיבורים 
על  וליקוטים  הכוללים פשטים  נפלאות חדשות,  וספר  כמו ספר פרפראות לחכמה 

התורה בקבלה וברמזים. 

אחרי נישואיו למד אברהם בישיבות בווילנה ומפי אביו הגאון. בזכות הקרבה המיוחדת 
ואף בפני תלמידים, הגיע לדרגות  ומסוגר בפני הציבור  ימיו סגור  רוב  לאביו, שהיה 
גבוהות בתורת הנגלה והנסתר. רבי אברהם עזר לאביו בענייני הציבור ובקשרים עם 
חכמי דורו וערך את מכתבי אביו שכתב לגדולי דורו, כמו המגיד מדובנא. הוא השתתף 
בהנהגת הקלויז של אביו, והיה בקשרי ידידות עם באי בתי מדרשו של אביו ועם גדולי 

תלמידיו. 

רבי אברהם נודע באופיו הנוח לבריות ובנשיאה בעול ענייני הציבור. הוא עמד בראש 
העסקנים שניהלו את בית החולים ״ביקור חולים״ של קהילת וילנה, ושימש כגבאי שלו. 
וטיפל בחולים עניים. הוא בנה את בית המדרש המפורסם  נודע בידיעותיו ברפואה 
וולוז׳ין  ישיבת  כן היה אחד החתומים על ההודעה על הקמת  בוילנא ״שניפישקער״. 

ב-1804. נפטר בגיל 43 בווילנה. 

רבי אברהם חשף רבים מכתבי אביו הגר״א, פירש והפיץ אותם. כך כתב את פירוש 
באר אברהם לספר אדרת אליהו, פירוש לביאור אגדות וביאורים לפי הגר״א לספר 
הזוהר. לעיתים בכתבי הגר״א הופיעו דברי בנו אברהם משולבים בדברי אביו. בנוסף 

הוא חיבר ספר על אביו בשם ״ספר סערת אליהו״. 

רבי אברהם פרסם רבים מכתבי אביו הגר״א, פירש והפיץ אותם. כך כתב את פירוש 
באר אברהם לספר אדרת אליהו, פירוש לביאור אגדות וביאורים לפי הגר״א לספר 
הזוהר. לעיתים בכתבי הגר״א הופיעו דברי בנו אברהם משולבים בדברי אביו. בנוסף 

הוא חיבר ספר על אביו בשם ״ספר סערת אליהו״. 

כן חיבר פירוש למדרש פסיקתא רבתי )שיצא לאור בידי בנו רבי יעקב משה מסלונים 
בשנת  בוורשה  )נדפס  אברהם״  ״באר  בשם  תהילים  ספר  על  פירוש   ;)1831 בשנת 
1908(; פירוש על מגילת אסתר ושיר השירים בשם ״באר אברהם״, וספר בשם ״תרגם 
לנדא  רבי אליהו  נינו  בידי  נדפס  זה  חיבור  )קיצור של  אונקלוס  אברהם״ על תרגום 

בירושלים ב-1896(. 



מרן  של  קודשו  יד  בכתב  שלמים  מאמרים   .4
 – השירים  ושיר  פסח,  התורה,  על  סופר,  החתם 

ששה עמודים – תקס״ו
Entire Essays Handwritten by the Chatam 
Sofer, on the Torah, Passover and Song of 
Songs – Six Pages - 1806
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פתיחה 
Opening Price

30,000$

הערכה
Estimated Price

50,000$ - 70,000$

חידושים על פרשת ויקרא, פסח )כולל על 
עניין מגילת שיר השירים(, שמיני. 

ממוספר בראשו: קמ״ט, ק״ן. 

בעפרון:  בראשו  נכתב  העמודים  באחד 
״הדרוש נעתק עד סופו״. 

כולל מחיקות והוספות בכתב יד קודשו. 

על שיר השירים כותב מרן בדף שלפנינו, 
בשנת תקס״ו: 

״שיר השירים אשר לשלמה. יראה דרצונו 

לומר טעם על איזה נס נתייסד השיר הזה, 
הים  נס  על  הים  שירת  אומרים  שאנו  כמו 
הזה?  השיר  יתואר  שם  איזה  אמנם   ]...[
ואמר ״שיר השירים״ ששיר זה נתיסד שאנו 
שזכינו  השירים  על  להקב״ה  משוררים 
לגדולה הזאת, שבחר בנו ה׳ וזכינו לשורר 
משוררים  אנו  בעצמו  השיר  על  לפניו, 

שזכינו לרב טוב הזה, וזה שיר השירים״. 

כתב  וקריאת  החזקת  ומפורסם,  כידוע 
סגולה  היא  החת״ס  מרן  של  קודשו  יד 

מופלאה! 

 .
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פתיחה 
Opening Price

1,000$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 4,000$

14

5. כתב יד קודשו של רבינו המהר״ם שיק – שישה עמודים גדושים בחידושים 
והגהות על ספר ׳מצוות השם׳

Manuscript by the Mahram Schick – six Pages with 
Novellae and Glosses on the Book ״Mitzvot Hashem״

נדפסו לימים בגיליון הספר. 

אוטוגרף. כולל מחיקות והוספות בכתב יד קודשו. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

אב״ד  היה   )1879 תרל״ט,   –  1807 תקס״ז,  שיק;  מהר״ם  בכינוי:  )נודע  שיק  משה  הרב 
ומנהיג  בימיו  הונגריה  פוסקי  גדול  בעיר,  הגדולה  הישיבה  וראש  חוסט  גאב״ד  ירגין, 

האורתודוקסיה בימי הקרע עם הנאולוגים. תלמידו המובהק של החת״ם סופר. 

באחת  כי  המתאר  עממי  בסיפור  לראות  ניתן  אליו  החתם-סופר  של  הערכתו  גודל  את 
הנסיעה  באמצע  משה.  ר׳  ובהם  תלמידיו  בחירי  עמו  נסעו  סופר  החתם  של  מנסיעותיו 
נרדם ר׳ משה וראשו נשמט על כתפו של החת״ס. כשביקשו שאר התלמידים להעירו, 

התבטא החתם-סופר: זהו ספר תורה מהלך. כן ידוע שקרא לו ״מיינער ארון ספרים״. 

נודע בעיקר בזכות השו״ת שלו - שו״ת מהר״ם שיק ובו מעל ל-1,000 תשובות הלכתיות 
שהשיב בכל נושאי החיים. כמו כן חיבר פירושים על התורה, על פרקי אבות, על הגדה של 

פסח, על תרי״ג מצוות )בדומה למנחת חינוך( וחידושים על הש״ס. 
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פתיחה 
Opening Price

4,000$

הערכה
Estimated Price

5,000$ - 7,000$
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6. שני מכתבים בכתב ידו של ״מופת הדור״ רבי שעפטיל וייס – תרצ״ד
Two Letters Handwritten by Mofet Hador Rabbi Sheftil 
Weiss - 1934

גלויה  וויס אב״ד שימאני, מגדולי תלמידי בעל ה׳שבט סופר׳. לפנינו  רבי שבתי שעפטל 
יש לפנינו שתי  ובחתימתו. סה״כ  ידו  ובכל אחד מצידיה מכתב בפני עצמו, בכתב  אחת 

חתימות שלו. 

המכתב הראשון ממוען לרבי פייבל בוכינגער זצ״ל. רבי שעפטיל כותב לו דברים חשובים 
מאוד בעניין שידוכים: 

״תאמין לי אם באמת ירא שמים אתה ורוצה ללמוד תורה בטהרה, אומר לך אל תדחוק 
את השעה, ה׳ יזמין לך ... מקודם הרי חז״ל אמרו רחיים בצווארו ויעסוק בתורה, ולא לחינם 
הטמינו חז״ל לשון ״רחיים״ וכן ״צוואר״ ובפרט אדם עניו כמוך ודאי צריך סיעתא דשמיא, 

ועל כן אין לדחוק את השעה...״. 

במכתב השני, בגב הגלויה, כותב הרב שעפטיל לרב אב״ד שטיינמאנגר: ״ישמחני מאוד 
באשר כתבת לי ששוקד על חידושי אשר כתבתי בתל תלפיות...״. 

וכונה בקרב תלמידיו  וייס היה מגדולי תלמידי השבט סופר,  הגאון הצדיק רבי שעפטיל 
׳דער הייליגער שימאניער רוב׳. נודע כקדוש עליון וגאון אדיר בתורה. 

האדמו״ר מהר״א מבעלזא סיפר כי היה לו עימו כמה פעמים חלופות מכתבים והיה אצלו 
סיפורי ישועות כאצל הבעש״ט הק׳, כמו״כ סיפר כי בעת שישב רבינו בסוכה וירדו גשמים 
לא יצא מהסוכה, ואח״כ ראו כי אכן מסביב למקום מושבו לא ירד טיפת מים ונשאר יבש 

לגמרי. 

אותו  מלווים  הונגריה  יהודי  כשאלפי  תש״ד  חשוון  מר  ג׳  שני  ליום  אור  למרום  הסתלק 
למנוחת עולם בביה״ח בשימאני אשר שם שימש כאב״ד כחמישים שנה. 

על מצבתו נחרת: ״הרב הגאון הכביר המפורסם על פני תבל שר התורה פוסק מובהק 
כקש״ת מרן רבי שבתי המכונה שעפטל ווייס, . מחבר הספר ״הלכתא רבתא לשבתא״. 
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פתיחה 
Opening Price

2,000$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$
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7. קונטרס שלם! 12 עמודים בכתב יד קודשו של ״מאיר עיני הגולה״, בעל 
ה׳יריעות שלמה׳ – יקר המציאות!

Complete Compilation! 12 Pages Handwritten by the Author 
of ‘Yeriot Shlomo׳ – Rare!

חידושי תורה בכתב יד קודשו של הגאון רבי שלמה זלמן אולמאן זצ״ל אב״ד מאקווא, בעל 
׳יריעות שלמה׳. 

קונטרס ארוך שכזה בכתב ידו הנו נדיר ביותר! 

על מצבתו של הגאון נחרת: 

״איש האלקים רבינו הגדול הגאון האמיתי אור מאיר עיני הגולה כבוד קדושת שם תפארתו 
מרן שלמה זלמן אוללמנן בעל המחבר ספר יריעות שלמה ושאר ספרי קודש אשר עודם 
בכתובים, דבריו הן הן זכרונו לברכה לחיי העולם הבא, היה רועה נאמן למקהלות ישראל 

בק״ק רענדיק כשתי שנים ופה קהל עדת ישורון שלשים ושבעה שנים״. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$

רבי  הגאון  של  ידו  בכתב  נדיר  מכתב   .8
שמואל מוהליבר, מנהיג ׳חיבת ציון׳ - בעניין 
פעילותו ליישוב ארץ ישראל במושבות גדרה 

ופתח תקוה - תרמ״ז
Rare Letter Handwritten by the 
Gaon Rabbi Shmuel Mohilever, 
the Leader of ‘Chibat Zion׳ – about 
His Activity for the Settlement of 
the Land of Israel in the Colonies 
of Gedera and Petach Tikvah - 1887

מרדכי  רבי  אל  נשלח  לפאריס,  מסעו  בענייני  מכתב 
]דצמבר  תרמ״ז  טבת  דמיין,  פרנקפורט  אלטשולר. 

 .]1886

עתה  לעת  והנה  אמיין״.  פ״פ  בפה  קיבלתי  ״מכתבו 
אין לי מה להשיב כי כמעט הוא עיקר מטרת נסיעתי 
אוכל  לא  כי   ... אודות  הדבר  לגמור  לראות  לפאריס 
להעלות על הכתב גודל העגמת נפש והצער שיש לי 
מזה העסק. אולי יהיה לכבודו איזה חדשות להודיעני 
ה׳ מיכאל  לי לפאריס על אדרעססא  ביכולתו לכתוב 

ערלאנגער... ״. 

ומסיים: 

״מחמת טרדות ערב שבת קודש מוכרח אנכי לעצור״. 

וחותם: ״ידידו הדו״ש באה״ר ]= הדורש שלומו באהבה 
רבה[ שמואל... מאהליבער״. 

מצב טוב. סימני קיפול ומעט כתמי 
הדף.  בגב  יותר  ניכרים  אשר  זמן, 

פגמים בשוליים. 

תולדותיו 
)תקפ״ד- מוהליבר  שמואל  רבי 

תרנ״ח(, מבחירי הלומדים בישיבת 
ראש  מאת  להוראה  נסמך  וולוז׳ין, 

הישיבה רבי יצחק מוולוז׳ין. 

שונות  בקהילות  ברבנות  כיהן 
החשובות  ובליטא,  בפולין 
 ,)1868-1860( סובאלק  שבהן 

 .)1898-1883( וביאליסטוק   )1883-1868( ראדום 

פעילותו למען יישוב ארץ ישראל החלה בשנת 1874. 
תשעים,  מונטיפיורי  משה  לשר  מלאו  שנה  באותה 
משה״  ״מזכרת  ושמה  מיוחדת  קרן  הוקמה  ולכבודו 
הרב  ישראל.  בארץ  היהודי  ביישוב  לתמוך  שנועדה 
ומאז  הקרן,  למען  קהילות  להתרמת  פעל  מוהליבר 

הפך רעיון יישוב ארץ ישראל למרכז חייו ועיסוקו. 

בשנים 1881–1882 היה הרב מוהליבר מראשי אגודות 
חובבי ציון. הוא הקים את ״בני ציון״ ואת קבוצת חובבי 
 1881 של  הפרעות  לאחר  בוורשה.  הראשונה  ציון 
הגדול  ההגירה  גל  של  תחילתו  עם  בנגב(,  )סופות 

הברית,  ארצות  אל  ובעיקר  למערב, 
פעל בקרב יהודים למען עלייה לארץ 
ישראל. הוא קרא ליישוב הארץ ברוח 
המסורת וניסה לגייס את תמיכת רבני 

רוסיה לעלייה לארץ ישראל. 

נסע לפריז ורתם את הברון רוטשילד 
גם  ישראל.  ארץ  בישוב  לתמיכה 
אחד  על  מדובר  שלפנינו  במכתב 
לצורך  כנראה  לשם  ממסעותיו 

פגישתו עם הברון. 

ארץ  ויישוב  ציון  חיבת  רעיון 
של  מעייניו  בראש  היו  ישראל 
האמין  הוא  מוהליבר.  הרב 
ארץ  יישוב  למען  שעבודה 
חלקי  לכל  משותפת  ישראל 
קירוב  למען  פעל  ולכן  העם. 
העם,  קצוות  כל  בין  לבבות 
ורבנים  חילונים  משכילים 
של  בקבלה  תמך  הוא  חרדים. 
כל יהודי לתנועת חיבת ציון, ללא 
הרב  ההלכה.  שמירת  של  סייג 
מוהליבר פעל מצד אחד להשפיע על 
המנהיגים החילונים כדי למנוע פגיעה 
בדת ובחלוצים הדתיים במושבות של 
חיבת ציון בארץ, ומצד שני ניסה לקרב 
לרעיון חיבת ציון ויישוב הארץ את גדולי 
ישראל.  בית  והמוני  דורו  בני  הרבנים 

במילים:  קוק  הרב  הספידו  כשנפטר, 
״גדול וגבור״, ״מצד אחד רב גאון גדול 
מלא תורה ומעשים טובים, מחמיר על 
השני  ומצד  דחסידותא,  במילי  עצמו 
וצופה  וחיים  עוז  מלאה  רעננה  נפש 
צפיה עמוקה לתשועתם של ישראל״. 
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9. מכתב הזמנה מאת הר״ם שפירא מלובלין – תרצ״ב
Invitation Letter by the Ram Shapira of 
Lublin - 1932

נשלח אל הגביר ר׳ אליעזר סירקיס. הזמנה לועידה של חברי 
מועצה האדמיניסטראטיבית שעל יד ישיבת חכמי לובלין, אשר 

מהר״ם כיהן בראשה. 

ישיבתנו  קיום  על  מכריעה  שכמעט  הערך  רבת  זו  ״ועידה 
הקדושה בעתיד״. 

היומי!  הדף  את  לכתוב  המהר״ם  הקפיד  במכתב  בתאריך 
ברוב  אגב  מהתאריך.  נפרד  בלתי  כחלק  נד,  דף  יומא  מסכת 
המכתבים הרשמיים של הישיבה, ששלח מהר״ם שפירא, לא 
מולאו הפרטים של הדף היומי. לעומת זאת במכתב שלפנינו 

כן מולאו הפרטים. 

 1887 )מהר״ם שפירא; תרמ״ז  יהודה מאיר שפירא  הגאון רבי 
1933( היה נשיא אגודת ישראל בפולין, מייסד וראש  - תרצ״ד 

ישיבת חכמי לובלין ומחולל רעיון הדף היומי. 

מצב טוב מאוד. 

10. יחיד במינו! מכתבם של רבי יוסף חיים 
זוננפלד, אשתו הרבנית, ובנם רבי יעקב מאיר 

- אל הבן החולה הנמצא בניכר –תרס״ח
Unique! Letter by Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld, His Wife the 
Rebbetzen and Their Son Rabbi 
Yaakov Meir – to the Sick Son in a 
Foreign Country - 1908

רבי  הצדיק  הגאון  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
יוסף חיים זוננפלד, אל בנו רבי שמואל בנימין, הנמצא 

בניכר, כשהוא חולה. אביו מברכו בברכת הרפואה. 

הגרי״ח,  בנו של  )לאחיו(  וכתב  הוסיף  בהמשך הדף 
רבי יעקב מאיר זוננפלד, וחתם בשמו, ובעמוד השני 
זונפלד,  שרה  הרבנית  הגרי״ח,  של  זוגתו  הוסיפה 

דברי ברכה ואיחולי רפואה לבנה היקר )ביידיש(. 

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,500$

פתיחה 
Opening Price

700$

פתיחה 
Opening Price

800$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

700$ - 1,000$
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11. מכתב נדיר ביותר בכתב ידו ובחתימתו של 
הגאון רבי עקיבא קורניצר זצ״ל רבה של קראקא 

המעטירה, ונכדו של מרן החת״ס – תרמ״ז
Extremely Rare Letter Handwritten 
and Signed by the Gaon Rabbi Akiva 
Kornitzer, the Rabbi of Krakow, and 
His Grandson to the Chatam Sofer - 1887

רבי  הגאון  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  ביותר  נדיר  מכתב 
ונכדו  זצ״ל רבה של קראקא המעטירה,  עקיבא קורניצר 

של מרן החת״ס – תרמ״ז 

מכתב המלצה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי עקיבא 
קורניצר זצ״ל, ״כתבי תעודה שבידי המוכ״ז יעידו שאנשים 
ושליחותא  דרחמנא  בשליחותא  יצאו  מקודש  האלה 
לבקש  תוב״ב  שבירושלים  ספרדיים  קהל  כולל  דציבורא 
עזר וסעד בעד העניים... יהמו רחמיכם... איש כמתנת ידו ... 
והי׳ מעשה הצדקה שלום וברכה... זמר״ת לפ״ק קראקא, 

הק׳ עקיבא קארניצער״. חותם הבד״ץ דקראקא. 

וכן בצדו השני, חתימות רבות  בחלקו התחתון של הדף, 
של התורמים, כנראה בני קראקא. 

הגאון רבי עקיבא קורניצר )תקצ״ט-תרנ״ב(, נכדו של מרן 
החתם סופר. גדל אצל אביו חורגו רבי בנימין שלמה זלמן 
סופר.  והמכתב  סופר  הכתב  תלמיד  היה  מוינה.  שפיצר 

למד גם אצל האדמו״ר מסוכוטשוב בעל ה׳אבני נזר׳. 

״מכתב  בעל  מקראקא  סופר  שמעון  רבי  ורבו  דודו  חתן 
לצד  כרב  וכיהן  לידו,  לגור  עבר  תרכ״ב  בשנת  סופר״. 
חותנו. לאחר פטירת חותנו היה ראב״ד בפועל על מקום 
הרשמית.  ההכרה  את  מנעו  המשכילים  אולם  חותנו, 

שימש במשרה זו במשך תשע שנים. 

28 ס״מ. 

מצב טוב. בלאי, קרעים, כתמים. 

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,000$

פתיחה 
Opening Price

500$

בדברי  מכתב  העתקת   .12
ובחתימתו  ידו  בכתב  תורה 
של רבי שמעון סופר מערלוי

 Copying of a Letter
 with Divrei Torah
 Handwritten and
 Signed by Rabbi
Shimon Sofer of Erlau

שמיטה  הלכות  המכתב:  תוכן 
וערלה. 

של  בנו  היה  סופר  שמעון  רבי 
החתם  של  ונכדו  סופר׳  ה׳כתב 
ישיבה,  וראש  כרב  שימש  סופר, 
במאה  הונגריה  יהדות  ממנהיגי 
בני  עם  בשואה  נספה  ה-20. 

קהילתו ומשפחתו. 

מצב טוב. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$
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13. מכתב עצוב ומרטיט על פטירת הגאון ה׳יפה עיניים׳, בכתב ידו של בנו 
רבי יעקב – תרמ״ו

A Sad, Touching Letter about the Death of the Gaon the 
‘Yefeh Enayim׳, Handwritten by His Son Rabbi Yaakov - 
1886

המכתב ממוען אל דודו רבי צבי הירש יעלין, ובו מתאר רבי יעקב יעלין את השבר הגדול לעם 
ישראל בכלל, ולו בפרט, מפטירת אביו. הדף כתוב משני צידיו. 

״ידי רפו ולבבי נמס... ופלצות אחזתני, מרוב יגוני ושברון לבי, ומי יתן ראשי מים... ואבכה יומם 
ולילה על ]הרב אשר[ לילות כימים שם לתורה, ועל שתי זרועותיו שהן כשני ספרי תורות 

שנגללין, כי לקח אותו – צדיק וגאון הדור – אלוקים, ואיננו! 

״ואם כל גדולי התורה יילילו ויקוננו עליו... ואם כי כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף 
ה׳ ...הלא משנה שברון גדול כים השברתי אנכי בנו, וגם כעת לא אוכל להבליג על יגוני.. ״. 

״ואמלטה רק לשאול לשלום לבית אחי אדוני אמו״ר הגאון זצ״ל... מצפה לנחמת ה׳ בתוך 
אבלי ציון וירושלים...״. 

חותם: ״יעקב בהגאון הגרא״ל יעלין זצ״ל״. 

הגאון רבי אריה ליב יעלין )תק״פ-תרמ״ו( בעל ׳יפה עיניים׳, מגדולי תלמידיו של רבי יצחק 
מוולוז׳ין, כיהן ברבנות העיר יאשינובקה, ולאחר מכן בעיר בילסק. ספרו ״יפה עיניים״ נדפס 
בש״ס וילנא, ומאז בכל מהדורות התלמוד הבבלי המבוססות על מהדורה זו. ספר זה הוא 
תשתית ללימוד ומחקר השוואתי בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, הוא מציין על כל 
סוגיה בתלמוד הבבלי את הסוגיות העוסקות בנושא זה בתלמוד הירושלמי. מלבד חיבורו 
המפורסם, כתב גם את הספר ״מצפה אריה״ על הלכות הרי״ף, ואת ספר דרשותיו ״קול אריה״. 

גאונותו האדירה היתה לשם דבר. מרן הראי״ה קוק סיפר שהוא והיפה עיניים שבתו בשבת 
שניה של חנוכה )כך יוצא אחת למספר שנים( באותו מקום. הרב קוק התפעל מכך שהיפה 

עיניים ידע בעל פה את היוצרות של שבת שניה של חנוכה. 

מצב טוב. דף מקופל. בלאי אופייני. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,500$
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14. מכתב תורני חשוב וארוך מאוד בכתב 
ידו ובחתימתו של הגאון רבי שלמה אברהם 
׳ביכורי  בעל  מאוזרקוב״  ״הגאון  רעזעכטא 

שלמה׳
An Important and Very Long 
Religious Letter Handwritten and 
Signed by the Gaon Rabbi Shlome 
Avraham Rzechte ״The Gaon of 
Ozorkow״ Author of ‘Bikurei 
Shlomo׳ 

15. תעודת המלצה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי יהודה ראזנער אב״ד 
סקאהליד – תרצ״ד

Recommendation Certificate Handwritten and Signed by 
the Gaon Rabbi Yehuda Rosner Av Beit Din of Skahlid - 
1934 

כתובה על דף רשמי של הגאון. הכל בכתב ידו ובחתימתו של הגאון, עם חותמתו. 

מצב טוב. החריצים שוקמו בנייר דבק ישן. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

200$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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 - סולובייציק  הגרי״ז  ממשפחת  היסטורי  מכתב   .16
תפילות לשלומה של הרבנית לקראת לידת בנה

Historical Letter from the Family of Rabbi 
Yitzchak Ze׳ev Halevi Soloveitchik – Prayers 
for the Health of the Rebbetzen before the 
Birth of Her Son

הערכה
Estimated Price

600$ - 1,000$

פתיחה 
Opening Price

300$

ידו  בכתב  ותנחומים  ברכות   .17
רבי  הירושלמי  הצדיק  של  הקדוש 
סיפור מרתק אותו  – עם  לוין  אריה 

זכר כל ימיו
Greetings and Condolences 
Handwritten by the 
Jerusalemite Tzaddik 
Rabbi Aryeh Levin – with 
a Fascinating Story He 
Remembered His Entire Life

ברכות לקראת חג הפסח, ועידוד לשמחת 
המשפחה  על  שירד  האבל  למרות  החג 

בעקבות פטירת אבי המשפחה. 

ר׳ אריה כותב: 

עשרות  לפני  קודש.  זכרון  לעלות  ״כדאי 
שנים נפטר איש אחד במבחר שנותיו בשם 
הרה״צ ר׳ משה יצחק חשין ז״ל – אבי הסבא 

של השופט עליון מר חשין ז״ל. 

והניח אשה צדקה בשם רחל לאה ושבעה 
ילדים במצב של עניות ודוחק. תמיד בהיותו 
בביתם.  שרויה  שמחה  תמיד  היתה  בחיים 
לפני חג הפסח. קמו מאבילות  נפטר  והוא 
השתדלו  הפסח.  חג  לפני  יומיים  או  יום 
ולפני  יכולתם,  לפי  הדרוש  כל  את  להכין 
בני  להם:  ואמרה  לילדיה  קראה  הסדר 

היקרים, תדעו כי בשנה הראשונה כל י״ב חודש 
בטח  ועולה,  יורדת  ויורדת,  עולה  ש״א  נשמתו 
גם האבא ז״ל יהיה סמוך על הסדר, בכן עליכם 
ושמחים.  ששים  שתהיו  לנשמתו  רוח  לעשות 
ובכל מקום בהגדה שאבא אמר בשירה וזמרה 
עליכם למלאות ולא תחסרו דבר חלילה ]ואני[ 
נשאר  הדבר  והזהרו....  הזהרו  בדיוק  אשגיח 

אצלי לזכרון קודש כל ימי...״. 

מצב טוב. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,200$
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18. כתב יד קודשו של מרן 
ה׳בן איש חי׳ – 10 עמודים – 

כולל ברכות ושמירה!
Manuscript by the 
‘Ben Ish Chai10 – ׳ 
Pages – Including 
Greetings and 
Protection!
עור עם קופסה  כרוך בכריכת 

תואמת.

הערכה
Estimated Price

5,000$ - 6,000$

פתיחה 
Opening Price

1,800$

19. גדול חכמי תימן – כתב יד קודשו של ״הרש״ש״ רבי שלום שבזי – 
מתוך ספרו ׳חמדת ימים׳

The Greatest sage of Yemen – manuscript by the Rashash 
Rabbi Shalom Shabazi – from His Book ‘Chemdat Yamim׳

ניתן לראות בדף גם את ההגהות – ההוספות של הרש״ש, הפותחות ב״ת״ט״ – ת׳וספת 
ט׳עם. 

דף כתוב משני צידיו. 

21x15.5 ס״מ. 

מצב טוב. פגמים אופייניים. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

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

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

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

רבי יוסף פינטו ״הרב הכולל בישראל להלל המלומד בניסים אשר אור תורתו זורחת בכל 
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. 

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

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

גודל: 19 ס״מ. 

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

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$
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21. כתב יד נדיר! כתב יד מספר שער המלך דרשות מוסר 
על ימים נוראים

Rare Manuscript! From the Book Sha׳ar 
HaMelech, Mussar Sermons on the High 
Holidays

נוראים – המחבר  ימים  ותוכחות מוסר על  – דרשות  ספר שער המלך 
רבי מרדכי ב״ר שמואל אב״ד ווילקטש. 

ותוכחות  ספרו   – נאמן  ומקובל  אלוקים  ירא  קדוש  איש  היה  המחבר 
מוסריו הנאמנים התקבלו בכל תפוצות ישראל – וספרו זכה למהדורות 

רבות. 

לפנינו כתב יד 4 דף 8 עמודים מלאים – הכולל שער הראשון של חודש 
אלול – עם שינויים מהנדפס. – כנראה כתב ידו של המחבר. 

כתב יד ברור וקריא – מצב כללי טוב – קרע בפנה העליון מצד שמאל. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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 – ויקהל  יד חידושי תורה על פרשת  22. דף כתב 
מהגאון הגדול המפורסם בדורו רבי אברהם פאפרש 
יהונתן  רבי  הגאון  של  ותלמידו  טיפליץ  אב״ד 
אייבשיץ – אחיו של הגאון רבי יעקב פאפרש זצ״ל 

אב״ד פראנקפורט ובעל שו״ת שב יעקב
 Handwritten Leaf – Torah Novellae
on Parashat Veyakhel – by the Well-
 Known Rabbi Avraham Paprush Av
 Beit Din of Tiplitz and the Disciple
of Rabbi Yehonatan Eibeschitz

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$

פתיחה 
Opening Price

100$

23. קונטרס קטן, כרוך, של כללי הלכות ודינים, באלף בית, בכתב יד קדשו 
של הגאון ר׳ משה גינז בן הגאון ר׳ בונם גינז אחיינו של רבנו עקיבא איגר - נדיר
Small Bound Compilation of Halachot and Dinim, 
Alphabetically Ordered, Handwritten by the Gaon Rabbi 
Moshe Ginz the Son of the Gaon Rabbi Bonem Ginz, the 
Nephew of Rabbi Akiva Eiger - Rare

קונטרס בכתב יד הגאון לפי סדר אלף בית – כללי תורה מפי ספרים. בסוף כל כלל ודין 
מצוין מקורו. 

