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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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1. תשובה הלכתית מעניינת בכתב יד קודשו של ה’שבט סופר’ הגאון רבי 
שמחה בונים סופר זצ״ל - דף גדול כתוב מ2 צידיו

דף גדול ועליו תשובות הלכתיות של רבי שמחה בונים סופר. סוף תשובה קצ״ח, תשובה 
קצ״ט במלואה )ארוכה מאוד(, ותחילת תשובה ר’. 

דייטש, תלמידו של ה’שבט סופר’. הוא  נכתבה לרבי שמעון  התשובה המרכזית, קצ״ט, 
שלח לרבו משלוח מנות בחג הפורים, ובתשובה שלפנינו ה’שבט סופר’ מודה לו על כך 

בחום, ומתוך כך מפלפל בהלכות משלוח מנות בהרחבה יתירה. 

דף גדול 83 ס״מ / 42 ס״מ. 

מצב טוב. 

רבי שמחה בונם סופר זצ״ל )תר״ג-תרס״ז( - היה רבה של פרשבורג וראש הישיבה. הוא 
היה הדור השלישי לשושלת רבני פרשבורג ומכונה גם ה״שבט סופר״ כשם ספרו.

1. Interesting Halachic Responsum Handwritten by the 
‘Shevet Sofer’ the Gaon Rabbi Simcha Bonem Sofer – Large 
leaf Written on Both Its Sides
The central responsum, 199, was written to Rabbi Shimon Deutsch, a 
disciple of the ‘Shevet Sofer’, who had sent his rabbi Mishlo’ach manot on 
Purim. In his responsum, the Shevet Sofer thanks him warmly and from 
this elucidates on the laws of Mishlo’ach manot, 
Large leaf 38X24 cm. 
Good condition.
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2. חיבור שלם על מסכת שבועות 
-אייגר  גינז  בונים  רבי  מהגאון 
רבינו  אב״ד מטרסדורף אחיו של 
בנו  של  ידו  בכתב  אייגר  עקיבא 

הגאון רבי משה גינז
מסכת  כל  על  תורה  חידושי  כתב-יד, 
הגאון  מאת  הדפים.  סדר  לפי  שבועות 
של  רבה  גינז-איגר,  בונים  שמחה  רבי 
מטרסדורף ואחיו של הגאון רבי עקיבא 
גינז- משה  רבי  בנו  בכתיבת  איגר, 

שלזינגר. 

בראש כתב היד ״ חידושים ]?[ מאאמ״ו 
זצ״ל  גינז  בונם  מו״ה  המפורסם  הגאון 
מאטרסדארף״.  בק״ק  אב״ד  שהיה 

והכותרת ״שבועות״. 

אחיו  מחידושי  גם  מובאים  היד  בכתב 
הגדול רבי עקיבא איגר ״אחי הגאון נ״י״. 

כאמור, בעל החידושים הוא רבי שמחה 
הדפסה?(  )לקראת  העתקתם  לפנינו  גינז-איגר.  בונם 
תלמיד  גינז-שלזינגר,  משה  רבי  הגאון  בנו  של  בידיו 
חביב לדודו רבינו עקיבא איגר. בכמה מקומות העיר מדעתו על חידושי אביו, כמו למשל: 

״עיין מה שכתב אא״מ הגאון זצלה״ה בחידושיו לשבועות ...״. 

רבי משה גינז היה מלומדי ה׳קלויז׳ בהמבורג, ומרבני העיר ווילעהן הסמוכה לעיר פוזנא. 
אף הוא מוזכר פעמים רבות מאוד בחידושי דודו רבי עקיבא איגר, והוא סייע והכין לדפוס גם 

את ספרי דודו, כמובא בהקדמה לספר ׳דרוש וחידוש׳ של רעק״א. 

גאונותו בתורה היתה רבה, ודודו רע״ק מכנהו: בתארים: ״ידידי הרב החריף מו״ה משה נר״ו״ . 

גודל העמוד:  צידיהם.  רוב הדפים כתובים משני  גדולים, כאשר  ]30[ דף,  כולל  כתב היד 
33X22 ס״מ. 

הדפים הם עבים ואיכותיים. 

מצב טוב. בלאי וקרעים בשולי הדפים. 

2. Entire Essay on Tractate Shvu’ot by the Gaon Rabbi Moshe 
Ginz-Eiger Av Beit Din of Mattersdorf, Rabbi Akiva Eiger’s 
Brother, Handwritten by His Son the Gaon Rabbi Moshe 
Ginz
Manuscript, Torah novellae on Tractate Shvu’ot. By Rabbi Simcha Bonem 
Ginz-Eiger, the rabbi of Mattersdorf and brother of the Gaon Rabbi Akiva 
Eiger, handwritten by his son Rabbi Moshe Ginz-Schlesinger. 
The novellae is by Rabbi Simcha Bonem Ginz-Eiger. Before us is their copying 
(in preparation for their printing?) by the Gaon’s son, Rabbi Moshe Ginz-
Schlesinger, who was a favorite disciples of his uncle Rabbi Akiva Eiger. 
[30] large leaves, most of them written on both their sides. 22X33 cm. 
Good condition. Wear and tear to the margins of the leaves. 
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העתידה,  והגאולה  מצרים  גאולת  על   .3
ומשוררי  חכמי  גדול  של  קודשו  יד  בכתב 
תימן, רבי שלום שבזי זצוק״ל – מתוך ספרו 

׳חמדת ימים׳
דף כתוב משני צידיו, בכתב יד קודשו. 

תורתו של הרב שבזי, המתבטאת בעיקר בחיבורו 
חמדת ימים )כתב היד שלפנינו שהנו מתוך חיבור 
תימן  לחכמי  בדומה  מדרשית,  בעיקר  הייתה  זה( 
שקדמו לו אך נוספה ביתר שאת התפיסה הקבלית. 

גם  נתקדש  תעיז,  בעיר  שבזי,  הרב  של  קברו 
הוא  המוסלמים.  התימנים  אצל  וגם  היהודים  אצל 
תימן  יהודי  על  ביותר  הנערצת  הרבנית  האישיות 
שבזי״.  שלום  ״אבא  בתואר  מכונה  הוא  ובפיהם 
דמותו נתפסת בעיניהם כדמות מופלאה של איש 
ניסים,  ומחולל  אנושיות  על  השגות  בעל  מופת 

ורבים הם הסיפורים על מופתיו וישועותיו. 

״בכל  סיפר:  ספיר,  אבן  בספרו  ספיר,  יעקב  רבי 
לארץ  ובא  הארץ  קפיצת  נס  לו  נעשה  שבת  ערב 
ישראל לשבות שם, פעם בירושלם פעם בטבריא 
פעם בעכו או בחברון, ואחרי מוצאי השבת שב אל 

ארצו״. 

נגיעה  ללא  כמעט  וכתמים  קרעים  טוב,  מצב 
בטקסט אלא רק בשולי הדף.

3. About the 
Redemption of 
Egypt and Future 
R e d e m p t i o n , 
Handwritten by the 
Greatest Sage and 
Poet of Yemen, Rabbi 
Shalom Shabazi – from 
His Book ׳Chemdat 
Yamim׳
A leaf written on both its 
sides, handwritten by him. 
Good condition. Tears and 
stains, mainly on the margins 
of the leaf and almost not 
affecting the text. 
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פתיחה 
Opening Price

8,000$

הערכה
Estimated Price

12,000$ - 18,000$
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4. כתב יד קודשו של מרן החפץ חיים - טיוטה מספרו ׳ליקוטי הלכות׳
דף בכתב יד קודשו של מרן החפץ חיים, כתוב משני צידיו, בסה״כ כ-27 שורות. 

מדובר ככל הנראה בטיוטה לספרו ׳ליקוטי הלכות׳, המאסף את מסקנות הסוגיות 
בש״ס. 

לראשונה  נדפס  אשר  ובאגדתות,  בהלכה  סוטה,  מסכת  על  מחיבורו  דף  לפנינו 
בשנת תרפ״ב. 

4. Manuscript by the ‘Chafetz Chaim’ – Draft from His 
Book ‘Likutei Halachot;
A leaf handwritten by the Chafetz Chaim, written on both its sides, a 
total of approx. 27 lines. 
Presumably, the leaf is a draft for his book ‘Likutei Halachot’. 
A leaf from his essay on Tractate Sotah, which was printed for the 
first time in 1922.
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פתיחה 
Opening Price

2,000$

הערכה
Estimated Price

4,000$ - 5,000$
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5. בן איש חי – ארבעה דפים בכתב יד קודשו
כרוך בכריכת עור מפוארת. 

רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל ״בן איש חי״ )תקצ״ג-תרס״ט(, מגדולי המקובלים והפוסקים 
זצ״ל. לאחר פטירת אביו בשנת  רבינו עבדאללה סומך  בדורות האחרונים. תלמידו של 
תרי״ט, כשהיה בן כ״ו שנה, עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול, ומאז דרש שם 
מדי שבת כחמישים שנה. גדלותו המופלגת בנגלה ובנסתר תפרסמה בכל קצוי תבל. על 
יוסף  גדולתו התבטא רבי יחזקאל משה הלוי, ראש הדיינים בבגדאד: ״אם יאמר לי רבי 
חיים על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, לא אהרהר אחר דבריו!״. נהג לשלוח 
מעלתה  את  ולהביע  ירושלים  אנשי  בפרנסת  לעזור  ובכך  בירושלים  לדפוס  ספריו  את 
קרוב  במשך  מרעיתו  צאן  בפני  דרש  חי׳  איש  ה׳בן  בעיניו.  ישראל  ארץ  של  וקדושתה 
לחמישים שנה, ועם זאת מעולם לא נשמע חוזר על דבר פעמים. בכל דרשה ביאר וחידש 
פנים נוספות ואופנים חדשים בתורה. כתב למעלה מ-100 חיבורים אך רק 53 מהם יצאו 

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

5. Ben Ish Chai – Four Leaves handwritten by Him 
Bound in an impressive leather binding.
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,500$
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6. דברי חיזוק ומוסר בכתב יד קודשו של מרן ה׳בן איש חי׳ – שני עמודים
מצב טוב. 

המקובלים  מגדולי  )תקצ״ג-תרס״ט(,  חי״  איש  ״בן  בעל  מבגדאד  חיים  יוסף  רבינו 
והפוסקים בדורות האחרונים. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך זצ״ל. לאחר פטירת 
אביו בשנת תרי״ט, כשהיה בן כ״ו שנה, עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול, ומאז 
ובנסתר תפרסמה בכל  דרש שם מדי שבת כחמישים שנה. גדלותו המופלגת בנגלה 
קצוי תבל. על גדולתו התבטא רבי יחזקאל משה הלוי, ראש הדיינים בבגדאד: ״אם יאמר 
לי רבי יוסף חיים על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, לא אהרהר אחר דבריו!״. 
נהג לשלוח את ספריו לדפוס בירושלים ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים ולהביע את 
מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בעיניו. ה׳בן איש חי׳ דרש בפני צאן מרעיתו במשך 
קרוב לחמישים שנה, ועם זאת מעולם לא נשמע חוזר על דבר פעמים. בכל דרשה ביאר 
 53 וחידש פנים נוספות ואופנים חדשים בתורה. כתב למעלה מ-100 חיבורים אך רק 
מהם יצאו לאור. מחיבוריו: רב פעלים, תורה לשמה, בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, 

ועוד רבים.

6. Words of Support and Mussar Handwritten by the ‘Ben 
Ish Chai’ – Two Pages
Good condition.
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פתיחה 
Opening Price

11,000$

הערכה
Estimated Price

15,000$ - 20,000$
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7. סוגייה תורנית, בדיני קרבנות, בכתב יד קודשו של מרן 
החתם סופר – סגולה ליראת שמים!

דף אחד כתוב משני צידיו – שני עמודים כתובים. 

בראש העמוד השני כתב מרן: ״בעה״י יאוש קונה״. הדף ממוספר: ג׳. 

מצב טוב. חורים זעירים בודדים בעקבות איכול הדיו. 

מרן הגאון רבי משה סופר, ׳החתם סופר׳, כיהן כראש ישיבה בפרשבורג, אליה הגיעו תלמידים 
מארצות רבות שמספרם הגיע עד ל-500. שימש כרב המחוז וכראש הישיבה כ-33 שנה – 
לעיצוב  מכרעת  תרומה  תרם  האחרונים.  בדורות  והפוסקים  הרבנים  .מגדולי  מותו  יום  עד 

ההשקפה היהודית-אורתודוקסית. 

אליו  פנו  ימינו(  של  וסלובקיה  צ׳כיה  הונגריה,  )אוסטריה,  אירופה  במרכז  רבות  מקהילות 
ועניינים אחרים. הוא נחשב לפוסק אחרון שניתן לסמוך עליו  והיתר  בשאלות בדיני איסור 
וקהילות  ופסקיו התקבלו ללא שום ערעור בקהילות הונגריה בפרט,  ולנהוג על פי פסקיו, 

ישראל בכלל. 

סגולה ליראת שמים 

סיפר הרבי מסאטמר, שפעם אחת שלח החת״ס מכתב בכתב ידו לגאון רבי מרדכי בנעט 
זצ״ל אב״ד ניקלשבורג. כשקיבל מהר״ם בנעט את המכתב קראו וחזר וקראו כמה פעמים. 
ושוב. כשחש המהר״ם בתמיהתם,  הוא קורא שוב  אלה שעמדו בסמוך תמהו מאוד מדוע 
את  וקורא  חוזר  אני  אך  הראשונה,  בפעם  ומיד  תיכף  דבריו  לעומק  ירדתי  אמנם  הסביר: 

הדברים מפני שהקריאה בכתב ידו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים!

7. Religious Suggiya, on the Laws of Korbanot, Handwritten 
by the Chatam Sofer – Segulah for Piety!
A leaf written on both its sides – two written pages. 
Segulah for piety according to the Maharam Bennet (as recalled by the Rebbe 
of Satmar). 
Good condition. Some tiny holes caused by the ink. 
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פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$
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8. מיוחד במינו! דף סגולות ורפואות עם 
ברכות ״ויברא״ שהיה בשימושו האישי 
של גדול המקובלים בדור האחרון הרב 

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

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

ורפואה עבור הזקוקים לישועה. 

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

מהשמש  אישור  ובגבו  בצילום  מלווה  הדף 
הרב שמואל שמואלי ״הריני מאשר בזה כי דף הסגולות בתמונה מעבר היה בשימוש אצל 

המקובל האלוקי הר״ר מרדכי שרעבי זיע״א...״. 

הרב מרדכי שרעבי )תרס״ח-תשמ״ד( זקן מקובלי ירושלים בדור האחרון, קדוש עליון ונערץ על 
רבבות יהודים. גדולתו בקבלה הייתה לשם דבר, וגדולי המקובלים היו פונים ומציעים לפניו את 
ספקותיהם על מנת שיפתור להם אותם, בהם ראש ישיבת בית א-ל הרב עובדיה הדאיה ועוד. 

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

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

רבבות השתתפו בהלוויתו ונטמן בהר המנוחות. 

גודל: 21.5 על 13.5 ס״מ 

מצב כללי טוב מאוד. 

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

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פיליפ  ליפמן  רבי אליעזר  ידו של החוקר התורני  חידושי תורה בכתב   .9
פרינץ זצ״ל – נדיר ביותר!

ארבעה עמודים כתובים, על דף רשמי שלו. 

רבי אליעזר ליפמן פיליפ פרינץ )רא״ל פרינץ, ט״ו באדר תקצ״ה, 16 במרץ 1835, ארנהם 
- י״ג בחשון תרע״ו, 21 באוקטובר 1915, פרנקפורט דמיין( היה איש ספר ביבליוגרף ואספן 

ספרים, כתב מאמרים רבים ופירושים תורניים, וכן ההדיר והוציא לאור ספרי קודש. 

בתקופה מסוימת עמד בראשות חברת ״פקידים ואמרכלים״ שפעלה למען היישוב היהודי 
אלפי  בת  ספרייה  עמדה  ברשותו  כמוהל.  שימש  באמשטרדם  בשבתו  ישראל.  בארץ 

ספרים. 

רא״ל עסק רבות בכתיבת חידושים והגהות. הגהותיו למסכת חולין נדפסו בתלמוד בבלי 
דפוס וילנא )סמוך לפירוש המשניות להרמב״ם(. 

ככל הנראה הדברים לא נדפסו. 

מצב טוב.

9. Torah Novellae Handwritten by the Religious Scholar 
Rabbi Eliezer Lipman Philip Prins – Extremely Rare!
Four written pages, on his official stationery. 
Rabbi Eliezer Lipman Philip Prins (1835-1915) was a scholar, bibliographer 
and book collector, wrote many articles and religious commentary and 
proofread and published religious books. 
Presumably, the manuscript has not been published. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

2,000$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$
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10. המכתב הנדיר של תלמידי הגר״א 
ועל  בירושלים,  דמים  מאורעות  על 
החסידים!  מעדת  ללמוד  שראוי  הק״ו 
מוילנה,  הגאון  תלמידי  חתימות 
רבי  דישראל  דארעא  מרא  ובראשם 
׳פאת  בעל  זצוק״ל  משקלוב  ישראל 
מראשית  היסטורי  מסמך   - השולחן׳ 

הישוב!
תעודת שד״רות מאת ראשי העדה האשכנזית 
השד״ר  לטובת  ובירושלים,  בצפת  הפרושית 
רבי צבי הירש ב״ר יהודא. יום ראשון, כ״ו בכסלו, 
מתלמידי  המכתבים  מרוב  שונה  תקצ״א. 

הגר״א המצויים במכירות פומביות. 

משקלוב,  ישראל  רבי  ידי  על  חתום  המכתב 
תלמידו המובהק של הגר״א, ועל ידי תלמידים 

נוספים של הגר״א - ירושלים וצפת, תקצ״א 

הפרושים  עדת  כוללות  עבור  שד״רות  כתב 
בצפת ובירושלים, שהוקם על ידי גדולי תלמידי 
תלמידי  ישראל,  גדולי  ידי  על  חתום  הגר״א, 
האשכנזי  היישוב  ראשי  ומקורביו,  הגר״א 

בארץ. ירושלים-צפת, תקצ״א )1831(. 

תוכן המכתב שלפנינו 

במכתב שלפנינו, שנכתב על ידי תלמידי הגר״א, הם מבארים את חשיבות התמיכה הכספית 
במיישבי הארץ, וכותבים: 

עמלי  מעולם,  אשר  הקדמונים  ורבותינו  אבותינו  בדרכי  ודבוקים  האחוזים  כוללנו  ״]חברי[ 
תורה לומדי ישיבה, עובדי ה׳, הנדכאים ונלחצים ונדחקים מסובלים בסבל החובות, אשר אין 
בשום כולל חובות רבות ועניות מרובה כמו בכוללינו, ובמדינתינו מגרעות ניתן בקודש מרובי 

הגזירות קשות וחדלו כל הפרנסות וידל ישראל מאוד...״. 

״כל בן אדם .... עוזר ותומך ומרחם ואם אחוזי וקשורי ודבוקי רבני החסידים בשלהבת אהבתם 
מאירים לארץ ולדריה ומחזיקים לאחוזים בדרכיהם בארץ, מהראוי לאנשי אמת יראי ה׳ טהורי 

גיבורי לב כמותם לעורר רחמיהם על קשורי נפשם״. 

״וכאשר יספר לספר ידיד״ן השד״ר נ״י איך יגיע מתן דמם נגד היסוד ולא ישופך דמם על שפך הדשן״. 

בעדם  שיתפללו  ומבטיחים  רבות,  בברכות  והתומכים  התורמים  את  מברכים  החתומים 
במקומות הקדושים. וחותמים בשם ״הממונים וראשי ישיבות דשתי ערי הק׳ ירושלים וצפת״. 

על  החתומים  אחד  נאמן,  אריה  רבי  של  ידו  לכתב  )הדומה  סופר  יד  בכתב  כתוב  המכתב 
המכתב, שיסופר עליו להלן(. 

היהודי  היישוב  מווילנא, ממייסדי  ידם המקורית של תלמידי הגר״א  בשולי המכתב חתימת 
בארץ, ״הממונים וראשי הישיבות בשתי עדת קודש הנ״ל ]ירושלים וצפת[״. המפורסם שבהם 

- רבי ישראל משקלוב זצ״ל. 

המכתב פותח בשבחים לגביר שאליו היה אמור להישלח המכתב, עם מקום ריק למילוי שמו. 
המכתב ניתן בידי השד״ר לצורך השגת תורמים 

עניין שליחות השד״ר הנ״ל, רבי צבי הירש, אינה מפורסמת וכמעט שאינה נזכרת בספרות 
המחקר, כולל בספרו הגדול והמקיף של אברהם יערי ״שלוחי ארץ ישראל״. 

רקע היסטורי 

כידוע, הגר״א ניסה לעלות לארץ, אולם באמצע מסעו חזר על עקבותיו. גדולי ישראל ביארו 
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פתיחה 
Opening Price

2,000$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$

שהגאון היה ״ניצוץ משה רבנו ע״כ לא נתנו לו רשות מן השמים״. לכן עודד את תלמידיו לעלות 
לארץ, בדומה לכניסת עם ישראל לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון. 

ואכן, שנים ספורות לאחר פטירת הגר״א החלו תלמידיו לעלות ארצה בפועל במסירות נפש 
כפשוטה, על מנת לבנות את הארץ ולהפריחה משממותיה, ולהכין את הקרקע לשיבת ציון. 

בראש המעוררים לעלייה היה רבי חיים מוולאז׳ין, וכן שני התלמידים המובהקים שעלו בגופם 
- רבי ישראל משקלוב ורבי מנחם מנדל משקלוב. 

עליית תלמידי הגר״א ארצה והתיישבותם בירושלים נודעת כיום כמהפך היסטורי וכבסיס לכל 
מפעל ההתיישבות ברחבי הארץ, הקמת הערים והמושבים, וכינונה של מדינת ישראל כיום. 
זאת משום שבבסיס עלייתם עמדה ההשקפה של גאולה בדרך הטבע, בקיבוץ גלויות ובבניין 

הארץ, בבניית בתים, בנטיעת עצים ובהרחבת היישוב בירושלים. 

בקרב  יהודי  רוב  לראשונה  נוצר  בירושלים,  הגר״א  תלמידי  של  שבהתיישבותם  לציין  חשוב 
תושבי העיר, על כל ההשלכות המשמעותיות שבכך. 

 

עליית תלמידי הגר״א 

בשנת  הגיעה  משקלוב,  מנדל  מנחם  רבי  ובראשם  הגר״א,  תלמידי  של  הראשונה  השיירה 
תקס״ח לצפת. בשנת תקס״ט עלתה שיירה שנייה, ובראשה רבי סעדיה ב״ר נתן נטע מווילנא, 
תלמידו המובהק של הגר״א, ורבי נתן נטע, בנו של רבי מנחם מנדל משקלוב. בסוף השנה 
הם  משקלוב.  ישראל  ורבי  כ״ץ  טוביה  ב״ר  חיים  רבי  ובראשה  שלישית  שיירה  עלתה  ההיא 
הגיעו לצפת בחודש תשרי תק״ע. בתחילת שנת תקע״ו עבר רבי מנחם מנדל משקלוב עם 
כמה משפחות לירושלים, ובראש עדת הפרושים אשר בצפת עמד במקומו ידידו, רבי ישראל 

משקלוב. מן התקופה ההיא נחלקה העדה לשתי קהילות: ירושלים וצפת. 

המוסדות והארגונים נקראו בלשון כולל ״כוללות״, ולשם החזקתם הוצרכו, ככל תושבי ארץ 
כספים  שיאספו  דרבנן(  שלוחי   - שד״רים  )שנקראו  שלוחים  לשלוח  ומתמיד,  מאז  ישראל 

לתמוך בעדתם. השד״רים צוידו במכתבי המלצה כמו זה שלפנינו. 

 

החתומים על המכתב 

על המכתב חתומים ״הממונים וראשי העדות בשתי ערי הק׳ ירושלים וצפת״ו״: 

״ישראל בעל ס׳ תקלין חדתין״ )ספרו ״פאת  • רבי ישראל משקלוב חותם במכתב שלפנינו: 
השולחן״ עוד לא נדפס אז(. היה מגדולי תלמידי הגר״א ומנהיג עדתם בצפת. עלה לארץ בשנת 
תק״ע. נפטר בטבריה בשנת תקצ״ט, ובה נקבר. במאמר שכתב לזכרו הגרי״מ חרל״פ זצ״ל, 
כתב: ״היה מרא דארעא דישראל, הן במובן החומר, לייסד ולבסס את היישוב בחירוף נפש, והן 
במובן הרוחני, לקבוע הלכות התלויות בארץ בגאונות נפלאה, כפי דרך הקודש שקיבל מרבו 
התנא האלוקי הגר״א זצוק״ל, כפי מה שהראה בספרו הגדול ׳פאת השולחן׳. רק אלו שבאו עמו 
במגע ומשא על דבר היישוב הקדוש הכירו את ערכו הגדול, כמו מרן ה׳חת״ם סופר׳ שהכירו 
וידע להחשיב אותו לגאון בדורו, לפי שאתו בא בדברים על דבר ביסוס היישוב הקדוש, למרות 
והביא  ישראל הוא שסידר  נוראות ערכו הגדול״. רבי  ולהסתיר את  חפצו להיות מצניע לכת 

לדפוס את ביאור הגר״א על שו״ע או״ח. 

• רבי חיים כהן, שהיה אב״ד פינסק והגליל. עלה לארץ ישראל במוצאי שנת תקפ״ו, התיישב 
בצפת והיה מראשי כולל פרושים. 