מצב: טוב. מעט נקבי עש. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$
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24. כתב יד תלמיד החתם סופר בו כותב 
חידושי אגדה מרבו החתם סופר על פרשת 

שמות – לא נבדקה זהות הכותב
 Manuscript by a Disciple of
 the Chatam Sofer containing
 Aggadic Novellae by His Rabbi
 the Chatam Sofer on Parashat
 Shemot – the Writer׳s Identity
 has not been thoroughly
Examined

חסרון  יש  בינוני  טוב  מצב   – כתובים  עמודים   3
באמצע הדף

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$

פתיחה 
Opening Price

100$

25. כתב יד אשכנזי משנות 
על  חידושים   – ת״ק  הת׳ 
מזכיר   – ועוד  ב״ב  מסכת 
יהונתן  ה״ר  בשם  חידוש 
יהונתן  הגאון  כנראה   –

אייבשיץ
A s h k e n a z i c 
Manuscript from 
the 18th Century 
– Novellae on the 
Baba Batra Tractate 
and More – Refers 
to a Novellae by 
Rabbi Yehonatan, 
Apparently Rabbi 
Yehonatan Eibeschitz

4 עמודים מלאים 

לא נבדק כראוי 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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26. סגולה לאומרו! סדר פיטום 
איטליה,   – יד  בכתב  הקטורת 

המאה ה-19
Segulah to be Said! 
Handwritten Seder 
Pitum HaKetoret – Italy, 
the 19th Century

סימני עש בראש הדפים.

27. תעודה עתיקה מקהילת פאלוב בשנת תקפ״א על סידורי המקומות בבית 
המדרש – חתימות חשובות

Ancient Certificate from the Palov Community in 1821 
regarding the Seating Arrangement at the Beit Midrash – 
Important Signatures

חתומים על המסמך ארבעה מראשי הקהילה. אחד מהם: ״ארי׳ בהרב ר׳ יעקב יעקבקא...״. 

והחלטנו  מכרנו  יצ״ו  פאלוב   ... ק״ק  דפה  משניות  לומדי  דח״ק  הגבאים  אלופי   ... ״אנחנו 
מושבי]ם[ בבה״מ חומה דפה לצד דרום אצל הכותל...״. 

מצב בינוני-טוב. חסרון בצד הדף. בלאי אופייני. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

150$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

29

שלושת  חתימות   – מתוניס  עתיקה  כתובה   .28
הדיינים

Ancient Ketubah from Tunis – Signa-
tures of Three Dayanim

כתובה עם השלמות בכתב יד. תוניס.עם חתימות בכתב יד 
של שלושת דייני בית הדין וחותמת סופר בית הדין, תש״ה   

מצב: טוב. מעט קרוע בקיפול למטה, ללא חיסרון. 

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

100$

29. מכתב חשוב וארוך בכתב ידו של מרן הגרי״א הרצוג זצ״ל – תרצ״ז

A Long and Important Letter Handwritten by Rabbi Yitzchak 
Isaac Herzog - 1937

נשלח אל רבי אברהם ריניק. 

תוכן התשובה: ״סגירת בית הכנסת הישן למשך הימים הנוראים ]באופן ש[יביא לידי בניין 
ביתה כנסת החדש הגדול...״. 

שלושה עמודים, בכתב ידו ובחתימתו. 

מצב טוב. סימני קיפול וחריצים מעטים. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

30

30. שלושה העתקי כתובה 
וייס,  הגר״י  חתימות   -
והגרמ״א  וואזנר  הגר״ש 

פריינד

Three Copies of a 
Ketubah – Signatures 
of Rabbi Yitzchak 
Weiss, Rabbi Shmuel 
Halevi Wosner and 
Rabbi Moshe Aryeh 
Friend

על כל אחד מהטפסים מצויה חתימה 
של אחד מהגאונים הנ״ל.

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

200$

31. שלושה העתקי כתובה – חתימות רבי 
יעקב מוצפי, רבי בן ציון אבא שאול, רבי 

יהודה צדקה ומרן רבי עובדיה יוסף

Three Copies of a Ketubah 
– Signatures of Rabbu 

Yaakov Mutzafi, 
Rabbi Ben Zion 
Abba Shaul, 
Rabbi Yehuda 
Tzeddaka and 
Maran Rabbi 
Ovadya Yosef
על כל אחד מהטפסים 
אחד  של  חתימה 

מהגאונים הנ״ל.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$

31

מרן  בחתימות  תעודות  ארבע   .32
הגרש״ז אויערבך, מרן הגרי״ש אלישיב, 
רבי דב יוסף סולובייציק, רבי אריה זאב 

גורביץ, ורבי חיים פנחס שיינברג

Four Certificates Signed by 
Rabbi Shlomo Zalma Auerbach, 
Rabbi Shalom Yosef Elyashiv, 
Rabbi Dov Yosef Soloveitchk, 
Rabbi Aryeh Ze׳ev Gurevich 
and Rabbi Chaim Pinchas 
Sheinberg

33. מכתב ראב״ד העדה החרדית אל ידידו מרבני ׳המזרחי׳

Letter by Rosh Av Beit Din of HaEdah HaCharedit to His 
Friend of the ‘HaMizrachi׳ Rabbis

מכתב תורני בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי פנחס עפשטיין אל ידידו הגאון רבי ישראל 
פורת מרבני ׳המזרחי׳ בארה״ב. 

הרב עפשטיין מכנה את ידידו: ״כש״ת אוהב ישראל פורת״. 

הגאון רבי פנחס עפשטיין זצ״ל כיהן כדיין בבית הדין של העדה החרדית, בתקופתם של 
הרב יוסף חיים זוננפלד והרב יצחק ירוחם דיסקין. לימד בישיבת תורת חיים. בשנת תש״ח 
נבחר להיות ראב״ד העדה החרדית לאחר שהרב זליג ראובן בנגיס עבר לשמש הגאב״ד. 

לאחר פטירת הרב אפשטיין החליפו הרב דוד יונגרייז. 

מצב טוב. כתוב על מכתב אויר. סימני קיפול אופייניים. 

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

300$
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

32

הגר״א  תלמידי  מקבוצת  אייזנשטיין,  אברהם  רבי  הגאון  הדיין  חתימת   .34
העולים ארצה וראש הועד הכללי – חתימות ממוני הכולל – תרמ״ד

Signature of the Dayan the Gaon Rabbu Avraham Eisenstein, 
a Member of the Group of Disciples of the Vilna Gaon who 
Immigrated to the Land of Israel and Head of the HaVa׳ad 
hakelali – Signatures of the Superiors of the Kollel - 1884

קבלה בכתב יד ״קבלנו מהרב הגאון מו״ה שמואל סלאנט... ״. חותמת מאוירת של הכולל. 

חתומים ״ממוני הכוללות אשכנזים פרושים״: 

רבי אברהם אייזנשטיין. 

רבי מאיר אניקשטר. 

רבי אייזיק יפה מדרויא. 

לאחר פטירת הר״א אייזנשטיין, פרסם עליו ר׳ יושעה ריבלין מאמר זכרון ארוך ומרגש: 

״אברהם בן שמנים ושש שנים במותו וששים ושלש שנה ישב בארצנו הקדושה. תולדותיו 
דלתותיה  על  וישקוד  התורה,  ברכי  על  וגודל  גרודנא,  בפלך  אשר  דרהיטשין  קטנה  בעיר 
ויצליח בלמודה, וישא לו אשה בעיר פינסק, אשר שמה ישב אז לכסא הרבנות הרב הגאון ר׳ 

חיים כהן ז״ל. 

ויהי בהוסד תחלת ישוב אה״ק במצות הגר״א מווילנא ז״ל ע״י תלמידיו הגאונים זיע״א אשר 
וילך אתו אברהם, הוא אברהם  ויהי גם הרח״כ בין העולים  חרפו נפשם לגשת אל הקדש, 

אשר עסקנו בקבורתו היום. >/b<בן עשרים ושלש היה אברהם בצאתו מחו״ל...״. 

״ויתמנה הר״א א״ש ז״ל לדיין בתוך בד״צ הנקבע בעת ההיא שמה. ויהי בשנת תקצ״ז, ויהי 
הרעש הגדול על אדמת הגליל אשר החריב את ארץ הגליל ואת עריה, את צפת ואת טבריה 
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עד היסוד ויהי הרג רב ביום המר והנמהר ההוא בנפול בתי העיר וכל מגדליה 
ויהיו גם בני בית אברהם, אשה ובנים ובנות, בין ההרוגים. ויצל אך את נפשו ונפש 
בת אחת ילדה קטנה. ושארית הפליטה עזבו את צפת וילכו ציונה לכונן להם 
מושב בעיר אשר עיני ד׳ אלהינו בה וירבו המכשולים והמפריעים מרבה להכיל, 
ויעצמו תלאותיהם ומצוקותיהם למעלה למעלה אז נועצו ראשי עם יחד לשלוח 
שלוחים אל אחינו שבגולה, וישימו עיניהם בהר״א א״ש לשלחו להונגריה. וילך 

למסעיו וישא חן וחסד בעיני גדולי המדינה ההיא״. 

וד׳ הזמין  וישב לו באהלה של תורה בשקידה עצומה.  ״ ואברהם שב למקומו 
לידו ס׳ ״שטה מקובצה״ לס׳ קדושים כ״י, ויהי הוא יושב ומעיין בו בלילה לאור 
הנר, ויתנמנם מעט, ותפול הנר על הספר ותבער בגליוניו. ויהי טרם הקיץ וטרם 
כבה, ויאכל האש קצה העלים לארכם, וימאן הר״א להתנחם על האבדה הזאת, 
הזה  כל מעינו בספר  והלאה שם  ומיום ההוא  עליו להחזירה מפלפולו  ויקבל 
עד  הזאת  המלאכה  אל  הסב  אשר  והיגיעה  העמל  לכל  קצה  אין  להשלימו. 
השלימה. ויהי אך כלה מלאכתו, ויאמר להביא את פרי עמלו לביה״ד, והנה מו״ס 
אחד השיג כ״י שלם אחר, וידפיסהו. רב מאד היה צערו כי עלתה יגיעתו לתוהו, 
כיון תמיד אל האמת, קלע אל השערה  כי  גם רבה מאד שמחתו בראותו  אך 
ויהי  העיר,  גם מתקוני  לבו  לא הפנה  עוסק בתורה,  בהיות הר״א  ולא החטיא. 
ראש וראשון למיסדי קופת גמ״ח. היא הקופה אשר רבו אוצרותיה עד לאלפים 
וחמש מאות נאפוליון, ותהי תשועה גדולה לירושלם, ותשקע בסופה בבנין בית 
הכנסת הגדול בחצר ר׳ יהודה החסיד אשר בלע הון רב. ובשנת כת״ר בהפרד 

בני מחוז גרודנא מעל ווילנא, ֵאם הכולל בעת ההיא, 

מספר  במשרתו  ויעמוד   ,>b/<ההוא בכולל  לממונה  ז״ל  א״ש  בהר״א  ויבחרו   
שנים, עד כי הצרו בני צרויה את צעדיו, וילאה נשוא עוד את התלאה ואת הטורח, 
ובשנת תרכ״ו בטרם עוד התפטר הר״א א״ש ממשמרתו  ויתפטר ממשמרתו. 
העיר  הנהגת  בעניני  והתאחדו  הנפרדים  הכוללים  כל  הואילו  גרודנא,  בכולל 
ובעניני הכספים הבאים מהארצות, אשר התנדבו לשם כלל א״י מבלי הפרד בין 

הדבקים, ויכוננו את בית ועד הכללי, וישבו בתוכו שבעה טובי העיר 

ונקיון כפים ובלי  ואברהם בראשם. עשרים שנה שרת במשרתו זאת באמונה 
מנע  ולא  בשכרו  הבא  כשכיר  משמרתו  שמר  שנה  עשרה  כארבע  פרס.  שום 

עצמו מבית הועד אפילו יום אחד, 

נכנס ראשון ויצא אחרון וכל דברי בית הועד נחתכין על פיו״.  

בשפת  העתים  ממכתבי  אחדים  אליו  להביא  הועד״  ״בית  רגיל  היה  פיו  על  ״ 
וירושלם הוא לב כל העולם  עבר, כי אמר: בית הועד הכללי הוא לב ירושלם, 
כולו, וראוי הוא ללב העולם אשר ידע משלום אבריו בכל מקום. וכשהיה קורא 

מפורענותן של ישראל זלגו עיניו דמעות״. 

״וכן כל אותם הימים שהיה הרב הגאון מהר״מ אויערבאך זצ״ל האב״ד לקהלות 
האשכנזים בירושלם, 

היה רבי אברהם דיין מצוין בבית דינו בלי שום קבלת פרס״.  
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פתיחה 
Opening Price

250$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

34

יחדיו  חתומים  בו  נדיר  מסמך   .35
האדר״ת  הגאון  ירושלים!  רבני  שני 
 – )בחותמתו(  סלנט  שמואל  ורבי 

תרס״ב ]1902[

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

תרס״ב. 

וכן  האדר״ת,  הגאון  חתום  המסמך  על 
שכידוע  סלנט,  שמואל  רבי  של  חותמתו 

נהג שלא לחתום בידו אלא בחותמתו. 

על  יחד  שניהם  את  למצוא  מאוד  נדיר 
מסמך אחד! 

רקע היסטורי: 

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

הרב של ירושלים. 

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

פטירתו. 

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

הרב סלנט, בג׳ באדר א׳ תרס״ה.

 35. 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
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

100$ - 120$

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

35

מעיה״ק  וחשובה  קדומה  צוואה   .36
ירושלים – חתימות חשובות – תרי״ט

Early and Important Last Will 
and Testament – Important 
Signatures - 1959

ירושלימה  שעלה  ארבאנד,  ברוך  רבי  צוואת 
רבי  העדה,  רבני  את  ממנה  הוא  מאודיסה. 
מסלנט  זונדל  רבי  וחותנו  סלנט  שמואל 

לאפוטרופסים על רכושו, המפורט בצוואה. 

העדים:  שני  וכן  בתחתיתה,  חתום  המצווה 
]אשר  מפינסק,  גולדמן  יעקב  ב״ר  אשר  רבי 
שם  בהיותו  בסלוניקי  שודדים  בידי  נהרג 
כשד״ר למוסדות ירושלים[ ורבי ״לייבש בר״ג 

מסטנאב״. 

רבי  העדים  חתומים  המסמך  בהמשך 
רבי  הגאון  של  ]אביו  מקארלין  דוב  אלימלך 
ורבי  אריה ליב ד״ץ, הדיין הירושלמי הנודע[, 

לייבש הנ״ל. 

כך  )על  שורות  כמה  של  הוספה  מכן  לאחר 
שסכום מסוים הועבר לרבי אלימלך דוב(, ועליה חתומים רבי ״צבי מאוהעל״ ורבי ״שלמה 

בן לאאו״מ כ״ה נפתלי הירץ עלבא״. 

מצב טוב. סימני קיפול. 

וידרין  זלמן  אליהו  רבי  מכתב   .37
בעניין  סלנט,  שמואל  רבי  אל 
ומוסדות  חיים  עץ  לת״ת  תרומה 

החסד בירושלים
Letter by Rabbi Eliyahu 
Zalman Vidrin to Rabbi 
Shmuel Salant, about a 
Donation to the Etz Chaim 
Talmud Torah and the 
Charity Institutions of 
Jerusalem

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי אליהו 
׳מגדל  בעל  ירושלים,  מיקירי  וידרין,  זלמן 
עוז׳ ו׳אור זרוע׳, אל מרן רבי שמואל סלנט 
רבה של ירושלים, בעניין תרומות שהרימה 
אחותו של הכותב לטובת מוסדות התורה 

והחסד בירושלים. 

כתוב על דף שורות. ללא ציון שנה. 

מצב טוב, פגמים קלים בשולי הדף. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

36

38. שני מכתבים מעניינים מרחבי העולם היהודי אל רבי שמואל סלנט

Two Interesting Letters כrom the Jewish World to Rabbi 
Shmuel Salant

א. מכתב פולמוסי ארוך מרבי אנשיל קלינמאן אל רבי שמואל סלנט – בעניין התרומות 
למוסדות הישוב הישן – ביאליסטוק, תרנ״ה 

ארבעה עמודים כתובים על דף מקופל. 

מצב טוב. 

ב. מכתב ארוך בכתב ידו ובחתימתו של רבי מנדל קאסיל הכהן, בסופו הוא מבקש: ״אני 
כעת חולה על ראשי וגדול החלשות שיש לי צער שאין באפשרי ללמוד וגדול העצבון 

ועל זה אני מבקש שיתפללו בעד שמי מענדל בן יענטא הכהן״. ריגא, תר״ן. 

שני עמודים על דף מקופל. מצב טוב. 

39. מסמך ממוני בחתימתו של רבי אליעזר פיוויש ממיר – 
ירושלים, תרט״ז

Financial Document Signed by Rabbi Eliezer 
Pivish of Mir – Jerusalem, 1956

וכן  והקבלה[,  הכתב  בעל  ]מקניגסברג,  מק״ב  הרב  מוזכר  במסמך 
השר הרמ״מ = משה מונטפיורי. תרט״ז. 

רבי אליעזר פייוויש חתום על כרוזים שנדפסו בישוב הישן בשנות הת״ר 
בעניין האיסור על בתי הספר. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

150$
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40. מסמך מעניין בחתימות ראשי כולל פולין, אודות 
סידור העברת התרומות ששלח בעל ה׳כתב והקבלה׳ 
ירושלים,   – קניסבורג  אב״ד  מקלנבורג  צבי  יעקב  רבי 

תרט״ז – חותמת נדירה של הכולל
Interesting Letter Signed by the Heads of 
Kollel Polin, about the Transfer of the Dona-
tions Sent by the Author of ‘Ketav VeHaK-
abbalah׳ Rabbi Yaakov Zvi of Kalundborg 
Av Beit Din of Koenigsbourg – Jerusalem, 
1856 – Rare Stamp of the Kollel

חתומים על המסמך: 

כולל  וראשי  ממייסדי  )תקס״ג-תרכ״ג(,  מלומזא  טביא  דוד  רבי 
החליט  ארצה  כשעלה  הירושלמית.  ילין  משפחת  אבי  פולין. 
להחליף את שם משפחתו לעברי. ״יעלין״ בפולנית פירושו ״צבי״, 
ומאחר ששם זה בתור שם פרטי אינו מתאים לשם-משפחה בחר 
בתרגומו הארמי טביא וכך היה חותם: דוד טביא מלאמזא , ויהודי 

ירושלים היו קוראים לו על שם מקום מוצאו: ר׳ דוד לומזר. 

רבי פישל לוי ]רובין[ממונה הכולל. 

ולאחר עלותו  – אב״ד מזריטש בפולין,  רובינזון  רבי מרדכי מאיר 
ארצה כיהן כדיין בירושלים. נסתלק בשנת תרכ״א. 

מצב טוב. 

קדום  ממוני  מסמך   .41
מבית  כספים  בעניין 
בחתימות   – המטבחיים 

השוב״ים – ירושלים, תרל״ה

Early Financial Document about Money 
from the slaughterhouse – Signed by the 
Shochatim and Bodkim – Jerusalem, 1875

חתומים: 

ר׳ שמואל שו״ב )אשר הוסיף שורה ארוכה בכתב ידו( 

ר׳ ראובן ב״ר מנחם מענדל שו״ב 

ר׳ אהרן העשא שו״ב 

ר׳ נפתלי יצחק הלוי שו״ב. 

מצב טוב. חסר חלק בדף. 

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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42. שטר ממוני קדום, עם חתימות חשובות – ירושלים, תרכ״ד 
]1864[

Early Financial Document, with Important Signa-
tures – Jerusalem [1864]

חתומים על השטר: 

רבי יצחק ב״ר יהודא. 

העדים: רבי משה ב״ר אריה ליב, ורבי שרגא פייבל בן מרדכי. 

מגאוני  שניים  בחתימת  שנה,  מאותה  שורות  מספר  נוספו  המסמך  בשולי 
ירושלים, מנהלי כולל מינסק, רבי יצחק חעשין, ורבי מאיר לוצינער ממינסק. 

חותמת כולל הוראדנא ומינסק. 

מצב טוב. סימני קיפול. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

39

43. מכתב ארוך מהגאון רבי פנחס מרדכי וינוגרד זצ״ל אל מרן רבי שמואל 
סלנט זצ״ל

Long Letter by the Gaon Rabbi Pinchas Mordechai 
Vinograd to Rabbi Shmuel Salant

מכתב ארוך בן שלושה עמודים, בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי פנחס מרדכי וינוגרד 
)היה ראש ישיבה בחו״ל ולאחר עלותו ארצה שימש כשד״ר(, אל רבה של ירושלים מרן 

רבי שמואל סלנט. 

בתחילת המכתב שורות ארוכות מלאות הערצה ויראה כלפי הרב סלנט. 

הוא  בירושלים.  חיים׳  ׳תורת  ישיבת  למען  תרומות  בגיוס  עבודתו  על  מעדכן  מכן  לאחר 
מזכיר גם את ראש הישיבה רבי יצחק וינוגרד )שאינו קרוב משפחתו(, ואת חותנו הגביר 

שולמן. ההסכם כנראה היה ששולמן יתמוך בישיבה ויבנה בה. 

עוד הוא מספר: 

והנה אוכל להעיד עלי אשר בכל מקום אשר רק דרך כף רגלי בעד הישיבה ]׳תורת חיים׳[ 
זכרתי את הישיבה ׳עץ חיים׳ והיללתי שמה בפי כל ובקשתי רחמים גינה כמו בעד הישיבה 
׳תורת חיים׳ אשר נשלחתי מאתה, וכן סיפרתי בפי כל את צדקת וישרת כבוד גאונו אשר 

מצודתו פרושה בעיניים פקוחות על הישיבה עץ חיים״. 

בסוף המכתב הוא מעתיר בברכות לרב סלנט, וכותב: 

״ויזכה להיות מהסנהדרין אשר יעמדו בביאת גואל...״. 

לאחר חתימתו הוסיף מספר שורות ברכה לנכדו רבי מיכל, וחתם שוב. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

45. ארכיון הגאון רבי יעקב יהודה הלוי הופמן רב ואב״ד פרנקפורט וממייסדי 
 – בשואה  פרנקפורט  קהלת  הנהגת  על  ביותר  מופלא  מכתב  כולל  המזרחי, 
ממחליפו ברבנות שם הגאון רבי מנחם מנדל קירשנבאום רב ואב״ד פרנקפורט, 
אף הוא מראשי המזרחי – הרב הופמן גורש על ידי הגרמנים, הרב קירשנבאום 
מילא את מקומו, ואף הוא אולץ לעזוב לבלגיה ומשם המשיך להנהיג את הקהילות 
האורתודוכסיות בגרמניה, ולבסוף נרצח שם בידי הגרמנים, הי״ד – עם השאלה 
אם יש משמעות לחצי כזית מצה עקב המחסור במצות בפסח ת״ש!! נורא נוראות
Archive of the Gaon Rabbi Yaakov Yehuda Hoffman Rabbi 
and Av Beit Din of Frankfurt and One of the Founders of 
HaMizrachi, Including an Amazing Letter about the Leadership 
of the Frankfurt Community during the Holocaust – from the 
Rabbi Who Replaced Him as the Rabbi of Frankfurt, Rabbi 
Menachem Mendel Kirshenbaum, who was also One of the 
Leaders of HaMizrachi – with the Question Whether Chatzi 
KaZayit Matzah had Any Meaning When There is such a Lack 
of Matzahs on Passover 1940!! 

ארכיון הרב הופמן 

כידוע הייתה מחלוקת גדולה בין רבם של כל בני אשכנז הגאון רבי יצחק דב במברגר לבין הרש״ר 
את  והקים  בפרנקפורט  הכללית  מהקהילה  בלבד  משפחות   13 עם  פרש  הירש  הרש״ר  הירש. 
קהלת ״עדת ישורון״. בהנהגתו פרחה הקהלה והיוותה תריס חשוב בפני ההתבוללות יחד עם שאר 

פעולותיו הגדולות של הרש״ר הירש בספריו הגדולים הגדולים ובמעשיו הגדולים. 

רבי  הגאון  המזמין  חתימת  עם  לחתונה  הזמנה   .44
עקיבא יוסף שלזינגר זצוק״ל – נדיר! ]תרמ״ב?[

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

בהר״ן )תרכ״ו-תש״ו(, מגאוני ירושלים הנודעים. 

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

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

מעשי לרכישת אדמות ולפיתוח החקלאות בארץ. 

מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים. 

 44. 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 o

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

200$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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יחד עם זאת רבם של בני אשכנז התנגד מכל וכל לפרישה. דעתו הייתה שהתריס בפני ההתבוללות 
המשפחות  רוב  ישראל.  בכלל  פירודים  לעשות  ולא  הקהל  של  רובו  רוב  את  להרחיק  לא  הוא 
עליית  בזמן  הקהל,  רוב  של  הכללית,  הזו,  הקהילה  רב  בכללית.  בקהילה  נשארו  האורתודוקסיות 
הנאצים לשלטון היה הגאון הגדול רבי יעקב הופמן. הוא היה חניך הישיבות הקדושות ולמד לימודים 

כלליים. בדבר זה הוא היה שווה עם רבני ״עדת ישורון״ לפי אסכולת יהודי גרמניה. 

ענוותנותו ומידותיו התרומיות לצד גאונותו הגדולה בתורה וכוחו כדיין וכפוסק מובהק נשאו את שמו 
למרחוק. 

הרב הופמן הזדהה עם חיבת ציון ועם המזרחי, ויש מבני הקהילה השנייה שניצלו זאת כדי ״להוכיח״ 
את עליונות שיטתם וקהילתם. אך הרב הופמן לא נסוג מעמדותיו. 

עם עליית הנאצים לשלטון מונה הרב הופמן לנציג היחידי של כלל הקהלות האורתודוקסיות בגרמניה 
כלפי השלטון הנאצי. כושר מנהיגותו המופלא, כלפי חוץ וכלפי פנים התגלה במלא עוזו. דא עקא, 
1937. הוא עבר  והם החליטו לגרשו מגרמניה בשנת  הדבר היה לצנינים בעיני הרשעים הארורים 

לאוסטריה. 

פרשה מיוחדת בפני עצמה, עקב גירושו לאוסטריה, היא של מינוי הגאון רבי מנחם מנדל קירשנבאום 
תחתיו כרב ואב״ד דפרנקפורט. לא עברו ימים רבים ואף הרב קירשנבאום נאלץ לעזוב את פרנקפורט 
והיה מהגר בבריסל, בלגיה. משם המשיך להנהיג, במכתבים ובטלפון את קהלת פרנקפורט ואף את 

קהילות מנהיים 

לפנינו, בין השאר, מכתב של הרב קירשנבאום לרב הופמן, בו הוא מספר ומתאר את הנהגת קהילות 
גרמניה מבריסל... בתחילה בטלפון אך אחרי כן הגרמנים אסרו זאת והוא ממשיך להנהיג את הקהילות 

בקשרי מכתבים... 

במכתב הזה מתאר הרב קירשנבאום את מצוקת המצות בגרמניה ערב פסח ת״ש ומספר שעתה 
התעוררה השאלה שהעלה זה מכבר המשנה למלך: האם יש משמעות לאכילת חצי כזית מצה בליל 

הסדר. נורא נוראות! 

בארכיון שלפנינו המכתב המקורי הזה! 

באוסף כעשרים מכתבים מעניינים שנשלחו אל הרב הופמן וממנו עד לעלותו לארץ ישראל ועד בכלל 
מרבני וחשובי המזרחי. 

דוגמאות למכתבים בלוט: 

1. נורא נוראות: מכתב בחתימת ידו של הגאון רבי מנחם מנדל קירשנבאום רב ואב״ד פרנקפורט, 
מילא את מקומו של הרב הופמן ברבנות שם אחרי גירושו של הרב הופמן מגרמניה, אחרי שהוא עצמו 
נאלץ לעבור לבלגיה ומשם בקשרי מכתבים המשיך להנהיג את קהילת פרנקפורט, ולבסוף נרצח 
בידי הנאצים הי״ד – על אפיית מצות בפראנקפורט בזמן השואה והשאלה אם יש ערך לאכילת חצי 

כזית מצה עקב המחסור במצות בגרמניה - פסח ת״ש!! 

״... הנני עומד בקישור מכתבים, גם עם הקהלות פפא״מ, מיינץ, מנהיים וקרלסרוהא אשר על פי יצאו 
והנני משיבן, לשעבר טלפנו הרבה, אך זה חדשים אחדים שגרמניא  וכל דבר שאלה כותבים אלי 
אסרה לטלפן... לע״ע אופים בפאפא״מ מצות בעד גרמניא ... מפה עושים הרבה, כדי לשלוח לשם 

מצות, כי אין הקומץ משביע, ויאפשר לדאבוננו שאלת המלמ״ל אם יוצאים עכ״פ בחצי כזית״. 

2. מכתב ברכה מודפס וחתום בכתב יד מאת הרב א. רוטברג באמריקה אל הרב הופמן להתמנותו 
 - יורק מחופש לרב  לרבה של פרנקפורט עם הסיפור המופלא על המשומד שהצליח להגיע לניו 

סיפור מדהים שלא ידוע היום 

3. מכתב מעניין מהרב מימון זצ״ל אל הרב הופמן בדבר יסוד בית מדרש עליון לתורה ולחכמת ישראל 
בירושלים 

4. מכתב ברכה מהרב שמחה ד״ר אסף, חוקר התלמוד הנודע והמוציא את גנזי הגאונים, בדבר הספר 
פירוש תלמיד הרמב״ן למסכת תענית שהוציא הרב הופמן מכתב יד. 

5. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון ר׳ חיים העליר. 

מצבים משתנים. הרבה מכתבים עם קרעים וקמטים. במיוחד במקומות הקיפול. מכתב אחד נקרע 
לשניים ואחד קרוב לזה. אך המכתבים ניתנים להדבקה. חומר קריא ומעניין מאוד. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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פתיחה 
Opening Price

20,000$

הערכה
Estimated Price

30,000$ - 50,000$
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46. נעם אלימלך – סלאוויטא, תקנ״ד – מפואר ושלם – 
יקר המציאות! 