• רבי נתן נטע בן הגאון המקובל רבי מנחם מנדל משקלוב עלה לירושלים בעלייה הראשונה 
יצא  בירושלים.  מכן מנהיג העדה  ולאחר  היה מראשי העלייה  הגר״א בתקס״ח,  של תלמידי 
להלן.  הנזכר  סעדיה  ב״ר  נטע  נתן  רבי  עם  יחד  פרושים  כולל  לטובת  לחו״ל  תקפ״ב  בשנת 
לאחר פטירת אביו, מינוהו ראשי העדה לעמוד בראשם, ואת הסוכנות והגזברות נתנו על שכמו 

של רבי אריה נאמן. נפטר בירושלים בכ״ב בתשרי תר״ז. נקרא ״רבי נטע הגדול״. 

• רבי נתן נטע ב״ר סעדיה. אביו, רבי סעדיה, היה מגדולי תלמידי הגר״א ומשמשו בקודש. רבי 
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$
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נתן נטע עוד זכה לראות את הגר״א ואמר לפניו משניות בעל פה. עלה עם אביו לארץ ישראל, 
ובשנת תקפ״ב יצא כשד״ר לחו״ל . נפטר בירושלים ביום ל׳ בטבת תר״ט. 

• רבי אריה ליב ליאון, מראשי היישוב האשכנזי בצפת. במסמך משנת תקצ״ב הוא חתום בתור 
דיין בית הדין בירושלים יחד עם רבי חיים הורוויץ בעל ״חיבת ירושלים״. אבי משפחת ליאון 

הירושלמית. 

• רבי אריה נאמן )מרקוס( מקיידאן )תק״ס-תרל״ז(, נאמן כולל הפרושים בירושלים וממייסדי 
עליו:  גרייבסקי כתב  ר׳ פנחס  ״החורבה״. עלה ארצה בבחרותו בשנת תקע״ו.  בית הכנסת 
״עסק וטרח הרבה לקיום היישוב והתפתחותו, והיה ממנהלי המוסדות והמפעלים הציבוריים. 
כל ענייני העיר היו עמוסים עליו, וברצון נשא את עול הציבור על שכמו, כי אהבת הארץ בערה 
יריחו, לייסוד המושבה הראשונה  בלבו. היה מהעסקנים הראשונים שפעלו להקמת אדמת 

בארץ ישראל )בשנת תרל״ב(״. 

• רבי שלמה זלמן במוהר״ז וואלף הכהן, שד״ר ארץ ישראל. חותנו של רבי יעקב ספיר. בשנת 
תקצ״ה עבר מצפת לירושלים, ומשם נשלח בשליחות הפרושים להודו. נפטר בדרך שליחותו 

בכלכותא בשנת תר״ז. 

מצב טוב.

10. Rare Letter by the Disciples of the Vilna Gaon about the 
Violent Incidents in Jerusalem and about the Kal VaChomer 
that should be Learned from the Hassidic Community! 
Signatures of the Disciples of the Vilna Gaon, Headed by 
Rabbi Israel of Shklov Author o
A Shadarut letter by the leaders of the Ashkenazic community of Safed and 
Jerusalem for the Shadar Rabbi Zvi Hirsch ben rabbi Yehuda/ Sunday, Kislev 
26 1831. Unlike most of the letters by the disciples of the Vilna Gaon which 
can be seen in auctions. 
The letter is signed by Rabbi Israel of Shklov, a leading disciple of the Vilna 
Gaon and by additional disciples of the Vilna Gaon - Jerusalem and Safed, 
1831. 
In the letter, which was written by the disciples of the Vilna Gaon, they 
explain the importance of financially supporting the settlers of the Land of 
Israel. 
Scribal script (similar to that of Rabbi Aryeh Ne׳eman, one of the signatories 
of the letter). 
On the margins of the letter, the original handwritten signatures of the 
disciples of the Vilna Gaon, the founders of the Jewish Yishuv in the Land of 
Israel, supervisors and heads of yeshiva in Jerusalem and Safed - Rabbi Israel 
of Shklov being the most well-known among them. 
The letter was given to the Shadar Rabbi Zvi Hirsch for raising funds. His 
mission is almost completely unknown and is rarely referred to by research 
literature, including Avraham Ya׳ari׳s comprehensive book ״Shluchei Eretz 
Israel״. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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פאלוב  מקהילת  עתיקה  תעודה   .11
בשנת תקפ״א על סידורי המקומות בבית 

המדרש – חתימות חשובות
הקהילה.  מראשי  ארבעה  המסמך  על  חתומים 

אחד מהם: ״ 

ארי׳ בהרב ר׳ יעקב יעקבקא...״ )!(. 

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

הכותל...״. 

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

11. Ancient Certificate 
from the Palov 
Community in 1821 
regarding the Seating 
Arrangement at the Beit 
Midrash – Important 
Signatures
Signatures of four of the 
leaders of the community. 
Fair-good condition. Omission 
in the side of the leaf. Typical 
wear. 
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פתיחה 
Opening Price

1,200$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 3,000$
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12. ״ברכת הקמת התורה״ - מכתב בכתב 
שמעון  רבי  הישיבה  ראש  של  קודשו  יד 
שקופ בעל ׳שערי יושר׳ – גרודנא, תרצ״א 

]1931[
תוכן המכתב: בקשת תמיכה ועזרה לישיבתו ׳שער 
התורה׳ בגרודנא – מהישיבות הגדולות והחשובות 
בליטא באותה תקופה, אשר גדלו בה רבים מגדולי 

ישראל. 

השורר  והדחק  הלחץ  לגודל  ודברים  אומר  ״...אין 
בכלכלת הישיבה וסכנת נפילה מפחיד אותנו לכן 
כל הנותן יד לעזרנו הוא מחזק ידינו להחזיק מעמד 
בעת צר ומצוק]ה[ ובברכת הקמת התורה יתברך 

כבוד תורתו הרם וכל העוזרים על ידו״. 

הוא  הגרש״ש.  של  רשמי  דף  על  כתוב  המכתב 
חותם בברכת ״חג כשר ושמח, שמעון יהודא הכהן 

שקאפ״. 

מצב טוב. מעט כתמים. חורי תיוק.

12. Letter handwritten by the Head of the Yeshiva Rabbi 
Shimon Shkop Author of ׳Sha׳arei Yosher׳ – Grodno [1931]
The content of the letter: a request for support and help for his yeshiva 
 in Grodno – one of the largest and most important yeshivas ׳ar HaTorah׳Sha׳
in Lithuania at the time. 
Written on Rabbi Messas׳ official stationery. 
Good condition. Some stains. Filing holes. 

13. Important Letter by the Aderet as the ״Rabbi of the 
Ashkenazic Community״ of Jerusalem – Extremely Rare
A letter handwritten and signed by the Gaon Rabbi Eliyahu David Rabinowitz 
Te׳omim [Jerusalem, 1903?]. 
The addressee: the Gaon rabbi Zvi Hirsch Walk Av Beit Din of Pinsk. 
Letters by the Aderet from t his period, especially on his official stationery 
and with his logo: ״Rabbi of the Ashkenazic Prushim Community״ (Hebrew) 
are extremely rare! 
The content of the letter: various arrangements concerning the community 
that are the responsibility of the Aderet. 
On the lower part of the last page, several lines ״in memory״ were added, 
handwritten by an anonymous writer in Pinsk, presumably one of the rabbis 
of the town. 
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פתיחה 
Opening Price

1,000$

הערכה
Estimated Price

2,000$ - 2,500$
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13. מכתב חשוב וארוך מהגאון 
עדת  של  כ״רבה  האדר״ת, 
נדיר   – בירושלים  האשכנזים״ 

מאוד!
מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו גאון 
הגאונים מרן רבי אליהו דוד רבינוביץ-

תאומים, ]ירושלים, תרס״ג?[. 

וואלק  הירש  צבי  רבי  הגאון  הנמען: 
זצ״ל אב״ד פינסק. 

האדר״ת  של  מכתבים  נדירות: 
מתקופה זו, במיוחד על הדף הרשמי 
לעדת  ״רב  שלו:  הלוגו  עם  שלו 
נדירים  הנם  פרושים״,  אשכנזים 

ביותר! 

בעדה  שונים  סידורים  המכתב:  תוכן 
האדר״ת.  של  שבאחריותו  בירושלים 
שני  ״שלחתי  כותב:  הוא  היתר  בין 
החפצים״  את  לשום  ב״ד  שמשי 
יתרמו  מהם  אחד,  נפטר  שהותיר 

למצוות הכנסת כלה וליתומים העניים. 

בהמשך המכתב הוא מתייחס לקרקע שקנתה זקנתו של ]ר׳ חיים[ הירשנזון, וכותב: ״הוא איננו 
עוד פה בירושלים, וזה כמה שנים שהוא דר בסטאמבול... הוא המחבר ירחון המסדרונה שהיה 

בפעה״ק זה רבות בשנים״. 

בסיום דבריו כותב האדר״ת: ״והנני לבשר להדר״ג שי׳ משלומינו ב״ה, תוך עמי אנכי יושב בשלוה 
והשקט, אך זקנה וחולשה קפצה עלי מאוד ל״ע, ד׳ יחזקני ויאמצני ויחזירני לתורתו ולעבודתו 

הק׳ לקנות שלמות נפשי ]בשארית[ ימי חלדי״. 

בחציו התחתון של העמוד האחרון, נוספו מספר שורות ״לזכרון״, בכתב יד של כותב אנונימי 
היושב בפינסק בשנת תרס״ג, כנראה אחד מרבני העיר. 

תולדותיו 

נודע  שבליטא.  ומיר  פוניבז׳  של  רבן  היה  )האדר״ת(  תאומים  רבינוביץ׳  דוד  אליהו  רבי  הגאון 
כאחד מגאוני הדור המופלאים. חיבר למעלה ממאה חיבורים מלאי גאונות ובקיאות מרשימה, 

חלקם טרם נדפסו עד היום. 

כאשר קיבל את הצעת קהילת האשכנזים בירושלים לכהן כרבה במקום מרן רבי שמואל סלנט 
שהיה אז זקן מופלג )בהסכמתו ובהמלצתו של הרב סלנט(, נענה להצעה, ובכ״ו באדר תרס״ו 
כי הוא  לו, הכריז הרב סלנט  ירושלים. בקבלת הפנים שנערכה  עלה ארצה לכהן כרבה של 
מעביר לאדר״ת את כתר הרבנות, אולם האדר״ת דחה זאת מיד ולא הסכים לשבת בכסאו של 
הרב סלנט אלא על ידו. וכך ניהלו שניהם יחד את ענייני הציבור, ואנו מוצאים את חתימותיהם יחד 
על כרוזים מאותן שנים. כחלק מעבודתו טיפל האדר״ת בשאלות בענייני מצוות התלויות בארץ 
שהגיעו מהמושבות החדשות )שטרם התמנו להן רבנים(, כמו שאנו רואים במכתב הנדיר שלפנינו. 

בהוראתו, סידר הרב יחיאל מיכל טיקוצ׳ינסקי שהיה אז אברך צעיר לוח זמני היום מעודכן לפי 
אופק ירושלים. 

רק כשנתיים כיהן האדר״ת כרבה של ירושלים. למגינת לב, בג׳ באדר א׳ תרס״ה נפטר בגיל 
צעיר יחסית )עוד בחייו של הגר״ש סלנט הישיש!(, לאחר כמה חודשים בהם היה חולה, ונקבר 
בהר הזיתים, סמוך לקברו של מהרי״ל דיסקין. לפי פטירתו ציווה על בניו כי לאחר מותו לא יציינו 
תארי שבח, ואפילו לא ׳יהודי כשר׳, אלא יהודי ש׳כל ימיו חפץ להיות יהודי כשר׳. חתנו, היה מרן 

הראי״ה קוק זצ״ל, שישב על כס הרבנות בירושלים החל משנת תר״פ.
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14. מכתב חידושי תורה מופלאים מהגאון האדיר ״הרוגוטשובר״ 
רבי יוסף ראזין זצ״ל – תרפ״ז ]1927[

תוכן המכתב: ימים נוראים, השגחה פרטית, טהרה רוחנית, פשט בדברי הרמב״ם, 
ועוד ועוד. 

רוב המכתב בלשון הקודש, וכמה שורות ביידיש. 

נשלח לקראת ראש השנה תרפ״ח. 

בין היתר גם כותב ״לידידי הרב החו״ב כמהור״ר שלמה יוסף נ״י״. 

כתוב על גבי גלויה. 

מצב טוב. בלאי סביר.

14. Letter of Torah Novellae by the ״Rogatchover 
Gaon״ Rabbi Yosef Rosen – [1927]
The content of the letter: Yamim Nora׳im, Providence, spiritual 
purity, Pshat in the Rambam and more. 
Most of the letter is in Hebrew, several lines are in Yiddish. 
Sent before Rosh HaShana 1928. 
Written on a postcard. 
Good condition. Reasonable wear. 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

200$
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15. מכתב בחתימת רבי יצחק אהרן איטינגא אב״ד לבוב 
ונשיא ארץ ישראל בגליציה - ]תרי״ט?[

היה   )1827-1891 תקפ״ז-תרנ״א  זצ״ל  איטינגא  אהרן  יצחק  רבי  הגאון 
מגדולי דורו. נולד לאביו רבי מרדכי זאב איטינגא זצ״ל. נחשב בתקופתו 
כאחד מגאוני הדור, ומכל קצוי ארץ הפנו אליו שאלות הלכתיות, כפי שניכר 
מהשו״תים מאותה תקופה. היה חסידו של רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, 

ואחר כך התקרב להרה״ק רבי חיים מצאנז. 

מצב טוב. בלאי.

15. Letter Signed by Rabbi Yitzchak Aharon 
Itinga Av Beit Din of Lvov and President of the 
Land of Israel [1859?]
 Good condition. wear.
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16. פסק דין בחתימת גאוני מקנס: 
שמואל  רבי  בירדוגו,  יעקב  רבי 
בירדוגו  דוד  רפאל  ורבי  טולידאנו, 
שנות  אמצע  ה-19,  המאה  ]סוף   –

הת״ר[
מצב טוב. סימני קיפול וקרעים קלים.

16. Psak Din Signed by 
the Geonim of Meknes: 
Rabbi Yaakov Berdugo, 
Rabbi Shmuel Toledano 
and Rabbi Raphael David 
Berdugo 1840s. 
Good condition. Fold marks and 
small tears 

מרבי  ביותר  נדיר  מכתב   .17
שמואל גרשוני זצ״ל ערב פטירתו, 
בסופו   / החיים  עניין הארכת  על 
נכתב תיאור פטירתו הפתאומית, 
הסופר  הנמען,  של  ידו  בכתב 
פריט   – מזח  יהושע  והעיתונאי 

מרגש, יחיד ומיוחד במינו!
רבי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
יעקובשטט  אב״ד  גרשוני  שמואל 
מזח.  יהושע  העיתונאי  אל  ודווינסק, 
דננבורג ]דווינסק[. נכתב בשנת תרמ״ח 
בתאריך,  חסרון  עם  קרע  שישנו  )הגם 
להלן,  שיובאו  הדברים  מתוך  מוכח 
שהמכתב נכתב בשנת חייו האחרונה(. 

המכתב הוא למעשה סקירה או ביקורת 
החיים״,  ״אהבת  מזח,  של  מאמרו  על 
העוסק בעניין הרעיון להאריך את החיים 
גרשוני:  הרב  כתב  היתר  בין  האנושיים. 
יותר  החיים  להאריך  ״ההשתדלות 
כלי ההשגחה  היא  – אשר  מכפי הטבע 
איננו   – המאמינים  דעת  לפי  העליונה 
במאמר  זה  נכלל  ״ולדעתי  מועיל״. 
על  ב׳,  חי.  אתה  כרחך  על  א׳,  המשנה: 
עתיד  אתה  כן  ועל  ג׳,  מת.  אתה  כרחך 

ליתן דין וחשבון״. 

גרשוני:  הרב  כותב  המכתב  בהמשך 
אוהב  אנוכי  שאין  דרכי  את  אתה  ״יודע 
שיבוא  אם  כי  דורש,  נאה  להיות  רק 
שצריך  לך  לעורר  הנני  מקיים׳,  ל׳נאה 
 ... החיים  שאהבת  במאמרך  להוסיף 
להשארת  חותך  מופת  להוכיח  נוכל 
הנפש... ורק מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת״, ומאריך בעניין החיים והמוות. 

זה,  מכתב  כתיבת  לאחר  ספורים  ימים 
והסתלק  גרשוני,  שמואל  רבי  נפטר 

לעולם החיים! 

בעניין  שעוסק  זה,  מכתב  כי  נמצא 
הוא  האמת,  לעולם  והמעבר  הפטירה 
מעין ״צוואה״ שלו! ובה הוא מוסר בטוב 
הרוחנית  השקפתו  תמצית  את  טעם 
כפרוזדור  הזה  העולם  על  והמוסרית 
לעולם הבא ועל חשיבות לימוד התורה 

וקיום המצוות בעולם הזה. 

ומסיים הרב גרשוני את דבריו: 

עוול,  בזה  ואין  מת,  אתה  כרחך  ״על 
ואדרבה ההכרח הוא לטוב, מפאת שעל 

ידי כן ״ואתה עתיד ליתן דין וחשבון״. 

והנה  מזח.  יהושע  הוא  הנמען  כאמור, 
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תיאור  הוסיף  שלפנינו  המכתב  בסוף 
המספר  ידו,  בכתב  ומצמרר  מפתיע 
ימים  אליו  שהגיעה  המרה  הבשורה  על 
ספורים לאחר קבלת מכתב זה - פטירת 

הרב גרשוני! 

״ככלותי להדפיס מכתבו זה בא הבשורה 
וכו׳  הכולל  החכם  הרב  כי  המעציבה 
הר״ר שמואל גרשוני שבק חיים לכל חי 
וילך בדרך כל הארץ ביום י״ט תמוז, עזב 
המצוין  החכם  והסופר  לאנחות.  אותנו 
יהודה ליב גמזו ]תושב דווינסק[ הספידו 

כהלכה בהצפירה ... תרמ״ח תנצב״ה״. 

ההשגחה  פלאי  מאתנו  נסתרות  אכן, 
העליונה... 

ואב״ד  כרב  כיהן  גרשוני  שמואל  רבי 
בקהילת יקובשטט כעשר שנים, ואחר כך 
]דיננבורג[.  בדווינסק  העדה  לרב  נבחר 
מטעם  רב  במשרת  כיהן  לכך,  בנוסף 
רבות.  שנים  במשך  בדווינסק  הממשלה 
תורניים  בספרים  מופיעות  הסכמותיו 
הרב  פרסומו  על  המעידה  עובדה  רבים, 
מעמדו  ועל  באירופה,  ישראל  בקהילות 

הרם. 

באופן  נדירים  הנם  ידו  בכתב  מכתבים 
יוצא דופן, ולא מצויים כלל וכלל במכירות 

פומביות!!! 

יהושע  )גם:  ֵמַזח  הלוי  חיים  בן  יהושע 
מייזאח;  גם  )״יח״ס״(;  סגל  חאימָאוויטץ 
בשבט  כ׳   -  Мейзах; 1834 ברוסית: 
סופר,  היה   )1917 בפברואר   12 תרע״ז, 

עיתונאי, פובליציסט ועורך יהודי רוסי עברי ויידי. חיבר עשרות ספרים. 

המכתב שלפנינו נדפס בספר ׳פרחים ושושנים׳ מאת יהושע מזח, יחד עם ההערה של 
מזח, אך בדף המקורי שלפנינו ישנם משפטים משמעותיים, הן במכתב והן בהערתו של 
מזח, שהועבר עליהם קו, ואכן בספר הם לא מופיעים! כך למשל פתיחת ההערה: ״ככלותי 
להדפיס מכתבו זה בא הבשורה המעציבה...״, שבעצם חושפת את הסיפור הטראגי סביב 

מכתב זה שלפנינו. כך גם חסרות מילים נוספות בדפוס. 

מצב בינוני-סביר.

17. Extremely Rare Letter by Rabbi Shmuel Gershoni on the 
Eve of His Death, about Prolonging Life / Appearing at Its 
End is a Description of His Sudden Death Handwritten by 
the Addressee, the Writer and Journalist Yehoshua Mezach 
– a Touching, Unique Item!
Letters handwritten by Rabbi Gershoni are extremely rare and rarely 
appear in auctions! 
Fair-reasonable condition. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

26

מכתבים  מסמכים,  אוסף   – בבודפשט  היהודית  הקהילה  מארכיון   .18
ותעודות, וכתובה

א. מכתב אל הקהילה, מאת הג׳וינט, בנוגע לאספקת מצות לפסח 1941. 

ב. שני מסמכים של חנות לבשר כשר, בבודפשט. 1933. מצב טוב, בלאי אופייני. 

בשוליים.  פגמים  בינוני-טוב.  מצב  הפליטה.  שארית  בודפשט,  מאוד,  נדירה  כתובה  ג. 
קמטים, סימני קיפול. מלבד זאת מצב סביר. 

בשל  בשולים  פגמים  בחלקם  השואה.  טרם  ה-40  משנות  וחוזרים  מכתבים  עשרה  ד. 
איכות הדף. 

ה. מכתב מאת החברא קדישא בבודפשט, 1921. מצב טוב, פגמים קלים. 

18. from the Archive of the Jewish Community of Budapest 
– Collection of Documents, Letters, Certificates and a Rare 
Ketubah
Fair-good overall condition.
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תפילות   - סולובייציק  הגרי״ז  ממשפחת  היסטורי  מכתב   .19
לשלומה של הרבנית לקראת לידת בנה

חיים׳  ׳תורת  ישיבת  לרבני  ממוען  סולובייציק,  הגרי״ז  של  רשמי  נייר  גבי  על  מכתב 
בירושלים, רבי שמחה וינוגרד ורבי זרח אפשטיין. בריסק, תרפ״ו. 

הרבנית אשת מרן הגאון אבד״ק שליט״א ]= הגרי״ז[ מרת אלטא הענדל בת הר״ר חיים 
ללדת  הרה  היא  כי  ובריאותה  לשלומה  להתפלל  שי׳  הדר״ג  מאת  תבקש  ]אוירבך[... 
אחשוב  מאוד,  מפוחדת  והיא  ל״ע,  וחולה  ל״ע  מאוד  חלושה  והיא  טוב,  למזל  בקרוב 
למותר להרבות בזה דברים כי בטח ימהרו להתפלל בכל המקומות הנהוגים להתפלל 
במקומות הקדושים, וגם להתפלל על קבר אביה זקנה הגאון ר׳ מאיר אויערבאך זצ״ל... 

כנפש מוקירם ומברכם דוש״ת באהבה משה ---״. 

בהמשך הוסיף: ״כן יתפללו נא לשלום מרן הגאון שי׳ ]=הגרי״ז[ ושלום צאצאיהם שיח׳ 
לבריאות...״. 

הרבנית מבריסק עמדה ללדת את בנה חיים, לימים רבי חיים סולובייצ׳יק. נפטר בשנת 
תשס״ד. 

מצורפת המעטפה המקורית, עם לוגו רשמי של הגרי״ז. 

מצב טוב. 

19. 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
Letter on the official stationery of Rabbi Yitzchak Ze׳ev Halevi Soloveitchik, 
addressed to the rabbis of the ׳Torat Chaim׳ Yeshiva in Jerusalem, Rabbi 
Simcha Winograd and rabbi Zerach Epstein. Brisk, 1926. 
Good condition. 
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ידו ובחתימתו של הגאון רבי  20. מכתב תורני חשוב וארוך מאוד בכתב 
שלמה אברהם רעזעכטא ״הגאון מאוזרקוב״ בעל ׳ביכורי שלמה׳

הגאון רבי שלמה אברהם רעזכטע, ״הגאון מאוזרקוב״ )תר״ג-תרפ״ח(, מגדולי המשיבים 
בדורו, התכתב עם גאוני דורו המובהקים כמו רבי יצחק אלחנן מקובנא, רבי יהושע מקוטנא, 
רבי אברהם מסוכטשוב, רבי אברהם מרדכי מגור, ה״שדי חמד״ ועוד. תשובותיהם נדפסו 

בספרו רב הכמות והאיכות שו״ת ״ביכורי שלמה״ )פיעטרקוב, תרנ״ד(.

20. 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׳
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זוג  עליית  על  ביותר  נדירה  קדומה  תעודה   .21
 - הקודש  לארץ  פשעוורסק  מקהילת  יהודים 

טשרנוביץ, תר״ד – חתימות העולים
אחריהם  שמותירים  לממון  המתייחסת  יד  בכתב  תעודה 
בקרוב  לעלות  המתעתדים  רבקה  וזוגתו  זעליג  ר׳  הנגיד 

לארץ הקודש. תר״ד ]1884[. 

לפנינו מסמך אותנטי מרגש, על עליית יהודים לארץ ישראל 
חתומים  ועליו  בארץ,  האשכנזי  הישוב  התייסדות  בראשית 

העולים בעצמם! 

תעודות עתיקות כגון זו שלפנינו הנן נדירות באופן יוצא דופן, 
ולא מצויות במכירות!!! 

מתוך התעודה: 

״הנגיד ר׳ זעליג התחייב ליתן כל אשר יש לו, היינו הבית אשר 
ובבהמ״ד דשם  והמקומות בבהכ״נ  בק׳ פעשווערסק  לו  יש 
מה  ועל  הנ״ל  הנסיעה  לצורך  לו  שיש  הדברים  שארי  וכל 
שיצטרך להם בעוד שידורו שם כל ימי החיים... ובעוד שיגזור 

הש״י שיהיו בחיים ...״. 

״כשיחזור אחד מהם מנסיעה הנ״ל אזי יוחלט כל אשר יהי׳ 
האמור  כל  לקיים  כרצונו  יהי׳  אשר  שכנגדו  לשם  להחוזר 

הנ״ל״. 

שישאר  העיזבון  כל  הנ״ל...  אשתו  את  להחיים  וישבוק  הנ״ל  זעליג  ר׳  ח״ו  שיעדר  ״באם 
מבעלה הנ״ל ואין ליורשיו עליה שום טו״מ ושום שבועה... ״. 

״ולראי׳ באו בעצמם על החתום יום ואו ערש״ק שלשים וששה למב״י כ״א לירח זיו שנת 
ה׳דר״ת ]תר״ד[ לפ״ק פה ק׳ טשערנאוויץ ]?[ והכל שריר וקיים״. 

]חתומים זוג העולים:[ 

״זעליג מפשעווארסק״. 

״רבקה לאה מסטאניסלאב״. 

]חתומים שני העדים:[ 

״דוד ישראל חתן ר׳ חיים דוב שו״ב״. 

״אברהם אביש חתן ר׳ יצחק״. 

מצב בינוני-טוב. פגמים.

21. Early Rare Certificate Pertaining to the Immigration 
of a Couple of Jews from the Pshevorsk to the Holy Land 
– Chernowitz, [Early 19th Century?] – Signatures of the 
Immigrants
A handwritten certificate referring to the estate of the Naggid R. Zelig and 
his wife Rivkah who intend to immigrate to the Land of Israel. Late 18th 
century or early 19th century. 
Before us is an authentic touching document pertaining to the immigration 
of Jews to the Land of Israel during the establishment of the Ashkenazic 
Yishuv in the Land of Israel, signed by the immigrants themselves. 
Fair-good condition. Blemishes. 
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כולל  ראשי  בחתימות  מעניין  מסמך   .22
התרומות  העברת  סידור  אודות  פולין, 
יעקב  רבי  והקבלה׳  ה׳כתב  בעל  ששלח 
צבי מקלנבורג אב״ד קניסבורג – ירושלים, 

תרט״ז – חותמת נדירה של הכולל
חתומים על המסמך: 

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

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

רבי פישל לוי ]רובין[ ממונה הכולל. 

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

בשנת תרכ״א. 

מצב טוב. 

22. Interesting Letter 
Signed by the Heads 
of Kollel Polin, about 
the Transfer of the 
Donations Sent by 
the Author of ׳Ketav 
V e H a K a b b a l a h  ׳
Rabbi Yaakov Zvi of 
Kalundborg Av Beit 
Din of Koenigsbourg – 
Jerusalem, 1856 – Rare 
Stamp of the Kollel
Signed by Rabbi David Tuvya 
of Łomża, Rabbi Fischel Levi 
[Rubin] and Rabbi Mordechai 
Meir Robinson. 
Good condition. 
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מראשי  חשוב  מכתב   .23
העדה  אל  ווילנה  קהילת 
בעניין  בירושלים,  האשכנזית 
זאב  רבי  השד״ר  מסעות 
גדולי  אצל  וביקוריו  וולפינזון 

הדור – תרכ״ד? ]1864[
מכתב מאת רבי צבי הירש מוולאזין 

]?[ בשם ראשי קהילת וילנה. 

סופר  של  ידו  בכתב  כתוב  המכתב 
הקהילה ומראשיה, רבי אברהם דוד 
צבי  רבי  ידי  על  וחתום  שטראשון, 

הירש הנ״ל. 

וילנה, תרכ״ד ]?[. 

בתחילת המכתב התייחסות לסכומי 
הכסף שהגיעו לישוב הישן בירושלים 

מאת עדות ישראל באירופה. 

לאחר מכן כותב רבי צבי הירש: 

״משולחם הר״ז וואלפינזאהן היה פה 
ובקאוונא ודעת הה״ג דמחוז קאוונא 
לירד עם משולחם לד״ת ויקוב הדין 
לרבי  הכוונה  כנראה  ביניהם...״. 
שהתמנה  ספקטור,  אלחנן  יצחק 
בה  שנה  באותה  קובנה  לרבנות 

נשלח המכתב. 

יוסף  ]=רבי  דסלוצק  להגאון  משולחם  נסע  ״והנה 
ועדיין אין אתנו  פיימר, מגדולי דורו[, ומשם למינסק, 
קבלו  כמה  חשבון  לנו  ושלחו  שמה.  פעל  מה  יודע 

כבודם מידינו ומהגרא״ק נ״י...״. 

צבי  נ״י,  הרוזנים  הרבנים  בפקודת  וחותם  ״הכותב 
הירש מוולאזין יצ״ו״. 

השד״ר ]״המשולח״[ הנזכר כאן הוא רבי זאב וולפנזון 
 ?1812 )נקרא גם ״וועלוויל בעאבעס״ על שם אשתו, 
האשכנזי  הישן  ביישוב  מרכזי  פעיל  היה   )1881  –
המוסדות  ומבוני  ה-19,  המאה  באמצע  בירושלים 

המרכזיים של העדה האשכנזית בעיר. 

רבי זאב וולפנזון היה פעיל מרכזי בהשגת הכרה של 
לכל  כיהודים  האשכנזית  בעדה  העות׳מאני  השלטון 
אז  שעד  והספרדים  האשכנזים  בין  ובהפרדה  דבר, 
בין  השלטונות.  בפני  היחידים  המוכרים  היהודים  היו 
השאר השיג הכרה של השלטון בשחיטה האשכנזית 
הנפרדת, בקבורה אשכנזית נפרדת, וכן רכש על שמו 
בירושלים,  הזיתים  בהר  האשכנזי  הקברות  בית  את 
קדישא״  ה״חברה  את  ייסד  הוא  הכולל.  עבור 

האשכנזית וניהל אותה עד מותו. 

מצב טוב.

23. Important Letter 
by the Leaders of the 
Vilnius Community 
to the Ashkenazic 
Community of 
Jerusalem, about 
the Journeys of the 
Shadar Rabbi Ze’ev 
Wolfson and His 
Visits to Leading 
Rabbis in Europe – 
[1864?]
A letter by Rabbi Zvi Hirsch 
of Volozhin [?] on behalf of 
the leaders of the Vilnius 
community. 
Handwritten by the scribe 
of the community and 
one of its leaders, Rabbi 
Avraham David Strashon 
and signed by Rabbi Zvi 
Hirsch. 
Good condition. 
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24. מכתב מר׳ זאב וולף לוין בעניין מסחר האתרוגים מארה״ק – תרנ״ח 
]1898[

נשלח אל רבי בייניש סלאנט, בנו של מרן הגר״ש סלאנט, אשר עסק במסחר באתרוגים. 

כתוב על דף רשמי.

24. Letter by Rabbi Ze’ev Wolfson about the Trade of 
Etrogim from the Holy Land – [1898]
Sent to Rabbi Beinish Salant, the son of Rabbi Shmuel Salant, who was 
in the Etrogim trade. 
Written on official stationery. 
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מכתב  מאוד:  נדיר   .25
ובחתימתו של  ידו  בכתב 
אהרן  יצחק  רבי  המגיד 
׳בית  בעל  מוילקומיר 
עקיבא  רבי  אל  אהרן׳, 
׳לב  בעל  שלזינגר  יוסף 
ירושלים,   – העברי׳ 

תרמ״ז
מכתבים מהמגיד מוילקומיר 
כל  ביותר,  נדירים  הנם 
זה  כמו  מעניין  מכתב  שכן 

שלפנינו. 

המגיד  המכתב:  תוכן 
העברי׳  ׳לב  מבעל  מבקש  מוילקומיר 

את חיבוריו, תמורת החיבורים שלו שהוא שלח לו. הוא 
בתורת  אחד  כנגד  אחד  העברי׳,  ה׳לב  ושל  שלו  הספרים  את  מפרט 

חליפין. בסיום המכתב הוא כותב: ״ומה שדחקני כעת כי רצוני ברצון ית״ש לסדר איזה 
חיבור אודות איסור השקאלעס – אצטרך לחיבוריו להעזר בצחות הלשון כי אני אין כחי 

בפי ובלשוני לדבר צחות וכדומה״. 

רבי חיים יצחק אהרן הכהן רפפורט, המכונה: המגיד מוילקומיר )ה׳תקס״ב - י״ד באלול 
ה׳תרס״ד( היה רב ומגיד מישרים בליטא ובירושלים ומחבר ספרים רבים. 

בראש חודש אב ה׳תרל״ז בהיותו רב בוילקומיר פרצה שריפה גדולה בעיר ונשרפו בתי 
כנסיות ובתי מדרשות וכן מאות בתים ואפילו אנשים נשרפו בשוק, ולמרות היותו באיזור 
השריפה ניצל בנס ואף הצליח להציל את כל כתבי היד שלו חוץ מכתב היד על עין יעקב 

)׳עיני יצחק׳( שנמצא לאחר זמן בחיפושים מרובים. 

בשנת ה׳תרמ״ב )1882( עלה ארצה והתגורר בירושלים והחל לכהן כמגיד בבית הכנסת 
הגדול והחשוב ביותר בירושלים, ׳בית יעקב׳, בחורבת רבי יהודה החסיד. 

בזקנותו התגורר במושב זקנים ׳מושב זקנים וזקנות ירושלים ת״ו׳, ובחודש אדר ה׳תרס״ד 
בהיותו בן מאה ושתיים צולם בפרסומת למושב זקנים, ומסביב לתמונה כתבה מתוך עיתון 
המליץ אודות הרב, דברי שבח אודותיו מפי גבאי המושב וידידו מנוער רבי יצחק דאנציג, 
ובסוף נאמר כי הרב כותב וחותם את שמו בלי צורך במשקפיים. בכך היה למעשה ״זקן 

רבני ירושלים״ באותה תקופה. 

מספריו: בית אהרן, כתר תורה, מנחת אהרן, עיני יצחק, ועוד. 

מצב טוב, כתמים ופגמים קלים.

25. Extremely Rare: A Letter Handwritten and Signed by 
the Maggid Rabbi Chaim Yitzchak Aharon Hacoghen 
Rappaport of Wilkomir Author of ׳Beit Aharon׳, to Rabbi 
Akiva Yosef Schlesinger Author of ׳Lev HaIvri׳ – Jerusalem, 
1887
Letter by the Maggid of Wilkomir are extremely rare, let alone such an 
interesting letter like the one before us. 
The content of the letter: The Maggid of Wilkomir asks for the essays of 
the author of ׳Lev HaIvri׳ in return for the essays he had sent him. He lists 
his books and those by the ׳Lev HaIvri׳, one in exchange for the other. 
Good condition, stains and minor blemishes. 
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היסטורית  תעודה   .26
בחתימות גאוני ירושלים, 
החצר״  ״מחלוקת  בעניין 
 – תרכ״ה  ירושלים,   –

חתימות חשובות
״בדבר  ממונית  תעודה 
אשר  והעניינים  הסכסוכים 
בין  מטה  החתומים  בינינו 
ובהעניינים  לחבירו  אחד 
עלינו  יש  אשר  והסכסוכים 
הח״מ מאת הכוללים דפעה״ק 
הן  הנ״ל,  פרושים  כוללות 
תורה  התלמוד  בענייני 
חיים[,  ]עץ  הנ״ל  דכוללות 
וישיבת עץ חיים, ועניין החצר 
... נתרצנו להתדיין בכל הנ״ל 
האלה  הרבנים  שלושה  בפני 
מוהר״ר  אותם...  בחרנו  אשר 
האב״ד  נ״י  אויערבוך  מאיר 
דק׳ קאליש, והרב הג׳ מוהר״ר 
הג׳  והרב  נ״י,  סלאנט  שמואל 
כהנאוו  נחמיה  משה  מוהר״ר 

נ״י אב״ד דק׳ חאסלוויץ...״. 

מתייחסת  זו  תעודה 
ל״מחלוקת החצר״ שהסעירה 
הישוב  את  ימים  באותם 

התקופה  חוקרי  אצל  בהרחבה  ונידונה  בירושלים,  הישן 
׳החצר  יג,  ׳זכרון לחובבים הראשונים׳,  )ראו למשל בספר 

מראדישקוביץ׳(. 

חתומים ארבעת בעלי הדין: 

מייסד  ]מראדישקוביץ,  הכהן  בנימין  שאול  רבי 
איצל׳ה  רבי  הגאון  של  תלמידו  חיים,  עץ  ת״ת 

מוולוז׳ין[. 

רבי יהודה ליב יעבץ 

רבי יצחק יעקב סופר חאסלאוויצער 

רבי אריה ליב הכהן. 

בכתב  שורות  שלוש  מכן  לאחר 
עדים  של  ובחתימתם  ידם 

המאשרים את החתימות של 
הנ״ל.  הדין  בעלי  ארבעת 

העדים הם: יוסף בן יעקב 
סגל, וחנוך בן זאב. 

מעט  טוב.  מצב 
כתמים.

26. Historical 
C e r t i fi c a t e 
Signed by 
the Geonim 
of Jerusalem, 
about “Machloket 
HeChatzer” – 
Jerusalem, 1865 – 
Important Signatures
A financial certificate pertaining 
to the conflicts between the 
Kollelim of Jerusalem known as 
&quot;Machloket HeChatzer&quot; 
(The Yard Conflict) which upset the old 
Yishuv of Jerusalem. 
Signed by the four litigators Rabbi Yehuda 
leib Tavetz, Rabbi Shaul Binyamin Hacohen, 
Rabbi Yitzchak Yaakov Sofer Chaslavitzer and 
Rabbi Aryeh Leib Hacohen and their witnesses 
Yosef Ben Yaakov Segal and Chanoch Ben Ze’ev. 
Good
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מעיה״ק  מרע,  שכיב  צוואת   .27
לבית  הונו  את  המנדב  ירושלים, 
הכנסת ׳שערי ציון׳ - חתומה על ידי 

שני עדים – תרל״ט
מפורטים  יד,  בכתב  הכתוב  במסמך, 
מפאסוועל(  אליעזר  )ר׳  שהחולה  הסכומים 
לחברת  ציון,  שערי  הכנסת  לבית  מקדיש 
גמילות חסד, וכן לאשתו שהוא מותיר אחריו, 
מרת חיה שרה ]נפטרה בשנת תרנ״ח[, וכן 

לקרובי משפחתו המפורטים בשמותיהם. 

מאיר  ר׳  הוא  הנ״ל  כל  על  ״אפוטרופוס 
אניקשטר״. 

מאיר  ב״ר  אהרן  רבי  העדים:  שני  חתימת 
ב״ר  ליב  יהודא  ורבי  הורוויץ,  סג״ל  שמואל 

משה מפאיינווז ]פוניבז׳?[. 

שנת  נכתבה  הזיתים  בהר  מצבתו  על 
פטירתו: תרמ״ח. 

מצב טוב. פגמים קלים.

27. Last Will and Testament 
of a Sick Jew from Jerusalem 
– Bequeathing His Fortune 
to the ׳Sha׳arei Zion׳ 
Synagogue – Signed by Two 
Witnesses – 1879
The handwritten document 
specifies the sums that the sick Jew 
(R. Eliezer of Poswol – died in 1888) 
bequeaths to the Sha׳arei Zion 
synagogue, to a charity organization 
and to his wife, Mrs. Chaya Sarah 
[died in 1898] and other relatives. 
The document is signed by two 
witnesses: Rabbi Aharon ben Rabbi 
Meir Shmuel Segal Horowitz and 
Rabbi Yehuda Leib ben Rabbi Moshe 
of Ponovezh [?]. 
  Good condition. Minor blemishes. 
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28. טופס מקורי בכתב יד של תקנות כולל עסטרייך – ירושלים, תרי״ז
מקור: מארכיונו של רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים. 

שלושה עמודים כתובים בעברית. על דף אחד. 

״אנחנו בני כולל עסטרייך... בשקדינו לטובת כוללינו הי״ו, נזכיר בכאן תקנות קבועות כפי 
אשר נפרטם אחת לאחת...״. 

המסמך  של  מקורית  בטיוטה  ומדובר  יתכן  הממונים.  שמות  מילוי  וללא  חתימות  ללא 
שפורסם. 

סה״כ מנויות כאן שבעה עשר תקנות חשובות ומעניינות. 

מצב טוב מאוד.

28. Original Handwritten Form of the Regulations of 
Kollel Estreich – Jerusalem, 1857
Provenance: from the archive of Rabbi Shmuel Salant, the rabbi of 
Jerusalem. 
Three written pages, in Hebrew, on one leaf listing seventeen important 
and interesting regulations. 
Since there are no signatures, this is possibly a draft of the original 
document. 
Very good condition. 
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 – יד  בכתב  תנאים  שטר   .29
ירושלים, תרנ״ג – חתימות העדים

יצחק  ]מרדכי?[  העדים:  שני  חתומים 
בהרב ]מוהרא״ל?[ ורבי דוד משה הלוי 

עפשטיין. 

מצב בינוני-טוב.

29. Handwritten Shtar 
Tena׳im (Engagement 
Contract) – Jerusalem, 1893 
– Witnesses׳ Signatures
The signatures of the two 
witnesses: [Mordecghai?] Yitzchak 
Baharav [Moharal?] and Rabbi 
David Moshe Halevi Epstein. 
Fair-good condition. 
Shetar Tena׳im 
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האתרוגים  גידול  על  חשוב  מסמך   .30
בארה״ק סמוך לעיה״ק שכם – עם פרטים 

רבים – ירושלים, תרמ״ג
האתרוגים  גידול  על  מאוד  ומעניין  ארוך  מסמך 
בארץ ישראל, ועל היחסים של העדה האשכנזית 
ושל העדה הספרדית לגידול האתרוגים והמסחר 

בהם. 

על המסמך חתומים רבי רפאל מאיר פאניז׳ל, רבי 
יעקב שאול אלישר, ועוד. לפי דמיון החתימות ניכר 
אולם  המקורי,  המכתב  של  בהעתקה  שמדובר 
ונעשתה ככל  זו הינה קדומה  אין ספק שהעתקה 
שיתכן  המקורי,  המסמך  לכתיבת  בסמוך  הנראה 
ערך  שמקנה  מה  השנים;  במשך  ואבד  מאוד 
היסטורי למסמך שלפנינו, בשל החומר הרב הצפון 
בו בקשר לגידול האתרוגים של ארה״ק ומסחרם. 

מצב טוב. בלאי וקמטים.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

31. צוואה מוקדמת מירושלים ]שנת תרכ״ב[ - חתימות חשובות של רבני 
ירושלים - תוכן מעניין

צוואה ארוכה ועליה חתום ״אהרן ראזענטאל״, הישיש שכתב את הצוואה. 

אחר כך נוספו כמה שורות של העדים, והם חתמו: ״שלום שכנא ...״ ]ילין?[; ״אברהם... חתן 
הר״ן״.

31. Early Last Will and Testament from Jerusalem [1862] – 
Important Signatures of Rabbis of Jerusalem – Interesting 
Content
A long last will and testament signed by Aharon Rosenthal, who wrote it.

30. Important Document about the Growing of Etrogim in the Land of 
Israel Close to Nablus – with many Details – Jerusalem, 1883
A long and most interesting document about the growing of Etrogim in the Land of 
Israel and the relationship between the Ashkenazic community and Sephardic one for 
the growing and trade of Etrogim. 
An early copying of the original document which was apparently done shortly after the 
writing of the original document, which possibly has been lost over the years. 
Good condition. Wear and creases. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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32. מכתב הדיין מבריסק רבי יעקב זלמן ליפשיץ 
לגיסו רבי אליהו קלאצקין אודות מרן רבי שמואל 

סלנט - בריסק, תרע״ב ]1912[
ליבשיץ,   זלמן  יעקב  רבי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
ונשיא  בעיר  היהודית  הקהילה  ממנהיגי  בריסק,  מרבני 

ישיבות בירושלים. בנו של רבי ברוך מרדכי ליבשיץ. 

קלצקין  הרב  של  עזרתו  את  ליבשיץ  הרב  מבקש  במכתב 
לעזור לנכדו )בן בנו( של מרן רבי שמואל סלנט. ומציין שיש 
שתי סיבות לתמוך בו, הן מפאת ״יקרת האיש״ המדובר, והן 

מפני כבוד זקנו ״נר המערבי שעל ישראל הדרתו״. 

32. Letter by the Dayan of Brisk Zalman 
Lifshitz to His Brother-in-Law about 
Rabbi Shmuel Salant

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$

לחתונת  העברי׳  ה׳לב  מאת  מיוחדת  הזמנה   .33
בתו – מודפסת בזהב – ירושלים

יוסף שלזינגר: ״החתונה  בנוסח ההזמנה הוסיף רבי עקיבא 
ומצווה  תהיה בס״ד למז״ט בחודש אלול הבא לטובה אי״ה, 
ולשמור  רצון,  ולראות בעת ההיא, עת  לעלות  גוררת מצווה 
את החג במועדו, על כן הקדמתי בקריאה כדי הכנה ולהיות 

פה עמנו ה׳ בהר ציון״. 

בשולי ההזמנה הוסיף )בדפוס( בקשה: 

״אלו הנשארים עוד בחוב על ספרי ׳ברית עולם׳ אשר קיבלו 
ברצון ימחולו למהר ולשלוח את תשלומם – כי השעה צריכא 
התייחסות  ישנה  בהזמנה  שבה  מאוד  נדירה  תופעה  לכך״. 

להזדקקות הכסף עבור הוצאות החתונה. 

הזמנה נדירה מאוד! 

מצב טוב, אולם הדף נחתך לשניים. קרעים נוספים.

33. Special Invitation by the ׳Lev Ivri׳ to His Daughter׳s 
Wedding – Golden Lettering – Jerusalem
An addition handwritten by Rabbi Akiva Yosef Schlesinger to the version 
of the invitation and a request by him on its margins – to send him the 
money owed to him for the purchase of his book for the expenses of the 
wedding. 
Extremely rare invitation. 
Good condition; however, the leaf has been cut in half. Additional tears. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$
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״נס  34. תשובה הלכתית על הכנת 
קפה״ בשבת, מאת הגאון רבי מרדכי 
יעקב ברייש – חידוש בשם האדמו״ר 

רבי יששכר דב מבעלז
יעקב ברייש  מכתב מאת הגאון רבי מרדכי 
רבי  אש׳  ה׳שרידי  בעל  אל  ציריך.  אב״ד 

יחיאל יעקב וינברג זצ״ל. 

מותר  ״אם  הלכתית  תשובה  המכתב:  תוכן 
לעשות  ראשון  מכלי  חמים  מים  לשפוך 

נעס-קאפפע בשבת. 

ביאתי  יהא  ״ושלא  כותב:  מכתבו  בסיום 
שראיתי  מה  לו  אכתוב  חידוש  בלי  ריקם 
]מהרי״ד[  נפלאה בשם מרן הגה״ק  קושיה 
מבעלזא  מרן  של  )סבו  זצלל״ה  מבעלזא 

שליט״א( בש״ס יומא...״. 

דף  על  כתיבה,  במכונת  מודפס  המכתב 
רשמי, וחתום בכתב ידו של הרב. 

 –  1896 )תרנ״ו,  ברייש  יעקב  מרדכי  הרב 
ואב״ד  רב  היה   )1976 תשל״ז,  בכסלו  י״ד 
בציריך,  אחים״  ״אגודת  החרדית  הקהילה 
פוסק  שנה,  מארבעים  למעלה  שבשווייץ 
שו״ת  הספרים  סדרת  מחבר  נודע,  הלכה 

חלקת יעקב )3 חלקים(.

34. Halachic Responsum 
concerning the Making 
of ״Instant Coffee״ on 
Sabbath, by the Gaon 
Rabbi Mordechai Yaakov 
Briash - Novellae on behalf 
of the Rebbe of Belz
Letter by the Gaon Rabbi 
Mordechai Yaakov Briash Av Beit 
Din of Zurich. To the author of 
 Rabbi Yechiel Yaakov ׳Sridei Esh׳
Weinberg. 
The content of the letter: 
halachic responsum ״whether 
it is permitted to pour warm 
water from Kli Rishon to make 
instant coffee on Sabbath״. At 
the end of the letter he cites a 
Talmudic novella by the Rebbe 
[the Maharid] of Belz on Tractate 
Yoma. 
Typewritten letter on official 
stationery with the handwritten 
signature of the Gaon. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$
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שכתב  הלכה  פסקי  מאוד!  נדיר   .35
בצעירותו הגאון רבי חיים פנחס שיינברג 

זצ״ל
בעל  גרינבלט  אפרים  רבי  אל  תשובה  מכתב 
שבעה  כולל  המכתב  אפרים.  רבבות  שו״ת 
סעיפים בהם עונה הגרח״פ על שאלות-הערות 
בהבדלה,  יין  שתיית  נושאים:  במגוון  הלכתיות 
שעון חשמלי, מלאכת גוי בשבת, קציצת עשבים 
במכונה, ש״ץ שטעה, ישיבה במכונית בתשעה 
האם  באב,  בתשעה  האוכל  חולה  ובעניין  באב, 

חייב במים אחרונים. 

על כל השאלות הללו עונה הגרח״פ להלכתא. 

נייר,  מחברת  של  פשוט  דף  על  כתוב  המכתב 
ולא כפי יתר המכתבים שלו, המצויים במכירות, 

הכתובים על דף רשמי שלו. 

מצב טוב. כתמי זמן ובלאי אופייני.