Noam Elimelech – Slavita, 1794 – Impressive and 
Complete – Rare!

חשובה  הקדמה  נדפסה  ההסכמות  לאחר 
האדמו״ר  המחבר,  בן  של  עטו  פרי  ויקרה 

רבי אלעזר וויסבלום זיע״א. 

שמך  כבוד  ״...למען  כותב:  הוא  היתר  בין 
הגדול תעשה ותקיים נא כל הברכות אשר 
מ״ו  אבי  כבוד  פה  על  תמיד 
מברך  להיות  הורגלו 
ולמסור  ישראל 
עליהם  נפשו 
ולבטל  עת  בכל 
רעות  גזירות  מהם 
הנאמנה  בתפילתו 

במסירת נפשו...״ 

האדמו״ר  כי  ידוע 
״תפארת  בעל 
״  ה מ ל ש
ק  ס מ ו ד א ר מ
את  מאוד  חיבב 
ההקדמה  דברי 
ביקש  ולכן  הללו, 
בדורו  מהמדפיסים 
אלימלך׳,  ׳נועם  של 
את  שידפיסו 
דפוס  עפ״י  הספר 
שבו  סלאוויטא 
מופיעה הקדמה זו. 

של  לאור  המוציא 
לא  הוא  זו  מהדורה 
הרה״ק  של  מבנו  אחר 
מאניפולי,  זושא  רבי 
כלומר אחיין המחבר - הרב 
אברהם  ישראל  רבי  הקדוש 
טשערני-אוסטראה  אב״ד 

)תקל״ב בערך-תקע״ד(. 

מצב טוב מאוד. נייר כחלחל. ארבעה 
מעותק  הושלמו  )קלד-קלז(  דפים 
בו כתמי  גיל הפריט מצויים  אחר. בשל 
העליונים.  בשוליים  בעיקר  סבירים,  זמן 

הספר כרוך בכריכת עור חדשה ונאה. 

במהדורתו  אלימלך׳,  ׳נועם  הקדוש  הספר 
המיוחדת שנדפסה בעיר סלאוויטא, בבית 
רבי  הקדוש  האדמו״ר  של  הטהור  הדפוס 

משה שפירא זיע״א. 

נדפס עם ׳ליקוטי שושנה׳ ו׳אגרת הקודש׳. 
מס׳  חסידות,  סטפנסקי 

 .376

חתימה  האחרון  בדף 
מתקופת  עתיקה 
הספר  ״זה  ההדפסה: 
מהור״ר  להתורני  שייך 

זאב וואלף...״. 

הספר נועם אלימלך הינו 
החשוב  החסידי  הספר 
ביותר שבכל הזמנים. הוא 
ל״ספר  היום  עד  נחשב 
קדושתו  שבזכות  סגולה״ 
צרה  מכל  להיוושע  ניתן 

וצוקה. 

נדפסה  הספר  בפתח 
הרה״ק  של  הסכמתו 
מאניפולי  זושא  רבי 
המחבר,  של  אחיו  זיע״א, 
הנדודים  למסעות  ושותפו 
הסכמה  והגלויות. 
לראשונה  נדפסה  זו 
כידוע,  שלפנינו!  במהדורה 
של  בשמו  ״נועם״  המילה 
אלימלך׳,  ׳נועם  הספר 
זושא  היא על שמו של רבי 
)השם זושא באידיש תרגומו 
יש  זו  ומבחינה  נועם(,   -
שאין  שלמות  זו  במהדורה 
שקדמו  המהדורות  בשתי 

לה. 

שתי  נדפסו  כן  כמו 
יעקב  מרבי   - נוספות  הסכמות 

ורבי אריה ליב אב״ד  שמשון משפיטובקה, 
וואלטשיסק. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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תנועת  אבות  הקדושים,  השם״  ל״בעלי  ביותר  הקדום  השריד   .47
החסידות!!! יחיד בעולם!!!

 The Earliest Remnant of the Fathers of the Hassidic
Movement! One of a Kind!

ונדפס בבית דפוסו באמשטרדם  ידי רבי מנשה בן ישראל,  ׳פני רבה׳ שנכתב על  ספר 
בשנת שפ״ח. לפנינו העותק שבו למד רבי יואל היילפרין מזאמושטש )מכונה רבי יואל 
בעל שם ״הראשון״( היה מנהיג הדור השני של מחנה הנסתרים, לאחר פטירת רבו רבי 
אליהו בעל שם, ורבו של רבי אדם בעל שם שלימד את הבעל שם טוב. בספר מצויות שתי 

חתימות שלו, וכן רישומים מעניינים בכתב יד קודשו. 

יווצר  יואל היילפרין, בכך שהקפיד שלא  יש לשים לב ליראת שמים המופלגת של רבי 
בחתימתו ״היילפרין״ שם קדוש, ולכן מתח קו באותיות י׳ י׳ - דבר מופלא ביותר! 

לפנינו פריט יחיד מסוגו בעולם! לא ידוע על פריט נוסף הנושא את כתב יד קודשו!

זהו למעשה הפריט הקדום ביותר שקיים כיום בעולם, מתנועת ״בעלי השם״, אשר ממנה 
צמח מורנו אור עולם הבעש״ט נבג״מ. 

רבי יואל היילפרין היה למעשה סבו הרוחני של הבעש״ט כאמור הוא לימד את רבי אדם 
בעל שם, אשר ממנו למד הבעש״ט. 

 ***  

 תיאור הספר: 

ספר פני רבה, מפתח לפסוקים בהם פירושים הנזכרים במדרש רבה על התורה נביאים 
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פתיחה 
Opening Price

800$

הערכה
Estimated Price

2,000$ - 5,000$
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וכתובים וחמש מגילות. 

עם מפתח לפי סדר א׳ ב׳. מאת רבי מנשה בן ישראל. שני חלקים בכרך אחד. 

אמשטירדאם ]אמשטרדם[, שפ״ח ]1628[. דפוס המחבר רבי מנשה בן יוסף בן ישראל. 
מהספרים הראשונים שנדפסו בבית דפוסו. 

בדף לז/1 מופיעות חתימות בכתיבה אשכנזית עתיקה: ״יואל היילפרין״. חתימה נוספת 
מופיעה בדף ]1[ של ההקדמה, לאחר השער. 

בדורות האחרונים נודעו לנו אך ורק שני צדיקים מפורסמים שנקראו בשם ״יואל היילפרין״ 
ונכדו הקרוי על שמו, שפעל שנים רבות אחריו. לפי צורת הכתב  יואל בעל שם,  - רבי 

העתיק ניכר ללא ספק שמדובר ברבי יואל הראשון, שחי בשנות ה-ת׳. 

]2[, נג, ]1[, כה דף. חסר שער ראשון. שער שני נכרך בתחילת הספר. בדף א חתימה 
עתיקה בכתיבה אשכנזית ״יואל היילפרין״. 

 ***

תולדותיו בקודש 

גאון  ״היה  מופלג,  חכם  ותלמיד  ופרוש,  צדיק  היה  הוא  משה,  רבי  לאביו  נולד  יואל  ר׳ 
הגאונים, איש אלוקים קדש קדשים, בעל מקובל גדול ונורא, שמעו הולך מסוף העולם 

ועד סופה״. 

ר׳  של  לישיבתו  הגיע  הנסתרים,  חבורת  בשולשלת  השני  הממשיך  שם,  בעל  יואל  ר׳ 
הוא  אליהו  ר׳  הוראת  לפי  לחבורה.  צורף  שצ״ד  ובשנת  כרווק  בפראג,  שם  בעל  אליהו 
חזר לזאמושטש בשנת שצט׳, שם הוכתר כבעל שם. הנהיג את הישיבה כ50 שנה )ס׳ 

הזכרונות לרי״צ, פרק ס׳(. 

ר׳ אדם מרופשיץ, הממשיך השלישי בשושלת חברות הנסתרים, הגיע לישיבה כבן 33, 
לאחר שלמד אצל ר׳ שלמה שמואל בפולוצק )ספר הזכרונות לרי״צ פרק עה׳( 

הוא כיהן כרב ואב בית דין במספר קהילות ישראל, בתחילה בעיר לויצק, שם מילא גם 
בתפקיד ראש וועד הגאונים של ׳ארבע הארצות׳, לאחר כמה שנים עבר לכהן כאב בית 
דין בפינסק, ובשנת תנ״ב התמנה לכהן באוסטראה לאחר שרבה הקודם ר׳ נפתלי הכהן 

עבר לעיר פוזן. 

הירץ  נפתלי  רבי  הגאון  מקום  את  למלאות  בלבוב  דין  בית  לאב  נבחר  לפטירתו  סמוך 
אך בשנת ה׳תע״ד ד׳ בתשרי נפטר בטרם ישב על כסא הרבנות בלבוב, מנוחתו כבוד 

באוסטראה שבאוקראינה. 

גדול בצרופי שמות הקדושים,  יואל, ככל המקובלים מהצדיקים הנסתרים היה בקי  ר׳ 
קמיעות והשבעות, היה מרפא חולים, חולי הגוף או הנפש, וגם גירש מזיקים ורוחות רעות, 

והתפרסם בדורו כבעל מופת גדול, והותיר אחריו סגולות וקמיעות כתובות. 

דברי תורתו ואיגרותיו של רבי יואל נדפסו בספר ״תולדות אדם״ ״מפעלות אלוקים״ ועוד 
ספרים. 

נפלאותיו 

עוד בחייו )!( הרבו לספר ממנו מופתים ונפלאות שונים. לדוגמה: 

רבים על הספינות  ״בשנת ת״ח בעת הזעם כשברחו  כי  ״תולדות אדם״ מסופר  בספר 
והרקים רדפו אחריהם בדוגיות וספינות קטנות וכמעט שהשיגום״, תלה רבי יואל קמע על 

הספינה, ״והלכה במרוצה נפלאה מאד מאד ונתעלמה מעיני הריקים״. 

בספר ״קב הישר״ מסופר באריכות שבשנות ה׳תמ״א-ה׳תמ״ב פעל רבי יואל אצל השדים 
לבוא ולהתדיין בפני בית הדין הצדק שבפוזנן וגם לקיים ״פסק הדין״ של בית הדין לצאת 

מבית מסוים שכביכול השתלטו עליו. 

מצב טוב מאוד יחסית. כריכת קלף עתיקה ושמורה. סימני עש זניחים מאוד בשליש 
האחרון של הספר. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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48. הישר והטוב – חסידות, מהדורה ראשונה - 
מונקאטש, תר״מ 1880

HaYashar VeHaTov - Hassidism

49. יטב פנים - דפוס ראשון – למברג, תרמ״ב, ומהדורה שניה, חוסט תרע״ב

Yitav Panim – First Edition – Lemberg, 1882 – and Second 
Edition, Chust, 1912

דברי תורה על המועדים בדרך החסידות. מאת רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים.

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

200$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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יוסף׳  ׳אמרי  של  שלם  סט  סגולה!   .50
]חסידות[ – תר״ע ]1910[ – תרפ״ז ]1927[

Segulah! Complete Set of ‘Imrei 
Yosef׳ [Hassidism] – [1910] – [1927]

מהרה״ק איש האלוהים, רבי יוסף מאיר מספינקא. 

ארבעה כרכים. 

כולל לוח התיקון והטעות. 

באחד הכרכים חותמות נכדי המחבר, המו״לים, רבי 
ישראל חיים ווייס, ורבי נפתלי צבי ווייס. 

מצב טוב. כריכות בלויות מעט. בחלק מהדפים כתמי 
רטיבות. 

ורשה   – קדישין  עירין   .51
של  העותק   –  1885 תרמ״ה 
מאלכסנדר  הקדוש  האדמו״ר 
 – ״פיאסעצנא״  חתימה:   –

מהדורה ראשונה
Irin Kaddishin – 
Warsaw, 1885 – the 
Copy of the Rebbe of 
Alexander – Signature: 
 First – ״Piaseczno״
Edition

עירין קדישין. 

שני שערים, שער ראשון מוזהב. 

מהדורה ראשונה וחשובה. 

רישומים  שלושה  הספר  בפתח 
״שייך  שהספר  כך  על  המעידים 
הקדוש  הרב  בן  יאיר  בצלאל  לרבי 

זצללה״ה זי״ע מאלכסנדר נבג״מ״. 

האדמו״ר רבי בצלאל יאיר דנציגר )תרכ״ה, 1865 - תרצ״ד, 1934( כיהן כאדמו״ר 
של  ואחיהם  דנציגר  יחיאל  רבי  האדמו״ר  של  בנו  היה  בלודז׳.  אלכסנדר  לחסידי 

האדמו״ר רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר והאדמו״ר רבי שמואל צבי דנציגר. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

150$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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52. קדושת לוי על התורה – מהדורה 
קדומה משנות הת״ק – חסר שער 

Kedushat Levi on the Torah 
– Early Edition from the 
18th Century – Missing Title 
Page

יתכן  תק״פ.  הרובשוב  מהדורת  זוהי  אולי 
וחסר דף נוסף אחר השער – הדבר יתברר 

לפי זיהוי המהדורה שלפנינו. 

בדף  בטקסט  חסרון  בינוני-טוב.  מצב 
האחרון. סימני עש. 

53. דגל מחנה אפרים – רוסיה/ פולין, תק״פ בערך
Degel Machaneh Efraim – Russia / Poland, ca. 1820

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

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

והוא דפוס  נדפס בברדיטשוב בתק״ס/תק״ע  וינר  פי  129 ]שם רשם: על  סטפנסקי מס׳ 
ראשון. על פי המפעל – שנות ת״ר לערך[. 

]2[, כח, ]38[, ב, ]6[ דף. 

מצב טוב. כתמי זמן. חותמות בעלות. 

בשער הספר רישום: ״מאת אאמו״ר״. 

חותמת: J.K.ROSEN מהעיר יאסי שברומניה. 

הערכה
Estimated Price

180$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

100$
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פתיחה 
Opening Price

1,000$

הערכה
Estimated Price

8,000$ - 12,000$

ברית  בעלי  ספר  ונורא!  קדוש   .54
דוד  רבי  הרה״ק  למד  בו  אברם 

מטאלנא

Sefer Ba׳alei Brit Avraham 
from which Rabbi David of 
Tolna had Studied

תורה  על  פירוש  והוא  אברם.  ברית  בעלי 
נביאים וכתובים. וילנה, תרל״ד 1873. 

בדף הפורזץ רישום: 

דוד  מוהר״ר  הצדיק...  ״להרב  ]שייך[ 
שליט״א מטאלנע״. 

הרה״ק רבי דוד טברסקי )תקס״ח-תרמ״ב( 
היה מייסד חסידות טאלנא. בנו של הרה״ק 

רבי מרדכי מטשרנוביל. 

תקצ״ז,  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  תקופה 
החל לכהן באדמו״רות בווסילקיוב הסמוכה 
לקייב. שמו התפרסם באזור וחסידים רבים 
נסעו לחצרו. עקב התפתחות החצר, נחשד 
על ידי השלטונות במרידה וסבל מרדיפות. 
שבדרום  לטאלנה  עבר  תרי״ב  בשנת 

אוקראינה. 

ואלפי  חצרו  גדלה  לטולנה  מעברו  לאחר 
מופת  בעל  בהיותו  אליו  נסעו  חסידים 
אחיינו,  בן  היה  חסידיו  בין  ישועות.  ופועל 
דוד  רבי  מהורניסטייפול.  דב  מרדכי  רבי 
נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה לחזק את 
חסידיות.  דרשות  לפניהם  ולומר  היהודים 
בין  מספריו.  חלק  הדפיס  זו  בתקופה 
מסעותיו נסע גם פעמיים לאודסה שהייתה 
טולנה  חסידי  במסורת  משכילים.  של  עיר 
רבים  משכילים  אלו  שבנסיעותיו  מסופר 
תרל״ז  בשנת  ואדוקים.  למאמינים  הפכו 

שכל את בנו היחיד, הרב מרדכי. 

בשנת תרמ״א נחלש רבי דוד, עקב זקנותו 
ועקב הפוגרומים באוקראינה. באייר תרמ״ב 

של  מצווה  הבר  שמחת  להיערך  עמדה 
שיועד  )נחומצ׳ה(,  נחום  מנחם  נכדו 
ליורשו באדמו״רות. רבי דוד שלח מכתבי 
חסידים  ושלח  רבים  לחסידים  הזמנה 
החסידים  את  לעודד  אוקראינה  לעיירות 
לבוא  מהחסידים  ביקש  דוד  רבי  לבוא. 
כבר לשבת שלפני הבר מצווה, )י׳ באייר(. 
זו קראו בתורה את פרשת אחרי  בשבת 
לעלות  לא  הקפיד  תמיד  דוד  רבי  מות. 
ביקש  זו  בפעם  אך  זו,  בשבת  לתורה 

לעלות לתורה ואכן באותו יום נפטר. 

פגמים בשער. 

סימני  מאוד  מעט  זמן.  כתמי  טוב.  מצב 
עש. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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55. ליקוטי תורה - העותק של האדמו״ר מקוידנוב, רבי 
דב משה פערלאוו

Likutei Torah – the Copy of the Rebbe of 
Koydanava, Rabbi Dov Moshe Perlow

ליקוטי תורה, נביאים וכתובים, ונלוה אליו ספר טעמי מצוות, על כל 
תרי״ג מצוות, מרבי חיים ויטאל. מהדורה מוגהת ומתוקנת. 

וילנה, תר״מ. 

העותק של האדמו״ר מקוידנוב, חתנו של האדמו״ר מנאוועמינסק. 

דוב  מה״ו  המופלג  לאברך  שייך  תורה  הליקוטי  ״זה  הספר  בפתח 
משה פערלאוו חתן אדמו״ר שליט״א מק״ק נאוועמיסק״, וחותמתו. 

חותמת וכיתוב בעלות, וכן קוויטל 

חתימה בשער השני: ״אברהם צבי בן רישא מבאריסעוו״. 

חותמת רבי יוסף צבי קאליש אב״ד קארטשוב והגליל. 

מצב כללי טוב. 

פיורדא - העותק של   – יעקב  56. באר 
האדמו״ר רבי יעקב ישראל וישורון רובין 
טויביש  שלום  הגאון  חתימת   - הי״ד 
והגהה  שלום׳  ׳שאילת  בעל  מבוטשאן 

בכתב ידו
Be׳er Yaakov – Furth – the 
Copy of the Rebbe Rabbi 
Yaakov Israel Yeshurun Rubin 
– Signature of the Gaon Shalom 
Toivish of Botoschan Author 
of ‘She׳ilat Shalom׳ and a 
Gloss Handwritten by Him

בעל  טויביש  שלום  רבי  חתימת  השער  בראש 
גאוני  מגדולי  )תקפ״ה-תרמ״ט(,  שלום׳,  ׳שאילת 

דורו. 

לידה חותמת דהויה של רבי ׳יעקב ישראל וישורון 
רובין׳ הי״ד )תרמ״ה-תש״ד(, מגזע רופשיץ. נסמך 
לרבנות על ידי בעל ׳ערוגות הבושם׳ והמהרש״ם 
מברעזאן. כיהן ברבנות העיר סוליצא, וכאדמו״ר 
זוגתו  עם  בשואה  נספה  זידיטשוב.  לחסידי 

הרבנית וחלק מילדיהם. ה׳ יקום דמם לעינינו. 

מעט סימני עש. כתמים. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

200$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$

51

חותמת   – השלום  ארצות   .57
רבינוביץ  פנחס  רבי  האדמו״ר 

מקנטיקוזבה

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

על התורה.

 57. 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) 
on the ׳Avodat Yitzchak׳
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$

52

58. חתימת הרה״ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם )בעל ה׳דברי יחזקאל׳?(, 
על ספר זכר דוד, ליוורנו תקצ״ז

Signature of Rabbi Yechezkel Shraga Halberstam (Author 
of ‘Divrei Yechezkel׳?), on the Book Zecher David, Livor-
no, 1837

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. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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החסיד  מהגאון   – יוסף  אות  תבנית   .59
אב״ד  זיע״א  מרגליות  יוסף  רבי  הקדוש 
ראשונה  מהדורה   – ואוסטרובצה  חנטשין 

ונדירה

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

בספר נדפסו חידושי הלכות על מספר מסכתות, 
מאת הגאון רבי יוסף בן אביגדור מחנטשין. הספר 
תקי״ב  בשנת  דאודר,  פרנקפורט  בעיר  נדפס 

 .]1752[

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

ה׳יריעות שלמה׳. 

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

זלמן לייב טייטלבוים מסאטמר. 

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

החדש׳. 

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

מצב כללי טוב. 

59. 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

200$ - 300$
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60. 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. 

באחד הדפים הגהה יחסית ארוכה, לכאורה בכתב ידו. 

מצב טוב. 

60. Torah UMitzvot – Bardejov, 1907 – Signature of 
the Son-in-Law of Rabbi Yeshaya׳leh Kerestirer and a 
Handwritten Gloss
Good condition
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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61. גידולי תרומה – למברג, תקס״ט – עותק מיוחס – הסכמות חסידיות
גידולי תרומה. למברג )כמו בויניציאה(, תקס״ט. שער בדיו אדומה. 

בפתח הספר נדפסו הסכמות מאת גדולי החסידות, ובהם המגיד מקאזניץ, החוזה מלובלין, רבי 
מנחם מנדל מרימנוב, ועוד. 

בשער הספר חותמות: 

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

מצאנז. 

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

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

חתימה נוספת עתיקה, לא מפוענחת. 

 61. 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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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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דברי  עם  קודש מצבתה  זרע  ושמירה!  סגולה  62. ספר 
מוסר ספר בת מלך תרנ״ג בסוף הספר נדפסה לראשונה 
אגרת הקודש מאת הרה״ק רבי אלעזר בנו של הרבי ר׳ 

אלימלך מליזענסק

Segulah and Protection Book! Zera Kodesh 
Matzevata with Divrei Mussar Sefer Bat 
Melech 1893 – at the End of the Book, Printed 
for the First Time is Igeret HaKodesh by 
Rabbi Elazar the Son of Rabbi Elimelech of 
Lizhensk 

האגרת נמסרה לדפוס על יד הרה״ק ר׳ יחזקאל שרגא משינווא. 

מצב: בינוני - טוב, סימני עש. ללא כריכה. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$

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

נדיר מאוד

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

של הגאון הקדוש רבי אשר מראפשיץ זיע״א. 

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

חסידות  סטפנסקי  ונדירה.  ראשונה  מהדורה 
מס׳ 590. 

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

סופר, ועוד. 

בדף  וחורים  קרעים  ובלאי.  פגמים  טוב.  מצב 
מקומות  בכמה  וישן  פשוט  שיקום  האחרון. 

בספר, כולל בשער )ראו תמונה(. 

63. 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

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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64. דמשק אליעזר – ספר סגולה – קומרנא – שני 
חלקים

Damesek Eliezer – Segulah Book – 
Komarno – Two Sections

מאת הרה״ק רבי אליעזר צבי מקומרנא. 

חותמות בשער הספר. 

ספרין  משה  יעקב  רבי  המחבר,  נכד  המו״ל,  בהקדמת 
מקומרנא, כתב: 

בודאי  בו  ללמוד  לביתו  הזה  הקדוש  הספר  שיקח  ״ומי 
יהיה זאת למשמרת עולם מכל צרה שלא תבוא ואבקש 

מאוהבי וידידיי שיקבלו זה הספר...״. 

קדישין  עירין   .65
ובנו  מרוז׳ין  ]האדמו״ר 
 – מסדיגורא[  האדמו״ר 
מהדורה   –  1885 ורשה, 

ראשונה – חתימות

מצב כללי טוב.

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

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$

פתיחה 
Opening Price

200$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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66. דמשק אליעזר, מהדורה ראשונה ונדירה 
]תש״ט[ - העותק של האדמו״ר רבי אברהם 

איגר מלובלין-בני ברק

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

 – תמיד  עולת  סידור   .67
חהעותק של האדמו״ר מלובלין 

רבי אברהם איגר - בני ברק

Siddur Olat Tamid – the 
Copy of the Rebbe of 
Lublin Rabbi Avraham 
Eiger – Bnei Berak

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

כאדמו״ר מלובלין בבני ברק.

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

100$
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פתיחה 
Opening Price

1,000$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 3,000$
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68. תולדות אברהם – חסידות – מהדורה ראשונה – פשמישל 
1881 תרמ״א – עשרות ]![ הסכמות מאורי החסידות 

Toldot Avraham – Hassidism – First Edition – 
Przemyśl, 1881 – Dozens [!] pf Approbations 
by Leading Hassidic rabbis

חידושים על כמה מסכתות מהש״ס, מאת רבי אברהם אייזנברג אב״ד 
אוליינוב, ידידו הקרוב של הרה״ק רבי נפתלי מרופשיץ. 

הרבנים  מגדולי  חשובות  הסכמות  עשרות  נדפסו  הספר  בפתח 
בעל  הרה״ק  מרופשיץ,  הרה״ק  המחבר,  ידיד  ובהם  והאדמו״רים, 
הרבי  מצאנז,  חיים  רבי  הרה״ק  חינוך׳,  ה׳מנחת  משה׳,  ה׳ישמח 

מקומרנא, הרה״ק מזידיטשוב, ועוד ועוד. 

חסר דף אחרון בדפי ״שמות הפרענומארנטין״ שבסוף הספר. 

ראשונה  מהדורה   - אש  רשפי   .69
והאדמו״ר  משאץ  האדמו״ר  עותק   –

מסדיגורה
Rishfei Esh – First Edition 
– the Copy of the Rebbe of 
Schotz and the Rebbe of 
Sadigura

מנשכיז  מרדכי  רבי  מהרה״ק  אש,  רשפי 
וליקוטים מהרה״ק מזלוטשוב. 

ראשונה.  מהדורה   .1869 תרכ״ט  ורשה, 

סטפנסקי חסידות, מס׳ 542. 

הספר  ״זה  חתימה:  הקדמי  הפורזץ  בדף 
האדמו״ר  פרידמאן״,  דובער  לנחום  שייך 

מסדיגורה )נפטר בשנת תרמ״ג(. 

חתימה זו הינה נדירה מאוד, משום שכנראה 
בספרייתו  שהיו  מהספרים  קטן  בחלק  רק 

ראה האדמו״ר לנכון לחתום את שמו. 

בפתח הספר תו אדום של ״אוצר הספרים״ 
של האדמו״ר. 

״נחום  האישית:  חותמתו  הספר  בשער 
במרכזה,  אריה  איור  עם  פרידמאן״,  דובער 

וכן חותמת: ״מנחת שי״. 

מאשקאוויטש״.  ״יואל  בשער:  חתימה 
של  ונכדו  משאץ  מאיר  רבי  האדמו״ר  בן 
האדמו״ר רבי יואל הראשון מייסד השושלת, 
הישועות  פועל  האדמו״ר  דודו  ובן  גיסו  חתן 

רבי שלום משאץ לונדון. כיהן במנצ׳סטר. 

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

100$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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נחום ראובן  – עותק הרה״ק רבי  – פראג תקע״ב  יונה  70. ספר כנפי 
פלקסר אב״ד רישא

Sefer Kanfei Yonah – Prague, 1812 – Pedigreed Copy
ספר כנפי יונה – חידושים על שלחן ערוך יורה דעה – מאת הגאון רבי יונה לאנדסויפר. 

פראג תקע״ב – מהדורה ראשונה 

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

בשער רישום שהספר להרב הגאון מעוז ומגדל פאר הדור והדרו אור ישראל וקדושו 
כקש״ת מ׳ נחום ראובן אב״ד דק״ק רישא. 

בנגלה  מובהק  תלמיד  )תקע״ט-תרל״ב(  פלקסר  ראובן  נחום  רבי  הקדוש  הגאון 
נולד בשנת תקע״ט לאביו רבי דוד   – זז מחבבו  וחסידות לדברי חיים מצאנז שלא 
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 בצאנז 
על מקום אביו עד שנת תרט״ו , סירב לעזוב את הקהלה אבל בהשתדלותו הנמרצת 
של רבי אליעזר מדזיקוב עבר ביום ט״ו אייר תרט״ז לכהן כרבה של רישא – נפטר בן 

נ״ג ביום ט״ו אייר תרל״ב. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$
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71. חתימת וחותמת של האדמו״ר הקדוש רבי נפתלי 
וייסבלום מבולוכוב ליזענסק, על הספר ׳חסד לאברהם׳ 
שמשון  רבי  הרה״ק  אגרת  עם   - תקס״ב  זולקווה,   –

מאסטרופלי – חתימות נוספות

Signature and Stamp of the Rebbe Rabbi 
Naftali Weissblum of Bolochoc Lizhensk, 
on the Book ‘Chessed LeAvraham׳ – 
Zholkva, 1802 – with a Missive by Rabbi 
Shimshon of Ostropoli – Additional 
Signatures

בשער הספר חותמת האדמו״ר הנ״ל, וחתימה: ״נפתלי וייסבלאם 
בן אחר  אלימלך׳  ה׳נועם  נכדו של  )תרכ״ב-תרע״ח(  מבאלחוב״ 

בן. אדמו״ר בבולחוב ובסוף ימיו בזידיטשוב. 

הירש  צבי   ... יעקב  ״הק׳  מפרוסטיג״.  הירץ  צבי  ״יעקב  חתימה: 
מפראסטיק״. 

וייסבלום.  נפתלי  רבי  האדמו״ר  של  בעפרון  חתימה  מד  בדף 
באחד הדפים הגהה קצרה כנראה בכתב ידו. 

מצב טוב. כתמי זמן, פגמים ובלאי. 

72. הקפות לשמיני עצרת וש״ת 
– כמנהג הרבי מספינקא - סיגט, 

תרע״ב ]1912[

Hakafot for Shemini 
Atzeret and Responsa – 
according to the Custom 
of Spinka – Siget, [1912]

יוסף  רבי  האדמו״ר  וסדר  מנהג  ״כפי 
מאיר מספינקא זצוקל״ה״. 

הפיוטים  שמות  גם  כאן  משולבים 
שנהג הרבי לזמר בעת ההקפות, בהן 

״ויאתיו כל לעבדך״, ועוד. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

פתיחה 
Opening Price

200$
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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מהדורה  הלוי,  מהרי״א  שו״ת   .73
ראשונה – חתימת וחותמת רבי אלעזר 
הורביץ ממעליץ - שתי הגהות בכתב 

ידו, ורישומים חשובים

שו״ת מהרי״א הלוי. למברג, תרנ״ג. 