35. Extremely Rare! 
Letter with Torah 
Novellae Written by the 
Gaon Rabbi Pinchas 
Sheinberg in His Youth
A response letter to Rabbi 
Ephraim Greenblatt author 
of the Rivevot Ephraim 
Responsa. The letter contains 
seven paragraphs pertaining 
to various halachic issues. 
Written on a simple leaf of 
a notebook, and not on his 
official stationery. 
Good condition. Aging stains 
and typical wear. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$
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36. מכתב מהמשגיח הראשון של 
רבי  ישראל,  בארץ  פוניבז׳  ישיבת 
אבא גרוסברד זצ״ל – נדיר! – בני 

ברק ]זכרון מאיר[, תש״ה
של  לבתו  שידוך  הצעת  המכתב:  תוכן 

יהודי ירושלמי נכבד. 

הגאון רבי אברהם אבא גרוסברד )תרנ״ג-
ונהיה  סלבודקה  בישיבת  למד  תש״ו( 

תלמידו של רבי ירוחם ליבוביץ. 

כשעבר רבו לכהן בישיבת ראדין עבר גם 
הוא איתו, שם למד אצל רבו המובהק, רבי 
)בעל ה״חפץ  ישראל מאיר הכהן מראדין 

חיים״(. 

עבר  ליבוביץ  ירוחם  רבי  רבו  עצת  פי  על 
ללמוד בקלם, שם סיגל לעצמו את הדרך 
המוסרית הקלמאית, המאופיינת בהקפדה 
על שמירת הסדרים וניצול הזמן. אחר כך 

למד בישיבת מיר ופולטבה. 

בין השנים ה׳תרפ״ה–ה׳תרצ״ז כיהן כמנהלה הרוחני וכר״מ של ישיבת פוניבז׳ בליטא, במקביל 
לתפקידו כראש הישיבה לצעירים ״בית רובינשטיין״ בפוניבז׳. בין השנים ה׳תרצ״א–ה׳תרצ״ה, 
עמד גם בראשות ישיבת ריגה, בריגה שבלטביה, שהייתה בנשיאותו של רב העיר הרב מנחם 

מנדל זק. 

לומז׳ה  ישיבת  של  הרוחני  כמנהל  לשמש  מנת  על  לישראל  עלה  ה׳תרצ״ט  קיץ  בתחילת 
והיה  פוניבז׳,  ישיבת  לייסד את  ידי הרב מפוניבז׳  על  נקרא  ה׳תש״ד  בפתח תקווה. בחורף 

למנהלה הרוחני הראשון וממעצבי דמותה בייחוד בהנחלת הדרך המוסרית. 

במעברו מישיבת לומז׳ה לישיבת פוניבז׳, הצטרפו אליו ששה תלמידים, שהיוו את הבסיס 
הראשוני לפתיחתה של ישיבת פוניבז׳, וכן הרב שמואל רוזובסקי שנתמנה לכהן בראשות 

ישיבת פוניבז׳. 

למרות תקופת כהונתו הקצרה בישיבת פוניבז׳, )כשנתיים וחצי בלבד, מחורף ה׳תש״ד ועד 
לפטירתו בשלהי קיץ ה׳תש״ו( חותמו נותר טבוע בישיבה בהעמדת מתכונת צורת הישיבה 
ומתן אופי ׳קלמאי׳ לזמני התפילות וצורתם ולזמני הסדרים, כפי הנהוג בישיבות ליטא לפני 

המלחמה, באופן קבוע שאינו משתנה בכל ימות השנה. 

ילדיו שנותרו באירופה, למרות ששלח  במלחמת העולם השנייה איבד את אשתו וארבעת 
עבורם אשרות כניסה לארץ ישראל, הם נעצרו במעבר הגבול ונספו בשואה. לאחר שנודע 
ונקבר  נפטר  כ״ז במנחם אב ה׳תש״ו  ובשבת,  בני משפחתו הדרדר מצב בריאותו  גורל  לו 
בחלקת הנביאים בהר הזיתים שבירושלים. הרב כהנמן ספד לו בעת שעבר מסע ההלוויה 

ליד ישיבת חברון. 

הרחוב בבני ברק בו שוכנת ישיבת פוניבז׳, קרוי על שמו. 

מצב טוב. מעט קמטים.

36. Letter by the First Mashgiach of the Ponovezh Yeshiva 
in the Land of Israel, Rabbi Abba Grossberg – Rare! – Bnei 
Berak [Zichron Meir], 1945
The content of the letter: a Shiduch proposal for the daughter of a 
distinguished Jerusalemite Jew. 
Good condition. some creases. 
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פתיחה 
Opening Price

700$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 1,800$
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ובלתי-שגרתי,  מעניין  מכתב   .37
ובחתימתו  ידו  בכתב  מסוגו,  יחידי 
״מעיקרי  הסטייפלר:  הגאון  של 
הלב  טהרת  הוא  התלמידים  חינוך 
בני  יבואו  שלא  ולכן  והמחשבה; 
עקיבא לבניין הישיבה בתערובות״ – 

בני ברק, תשט״ו ]1955[
מכתב מעניין בכתב ידו ובחתימתו של הגאון 
אל  הסטייפלר,  קנייבסקי,  ישראל  יעקב  רבי 
אשר  יוסף׳  ׳בית  ישיבת  את  שהחזיק  הגביר 

הסטייפלר עמד בראשה. 

עקיבה  בני  יבואו  ״שלא  מבקש  הסטייפלר 
הישיבה  לבנין  ובתולות  בחורים  בתערובות 
וכלל  כלל  מתאים  זה  אין  שלה.  הגג  ועל 

לחינוך תלמידי הישיבה״. 

ומסביר הסטייפלר את חשיבות העניין: ״בהיו 
הוא  לתורה  תלמידים  החינוך  שמעיקרי 
אחת  ראש  וקלות  והמחשבה,  הלב  טהרת 

מפסדת מאה יגיעות של התלמיד״. 

בהמשך המכתב מחזק הסטייפלר את הגביר 
בני  ״בעוה״ר  ומוסיף:  העניין.  לתיקון  שיפעל 
היה  ]כך  יספרם  ונער  מאוד  מועטים  תורה 
לא  המעט  אותו  על  גם  ואם  אז![  המצב 
יהיה עם  ומה  נשמור, תורה מה תהא עליה, 
פן  לך  השמר  אמרה  והתוה״ק  הבא.  הדור 

תשכח את ה׳ אלוקיך״. 

״ואחתום בברכה ובהערצה, יעקב ישראל קניבסקי״. 

המכתב כתוב על דף רשמי שלו, עם חותמתו למטה. 

מצב טוב. בלאי סביר.

37. Interesting, Extraordinary Letter Handwritten and 
Signed by the Gaon the Steipler: ״One of the Principles 
of Educating Students is Purity of Heart and Thought; 
therefore, Bnei Akiva should not Come to the Building of 
the Yeshiva Boys and Girls Together״ –
An interesting letter handwritten and signed by Rabbi Yaakov Israel 
Kanievsky, The Steipler, to the philanthropist who supported the ׳Beit 
Yosef׳ yeshiva headed by the Steipler. 
Written on his official stationery with his stamp on its lower part. 
Good condition. Reasonable wear. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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38. מכתב חשוב וארוך בכתב ידו של מרן הגרי״א הרצוג זצ״ל – תרצ״ז
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. 

38. A Long and Important Letter Handwritten by Rabbi 
Yitzchak Isaac Herzog - 1937
Sent to Rabbi Avraham Reinik, aboyut the closing of the old synagogue for 
the High Holidays to bring about the building of a new, larger synagogue. 
Three pages, handwritten and signed by him. 
Good condition. Fold marks and some slits. 
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פתיחה 
Opening Price

2,000$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$
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]בני  יד קודשו של מרן ה׳חזון אי״ש׳ -  39. ברכת הצלחת הדרך, בכתב 
ברק, תש״ט 1949[

איש׳,  ה׳חזון  זצ״ל,  קרליץ  ישעיהו  אברהם  הרב  הגאון  של  קודשו  יד  בכתב  קצר  מכתב 
יותר למצוא מבוקשך,  נקל  ת״ו  בירושלים  כי  ״כמדומה  וללא תאריך:  ידוע,  לא  נמען  אל 
א״י  שלום,  ואחתום  דרכך.  להצליח  מברכך  הוא,  הכרח  מכתבך  לפי  שהדבר  אחרי  אך 

]=אברהם ישעיהו[״. 

הדור  מופת  )תרל״ט-תשי״ד(,  איש׳  ׳חזון  בעל  קרליץ,  ישעיהו  אברהם  רבי  הגאון  מרן 
בשקידתו העצומה בתורה, ופוסק בכל חלקי התורה. את הכרך הראשון של ספרו ׳חזון 
איש׳ הוציא בשנת תרע״א בעילום שם, ומאז נקרא על שם ספרו. עם עלייתו ארצה בשנת 
הדרך  למורה  שהיה  עד  הדור,  מגדולי  כאחד  שמו  להתפרסם  בהדרגה  החל  תרצ״ג, 

בהלכה ובמחשבה לציבור החרדי בארץ. 

15 ס״מ, כארבע שורות בכתב יד. 

דף מקופל, כתוב בו על עמוד אחד. 

מצב טוב, קמטים וקרעים קלים.

39. Blessing of Hatzlachat HaDerech Handwritten by the 
[Bnei Beral, 1949] – ׳Chazon Ish׳
A short letter handwritten by the Gaon Rabbi Avraham Yeshayahu Kerlitz, 
the ׳Chazon Ish׳, to an unknown addressee, not dated: ״It seems that 
in Jerusalem it will be easier for you to find what you want, yet after 
understanding that, according to your letter, it is completely necessary, I 
bless you that you succeed. And I sign Shalom A.Y [=Avraham Yeshayahu]״ 
(Hebrew). 
15 cm. Approx. 4 handwritten lines. 
A folded leaf, written on one of its sides. 
Good condition. Creases and small tears. 
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40. מכתב ביידיש ]![ בכתב ידו ובחתימתו של 
הצדיק הירושלמי המופלא רבי אריה לוין זצ״ל 
–על תלמיד ישיבה ירושלמי, שלומד ״בהתמדה 
גדולה״ – עם התייחסות לשיבת עם ישראל לארצו

רבי אריה לוין כותב שהבחור, לייב פיינברג, לומד בישיבה 
בקרית משה בירושלים. אולי הכוונה לישיבת מרכז הרב, 
שנוסדה על ידי מרן הראי״ה קוק, ור׳ אריה לוין היה קשור 

אליה )שימש כ׳חזן׳ בישיבה בימים נוראים(. 

בתאריך המכתב ציין ר׳ אריה את השנה בגימטריה: ״טוב 
הזכיר  השבוע  פרשת  את  גם  לפ״ק.  בארץ״  שלום  כי 
״וישבתם על הארץ לבטח״. בתוך המכתב הוא  בפסוק: 
המצב  ישראל  שבארץ  כך  על  פעמים  כמה  עוד  חוזר 
ד׳ שבות עמו״. כל  ״בשוב  ואף מזכיר את הפסוק  מצוין, 
זה כנראה משום שהמכתב נשלח לגביר בחו״ל )ר׳ גרשון 
גולין(, ומדבר על הישיבה בארץ ישראל ועל מעלת לימוד 

התורה בה. 

המכתב כתוב על איגרת אוויר. 

מצב טוב.

40. Letter by the 
Jerusalemite Tzaddik 
Rabbi Aryeh 
Levin – in Yiddish! 
pertaining to a 
Jerusalemite Yeshiva 
Student, who Studies 
“Diligently” – with 
Reference to the 
Return of the Jewish 
People to Their 
Homeland
The letter was sent to the 
philanthropist R. Gershon 
Gulin, who lives overseas. 
Written on an airmail letter. 
Good condition. 
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הערכה
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על  תוכן  ורב  מיוחד  מכתב   .41
ידו  בכתב  שהצלנו״,  ״התלמידים 
ובחתימתו של רבי אברהם קלמנוביץ 
 – בארה״ב  מיר  ישיבת  ראש  זצ״ל, 

תשי״ח
המכתב כתוב על דף רשמי של ישיבת מיר, 

עם איור הישיבה בראשו. 

מגדולי  הענקין,  הגרי״א  אל  ממוען  המכתב 
הפוסקים בארה״ב. 

שטרם  מחלתו  על  מספר  קלמנוביץ  הרב 
התאושש ממנה לגמרי, אשר גרמה לחולשה 
כלכלית של הישיבה, והוא מבקש את עזרתו 
ובעיקר  בישיבה,  לתמיכה  הענקין  הרב  של 
ב״תלמידים הרבים שהצלנו ממצרים וסוריא 

ומרוקו״, שהנם ״חולים וחלושים״. 

ישיבני ריקם בפעם הזאת  ״מובטחני כי לא 
וימהר ויחוש לעזור בעת צרה הזאת, ולזכות 
גדול יחשב להם באשר זכו תמיד להשתתף 
בהציל בעת צרה. וכידוע זהו גם פדיון שבוים 

ממש״. 

מצב טוב.

41. Special Letter with 
valuable Content 
Handwritten and Signed 
by Rabbi Avraham 
Kalmanowitz, the Head 
of the Mir Yeshiva in the 
USA – 1958
The letter is written on the official 
stationery of the Mir Yeshiva, with 
an illustration of the yeshiva on its 
upper part. 
The letter is addressed to Rabbi 
Yosef Eliyahu Henkin, one of the 
greatest Poskim of the USA. 
Rabbi Kalmanovitz writes about 
his illness, from which he has not 
yet recovered, and which caused 
an economic crisis to the yeshiva. 
He asks Rabbi Henkin to support 
the yeshiva and especially the 
 many students we saved from״
Egypt, Syria and Morocco״, who 
are ״sick and weak״. 
Good condition. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
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42. אישור נישואין בחתימת הרה״צ רבי אליהו לופיאן זצוק״ל
רבי  ולמד שם אצל  לומז׳א בליטא,  גרייבא שליד  נולד בעיירה  לופיאן  רבי אליהו 
חיים לייב מישקובסקי. בהיותו בן 9 סירב לעבור עם משפחתו להשתקע בארצות 
נותר  והוא  תורניים,  חינוך  מוסדות  אז  בה  קיימים  היו  ולא  שכמעט  כיוון  הברית, 
לבדו בעיר לומז׳א, שם למד אצל רבי אליעזר שולביץ. משם עבר ללמוד בבית 
המדרש בקלם אצל ה״סבא״ מקלם ורבי יצחק בלאזר. נישא לשרה לאה, בת רבי 
כאחד  התפרסם  לופיאן  אליהו  רבי  מקלם.  ה״סבא״  מתלמידי  רוטמן,  דוד  יצחק 
נשאר  הראשונה  העולם  במלחמת  בקלם.  המדרש  בבית  הבולטים  האישים 
לאחר  שיעורים.  במסירת  והמשיך  העיר,  בני  כרוב  שלא  בישיבה,  תלמידיו  עם 
בהן שיחות.  ומסר  ליטא  בעיירות  והוא החל במסע  הישיבה,  המלחמה התפזרה 
בהמשך השפיע על תלמידי קלם לחזור לישיבה, והיא הוקמה מחדש. הרב לופיאן 
נדד לגייס כספים לישיבה, ובשנות ה-30 הגיע ללונדון, שם הוצע לו לשמש כראש 
הרוחני  למנהל  מונה  תשי״א  בשנת  המשרה.  את  קיבל  הוא  חיים״.  ״עץ  ישיבת 
ינובון  ״עוד  במילים  בירכו  איש״  ה״חזון  יעקב.  בזכרון  חזקיהו״  ״כנסת  ישיבת  של 
במשרתו.  ימים  יאריך   )75( המבוגר  גילו  אף  שעל  רמז  בכך  ראה  והוא  בשיבה״, 

שיחותיו נתפרסמו בסדרת הספרים ״לב אליהו״. 

מצב טוב.

42. Marriage License Signed by Rabbi Eliyahu Lupian
Good condition
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הערכה
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150$ - 200$
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43. מכתב ברכה לחולה שנרפא, בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי יוסף 
משאש זצ״ל

יוסף משאש )תרנ״ב-תשל״ד(, כיהן כרבה של תלמסאן ורבה הספרדי של  הגאון רבי 
חיפה. כיהן כאב״ד מקנס. 

מכתבים ששלח בגיל 16 )1907( התפרסמו מאוחר יותר באוצר המכתבים )בחתימתו 
היו״ם, הצעיר יוסף משאש(. 

בגיל 31 )1924( נבחר לכהן כרבה הראשי של העיר תלמסאן שבאלג׳יר; תפקיד בו כיהן 
במשך 17 שנה. 

בהמשך, לאחר פטירת הרב יעקב טולידאנו, חזר לעיר מקנס כדי לשמש כדיין. הרב 
ממלך  לכבוד  זוכה  שהוא  תוך  השלטון,  במסדרונות  מהלכים  בעל  היה  משאש  יוסף 

מרוקו. 

חיבר 48 ספרים, ובהם שו״ת מים חיים, אוצר המכתבים, נר מצווה, זבח תודה ועוד. 

מצב טוב.

43. Letter of Greeting to a Sick Person who Recovered, 
Handwritten and Signed by the Gaon Rabbi Yosef Messas
 Good condition.
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

44. מכתב תורני מיוחד בכתב ידו ובחתימתו של מרן הגר״ע יוסף זצ״ל – 
בהלכות כשרות, ומתוכם גם בסידורי הכשרות בארץ - תשל״ג

המכתב ממוען לגאון רבי כתריאל פישל טכורש. 

כתוב על דף רשמי. 

מצב טוב מאוד.

44. Special Religious Letter Handwritten and Signed by 
Rabbi Ovadya Yosef – on the Laws of Kashrut, including 
the Kashrut Arrangements in Israel – 1973
The letter is addressed to the Gaon Rabbi Katriel Fischel Tchorz. 
Written on official stationery. 
Very good condition. 
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גיסי  מתרי  מעניין  מכתב   .45
רבי  מרן  בשם  ירושלים  רבני 

שמואל סלנט – תרנ״ה
אליהו  רבי  הגיסים  מאת  מכתב 
של  )מזכירו  אייזנשטיין  מרדכי 
נחום  ורבי  סלנט(  שמואל  רבי 
אל  שמעון,  יצחק  ב״ר  ]רגוזניצקי[ 
יהושע  ר׳  וחסד  רודף צדקה  הגביר 

פייבל מיסטר פיליפ תנחן. 

שיעור  היה  הנ״ל  הרבנים  לשני 
שמואל  הרב  רבי  בערב  קבוע 
סלאנט בשו״ע חושן משפט. ולימים 
כשהתעוור הרב סלנט היה מגיע כל 
רוגוזניצקי להקריא  בוקר רבי נחום 
לו את הספרים שרצה ללמוד בהם. 

ביידיש,  הכתוב  שלפנינו,  במכתב 
הלימוד  את  השניים  מתארים 
של  אביו  נשמת  לעילוי  משניות 
שמזכירים  חיים,  יעקב  ר׳  הנמען, 
ירושלים  כמה פעמים את רבה של 

רבי שמואל סלנט. 

)מקורית  בהעתקה  ומדובר  יתכן 
וזאת  המכתב,  של  ימים(  מאותם 
לפי הדמיון של שתי החתימות. איננו 
יודעים אם השתמר בעולם המכתב 
המקורי, ואולי לפנינו השריד היחיד 

לתוכנו. 

 - )תרכ״ה  רגוזניצקי  נחום  רבי 
תרע״ח( היה המנהל הראשי והבוחן 

של תלמוד תורה עץ חיים בירושלים כ16 שנה )בין השנים תרס״ב לתרע״ח(. 

מצב טוב. סימני קיפול. בלאי.

45. Interesting Letter by Two Brothers-in-Law, Rabbis 
of Jerusalem, on Behalf of Rabbi Shmuel Salant – 1895
Letter by the brothers-in-law Rabbi Eliyahu Mordechai Eisenstein 
(Rabbi Shmuel Salant’s secretary) and Rabbi Nachum [Ragoznitzky] 
ben Rabbi Yitzchak Shimon, to the philanthropist R. Yehoshua Feibl 
Mister Phillip Tanchen. 
The Yiddish letter before us describes the study of Mishnayot for the 
ascent of the soul of the addressee’s father, R. Yaakov Chaim, and 
refers several times to the rabbi of Jerusalem, rabbi Shmuel Salant. 
Possibly, this is a copying of the original letter from the time of its 
writing. 
Good condition. Fold marks. Wear. 
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47. מכתב חשוב אל רבי שמואל סלנט, מאת ר׳ 
משה יצחק אטרייגר – וינה, תרל״ח

מצב טוב. סימני קיפול וקמטים.

47. Important Letter to Rabbi Shmuel 
Salant by R. Moshe Yitzchak Atreiger 
– Vienna, 1878
Good condition. Fold marks and creases.

48. העתקת מכתב רבי שמואל סלנט בעניין הברכה למלכה – 1897
מצב טוב. סימני קיפול ובלאי סביר.

48. Copying of a Letter by Rabbi Shmuel Salant about the 
Blessing for the Queen – 1897
 Good condition. Fold lines and typical wear.

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 600$

רבי  מאת  חשוב  מכתב   .49
אברהם דוד שטראשון, ממנהיגי 
בוילנה, אל  היהודית  הקהילה 
סלנט  שמואל  רבי  הגאון  מרן 

זצ״ל – וילנה, תרי״ג
ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
קהילת  סופר  של  המסולסלת 
דוד  אברהם  רבי  ומראשיה,  וילנה 

שטראשון )תקמ״ח-תרט״ו(. 

פגוע,  החתימה  הופיעה  בו  המקום 
הנייר,  את  הדיו  אכילת  בעקבות 
כי  עולה  המכתב  תוכן  מתוך  אולם 
במשך  אז  עד  ברבנות  שימש  הוא 
מציג  גם  הוא  שנה.  ושתים  ארבעים 
רבי  הגאון  של  כ״ידידו״  עצמו  את 
למכתבים  בהשוואה  סלנט.  שמואל 
כי  עולה  ממנו,  שידועים  אחרים 
המצויה  המסולסלת  החתימה 

לפנינו הינה שלו בוודאות. 

הרב  מברך  המכתב  בפתח 
סלנט  שמואל  רבי  את  שטראשון 
בנו המשכיל  טוב... של  מזל  ״ברכת 
... עם ב״ג בת טובים ויקרים... יזכהו 
ה׳ בשמחה ליום חתונתם במז״ט...״. 
ביינוש סלנט,  מדובר על רבי בנימין 
בנו אהובו של רבי שמואל, שהתחתן 

בשנת תרי״ג. 

התייחסות  ישנה  המכתב  בעיקר 
האשכנזית  בקהילה  לסכסוכים 
רבי  את  מברך  והכותב  בירושלים, 
אותו  שדן  כך  על  סלנט  שמואל 
את  מזכיר  דבריו  בתוך  זכות.  לכף 
שי׳  מהררי״ץ  הג׳  הרב  ״מכתב 
והרמ״ח ]?[ נ״י״, ומוסיף: ״לעת עתה 
בחלה נפשי ... לגשת לשרת בקודש 
אתי  באמנה  המצווה  היתה  כאשר 
זה לי ארבעים ושנים שנים, חוששני 
מאוד שלא אהיה מוכרח בע״כ שלא 
בטובתי ... ואני איני כותב לרו״מ כ״א 
אהבת  כי  וגם  הכבוד  מפני  להשיב 
עולם אהבתיו, אהבה שאינה תלויה 

בדבר... ״. 

בעקבות  פגמים  טוב.  בינוני  מצב 
איכול הדף על ידי הדיו.

49. Important Letter by Rabbi 
Avraham David Strashon, One 
of the Leaders of the Jewish 
Community of Vilnius, to the 
Gaon Rabbi Shmuel Salant – 
Vilnius, [1853?]
A letter handwritten and signed by the 
scribe of the Vilnius community and 
one of its leaders, Rabbi Avraham David 
Strashon (1788-1855). 
The place where the signature appears 
is damaged by the ink; however, the 
content of the letter indicates that he 
served as a rabbi until then for forty 
two years. He also presents himself as 
the ״friend״ of the Gaon Rabbi Shmuel 
Salant. His curly signature on other well-
known letters by him indicates that the 
curly signature before us is his as well. 
The letter refers to conflicts in the 
Ashkenazic community of Jerusalem. 
Fair-good condition. Damages caused by 
the ink. 
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50. סדר תשליך בכתב יד מאויר, דיו 
צבעוני – ]איטליה[, תרע״א ]1911[

״סדר תשליך לומר ביום ראש השנה״. 

ספר,  על  יד  כתב 
וחלק  שחור,  בדיו 
)במיוחד  מהספר 
וגם  הכותרות, 
קטעים(  כמה 

באדום ובכחול. 

הספר  בשער 
השנה  מצוינת 
 .5671 העברית: 
מימין  בדף 
שונים,  רישומים 

והשנה: תרע״א. 

הספר  בסוף 
משנת  רישום 
יהודי  על  תרפ״ח, 
שרת  ״אשר 
שנה  עשרים 
של  וק״ק  בה״כ 

גוריציאה״.

50. Handwritten and 
Illustrated Seder Tashlich, 
Colorful Ink – [Italy], [1911]
handwritten on a 
book, with black 
ink, and part of 
the book (mainly 
the headings and 
several passages) is 
in red and blue. 
The Hebrew year 
5671 is noted on 
the title page. 
On the leaf on 
the right, various 
inscriptions and 
the Hebrew year 
5671 [1911]. 
At the end of the 
book, an inscription 
from 1928. 
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 – וצבעוני  מאויר  יד  כתב   .51
סוף   – שונים  למועדים  פיוטים 

שנות הת״ר
הכותב:  כתב  הפיוטים  אחד  בתחתית 
... משה כהן.. תמוז  יד  ״הכותב כתיבת 
שנת תרצ״ד״. במקום אחר חתם שמו, 

וציין את השנה: תרצ״ה. 

באיורים  מעוטרים  מהפיוטים  חלק 
צבעוניים, בדיו אדום ובדיו כחול. 

בכמה עמודים ישנם רישומים מעניינים, 
אולי  אחר,  כותב  של  יד  בכתב  כנראה 

בלאדינו. 

כריכת עור בלויה מעט. 

כתמים  אופייני.  בלאי  טוב.  כללי  מצב 
ומעט פגמים.

51. Illustrated Colorful 
Manuscript – Piyyutim for 
Various Events – Late 1840s
One of the Piyyutim is signed by 
Moshe Cohen, 1934. Elsewhere, he 
signed his name and the year 1935. 
  Some of the Piyyutim are decorated 
with colorful illustrations, in red and 
blue ink. 
On several pages, there are interesting 
inscriptions, presumably handwritten 
by another writer, possibly in Ladino. 
Slightly worn leather binding. 
Good overall condition. Typical wear. 
Stains and some blemishes. 



פתיחה 
Opening Price

150$
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בכתב  הקטורת  פיטום  סדר  לאומרו!  סגולה   .52
יד – איטליה, המאה ה-19

סימני עש בראש הדפים.

52. Segulah to be Said! Handwritten 
Seder Pitum HaKetoret – Italy, the 19th 
Century
Worming on the upper part of the leaves.

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

600$ - 1,000$

53. סט חוק לישראל זיטאמיר – תרכ״ה-תרכ״ו
מצב טוב - בינוני. נזקי עש.

53. Set of Chok LeIsrael – Zhitomir, 1865-1866
Fair condition. Worming.
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$

58

סלאוויטא,   – שני  חלק   – רברבי  אשלי  שו״ע   .55
תקצ״ג – חתימות וחותמות

כריכת עור מקורית. שער חלקו בדיו אדומה. 

מצב בינוני. נזקי עש בולטים.

55. Shulchan Aruch Ashlei Ravravei 
– Second Section – Slavita, 1733 – 
Signatures and Stamps
Original leather binding. Title page with red 
lettering. 
Fair condition. Prominent worming damage. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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56. מסכת זבחים – סלאוויטא, תקפ״א
מצב בינוני-בעייתי. נזקי עש.

56. Tractate Zevachim - Slavita, 1821
Fair-problematic condition. Worming damage.
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פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$
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57. ספר הזוהר – שמות – סלאוויטא, תקפ״ז
ספר הזוהר על התורה, מהתנא האלוקי רשב״י. חלק שני, ספר שמות. סלאוויטא, תקפ״ז 

]1827[. שער בדיו אדומה. 

רעח דף. 

נייר עבה ואיכותי, בגוון כחלחל. 

כריכה עתיקה. 

מצב טוב. בלאי אופייני. כתמים מעטים. 

57. Sefer haZohar – Shemot – Slavita, [1827]
Sefer HaZohar on the Torah, by the Divine Tana Rashbi. Second section, 
Sefer Shemot. Slavita, [1827]. Title page with red lettering. 
278 leaves. 
Thick quality paper in a shade of blue. Ancient binding. 
Good condition. Typical wear. Some stains. 
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פתיחה 
Opening Price

1,500$

הערכה
Estimated Price

4,000$ - 5,000$
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58. שלושה כרכי ׳חוק לישראל׳ - סלאוויטא - העותקים של האדמו״ר רבי 
דוד׳ל מלעלוב

חוק לישראל. שלושה כרכים, שנדפסו בדפוס הטהור בסלאוויטא, בשנים תקפ״ה-תקצ״ג. 
המדפיס: רבי שמואל אברהם שפירא, בן הרב מסלאוויטא. 

בראשית - תקפ״ה. מצב טוב, מעט סימני עש. 

ויקרא - תקצ״ב. מצב טוב. מעט סימני עש. 

דברים - תקפ״ו. מצב טוב. 

בכריכה הפנימית של כרך בראשית מופיעות חתימות בכתב יד קודשו של הרה״ק רבי דוד 
צבי שלמה בידרמן האדמו״ר מלעלוב, וכן חותמות רבות שלו )מסוגים שונים(. לאורך הדפים 

מספר הגהות בכתב יד בעיפרון, וכן רישומים בכתב יד קודשו של האדמו״ר.  

בנוסף קיימת בכרך זה, בשער הספר, חתימה רבי יעקב יוסף מקאליש. אולי הוא האדמו״ר 
רבי יעקב יוסף אב״ד מאהילוב )נפטר בשנת תרכ״ו( בנו של האדמו״ר רבי חיים מטשרנוביץ 
בתקופה  שהתגורר  בהנחה  אפרים״.  מחנה  ״דגל  בעל  של  בנו  מקאליש  יצחק  רבי  וחתן 

מסוימת אצל חותנו רבי יצחק מקאליש, לא יפלא שחתם שמו ״יעקב יוסף מקאליש״. 

 חתימתו של רבי יעקב יוסף מקאליש מצויה גם בשער כרכים ויקרא ודברים. 

ומופיעים בהם גם רישומים המעידים על שייכות הכרכים לרבי מלעלוב רבי דוד צבי שלמה 
בידרמן. 

58. Three Volumes of ‘Chok LeIsrael’ – Slavita – the Copies 
of the Rebbe Rabbi Davidl of lelov
In addition, appearing on the title pages of Bereshit, Vayikra and Devarim is 
the signature of Rabbi Yaakov Yosef of Kalisch. 
Ownership inscriptions of the Rebbe of Lelov. 
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59.שני כרכים ׳חוק לישראל׳ – שמות, 
הגהות   – סלאוויטא, תקפ״ה   – במדבר 

בכתב יד ספרדי
הגהות  בשער.  חותמות  לחוק.  יוסף  שמות. 

עתיקות לאורך הספר, בכתב יד ספרדי. 

עתיקות,  חתימות  בשער  תקפ״ה.  במדבר. 
וחותמת עתיקה דהויה בתחתית. 

מצב בינוני. סימני עש. 

59. Two Volumes – Shemot, 
Bamidbar – Slavita

/ /תמורה  בכורות  מסכתות   .60
כריתות – סלאוויטא, תקפ״א

כרך א׳: בכורות. 

כרך ב׳: תמורה – כריתות. ללא כריכה. 

חלק מהדפים בגוון כחלחל מעט. 

מצב שימור: בינוני-גרוע. נזקי עש.

60. Tractate Bechorot / 
Temurah / Kretot - Slavita, 
1821
Volume A: Bechorot 
Volume B: Temurah - Kretot. No 
binding. 
Some of the leaves are in a slightly bluish shade. 
Fair-poor condition. Worming damage. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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61. המגיד – סלאוויטה, תקצ״ד ]1834[ העותק של רבי משה מרדכי 
חייקין

המגיד. נביאים ראשונים, חלק ראשון. דפוס רבי שמואל אברהם בן הרב מסלאוויטא. 

שער בדיו אדומה. 

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

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

חתימה: ״יהודה ליב גלייבערמאן״ 

רישום: ״שייך להר׳ איציק מאשקאוויץ״. 

מצב בינוני-טוב. סימני עש.

61. HaMaggid – Slavita, [1834] – the Copy of Rabbi Moshe 
Mordechai Chaikin
Hamaggid. Nevi׳im Rishonim. First section. Printed by Rabbi Shmuel 
Avraham the son of the Rabbi of Slavita. 
Title page with red lettering. 
An inscription on the title page: ״R. Moshe Mordechai Chaikin״ – the son-
in-law of the Gaon author of ׳Lev Ivri׳. 
Additional signatures and inscriptions. 
Fair-good condition. Worming. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

64

62. מחזור לשלושה רגלים – יוזפאף )מלפנים סלאוויטא(, תר״ב
שער חלקו בדיו אדומה. 

כריכת עור חדשה מפוארת. 

שער משוקם. 

הספר היה במצב בינוני עם קרעים פה ושם )חלקם עם חסרון( ושוקם חלקית, וכעת 
הוא במצב טוב יחסית. עדיין ישנם סימני עש משתנים בחלק מהדפים.

62. Machzor for Shlosha Regalim – Josefow (Previously 
Slavita), 1842
Title page with partial red lettering. 
New impressive leather binding. 
Restored title page. 
The book was in fair condition with some tears (some of them with lack), 
was partly restored and is now in relatively good condition. There are still 
varying signs of worming on some of the leaves. 
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פתיחה 
Opening Price

1,500$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 5,000$

65

63. בת עין – זיטאמיר, תר״י ]1850[ 
– הרה״ק מאבריטש-צפת – מהדורה 
הראשונה,  מהמהדורה  שונה  שניה, 

עם תוספות חשובות
זוסמן  משולם  רבי  המו״ל,  בהקדמת 
בו  הרקע  על  מספר  הוא  מזיטאמיר, 
השתדלותו  ועל  שבספר,  הדרשות  נאמרו 
על  אדמו״ר  ״אמר  ומספר:  בהדפסתם. 
המשנה ׳כל שיראת חטא קודמת לחכמתו 
– חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת 
ליראת חטאו, אין תורתו מתקיימת׳, היינו: 
מי שהוא צדיק ותמיד הוא מבקש עצות 
ותחבולות לעמוד נגד יצה״ר... ואחר כך 
הק׳,  בתורה  מרומז  העצה  זה  מוצא 
זה נקרא יראת חטא קודם לחכמתו... 
סימן שחכמתו שמרמז זה בתורה הק׳ 

שמבקש  מי  אבל  ומתקיימת...  אמת  הוא 
עצות ורמזים דרך דרש והוא בעצמו עדיין 
חכמתו  נקרא  זו,  ודרגא  לבחינה  בא  לא 
קודמת, וזהו סימן שחכמתו שמרמז בדרך 
לעולם.  מתקיימת  ואינו  אמת  אינו  דרש 
וסיים אדמו״ר הקדוש בזה הלשון: ״אני איני 

אומר בדרך דרש״. 

קודם  שנים  שלוש  הספר  נדפס  ואמנם 
אך  ירושלים.  בעיה״ק  תר״ז,  בשנת  לכן, 
כתב  מתוך  נדפסה  שלפנינו  המהדורה 
זוסמן,  משולם  רבי  המו״ל  שרשם  יד 
שאין  משמעותיות  הוספות  כוללת  והיא 
במהדורה הקודמת, וגם תיקונים נצרכים. 

זו  במהדורה  שנדפסו  מהעותקים  דפים בחלק  חמישה  חסרים 
שלפנינו הנו שלם לחלוטין, וכולל את בסוף הספר, של ׳קונטרס השו״ת׳. העותק 

הדפים הנדירים הללו. 

]4[, 254 עמ׳. 

מצב טוב-סביר. כתמי רטיבות וכתמים נוספים. סימני עש זעירים ודי זניחים. 

כריכה מפוארת עם כיתוב מוזהב. שוליים רחבים.

63. Bat Ayin – Zhitomir, [1850] – The Rebbe of Ovruch-Safed – 
Second Edition, Different from the First Edition, with Important 
Editions
The edition before us was printed from a manuscript written down by the 
publisher Rabbi Meshulam Susman and it contains significant additions which 
do not appear in the previous edition (of 1847) and required corrections. 
In some of the copies of this edition, five leaves at the end of the book are 
missing, of ׳Kuntras HaShut׳. The copy before us is complete, with these rare 
leaves. 
[4], 254 pp. 
Good-reasonable condition. Dampness stains and other stains. Minor worming. 
Impressive binding with gilt lettering. Wide margins. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

66

מלך  מקדש  סט שלם   .64
זולקווה,   - כרכים[  ]ד׳ 
מהדורה   – תקנ״ג-תקנ״ד 

חסידית
חסר דף בסוף כרך בראשית.

64. Set of Mikdash 
Melech [Four Volumes] 
– Zholkva, 1793-1794 – 
Hassidic Edition
A leaf is missing from the end of 
the volume of Bereshit.

65. ערבי נחל למברג תרכ״ד – הקדשת הגאון מטאשאנד
ספר ערבי נחל ב׳ חלקים – למברג תרכ״ד. 

הקדשת הגאון רבי אהרן צבי בריסק מטאשאנד להרב החסיד רבי יהושע מאנדל אב״ד 
בני אברהם מבורו פארק, מימי בחרותו. 

כמו כן חתום על הספר הגאון רבי שמואל ראזענבערגער משאמלויא 

כמו כן רישום מהרב החסיד רבי בנימין פאלעטשעק משנת תרס״א שקיבל הספר מאביו 
לדורן דרשה. 

מצב טוב – נ״ע בודדים

65. Arvai Nachal – Lemberg, 1864 – Dedication by the Gaon 
of Tashand
Sefer Arvei Nachal, two sections – Lemberg, 1864. 
Dedication by the Gaon Rabbi Aharon Zvi Brisk of Tashand to the Hassid 
rabbi, Rabbi Yehoshua Mandel Av Beit Din of Bnei Avraham of Borough 
Park , from his youth. 
Additional signatures. 
Good condition. Some worming. 

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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66. 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: 

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

ה׳דברי חיים׳ מצאנז. 

זקנו  דודו  ״יהושע העשיל תאומים פרענקיל״, אב״ד ספאקוב, חתנו של  בנו רבי  חותמות 
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. 

66. 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. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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67. רב טוב ]להרה״ק בעל ׳ייטב לב׳[ – למברג, תרנ״ט 1899 – מהדורה 
ראשונה

חידושים על התורה, ודברי מוסר, ורעיונות על החגים. 

חתימה בשער הספר. 

מצב בינוני. סימני עש.

67. Rav Tov [by the Author of ׳Yitav Lev׳] – Lemberg, 
1899 – First Edition
Torah novellae, Mussar and ideas pertaining to the Jewish holidays. 
Fair condition. Worming 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 700$
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 – שלם  סט   – אמת  שפת   .68
תרס״ה- פיעטרקוב-קראקא, 

תרס״ז
חלק ראשון, תרס״ה. עם לוח התיקון. 

חלק שני, תרס״ו. עם לוח התיקון. 

חלק שלישי, תרס״ו. עם לוח התיקון. 

חלק רביעי. קראקא, תרס״ז. 

חלק חמישי. קראקא, תרס״ח. 

סטפנסקי, ספרי יסוד 396. 

כריכות אדומות תואמות. 

מעט  כתמים.  אופייני.  בלאי  טוב.  מצב 
סימני עש בדפים מסוימים.

68. Sefat Emet – Complete Set – 
Piotrkow-Krakow, 1905-1907
First section, 1905. With the table of 
corrections. 
Second section, 1906. With the table of 
corrections. 
Third section, 1906. With the table of 
corrections. 
Fourth section. Krakow, 1907. 
Fifth section. Krakow, 1908. 
Stefansky, Sifrei Yessod 396. 
Red matching bindings. 
Good condition. Typical wear. Stains. 
Some worming in certain leaves. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

70

דבי  אריה  חידושי  חסידות!   .69
עילאי, על הש״ס – תר״מ ]1880[ 

– מהדורה ראשונה
מסכתות  על  עילאי.  דבי  אריה  חידושי 
קידושין, יומא, מנחות, קינים, נידה. מאת 
אב״ד  ליפשיץ  ליבוש  אריה  רבי  הרה״ק 

קרעשיב וויזניץ. 

חסידות,  סטפנסקי  ראשונה.  מהדורה 
מס׳ 67. 

האדמו״ר  פרידמן,  שלמה  רבי  חותמת 
אביב(.  )תל  מטשורטקוב  האחרון 
נחום  רבי  האדמו״ר  בן  )תרנ״ד-תשי״ט(, 
דודו  וחתן  מטשורטקוב  פרידמן  מרדכי 
הספר  מחבר  מסדיגורא.  ישראל  רבי 

׳דברי שלמה׳. 

״שמות  נדפסו  הספר  בסוף 
גם  נזכרים  בהם  הפרעמענאנטען״, 
רבי  למשל  כמו  ידועים,  אדמו״רים 
יחזקאל שרגא הלברשטאם מסטרופקוב 

ורבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט. 

במספר  ופגמים  בלאי  טוב.  כללי  מצב 
דפים.

69. Hassidism! Novellae by 
Aryeh Dvei Ilai, on the Shas 
– [1880] – First Edition
Chidushei Aryeh Dvei Ilai. On tractates 
Kiddushin, Yoma, Menachot, Kinim, 
Nidah. by Rabbu Aryeh leibush Lifshitz 
Av Bet Din of Kreshiv Vizhnitz. 
First edition. Stefansky Chassidut, no. 
67. 
Stamp of Rabbi Shlomo Friedman, 
the last Rebbe of Chortkov (Tel Aviv) 
(1894-1949), the son of the Rebbe 
Rabbi Nachum Mordechai Friedman 
of Chortkov, author of the book 
 .׳Divrei Shlomo׳
Printed at the end of the book are 
 including ,״Names ׳Subscribers״
those of well-known Rebbes such as 
Rabbi Yechezkel Sheraga Halberstam 
of Stropkov and Rabbi Yekutiel Yehuda 
Teitelbaum of Siget, 
Good overall condition. Wear and 
blemishes to several leaves. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

פתיחה 
Opening Price

400$

71

70. ספר צידה לדרך ]1859[ – חותמות מגוונות של 
האדמו״ר רבי שלמה פרידמן מסדיגורא - הגהה 

קבלית בדף ו כנראה בכתב ידו
בשער הספר שתי חותמות של האדמו״ר, האחת עתיקה והאחת 

חדשה יותר. החותמת החדשה מצויה גם באחד מדפי הספר. 

מצב טוב, פגמים. סימני עש.

70. Sefer Tzeida laDeresh [1859] – Varied 
Stamps of th eRebbe Rabbi Shlomo 
Friedman of Sadigura – Kabbalistic Gloss 
On the title page of the book, two stamps of the 
Rebbe, one ancient and one newer. 
Good condition. Blemishes. worming. 
on Leaf 6, Presumably Handwritten by Him

71. שם משמואל – למברג, תקע״ז – 
דפוס רבי שלמה יארוש, מו״ל ׳נועם 
 – אדמו״רים  הסכמות   – אלימלך׳ 

הגהה חשובה
הסכמות גדולי הרבנים והאדמו״רים, ובהם 
ה׳ישמח משה׳, והסכמה נדירה )מהמעטות 

שכתב( של רבי נפתלי צבי הורביץ. 

נזקי עש.

71. Shem MiShmuel – 
Lemberg, 1817 – Printed 
by Rabbi Shlomo Yarush, 
the Publisher of the ׳Noam 
Elimelech׳ – Approbations 
by Rebbes – Important 
Gloss
Approbations by Rebbes, including 
the ׳Yismach Moshe׳ and a rare 
approbation by Rabbi Naftali Zvi 
Horowitz. 
Worming. 

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

80$ - 150$

פתיחה 
Opening Price

150$

פתיחה 
Opening Price

150$
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אדמו״ר  מכ״ק  דא״ח  דרושי   - חב״ד   .72
מהשנים  מליובאוויטש,  הרש״ב 
 – תרנ״ט-תרס״ב 
 – תש״ו  שנחאי, 

שארית הפליטה
מצב טוב. 

72. Chabad – 
Drushei DeAch 
by the Rebbe 
the Rashab of 
Lubavitch from 
the Years 1899-1902 
– Shanghai, 1946 - 
She׳erit Hapletah
Good condition.

– ]חסידות[  ישראל  כנסת   .73 
 ורשה, תרס״ו – מהדורה ראשונה
- חתימה

סימני  בלאי.  בינוני:  מצב  כריכה.  ללא 
עש.

73. Knesset Israel 
[Hassidism] – Warsaw, 
1906 – First Edition – 
Signature.
no binding. Fair condition. Wear. 
worming.

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

100$

ראשונה  מהדורה   - ]המלבי״ם[  חמדה  ארץ   .74
פרידמן  שלמה  רבי  האדמו״ר  של  העותק   -  ]1893[

מטשורטקוב עם חותמתו
בראשית, שמות, ויקרא. 

מצב טוב.

74. Erezt Chemdah [the malbim] – First 
Edition [1893] – the Copy of the Rebbe 
rabbi Shlomo Friedman of Chortkov
Bereshit, Shemot, Vayikra. 
Good condition. 

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

החוזה   - זיכרון  זאת   .75
שניה,  מהדורה   - מלובלין 

נדירה – תרכ״ה ]1865[
ופגמים  עש  נזקי  בינוני.  מצב 

נוספים. 

עותק שלם ללא כריכה.

75. Zot Zikaron – 
the Seer of Lublin – 
Second, Rare Edition 
– [1865]
Fair condition. Worming and 
additional blemishes. 
Complete copy without its 
binding. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$

74

לניצולי  מיוחדת  מהדורה   .76
השואה! ליקוטי מוהר״ן – ]אפטא, 
נדיר   – תש״ז  רגנסבורג,  תרצ״ח[ 

ביותר!
של  צילום  מהדורת  מוהר״ן.  ליקוטי 
המהדורה  תרצ״ח.  אפטא  מהדורת 
תש״ז,  בשנת  בגרמניה  נדפסה  שלפנינו 
והאבלים.  הדוווים  השואה  ניצולי  עבור 
בזו  )וגם  המקורית  המהדורה  בשער 
השנה:  פרט  נכתב  שלפנינו(  המצולמת 
דפוס  בעולם״.  יאוש  אין  כי  בני  ״דעו 
היו  שהדברים  ספק  אין  קורן.  ישראל 
בספר  הראשון  בדף  לניצולים.  נחוצים 
נדפסו משבצות ״לזכר עולם״ על יהודים 
וורשה,  ובגטו  בבעלזיץ  בשואה  שנדספו 
ר׳  בן  פנחס  לר׳  זכרון  לוח  יש  גם  ועוד. 
וסרמן.  אלחנן  ר׳  של  תלמידו  נ״י  בנציון 
נדפס על ידי השתדלות והוצאת האברך 
רגנסבורג  בעיר  החונה  רייכמאן,  צבי 

בשנת תש״ז. 

הקדשה בפתח הספר, בכתב יד. 

מצב טוב.

76. Special Edition for 
Holocaust Survivors! 
Likutei Moharan – [Opatow, 
1838] Regensburg, 1947 – 
Extremely Rare!
Likutei Moharan. Facsimile edition 
of the Opatow, 1938 edition. The 
dition before s wa sprinted in 
Germany in 1947, for Holocaust 
survivors. 
Printed on the first leaf of the book 
are details of Jews who perished 
in Belzitz, the Warsaw Ghetto and 
elsewhere during the Holocaust. 
There is also a memorial plaque for 
R. Pinchas ben R. Benzion, a disciple 
of Rabbi Elchanan Wasserman. 
Printed and published by the Avrech 
Zvi Reichman in Regensburg, 1947. 
A handwritten dedication at the 
beginning of the book. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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77. רשפי אש – הרה״ק רבי אברהם שפירא - 
גלאנטא, תרצ״ג – נדיר!

ספר נדיר מאוד עם רשימת הפומינרטנטין בסוף. 

הסכמות גאוני ישראל. 

מצב טוב.

77. Rishfei Esh – Rabbi Avraham Shapira 
– Galanta, 1933 – Rare!
An extremely rare book with the list of subscribers at 
its end. 
Good condition. 

78. שו״ת משיבת נפש – ורשה, 1864 
של  העותק   – ראשונה  מהדורה   –
מגוסטנין,  משה  ישראל  רבי  הרה״ק 

עם חותמתו
בפתח הספר רישום בעלות נוסף. 

מצב טוב. כתמי זמן.

78. Meshivat Nefesh 
Responsa – Warsaw, 1864 
– First Edition – the Copy 
of Rabbi Israel Moshe of 
Gostynin, with His Stamp
At the beginning of the book, an 
additional ownership inscription. 
Good condition. Aging stains. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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פתיחה 
Opening Price

800$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,000$

76

 – שני  בנימין  עיר  האדמו״רים:  עותק   .79
פיורדא, תפ״ב ]1722[ – מהדורה ראשונה

זרעים  מסדר  ירושלמי  תלמוד  אגדות  על  פירוש 
ומועד, מאת רבי בנימן זאב וואלף. 

בשער הספר חותמת של האדמו״ר רבי נחום דובער 
וחותמת  אריה(,  )ובמרכזה  מסדיגורה  פרידמאן 
׳מנחת שי׳. בפתח הספר חתימת קודשו: ״זה הספר 
שייך לנחום דובער פרידמאן״. על הכריכה נמצאת 
״אוצר  מוזהב:  כיתוב  ובה  אדום,  בצבע  מדבקה 
הספרים של מו״ה נחום דוב פרידמן בסאדאגורא״. 

דוד  חיים  רבי  האדמו״ר  חותמת  הספר  בשער 
של  נכדו  )תר״י-תרצ״ב(,  מברודי  מונזון  ]דוד׳ל[ 
הרה״ק רבי ישראל מרוז׳ין. רבי חיים דוד היה חתנו 
של רבי זאב מטוזיריאן. כיהן כאדמו״ר ברוסיה ואחר 
כך עבר לגליציה ולבסוף עבר להתגורר בעיר ברודי. 

על שמה נודע כאדמו״ר רבי דוד׳ל מברודי. 

״ליב  הת״ק?(:  )משנות  בשער  עתיקה  חתימה 
פולדא״. 

מצב טוב. כתמי זמן. שיקומים ישנים בשער.

79. Copy of Rebbes: Ir Binyamin Sheni - Furth, ]1722] - First 
Edition 
Commentary on Aggadot from the Jerusalem Talmud, Seder Zeraim and 
Moed, by Binyamin Ze׳ev Wolf. 
  On the title page, a stamp of the Rebbe Rabbi Nachum Dober Friedman of 
Sadigura (a lion in its center) and a stamp ׳Minchat Shai׳. At the beginning 
of the book, his signature ״This book belongs to Nachum Dober Friedman״ 
(Hebrew). On the binding, a red sticker with a golden inscription: ״The 
library of Nachum Dov Friedman in Sadigura״ (Hebrew). 
On the title page, the stamp of the Rebbe Rabbi Chaim David [Dudel] 
Monsohn of Brody (1850-1932), the grandson of Rabbi Israel of Ruzhin. 
Ancient signature on the title page (from the 18th century): ״Leib Folda״. 
Good condition. Aging stains. Old restorations to the title page. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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80. באר יעקב – פיורדא - העותק של האדמו״ר רבי יעקב ישראל וישורון 
רובין הי״ד - חתימת הגאון שלום טויביש מבוטשאן בעל ׳שאילת שלום׳ 

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

גאוני דורו. 