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

״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׳ 
שליט״א״. חתימתו: ״אלעזר הורוויץ אבדק״ק 

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. 

המתגורר  ממעליץ  האדמו״ר  הוא  נכדו 
באשדוד. 

 73. 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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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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74 . נפש יונתן – חתימת 
הקדוש משאץ  האדמו״ר 

– תרפ״ב

רבי  מאת  יהונתן.  נפש 
סוליש.  דומ״ץ  בנימין  יהונתן 
מהדורה  תרפ״ב.  ברגסאס, 

ראשונה. חלק ראשון. 

קדשו  חתימת  הספר  בשער 
רבי  משאץ,  האדמו״ר  של 

שלום מוסקוביץ זיע״א. 

74. Nefesh Yonatan – Signature 
of the Rebbe of Schotz – 1922
Nefesh Yonatan. By Rabbi Yonatan 
Binyamin Dayan and Moreh Tzeddek of 
Solisch. Beregsz&aacute;sz, 1922. First 
edition. First section. 

On the title page of the book, the 
handwritten signature of the Rebbe of 
Schotz, Rabbi Shalom Moskowitz. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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75. בית ועד לחכמים – קראקא, תרמ״ד – 
הסכמה חשובה מהרבי מקומרנא – מהדורה 

ראשונה

ועד לחכמים. ערכים לסדר תנאים ואמוראים.  בית 
מאת הגאון רבי יעקב צבי יאליש בעל ׳מלוא הרועים׳. 

בשער הספר נכתב בכתב יד: ״מוגה ושלם״. 

אלעסק,  אב״ד  העניך  רבי  מאת  חשובות  הסכמות 
צבי  אליעזר  רבי  והאדמו״ר  הלברשטאם,  דוד  רבי 
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 
על  אליעזר  ודמשק  מגליות  וחמש  תורה  על  ביתי 
וחלק  ענייים כל שבעה חלקים  ואור  הזהר הקדוש 

ראשון כבר נדפס״. 

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

חשובים. 

מצב טוב. 

75. 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. P rinted 
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

3,000$

הערכה
Estimated Price

7,000$ - 10,000$
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דוב  נחום  רבי  האדמו״ר  של  העותק   – המורה  מורה   .76
פרידמאן מסדיגורא

Moreh HaMoreh – the Copy of the Rebbe 
Rabbi Nachum Dov Friedman of Sadigura

בדף הפורזץ הקדמי חתימה: ״זה הספר שייך לי נחום דובער פרידמאן״. 
חתימה זו הינה נדירה מאוד, משום שכנראה רק בחלק קטן מהספרים 

שהיו בספרייתו ראה האדמו״ר לנכון לחתום את שמו. 

בפתח הספר תו אדום של ״אוצר הספרים״ של האדמו״ר. 

בשער הספר חותמתו האישית: ״נחום דובער פרידמאן״, עם איור אריה 
במרכזה, וכן חותמת: ״מנחת שי״. 

הספר נדפס בעיר פרסבורג, בשנת 1837. 

מאת  מכתב   .77
רבי  הקדוש  האדמו״ר 

יואל מסאטמר זצוק״ל

Letter by the Rebbe 
Rabbi Yoel of 
Satmar

שטרן  בצלאל  לרבי  מכתב 
ובו  ׳בצל החכמה׳,  בעל שו״ת 
בברכות  האדמו״ר  מעתיר 

עליו. 

מצב טוב. כתוב על דף רשמי. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

200$
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 3,000$
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)הראשון(  יעקב  אברהם  רבי  האדמו״ר  מכתב   .78
מסדיגורא, ובו ברכות מאליפות לישועה ורחמים

Letter by the Rebbe Rabbi Avraham Yaa-
kov (the First) of Sadigure, with Greet-
ings for Salvation and Mercy

כתיבת יד סופר, וחתימת קודשו של האדמו״ר. נשלח בשנת 
תרט״ז, בחודש הרחמים והסליחות. 

במכתבו מברך האדמו״ר: ״ישלם ה׳ שכרם ומשכרתם ]----[ 
בדבר ישועה ורחמים וכל טוב סלה... ובגלל הדבר הזה הנני 
להאציל ברכה אליהם כי יגין ד׳ בעדם ]----[ ויתברכו ויתענגו 
על רוב ברכה ושלום, כנפש א״ה הדו״ש ודורש טוב לישועת 
וחותם: ״אברהם  ה׳ על כלל ישראל ומעתיר בעדם לכט״ס״. 

יעקב במוהר״ר״ ]חסר המשך החתימה[. 

מרוזין  הרה״ק  ״אגרות  הספרים  בסדרת  נדפס  לא  המכתב 
ובניו״. 

תוכן המכתב יחסית נשמר, אולם הדף הנו במצב בינוני ופגוע, 
כפי שנראה בתמונה. בצד השמאלי של הדף חסר חלק, עם 

חסרון של מילים בודדות בכל שורה. 

בחתימת  מסמך   .79
דוד  רבי  האדמו״רים 
גדליה  ורבי  מרחמסטריווקא 

משה מזוועהיל – תש״ח

Document Signed by 
the Rebbes Rabbi David 
of Rachmastrivka and 
Rabbi Gedalya Moshe 
of Zvhil - 1948

אחד  כל  קיבלנו  הח״מ  ״אנחנו 
... ]שניתן  מאתנו... מכסף התרומה 
את  בזה  נותני  ואנו  לת״ח,  לחלק[ 
זיווג  יזמין בקרוב  והשי״ת  תודתנו... 

הגון לבתה...״. 

מצב טוב. כתמים ובלאי סביר. 

הערכה
Estimated Price

7,000$ - 10,000$

פתיחה 
Opening Price

2,000$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$
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משה  רבי  מלעלוב  האדמו״ר  חתימת   .80
מרדכי בידרמן זיע״א

Signature of the Rebbe of Lelov 
Rabbi Moshe Mordechai Biderman

דודי  עבור  בידרמאן  מרדכי  ״משה  זו:  בלשון  חתימתו 
קבלתי ...״.מצב טוב

הסכמה  מכתב   .81
משה  רבי  מהאדמו״ר 

טייטלבוים

Approbation Letter 
by the Rebbe rabbi 
Moshe Teitelbaum

רשמי,  דף  על  מודפס  המכתב 
עם חתימת קדשו של האדמו״ר 

והוספת התאריך בכתב ידו. 

)ה״ברך  טייטלבוים  משה  רבי 
היה  תשס״ו(   - תרע״ה  משה״, 
משנת  מסאטמר  האדמו״ר 
כן  כמו  לפטירתו.  ועד  תשל״ט 
סנטה  כאב״ד  בהונגריה  כיהן 
במקביל  כיהן  וכן  סיגט  ואב״ד 
לאדמו״רותו כנשיא התאחדות 

הרבנים. 

מצב טוב. סימני קיפול. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

150$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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82. ״שר החוץ של חסידי בעלז״ - ברכת שנה טובה 
הורוויץ  יהודה  חיים  רבי  של  ובחתימתו  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. 

והיה מעסקני הצבור  ברבנות 
היה  ברישא.  ביותר  החשובים 
ונחשב  בלז  לצדיקי  למייצגם אצל מקורב 

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 רבנות 

הקהילה היהודית בסטז׳יז׳וב, ובנו של הרב אברהם אבא הורוביץ שהיה רב בעיר שנדישוב. 
מעליץ.  מהעיר  רדימישלר  סנדר  הרב  של  בתו  רדימישלר,  יהודית  הרבנית  הייתה  אמו 

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

בעירו. 

התגורר  הוא  בעלז״.  של  החוץ  ״שר  בכינוי  היהודים  בקרב  נקרא  בממשל,  קשריו  בשל 
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 
הסובייטים לרוהאטין שבה שהה עד כיבוש האזור בידי הנאצים, מקום קבורתו לא נודע. 

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

מצב טוב. 

Shana – ״The Foreign Minister of the Belz Hassidim״ .82 
 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

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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הרה״ק  מאת  מודפס  דף  ביותר!  נדיר   .83
רבי אלעזר הלוי רוזנפלד הי״ד מאושפיצין, 
בעלייתו  החסידים  של  התמיכה  בעניין 

ארצה, ותפילותיו עליהם בשכר זה!

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

לטובה ולישועה בכל עניינים״. 

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

שאר היהודים לסוסנוביץ בה נפטר. 

 83. 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 Jerusa-
lem yet in 1939, returned to 
Poland for health reasons. 
During the Holocaust, he 
was deported to Sosnow-
iec, where he died.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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84. מכתב ארוך על ה״סקנדל״ 
של  ובחתימתו  ידו  בכתב 
חיים  שלמה  רבי  האדמו״ר 

פרידמן מסדיגורא

Long Letter about the 
 Handwritten ״scandal״
and Signed by the Reb-
be Rabbi Shlomo Chaim 
Friedman of Sadigura

אביב,  תל  בלוך.  חיים  הרב  אל  המכתב 
תשי״ח. 

מכתב מעניין. בסופו הוא כותב: ״אני זוכר 
לעלות  שברצונו  הפעם  לי  כתב  שכבודו 
לארצנו... מאיזו סיבה שינה את תכניתו?״. 

מצב טוב. סימני קיפול. 

85. מכתב חשוב מאת חתנו של 
אריה  גור  שמריהו  רבי  הריי״צ 
מכתבי  הוצאת  על   - תש״י   –

הריי״צ לאור

Important Letter by 
the Rayatz׳ Son-in-Law 
Rabbi Shemaryahu Gur 
Aryeh – 1950 – About 
the Publication of the 
Rayatz׳ Letters

המכתב כתוב במכונת כתיבה על דף 
רשמי, וחתום בחתימת ידו. 

)תרנ״ח- גוראריה  שמריהו  הרב 
האדמו״ר  של  חתנו  היה  תשמ״ט( 
יצחק  יוסף  רבי  מחב״ד  השישי 
שניאורסון, וגיסו של רבי מנחם מנדל 
ישיבות  רשת  את  ניהל  שניאורסון. 

תומכי תמימים ליובאוויטש. 

מצב טוב. קמטים. 

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

150$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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הדר  ישראלי  ״הנני   – ]ברוקלין[  מציעשינוב  מהאדמו״ר  חשוב  מכתב   .86
במדינה זו״

רבין  שרגא  יחזקאל  שלום  רבי  האדמו״ר  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  וחשוב  מעניין  מכתב 
הלברשטאם מציעשינוב, ברוקלין. אלול תשט״ז. 

האדמו״ר כותב את המכתב אל רבי ישראל פורת: 

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

בחיבוריו מבוא התלמוד....״. 

מצב טוב מאוד. כתוב על דף רשמי. 

 86. 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 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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87. מכתב בכתב ידו של האדמו״ר רבי צבי הירש רוזנבוים מקרטשניף

Letter Handwritten by the Rebbe Rabbi Zvi Hirsch 
Rosenbaum of Kretshnif

כתוב על אגרת אוויר. 

מצב טוב. 

יד  בכתב  מכתב   .88
האדמו״ר  של  קודשו 
משה  רבי  דת׳  ה׳אש 

יחיאל הלוי מאוז׳רוב 

L a t t e r 
Handwritten by 
the Rebbe the ‘Esh 
Dat׳ Rabbi Moshe 
Yechiel Halevi of 
Ozerov

דף כתוב משני צידיו. 

החתימה למטה מצד שמאל. 

נתלש  הדף  טוב.  מצב 
ממחברת. סימני קיפול. 
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פתיחה 
Opening Price

800$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 3,000$

פתיחה 
Opening Price

500$
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89. ששה מסמכים חתומים בכתב 
יד קודשם של אדמורי״ם

Six Documents Hand-
Signed by Rebbes

רבי  החתומים:האדמו״ר  האדמו״רים 
יוחנן טברסקי מרחמסטריוקא, האדמו״ר 
האדמו״ר  גולדמן,  אברהם  רבי  מזוועיל 
ה׳פני  בעל  האדמו״ר  שליט״א,  מוויזניץ 
מסטריקוב,  האדמו״ר  מגור,  מנחם׳ 

והאדמו״ר מתולדות אהרון הקודם

היסטורי  מכתב   .90
מאת האדמו״ר מהוסיאטין, 
רבי ישראל פרידמן זיע״א – 

תרצ״ט

Historical Letter 
by the Rebbe of 
Husiatyn, Rabbi 
Israel Friedman - 1939

כתב יד סופר, וחתימת קדשו של 
האדמו״ר. 

הרבנות  למזכיר  ממוען  המכתב 
רבי  החסיד  הרב  הראשית, 
זצ״ל,  וובר-שזורי  אהרן  שמואל 
קוק  הראי״ה  מרן  של  ימינו  יד 
ובמיוחד  הרבנות,  מפעלי  בכל 

בפרוייקט העלאת יהודי חו״ל ארצה, עליו ניצח הראי״ה, ובמסגרתו עלו מאות בחורי ישיבות 
ותלמידי חכמים מארצות הגולה ערב השואה, ובכך ניצלו חייהם וחיי זרעם. לאחר פטירת 

הרב קוק, המשיך בכך יורשו מרן הגרי״א הרצוג. 

האדמו״ר מהוסיאטין כותב לו: 

״בבקשה מכבוד ידידי נ״י להמליץ לפני כבוד ידידי הרב הגאון האמיתי האוהב את עמו ]= 
מרן הרב הרצוג[ שישתדל להאציל למעני סרטיפיקט אחד מהסרטיפיקטים למען הרבנים, 
בשביל בן אחותי הנמצא בתופת הווינאי ומדוכא בייסורים שיוכל לצאת משם עם בני ביתו 

יחיו, בעוד מועד״!! 

מדובר באדמו״ר מבויאן רבי אהרן הי״ד. נעק״ד בשנת תש״ב. בספר ׳תולדות אהרן׳ שנדפסו 
בו דברי תורתו מסופר שניסו להשיג לו סרטיפיקט ולא הצליחו. 

המכתב כתוב על דף רשמי. 

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,300$
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 מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 600$

פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

 - 2,000$

הקדוש  האדמו״ר  של  הקש  ביותר!  נדירה  וסגולה  שמירה   .91
עם  ביחד  תשט״ז  הכיפורים  יום   – זצוק״ל  מבעלזא  אהרן  רבי 
שהשתמש  )הושענות(  הערבות  מתוך  ועלים  מזמורות  מעט 

רבה הושענא  ביום  הערבות  בחיבוט  זי״ע  מרן  בהם 
Extremely Rare Protection and Segulah! The 
Straw of the Rebbe Rabbi Aharon of Belz – Yom 
Kippur 1956 with Some of the Branches and Leaves 
of the Willows (Hoshanot) Used by the Rebbe on 

Hoshana Rabba
פריט סגולה ושמירה יחודי – הקש שעליו עמד האדמו״ר הקדוש 
שנת  של  הכיפורים  יום  בתפילות  זיע״א  מבעלזא  אהרן  רבי 
תשט״ז, יחד עם מעט מזמורות ועלים מתוך הערבות )הושענות( 

שהשתמש בהם מרן זי״ע בחיבוט הערבות ביום הושענא רבה! 

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

שבתוכו למרגלותיו. 

הזמורות, העלים וקש 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. 

מהרב  והקש  העלים  הזמורות  מקור  על  חתום  אישור  מצורף 
ישראך גבריאל ח. אדלר בלאאמו״ר הגר״מ זצללה״ה גאב״ד טורדא יע״א. 

הקש נתון בתוך מסגרת עור מהודרת. 

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

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

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(
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פתיחה 
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1,500$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 4,000$
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93. כרך עבה, חמישה חומשי תורה – ונציה, רצ״ג – דפוס בומבירגי

Thick Volume, Chamisha Chumshei Torah – 
Venice, 1533 – Bomberg Printing Press

בהמשך  גם  כך  בצילום.  מושלמים   – י  דף  עד  והדפים  השער,  חסר.  עותק 
הספר, הדפים הבאים: קמב, שצח – תטו; תקכו, ודף המפתחות בסוף – כל 

אלו מושלמים בצילום. יתכן ועוד 

דף קם חלק. דפים קמא-קנח כוללים: חמש מגילות. 

ברוך  ב״ר  קרניאל  ידי  על  העיון  רב  עם  שלישית  ״נדפס  הכתובים:  בקולפון 
הנראה  כפי  בומבירגי״.  דניאל  השר  בבית  רפח  אדר  בחדש  קינ״ד  אדי״ל 

הנביאים והכתובים שייכים להוצאה השלישית רפ״ח. 

20 ס״מ. 

כריכה עתיקה. 

מצב טוב-מצוין.         
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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94. בעל המאור - דפוס ראשון – ונציה, שי״ב – חתימות גאוני איטליה ובהם 
רבי ידידיה סג״ל אב״ד סיינה

Ba׳al HaMaor – First Edition – Venice, 1552 – Signatures of 
the rabbis of Italy, including Rabbi Yedidya Segal Av Beit 
Din of Siena

בעל המאור, לרבינו זרחיה הלוי )הרז״ה( – השגות על הרי״ף. עם ספר מלחמת ה׳ אשר חיבר 
הרמב״ן והשיג על הרז״ה וקנא לרבינו הגדול רב אלפס. 

בעותק שלפנינו נמצא רק החלק הראשון. 

בדף השער חתימות עתיקות: 

״הצעיר יעקב די מדינה ס״ט״ – מרבני ליוורנו בשנות הת״ק. חתום על הקדמת הספר ׳ישיר 
ישראל׳ וכן בהסכמה לספר ׳מדבר קנאה׳. 

 ״זה הספר הוא של.. מוהרש״ל״ ״זה הספר שלי רש״ל...״ – איננו יודעים מיהו אותו מוהרש״ל, 
והדבר דורש מחקר. 

והגיע לתוך חלקו של בנו  ״ זה היה של הרב הגדול כמוהר״ר רפאל שלמה סג״ל זצוק״ל, 
הצעיר ידידיה נר״ו אכי״ר״; ״... מורנו הרב רבי רפאל שלמה לוי״. - רבי רפאל שלמה סג״ל 
ובנו רבי ידידיה התגוררו באיטליה בשנות הת״ק. רבי רפאל שלמה נודע כאחד מגאוני העיר, 

ובנו רבי ידידיה כיהן כרבה של העיר. 

 חתימתו של רבי ידידיה מצויה בכתובות מהעיר סיינה שבאיטליה, המצויות באוסף מוזיאון 
ישראל. 

רבי ידידיה הוציא לאור את הספר ׳סדר זמירות ולימוד.. בחנוכת בית הכנסת.. אשר נבנה 
ונתחדש פה סיינה״, 1786, וכן את הספר ׳סדר הפזמונים׳ שנדפס בליוורנו בשנת תקל״ב. 

צג דף. 41 ס״מ. 

מצב בינוני-טוב. סימני עש רבים שהיו בספר הושלמו מקצועית. כריכת חצי עור חדשה. 
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מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$

פתיחה 
Opening Price

500$
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95. פירוש ר״י אברבנאל - דפוס ראשון – 
ונציה, של״ט

Abravanel Commentary – First 
Edition – Venice, 1579

פירוש רבי יצחק אברבנאל על כל חומשי תורה. 

אייר  לעוונשטיין,  משה  רבי  חתימת  הספר  בשער 
תר״י לפ״ק. 

בדפים  קרעים  ובלאי.  עש  סימני  בינוני-טוב.  מצב 
בודדים. 

ותשובה  תורה  תלמוד  הלכות   .96
להרמב״ם - מהדורה יחידה ונדירה 
מבוא  עם  ולטינית  עברית  מאוד! 

בלטינית, לונדון, תס״ה, 1705 
Hilchot Talmud Torah 
VeTeshuva LehaRambam 
– Extremely Rare Single 
Edition! Hebrew ad Latin 
with a Latin Introduction – 
London, 1705
- R. Mosis Maimonides Tractatus 
duo : De doctrina legis, sive 
educatione puerarum : De natura 
&amp; ratione poenitentiae 
apud Hebraeos / Latin&egrave; 
reddidit, notisque illustravit 
Robertus Clavering.

המבוא והתרגום הם של הבישוף והמומחה 
לעברית, האנגלי, רוברטס קלברינג. 

מצב: בינוני – טוב 

נדיר ביותר 

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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פתיחה 
Opening Price

150$

97. קרבן אהרן - דעסוי, תק״ב - כריכה מקורית 
יפה - הגהה

Korban Aharon – Dessau, 1742 – Fine 
Original Binding - Gloss

מצב כללי טוב. בלאי אופייני.

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$

98. ספר השורשים – ונציה, ש״ז – שער מפואר

Sefer HaShorashim – Venice, 1547 – Impressive Title 
Page

מצב טוב יחסית. כריכת עור חדשה יפה.

 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,500$
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99. שו״ת הרא״ש – ונציה, 
שי״ב – חתימת רבי אליהו 

לומברוזו
haRosh Responsa 
– Venice, 1552 – 
Signature of Rabbi 
Eliyahu Lumbroso

שקניתי  תמכור  ואל  קנה  ״אמת 
מאת  הרא״ש  שו״ת  הספר  זה 
א-ליהו  ע״ה  השי״ת,  חנני  אשר 

לומברוזו - ס״ט״. 

נוספת:  חתימה  השער  באמצע 
״לי למקנה עדות ה׳ נאמנה אשר 
היה לי למנה יוסף בכ״ר יעקב ן׳ 

עמרם יצ״ו״. 

בראש דף השער רישום עם מחיר 
כנראה   – גרו]ש[״  ״חצי  הספר: 
לומברוזו.  הרב  של  ידו  בכתב 

בדף יד/1 חתימה נוספת של רבי אליהו לומברוזו. 

חותמת רבי יצחק אייזיק שטרן דיין ומו״ץ במישקולץ. 

רבי אליהו לומברוזו, מגאוני התורה בתוניס בשנות הת״ק. 

מצב בינוני. כתמי רטיבות. 

מנטובה   – המאור  מנורת   .100
שכ״ג

 Menorat HaMaor –
mantova, 1563

ספר מנורת המאור לרבינו רבי יצחק 
פי  על  מתוקנת  מהדורה   – אבוהב 
סופרים בקיאים ועל פי ספר כתב יד 

ישן ומוגה. 

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

ומאיר בן אפרים מפדובה. 

מנטובה שכ״ג 

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

איטלייני. 
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פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

600$ - 1,000$
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101. אות אמת – פראג, שפ״ד – חתימת 
הגאון רבי יוסף אשיאו

Ot Emet – Prague, 1624 – 
Signature of the Gaon Rabbi 
Yosef Asseo

הגהות על מכילתא, ספרא, ספרי, מדרש רבה 
ותנחומא, מדרש שמואל, מדרש תהלים, מדרש 
הגהות  קדושה׳  ׳סדר  התורה.  וילקוט  משלי 
פזמונים,  כמה  עם  הספרדים  תפלות  בסדר 

מאת הגאון רבי מאיר בנבנשתי זצ״ל. 

מהדורה שניה. 

שער נאה עם מסגרת. 

אשיאו  יוסף  רבי  של  חתימתו  הספר  בשער 
זצ״ל. היה בנו של רבי מרדכי אשיאו בעל ׳הגיד 
לספר  הקדמה  כתב  שלוניקי.  ומרבי  מרדכי׳ 
אשדות הפסגה )שאלוניקי תק״ן(. גיסו של רבי 

נחמולי. 

חתימה נוספת: ״שאול הוא ... שומר חינם... ״. 

בכמה  פגיעה  בינוני-טוב.  מצב  חדשה.  כריכה 
מילים בספר. שיקום בדף האחרון. 

 - קודש  מקראי  ספר   .102
דפוס ראשון - שלם

Sefer mikra׳ei Kodesh 
– First Edition – 
Complete

החכם  מאת  קודש,  מקראי  ספר 
סאמיגה,  יוסף  מוה״ר  השלם 
בחייו,  הדפיסו  אשר  הראשון  ספרו 
מהדורה  שמ״ו.  בשנת  ונציה  בעיר 

ראשונה ונדירה מאוד. 

ופגמי  עש  סימני  טוב-בינוני.  מצב 
בלאי. 

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,500$
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מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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שס״ג  ונציה,   – הצובאות  מראות   .103
חתימות   – ראשונה  מהדורה   -  ]1603[

עתיקות

Marot HaTzovot – Venice, [1603] – 
First Edition – Ancient Signatures

מראות הצובאות, פירוש על ספרי הנביאים ]נביאים 
ראשונים ונביאים אחרונים[ מאת רבי משה אלשיך. 

מצב טוב. כתמים. 

פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,200$ - 2,000$

שרשת  ייחודי!  ספר   .104
השורשים[  ]חרוזי  גבולות 
 - תכ״ה  אמשטרדם,   –
גרפיים  ושירים  טבלאות 

בצורות מיוחדות!
Unique Book! 
S h a r s h e r e t 
Gevulot [Charuzei 
HaShorashim] – 
Amsterdam, 1665 
– Special Forms of 
Tables and Graphic 
Poems

המחבר: רבי שלמה די אוליוירה, 
הספרדית- הקהילה  מרבני 

ומחבר  באמסטרדם  פורטוגזית 
והדקדוק.  הלשון  בתחום  פורה 
יעקב  רבי  של  פטירתו  אחרי 
ששפורטש בשנת 1698, התמנה 
הקהילה  דין  בית  כאב  אוליוירה 

הספרדית תחתיו. 

מצב טוב. בלאי וכתמים. 
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 מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

200$

83

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$

ונציה,   – סליחות   .105
תפילות  כולל   – תע״ב 
ותפילות  לחולים, 

לקרב ומלחמה!

Selichot – Venice, 
1712 – Includes 
Prayers for the 
Sick and Prayers 
For battle and 
War!
מצב די טוב. פגמים וכתמים.

מהדורה   – הב״ח  שו״ת   .106
דמיין,  פרנקפורט   – ראשונה 

תנ״ז – שער נאה

Habach Responsa – First 
Edition – Frankfurt am 
Mein, 1697 – Fine Title 
Page

מספרי היסוד ההלכתיים. 

מצב טוב. סימני עש. כתמי רטיבות. 

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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107. משנת דרבי אליעזר – אלטונה, תקע״ה – 
עותק נהדר

Mishnat DeRabbi Eliezer – Altona, 
1815 – Lovely Copy

רבי  הגאון  מאת  משפט  חושן  ערוך  שלחן  על  חידושים 
בעל  הסכמות  עם  אלטונה.  אב״ד  ברלין  לאזי  אליעזר 

ה׳נתיבות׳ ורבי עקיבא איגר. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

 - 108. תורת הבית הארוך 
מהדורה ראשונה עם הוספות 

– פראג, תצ״ה

Torat Habayit 
HaAroch – First 
Edition with 
Additions – Prague, 
1635

הארוך,  הבית  תורת  ספר 
בן  שלמה  לרבינו  נדה,  להלכות 
השגות  עם  )הרשב״א(,  אדרת 
ותשובות  להרא״ה,  הבית״  ״בדק 

״משמרת הבית״ מהרשב״א. 

מאוסף ד״ר ישראל מהלמן 

גילו  לפי  במיוחד  טוב מאוד,  מצב 
של הספר. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$
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אמשטרדם   - תשב״ץ   .109
תצ״ח – תק״א - ד׳ חלקים

tashbetz – Amsterdam, 
1638-1731 – 4 Sections

כמה שערים לחלקים השונים. 

כריכת חצי עור יפה. 

תע״א  ברלין,   – יה  פתחי   .110
דפים  כמה  עם  אורה  שערי   /

מושלמים בכתב יד עתיק

Pichei Yah – Berlin, 
1711 / Sha׳arei Orah 
with Several Leaves 
Completed in Ancient 
Script

עשר  ואיור  קבלה  ענייני  יה.  פתחי 
בר  יששכר  רבנו  מהמקובל  הספירות 

מקרעמניץ. מהדורה שניה. 

שהדפים  אורה,  שערי  ספר  מצורף 
בכתיבה  מושלמים  בו  הראשונים 

עתיקה. לא נחקר. 

פתיחה 
Opening Price

200$
הערכה

Estimated Price

500$ - 1,000$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$
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111. פענח רזא ]פירושי התורה בפשט 
ובקבלה[ – אמשטרדם, שנת נח״ת

Pa׳aneach Raza [ Pshat 
and Kabbalistic Torah 
Commentary] – Amsterdam, 
1698

מאת רבינו יצחק בר יודא הלוי. כולל פירושים 
מגדולי הראשונים. 

בכריכה הפנימית שרידי חתימה עתיקה. 

חותמת על הכריכה. 

מצב טוב, בלאי. פגמים קטנים בכמה דפים. 

112. שני ספרים חתומים: שו״ת מהרי״ל קאפוסט )תקצ״ה( / משניות סדר 
טהרות )אמשטרדם( - חתימת רבי יונה מפראג / כיתוב יפה מאחור של רבי 

יחזקאל אופנהיים

Two Signed Books: Maharil Kopust (1835) / Mishnayot Seder 
Taharot (Amsterdam) – Signature of Rabbi Yonah of Prague 
/ Fine Inscription on Verso by Rbbi Yechezkel Oppenheim

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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113. שיחת ״ברכת פרידה״ מאת רבה של העיירה קוסובה – שנות הת״ר - 
קונטרס בן 6 עמודים

 Sermon by the Rabbi of Kosovo – 1840s ״Farewell Greeting״
– Compilation of 6 Pages

עדת  הכבודה,  להעדה  הפרידה,  ״ברכת 
יצ״ו,  קאסאווע  בק״ק  מרעיתי  צאן  חבלי 
ישר  המופלג  ידידי  כבוד  חופ״ק  ובראשם 
הולך... מו״ה אברהם ליב הכהן אוטנער]?[״. 

חיזוקים  בה  וחשובה,  ארוכה  שיחה 
של  רבה  מאת  לעתיד,  והדרכות  מוסריים 
״ולהזכירם  כותב:  הוא  היתר  בין  הקהילה. 
במשך  שנוסדה  הש״ס׳  ׳חלוקת  מחברת 

היותי והחזיקו בה משך ימים וזמן״. 

הרת- ובטני  יהמה  ככנור  לבי  כותב:  ועוד 
עניה  שכולה  אלמנה  לענות  בהגיגי  מילים 
סוערה לא רוחמה, היא אלמנת אותו צדיק 
נושאים  הנגועים  וילדיה  ז״ל  הר״ש  הד״ץ 
מעדתו  ומבקש  רעב...״  וחרפת  מחסור 

להיות להם לעזר. 