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

מילדיהם. ה׳ יקום דמם לעינינו. 

מעט סימני עש. כתמים. 

80. 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
Some worming. Stains. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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החסיד  מהגאון   – יוסף  אות  תבנית   .81
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. 

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

 .]1752[

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

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 
בלובלין  כדיין  שימש  גדול.  ולמדן  מיוחס  זאת  ועם 
של  חסידיו  מגדולי  היה  פרס.  לקבל  מנת  על  שלא 
רבי יעקב יצחק הורוויץ ה״חוזה״ מלובלין ולפי אחד 
ממנו  ״ומספרים  ללובלין.  שהביאו  הוא  המקורות 
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. 

81. 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

800$

הערכה
Estimated Price

8,000$ - 12,000$
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בו  אברם  ברית  בעלי  ספר  ונורא!  קדוש   .82
למד הרה״ק רבי דוד מטאלנא

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

בדף הפורזץ רישום: 

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

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

מטשרנוביל. 

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

אוקראינה. 

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

למאמינים ואדוקים. בשנת תרל״ז שכל את בנו היחיד, הרב מרדכי. 

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

לתורה בשבת זו, אך בפעם זו ביקש לעלות לתורה ואכן באותו יום נפטר. 

פגמים בשער. 

מצב טוב. כתמי זמן. מעט מאוד סימני עש. 

82. Sefer Ba׳alei Brit Avraham from which Rabbi David of 
Tolna had Studied
Ba׳alei Brit Avraham, commentary on Torah Nevi׳im and Ketuvim. Vilnius, 
1873. 
Inscription on the flyleaf: ״[Belongs] … to the Tzaddik Rabbi … David of 
Tolna״ (Hebrew). 
Good condition. Blemishes to title page. Time stains. Some worming. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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העותק של האדמו״ר   - תורה  ליקוטי   .83
מקוידנוב, רבי דב משה פערלאוו

ספר  אליו  ונלוה  וכתובים,  נביאים  תורה,  ליקוטי 
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. 

לאברך  שייך  תורה  הליקוטי  ״זה  הספר  בפתח 
אדמו״ר  חתן  פערלאוו  משה  דוב  מה״ו  המופלג 

שליט״א מק״ק נאוועמיסק״, וחותמתו. 

חותמת וכיתוב בעלות, וכן קוויטל 

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

קארטשוב  אב״ד  קאליש  צבי  יוסף  רבי  חותמת 
והגליל. 

מצב כללי טוב. 

83. Likutei Torah – the 
Copy of the Rebbe of 
Koydanava, Rabbi 
Dov Moshe Perlow
Likutei Torah, Nevi׳im and 
Ketuvim, accompanied by 
Sefer Ta׳amei HaMitzvot, 
by Rabbi Chaim Vital. 
Revised edition. Vilnius, 
1880. 
Good overall condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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84. תולדות אברהם – חסידות – מהדורה 
 – תרמ״א   1881 פשמישל   – ראשונה 

עשרות ]![ הסכמות מאורי החסידות 
רבי  מאת  מהש״ס,  מסכתות  כמה  על  חידושים 
הקרוב  ידידו  אוליינוב,  אב״ד  אייזנברג  אברהם 

של הרה״ק רבי נפתלי מרופשיץ. 

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

מקומרנא, הרה״ק מזידיטשוב, ועוד ועוד. 

הפרענומארנטין״  ״שמות  בדפי  אחרון  דף  חסר 
שבסוף הספר. 

84. Toldot Avraham 
– Hassidism – First 
Edition – Przemyśl, 
1881 – Dozens [!] pf 
Approbations by 
Leading Hassidic 
rabbis
Talmudic novellae by Rabbi 
Avraham Eisenberg Av Beit 
Din of Ulyanov. 
The last leaf of the ״list of 
subscribers״ at the end of the 
book is missing. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

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

רבי שמשון מאסטרופלי – חתימות נוספות
)תרכ״ב- מבאלחוב״  וייסבלאם  ״נפתלי  וחתימה:  הנ״ל,  האדמו״ר  חותמת  הספר  בשער 

תרע״ח( נכדו של ה׳נועם אלימלך׳ בן אחר בן. אדמו״ר בבולחוב ובסוף ימיו בזידיטשוב. 

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

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

מצב טוב. כתמי זמן, פגמים ובלאי. 

85. 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
Good condition. Time stains, flaws and wear. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

83

תקס״ח  דיהרנפורט,   – טהרה  סדרי   .86
ה׳אמרי  האדמו״ר  של  מיוחס  עותק   –
יד בכתב  הגהות   – מספינקא  יוסף׳ 

המחבר: רבי אלחנן אשכנזי.

86. Sidrei Tahara – Dhyrenfurth, 
1808 – Pedigreed Copy of the 
Rebbe the ‘Imrei Yosef’ of Spinka – 
Handwritten glosses.
Authored by Rabbi Elchanan Ashkenazi.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,500$

87. מכתב בכתב ידו ובחתימתו 
של האדמו״ר רבי אברהם לנדא 

מסטריקוב - נדיר
מכתבים מהאדמו״ר, באורך זה ובמצב 
בלתי  הנם  שלפנינו,  כמו  זה  יפה 

מצויים! 

תוכן המכתב: דרישות שלום. האדמו״ר 
תודה  חדש,  כל  אין  ״אצלנו  כי  מציין 
ומבקשים  החסדים,  כל  עבור  לא-ל 

להבא לחסדים״. 

)תרע״ז-תשס״א(. ניצל מהשואה, עלה 
כיהן  ושם  אביב  בתל  התיישב  ארצה, 

כאדמו״ר לחסידי סטריקוב. 

מצב טוב. סימני קיפול. דף שורות.

87. Letter Handwritten and Signed by the Rebbe Rabbi 
Avraham Landau of Strikov – Rare
Letters by the Rebbe, of this length and such fine condition are rare! 
Good condition. Fold marks. Lined paper. 
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פתיחה 
Opening Price

180$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$

84

88. מכתב הנוגע לדברי תורה, מהאדמו״ר בעל ה׳אש דת׳ מאוז׳רוב חנצ׳ין, 
רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין זצוק״ל

דף אחד כתוב משני צידיו. 

הגאון הקדוש רבי משה יחיאל אפשטיין, הרבי מאוז׳רוב )תר״ן-תשל״א(, נודע בהתמדתו 
ובקדושתו המופלגת. רב באוז׳רוב משנת תרע״ו והחל לכהן באדמו״רות משנת תרע״ח. 
מגדולי האדמו״רים בפולין, בארה״ב ובארץ ישראל. נודע בספריו ״אש דת״ ו״באר משה״. 

מראשי מועצת גדולי התורה. 

מצב טוב. בלאי סביר.

88. Religious Letter by the Rebbe Author of ׳Esh Dat׳ of 
Ożarów Chęciny, Rabbi Moshe Yechiel Halevi Epstein
A leaf written on both its sides. 
Good condition. Reasonable wear. 
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פתיחה 
Opening Price

70$

הערכה
Estimated Price

100$ - 150$
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89. מכתב בענייני ציבור מהאדמו״ר ה׳ברכת אברהם׳ מסלונים
מכתב מאת ראשי הקהילה העברית בטבריה, משנת תרצ״ט ]1939[. חתומים עליו 
׳ברכת אברהם׳  וינברג, האדמו״ר מסלונים בעל  ורבי אברהם  ורנר,  זאב  רבי אשר 

)תרמ״ט-תשמ״א(. 

מצב טוב. חורי תיוק. חסרון זניח בראש הדף, ללא פגיעה בטקסט.

89. Letter by the Rebbe the ׳Birkat Avraham׳ of Slonim
Letter by the leaders of the Jewish community of Tiberias, from [1939]. 
Signed by Rabbi Asher Ze׳ev Warner and Rabbi Avraham Weinberg, 
the Rebbe of Slonim author of ׳Birkat Avraham1889-1981) ׳). 
Good condition. Filing holes. Minor lack in the upper part of the leaf, 
not affecting the text. 
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פתיחה 
Opening Price

120$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב   .90
של האדמו״ר מקרטשניף – תשל״ד 

]1974[
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של האדמו״ר 
רבי צבי הירש רוזנבוים מקרטשניף-סיגט, 

קרית עטה ]אתא[, תשל״ד. 

במכתבו כותב האדמו״ר: 

צריכים  שאתם  המדובר  היה  ״...כאשר 
הידוע,  לתקן  להישיבה  תלמידים  לשלוח 
עבור  הוצאות  ולקבץ  להתאמץ  נא  ולכן 
אי״ה  אלינו  להגיע  שיוכל  מוכ״ז  של  אחיו 
ללמוד  כאן  ולהשאר  רבה  הושענה  לפני 

אי״ה...״. 

הנער  נשלח  ה׳תרפ״ט,  בשנת   ,9 בגיל 
רבי  לזקינו  רוזנבוים  הירש  צבי  הצעיר 
מקרעטשניף  רוזנבוים  זאב  אליעזר 
בסיגוט שגדלו וחנכו עד הבר מצווה בשנת 

תרצ״ג. 

בישיבת  ללמוד  נסע  מצווה  הבר  לאחר 
הלוי  דוד  רבי  סטניסלוב בראשות האב״ד 
ולמד  דוד  אמרי  שו״ת  בעל  הורביץ  איש 
אשכנזי  אלימלך  רבי  עם  שם  בחברותא 
אב״ד מלבורן, ושם כינוהו חבריו ״העובד״. 

בסאטמאר  ללמוד  נסע  התרצ״ז  בחורף 
אצל דודו רבי בערצי לייפער אשר שימש כדיין במקום, בקיץ שב לחצר קודשו של זקנו 

בסיגוט שם נשאר עד השואה. 

עבר את השואה במחנה ההשמדה אושוויץ, ובוכנוואלד. 

אחרי השואה עלה לארץ ישראל ובכ״ח בתמוז תש״ה הגיע לירושלים, ולמד בישיבתו של 
המהרי״ץ דושינסקי, כשהוא עורך טישים בעודו בחור. נשא לאשה את הרבנית שפרה בת 
דודו רבי חיים מרדכי מנדבורנה שהיה חתן זקינו רבי אליעזר זאב רוזנבוים מקרעטשניף, 
לאחר חתונתו נשלח על ידי רבי אהרן מבעלז לכפר אתא והקים קריה בשם שיכון סיגוט 

עם ישיבה ותלמוד תורה. 

בשנת ה׳תשמ״ב עבר לירושלים, והקים בית מדרש ברחוב אבינועם ילין. כמו כן הקים בתי 
מדרש בבית שמש ובבני ברק וגם בויליאמסבורג ובלונדון. 

נפטר בט״ז באייר ה׳תשס״ו, ונטמן במרומי הר הזיתים. 

מצב טוב. כתוב על דף רשמי. כתמים קטנים.

90. Letter Handwritten and Signed by the Rebbe of 
Kretshnif - [1974]
A letter handwritten and signed by the Rebbe Rabbi Zvi Hirsch Rosenbaum 
of Kretshnif-Siget, Kiryat Ata, [1974]. 
Good condition. Written on official stationery. Small stains. 
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פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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ובהם  ואדמו״רים  רבנים  חתימות   .91
האדמו״ר מזוויעהל רבי מרדכי גולדמן 

– תרצ״ו ]1936[
ואדמו״רים  רבנים  חתימות  ועליו  פתק 

מפורסמים, ובהם: 

רבי אלימלך הכהן ]רובינשטיין[, הרב מראחוב 
]בעל ׳אמרי אלימלך׳[. עם חותמתו. 

רבי מרדכי גולדמן, האדמו״ר מזוויעהל. 

׳ציונים  בעל  דידובסקי,  יעקב  רפאל  רבי 
לתורה׳. 

רבי אברהם שטרנהרץ, ראש ומנהיג לחסידי 
נדירות  חתימותיו  תקופה.  באותה  ברסלב 

מאוד! 

של  ]נכדו  שמרלר  מרדכי  אפרים  רבי 
האדמו״ר רבי חיים אברהם ממיקולייב, אשר 
היה חתנו וממלא מקומו של האדמו״ר הקדוש 

רבי מאיר מפרימשלן זיע״א[. 

ועוד חתימות רבנים נוספים. 

שקיבלו  נוספים  רבנים  רשימת  הדף  בגב 
תמיכה. 

מצב טוב, בלאי אופייני. נתלש ממחברת.

91. Signatures of Rabbis 
and Rebbes, including 
the Rebbe of Zvhil Rabbi 
Mordechai Goldman - 
[1936]
A note with the signatures of 
well-known rabbis and Rebbes, 
including: 
Rabbi Elimelch Hacohen 
[Rubenstein], the Rabbi of Rachov 
[author of ׳Imrei Elimelech׳]. With 
his stamp. 
Rabbi Mordechai Goldman, the 
Rebbe of Zvhil. 
Rabbi Mordechai Shmerler. 
And additional rabbis. 
On the back of the leaf, a list of 
additional rabbis who received 
support. 
Good condition, typical wear. Has 
been torn out of a notebook. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

180$ - 220$
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92. מכתב חשוב ומעניין מרבי שמריה גור אריה בעניין ישיבת חב״ד ׳תורת 
אמת׳ – תשי״א

במכתב הוא מתייחס לעניינים שונים הנוגעים לישיבה. הוא מדגיש פעמיים כמה הישיבה 
חשובה לו. מוזכרים שמות של רבנים וחסידים ידועים. 

בסיום דבריו הוא כותב ״בטוח אני בזכותו הקדוש של כ״ק מו״ח אדמו״ר הרה״ק זצוקללה״ה 
נבג״מ זי״ע ובזכותו הקדוש של הוד כבוד אדמו״ר נ״ע מיסד הישיבה תורת אמת בירושלים, 

אשר הישיבה הק׳ תורת אמת תתקיים בעזרתו ית׳ עד כי יבוא שילה בב״א...״. 

דף רשמי כתוב משני צידיו, במכונת כתיבה, חתום בחתימת ידו. 

מצב טוב, פגמים קלים בשוליים.

92. Important and Interesting Letter by Rabbi Shemarya 
Gur Aryeh about the ׳Torat Emet׳ Yeshiva - 1951
In the letter, he refers to various matters pertaining to the yeshiva, 
emphasizing how much the yeshiva is dear to him. He also refers to well-
known rabbis and Hassidim. 
Leaf of official stationery, typewritten, with his handwritten signature. 
Good condition. Minor blemishes to the margins. 
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פתיחה 
Opening Price

120$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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93. מכתב האדמו״ר מסדיגורא רבי שלמה חיים פרידמן זצוק״ל, בכתב 
ידו ובחתימתו ]תשי״ט?[

כתוב על איגרת אוויר. 

האדמו״ר רבי שלמה חיים פרידמן נולד בסדיגורה שבבוקובינה לרבי ישראל מסדיגורה 
ולבת-שבע. למד בבית אביו עם מלמדים פרטיים. לפני הבחירות לפרלמנט האוסטרי 
השתתף בתעמולה לטובת מועמדי הרשימה היהודית הלאומית. בשנת תרס״ד )1904( 

נישא לבריינדל לבית הורנשטיין )נפטרה כ״ו באייר תשכ״א(. 

מאיר  חיים  רבי  עם  ישראל״  ארץ  ״יישוב  בשם  ציונית  חסידית  הסתדרות  הקים 
יחיאל שפירא מדרוהוביץ׳ והיה שותף לה גם רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין. ב-1920 
ובקונגרסים הציוניים בקרלסבאד  בוועידה הציונית העולמית בלונדון  השתתף כציר 
ולוצרן. לאחר שצורפה ההתארגנות להסתדרות המזרחי הוא שימש כנשיא המזרחי 

באוסטריה. 

כתב בעיתונים ״מחזיקי הדת״, ״המצפה״, ״הצופה״ ועוד. עסק בהצלת יתומים יהודיים 
באירופה. עלה לארץ בשנת תרצ״ח. התיישב בתל אביב ומונה לאדמו״ר מסדיגורא. 
נפטר בכ״ו באב ה׳תשל״ב כששהה בלונדון לצורכי רפואה. נקבר בבית הקברות נחלת 

יצחק שבגבעתיים. 

מצב טוב.

93. Letter Handwritten and Signed by the Rebbe of 
Sadigura Rabbi Shlomo Chaim Friedman, [1959?]
Written on an airmail letter. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$
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ידו  בכתב  שלם  מכתב   .94
ובחתימתו של האדמו״ר הקדוש 

מביאלא בעל ה׳חלקת יהושע׳
של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
רבינוביץ  יהושע  יחיאל  רבי  האדמו״ר 

בעל ׳חלקת יהושע׳. 

כתוב על דף רשמי. 

הנמען: רבי שמעון אפרתי. 

מצב טוב. חורי תיוק. כתמים מעטים.

94. Letter Handwritten and 
Signed by the Rebbe of 
Biala Author of ׳Chelkat 
Yehoshua׳
A letter handwritten and signed by 
the Rebbe, Rabbi Yechiel Yehoshua 
Rabinowitz author of ׳Chelkat 
Yehoshua׳. 
Written on official stationery to 
Rabbi Shimon Efrati. 
Good condition. Filing holes. Some 
stains. 
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פתיחה 
Opening Price

1,800$

הערכה
Estimated Price

3,000$ - 4,000$
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95. מכתב האדמו״ר ה׳בית ישראל׳ 
מגור – 22 שורות בכתב יד קודשו 

ובחתימתו
כתוב על אגרת אוויר. 

)תרנ״ה- אלתר  ישראל  רבי  האדמו״ר 
תשל״ז( היה האדמו״ר החמישי בשושלת 
אדמור״י גור, משקם חסידות זו בישראל 
ומן האדמו״רים הבולטים  לאחר השואה 
בעשורים שאחרי הקמת המדינה. מכונה 
על שם כתביו שיצאו לאור לאחר פטירתו 

ה״בית ישראל״. 

של  ומנהיג  כאדמו״ר  לתפקידו  בנוסף 
של  בתפקיד  גם  שימש  גור  חסידות 
יושב ראש מועצת גדולי התורה. מתוקף 
תפקידו זה השפיע רבות על התנהלותה 
ודרכה של תנועת אגודת ישראל שנוסדה 
על ידי אביו, האדמו״ר רבי אברהם מרדכי 
אלתר, שנודע בכינויו ה״אמרי אמת״. הוא 
מחדש  הקמתן  את  ועודד  סייע  יזם,  גם 
הקהילות  מכל  אדמו״רים  חצרות  של 

החסידיות, שנכחדו בשנות המלחמה. 

מצב טוב.

95. Letter by the Rebbe the 
 of Gur – 22 Lines ׳Beit Israel׳
Handwritten and Signed by 
Him
A letter handwritten on an airmail 
letter by the Rebbe, Rabbi Israel Alter 
(1895-1977), the fifth Rebbe of Gur. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,000$

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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96. כתובה דאירכסא – באבינאוויטש, עיר המחוז של 
אזור ליובאוויטש, תרנ״א - נדיר ומעניין!

החתן: ליב מיכל בן יצחק שאול הלוי, הכלה: טשערנא בת ישכר 
דובער. 

העיר באבינאוויטש היא עיר המחוז של אזור ליובאוויטש. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

96. Ketubah DeIrchesa – Bavinavitch, 1891
The groom: Leib Michl ben Yitzchak Shaul Halevi, the bride: Tsherna bat 
Yissachar Dober. 
The city of Bavinavitch is the county town of the Lubavitch area. 
Good condition. Typical wear. 

97. סגולה נדירה! הקש של האדמו״ר 
 – זצוק״ל  מבעלזא  אהרן  רבי  הקדוש 
אישור  תעודת  עם   - הכיפורים  יום 

חתומה
הקדוש  האדמו״ר  של  הקש  נדירה!  סגולה 

רבי אהרן מבעלזא זצוק״ל – יום הכיפורים

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

בתפילות יום הכיפורים של שנת תשט״ז. 

זיע״א  בעלזא  אדמורי  של  הקבוע  מנהגם 
במשך  קש  על  יחף  לעמוד  היה  לדורותיהם 
וכן   – הכיפורים  יום  הקדוש  ביום  התפילות 
מבעלזא  אהרן  רבי  הרה״ק  זה  על  הקפיד 
גם  זה  קדוש  מנהג  על  ויתר  ולא  זיע״א 

השואה  ימי  המלחמה  בשנות 
האיומה, ומסופר שבאחד השנים 

לא היה מצוי קש והורה לקנות 
שבתוכו  הקש  ולפזר  מזרן 

למרגלותיו. 

כסגולה  ידוע  היה  זה  קש 
החסידים  והיו  מיוחדת 

חוטפים במוצאי יום הכיפורים 
לסגולה  להם  יהיה  למען 

וציוו  שנהגו  כאלו  והיו   – ולשמירה 
ועשרים  מאה  לאחר  קבורתם  בעת 

מופת  וסיורי   – זה  מקש  מעט  עמהם  לקבור 
רבים נקשרו אודות סגולת קש זה. 

מצורף אישור חתום על מקור הקש מהרה״ג 
אדלר 

הקש נתון בתוך מסגרת עור מהודרת. 

97. Rare Segulah! The 
Stroi (Straw) on which 
the Rebbe Rabbi Aharon 
of Belz Stood on Yom 
Kippur
Wisps of the straw on which 
the Rebbe Rabbi Aharon of Belz 
Stood on Yom Kippur 1956, in 
accordance with the custom of 
the Belzer Rebbes on Yom Kippur. 
On Yom Kippur, the Belzer Rebbes 
used to stand barefoot on this 
straw, which is called by the Belzer 
Hassidim &quot;Stroi&quot;. 
On the evening after Yom 
Kippur, the Rebbe used 
to take some of the 
straw and then the 
Hassidim were 
allowed to take 
some too. Since 
there was only 
little straw, each 
Hassid would take 
very little of it. The 
straw was considered 
by the Belzer Hassidim as 
a Segulah for protection. 
Enclosed is a signed confirmation 
regarding the authenticity of the 
straw by Rabbi Adler. 
The straw is placed in an 
impressive leather frame. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 400$
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98. מכתב האדמו״ר ממודז׳יץ רבי שאול ידידיה אלעזר 
טאוב, בכתב ידו ובחתימתו – ברוקלין, תש״ו
דף אחד, כתוב על שני צידיו. נייר רשמי של האדמו״ר. 

 בעמוד השני הוא מדבר מעניין ״התמונה של אחי הגדול הרה״צ 
זצ״ל״. 

מצב טוב.

98. Letter by the Rebbe of Modzitz Rabbi 
Shaul Yedidya Elazar Taub, Handwritten 
and Signed by Him – Brooklyn, 1946
A leaf written on both its sides. The Rebbe׳s official 
stationery. 
Good condition. 

 – תפ״ו  אמשטרדם,   – השרון  חבצלת   .99
חתימות – נדיר מאוד

מאת  דניאל,  ספר  על  פירוש  השרון,  חבצלת  ספר 
אמשטרדם,  זיע״א.  אלשיך  משה  רבי  הקדוש  הגאון 

]תפ״ו 1726[. עם פירוש ׳חזון למועד׳. 

העליונה  עתיקות.  חתימות  שלוש  הספר  בשער 
מחוקה בקווים. מתחתיה חתימה: ״לה׳ הארץ ומלואה 
חתימה:  השער  בתחתית  ]?[״.  רינדל  יצחק  הק׳ 
יש קשר לשר החוץ של ברית  וואלאך״. אולי  ״מאיר 
המועצות, מקסים ליטווינוב )שנקרא בצעירותו מאיר 

וואלאך, וגדל במשפחה של חסידי גור(. 

מצב טוב. הכריכה הקדמית חסרה בחלקה.

99. Chavatzelet HaSharon - 
Amsterdam, 1726 - Signatures
Sefer Chavatzelet HaSharon. Commentary 
on the book of Daniel, by the Gaon Rabbi 
Moshe Alsheich. Amsterdam [1726]. 
Three ancient signatures on the title page. 
The upper one is erased by lines. Beneath it the signature of ״Yitzchak 
Rindel[?]״. On the lower part of the title page, a signature: ״Meir Wallach״. 
Maybe related to the USSR Foreign Minister, Maxim Litvinov (who in his 
youth was called Meir Wallach and grew up in a family of Gur Hassidim). 
Good condition. 

פתיחה 
Opening Price

800$

הערכה
Estimated Price

1,500$ - 2,000$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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 – אשכנז  בלשון  תנ״ך   .100
מהדורה   – תל״ט  אמשטרדם, 
בתחריט  ראשון  שער   – נדירה 

)מעט פגום(
שער שני מפורט, בלשון פיוטית למדי. 

וכתובים,  נביאים  חמישה חומשי תורה, 
ר׳  כנראה  הוא  העורך  אשכנז.  בלשון 

יקותיאל בליץ, הנזכר בשער. 

בראש  מאוד  עתיקות  חתימות  שתי 
ואחת  כץ,  מרדכי  ר׳  של  אחת  השער. 
היא של אשה, ואכן מתאים הדבר לשפה 
תקופה  שבאותה  הספר,  של  העממית 

השתמשו בה בעיקר נשים בלימוד. 