חיים  רבי  דברי  את  מזכיר  לכך  בהמשך 
״כי  וממשיך:  הצדקה.  מעלת  על  מוולוז׳ין 
הנזכר  הד״צ  הרב  חיה  לנפש  ציון   ... עתה 

ששימש בכהונה שנים רבות בעדתם״.  

הכותב.  הרב  של  זהותו  את  יודעים  איננו 
הוא  עצמו,  על  מספר  שהוא  היחיד  הפרט 
כאשר הוא פונה לבני דתו, ״אשר נסעו על 
 ... כהיום  ועתה  ויותר,  שנים  כשלש  דגלי 
נפרדתי מאתם, ולמחיה שלחני ד׳ הנה בק׳ 

שבתי בחר ד׳ למעני לשכון כבוד בקרבה 

מתוך  נהדרת,  בכתיבה  סופר,  העתקת 
כתב ידו של הרב העוזב. 

העיירה קוסובה התפרסמה במיוחד ברבה 
הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ״ל, אביו 
קרוי  שמו  על  )אשר  איש׳  ה׳חזון  מרן  של 
חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  נכדו  כיום 

)שמריה יוסף( קנייבסקי שליט״א. 

קונטרס בן ששה עמודים כתובים. 

כתמי  בשוליים.  זניחים  קרעים  טוב.  מצב 
זמן מועטים. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,200$
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114. סדר ארבע תעניות, עם דינים בלדינו 
– ונציה, תקט״ז

Seder Arba Ta׳aniyot, with Ladino 
Precepts – Venice, 1756

חלק מהשער בדיו אדומה. 

יתכן וחסרים דפים בודדים בסוף הספר. 

115. מנחת ערב ונעילת שערים – עם ׳תפילת בעל אור החיים׳ – ליוורנו, 
תקפ״א

Minchat Erev and Ne׳ilat She׳arim – with ‘Tefilt Ba׳al Or 
HaChaim׳ – Livorno, 1821

מחזור ליום כיפור – מנחה ליום כיפור, ונעילה למוצאי היום. 

בפנים כריכה האחורית מודבק דף מודפס ובו תפילה שחיבר רבי חיים בן עטר בעל ׳אור 
החיים׳ לאומרה ביום כיפור. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

250$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,200$

פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

600$ - 800$
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צפת   - השולחן  פאת  הגר״א!  תלמיד   .116
מהדורה   - האדמה!(  רעידת  )לפני  תקצ״ג 

ראשונה ונדירה - רבי ישראל משקלוב
המחבר, הגאון רבי ישראל משקלוב, מגדולי תלמידי 
ארצה.  שעלתה  הגר״א  תלמידי  עדת  ומנהיג  הגר״א, 
לפני  שנה  בצפת,  תקצ״ג  בשנת  הספר  את  הדפיס 
על  חורבן  שהמיטה  המפורסמת  האדמה  רעידת 
העותקים  רוב  נשמדו  ובמסגרתה  בצפת,  הישוב 

שנדפסו מהספר!

תוך כדי הדפסת הספר פרעו הדרוזים ביהודי עיה״ק 
צפת, ובית דפוסו של ר’ ישראל ב״ק - בו נדפס הספר 
- נהרס כליל, כפי שמתואר בהקדמת הספר שלפנינו.

וסביר  אופייני,  בלאי  יחסית.  מאוד  טוב  במצב  עותק 
מאוד בייחס לעותקים המעטים ששרדו מספר נדיר 

זה

117. סט מחזורים עם כריכות מקוריות – לונדון, תקפ״ד - עם 
תחריט דיוקן רבי שלמה הירשל אב״ד לונדון

Set of Machzorim with Original Bindings – 
London, 1824 – with an Engraved Portrait of 
Rabbi Shlomo Hirschl Av Beit Din of London

ששה כרכים. שניים מהם – יום כיפור. 

כמנהג פולין. 

עם תרגום לאנגלית, מאת ד׳ לוי. 

 j. c. בזהב:  הבעלים  שם  מוטבע  הכריכות  על  עתיקים.  בעלות  רישומי 
 cohen

שלמה  רבי  של  מאוד  מרשימה  תמונה  נדפסה  הכרכים  אחד  בפתח 
הירשל אב״ד קהילת האשכנזים בלונדון, עם הביגוד הלונדוני המרשים. 
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118. זרע יעקב – פראג 1814 – מהדורה ראשונה 
ונדירה

Zera Ya׳akov – Prague, 1814 – First and 
Rare Edition
על מסכתות ברכות ושבת, מאת הגאון רבי יעקב גינצבורג.

119. ספר השערים – פראג, תקצ״ב – מהדורה יחידה
Sefer HaShe׳arim – Prague, 1832 – Single Edition

מאת רבי אליהו באנדי זצ״ל. 

כולל רשימת המנויים מראש, בסוף הספר, ובהם גאוני ישראל. 

ספר חשוב ונדיר. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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הדור  גאון  של  האישי  העותק   – הר״ן  חידושי   .120
״המשיב לכל העולם בהלכה״ רבי אליהו קלצקין זצ״ל 

אב״ד לובלין
Chidushei HaRan – the Personal Copy of 
the Gaon Rabbi Eliyahu Kletzkin Av Beit 
Din of Lublin

חידושי הר״ן – העותק האישי של גאון הדור ״המשיב לכל העולם 
על  הר״ן  חידושי  לובלין  אב״ד  זצ״ל  קלצקין  אליהו  רבי  בהלכה״ 
שער  )עם  גיטין  מסכת  על  הר״ן  וחידושי  מציעא.  בבא  מסכת 
תקצ״ז.  סדילקוב  איגר.  עקיבא  מרבי  תורה  חידושי  כולל  נפרד(. 
בשער הספר שתי חותמות )מעט דהויות( של רבי אליהו קלצקין 

ב״ר נפתלי הירץ קלצקי, ״חונה פה לובלין״. 

להרב  הזה  הספר  את  מכרתי  ״...  יד:  בכתב  רישום  השער  בצד 
מלובלין...״. 

תולדותיו בקודש

בדורו.  האדיר  הגאון  )תרי״ב-תרצ״ב(  זצ״ל  קלצקין  אליהו  רבי 
חיבר כעשרה ספרים, רובם שאלות ותשובות וחידושים על הש״ס. 
קוראיו.  את  שהדהים  הראשון,  חיבורו  את  כתב   13 בן  בהיותו 
שלא  כדי  מיוחד,  בחדר  בביתו  חתנו  הושיבו  צעיר  אברך  בהיותו 

יפריעוהו מלימודו, ועל יד הדלת העמיד שומר שלא ייתן לאיש להיכנס אליו. רק כאשר היו 
מזדמנים לעיר גדולי הרבנים, היה מאפשר להם לשוחח עם הנער. בין גדולי התורה שלמדו 

עם הנער היה המהרי״ל דיסקין. 

23 שנה כתב עליו הגאון המלבי״ם שבחים מופלגים ביותר: ״מה שנוגע בלימוד  בהיותו בן 
ובקיאות וחריפות הוא כמעט יחידי בדור הזה, בקי בכל הש״ס ונושאי כליהם כאחד הגאונים, 
והתמדתו פלאית והוא איש פלאי. גם ראיתי ספריו אשר חיבר, ונסיתיו במסה, ואין עט בידי 
לבאר בפירוש מה יקר הכלי הזה. וכל הון עתק לא ישווה לו... הוא ירא שמים גדול ודרכו 
בקדושה וטהרה...״. גאוני הדור, בהם רבי מאיר אריק ורבי שמחה זליג ריגר מבריסק, ייחלו 
למוצא פיו כדי להכריע בשאלות שעמדו לפתחם בענייני עגונות, בעקבות מלחמת העולם 
הראשונה. במיוחד לאחר פטירת רשכבה״ג רבי יצחק אלחנן ספקטור )בשנת תרנ״ו( החלו 

להריץ אל רבי אליהו שאלות מקצווי הארץ, ועל דעתו נסמכו רבים. 

״רבנו אליהו היה המשיב לכל העולם בהלכה, ולבו היה פתוח לרווחה, אבל לעצמו היה דר 
יצאה אורה לעולם״, הספיד אותו רבי מאיר שפירא מלובלין.  בדירה צרה, ומחדר קטן זה 

במשך השנים התפרסם הרב קלצקין כאחד מגדולי גאוני הדור ומראשי המשיבים בהלכה. 
ערים חשובות בליטא ובפולין הכתירוהו ברבנותם עד אשר העלה לשבת על כיסא של גאוני 
עולם, בעיר העתיקה והחשובה לובלין. תשוקתו הרבה לארץ ישראל היא שגרמה לו לוותר 
על משרת רבנותו בעיר הגדולה לובלין, ולעלות ארצה, הגם שהיתה זו תקופה קשה בארץ 
מבחינה כלכלית. זמן קצר לאחר בואו לירושלים מינה אותו רבי יוסף חיים זוננפלד לעמוד 

בראש ישיבת ׳אהל משה׳, על כיסאו של רבי יצחק ירוחם דיסקין שנפטר באותה שנה. א 

נשי אגודת ישראל החשיבו את רבי אליהו בתור הפוסק הבכיר ביותר בירושלים.  

״לא היה דבר גדול או קטן בחיי היהדות החרדית שלא הובאו בפני שני גדולים אלה ]הרב 
זוננפלד והרב קלצקין[, אשר קבעו עמדתם ביחד״,נכתב באותם ימים. נפטר בשנת תרצ״ב 
על  ברלין.  חיים  ורבי  דיסקין  ירוחם  יצחק  רבי  של  לקבריהם  בסמוך  הזיתים,  בהר  ונקבר 

מצבתו נחקק: 

״... מופת הדור, צדיק ויסוד עולם, מזקני יחידי גאוני הדור האמתיים ומגדולי המשיבים, שר 
התורה, ענוותן ושפל ברך... המפורסם ברוב חריפותו ובקיאותו בש״ס בבלי וירושלמי ובכל 
בה  תמיד  משים  שהיה  העצומה  ושקידתו  הרבה  ביגיעתו  שמצא  והלכותיה  התורה  חדרי 

לילות כימים״. 

כרך גבוה, 38 ס״מ. מצב טוב. בדפים הראשונים )עד עמ׳ 23( סימני עש משתנים. יתר הספר 
במצב טוב מאוד. נכרך מחדש 
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121. סליחות ותפילות לשובבים – ירושלים, 
וחותמות  הוספות  כולל   – נדיר!   – תרל״ד 

המו״ל

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

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

]גאשצינני[ ושותפו ר׳ יעקב דוד סלאטקי.           

בדפי הספר מצויות חותמות עתיקות שונות, מעט 
דהויות. 

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

נדבקו על ידי המדפיסים עצמם. 

 121. 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 vari  



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

93

 - תר״ך  וינה,   – ]החיד״א[  יוסף  ברכי   .122
עותק מיוחס – כריכת עור מפוארת ומעוטרת

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

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

בכ״ר מרדכי הי״ו״. 

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

עש מועטים. 

122. 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 worm
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השרשים  אוצר  המחבר!  חותמת   .123
הכללי – מהדורה ראשונה – ורשה, תר״ו

Author׳s Stamp! Otzar 
HaShorashim HaKelali – First 
Edition – Warsaw, 1846

קודש,  מקראי  וארבעה  עשרים  שרשי  כולל 
וששה סדרי משנה. 

שער בעברית ובלועזית. 

שלושה חלקים בכרך אחד. 

הסכמות גאוני ישראל! 

בשער השני, שכולו בעברית, מצויה חותמת המחבר יצחק זיבנברג - היה משכיל ורשאי, 
מתרגם מהספרים החיצוניים לעברית וליידיש ומדקדק עברי. 

איש בוורשה לא הכירו בשמו המלא, והוא כונה ״ר׳ איציק )או איֶצ׳ה( בעל הדקדוק״ )״איציק 
]או: איטשע[ דער בעל-דקדוק״(. 

סּוַפּר שהוא היה מוכן ללמוד דקדוק עם כל אדם, ושהוא מיהר להיענות לכל דורש במסירות 
כזו של רופא הדואג לחולי. 

מצב טוב יחסית. כריכה עתיקה עם הטבעה בשדרה. 

מהדורה  חלקם   – הירש  הרש״ר  פירוש  עם  חומש  של  כרכים  שבעה   .124
ראשונה - פרנקפורט, שנות הת״ר

Seven Volumes of the Chumash 
with the Commentary of the 
Rashar Hirsch – Some of Them 
First Edition – Frankfurt, 1840s

שבעה כרכים. שלושה חלקים מהמהדורה ראשונה: 
וארבעה  תרכ״ז-תרל״ח.  דברים.  שמות,  בראשית, 
כרכים מן המהדורה השניה. שמות-דברים. תרנ״ג-

תרנ״ה. 

עברית וגרמנית. 

״ ניתן לאמר - בלא כל חשש להגזמה - שפירוש רבי 
ובתקופתו  בזמנו  היה  לתורה  הירש  רפאל  שמשון 
כעין פירוש רש״י ליהדות גרמניה. אנשים, נשים ובני 
נוער, שביקשו ללמוד פרשת השבוע, היו מדלגים על 
כל פירושי התורה - כולל גם פירוש רש״י - ולומדים 
היה  זה  פירוש  הירש.  רש״ר  של  פירושו  עם  תורה 

בעיניהם הפירוש המוסמך היחיד של התורה . 

כנגדו,  שקולים  היו  לא  הפירושים  כל  שאר  ואילו   -
ולאמיתו של דבר לא היו קיימים כלל ]...[ היו אומרים פירוש בשם רש״ר הירש, אף על פי 
שאותו פירוש כבר נאמר על ידי הרמב״ן או אפילו על ידי רש״י. כי רק פירוש רש״ר הירש היה 
ידוע להם - או לפחות רק הוא לבדו היה בחזקת פירוש ״אמיתי״, שאיננו טעון בדיקה.״ )מתוך 

מאמרו של הרב מרדכי ברויאר: ׳פירושי רש״ר הירש לתורה׳, מחנים, גיליון 4, תשנ״ג(. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני לספרי חומשים. 
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125. זמירות ושירות ביום חנוכת בית הכנסת בק״ק מערטיר ביום ה׳ כ״ה אלול, 
תרפ״ג, עברית ואנגלית – סיפור מופלא של בית כנסת עתיק, שנגאל עתה 
מידי נכרים - לא נמצא בספריה הלאומית, לא רשום במפעל הביבליוגרפיה 

– נדיר ביותר!
Zemirot VeShirot on the Day the Synagogue of the Mertir 
Community was Inaugurated on Thursday, the 25th of Elul 
1923, Hebrew and English – the Wonderful Story of an 
Ancient Synagogue that was Redeemed – Not in the National 
Library or Listed in the Bibliography of the Hebrew Book – 
Extremely Rare! 

רקע 

אנגלית  בשליטה  הנמצאת  ארץ  היא  ווילס 
משלטון  היום  נהנית  היא  שנים.  מאות  מזה 
פנימי מסוים בתוך אנגליה. יהודים לא ישבו 
המהפכה  משהחלה  הרחוק.  בעבר  שם 
של  מרכז  להוות  ווילס  החלו  התעשייתית 
תעשיה. יחד עם זה החלו יהודים לגור שם 
איתנה  קהילה  נוצרה  בוולס,  מרטיר,  ובעיר 
הקהילה  יהודיות.  משפחות  מאות  של 
הכנסת  בית  העברית״.  ״הקהילה  נקרה 
הזמן  משעבר  ה19.  המאה  באמצע  הוקם 
החלו אותות הזמן לתת את סימניהם בבית 
לשפץ  הקהילה  החליטה  משכך  הכנסת. 
הכנסת  בית  המבנה.  את  מחדש  ולקשט 
והחוברת שלפנינו  המחודש נחנך בתרפ״ג, 

מתייחסת לחנוכה זו. 

נתדלדלה  שנים  עשרות  שכעבור  עקא  דא 
ל״ע,  הפך,  הכנסת  ובית  ונעלמה,  הקהילה 
יזמים  כושר!  לחדר  ובהמשך  נוצרי!  לאתר 
הכנסת  בית  את  להפוך  החליטו  ממולחים 
לבית דירות, תוך שמירת החזות החיצונית שלו. 

שב  והוא  הכנסת  לבית  גואלים  קמו  ב״ה, 
לידיים יהודית ובמקום מוקם מרכז למורשת 

היהודים והיהדות בוולס. 

עברית ואנגלית זה מול זה 

16 עמ׳ 

21 ס״מ 

מצב: טוב 
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נדירים   – הספד  ספרי  אוסף   .126
וחשובים

Collection of Eulogy Books 
– Rare and Important
החכם  1863.תולדות  קודש.  מצבת  א. 
צבי, פיוט נפלא עם פירוש רבי יצחק הלוי 
גבריאל  רבי  מאת  ועוד.  הט״ז,  של  אחיו 

סוכסטוב. 

ב. אגדת פרחים. אלטונה. תר״מ. מהדורה ראשונה. שירים ומאמרים, עברית וגרמנית עמוד 
מול עמוד. 

ג. ספר ההסתלקות. תל אביב, תר״ץ. כולל סדרי סילוקן של צדיקים, נאסף על ידי בנימין 
מינץ. 

ד. צמח דוד, שלוניקי 1887. מאת רבי משה יעקב אוטוליגני מליוורנו. כולל שירי הספד על 
רבנים חשובים. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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127. הספד ״נפש נקי״ על רבי יצחק אייזיק חבר, 
מאת בנו רבי יוסף – ורשה, תרי״ג 1853 – נדיר 

מאוד!

Nefesh Naki Eulogy on Rabbi Yitzchak 
Isaac Chaver, by His Son rabbi Yoseg 
– Warsaw, 1853 – Extremely Rare!

אשר  הנדיבים  ״האנשים  רשימת  נדפסה  הספר  בסוף 
וקיבלו  בכבוד  כוחם  בכל  המנוח  הגאון  הרב  את  החזיקו 
ספריו הנדפסים בחייו, וכאשר יודפסו אי״ה ספריו היקרים 

והרבים בוודאי יקבלו גם כן...״. 

סימני עש בולטים. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

128. חתם סופר – מהדורה 
העזר  אבן  על  ראשונה 
שישי  וחלק  משפט  וחושן 

]״שארית התשובות״[

Chatam Sofer – First 
Edition of Even 
HaEzer and Choshen 
Mishpat and Sixth 
Section [״She׳erit 
HaTeshuvot״]

עם שערים נפרדים 

מצב טוב. בלאי אופייני. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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129. סט חמישה חומשי תורה – וינה, תרי״ט 
על  פירושו  ]עם  נעטער  רש״ז  מהדורת   –

הראב״ע[ – כריכות חדשות מפוארות

Set of Chamisha Chumshei Torah 
– Vienna, 1859 – Rashaz Neter 
Edition [With the Commentary by 
Rabbi Avraham Ibn Ezra] – New 
Impressive Bindings

מצב טוב. פגמים אופיינים לספרי חומשים.

׳כף  כרכים  שמונה  סט   .130
 – תר״ע  ירושלים,   – החיים׳ 

תמונת ירושלים העתיקה

Set of Eight Volumes 
of ‘Kaf HaChaim׳ 
– Jerusalem, 1910 – 
Picture of the Old City 
of Jerusalem

בדפוס  נדפסו  מהכרכים  חלק 
העולם  מלחמת  לפני  )רובם  מוריה 

הראשונה!(. 

נדפסו  האחרונים  הכרכים  שלושת 
בדפוס ״עניו״. 

כריכות חדשות תואמות. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 150$

פתיחה 
Opening Price

1,200$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$
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131. תנ״ך, קהלות משה, ד׳ כרכים - אמשטרדם תפ״ד-תפ״ח, כרוך בחצי 
עור

Bible, Kehilot Moshe, 4 Volumes – Amsterdam, 1723-1728, 
Semi-Leather Bindings

מצב כללי טוב.

132. שובע שמחות – הדרנים 
צוקרמן,  דפוס  ירושלים,   –
העולם  מלחמת  קודם  תרע״ג, 

הראשונה

Sova Semachot – 
Jerusalem, Zuckerman 
Printing Press, 1913, 
Before World War I

אב״ד  מיכל  יחיאל  רבי  מאת 
טרעסינא. 

מצב טוב. 
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פתיחה 
Opening Price

2,000$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$

100

133. מהדורה ראשונה תפארת 
ישראל למהר״ל – ונציה, שנ״ט 

- שתי הגהות ]מהמחבר?[

First Edition of Tiferet 
Israel by the Maharal 
– Venice, 1599 – 
Two Glosses [by the 
Author?]

פ״ו  להקצין  ״שייך  הספר  בשער 
הוא  ״תפארת  וואלף...״.  הר״ר 
את  אלקים  חנן  אשר  ולמי  לעושים 
ועתה  בר״מ   ]?[ הויזן  מאיר  עבדו 
״קניתי  יעקב...״.  כספי  מקנין  הוא 
בלא״א   ]?[ ישראל  צורי...  לכבוד 
 ... בק״ק  יצחק  גבריאל  מו״ה  הרבני 

יע״א״. 

דפוס  תיקוני  מספר  הספר  בדפי 
בכתב יד. אולי בכתב יד קודשו של 

המחבר, אשר הספר נדפס בחייו. 

יחסית לגיל הספר.  מצב טוב מאוד 
כתמי זמן. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$
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134. חתימת תלמידו הקרוב של ה׳אור החיים׳ הקדוש, אשר הכין את דרכו 
לעלות ארצה! ספר ׳ילקוט חדש׳ ]עם דברי קבלה[ – אמשטרדם, תי״ט

Signature of the Disciple of the ‘Or HaChaim׳, who Paved 
the Way for His Immigration to the Land of Israel! Sefer 
‘Yalkut Chadash׳ [with Words of Kabbalah] – Amsterdam, 
1659

המחבר, רבי ישראל מבלזיץ, אסף וליקט מדרשות חז״ל בנגלה ובנסתר ]כולל מהזוהר 
הקדוש[, לפי ערכים בסדר א״ב. 

בשער הספר חתימה: ״קניתי... לעבודת קוני, חיים דוד ן׳ שמואל עמאר ס״ט״. הוא תלמידו 
של בעל ׳אור החיים׳ הקדוש. בצד השני של השער, וכן בדפי הספר, הגהות עיוניות על 

תוכן הספר, מכמה כותבים שונים. 

עמאר,  דוד  חיים  ר׳  הרב  תלמידו  את  לפניו  שלח  עכו,  עיר  דרך  ירושלימה  עברו  ״מדי 
בעהמ״ח ספר תפלה לדוד, שהיה מבית מדרשו בליוורנו, להכין לו הדרך ולקבוע לו מדרש 

בירושלם״ )תולדות חכמי ירושלים ח״ג עמוד 10-11(. עלה ארצה בשנת 1742 תק״ב. 

יעצני, ושם חלקי  ״ואברך את ה׳ אשר  יוסף״:  ״ילקוט  ילוז, ציטט מדבריו בסיפרו  יוסף  ר׳ 
מיושבי בית-המדרש של הרב המופלא, ר׳ חיים בן-עטר ז״ל, ״כנסת ישראל״. 

בסוף ימיו נמנה בין תלמידי הרש״ש הקדוש בישיבת ׳בית אל׳. 

חיבר ספר ״תפלה לדוד״ שנדפס בשאלוניקי תקל״ז, ומאז בכמה מהדורות נוספות. הספר 
הינו הערות על מאה ברכות שצריך אדם לברך בכל יום. 

רבי חיים דוד עמאר זצוק״ל נפטר בשנת תקל״ח. 

ללא כריכה. 

מצב הספר טוב וסביר יחסית לגילו. 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$
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 – הונגריה  רבני  מגדולי  נבחר׳  ה׳כסף  – חתימת  135. שו״ת תרומת הדשן 
הגהות בכתב ידו? – חותמת נכדו

Terumat HaDeshen Responsa – Signature of the ‘Kesef 
Nivchar׳ One of the Leading Rabbis of Hungary – Glosses 
Handwritten by Him? – Stamp of His Grandson

שו״ת תרומת הדשן. פיורדא תקל״ח. 

בספר מופיעה פעמיים חתימתו של הגאון בעל ה׳כסף נבחר׳: בשער הספר, ובדף ב. 

בשער מופיעה גם חותמת נכדו רבי אליהו מנחם גויטיין אב״ד העדיעס )תקצ״ח-תרס״ב(. 

בדפי הפורזץ בתחילת ובסוף הספר ישנם כמה עמודים מלאים ברשימות בכתב יד, שהם 
למעשה הערות על התשובות בספר. 

גם בדפי הספר מצויות למעלה מ-10 הגהות עיוניות קצרות בכתב יד עתיק, כנראה כתב ידו 
של ה׳כסף נבחר׳. ההערות מסומנות בגוף הטקסט בשתי נקודות. 

התקרב  שבה  ביארמוט  הזוג  התגורר  )תק״ל-תר״ב(  נבחר׳  ה׳כסף  בעל  גויטיין  ברוך  רבי 
לרב בנימין זאב וולף בוסקוביץ שסמך אותו לרבנות. עם עזיבת רב״ז את העיר ובואו של 
הרב מאיר איזנשטטר לכהן בה, התמנה כדיין בבית הדין שלו. בהמשך נתמנה לרבה של 
מזיווגו  ילדים  שבעה  לו  נולדו  שנה.  וחמש  ארבעים  כעבור  מותו  עד  נותר  בה  העדיעס, 

הראשון ובת מזיווגו השני. 

הוא הקים ישיבה בעיר. ב-1827 יצא לאור בפראג בשלושה חלקים חיבורו היחיד שנתפרסם, 
״כסף נבחר״. הספר כיסה 160 סוגיות שונות בתלמוד, כשהוא חובק את כל המקורות בנדון 
לכל אורך הגמרא ועד לדברי ראשוני האחרונים בנושא. העבודה קיבלה הסכמות ושבחים 
הונגריה  בישיבות  ומרכזי  יסודי  לחיבור  והפכה  ואחרים,  סופר  החת״ם  מינץ,  מהמהר״ם 

בדורות הבאים. 

כך כתב החת״ס בהסכמתו:״הספר הזה יהיה מורה דרך ללומדי תורה״. 

מצב בינוני-טוב. סימני עש ובלאי. 
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פתיחה 
Opening Price

3,000$

הערכה
Estimated Price

6,000$ - 8,000$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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הקדוש  הגאון  חתימת   – לעיתים  בינה   .136
פינסק,  אב״ד  הורוויץ  הלוי  משה  אלעזר  רבי 
החוזה  של  חסידו  מטארנא,  שמואל  משה  ור׳ 

מלובלין

Binah LeItim – Signature of the Gaon 
Rabbi Elazar moshe Horowitz Av 
Beit Din of Pinsk and Rabbi Moshe 
Shmuel of Tarnow, a Disciple of the 
Seer of Lublin

בינה לעיתים. ברין תקנ״ט. 

אלעזר  רבי  הגאון  של  הנדירה  חתימתו  השער  בראש 
משה הלוי הורוויץ זצ״ל, בעל ׳אהל משה׳. 

בשער מופיעה גם חתימתו של הנגיד ר׳ משה שמואל 
שיף מטארנא, מחסידיו של החוזה מלובלין. 

בדורו,  גדולים  שלושה  שהיו  אמר  מבריסק  חיים  רבי 
שאף אילו היו חיים בדורות קודם לכן היו מגדולי הדור, 

ומהרי״ל  סלנטר  ישראל  רבי  הלוי׳,  ׳בית  בעל  אביו  הם:  ואלו 
רוצים רביעי, הוא רבי אלעזר  והוא היה מוסיף שאם  דיסקין. 

משה הלוי הורביץ זצ״ל. ואילו החזון איש היה אומר שרבי אלעזר משה הוא הראשון! 

כדי  שדותיהם  על  שידרוך  בו  מפצירים  והיו  בקדושתו,  הכירו  הגויים  שאפילו  מסופר 
שיתברכו. 

137. חתימת קדשו של ״הנשר הגדול״ 
רבי נתן אדלר! - שו״ת השיב ר׳ אליעזר 
ושי״ח השד״ה – חתימות – שער מאויר

The Handwritten Signature of 
Rabbi Nathan Adler! – Heshiv 
Rabbi Eliezer Responsa and 
Siach HaSaddeh – Signatures 
– Illustrated Title Page

שו״ת השיב ר׳ אליעזר ושי״ח השד״ה. עם חלק 
הספרים  אליעזר׳.  ׳דמשק  ספר  הנקרא  שני, 

חוברו על ידי הגאון רבי אליעזר ליפשיץ. 

הספר נדפס בעיר נייאוויט שבגרמניה, בשנת 
תק״ט, וזוהי מהדורתו היחידה. 

להתורני  ״שייך  עתיק:  רישום  השער  בראש 
שמעון  כש״ת  בהמנוח  נתן   ... כהר״ר  והרבני 
אדלר כ״ץ זלה״ה״. יתכן מאוד שזוהי חתימתו 

בכתב ידו קודשו של רבי נתן אדלר. 

]3[, לב; ]1[, ל דף. 30 ס״מ. 

מצב בינוני-טוב. פגמים וסימני עש. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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138. פרי חדש – חתימות עתיקות

Pri Chadash – Ancient Signatures
בין היתר חתימות: 

״הק׳ אברם בר״ש ...״. 

״קניתי ממנו בחליפין...״. 

״זכיתי מן הנ״ל בתורת ירושה הק׳ שלום הורווויטץ״. 

מצב בינוני. נזקי עש. 

 – הרמב״ם[  ]פסקי  יד  חזק   .139
מהלמן  מאוסף   – תרכ״ו  אודסה, 
– הקדשה בכתב יד חכם הקראים 
באודסה, יצחק ביים – נדיר באופן 

יוצא דופן!

Chozek Yad [Piskei 
Harambam] – Odessa, 
1866 – from the Mehlman 
Collection – Dedication 
Handwritten by the 
Karaite Sage in Odessa, 
Yitzchak Baim – Extremely 
Rare!

בשער הספר הקדשה: ״למנחת מזכרת 
אהבה להאברך הנבון וחכם הרבני משה 
למיטב  ביים״.  יצחק  מוקירו  מאת   ...
מעולם  נראה  לא  ידו  כתב  ידיעתנו 

במכירות. 

של  לאור  בהוצאה  גם  עסק  ביים  יצחק 
ספרים שונים, ושמו מוזכר לרוב בגליונות עיתון ׳הצפירה׳ באותה תקופה. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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140. ספר בעלי נפש להראב״ד עם חתימת הגאון רבי יחיאל פייזער רעו 
וידידו של הגאון רעק״א ודיין בבית דינו

 Sefer Ba׳alei Nefesh by the Ravad with the Signature of
 Rabbi Yechiel Feiser, the Friend of Rabbi Akiva Eiger and
a Dayan of His Beit Din

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 

הגאון רבי יחיאל פייזער מדייני קהלת פויזן – ומהחותמים על 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. 

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

עוד רישום בסוף הספר – שייך להרב המאור הגדול החריף ובקי החרוץ ושנון מעוז ומגדל 
פ״ה ע״ה מ״ה משה נ״י אב״ד דק״ק שעכנאווע״. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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יחזקאל  ובנו רבי  141. שב יעקב – העותק של רבי ברוך מרדכי ליבשיץ 
ליבשיץ – חתימות וחותמות, הגהה בכתב יד קודשו 

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. 

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

מצב טוב. 

 141. 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
.Good condition
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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חתימת   – זקנים  אסיפת   .142
שלזינגר,  משפחת  גאוני  וחותמות 

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, 
בספרים  גם  מצויה  העליונה  החתימה  כי 

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 
נחום, נקרא על שם סבו, ומילא מקום אביו 
תרע״ז.  בשנת  פטירתו  עד  העיר  ברבנות 

בעל ׳חזון נחום׳. 

מצב כללי טוב. בלאי בכמה דפים.  

 142. 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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המחבר  מאת  חשובה  הקדשה   – פולמוס   – חכמים  כבוד  ספר   .143
לגאון האדר״ת

 143. Sefer Kevod Chachamim – Polemic – Important
Dedication by the Author

במלעיביהם  מצוה  מלחמת  ע״י  האמת  לחכמי  כבוד  להשיב  חכמים  כבוד  ספר 
הימים  חמדת  הספר  שמחבר  להוכיח  הספר  מטרת   – ליושנה  העטרה  ולהחזיר 
אינו נתן העזתי תלמידו של שבתי צבי ושבטעות ייחס לו הגאון רבי יעקב עמדין – 
ומאמריו כולם קדושים וכל דבריו ממקום קדוש יהלכו. השגות על חיבור זה כתב 
רבי רדכי לוריא בספרו אמת ליעקב ובספרו מלחמת יעב״ץ – וכן השיב על זה הגה״ק 
הספר  מחבר  הכבוד.  מפני  משיב  במאמר  מאמרות  חמשה  בספרו  ממונקאטש 
הגאון המקובל מנחם מענכין היילפערין. ירושלים תרס״ב מצב טוב בעותק שלפנינו 
יש בסוף הספר שני דפים נוספים כו-כז בהם כותב המחבר על ירושלים ועל ישיבת 
תורת חיים ומייסדה רבי 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. 
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עם   – – אמשטרדם תצ״ב  דפוס ראשון   – על התוספתא  מגן אברהם   .144
חתימת הגאון רבי אלחנן אשכנזי בעל סדרי טהרה

 144. Magen Avraham of the Tosefta – First Edition –
 Amsterdam, 1732 – with the Signature of Rabbi Elchanan
Ashkenazi Author of ׳Sidrei Tahara׳

זיקק הגאון רבי אברהם אבלי  נזיקין אשר  ספר מגן אברהם פירוש על התוספתא מסדר 
בעל המגן אברהם על השלחן ערוך - עם ספר לחם הפנים, חלק שני.&nbsp; שער נפרד. 

אמשטרדם תצ״ב 

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

כנראה זוהי חתימת יד קדשו. 

״הגדול שבאחרונים״ ]לשון החתם סופר[ רבינו אלחנן אשכנזי הנודע על שם ספרו סדרי 
טהרה נולד בשנת תע״ד לאביו הגאון רבי שמואל זנוויל שהיה לימים 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 
דק״ק  ור״מ  לאב״ד  נתקבל  העיתים  וברבות  הארצות  בכל  הטוב  שמו  ויצא  פוזנא  שאצל 
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. 
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 – מהלמן  מאוסף   – ראשונה  מהדורה   – גיטין  טיב   .145
כולל לוח הטעות – הגהות חשובות בכתב יד

 Tiv Gittin – First Edition – from the Mehlman
Collection

טיב גיטין. הגהות וביאורים מאת רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד. 
זולקווה, תקפ״ג. עם קונטרס יד אפרים. 

בדף השער חתימה עתיקה: ״הק׳ יוסף כץ האלענדער״. 

הגהה למדנית ארוכה יחסית בדף לב בספירה השניה. כתב היד דהוי. 

146. מראה יחזקאל – סיגעט, 
חתימת   –  1875 תרל״ה 
וחותמת הדיין מסאטמר רבי 
אליהו לייכטאג וחותמת בנו 

רבי ישראל שלום לייכטאג

 Mareh Yechezkel –
 Siget, 1875 – Signature
 and Stamp of the
 Dayan of Satmar Rabbi
 Eliyahu Leichtig and
 the Stamp of His Son
 Rabbi Israel Shalom
Leichtig

כיהן  הי״ד,  לייכטאג  אליהו  רבי 
נספה  סאטמר,  בקהילת  כדומ״ץ 

בשואה בשנת תש״ד 

מצב טוב. כתמי רטיבות. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פנחס  רבי  – חתימת  )בעל הפמ״ג(  יוסף  ראש   .147
וינברגר אב״ד ניגרעשט וחותמת של בנו רבי יהושע 

פנחס וינברגר

 Rosh Yosef – Signature of Rabbi Pinchas
 Weinberger Av Beit Din of Negresht and
 the Stamp of His Son Rabbi Yehoshua
Pinchas weinberger

פתיחה 
Opening Price

150$

פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 1,200$

מדמשק  ענתבי  יעקב  רבי  של  השו״ע   .148
)״עלילת דמשק״(״ ורבי שמואל דווק הכהן

 The Shulchan Aruch of Rabbi
 Yaakov Antabi of Damascus (״The
 Damascus Affair״) and Rabbi
Shmuel Dweik Hacohen

בספר מצויות חתימותיהם של הגאון רבי יעקב ענתבי 
דמשק  של  באשי״(  )״חכם  הראשי  הרב  יד(,  )בדף 
במשך כשלושים שנה. נאסר בתקופת עלילת דמשק 

המפורסמת. 

וכן חתימה בדף י׳ של רבי ״... שמואל דוויק הכהן ס״ט״ 
– אולי הוא רבה המפורסם של העיר חלב, מגאוני ארם 
הכהן,  דוויק  שמואל  חכם  נקרא  גיסו  גם  אכן  צובא. 

רבה  לניאדו,  שלמה  רפאל  החכם  של  רבו  והוא 
של ארם צובא. ואולי החתימה היא של חכם אחר 

בשם זה. 

הספר  בתחילת  דפים  מעט  חסרים  בינוני,  מצב 
ובסופו. פגמים ובלאי. 
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 – תורניים  ורישומים  למדנית  הגהה   – אלטונה, תרכ״ח   - ציון  בנין   .149
חתימה עתיקה – מהדורה יחידה – עותק מפואר

 Binyan Zion – Altona, 1868 – Scholarly Gloss and Religious
Inscriptions - Ancient Signature – Single Edition – Impres-
sive Copy

בנין ציון, שו״ת בהלכה, מאת רבי יעקב אטלינגר, בעל ״ערוך לנר״. אלטונא תרכ״ח. 

כולל שאלות ותשובות בדיני ארבעה טורים וחקירות בענינים הנוהגים גם בזמן הזה עת 
חורבן ציון וירושלים. 

עם הגהה למדנית ארוכה, כנראה מאת אחד מרבני גרמניה. 

פ דף. 

מצב נהדר. כריכה נאה. הדפים האחרונים מחוזקים בדבק. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$
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של  העותק   – שמואל  בית   .150
מעשיל  משה  הלל  רבי  המקובל 

געבשטיין זיע״א
 Beit Shmuel – the Copy of
 the kabbalist Rabbi Hillel
Moshe Meshil Gebstein

בית שמואל. פיורדא, תנ״ד. 

של  הנדירה  חותמתו  מופיעה  הספר  בדפי 
מעשיל  משה  הלל  רבי  המקובל  הגאון 

גלבשטיין זצ״ל )תקצ״ד-תרס״ח(. 

בצעירותו  צדק.  הצמח  אדמו״ר  מחסידי 
התרשם מאווירת הדביקות של שטיבל חסידי 
פעמים  קוצק.  לחסיד  ונעשה  שבעירו,  קוצק 

מספר נסע לקוצק בלא ידיעת הוריו. 

מסוקולקה,  אליהו  רבי  של  בתו  את  נשא 
בקוצק  ישב  שבעיר.  קוצק  חסידי  מחשובי 
עשר שנים, והתקרב מאוד לרבי מנחם מנדל 

מקוצק. 

נסע  מקוצק  ה׳שרף׳  של  המיוחד  באישורו 
חסידות  של  מדרכה  ללמוד  לליובאוויטש, 
חב״ד, דבר שלא היה מקובל בין חסידי פולין. ר׳ 
מעשיל נשאר בלובביץ כחצי שנה, כשאדמו״ר 

הצמח צדק מקרב אותו אליו. 

  גם לאחר חזרתו לקוצק, שמר אמונים לבעל 
הצמח צדק וראה בו את רבו המובהק. לאחר 
לרבי  לנסוע  המשיך  מקוצק,  ה׳שרף׳  פטירת 
יצחק מאיר אלתר מגור. לאחר פטירתם של 
ר׳  החליט  צדק״,  וה״צמח  הרי״מ״  ה״חידושי 
בראשית  ישראל.  לארץ  לעלות  גלבשטיין 
שנת תרכ״ט הוא הגיע לירושלים, והיה הנציג 

לפרנסתו  בארץ.  קוצק  חסידות  של  הראשון 
בחנות  מוכרת  כשאשתו  מאפה,  בית  פתח 
אשתו  על  תורה.  למד  וגלבשטיין  המאפייה, 
ציווה לסגור את החנות כאשר הרווח בחנות 
שגם  בטענו  השבוע,  פרנסת  לכדי  יגיע 

האחרים צריכים להתפרנס. 

גדולי ירושלים עמדו על טיבו של ר׳ גלבשטיין. 
איתו  למד  ירושלים,  של  רבה  האדר״ת, 
אליו  והתייחס  בהלכה,  שיעור  קבוע  באופן 
פרדקין  זלמן  שניאור  הרב  לרב.  כתלמיד 
שעבר  לובלין[  של  רבה  חסד״(,  )ה״תורת 
לגור בירושלים, נהג להתייעץ איתו בשאלות 
קשות. הגאון מבריסק, רבי יהושע ליב דיסקין, 

התפעל מגאונותו ומחריפותו. 

חברון,  לעיר  נוסע  היה  בשנה  פעמים  ארבע 
מדיני  חזקיהו  חיים  רבי  עם  יחד  ללמוד 
המיוחדת  הידידות  בעקבות  העיר,  של  רבה 

שנקשרה ביניהם. 

ובסיגופים,  בצומות  מרבה  היה  מעשיל  ר׳ 
בעיר  החלון,  ליד  בדירתו,  יושב  הוא  כאשר 
את  לראות  ניתן  החלון  כשדרך  העתיקה, 
לגאולה.  בציפייה  שרוי  כולו  המערבי,  הכותל 
הבית,  להר  משמרות  להציב  רעיון  הגה  הוא 
כמו שהיה בזמן המקדש, וזאת על פי שיטתו, 
שמצוות שמירת המקדש נוהגת גם בזמן הזה. 
זו פירסם בספרו ״משכנות לאביר  את דעתו 
גדולי  בין  נרחב  פולמוס  שיצר  דבר  יעקב״, 

התורה בירושלים בעת ההיא. 

הוא נפטר ביום כ״ד חשון תרס״ח, בהיותו בעיר 
חברון, ושם הובא למנוחות בחלקת חב״ד. 

שער חסר. מעט מפורק. פגמים ובלאי. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

114

151. ספר העיטור – חלק שני – למברג, תר״ך 1860 – 
רישומים וחתימות של רבי שלמה זלמן ליכטנשטיין, בנו 

של רבי הלל מקולומיא

 Sefer HaItur – Second Section – Lemberg,
 1860 – Inscriptions and Signatures by Rabbi
 Shlomo Zalman Lichtenstein, the Son of
Rabbi Hillel of Kolomea

בנו היה רבי פנחס ליכטנשטיין אב״ד מאטש.נזקי עש.

152. סמיכה לחיים – שלוניקי, תקמ״ו - 
רבי  הגאון  חתימת   - ראשונה  מהדורה 

יעקב יעבץ מגדולי רבני תורכיה
 Semicha LaChaim – Salonika,
 1786 – First Edition – Signature
 of the Gaon Rabbi Yaakov
 Yavetz, One of the Leading
Rabbis of Turkey

רבי יעקב יעבץ, מגאוני איזמיר, כותב בשער הספר 
חיים  רבי  עצמו,  מהמחבר  במתנה  קיבלו  שהוא 

פאלאג׳י! 

חכם בכור יעקב יעבץ נולד לאמו מרת זינבול ולאביו 
בתורכיה.  אשר  באיזמיר  יעבץ  משה  חיים  חכם 

חכם בכור יעקב יעבץ למד בישיבת ׳בית יעקב׳ מפי 
רבו המובהק חכם חיים פלאג׳י. הוא היה שקדן גדול 
בתורה וכפי שמעיד על עצמו ׳לילות כימים לא ישנתי 
כוחי  ובכל  עראי,  ושנת  קבע  שנת  המדרש,  בבית 

עבדתי ולא מנעתי עצמי מבית המדרש מיום הראשון עד היום השביעי אפילו דלא היה לי פנאי׳. 

לימים, נתמנה להיות רב מלמד תלמידים בבית המדרש, שבו הוא עצמו למד וחונך. חכם אברהם 
פלאג׳י כתב עליו בהספדו: ׳חכם בכור יעקב יעבץ שהיה מעירנו איזמיר ושהיה לומד בקדושה 
וטהרה בעיר הקודש ירושלים, את תלמידיו היה אוהב כבנים והיה שמח שמחה גדולה שזיכהו ה׳ 

להעמיד תלמידים הרבה׳. 

לימים עלה לירושלים ובה נפטר ונטמן ביום א׳ חשון תרל״ה )1875(. 

ספרו היחיד שנדפס הוא ספר ׳צור יעקב׳ בו דרשות וחידושים על סדר פרשיות התורה ויצא לאור 
בשנת תרכ״ו )1866( בדפוס בן ציון בנימין רודיטי שבאיזמיר. ספר נוסף שכתב ונזכר בדבריו 

הוא ׳עדת יעקב׳ חידושי הלכות ואגדות אך הוא לא זכה עדיין לצאת לאור. 

מצב בינוני. נזקי עש. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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153. בבא קמא ]ירושלמי[ - העותק של הצדיק רבי הירש 
אלחנן  שאול  רבי  הדיין  חתימת   / מסלבודקא  לעוויטאן 

שאוהלזון – הגהות עיוניות
 Baba Kama [Yerushalmi] – the Copy of the
 Tzaddik Rabbi Hirsch Levitan of Slabodka /
 Signature of the Dayan Rabbi Shaul Elchanan
Shaulsohn – Scholarly Glosses

מסכת בבא קמא מן תלמוד ירושלמי. עם פני משה ומראה הפנים. 
ברלין תרכ״ב. 

מן  צבי...לעוויטאן  ״אליעזר  רבי  הגאון  חתימת  הספר  בשער 
סלאבאדקא״. חתימות נוספות שלו. 

רבי אליעזר צבי לוויטאן, ]ת״ר-תרע״ו[. תלמיד רבי ישראל מסלנט. 
בשנת  לארה״ק  עלה  סלבודקה.  ישיבת  את  ייסד  תרכ״ג  בשנת 
תרנ״ב והקים ישיבה חשובה בשכונה החדשה גבעת שאול הסמוכה 

לירושלים. 

חתימה: ״שאול אלחנן שאולזאהן״. 

כרוך עם: קרן אורה. וילנה, תרי״ז. 

ארבע הגהות עיוניות בספר הנ״ל. 

רגלים  ]לג׳  ימים  חמדת   .154
 – באב[  וט׳  המצרים  ולבין 
של  העותק   – תקכ״ד  ליוורנו, 
בנו  עטלינגר,  ברוך  אהרן  רבי 

של ה׳ערוך לנר׳

 Chemdat Yamim [for
 Shlosha Regalim and
 Bein HaMetzarim and
 Tisha BeAv] – Livorno,
1764 – Pedigreed Copy
A.R. ET- של בהבלטה   חותמת 

TLINGER ALTONA – של רבי אהרן 
בעל  הגאון  של  בנו  עטלינגר,  ברוך 

ה’ערוך לנר’ 

זין אב  ה׳  ״יום  בשער הספר חתימה: 
קהל״ת ]1775[ הק׳ נתנאל ...״. 

מצב טוב. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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זיטאמיר, תרכ״ה  ]ירושלמי[ –  נזיקין  155. סדר 
1865 – חתימת וחותמת רבי דוד טעבלי אפרתי 

אב״ד ויטבסק – הגהה ארוכה מעניינת

 Seder Nezikin [Yerushalmi] –
 Zhitomir, 1865 – Signature and Stamp
 of Rabbi David Tevli Efrati Av Beit
 Din of Vitebsk – Long Interesting
Gloss

156. שו״ת דברי נחמיה ]חב״ד[ – וילנה, 
תרכ״ו – חותמת רבי יונה הלוי טננבוים

 Divrei Nechemya Responsa
 [Chabad] – Vilnius, 1866 –
 Stamp of Rabbi Yonah Halevi
Tenenbaum

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

פורמט גדול. שני שערים. 

מצב טוב. מעט סימני עש. כריכה קדמית מנותקת. 

פתיחה 
Opening Price

150$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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– אמשטרדם,  יבק  157. מעבר 
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 ....״. 

תוכן  הגהות  מספר  הספר  בדפי 
בכתב יד. 

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

מנוקדת. 

שוליים רחבים. 

מצב טוב. 

 157. 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

100$

הערכה
Estimated Price

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

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

רבי  הגאון  של  חתימתו  הפורזץ  בדף    
דוד טיקטין זצ״ל )תרכ״ו, 1866 – ג׳ בניסן 
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    
משנות הת״ק: ״שמשון בן הר״ר טעבל --- 

זצ״ל״. 

קשה  עתיקה  חתימה  השער  בתחתית    
לפענוח. 

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

158. 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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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 800$
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159. עמודי שיטים לבית הלוי – חתימות חשובות 
הי״ד אב״ד  חיים לאו  רבי משה  ובהן חותמת של 

שאץ
מסכתות  חמישה  על  כולל  חיבור  הלוי.  לבית  שיטים  עמודי 

מסדר נזיקין. נדפס בפראג בשנת תקנ״א 1791. 

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

ספר תורה. 

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

ולפי השערתנו  בתחתית השער נדפס איור של אדם הדור, 
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 
אנו  ב׳הברובוקס׳  הסרוק  בעותק  נדפסו.  לא  מהעותקים 
המחבר  שהחליט  הגאונים״  ״חידושי  בהם  שנדפסו  רואים 
להדפיס כדי לזכות את הרבים, ואינם מגוף חיבורו. יש לציין 

כי בתחתית העמוד האחרון בעותק שלפנינו מצוי עיטור שמשמעותו חיתום הספר. 

סימני עש מעטים מאוד. מצב כללי טוב. 

159. 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. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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160. ספר תורת הבית הארוך. ברלין, תקכ״ב - חתימת 
ה׳שב  של  ותלמידו  חתנו  קצנלבוגן,  הירש  נפתלי  רבי 

יעקב׳ – חתימות וחותמות נוספות של רבנים

בשער הספר חתימה: 

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

קצנלבוגן. חתימתו זהה לחתימותיו על ספרים אחרים. 

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

״קניתי בעד 20... הק׳ משה סגל״. 

חותמות רבות של רבי ״חיים --- דיין דק״ק ---״. 

בדף מו הגהה לשונית בכתב יד. 

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

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. 

וכיהן בה כרבו של בית הכנסת הגדול וראש ישיבה  )1768( עבר למנהיים  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. 

 160. 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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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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זולקווה,   – אדם  161. חכמת 
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״ 
מ׳,  גם בדפים:  )הונגריה(. חתימתו 

נ׳, ע׳. 

״הרב  כתוב:  ועליה  מדבקה 
יונגרייז״. 

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

כריכה חדשה טובה. 

 161. Chochmat Adam – Zholkva,
1835 – Signatures of the Genius-
 es 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 signa-
tures of Rabbi Moshe Leib Folk. On leaf 
12, another of his signatures. 

Signatures of Gabriel Breitenstein of 
Vashvar (Hungary). His signature also ap-
pears 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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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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162. רבי אברהם שלמה זלמן צורף הי״ד - מראשי קהילת ״עדת הפרושים״ 
תלמידי הגר״א בירושלים, מעשרת האשכנזים הראשונים שעלו לירושלים, 
זלמ׳לה  רבי  ]על  אדם״  ״תולדת  הספר  על  הקדשתו   – ׳החורבה׳  וגואל 
 – נוספות  – דיהרנפורט, תקס״א – מהדורה ראשונה – חתימות  מוולוז׳ין[ 

יחיד במינו!

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

מסופרות מעשיות מופלאות. 

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

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

מקבל הספר, שחי בגיברלטאר. שמו של המקבל מחוק. 

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

מעה״ק ירושלים ת״ו שנת תקפ״ט לפ״ק״. 

י״ן״.   .... קוני,  לעבודת  אותו  ״קניתי  ס״ט״;  אלמליח  אליהו  ״ע״ה  חתימות:  הספר  בשער 
חתימה נוספת מחוקה – אולי היא חתימתו של מקבל הספר מידיו של ראש״ז. 
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על מצבתו של ראש״ז צורף הי״ד נחקק: 

הבית  בבניין  ובפרט  בבנייה,  והשתדל  הישמעאלים,  מיד  האשכנזים  נחלת  הציל  ״אשר 
המדרש הנקרא בשם ׳מנחם ציון׳ זי״ע. נלב״ע י״ט אלול שנת תרי״א לפ״ק״. 

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

הכנסת ״חורבת רבי יהודה החסיד״ והפיכתו למרכז יישוב יהודי. 

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

מצב טוב. מעט סימני עש. 

162. The Father of the Solomon Family and Redeemer of 
 Dedication by Rabbi Shlomo Zalman Tzoref – ׳HaChurva׳
on the Book ׳Toldot Adam׳ [about Rabbi Zalmaleh of 
Volozhin] – Dyhrenfurth, 1801 – First Edition – Additional 
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 ״Churva״ synagogue and turn it to the 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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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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163. בית נפתלי – מהדורה ראשונה – הקדשה חשובה 
משנת תרס״ט

Beit Naftali – First Edition – Important 
Dedication from 1909

פנחס  רבי  חותמת  שווארץ.  הכהן  נפתלי  רבי  מאת  נפתלי.  בית   
זעליג הכהן שוורץ בנו של המחבר. הסכמות רבות מגאוני ישראל. 

הספר ניתן כדורון דרשה לבחור החתן ר׳ נתן נטע שטראסער בנו 
גיסו של הרב שהעניק את הספר,  וחתן  של הגאון אב״ד טאקאי, 
של  כ״דודו״  החותם  הכותב,  והגליל.  קערסטאר  באדראג  אב״ד 

הבחור, התגורר בעיר זו. 

ברלין   – המאירי  חידושי   .164
 – ראשונה  מהדורה   – תרי״ט 
רבי  הגאון  וחותמת  חתימת 

מרדכי שווארץ מסיגעט

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

בנימין ]?[״. 

מצב טוב. כתמי רטיבות. 

 164. Chidushei HaMeiri – Berlin,
 1859 – First Edition – Signature
 and Stamp of Rabbi Mordechai
Schwartz of Siget
Appearing on the flyleaf is the signature 
of Rabbi Mordechai Schwartz and on the 
title page of the book, his stamp. 

Good condition. Dampness stains. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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165. שו״ת שבות יעקב – האלי, תס״ט – מהדורה ראשונה בחיי המחבר – 
חתימות והגהות – העותק של הגאון רבי יצחק איצק אוירבך בעל דברי חיים, 

אביו של הגאון בעל אמרי בינה 

 Shevut Yaakov Responsa – Halley, 1709 – First Edition in the
 Author׳s Lifetime – Signatures and Glosses – the Copy of
 the Gaon Rabbi Yitzchak Isaac Auerbach Author of Divrei
Chaim, the gather of the Gaon Author of Imrei Binah

ספר שו״ת שבות יעקב לרבי יעקב ב״ר יוסף ריישר, על ארבעה חלקי השו״ע, ובסופו ספר 
פאר יעקב הגהות וחידושים על כמה מסכתות. 

ע״י המדפיס ר׳ משה בר אברהם. האלי, תס״ט. 

חתימה על גבי עמוד הפארזאץ: הק׳ יצחק איצק בפתח הספר חתימה: ״הק׳ יצחק איציק 
בהקדוש...״. 

אחרת  חתימה  הק׳...״.  הוא  ששלי  להודיע  בסימנין  ״תפסתי  חתימה:  הספר  שער  בראש 
נוספת. 

בדף ההסכמות חתימה עתיקה: ״הק׳ יצחק איציק בר כהר״ר חיים זצ״ל״. 

בעמוד הבא חתימה נוספת מעט מחוקה. 

מספר הגהות בכתב יד. שני הגהות מתאימים לכתב יד הגאון בעל דברי חיים, הגהה נוספת 
מתאימה לרישום וחתימה של רבי יואל, המופיעה על גבי עמוד השער. 

הגאון רבי יצחק איצק אוירבך, היה מגאוני דורו, כיהן כרבה של לונטשיץ, בעל שו״ת דברי 
חיים, בנו הוא הגאון רבי מאיר אוירבך בעל אמרי בינה. 

]2[, פא; יג דף. מצב: טוב. מעט סימני עש, מעט כתמי זמן ויושן. כריכה ישנה במצב טוב. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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166. הגהות המחבר – רבי יעקב בן יהודה בן 
יהודה ״בעל לשון הקודש״ – ירושלים, תרנ״ט 

 Author׳s Glosses – Rabbi Yaakov
 Ben Yehuda Author of ״Leshon
HaKodesh״ – Jerusalem, 1899

תורת חסד. דרושים ודברי מוסר וחידושי תורה. 

מה  מפני  יהודה״?  בן  יהודה  ״בן  השם  פשר  מה 
השפה  ״מחיה   – יהודה  לבן  הקשר  ומה  הכפילות? 

העברית״ שכולנו מכירים? 

זילברשטיין, בשנת  נולד עם שם המשפחה  יעקב  רבי 
23 חווה גילוי שמיימי שציווה עליו  תקצ״ז. בהיותו כבן 
ועד  זו  משעה  הקודש.  בלשון  ורק  אך  לדבר  להקפיד 
יום מותו, משך כארבעים שנה, לא הוציא ר׳ יעקב מפיו 

מילה אחת שלא בלשון הקודש. 

של  החדשה  שפתו  אל  להסתגל  התקשו  קהילתו  בני 
אל  ולשוב  הרבנות  כס  על  לוותר  נאלץ  והוא  רבם, 
גמרא  מהוראת  התפרנס  שם  מולדתו,  עיר  קלוריה, 

ופוסקים לנערים צעירים. 

לעלות  ההחלטה  בלבו  גמלה   ,50 לגיל  קרוב  בהיותו 
לארץ ישראל, במטרה לפעול לשינוי שפת הדיבור של 

היהודים היושבים בה. 

הוא החליף את שם משפחתו ל״בן-יהודה״, בגלל אותה אהבה לשפה העברית - והפלא 
הגדול שאין שום קשר לאליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית... 

אז מפני מה קרא לעצמו ״בן יהודה״? 

פשוט מאוד: יהודה היה שם אביו, ומשכך היה נקרא מעתה: יעקב בן יהודה בן-יהודה 
וגם את שם המשפחה(. וכך הוא מופיע על שער  )כך נהגו אז להזכיר את שם האב, 
תרנ״ט,  בשנת  בירושלים  לאור  שהוציא  בתמונה,  רואים  שאתם  חסד״  ״תורת  ספרו 

שנתיים לפני מותו. 

״בעל לשון הקודש״, על שם הטפותיו הקבועות בשבח  אותו  היו מכנים  ירושלים  בני 
לשון הקודש ובגנות הדיבור בשפות אחרות, בכללן היידיש. 

רבי יעקב בן-יהודה, ״בעל לשון הקודש״, קיבל על עצמו את טהרת הלשון כאשר היה 
מחייה  תואר  את  בדין  ליטול  הוא  שראוי  דומה  בלבד.  שנתיים  בן  בן-יהודה  אליעזר 

השפה העברית… 

ברוך,  יצחק  של  הנפלא  מאמרו  מתוך  )המידע 
באתר ׳צריך עיון׳(. 

כולל לוח הטעות בסוף הספר. 

מצב טוב. כתמי זמן. 
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Opening Price
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 – לישראל  חוק  סט   .167
זיטאמיר, תרכ״א-תרכ״ו

 Set of Chok LeIsrael –
Zhitomir, 1861-1866

רבי  של  חותמות  הכרכים  באחד 
בעל  פרידמאן  מאיר  שלמה  אלטיר 
שעלה  תרנ״ז(  )למברג,  שלמה׳  ׳בית 
בצפת.  והתיישב  ארצה  ימיו  בערוב 

החותמות הן מתקופת מגוריו בחו״ל. 

מצב בינוני-טוב. 

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$
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פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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168. תיקוני הזוהר – זיטאמיר, תרכ״ה

Tikunei HaZohar – Zhitomir, 1865
מצב טוב. רישומים קלים. בדף הפורזץ הקדמי רישום מעניין.

זיטאמיר,   – לישראל  חוק   .169
תרכ״ו – חתימה

 Chok LeIsrael – Zhitomir,
1866 - Signature

חתימה בשער: ״יהושע בר״נ״. 