והסכמת  בלטינית  דפים  הספר  בפתח 
נציג מלך פולין – הכתובה בעברי טייטש 

– לשון אשכנז. 

חתימות נוספות עתיקות בפתח הספר, 
משנות הת׳. בין היתר: זה הספר קניתי 
שמש  רא״ל  בן  משה  ר׳  אצל  ג״ש  בעד 
בהר״ר  שמחה  נאום  תפ״ו,  בשנת 
אברהם סג״ל... ש״ץ ]?[ דק״ק קראקא 

יע״א״. 

מצב סביר עם בלאי אופייני לספר כזה 
שהיה בשימוש תדיר במשך מאות שנים...

100. Bible in Ashkenazi 
Language – Amsterdam, 1679 – 
Rare Edition – Engraved Title 
Page (Slightly Damaged)
The first title page is engraved. The 
second title page is detailed, in quite 
poetic language. 
Chamisha Chumshei Torah, Nevi׳im and 
Ketuvim, in Ashkenazi language. The 
editor is presumably R. Yekutiel Blitz, 
who is referred to on the title page. 
Two ancient signatures appear on the 
title page, one of R. Mordechai Katz and 
the second of a woman, matching the 
popular language of the book which was 
used at the time especially by women. 
At the beginning of the book, leaves 
in Latin and an approbation written by 
the representative of the Polish king – 
written in Hebrew-Teitch – Ashkenazi 
language. 
Additional ancient signatures at the 
beginning of the book. 
Reasonable condition with typical wear. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

95

וילהרמרשדורף תע״ד – שער בתחריט   – 101. חמישה חומשי תורה 
נהדר – כריכת עור מפוארת

כריכה חדשה מפוארת עשויה עור. 

הסכמות גאוני ישראל מפראג ופרנקפורט, בפתח הספר, למהדורה זו. 

מצב טוב. כתמי זמן ובלאי סביר.

101. Chamisha Chumshei Torah – Wilhelmsdorf 1714 
– Title Page with a Beautiful Engraving – Impressive 
Leather Binding
New impressive leather binding. 
Approbations by leading rabbis from Prague and Frankfurt at the 
beginning of the book, for this edition. 
Good condition. Aging stains and reasonable wear. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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102. דברי שלמה – פרנקפורט, דפוס דוקטור ופרופסור גרילא – חתימות 
רבנים

בשער הספר ובדף הראשון חתימות של גאוני יהדות המזרח. למשל: רבי יעקב בן חסון. 

חסר בסוף הספר דף אחד מהמפתחות. 

דפים עבים. 

נזקי עש.

102. Divrei Shlomo – Frankfurt, Doctor and Professor 
Garila Press – Rabbis׳ Signatures
On the title page of the book and its first leaf, signatures of leading 
Sephardic rabbis such as Rabbi Yaakov Ben Chasson. 
One leaf of the indices at the end of the book is missing. 
Thick leaves. 
Worming. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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103. עולת תמיד – ונציה, שס״א - נדיר
ביאור על התורה, מאת רבי משה אלבילדה. 

שער בתחריט. 

מצב בינוני-טוב.

103. Olat Tamid – Venice, 1601 – Rare
Commentary on the Torah by Rabbi Moshe 
Albaldah. 
Engraved title page. 
Fair-good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

600$ - 1,000$
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104. מנחת שי, מהדורה ראשונה – נביאים אחרונים / כתובים ]שני כרכים[ 
– מנטובה, תק״ד – שערים בתחריטים מפוארים / תפילה קבלית בכתב יד

בכל כרך שני שערים, הראשון הנו תחריט מפואר המכיל סצינות תנ״כיות באיורים נהדרים. 

חלק שלישי, נביאים אחרונים. חותמות עתיקות בפתח הספר: ״ת״ת יע״א קקמה״י״. כתמי 
זמן. ובלאי בכמה דפים. 

חלק רביעי, כתובים, שער מעט חסר בקצהו התחתון. 

שער שני בחלקו בדיו אדומה. 

בין דפי הספר מונח דף ובו תפילה קבלית בכתב יד איטלקי עתיק. 

מצב טוב. בלאי סביר.

104. Minchat Shai – First Edition – Nevi׳im Achronim / 
Ketuvim [Two Volumes] – Mantova, 1744 – Title Pages with 
Impressive Engravings / Handwritten Kabbalistic Prayer
Each volume has two title pages, the first is with an impressive engraving 
of illustrations of biblical scenes. 
Third section, Nevi׳im Achronim. Ancient stamps at the beginning of the 
book. Aging stains and wear to several leaves. 
Fourth section, Ketuvim. The title page is slightly lacking in its lower edge. 
The second title page is with partial red lettering. 
Among the leaves of the book there is a handwritten Kabbalistic prayer in 
ancient Italian script. 
Good condition. Reasonable wear. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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105. משנה תורה – ״בדינהפורט״ – חתימות עתיקות
בשער הספר חותמות: ״יצחק אלטער מגיד״, וחתימותיו. 

בפתח הספר שיר קצר עם אקרוסטיכון, כהקדשה. 

בדף הראשון חתימה בעפרון. 

באחד מדפי הספר חתימה: ״שייך לי לשמי יצחק אייזיק....״. 

מצב בינוני. סימני עש.

105. Mishneh Torah – ״In Dyhernfurth״ – Ancient Signatures
On the title page, stamps of ״Yitzchak Alter Maggid״ and his signatures. 
At the beginning of the book, a short poem with an acrostic, as a dedication. 
On the first leaf, a pencil signature. 
Fair condition. Worming. 
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פתיחה 
Opening Price

1,000$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 4,000$

100

106. השורשים לרד״ק – ונציה, רפ״ט 
]1529[ – חתימת רבי יהושע סגרי 
מגאוני איטליה – עותק שלם ונאה 

במיוחד
דפוס בומבירגי. בדף האחרון נדפסו שני שירים 
מנוקדים בשבח המהדורה שלפנינו, שכתב רבי 

אליהו אשכנזי ]בחור[. 

בשער הספר חתימה עתיקה: ״קנין כספי יהושע 
זהה  חתימתו  איטליה.  רבני  מגדולי  סגרי״, 
לחתימתו במקומות אחרים, בלשונה ובצורתה. 

בסוף הספר רישומים לועזיים בכתב יד. 

בדיינות  שימש  זצוק״ל  סגרי  משה  רבי  הגאון 
וירצ׳אלי, קסאלי וסקאנדיא. 

נולד בקאסאלי. בנערותו למד במנטובה מפי רבי 
יהודה ברייל ורבי דוד פינצי )חותנו של הרמח״ל(. 

היה בקי בתורת הנגלה ובתורת הנסתר. 

שם  ושימש  לקאסאלי  עבר  תפ״ד  שנת  לאחר 
סקאנדיאנו,  לעיר  עבר  תצ״ד  בשנת  כאב״ד. 
ואף שימש  והורה לרבים,  דן  שם הרביץ תורה, 

כשוחט ומוהל. 

רבי משה סגרי חיבר כ-70 חיבורים חשובים, וכן 
כ-400 שירים ותפילות לזמנים שונים. 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

כריכת עור חדשה מפוארת.

106. HaShorashim by 
the Radak – Venice, 
[1529] – Signature of 
Rabbi Yehoshua Sagari 
One of the Geonim of 
Italy – A Complete, 
Particularly Fine Copy 
Bomberg Press. Printed 
on the last leaf are two 
vowelized poems praising 
the edition before us, written 
by Rabbi Eliyahu Ashkenazi 
[Bachur]. 
On the title page, an ancient 
signature of ״Yehoshua 
Sagari״, one of the greatest 
rabbis of Italy. His signature 
here is identical to his 
signature elsewhere. 
At the end of the book, 
handwritten notations in a 
foreign language. 
Good condition. Typical 
wear. 
New impressive leather 
binding. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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107. סט ]5[ חומשים מהדורת רש״ז נעטער – וינה, 
תרי״ט – שערים מאוירים – פירושים חשובים

כריכות עור מקוריות עם הטבעת זהב. 

מצב טוב. בלאי אופייני סביר.

107. Set of [5] Chumashim 
the Rashaz Neter Edition 

– Vienna, 1859 – Illustrated 
Title Pages – Important 

Commentaries
original leather bindings with a golden 

impression. 
Good condition. Tupical reasonable wear. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 600$
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108. זוהר – ירושלים, תר״ד 
חתימות   – כרכים  שלושה   –
 – חתומות  חשובות  והגהות 

דפוס רבי ישראל ב״ק
עם  שער  קיים  הכרכים  בשלושת 

תחריט ירושלים במרכזו. 

שושנה הלוי 22. 

חלק ראשון. שני שערים. חתימות 
מצב  מזרחי.  יד  בכתב  ורישומים 

טוב, פגמים קלים. 

חלק שני. מצב טוב, עבר שיקום. 

חלק שלישי. בשער הספר חתימה 
הגהה  זאב...״.  ״ישראל  עתיקה: 
רנב,  בדף  הגהות  שתי  ג׳.  בדף 
עבר  טוב,  מצב  ״פ״ה״.  חתומות: 

שיקום. 

כריכות עור מפוארות חדשות.

108. Zohar – Jerusalem, 1844 
– Three Volumes –Signatures 
and Important Signed Glosses – 
Printed by Rabbi Israel Bak
The three volumes have a title page with 
an engraving of Jerusalem in its center. 
Shoshana Halevi 22. 
First section. Two title pages. Signatures 
and notations in Oriental script. Good 
condition. Minor blemishes. 
Second section. Good condition, has been 
restored. 
Third section. An ancient signature on the 
title page of the book: ״Israel Ze׳ev״/ A 
gloss on leaf 3. Two glosses on leaf 252, 
signed ״P.H.״. Good condition, has been 
restored. 
New impressive leather bindings. 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

1,000$ - 2,000$
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משנה,  סדרי  ששה  סט   .109
אמשטרדם,   – כרכים  בשלושה 
עור  כריכות   – תמ״ה-תמ״ח 
והגהות  -חתימות  מפוארות 

ארוכות, חלקן חתומות
חתימות עתיקות, בין היתר: 

״אשר חנן אלקים את עבדו, הצעיר צבי 
ישראל ... כ״ץ״. ״הק׳ פסח....״, ״אלעזר 

מיכל מזרחי״. 

מכותבים  ארוכות  למדניות  הגהות 
שונים. 

מצב כללי טוב. בלאי. 

כריכות מפוארות חצי עור.

109. Set of Shisha Sidrei 
Mishna, Three Volumes 
– Amsterdam, 1685-1688 – 
Impressive Leather Bindings 
– Signatures and Long 
Glosses, Some of Them 
Signed
Ancient signatures. 
Long scholarly glosses by different 
writers. 
Good overall condition. Wear. 
Impressive semi-leather bindings. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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חמישה   – אמשטרדם   – אמת׳  ׳תורת  חומשים  סט   .110
כרכים מפוארים עם כריכות עור

והמגיה  המסדר  מאת  סופרים.  תיקון  תורה  חומשי  חמשה  הוא  אמת.  תורת  ספר 
גבריאל פאלק. אמשטרדם, תקפ״ז. 

חמישה כרכים. 

בסוף הכרכים שמות, ובמדבר, נדפס )עם שער נפרד( ׳סדר התפילות עם הפיוטים והקרובות 
האשכנזים׳.  כמנהג  השנה,  שבתות  לכל 

אמשטרדם, תקפ״ז. 

רשימת המנויים מראש. 

מצב טוב מאוד.

110. Set of ׳Torat Emet׳ 
Chumashim – Amsterdam 
– Five Impressive Volumes 
with Leather Bindings
Sefer Torat Emet. Chamisha 
Chumshei Torah Tikkun Sofrim. 
Edited an dproofread by Gabriel 
Falk. Amsterda, 1827. 
Five volumes. 
At the end of the volumes of Shemot 
and Bamidbar, it was printed (with a 
separate title page) ׳Seder HaTfilot 
im HaPiyyutim VeHaKrovot׳ for all 
Sabbaths of the year, according to 
the Ashkenazic custom. Amsterdam 
1827. 
With a list of subscribers. 
Very good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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תורת   – סופרים  ׳תיקון  תורה  חומשי  חמישה  כרכים[   5[ סט   .111
אמת׳ – אמשטרדם, תקכ״ט – דפוס קאשמן

עם הפטרות 

בספר בראשית בסופו נדפס ׳לוח על מאה שנים׳. 

כריכות עור מפוארות במיוחד, חדשות. 

מצב טוב.

111. Set of Chamisha Chumshei Torah [5 Volumes] – 
Amsterdam, 1769 – Kashman Press
With the Haftarot. 
Printed at the end of Sefer Bereshit is ׳A Hundred Years Calendar׳. 
New impressive leather bindings. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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112. חתן סופר – מהדורה ראשונה – מונקאטש, 
תרל״ח ]1878[ – חתימה

חתימת רבי שמעון ברוין. 

מצב בינוני-טוב. חסרה כריכה אחורית.

112. Chatan Sofer – First Edition – 
Munkatch, [1878] – signature
Signature of Rabbi Shimon Broin. 
Fair-good condition. The back binding is 
missing. 

מצויה  שאינה  מאוד  נדירה  מהדורה   – תק״ז  המבורג,   – שיף  מהר״ם   .113
במכירות, עם שער בתחריט מפואר

שער  עם  דומה,  די  מהדורה  שנה  באותה  יצאה 
ההבדלים  על  ראו  שלפנינו.  מזה  אחר  בתחריט 

שבין שתי המהדורות במפעל הביבליוגרפיה. 

בראש השער חתימות של רב ממשפחת בנעט, 
בנו של רבי מענדל בנעט. 

מצב טוב.

113. Maharam Shiff – Hamburg, 
1747 – Extremely Rare Edition, 
with a Title Page with an 
Impressive Engraving
A similar edition was published in that 
same year, with a different engraving 
on the title page. About the differences 
between the two editions, see The 
Bibliography of the Hebrew Book. 
On the title page, signatures of a Rabbi 
of the Bennet family, the son of Rabbi 
Mendel Bennet. 
Good condition. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

80$ - 150$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 200$
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114. תו לזכרון – ברסלוי, תקצ״א – ספר 
ייחודי, בסגנון מלבב – מהדורה יחידה – 

חותמת חשובה
ביאור,  צריכי  מקראות  כמה  ״יבוארו  לזכרון.  תוי 
ודעת״.  טעם  בטוב  תמוהות  אגדות  כמה  ויתיישבו 
סג״ל ראשקאוו. בכמה מקומות  זיסקינד  רבי  מאת 

בספר הוסיף המחבר שיר מפרי עטו הברוכה. 

בשער הספר חותמת רבי ״יעקב במ״ר משה בכרך״. 

הרב יעקב בכרך )תקפ״ד-תרנ״ז( היה למדן וחוקר 
תורני. מחבר הגהות על ארבעה טורים וסדרת ספרי 
האשורי,  הכתב  אודות  ואפולוגטיקה  תורני  מחקר 
עיבור השנים בתקופות קדומות ועל קדמות הניקוד 
רבי  של  מקורבם  היה  הוא  המקרא.  וטעמי  העברי 
ומצטט  סולובייצ׳יק  דוב  יוסף  ורבי  מסלנט  ישראל 
בקשרי  עמד  כן  בכתביו.  שבעל-פה  מדבריהם 
צבי  רבי  כמו  בדורו  בולטים  רבנים  עם  מכתבים 

הירש חיות ורבי שמואל שטראשון )רש״ש(. 

שמואל  רבי  של  מזכירו  שימש  מה  זמן  במשך 
מוהליבר בביאליסטוק, ובשנת 1882 אף נסע לסיור 
המסע  רשמי  את  ציון.  חובבי  מטעם  ישראל  בארץ 
פרסם בחוברת בשם ״ספר המסע לארץ הקדושה״ 
)ורשה תרמ״ד( שאת ההכנסות ממכירתה הקדיש 

״לתמיכת בני ביל״ו בארץ הקדושה״. 

הסכמת רבי זלמן טיקטין. 

בעמוד הראשון נדפסה רשימה של ״שמות האלופים 
החתומים״ – פרענומעראנטן, כנראה כולם מאנשי קהילת ברסלויא המעטירה. 

50 עמ׳. 

מצב טוב. כתמים בולטים. פגמים ובלאי.

114. Tav LeZikaron – Breslau, 1831 – Unique Book – Single 
Edition – Important Stamps
Tav leZikaron by Rabbi Susskind Segal Rashkov. In several places throughout 
the book, the author added a poem by him. 
On the title page on the book, a stamp of Rabbi ״Yaakov ben Rabbi Moshe 
Bachrach״, a religious scholar and researcher (1824-1897) who served, 
for a while, as the secretary of Rabbi Shmuel Mohilever in Bialystok. 
Approbation by Rabbi Zalman Tiktin. 
Printed on the first page is a list of subscribers, presumably all of them 
members of the distinguished Breslau community. 
50 pp. 
Good condition. Prominent stains. Blemishes and wear. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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לנערי  מוסר   – תקע״ט  ליוורנו,   – אב  מוסר   .115
ישראל, וי״ג עיקרי האמונה ]מנוקד ומתורגם[

מצב טוב, בלאי.

115. Mussar Av – Livorno, 1819 – Mussar 
for the Boys of Israel and the Thirteen 
Principles of Faith [Vowelized and 
Translated]
Good condition. Wear.

116. שפתי חכמים -פרנקפורט דמיין, תע״ב – חתימות עתיקות מאוד – כריכת 
עור מקורית נאה

בשער הספר כמה חתימות ורישומים עתיקים, אחד מהם משנת תק״ח. 

חתימה נוספת בדף א׳. 

הספר:  בסוף  נוספת  חתימה 
״... הספר הלז שייך להאלוף... 

פה המדינה... ״.

116. Siftei 
Chachamim – 
Frankfurt am Mein, 
1712 – Ancient 
Signatures – Fine 
Original Leather 
Binding
On the title page of 
the book, several 
ancient signatures and 
inscriptions, one of them 
from 1748. 
Additional signature 
throughout the book. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

80$ - 150$
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117. יערות דבש – זולצבאך, תקנ״ט 
– שני כרכים – חתימת 
רבי צבי הירש רבינוביץ

מצב כללי טוב.

117. Ya׳arot Dvash – 
Sulzbach, 1799 – Two 
Volumes – Signature 
of Rabbi Zvi Hirsch 
Rabinowitz
Good overall condition.

פתיחה 
Opening Price

100$

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$

 – סופרים  אגרות   .118
וינה,   – ראשונה  מהדורה 
מקורית  כריכה   – תרפ״ח 
ופקסמיליות  תמונות  כולל   –

של גאוני משפחת סופר
מצב טוב.

118. Igrot Sofrim – First 
Edition – Vienna, 1928 – 

Original Binding – with 
Pictures and Facsimiles of 

the Geonim of the Sofer 
Family

Good condition.

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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119. התשבי – הוראדנא, 1805 - 
חתימות עתיקות של רבנים חשובים

כמניין  התשבי. לאליהו התשבי, שורשיו 
תשב״י. 

בשער הספר מופיעות חתימות עתיקות: 

״משלי שלמה זלמן הכהן״ – כנראה הוא 
חותם,  היה  )כך  קוק  הראי״ה  של  אביו 
מאוד  החתימה  וגם  ׳קוק׳,  המילה  בלי 
דומה לחתימות אחרות שראינו(. בדוחק 
שלמה  רבי  הוא  שהחתום  לומר  אפשר 
חותנו  ישראל,  ארץ  שד״ר  הכהן,  זלמן 
של החכם החוקר רבי יעקב ספיר, אשר 

נפטר בכלכותא שבהודו בשנת תר״ז. 

חתימה דומה מופיעה בספרים עתיקים 
נוספים שראינו. 

חתימות נוספות בשער: 

טובו  ן׳  ]אלעלוף[...  רפאל  מר׳  ״קניתי 
נר״ו״. 

״לה׳ הארץ ומלואה...״. 

חלק מהשער מודפס בדיו אדומה. 

בגב השער מופיע שיר מחורז מודפס בשבח מלאכת הדפוס, מהמהדורה הראשונה. 

אחר כך נדפס שיר מאת המחבר, לכבוד הספר. 

הספר מנוקד. 

כריכה חצי עור. 

מצב בינוני-טוב.

119. HaTishbi – Grodno, 1805 – Ancient Signatures of 
Important Rabbis
HaTishbi LeEliyahu HaNavih. 
Ancient signatures on the title page: ״Shlomo Zalman Hachoen״ – 
presumably, the father of Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook or the 
Shadar Shlomo Zalman Hacohen, the father-in-law of the scholar Rabbi 
Yaakov Sapir, who died in Calcutta, India, in 1847. 
Additional signatures. 
Red lettering on the title page. 
Appearing on the back of the title page is a printed rhymed poem praising 
the craft of printing, from the first edition. Printed after it is a poem by the 
author, in honor of the book. 
The book is vowelized. 
Fair-good condition. No binding. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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 – המכריע  ספר   – מיוחס!  עותק   .120
 – ראשונה  מהדורה   – תקל״ט  ליוורנו, 

הגהה בכתב יד
על כריכה הספר נטבעה הקדשה: ״זה נתן החתן 

אברהם חיים הניקרא אלטיר בן חנה מיאס״. 

מצב טוב מאוד. פגמים קלים.

120. Pedigreed Copy! – Sefer 
HaMachri׳ah – Livorno, 1779 
– First Edition – Handwritten 
Gloss
A dedication is impressed on the binding 
of the book: ״Given to the bridegroom 
Avraham Chaim called Alter the son of 
Chana Mias״. 
Very good condition. Minor blemishes. 

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

121. מיניאטורי! סליחות לאשמורת 
הבוקר – ונציה, תפ״ח - נדיר מאוד

כריכה ישנה. 

מצב טוב מאוד, אך בכמה דפים, וכן בשער, 
ישנם פגמי עש.

121. Miniature! Selichot for 
Ashmoret HaBoker – Venice, 
1728 – Extremely Rare
Old binding. 
Very good condition. Worming in 
several pages including the title page. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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122. נדיר ביותר! תוספתא סדר זרעים, 
הגאון  פירוש  של  ראשונה  מהדורה 
חתימת   - תקנ״ט  וילנה,   – מוילנה 

הגאון רבי משה פינקל
מצב בינוני ובעייתי, נזקי עש בולטים.

122. Extremely Rare! Tosefta 
Seder Zera’im, First Edition 
of the Commentary by the 
Vilna Gaon – Vilnius, 1799 – 
Signature of the Gaon Rabbi 
Moshe Finkel
Fair and problematic condition. 
Prominent worming.

123. מנחת אהרן – קניגסברג – 
חתימה עתיקה והקדשה חשובה 

בסוף הספר
מצב טוב. כתמי רטיבות.

123. Minchat Aharon – 
Konigsberg – Ancient 
Signature and an 
Important Dedication at 
the End of the Book
Good condition. Dampness 
stains.

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

80$ - 150$
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124. התיקונים ]תיקוני זוהר[ – בילוגראדו, 
תרי״א

מצב בינוני, סימני עש.

124.  HaTikkunim 
[ T u k k u n e i 
HaZohar] – 
Belograd, 1851

Fair condition. Worming.

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

80$ - 150$

125. רעיונות על אבות – מאת 
נכד החפץ חיים – וילנה, תרפ״ד

אהרן  רבי  ב״ר  חיים  יוסף  רבי  מאת 
הכהן חתנו של מרן החפץ חיים. נדפס 

בחיי הח״ח, ושמו נזכר בשער הספר. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

125. Ra׳ayonot al Avot – 
by the Chafetz Chaim׳s 
Grandson – Vilnius, 1924
By Rabbi Yosef Chaim ben Rabbi 
Aharon Hacohen the Chafetz 
Chaim׳s son-in-law. Printed 
during the Chafetz Chaim׳s 
lifetime and his name appears 
on the title page. 
Good condition. Typical wear. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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126. הכנה דרבה – רבי משה גרינוולד 
מחוסט – מהדורה ראשונה

מצב טוב.

126. Hachana DeRabba – Rabbi 
Moshe Greenwald of Chust – First 
Edition
Good condition.

127. סדר קריאת שמע על המיטה – נדפס לתשוקת הנערים, נכדי הגביר 
- וירונה – מגנזי ישראל מהלמן 

– נדיר!
של  קטן  איור  נדפס  הספר  בסוף 

מבנים ידועים באיטליה. 

יחסית  יפה  שמור  כתמים.  טוב,  מצב 
ילדים.  בידי  שהיו  תפילה  לספרי 

כריכה חזקה.

127. Seder Keri׳at Shema 
al HaMitah – Printed for 
the Grandsons of the 
Philanthropist – Verona 
– from the Library of 
Israel Mehlman – Rare!
A small illustration of well-
known structures in Italy is 
printed at the end of the book. 
Good condition, stains. 
Relatively well-preserved for 
children׳s prayer books. Strong 
binding. 

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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128. חוק יעקב ]הלכות פסח[ – יעסניץ, תפ״ד - חתימות
חתימה עתיקה בשער הספר. חתימה נוספת מחוקה, וחתימה נוספת קצוצה: 

״לה׳ הארץ ומלואה, שמואל הק׳ .... ]פייבל?[...״. רישומים בעמוד האחרון. 

שער בתחריט נדיר של בעלי חיים מגוונים. 

עב דף. 

מצב טוב. בלאי.