נזקי עש. מצב בינוני. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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170. מגיני ארץ – זיטאמיר, 
תרכ״א / פרי מגדים – זיטאמיר, תרכ״ג – 

עם הגהות רבי חיים צאנזר מבראד – נדיר!

 Meginei Eretz – Zhitomir, 1861 / Pri Megadim – Zhitomir,
1863 – with Glosses by Rabbi Chaim Casner of Brody – rare!

החל מעמ׳ 438 נדפסו הגהות ר׳ חיים צאנזר . 

מצב טוב. כתמי זמן. 

דפוס   - זוהר   .171
סלאוויטא

 Zohar – Printed in
 Slavita
מתחיל בדף ו. חלק שלישי חסר 
יש  בינוני  מצב  בהתחלה  קצת 
קיים  האמצעי  שער  הסוף  את 

במדבר דברים. 

ללא כריכה. 

נזקי עש. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

פתיחה 
Opening Price

200$
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משה  רבי  הרה״ק  דפוס  סלאוויטא,  דפוס   – מנחות   .172
שפירא, תקפ״א – עותק שלם

 Menachot – Printed in Slavita by Rabbi Moshe
Shapira, 1821 – Complete Copy

חלק מהשער מודפס בדיו אדומה. 

סימני עש. מצב טוב. 

 – פסח  של  הגדה   .173
 – ההפלאה  בעל  פירוש 

לבוב, תרכ״א 1860

 Passover Haggadah
 – Commentary
 of the Author of
 HaFla׳ah – Lvov,
1860

יערי 837; אוצר ההגדות 1133 

מצב טוב. כתמים. 

הערכה
Estimated Price

500$ - 800$
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פתיחה 
Opening Price

70$

הערכה
Estimated Price

120$ - 200$
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174. תגלית! החברה שהקים רבי אברהם אלישיב, אבי מרן הגרי״ש אלישיב 
- ״תורה ודרך ארץ״ - תרצ״ה ]1935[

 Discovery! The Society Established by Rabbi Avraham
 Elyashiv, Rabbi Yosef Shalom Elyashiv׳s Father – ״Torah
VeDerech Eretz[1935] – ״

בשנת  הקים  אלישיב,  הגרי״ש  הדור  פוסק  מרן  של  אביו  מהומלא,  אלישיב  אברהם  רבי 
תרצ״ד )בערך( אגודה ייחודית בשם ׳תורה ודרך ארץ׳. הדבר לא נזכר בביוגרפיות שנדפסו 
על הגרי״ש, והנו תגלית מעניינת. לפנינו תעודת מניה שהדפיסה החברה.  בגב התעודה 

נדפסו ׳מטרות החברה׳ וכן ׳קיצור מתקנות החברה׳. 

בכרוז שפרסמה החברה נכתב כי היא: 

״שואפת ומשתדלת״ 

לסדר בארצנו הק׳ את בני תורה העולים ללמדם כל מיני אומנות, ובהשיג ידם להושיבם 
אפשרות  להם  ולתת  הק׳,  בארצנו  יהודי  לאיש  המבוקש  תכלית  הוא  זה  קרקעות,  על 
לעסוק חצי היום בתורה וחציו במלאכה ועבודה, כי העניין הזה גדול עד למאוד, בו נכללים 
טובות רבות וגדולות לעמנו ולארצנו ולתורתנו הק׳... ]וזוהי[ מצווה גדולה ]שיש בה חיזוק[ 

יישוב ארצנו״. 

״מטרתה לאגד כל בני תורה על בסיס תורה ודרך ארץ... על ידי עבודה במקצועות שונות 
וחקלאות ומשק בסביבות ירושלים וכל עיירות בארץ ישראל ביגיע כפיהם דווקא, בחצי יום 

או חצי חודש, והשאר להמשיך את לימודיהם בתורתינו הקדושה״. 

בתעודת המניה שלפנינו מודפס גם סמל החברה, שהתנהלה מתוך מאה שערים. בסמל 
זה נראים תחומים שונים של בניין הארץ, עבודת האדמה, ורעיית צאן. 

מתברר שהגרי״ש הרב אלישיב - סמל השקדנות והגדלות בתורה - גדל דווקא בבית של 
״תורה ודרך ארץ״, שרואה ערך בהרחבת יישוב ארץ הקודש ועבודה חקלאית לצד לימוד 
 ... ישראל  ״בארץ  סוכה:  מסכת  על  בחידושיו  סופר  החתם  מרנא  דברי  וידועים  התורה. 
העבודה בקרקע גופה מצווה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים ועל זה 

ציותה התורה ׳ואספת דגנך׳ ... 

וכאילו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה? הכא נמי לא יאמר לא אאסוף דגני 
מפני עסק התורה״. 

מצב טוב מאוד. 
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מהראי״ה  מעודד״  ״מכתב   .175
״ראשי  מאת  גלויה״  ו״מחאה  קוק 
הישן  בישוב  התורה״  מוסדות 
והיהדות החרדית – תרצ״ג ]1933[

by ״Encouraging Letter״ 
 Rabbi Avraham Yitzchak
 Hacohen Kook and an
the״ by ״Open Protest״ 
 Leaders of the Torah
 Institution״ of the Old
 Yishuv and Haredi Jews –
[1933]

גדול מודפס משני צידיו. בצדו האחד  דף 
נגד  הישן  הישוב  רבני  של  מחאתם 

ה׳קנאים׳ הפוגעים בכבודו של הרב קוק. 

אשר  מעודד׳,  ׳מכתב  נדפס  השני  בצדו 
כדי  קוק  הרב  ידי  על  נכתב  למעשה 
המידה  על  יתר  יתרגזו  לא  חו״ל  שיהודי 
ימשכו  כך  ובעקבות  הקנאים  מעללי  על 
והחסד  התורה  למוסדות  מלתרום  ידיהם 
בירושלים. הרב קוק מרגיע ואומר שזו רק 
רוב  אך  הבלאגן,  את  שמחוללת  ״כנופיה״ 

הישוב הישן הינו שקט. 

מתוך נוסח המחאה: 

תורה  של  לקיומה  הצפויה  ״הסכנה 
ושלטונה בחיים על ידי זר מעשיהם של כנופיית צעירים מחוסרי כל מצפון ורגש אחריות 
בטהרה  ועמליה  התורה  בגדולי  וקנאתם  שבשנאתם  התורה,  כבוד  של  זיק  כל  ונעדרי 
הרעישו מלחמת פלסתר על רבני ירושלים גאוניה וצדיקיה בכלל ועל רבנו הגאון הצדיק 
מרן אברהם יצחק הכהן קוק שליט״א, הגאב״ד דפעה״ק וראש רבני אה״ק ת״ו בפרט, ... 
סניפה של אגודת ישראל בירושלים... תחת השם המזויף של יהדות חרדית.. מתיימרים 
החצופים.  הבליעל  בני  את  הרבנים  מוקיעים  זו  מסיבה  בו״.  להשתמש  עוד  ומתחצפים 

חתומים בין היתר: 

הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי, רבי יצחק יעקב וכטפויגל, זקן המקובלים רבי שמעון צבי 
וכן תלמידי  ירושלים ומנהלי המוסדות,  ועוד כל עסקני  הורביץ, רבי שלמה זלמן הבלין, 

הראי״ה: רבי דוד הכהן ׳הנזיר׳ ורבי יצחק אריאלי. 

מתוך המכתב המעודד: 

״להעיר ולעורר את לבב אחינו אוהבי ציון ומקראיה, שיוסיפו לעמוד על עמדתם הקדושה, 
לעבוד בכל לב ונפש בעד קיום מוסדות קדשינו... וחלילה לכם להכניס שום רפיון בלבבכם, 
מפני מעשיהם המקולקלים של איזה כנופיה בעלי ריב ומדון השקועים בפוליטיקה של 

פירוד לטובת עצמם...״. 

מצב טוב. כתמים, קמטים, וקרע קטן )ללא חסרון(. 
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176. נורא נוראות! 6 סדרים של תפילה בבתי הכנסת בבריטניה, משרד הרב 
הראשי – עם שינויים משנה לשנה, עקב הידיעות המגיעות אט אט מאירופה 
הכבושה על הנעשה ליהודים שם – פריט מופלא! בתחילה רק תפילה לשלום 
חיילי בריטניה, ומילות כלליות על המלחמה, בהמשך הוספה על היהודים, 
וגדלה על מה שקורה שם!!!  ושינויים בחריפות התפילה עקב הבנה הולכת 

מדהים! נדיר מאוד!
 6 Prayer Books of Synagogues in Britain, the Office of the
 Chief Rabbi – with Annual Changes due to the News that
 came from Occupied Europe about What was Happening t
the Jews There – Wonderful Item! Amazing! Extremely Rare!

אנשי  לתשועת  ותחנונים  ״תפלה  א. 
צבאותינו, יום א׳ במדבר ת״ש״, תחילת קיץ 
1940, כמעט שנה מתחילת המלחמה ועדיין 
לא נודע על האכזריות הנוראה ביהודים. אין 
זכר לעניין היהודים. רק תפילה לשלום חיילי 

בריטניה שיצאו למלחמה. 

גם השם מלחמת העולם השנייה לא מופיע 
המועצות  וברית  לבדה  בריטניה  עדיין  שכן 
וארצות הברית עדיין לא הצטרפו למלחמה. 

המלחמה נקראת ״מלחמת הנאצים״ 

4 עמ׳ עברית ואנגלית עמוד מול עמוד 

אנשי  לתשועת  ותחנונים  תפלה  ״סדר  ב. 
צבאותינו, עשרה חדשים מאוחר יותר, ויקרא 
תוספת  יש   –  1941 תש״א,  ראשית  תש״א״, 
להצלחת  התפילה  מלבד   – משמעותית 
כבר  לנספים.  רחמים  מלא  אל  יש  החיילים 
ובנספים  לא קטנים.  ובמספרים  נספים,  יש 
״שדמם  יהודים  נספים  גם  מוזכרים  כבר 
נשפך כמים״, אך מוזכרים רק ארצות ״פולין 

ורומניה״. 

למות  הערו  אשר  החיל  אנשי  נשמות  ״את 
נשמות  ואת  וארצם,  מלכם  בעד  נפשם 
אחינו אשר דמם נשפך כמים בארצות פולין 
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ורומניה״ 

ובהתאם להרעה במצב והידיעות הקשות שמתחילות להגיע יש גם סליחות ואמירת אבינו 
מלכנו. 

ג. ״סדר תפלה ותחנונים, במאמר המל יר״ה, לתשועת אנשי צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו, 
כי תבא, הוא שנתים אחרי תחילת המלחמה, תש״א״ – ספטמבר 1941 

כאן הנוסח כמו בקודם אך בתוספת שלושה דברים משמעותיים: 

1. ״וצבאות אנשי בריתנו״ – האנגלים כבר לא לבד. ברית המועצות הצטרפה למלחמה. 

2. באל מלא רחמים: ״ואת נשמות יושבי ארצנו וארצות אנש אנשי בריתנו אשר נהרגו בחמת 
האויב בים וביבשה בבתיהם וברחובות קריה״ – לא רק חיילים בנספים אלא גם אזרחים. 
גם בבתים וברחובות. אנגליה מופצצת. גם בשאר ארצות אזרחים רבים נספים. המלחמה 

היא בכל מקום! 

עשה  ומי  בשני.  ונספים  בראשון  מלחמה  הוזכרה  עתה  עד  משמעותי:  הכי  הדבר  אולי   .3
זאת? רק עתה כתוב: ״מחמת אויב״! 

ד. ״סדר תפלה ותחנונים, במאמר המלך יר״ה, לתשועת אנשי צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו, 
כי תבא, הוא שלש שנים אחרי מעת פרצה המלחמה, נצבים וילך תש״ב״ – ספטמבר 1942 

כבר הגיעו ידיעות נוראות על רצח אכזרי של המוני יהודים בפולין, ולכן באל מלא רמים מתחדש 
שוב הנוסח: ״את נשמות אחינו אשר נרצחו ונטבחו ונחנקו המונים המונים באכזריות נוראות״! ועוד 
שינוי: לאר רק פולין ורומניה: ״בארצות פולין ורומניא ושאר ארצות אשר תחת עול זרים עריצי גויים״ 

ועתה לא רק אויב, סתמי ורגיל, אלא הגדרה חריפה הרבה יותר עליהם: ... אכזריות נוראה... 
עריצי גויים״! 

אנשי  וצבאות  צבאותינו  אנשי  לתשועת  יר״ה,  המלך  במאמר  ותחנונים,  תפלה  ״סדר  ה. 
בריתנו, הוא ארבע שנים אחרי מעת פרצה המלחמה, שופטים תש״ב״ – ספטמבר 1943 

כאן יש מהפך של ממש בגישה של יהודי בריטניה. הממדים הנוראים של השואה הולכים 
ומתבררים. כבר הגיעו הידיעות על חיסול גטו ורשה. 

הפעם אין מדובר באל מלא רחמים לחילים וגם ליהודים. יש אל מלא רחמים אחד לחילים ויש 
אחד ליהודים. ראויה השואה לאל מלא רחמים משלה. יש אל מלא רחמים חדש שמוקדש 
יהודים בשאר ארצות. אלא  ועוד  כולו, לבדו, ליהודים. גם ההיקף כבר ברור. לא רק פולין 
השמדה של היהודים ברוב אירופה: פולין, ליטא, לטביה, בילו רוסיה, אוקראינה, בלגיה ועוד. 

וזה הנוסח החדש: ״ אל מלא רחמים... את נשמות אחינו אשר נרצחו ונטבחו ונחנקו המונים 
המונים באכזריות נוראות בכל ארצות תחת ממשלת הזדון״! 

ו. ״תודה וקול זמרה בבתי כנסיות על הגבורות ועל התשועות במלחמה העולמית, תש״ה״ 
1945 – בסיום המלחמה 

כאן כבר יש שם חדש למלחמה. המלחמה העולמית! 

וכאן כבר התברר הכל: לא רק המוני יהודים יחדים אלא חורבן גמור של הקהלות והיהודים, 
כמעשה המן אשר בקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים! כאן גם ברור שהגרמנים 
הם לא רק אויב אכזריי, אלא כהמן בשעתו הייתה להם ״דת רצח״! להשמיד את כל היהודים. 

וזה הנוסח הסופי ביום הניצחון והתשועה, שהיה גם היום הנורא בו התבררה האמת המרה: 

  אל מלא רחמים.. המצא מנוחה נכונה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים 
פלצות  נוראות.  באכזריות  המונים  המונים  ונחנקו  ונטבחו  נרצחו  אשר  אחינו  נשמות  את 
אחזתנו בזכרנו את חרבן מאות קהלות הקדש ואת דת הרצח להשמיד להרוג ולאבד את 

כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, בכל ארצות תחת ממשלת הזדון...״ 

מצב: טוב 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

135

177. לוט 5 חוברות מוקדמות של חוקי הקהילה היהודית באנגליה ומנהגיה 
– חשובות ביותר למחקר הקהילות היהודיות באנגליה! נדירות!

 Collection of 5 Early Booklets of the laws of the Jewish
 Community of England and Its Customs – Most Important
for the Study of Jewish Communities in England! Rare!

חוקי  כל  כולל  מוקדם!   ,1863 תרכ״ג,  לונדון,  פלאס,  בדוק׳ס  הגדול  הכנסת  בית  חוקי  א. 
הקהילה ומנהגיה! מפורט מאוד! 

72 עמ׳, כריכה קשה 

מצב: טוב – טוב מאוד 

ב. ק״ק כנסת ישראל, איחוד בתי הכנסת של אנגליה, תרמ״ב, 1881, מוקדם! כולל כל חוקי 
הקהילה ומנהגיה! מפורט מאוד! 

77 עמ׳ 

מצב: טוב – טוב מאוד. 

ג. חוקים של חברת גמילת חסדים דק״ק כנסת ישראל, תרס״ב, 1902 

bsp;Laws and bye-laws of the Burial Society of the United 
Synagogueeadopted by the Council, March 24th, 5662-1902 

revised January 30th, 5666-1906 / with an historical preface of the Society 
and the United Synagogue cemeteries by P. Ornstien 

81 עמ׳ 

טוב מאוד. המעטפת קרועה, אך ללא חיסרון  ובמצב  טוב. החוברת שלמה   – בינוני  מצב: 
בכיתוב עליה. 

ד. חוקי השחיטה של הקהלות היהודיות באנגליה, תרס״ב, 1902 

26 עמ׳, אנגלית עם ביטויים הלכתיים בעברית 

מצב: טוב מאוד 

ה. חברה קדישא דחברת בני ישראל, של איגוד בתי הכנסת, אידיש ואנגלית, תר״ע, 1909 – 
לא נמצא בספריה הלאומית 

33 עמ׳ 

מצב: בינוני – טוב 
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178. פסוקים לסגולה, מאת החיד״א – נדפסו בבומבי כנראה בזמן 
מלחמת העצמאות

 Verses for Segulah, by the Chida - Printed in Bombay,
Presumably during the War of Independence

עלינו,  הבאות  הקשות  והגזרות  והצרות  החמור  המצב  לרגלי   – היקרים  ״אחינו 
אנו  לכן  גדולים,  צריכים לרחמים  אנו  כולו,  והן בכל העולם  הן בארצנו הקדושה, 
מבקשים מכל אחינו עם בני ישראל שבכל יום ויום אחר תפילת שחרית וגם אחר 
קריאת התהילים יאמרו פסוקים אלו... סגולה זו כתבה גאון עוזינו מרן חיד״א זיע״א״. 

נדיר! 

רישומי בעלות. 

מצב בינוני-טוב. 

179. אוסף פריטי דפוס מוקדמים, הקהילות האורתודוכסיות בגרמניה 
ראשית המאה העשרים כולל ראשית אגודת ישראל 

 Collection of Early Printed Items – the Orthodox Communities
 of Germany – Early 20th Century, Including the Onset of
Agudat Israel

א. דף דו צדדי, סדר תשליך וא-ל מלך יושב על כסא רחמים, קסל, 1910 בערך 

ב. דף דו צדדי, סדר תשליך א-ל מלך יושב על כסא רחמים, מרכז ארץ ישראל של אגודת ישראל, 
פרנקפורט 

ג. דומה לקודם אך קטן יותר 

ד. נר ד׳ נשמת אדם – כרטיס יזכור מקופל עם תפילות יזכור בהוצאת הקרן הקימת לישראל, 
גרמניה והקדיש בעברית וגרמנית 

ה. דף עם זמני התפילות והוראות לפיוטים לחזן ולקהל, קהלת פרנקפורט, תרפ״ה 

ו. זמני תפלות וסדר הסליחות של קהל עדת ישראל ]כפי הנראה ברלין[ תרצ״ט 

ז. קפיל של זמני התפלות ורשימת הפיוטים עם תצלום גדול של בית הכנסת, יום כיפור תרס״ו 
]נקבי עש וקרעים בקיפול אך נדיר[ 

ח. דומה לקודם, תרס״ח, עם תצלום בית הכנסת ועם תצלום נוסף של פנים בית הכנסת ]נקבי 
עש וקרעים בקיפול אך נדיר[ 

מצב בינוני – טוב. מעט נקבי עש וקרעים גם בחלק מהפריטים האחרים. 

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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180. ספר ייחודי! ״רפואות העם״ – נכתב לתלמידי חכמים ומי שרוצה לקיים 
מצוות ביקור חולים - לבוב, תרי״א ]1851[

 Unique Book! ״Refu׳ot HaAm״ – Written for Torah Sages
 and for Anyone who Wants to Observe the Mitzva of
Bikkur Cholim – Lvov, [1851[

המחבר: ד״ר סאמיואל אוז׳יסט אנדרה דוד טיסוט . 

בשער הספר נכתב: 

הרופאים  אביר  צרפת  בלשון  חברו  ונגע...  מחלה  כל  לרפאות  דעת  לאדם  ״המלמד 
ונוח  קל  בלשון  וחכם...  מרב  הקודש  ללשון  ונעתק  שווייץ,  מארץ  טיאסט  המפורסם 
וכל מי שחשקה נפשו לקיים מצוות ביקור  ופוסקים,  לתלמידי חכמים העוסקים בגפ״ת 

חולים ילמוד בו, ויאורו עיניו, והשם יתברך יצליחו בכל דרכיו״. 

מהרופא  וכדומה,  ונשים  ילדים  מרפואות  ומועילים  טובים  דברים  עליו  נוסף  ״ועתה 
המפורסם שטודענצקי בעיר ווארשוי״. 

  ספר מיוחד מאוד! 

  מצב טוב. שער משוקם. בלאי. 
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181. מיקרוגרפיה של שלמה המלך ומלכת שבא, מלכים א׳ א׳ – מלכים ב׳ 
י״ט, משה אליהו גאלדשטיין, אמן המיקרוגפיות התנ״כיות המופלאות בסוף 

המאה ה19, פרנקפורט תרנ״ט, 1899 – נהדר!!
 Micrography of King Solomon and the Queen of Sheba, Kings
 1: 1 – Kings 2: 19, Moshe Eliyahu Goldstein, the Artist of Biblical
Micrography in late 19th Century, Frankfurt 1899 – Lovely!

רקע 

בצורה  זעיר  בכתב  רצופים  רבים  פסוקים  כתיבת  מהותה  יהודית.  אמנות  היא  המיקרוגפיה 
וציורים המפארים הכתוב. היא מצויה כבר בכתבי היד העבריים הקדומים  שיוצרת עיטורים 
עד  זעיר  עברי  בכתב  בכתיבה  מתבטאת  המיקרוגרפיה  ה-10.  ממאה  בידינו  ששרדו  ביותר 
גם  קיים  כי  זערורי, היא עשתה שימוש בפרט בטקסטים של רשימות המסורה הגדולה אם 
שימוש בטקסטים מקראיים אחרים. אמנות זו עיטרה לרוב את השוליים בכתבי יד של התנ״ך 
והיא יוצרת בכתב הזעיר את קו היקף של צורות גאומטריות קישוטיות או פיגורטיביות. עיטורים 

אלו לעיתים נוצרו גם לצורך אילוסטרציה. 

בשלהי המאה ה19 החלו אמנים יהודיים להשתמש באמנות זו לא רק לעיטורי הדף, מסביב 
אמנות  עברה  משם  הזו.  באמנות  תנכיות  סצנות  של  ציורים  ליצור  אלא  המקודש,  לטקסט 
המיקרוגרפיה ליצור דיוקנותיהם של גדולי ישראל, ואף שרדה מיקרוגרפיה נהדרת של הרצל. 

כיום  אמן.  ביד  שצייר  הנהדרות  התנ״כיות  במיקרוגרפיות  התפרסם  גאלדשטיין  אליהו  משה 
ידועות והופיעו במכירות פומביות, שתי מיקרוגרפיות: האחת של יוסף במצרים והשנייה של 

שלמה המלך ומלכת שבא. 

המיקרוגרפיה שלפנינו 

ְּבִחידֹות.  ְלַנֹּסתֹו  ַוָּתֹבא  ה׳  ְלֵׁשם  ְׁשֹלֹמה  ֶאת-ֵׁשַמע  ֹׁשַמַעת  ּוַמְלַּכת-ְׁשָבא  בראש המיקרורגפיה: 
ַוֵּתֶרא ַמְלַּכת-ְׁשָבא ֵאת ָּכל-ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה. 

מתחת לזה: מנחה היא שלוחה לכבוד- כאשר נשאר מקום ריק למילוי 

במרכז: המיקרוגרפיה הנהדרת שאינה מחמיצה אף פרט. אף לא את הדגל שנושאים עבדי 
שלמה, ואף לא את הסוסים, הכתרים והתכשיטים. 

בתחתית: מדליונים, בעברית ובגרמנית, בהם כתב האמן את פרטי עבודתו ואת אזהרתו על 
שמירת זכויותיו – בסגנון העברי המליצי של אז. בין השאר מספר שם האמן שאת עבודתו הזו 

סיים בל״ג בעומר תרנ״ט בפרנקפורט דה מיין. 

מצב: בינוני – טוב. המראה הכללי יפה. אך מעט כתמים בצד ימין, וקרעים בקפלים והמרכז 
הקפלים שבמרכז התמונה. קרע קטן למעלה בצד ימין שיתכן שיש בו מעט חיסרון. 

ממוסגר במסגרת ישנה. 

50 / 43 ס״מ 

פריט נהדר! 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

100$
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 – שיר  מזמור  בנגינת  למנצח  עם  שיויתי   .182
עבודת יד, עתיקה

 Shiviti with LaMenatzeach Beneginat
Mizmor Shir – Ancient, Handmade

ממוסגר 

מצב: טוב 

עם  קדש,  פרשת   .183
לי  וארשתיך  פסוקי 
בכותרת וגו׳ – עבודת יד, 

עתיקה

Parashat Kodesh 
with Verses of 
 ״VeErastich Li״
in the Heading 
– Ancient, 
Handmade

ממוסגר 

מצב: טוב 

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$
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184. שמירה בשער הברזל בחורבת ר׳ יהודה החסיד, משלוח מנות לגראי״ה 
 ]![ ב50  ירושלמים  סיפורים   – האחרון!  חוליו  בימי  לרפואתו  ותפילה  קוק, 

קבלות עץ חיים – נהדר!
 Guarding the Metal Gate at Hurvat Rabbi Yehuda HaChassid,
 Mishloach Manot for Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen
 Kook and a Prayer for His Health during His Final Sickness! –
Jerusalemite Stories on 50 [!] Receipts of Etz Chaim – Wonderful!

להווי  נפלאים  הדים   – והתר״צ  התר״פ  שנות  בירושלים,  חיים  עץ  ישיבת  של  קבלות   50
הירושלמי, לסיפורים הירושלמים ולגדולי ישראל 

דוגמאות: 

א. ״משלוח מנות לגראי״ק ]מרן הרב קוק[, מזומן – 300 ג׳ ]גרוש[ עוגה ושכר – 30 ג׳ 

ב. ״משלוח מנות להגרא״ז – עוגה ושכר״ 

ג. ״שמירה אצל שער הברזל בחוריה״ח״ ]חורבת רבי יהודה החסיד[ ז״ל״ 

ד. ״שכלול בית קטן נגד ביהמ״ד הישן מנחם ציון ]בחורבת ר׳ יהודה החסיד בעיר העתיקה[ 
בשביל משיחת עיניים לילדי ה״ת ]התלמוד תורה. הכוונה לטיפול בעיניים לילדים במציאות 

הנוראה של מחלות העיניים שהיו אז כידוע בקורות העיתים[ 

דיסקין[,  ירוחם  יצחק  ]ר׳   – הגרי״ד  דלהלן[  והמוסדות  הרבנים  של  ]השמשים  ״שמשי  ה. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 150$

הגריח״ז ]ר׳ יוסף חיים זוננפלד[, תו״ח ]תורת חיים[, בית יתומות, הגראי״ק ]ר׳ אברהם 
יצחק הכהן קוק[, הרצ״פ פראנק״ וכו׳ 

ו. ״שלמה זלמן הכהן קוק״ – אביו של מרן הרב קוק 

ז. ״שלום זלאטניק״ 

ח. ״תפילה לרפואת הגרא״י ]מילה לא ברורה[ פערא זלאטא שליט״א״, ״תמוז תרצ״ה״ 

ז״ל,  צ׳צ׳יק  ר׳ אברהם   – בית הגראי״ק שליט״א״  – ע״ח פקידי  נ״י  לר׳ אברהם ברז״ד  ט. 
שמשו בקדש של מרן הרב קוק, לאחרונה יצא ספר זכרונותיו על הרב. 

י. ״שכ״ט ]שכר טירחה[ בעת חלוקת ומכירת המים״ 

יא. ״משה אלפערט״ – מוכתר שכונת בית ישראל בעל התיאור המופלא של שמחת החג 
של יום הבחירות הראשון של תקומת מדינת ישראל 

יב. ]תיקונים ב[ ת״ת בית יעקב ]הכוונה בשכונת בית יעקב ליד השוק. בבית הכנסת שם, 
הקיים עד היום היו חדרים לילדי ת״ת עץ חיים – כיום ישנו כולל בחדרים הללו[ 

מצב: טוב 

185. שני ספרי שנינות והומור יהודי אורתודוכסי, מלפני מלחמות העולם 
- כרוכים יחדיו

Two Books of Jewish Orthodox Humor and Wit, from 
Before the World Wars – Bound Together

וחדודים...  ו״מכתמים   ,1908 תרס״ח,  ליעדז,  איזביצקי,  י.   – לב״  משמחי  אמרים  ״ספר 
עקיצות וחדודים עבריים...״ - ישראל ליפסקי, ורשה, תרס״ב, 1901 – נדירים! 

הראשון: 64 עמ׳ 

השני: אף הוא 64 עמ׳ 

יש לציין שהספר השני נדפס בדפוס נחום סוקולוב 

מצב: טוב 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,000$ - 4,000$
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186. סידור בעל התניא: סדר התפילה עפ״י נוסח האר״י ז׳יטומיר 
תרכ״ד 1864 חלק ראשון - נדיר

 Siddur Ba’al HaTanya: According to the Version of
the Ari, Zhitomir 1864 First Section – Rare

יהושע  ורבי  ליפא שפירא  לימות החול: דפוס השותפים רבי חנינא  חלק ראשון 
1864. ]2[, קנד דף.   | העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא ב זיטאמיר תרכ״ד 
שער משוקם, כתמים ופגמים קלים, עבר שיקום מקצועי וכריכה מחדש בכריכה 

עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. 

סידור בעל התניא הנקרא גם ״סידור עם דא״ח ]דברי אלוקים חיים - כינוי למאמרי 
חסידות של אדמו״רי חב״ד[״ - הוא החיבור הראשון של מאמרי אדמו״ר הזקן רבי 
שניאור זלמן מלאדי ״בעל התניא״ שהדפיס בנו אדמו״ר האמצעי לאחר הסתלקות 
רבינו  תקנת  לפי  התפילה  נוסח  נדפסו  בספר  בקאפוסט.  תקע״ו,  בשנת  אביו, 
ונערכו ע״י האדמו״ר  הזקן ]נוסח הסידור, ההלכות ושני מאמרי חסידות נכתבו 
המבארים  שלו  חסידות  מאמרי  כשלצידו  פעמים[,  מספר  בחייו  ונדפסו  הזקן 
בסידור.  הנזכרים  ולמועדים  למצוות  השייכים  וענינים  התפילה  נוסחאות  את 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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רבי  סידור   .187
שערי   - עמדין  יעקב 
שמים – דפוס ראשון מהיעבץ 
החלקים  שני   – המחבר  בבית 
- – עותקים מפוארים – כחדשים 

נדיר מאוד! תק״ה, תק״ז
 Siddur Rabbi Yaakov Emdin – Sha’arei Shamayim – First

 Edition of the Yavetz at the Author’s House – Two Sections –
Impressive Copies – Good as New – Extremely Rare! 1745, 1744

עותקים מפוארים כחדשים! כריכות עור מקוריות!

188. שלחן ערוך חו״מ – עם רישום 
יוסף  רבי  הצדיק  הגאון  של  בכת״י 
חושן  ערוך  שלחן  מסלנט  זונדל 
אמשטרדם  היטב  באר  עם  משפט 

תקכ״ד הגהות בכתב יד

 Shulchan Aruch Choshen
 Mishpat – with Glosses
 Handwritten by the Gaon
 Rabbi Yosef Zundel of
Salant

חסר שער – כל הספר במצב טוב מאוד 

בראשי הדפים בדף מ׳ ודף נ׳ רשום בכת״י 
מנחם ציון – ששייך לביהמ״ד מנחם ציון. 

בדף ק״ז הגהה ארוכה על פני רוב הדף 

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

8,000$ - 12,000$
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פתיחה 
Opening Price

10,000$

הערכה
Estimated Price

15,000$ - 30,000$
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יד  כתב  הקדשים!  קודש   .189
ויטאל  חיים  רבינו  של  קודשו 
מילים  כ600  שורות!   80 זיע״א 
הייחודי  חיבורו  מתוך  בכתי״ק!– 
הש׳  שנות   - הפעולות״  ״ספר 
]סוף המאה ה-16[ - תוכן מעניין 

במיוחד.
 Holy of Holies! Manuscript
 by Rabbi Chaim Vital
 80 Lines! Approx. 600
 Words Handwritten by
 Him! – From His Unique
 Composition “Sefer
 HaPe’ulot״ – [Late 16th
 Century] – Especially
Interesting Content!

קליפות  שעשוי  אותו  זרניך  ק״ח:  אות 
נחושת  טסי  וכמשקלו  דקות  קליפות 
...וילבן הנחושת ותערבהו אח״כ עם כסף 
עשרה  על  ממנו  א׳  חלק  ואזשים  צרוף. 

כסף צרוף יהיה זהב״ 

אות ע״ו : ״להכביד הזהוב ... ותחמם הזהוב 
ותכבהו במים הנזכר כך פעמים ויכביד״ 

אחד  חלק  הגפרית  ״ללבן  ע״ז:  אות 
גפרית, וב׳ חלק סיד חי של אבן ואבקם 

מאד ותערבם וכו׳״ 

אות ע״ח: ״קח כסף צרוף ורסאוכט חלקים שוים והתיכם ...וערב גרירת הכסף באלו האבקים 
...ואח״כ תחזק האש עד שיותך היטב ויהיה זהב של י״ח קירט....״ 

וכן באות ע״ט: קח גינגופר ב׳ חלק....כל זה מאובק ומולש כמו עיסה ...ויצא זהב קרוב לחצי 
זהב״ 

עמוד אחד, גודל 19.5X14 ס״מ. כתוב ב-2 טורים, כ40 שורות בטור. 

מצב כללי טוב כתמי שיקום מקצועיים כמעט ללא חיסרון בטקסט. 

הדף מונח בתוך מסגרת גדולה ומרשימה. 

על החיבור 

)המהרח״ו(. לחיבור  ויטאל  חיים  הדף שלפנינו הנו מתוך חיבור מיוחד במינו שכתב רבינו 
זה נודעו מספר שמות: ״ספר הפעולות״, ״תעלומות חכמה״, ״ספר קבלה מעשית״, ״ספר 
הרפואות״, ״רפואות וסגולות״. חיבורו של מהרח״ו לא נדפס יחד עם כל כתביו. במשך שנים 
נדפסו ממנו רק קטעים ספורים שהובאו בספרי הסגולות והרפואות. כתב היד שכן שנים 
רבות באוספו של הנגיד רבי שלמה מוסאיוף )1852-1922(. לאחר מספר גלגולים צולם כתב 
היד בראשית שנות השישים על ידי בית הספרים הלאומי. הוא נדפס בשלמותו לראשונה 
בשנת תש״ע, על פי צילום שבבית הספרים הלאומי, ולא על פי כתב היד עצמו שלפנינו, 
ולכן נפלו טעויות בפענוח דברי קודשו של המהרח״ו. בשנת תשע״ד נדפסה מחדש מהדורה 

מתוקנת. 

זהו חיבור מיוחד במינו, שונה מכל חיבוריו האחרים של המהרח״ו, ובכלל מכל החיבורים 
שנכתבו על ידי גדולי המקובלים שבאותו דור דעה: הספר עוסק בעיקר בעניינים גשמיים: 
רפואות, כימיה וחכמות שונות. חיבורו כולל עשרות עצות שימושיות ומקוריות מתחום חיי 
היום יום. אכן מפעם לפעם יש מופיעות בו גם סגולות וכן עניינים של קבלה מעשית. בנו של 
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מהרח״ו, רבי שמואל ויטאל, ערך את החיבור, סידר לו מפתח עניינים והוסיף 
ציוני דפים וסימנים חסרים בכתב ידו. 

ניתן להתרשם מכתב היד שלפנינו על כך שכתיבתו של מהרח״ו היתה לא 
רק בשביל עצמו אלא כנראה לשם הדפסה. הכתיבה מסודרת ומאורגנת, 

מידות  כמויות,  כמו  ומדוייקים,  מעשיים  נתונים  ומספקים  ביותר  מפורטים  תיאוריו 
ומשקלות. הכתב נהיר וקריא בקלות. 

בחיבור זה הסתמך מהרח״ו הן על ידע אישי והן על מקורות שקדמו לו או על מקורות בני 
זמנו הנשענים אף הם על מקורות קדומים. נוסף על כך הסתמך מהרח״ו על נסיונם של 

מקורות שכינה בשם ‘מגידי אמת׳, ועל על בעלי מקצוע כגון צורפים. 

בדף שלפנינו נדפס סימן קנו, הפותח כך: ״פעולות שהעתקת מספר הנודע של הרופאים 
באופני מעשי השראבאת וכיוצא, והם הנכונים בזמנינו זה״. בסעיף ב׳ מציין מהרח״ו: ״וכזה 
ראיתי קצת אומנים בזמננו נוהגים באופן זה״. הוא מתאר הכנת סירופים ותרופות מלימונים, 

רימונים, ענבים, פירות נוספים, וכן משושנים, דבש דבורים, ועוד. 

בסוף הדף הוא מתאר בפרוטרוט הכנת סירופ מאתרוגים כשהכנתו אורכת כשבועיים ימים. 

מוסר תורת הקבלה 

המקובל האלוקי רבינו חיים ויטאל )מהרח״ו(, ממקובלי צפת, נולד בשנת ש״ג. היה כתלמידו 
הגדול ו״מעתיק השמועה״ של האר״י הקדוש. למד אצל מהר״ם אלשיך בשנת שי״ז )בהיותו 
כבן י״ד(. ב׳ספר החזיונות׳ שחיבר, מספר מהרח״ו כי באותה שנה ״ציווה מהר״ר יוסף קארו 
יכולתו״.  בכל  ללמדני  מאד  שיזהר  בו  הדובר  המלאך  בשם  אלשיך  משה  הר׳  למורי  ז״ל 

מהר״ם אלשיך אף סמך את רבי חיים מכח ה״סמיכה״ שקיבל מרבו מרן ה״בית יוסף״. 

במקביל, החל מהרח״ו את לימודיו בתורת הסוד בבית מדרשו של רבי משה קורדובירו )הרמ״ק(. 

עלייתו של האר״י ממצרים לצפת בשנת ש״ל, הייתה נקודת מפנה עבור מהרח״ו. באותה 
שנה נפטר הרמ״ק והאר״י היה ליורשו. כששה חודשים לאחר מכן קיבל עליו מהרח״ו את 
האר״י כמורו ורבו המובהק. האר״י העיד על מהרח״ו כי הוא היחיד שמבין את דבריו לעומק 

ועומד על דעתו. 

מהרח״ו כותב בהקדמה לספרו ״עץ חיים״: ״דע מן היום אשר מורי זלה״ה החל לגלות זאת 
החכמה, לא זזה ידי מתוך ידו אפילו רגע אחד״. 

שנתיים ימים למד רבנו את תורת הנסתר מפי האריז״ל, במשך כל הזמן הזה גילה האר״י 
למהרח״ו סודות נפלאים שלא שמעתם אוזן מעולם. 

מהרח״ו סיפר כי לא זכה לחכמת האמת ולא נקלטה בלבו, עד שפעם אחת לקחו האר״י 
לימה של טבריה, שם שכרו ספינה קטנה ושטו על פני הכנרת, לפתע במקום מסוים נטל 
האר״י כוס ומילא מים מן הכנרת, נתנו למהרח״ו, וציוהו לשתות עד תומו. לאחר מכן אמר 

לו כי היו אלה מים מבארה של מרים. מאז נפתח לבו וקלט תעלומות חכמה ודעת לרוב. 

לתורת  במעלה  הראשונה  והסמכות  האר״י,  של  ביותר  המקורב  לתלמידו  היה  מהרח״ו 
הקבלה של האר״י. מהרח״ו ישב לפני האר״י וכתב כל מילה שהוציא מפיו. כתבי מהרח״ו 

הם משנת-היסוד של תורת האר״י שנפוצה בדורות שלאחר מכן. 

באחת הפעמים נגש מהרח״ו לרבו האר״י ובקשו כי יגלה לו איזה דבר מסויים, אמר לו האר״י 
שאינו יכול כי דבר זה יגרום לפטירתו, אך לאחר מחשבה שניה אמר לו כי כל סיבת הימצאו 
בעולם זה להעביר לו גילויים אלו בתורת הנסתר ולכן מסר האר״י את נפשו וגילה לרבנו 
את אותו הסוד, זמן קצר לאחר מכן בה׳ אב של״ב נפטר האריז״ל ונשמתו עלתה בסערה 

השמימה. 

לאחר פטירת האר״י, בגיל צעיר יחסית, ראה עצמו מהרח״ו כיורשו וממשיך דרכו. התלכדו 
סביבו תלמידים רבים וחשובים. בשנת של״ח עבר להתגורר בירושלים, לאחר ששהה זמן 
קצר במצרים. לאחר שמונה שנים עבר לדמשק. בשנים הבאות חזר לארץ ואז שב לדמשק, 

שם כיהן כרבה של קהילת סיציליה. 

בשנת ש״פ עלתה נשמתו בסערה השמימה, ומנוחתו כבוד בדמשק. 

ספרו המפורסם הוא ‘עץ חיים׳, וכן חיבר חיבורים נוספים שנדפסו עם השנים. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

100$
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190. סידור תורה אור חב״ד – ברוקלין תש״א 
- המהדורה שבה השתמש הרבי מליובאוויטש 
סידור תורה אור – תפילות על פי נוסח האר״י 
ועל פי דיני הרב בעל התניא ברוקלין ניורק – 

תש״א

 Siddur Torah Or – Prayers according
 to the Version of the Ari and the
Laws of Ba’al HaTanya

בדפוס האחים שולזינגר – שני חלקים חלק ראשון סדר 
התפלה של כל השנה – חלק שני מחזור לראש השנה 

ויום כיפור 

של  בעריכתו  אור  תורה  סידור  של  הידועה  המהדורה 
רבי אברהם דוד לאוואט. 

לפי המסופר נתן האדמו״ר הריי״ץ מהדורה זו במתנה 
הרב  שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  האדמו״ר  לחתנו 

מחב״ד – ובה השתמש הרבי בכל יום. 

מצב טוב מאוד – כריכת חצי עור מקורית 

שני מכתבים מהרב שמרי׳   .191
אל  הריי״ץ  של  חדב״נ  גורארי׳ 
הגאון רבי חנוך הענדיל הבלין בו 
מבקשו תפילין של שימושא רבא 
השני  במכתב   – הראב״ד  ושל 
מודה לו על קבלת האתרוג אשר 
שלח לו ומזרזו שוב בענין התפילין 

ומברכו בברכת שנה טובה

 Two Letters by Rabbi
 Shemaryahu Gurary the
 Son-in-Law of the Rebbe
 Rayatz to the Gaon Rabbi
 Chanich Hendil Havlin –
 One about the Tefilin of
 the Rosh Av Beit Din and
 the other about an Etrog
 he had Received from
 Him and Greetings for the
New Year

הערכה
Estimated Price

300$ - 600$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 34

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 600$
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192. דף כתב יד – טיוטת 
כרוז מכתבי הרה״ק רד״מ 
והרה״ק  מטשורטקוב 
בעד   – מהוסייאטין  רמש״פ 
אישור  עם   – רייסין  כולל 
בכתב יד רבני סלונים וחת״י 

על מהימנות העתקה

 Handwritten Leaf –
 Draft of a Proclamation
 from the Writings
 of the Rebbes of
 Chortkov and Husiatyn
 – For Kollel Reisin -
 with a Handwritten
 Confirmation of
 by the Rebbe of
 Slonim regarding the
 Authenticity of the
Copying

בראש הדף נוסח קול קורא לטובת כולל רייסין – אחריו העתק תמצית ממכתבי 
מטשורטקוב  דוד  רבי  מהאדמו״ר  מכתבים  העתקי  ואחריהם   – החסידות  גדולי 

ואחיו האדמו״ר רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסייאטין. 

בקיצור  רוזין  לבית  האדמורי״ם  מכתבי  הובאו  לבסוף  שנדפס  שבכרוז  לציין  יש 
ובהשמטה – ואילו בדף שלפנינו הועתקו במלואם. 

בסוף הדף נוסף אישור על מהימנות ההעתקה מרבני סלונים – הועתק אות באות 
מגופי המכתבים ולראי׳ באעה״ח ח׳ כסליו תרס״ד לפ״ק סלאנים – החותמים – רבי 

אלחנן נתנאל ז׳ק מו״ץ בסלאנים – ורבי יהודה ב״ר משה יצחק ז״ל שו״ב דפה. 

היסטורי  מכתב   .193
מהרה״ק רבי יוחנן טווערסקי 

מראחמיסטריווקע

 Historical Letter by
 Rabbi Yochanan
 Twersky of
Rachmistrivka

של  קדשו  יד  בכתב  כולו  מכתב 
טווערסקי  יוחנן  רבי  הרה״ק 
למען  להצביע  מראחמיסטריווקע 

רשימת ג׳.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

פתיחה 
Opening Price

100$
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מהאדמו״ר  ומעניין  היסטורי  מכתב   .194
הרה״ק רבי משולם זוסיא מטשרנוביל אל 
האדמו״ר מציעשינוב בו מזמינו לבר מצוה 

של בנו הרה״צ אברהם יהושע העשיל

 Interesting Historical Letter by
 the Rebbe Rabbi Meshalam
 Zussia of Chernobyl to the
 Rebbe of Cheshinov Inviting
 Him to the Bar Mitzvah of His
 Son Rabbi Avraham Yehoshua
Heschil

של  מהאירוסין  מז״ט  ברכת  על  מבשרו  כן  וכמו 
רבי  הרה״צ  של  בנו  האגר  ישראל  רבי  החתן 
עזרה  על  ומבקשו  מויזניץ  האדמו״ר  האגר  משה 

בהכנסת כלה 

לאדמו״ר  הנודע  האגער  ישראל  רבי  האדמו״ר 
מויזניץ בני ברק שליט״א 

 

האדמו״ר  מכתב   .195
רבי  הרה״ק  מטשרנוביל 
 – טווערסקי  זוסיא  משולם 
אל הרה״צ רבי ארי׳ לייביש 
רובין האדמו״ר מציע שינוב 
כלה  הכנסת  על  מברכו  בו 
נשואי בתו  לו עבור  ששלח 
רבי  האדמו״ר  עם  הכלה 
האדמו״ר  האגער  ישראל 

מויזניץ שליט״א

 Letter by the Rebbe
 of Chernobyl Rabbi
 Meshalam Zussia
 Twersky – to the
 Rebbe Rabbi Aryeh
 Leibush Rubin –

 Gratitude for the hachnasat Kalah He had Sent Him for the
 Marriage of His Daughter the Bride with the rebbe Rabbi
Israel Hager the Rebbe of Vizhnitz

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

טווערסקי  יוחנן  רבי  הרה״ק  מכתב   .196
בקשר  פורוש  מנחם  הרב  אל  מראחמסטריווקע 
הרה״צ  בנו  עבור  הגיוס  מלשכת  רשיון  בקשת 
לצורך  מהארץ  לצאת  שיוכל  דוב  אברהם  רבי 
הרב  תשובת  מסמכים   3 עוד  מצורף   – נישואיו 

מנחם פורוש – והאישור מלשכת הגיוס

 Letter by Rabbi Yochanan Twersky of
 Rachmistrivka to Rabbi Menachem
 Porush about a License from the
 Recruiting Station for His Son Rabbi
 Avraham Dov so He will be Able
 to Leave Israel for His Marriage
 – Enclosed are Three Additional
 Documents – the Response of Rabbi
 Menachem Porush and the License
from the Recruiting Station

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

בכתי״ק  דפים  שני   .197
הרב  מרן  הגדול  הגאון  של 
יוסף שלום אלישיב – דרשה 
תקיעת  לפני  השנה  לראש 
שופר בענין מלכיות זכרונות 

ושופרות

 Two Leaves
 Handwritten by the
 Gaon Rabbi Yosef
 Shalom Elyashiv –
 Sermon for Rosh
 Hashana before the
 Blowing of the Shofar
 about Malchuyot,
 Zichronot and
Shofarot
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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198. שני מכתבים בלימוד מהגאון הגדול 
רבי זאב וואלף טורבאוויץ אב״ד קראז

 Two Scholarly Letters by the
 Gaon Rabbi Ze’ev Wolf Turvavitz
Av Beit Din of Kraz

של  רבה  טורבאוויץ  וואלף  זאב  רבי  הגדול  הגאון 
קראז רבות בשנים – מחבר ספר תפארת זיו ועוד 
ספרים רבים – נולד בשנת תקצ״ט לאביו הגאון רבי 
אהרן יהושע - ומינקותו נודע כעילוי וכקדוש עליון 
ונועד לגדולות – כבן כ״ד נקרא ע״י גאוני מינסק רבי 
ורבי אריה הומנער  גרשון תנחום בעל אילנא דחיי 
בלומקעס  בישיבת  כר״מ  לכהן  היטיב  באר  בעל 
שבעיר מינסק שם הרביץ תורה עד שנקרא בשנת 
תרל״ה  ובשנת  סיסלאוויץ,  ברבנות  לכהן  תרכ״ו 
עלה לכהן ברבנות בעיר הנודעה קלעצק – ובשנת 
תרמ״ט נקרא ע״י קהלת קראז להתכהן ברבנותה 
במקום רבה רבי יצחק ליפקין בן הגאון רבי ישראל 

סלנטער, שם ברבנות עד סוף ימיו. 

שני המכתבים מיועדים אל גיסיו הרבנים הגאון רבי 
חיים אליעזר והגאון רבי נח ויצבערג – בהם מפלפל 

עמהם בחידושי תורה. 

זאב  רבי  מהגאון  בלימוד  מכתב   .199
בנו  אל  קראז  אב״ד  טורבאוויץ  וואלף 

הגאון רבי צבי הירש אב״ד אמדור 
 Scholarly Letter by the Gaon
 Rabbi Ze’ev Wolf Turvavitz
 Av Beit Din of Kraz to His Son
 the Gaon Rabbi Zvi Hirsch Av
Beit Din of Amdor

 הגאון הגדול רבי זאב וואלף טורבאוויץ רבה של 
זיו  תפארת  ספר  מחבר   – בשנים  רבות  קראז 
ועוד ספרים רבים – נולד בשנת תקצ״ט לאביו 
הגאון רבי אהרן יהושע - ומינקותו נודע כעילוי 
נקרא  כ״ד  כבן   – לגדולות  ונועד  עליון  וכקדוש 
ע״י גאוני מינסק רבי גרשון תנחום בעל אילנא 
דחיי ורבי אריה הומנער בעל באר היטיב לכהן 
שם  מינסק  שבעיר  בלומקעס  בישיבת  כר״מ 
לכהן  תרכ״ו  בשנת  שנקרא  עד  תורה  הרביץ 
ובשנת תרל״ה עלה לכהן  ברבנות סיסלאוויץ, 
ברבנות בעיר הנודעה קלעצק – ובשנת תרמ״ט 
ברבנותה  להתכהן  קראז  קהלת  ע״י  נקרא 
רבי  הגאון  בן  ליפקין  יצחק  רבי  רבה  במקום 
ימיו. סוף  עד  ברבנות  שם  סלנטער,  ישראל 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

עמודים   4 בלימוד  ארוך  מכתב   .200
וואלף  זאב  רבי  מהגאון  מלאים 
רבי  הגאון  אל  קראז  אב״ד  טורבאוויץ 

עזרא אלטשולער בעל תקנת עזרא
 Long Scholarly Letter – 4 Full
 Pages by the Gaon Rabbi Ze’ev
 Wolf Turvavitz Av Beit Din of
 Kraz to the Gaon Rabbi Ezra
 Altschuler Author of ‘Takanat
Ezra’

הגאון הגדול רבי זאב וואלף טורבאוויץ רבה של 
קראז רבות בשנים – מחבר ספר תפארת זיו ועוד 
הגאון  לאביו  תקצ״ט  בשנת  נולד   – רבים  ספרים 
וכקדוש  כעילוי  נודע  ומינקותו   - יהושע  אהרן  רבי 
גאוני  ע״י  נקרא  כ״ד  כבן   – לגדולות  ונועד  עליון 

היטיב  באר  בעל  הומנער  אריה  ורבי  דחיי  אילנא  בעל  תנחום  גרשון  רבי  מינסק 
בישיבת בלומקעס שבעיר מינסק שם הרביץ תורה עד שנקרא בשנת תרכ״ו  לכהן כר״מ 
לכהן ברבנות סיסלאוויץ, ובשנת תרל״ה עלה לכהן ברבנות בעיר הנודעה קלעצק – ובשנת 
תרמ״ט נקרא ע״י קהלת קראז להתכהן ברבנותה במקום רבה רבי יצחק ליפקין בן הגאון 

רבי ישראל סלנטער, שם ברבנות עד סוף ימיו. 

  מכתב יפה מאוד – הגאון רבי זאב וואלף היה רגיל לחתום שמו זי״ו טו״ב 

201. מכתב יפה בלימוד מהגאון רבי עזרא 
וואלף  זאב  רבי  הגאון  אל  אלטשולער 
טורבאוויץ אב״ד קראז – בסוף המכתב משיב 
לו בכת״י הגאון רז״ו תשובה על דבריו

 Fine Scholarly Letter by
 the Gaon Rabbi Ezra
 Altschuler to the Gaon
 Rabbi Ze’ev Wolf Turvavitz
 Av Beit Din of Kraz – at
 the End of the Letter, the
 Handwritten Response
of Rabbi Ze’ev Wolf

מגדולי  אלטשולער  עזרא  רבי  הגאון   
 – השואה  שלפני  בדור  בליטא  התורה 
יו״ט ליפמאן  רבו המובהק היה הגאון רבי 
בעל מלבושי יו״ט – כמו כן נתחבב מאוד 
על הגאון האדרת רבה של מיר – שימש 
ווינוטא  קאלטינאן  העיירות  ברבנות 
בחבוריו  התורני  בעולם  נתפרסם   –
תקנת  ספר  מעילה  בעניני  המקקיפים 
על  עזרא  ותקנת   – הש״ס  על  עזרא 
דרוש  האדם  תקון  וספר   – הרמב״ם 

ומוסר ועוד ספרים רבים.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

152

202. מכתב מינוי שדרות לישיבת תורת 
חיים בעיר העתיקה – עם חתימת רבני 
ישיבת תורת חיים ועוד חתימות חשובות

Letter about the Appointment 
of a Shadar for the Torat Chaim 
Yeshiva in the Old City of Jeru-
salem – with the Signatures of 
the Rabbis of the Torat Chaim 
Yeshiva and Additional Import-
ant Signatures

הסכם  חיים  תורת  ישיבת  בלאנק  על  מסמך    
יעקב  רבי  ובנו  חפץ  אליעזר  רבי  להגאון  שדרות 

מרדכי חפץ. 

  על המסמך חתומים הגאונים רבי מנחם מענדיל 
וינוגראד – הגאון רבי  היילפערין – הגאון רבי יצחק 

יוסף אבא וינוגראד – והגאון רבי אליעזר חפץ. 

  בסוף המסמך חתומים שני עדים – הגאון רבי משה 
ברוידא  יצחק  נחום  רבי  והגאון   – קאצינלבויגן  הלוי 

בנו של הגאון רבי לייב ברוידא מקלם. 

203. מכתב ארוך בלימוד מהגאון 
אב״ד  פראנק  פסח  צבי  רבי 
אליהו  רבי  הגאון  אל  ירושלים 

הכהן מונק

Long Scholarly Letter by 
the Gaon Rabbi Zvi Pe-
sahc Frank Av Beit Din 
of Jerusalem to the Gaon 
Rabbi Eliyahu Hacohen 
Munk

 :

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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204. מכתב ארוך בלימוד בענין גט בעל כרחו מהגאון רבי נחום שטרייזאנד 
גריידיץ  אליהו  רבי  בדורו  המפורסם  הגאון  אל  יורק  בניו  צדק  שערי  אב״ד 
– 4 עמודים מלאים – בסוף המכתב מזכיר גם מה שדיבר זה עם הגאון ר״ 

קאלישער אב״ד טהראן – מכתב היסטורי ומעניין
Long Letter about a Forced Gett by the Gaon Rabbi Nachum 
Streizand Av Beit Din of Sha’arei Tzeddek in New York to 
the Gaon Rabbi Eliyahu Greiditz – 4 Full Pages – at the End 
of the Letter, Reference to what He Spoke about the Matter 
with the Gaon Rabbi Kalischer Av Beit Din of Teheran – 
Historical and Interesting Letter

205. מכתב הגאון רבי יעקב שפירא 
ראש ישיבת וואלוזין

Letter by the Gaon Rabbi 
Yaakov Shapira the Head of 
the Volozhin Yeshiva

יעקב שפירא  רבי  הגאון    
רפאל  רבי  הגאון  של  בנו 
ישיבת  ראש  שפירא 
הנצי״ב  של  ונכדו  וולוז׳ין 
ראש  היה  הנ״ל  הגאון   –
ישיבת  של  האחרון  הישיבה 
וולוז׳ין שנפתחה שוב בשנת 

תרפ״ב. 

אחד  אל  הוא  במכתב    
כיהן  אשר  וולוז׳ין  מתלמידי 
ברבנות בו מבקש עזרתו עבור 

הישיבה שנפתחה מחדש 

  מכתב היסטורי ומעניין 
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פתיחה 
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100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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רבי  הגדול  מהגאון  יפה  מכתב   .206
אברהם  הרב  אל  ליבשיץ  זלמן  יעקב 

אלי׳ הרכבי

Fine Lteter by the Gaon Rabbi 
Yaakov Zalman Leibshitz 
to rabbi Avraham Eliyahu 
Harkavi

בעיר  חסד  תורת  הק׳  בישיבה  תמיכה  עבור 
בריסק דליטא 

הגאון רבי יעקב זלמן ליבשיץ בנו של הגאון רבי 
מרדכי ליבשיץ היה אבי הישיבות בבריסק ויד 

ימינו של הגר״ח מבריסק . 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

היסטורי  מכתב   .207
הגדול  מהגאון  ומעניין 
רבי אליעזר יהודה פינקל 
משנת  מיר  ישיבת  ראש 
אל  פונה  בה  תשכ״ג 
בבקשת  בחו״ל  תלמידיו 
עזרה עבור הישיבה אשר 
ונמצא  תלמידיה  נתרבו 
 – קשה  כספית  במצוקה 
ומודיע להם כי בנו הגאון 
כעת  מבקר  משה  רבי 
מגבית  לצורך  בארה״ב 

חרום
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208. מחזורים רעדלהיים מדפוסים הראשונים
Machzorim – among the First Books Printed in 

Rodelheim 
1( מחזור – מנהג פולין – ליום ראשון ושני של פסח – רעדלהיים תק״ס. 

2( מחזור – מנהג פולין – ליום שביעי ושמיני של פסח – רעדלהיים תק״ס. 

3( מחזור - מנהג פולין – ליום ראשון ושני של סוכות – רעדלהיים תק״ס. 

4( מחזור - מנהג פולין – לשמיני עצרת ושמחת תורה – רעדלהיים תקס״ג. 

5( מחזור – לבני פולין - ליום ראשון של ראש השנה – רדלהיים תקס״ב. 

6( מחזור – לבני פולין – ליום שני של ראש השנה – רעדלהיים תקס״ב 

7( מחזור – לחג השבועות – רדלהיים תקס״ה – בסוף מחזור זה נדפס כרוז מהגאון בעל 
ההפלאה ועוד רבנים רבים נגד לעמלי גייגר שרצה להדפיס מחזורים אלו 

כל המחזורים במצב טוב מאוד – עם כריכות עור מקוריות – ]חלק מן הכריכות פגומים, 
וחלקן במצב טוב[ 

פ.  פ.  גרשון  כה״ר  אשת  שרה  חיה  להקצינה  שייך   – עגולה  זהב  הטבעת  במחזורים 
]פנקפורטער – פרנקפורט[. 

במחזור ליום ראשון של סוכות חתימה ... פראנקפורטער 

במחזור ליום ראשון של ראש השנה – הקדשה בכתב ידו של רבי גרשון לאשתו הקצינה 
והגבירה מרת חיה שרה 

רבי גרשון פרנקפורטר היה מראשי הקהלה וחתום על כתב הרבנות להחתם סופר בשנת 
המוהל  בפנקס  עליו  ]עי׳  גדולה  בחשיבות  סופר  להחתם  הזכרון  בספר  נזכר   – תקס״ז 

חתם סופר עמ׳ ת״ז[. 
 :
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