128. Chok Yaakov [Hilchot Pesach] – Jesnitz, 1724 – 
Signatures
Ancient signature on the title page. An additional erased signature 
and another trimmed signature. Notations on the last page. 
On the title page, a rare engraving of varied animals. 
72 leaves. 
Good condition. Wear. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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129. ראש יוסף – קייטן, תע״ז ]הספר 
מפתח  כולל   – שם[  שנדפס  היחיד 
אחרון – נדיר מאוד – חתימות עתיקות

רז״ל  מאמרי  מקצת  פירוש  יוסף.  ראש 
מאת  הש״ס.  מסכתות  מכל  ואגדות  בהלכות 
בק״ק  ור״מ  אב״ד  יעקב,  רבי  ב״ר  יוסף  רבי 
סעלץ במדינת ליטא, ואחר כך ראש ומופלא 

שבב״ד הדיינים שבקהילת קודש טיקטין. 

נדפס באותיות אמשטרדם. 

גאוני  הסכמות  הספר  בפתח  בתחריט.  שער 
ישראל, וכן הקדמת הרב המחבר. 

חתימות עתיקות בשער, בין היתר: 

״שייך להקצין הר״ר מענדל שפייאר״. ״מנחם 
מענדלה בהר״ר איצק ]?[ שפייאר ז״ל, י״ט ג׳ 
בסוף  דומה  רישום  ]?[״.  תקט״ז  מרחשון  ב׳ 

הספר. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

129. Rosh Yosef – 
Keiten, 1717 [the Only 
Book Printed There] 
– including the Final 
Index – Extremely Rare – 
Ancient Signatures
Rosh Yosef. Halachic and 
Aggadic commentary by Rabbi 
Yosef ben Rabbi Yaakov, Av Beit 
Din and Ram of Seltz, Lithuania 
and later a Dayan in Tiktin. 
Printed in Amsterdam font. 
Engraving on the title page. 
Approbations by leading rabbis 
at the beginning as well as 
an introduction by the rabbi 
author. 
Ancient signatures on the title 
page. 
Good condition. Typical wear. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

117

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

מהדורה  שיק  מהר״ם  חידושי   .130
ראשונה 2 חלקים

130. Chidushei Mahram Schick 
– First Edition – 2 Sections

נח״ת  שנת   – של״ה   .131
 – ראשון  חלק  שער  חסר   –

חתימות רבניות
של״ה – אמשטרדם שנת תנ״ח. 

חתימות רבניות רבות שלא נחקרו. 

שני החלקים מתחיל דף ב׳ – כמו כן 
חסר דפים ד׳ – ח׳. 

שאר הספר במצב טוב מאוד.

131. Shela – 1698 – 
Rabbinical Signatures
Shela – Amsterdam, 
1698. 
The title page of the first 
section is missing. Both 
sections begin with leaf 2. 
In addition, leaves 4-8 are 
missing. 
The rest of the book is in very 
good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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 – ווילנא תרנ״ב   – – כמנהג בוכארא  132. סדר אושפיזין 
נדיר במיוחד

סדר אושפיזין עם מאמרי הזהר לחג הסוכות וסדר הכוונות – כמנהג 
בוכארא – בהוצאת רבי דוד חכם ובניו. 

ווילנא תרנ״ב 

שער במסגרת מעוטרת – עם לוח הקביעות לשנים תרנ״ב – תרצ״ג – 
ולוח מועדי השנה. 

סדר  את  לאור  הוציא  כי  חכם  דוד  הרב  המו״ל  מספר  בהקדמה 
בקיאים  שאינם  בוכארא  שאנשי  לראות  שנוכת  לאחר  האושפיזין 

במאמרי הזוהר גם אינם בונים סוכה מחוסר ידיעה. 

הדפסה יחודית של מאמרי הזהר כמנהג אנשי בוכארא בווילנא רבתי 
– נדיר במיוחד. 

ייחודית  זהב  הטבעת  עם  ירוקה  כריכה  עש.  נזקי  טוב.  כללי  מצב 
בסגנון בוכארי.

132. Seder Ushpizin – according to the Custom 
of Bukhara – Vilnius, 1892 – Extremely Rare
Seder Ushpizin with Ma’amarei HaZohar for Sukkot and 
Seder haKavanot – according to the custom of Bukhara – 
published by Rabbi David Chacham and his sons. Vilnius, 
1892. 
Title page with a decorated frame. 
Good overall condition. Worming. Green binding with a 
unique gilt impression, Bukhara style. 

133. שו״ת מהרי״ק – ונציה רע״ט – מהדורה ראשונה
שאלות ותשובות מהר״י קולון. 

ונציה רע״ט – מהדורה ראשונה 

דפוס דניאל בומברג. 

קולופון בעמוד אחרון – והיתה השלמת הספר יום 
ד׳ כ״ב אדר רע״ט על ידי האחים מזרע ישראל בני 
ברוך אדי״ל קינ״ד במצות ובבית דניאל בומבירגא 

מאנווירשא. 

מצב: חסר שער ו2 דפי מפתחות אחריו – נקבי עש 
וחסרון  רבים  נ״ע  אחרונים  דפים  ב10   – רבים  לא 

בטקסט.

133. Maharik Responsa – Venice, 
1519 – First Edition
Responsa by the Mahari Kolon. 
Venice, 1519 – first edition. Printed by 
Daniel Bomberg. 
Colophon on the last page. 
Condition: missing title page and the 2 
index leaves after it – not many wormholes 
except for the 10 last leaves which have 
many wormholes affecting the text. 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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134. פסוקים לסגולה, מאת החיד״א – נדפסו בבומבי 
כנראה בזמן מלחמת העצמאות

״אחינו היקרים – לרגלי המצב החמור והצרות והגזרות הקשות 
הבאות עלינו, הן בארצנו הקדושה, והן בכל העולם כולו, אנו 
צריכים לרחמים גדולים, לכן אנו מבקשים מכל אחינו עם בני 
ויום אחר תפילת שחרית וגם אחר קריאת  יום  ישראל שבכל 
התהילים יאמרו פסוקים אלו... סגולה זו כתבה גאון עוזינו מרן 

חיד״א זיע״א״. 

נדיר! 

רישומי בעלות. 

מצב בינוני-טוב. 

134. Verses for Segulah, by the Chida - 
Printed in Bombay, Presumably during 
the War of Independence
Rare! Ownership inscriptions. 
Fair-good condition. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$

יצחק  רבי  על  נקי״  ״נפש  הספד   .135
אייזיק חבר, מאת בנו רבי יוסף – ורשה, 

תרי״ג 1853 – נדיר מאוד!
״האנשים  רשימת  נדפסה  הספר  בסוף 
הנדיבים אשר החזיקו את הרב הגאון המנוח 
הנדפסים  ספריו  וקיבלו  בכבוד  כוחם  בכל 
היקרים  ספריו  אי״ה  יודפסו  וכאשר  בחייו, 

והרבים בוודאי יקבלו גם כן...״. 

סימני עש בולטים. 

135. Nefesh Naki Eulogy on 
Rabbi Yitzchak Isaac Chaver, 
by His Son rabbi Yoseg – 
Warsaw, 1853 – Extremely 
Rare!
Prominent wormong 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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שרוצה  ומי  חכמים  לתלמידי  נכתב   – העם״  ״רפואות  ייחודי!  ספר   .136  
לקיים מצוות ביקור חולים - לבוב, תרי״א ]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. 

136. Unique Book! ״Refu׳ot HaAm״ – Written for Torah 
Sages and for Anyone who Wants to Observe the Mitzva of 
Bikkur Cholim – Lvov, [1851[
Authored by Dr. Samuel Andrey David Tissot. 
Good condition. Restored title page. Wear. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 300$
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בפשט  התורה  ]פירושי  רזא  פענח   .137
ובקבלה[ – אמשטרדם, שנת נח״ת

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

בכריכה הפנימית שרידי חתימה עתיקה. 

חותמת על הכריכה. 

מצב טוב, בלאי. פגמים קטנים בכמה דפים. 

137. Pa׳aneach Raza [ Pshat and 
Kabbalistic Torah Commentary] 
– Amsterdam, 1698
By Rabbi Yitzchak Bar Yuda Haleci. 
Remnants of an ancient signature on the 
inner binding. 
Stamp on the binding. 
Good condition. Wear. Minor flaws to 
several leaves. 

עם  תעניות,  ארבע  סדר   .138
דינים בלדינו – ונציה, תקט״ז

חלק מהשער בדיו אדומה. 

בסוף  בודדים  דפים  וחסרים  יתכן 
הספר. 

138. Seder Arba 
Ta׳aniyot, with Ladino 
Precepts – Venice, 1756
Part of the title page is in red 
ink. 
Possibly, several leaves are 
missing from the end of the 
book. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

150$ - 200$
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עם   – שערים  ונעילת  ערב  מנחת   .139
׳תפילת בעל אור החיים׳ – ליוורנו, תקפ״א

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

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

לאומרה ביום כיפור. 

139. Minchat Erev and Ne׳ilat 
She׳arim – with ׳Tefilt Ba׳al Or 
HaChaim׳ – Livorno, 1821
Mounted on the inside of the back binding 
is a printed leaf with a prayer authored by 
Rabbi Chaim Ben Atar author of ׳Or HaChaim׳ 
for Yom Kippur.

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,200$

140. הקדשה של מרן הגר״ע יוסף 
על ספרו ׳יחווה דעת׳

הקדשת  שני.  חלק  דעת,  יחווה  שו״ת 
המחבר מרן הגר״ע בפתח הספר. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

140. Dedication by the 
Gaon Rabbi Ovadya Yosef 
on His Book ׳Yechaveh 
Da׳at׳
Yechaveh da׳at Responsa, 
second section. Dedication by 
the author Rabbi Ovadya Yosef at 
the beginning of the book. 
Good condition. Typical wear. 
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פתיחה 
Opening Price

500$

הערכה
Estimated Price

700$ - 1,000$
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במכירות!  כדוגמתו  נראה  לא   .141
סופר  זוסמן  רבי  של  והגהות  חתימות 
זצוק״ל ותלמידיו על הספר שיטה מקובצת 

– שטרסבורג, תקל״ט – חתימות נוספות
מסכת  חידושי  והוא  זקנים.  מאסיפת  שני  חלק 

כתובות... שיטה מקובצת. 

שטרסבורג, תקל״ט. 

בפתח הספר הסכמות גאוני ישראל. 

בפתח הספר מופיעות כמה חתימות של הגאון רבי 
ורישום  והאלאש,  פאקש  אב״ד  זצ״ל  סופר  זוסמן 
בכתב ידו ובחתימתו של ״תלמידו״ המעיד על כך 

שהספר שייך לרבי זוסמן סופר ״אבד״ק פאקש״. 

בסוף הספר רישום: 

״זה הספר שייך להרב המאור הגדול החריף ובקי 
צדיק תמים כש״ת מה״ה זוסמאן סופ״ר אבדק״ק 

האללאש והגליל יע״א״. 

כותב הרישום הנ״ל חותם בשמו: ״הק׳ חיים יוסף ... 
מסאטמאר יע״א, פה ק״ק פאקש״. 

חתימה נוספת: ״אני הק׳ יצחק ... מהאלאש״. 

לאורך הספר הגהות למדניות קצרות מאוד, יתכן 
מאוד שהנן בכתב ידו של רבי זוסמן סופר, שלמד 

בספר. 

במכירות  נראו  לא  ידיעתנו  למיטב  מאוד!  נדיר 
ספרים עם הגהותיו! 

מצב בינוני, סימני עש ופגמים.

141. Shita Mekubetzet – Strasburg, 1779 – Signatures and 
Glosses by Rabbi Susman Sofer – Additional Signatures
Second section of Asefat Zekenim … novellae on Tractate Ketubot … Shita 
Mekubetzet. 
Strasburg, 1779. 
Approbations by leading rabbis at the beginning of the book. 
Appearing at the beginning of the books are several signatures of the gaon 
Rabbi Susman Sofer Av Beit Din of Paks and Halash and an inscription 
handwritten and signed by his ״disciple״ who indicates the books belongs 
to Rabbi Susman Sofer. 
At the end of the book, an ownership inscription signed by ״Chaim Yosef of 
Satmar … here in Paks״ (Hebrew). 
An additional signature. 
Throughout the book, very short scholarly glosses, possibly handwritten by 
Rabbi Susman Sofer. 
Extremely rare! To the best of our knowledge, books with his glosses have 
never been seen in auctions. 
  Fair condition, worming and blemishes. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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אריה  שמחה  רבי  פירוש  עם  איוב  ספר   .142
זונדל  רבי  של  ידו  בכתב  רישומים   - מהרובשוב 

סלנט: ״אנוכי הכותב היום ערב שבת קודש...״
איוב. עם פירוש רבי שמחה אריה מהרובשוב. ורשה, תקצ״ח. 

מהדורה שניה. 

 בספר רישומים רבים על שייכות הספר לבית המדרש מנחם 
ציון בירושלים, אשר הגה״צ רבי זונדל מסלנט היה אחראי על 

אוצר הספרים שבו. חותמת בית המדרש בשער. 

הרישומים נמצאים בדפי הפורזץ, בשער הספר, וכן בדף נח. 

מצב טוב. כתמים. 

142. The Book of Job with the 
Commentary by Rabbi Simcha Aryeh 
of Hrubieszow – Warsaw, 1838 – Second 
Edition
Many ownership inscriptions (on the flyleaves, 
title page and leaf 58) of the Menachem Zion 
Beit Midrash of Jerusalem, which Rabbi Zundel of 
Salant was responsible for its library. Stamp of the 
Beit Midrash on the title page. 
Good condition. Stains  פתיחה

Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$

143. חובת התלמידים – דפוס ראשון 
– ווארשא תרצ״ב

עותק נאה – שני שערים 

שמעון  רבי  הרה״צ  בעלות  חתימת 
יעקובוביץ

143. Chovat HaTalmidim - 
First Edition - Warsaw, 1932
Sefer Chovat HaTalmidim by 
Rabbi Klonimus Kalmisch 
Av Beit Din of Piasetzna. 
Warsaw, 1932.
Fine copy with two title pages. 
Ownership signature of Rabbi 
Shimon Yaakobowitz
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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144. בית המדרש – וינה, תרל״ג – חתימת הגאון רבי 
שמואל העליר זצ״ל אב״ד צפת

וינה, תרל״ג.  בית המדרש. חלק חמישי. בעריכת ר׳ אהרן יעלינק. 
מהדורה יחידה. 

במשך  צפת  אב״ד  העליר  שמואל  רבי  חתימת  החוברת  בשער 
עשרות שנים. 

מצב טוב. סימני עש זניחים. בלאי מועט.

144. Beit HaMidrash – Vienna, 1873 – 
Signature of the Gaon Rabbi Shmuel Heller 
Av Beit Din of Safed
beit HaMidrash. Fifth section. Edited by R. Aharon 
Yelenik. Vienna, 1873. Single edition. 
On the title page of the book, the signature of Rabbi 
Shmuel Heller Av Beit of Safed for dozens of years. 
Good condition. Minor worming. Slight wear. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

145. שו״ת שדה יהושע – למברג, תרס״א – העותק של רבי שלום וינברגר דיין 
קהילת פיער – מהדורה ראשונה

המחבר: רבי יהושע העשיל וולרשטיין. 

בשער הספר רישום: ״זה הספר היקר הלז נתתי לך 
למנה בעבור שתהיה לעד שבריתי אתך נאמנה... 
ליום כלולותיו וליום שמחת לבו נגיל ונשמח בזאת 
התורה לכבוד הבחור החתן המופלג בתורה ויראת 
ידידו״ש אוהבו..  ]---[ מנאי  ישראל  ר׳  שמים מהו׳ 
של  נוספת  חתימה  מצאנץ״.  ]בירנבוים?[  נפתלי 

רבי נפתלי בראש השער. 

מצב טוב. סימני עש.

145. Sdeh Yehoshua Responsa 
– Lemberg, 1901 – the Copy 
of Rabbi Shalom Weinberger 
Dayan of the Fyer Community – 
First Edition
The author: Rabbi Yehoshua Heshil 
Wallerstein. 
On the title page, an inscription by Naftali 
[Barenboim?] of Sanz and an additional 
signature by him. 
Good condition. Worming. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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אש  המהר״ם   – יושר  אמרי   .146
דייטש,  דוד  מרבי  חידושים  ]עם 
שעל  ק״ש  אחרי  לומר  בקשות  וכן 
המיטה[ – חתימות ורישומים עתיקים

מרבי  ונחמדים,  יקרים  דרושים  יושר.  אמרי 
מאיר א״ש. אונגוואר, 1864. 

רבי  של  ידו  בכתב  הקדשה  הספר  בפתח 
שמואל שטערן, לדורון דרשה לידידו רבי משה 

ליב כ״ץ. 

יד  בכתב  נוספת,  דומה  הקדשה  לזה  מתחת 
מרובע. 

לאחר מכן חתימה של רבי ישראל כהן, בן בנו של 
הרה״ג הקדוש מו״ה דוד כ״ץ ראב״ד במטרסדורף 

שמואל  רבי  של  נוספת  הקדשה  הבא  בעמוד 
שטערן לרבי משה ליב כץ. 

מצב טוב. בלאי סביר.

146. Imrei Yosher – the Maharam Esh [with Novellae by 
Rabbi David Deutsch and Bakashot to be Said after Keriat 
Shema al HaMitah] – Ancient
Signatures and Inscriptions 
Imrei Yosher by Rabbi Meir Esh. Ungvar, 1864 
At the beginning of the book, a dedication handwritten by Rabbi Shmuel 
Stern to his friend Rabbi Moshe Leib Katz. 
An additional dedication beneath it in square script. Signature of Rabbi Israel 
Cohen, the son of David Katz Rosh Av Beit Din of Mattersdorf. 
Good condition. Reasonable wear 

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

רבי  מהגאון  אליעזר  ילקוט  ספר   .147
זוסמן סופר – פרשבורג, תרכ״ד - גדוש 
של  ידו  בכתב  כנראה  עיוניות,  בהגהות 

רבי שמואל כץ זצ״ל
שלושה חלקים עם שערים נפרדים. 

מצב טוב. בלאי ופגמים מעטים.

147. Sefer Yalkut Eliezer by 
the Gaon Rabbi Susman Sofer 
– Pressburg, 1864 – with many 
Scholarly Glosses, Presumably 
Handwritten by Rabbi Shmuel 
Katz
Three sections with separate title pages. 
Good condition. Wear and some 
blemishes
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

2,55 - 700$
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 – תק״ג  ונציה,   – צדקה  שמש   .148
חתימת רבי יוסף כהנא רפאפורט אב״ד 
שער   - נוספות  חתימות   – סאמבור 

בתחריט מרשים
בראש שער הספר חתימה מעט דהויה: ״... הק׳ 
ישעי׳  מהור״ר  בלא״א  מפרוסטיץ  יהודא  יצחק 
כיהן  מגיד.  איציק  רבי  גם  נקרא  מפרוסניץ״. 
מיסליץ  בקהילת  רב  כך  ואחר  בגוייטיין,  כרב 

)מיזלאב(, עד פטירתו בשנת תקמ״ט. 

את  הנושא  בעמוד  ההסכמות,  דפי  לאחר 
חתימה  מופיעה  ושירים״,  ״הסכמות  הכותרת 
יוסף כהנא רפאפורט, כנראה  עתיקה של רבי 
משנות  בשו״תים  הנזכר  סאמבור,  אב״ד  הוא 

הת״ק. 

בתחתית השער חותמת: ״אהרן זעליג זוסמאן 
לפיעטרקוב  הסמוכה  ]שפערוב  משפערוב״ 
״פשערוב״,  היה  - שם העיר המקורי  שבפולין. 
ל״שפערוב״,  שמה  את  שינו  החסידים  אך 
באומרם: כאן לא ״פשע רב״ אלא ״שפע רב״[. 

בעמוד  גם  חותמתו 
האחרון בספר. 

השער,  שאחר  בדף 
שונות  הודעות  נדפסו 
אודות  בלטינית, 

הספר. 

הספר  בשער 
תחריטים של משה רבינו, אהרן הכהן, וסיפור דוד וגוליית. 

מצב טוב. כתמי זמן. פגמים קלים.

148. Shemesh Tzeddaka – Venice, 1743 – Signature 
of Rabbi Yosef Kahana Rappaport Av Beit Din of 
Sambor – Additional Signatures – Title Page with an 
Impressive Engraving 
On the title page, a slightly faded signature of Rabbi Yitzchak Yehuda 
of Prostitz, also known as Rabbi Itzik Maggid. 
After the leaves of approbations, am ancient signature of Rabbi 
Yosef Kahana Rappaport, presumably Av Beit Din of Sambor who is 
mentioned in Responsa books from the 18th century. 
Stamps of Aharon Zelig Susman of Shferov. 
Appearing on the title page are engravings of Moses, Aaron and the 
story of David and Goliath. 
Good condition. Aging stains. Minor blemishes. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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הרב  המו״ל  חותמת   - מיגש  הר״י  שו״ת   .149
וחתימת רבי צבי  המשכיל פרומקין-רודקינסון, 
יצחק  רבי  רשכבה״ג  של  בנו  רבינוביץ  הירש 

אלחנן מקובנא
תשובות רבינו יוסף הלוי מיגאש. 1870. 

בתחתית השער חותמת של המוציא לאור, ר׳ מיכאל הלוי 
פרומקין, נכדו של הרה״ק רבי אהרן מסטראשעלע. 

רודקינסון;  לוי  מיכאל  חייו  ובהמשך  ְפרּומקין,  לוי  מיכאל 
1845, דוברובנה – 6 בינואר 1904, י״ח בטבת תרס״ד, ניו 
יורק( היה מו״ל עיתונות ומתרגם יהודי, מחבר פורה מאוד, 
ז׳אנר הסיפור החסידי.  ודמות שנויה במחלוקת. מחלוצי 
העיתונות  מחלוצי  פרומקין,  דוב  ישראל  היה  מאב,  אחיו 
העברית בארץ ישראל ומתרגם. פרומקין כתב ספרים על 
חסידות וספרים במסורת חב״ד בפרט. בהמשך התקרב 
עיתונים  לאור  והוציא  היהודית,  ההשכלה  תנועת  לחוג 

עבריים. 

בדף הפורזץ חתימה: ״מספרי ]הירש[ ראבינאוויץ בה״ג 
מו״ה יצחק אלחנן מקאוונא״. 

המו״ל  מאת  מרגשת  הקדמה  נדפסה  הספר  בפתח 
עברי  ״מידי  כותב:  הוא  בה  פרומקין-רודקינסון, 
התמהמהתי בפאלעצק לחזות בנועם פני ידיד משפחתנו 
הגאון  העירני  ואז  פראדקין...  זלמן  שלמה  ר׳  הגאון  הרב 
בצדק ונשא מדברותיו עלי בתוכחה גלויה לאמר! הן אם 
כי  ופרנסתך  חייך  מקור  על  צוותה  העליונה  ההשגחה 
מהדפסת ספרים תהינה! למה לא תעמול גם אתה כי יהיו רצויים מעשיך בעיני כל! ולמה 
תחפש חפש מחופש אחרי ספרים חדשים... המעט לנו בשדמות ספרי העברית ספרים 
עתה  נפלגו  אשר  המפלגות  סוגי  תחת  אינם  כי  גם  מה  עולם...  גאוני  מרבותינו  עתיקים 
יאספו  וברינה  בך,  עוון  יצאו  לא  ושונאיך  המה...  קודש  לכולם  כי  נפשנו,  לדאבון  בעמנו 

אלומותיהם ביתה... 

ושאלתיו למי מקדושים אפנה לחדש אורם? אז ענה ואמר סוב פנה לך אל ארצות המזרח 
ושמה תמצא כל מאוויך, אך הראשון אשר אשתוקק כי יהל אורו עוד הפעם, ואשר ידעתי 
יהנו לאורו, ועליך  כי נחוץ הוא מאוד לכל תופש תורה, הוא שו״ת הר״י מיגאש, כי רבים 

תבוא ברכתם״. 

מצב טוב.

149. HaRi Migash Responsa – Stamp of the Publisher Rabbi 
Maskil Frumkin – Rodkinson and Signature of Rabbi Zvi 
Hirsch Rabinowitz, the Son of the Gaon Rabbi Yitzchak 
Elchanan of Kovne (Kaunas) 
Responsa by Rabbi Yosef Halevi Migash. 1870. 
On the lower part of the title page, the stamp of the publisher, R. Michael 
Halevi Frumkin-Rodkinson, a Jewish publisher and translator (1845-1904), 
the grandson of Rabbi Aharon of Shtrashele. 
On the flyleaf, an ownership inscription of Rabbi Zvi Hirsch Rabinowitz, the 
Son of the Gaon Rabbi Yitzchak Elchanan of Kovne (Kaunas) (Hebrew). 
Printed at the beginning of the book, a touching introduction by the publisher. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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חתימה  דאודר,  פרנקפורט   – חדש  אור   .150
והגהות רבי מרדכי אדלר הכהן

אור חדש. חלק שני: חידושי הלכות עם חידושי הפוסקים. 

חתימה והגהות בכתב ידו של רבי מרדכי אדלר הכהן רבה 
של הנובר אביו של רבי נתן אדלר מלונדון. 

כריכה נאה 

פגמים בשער, משוקמים בפשטות. 

מצב טוב, פגמים ובלאי.

150. Or Chadash – Frankfurt an der 
Oder – Signature and Glosses by Rabbi 
Mordechai Adler Hacohen
Or Chadash. Second section: Halachic novellae 
with novellae by Poskim. 
Signature and glosses handwritten by Rabbi 
Mordechai Adler Hacohen the rabbi of Hanover, 
the father of Rabbu Nathan Adler of London. 
Fine binding. 
Blemishes to the title page, restored in a simple 
manner. 
Good condition, blemishes and wear. 

פראג,   – התרומה  ספר   .151
תקע״א - חתימות הגאון רבי יונה 
פייבל  אורי  ורבי  מפראג  בונדי 

לפכוביץ, הדיין מדרזדן
באא״מ  יונה  חתימה:  הספר  בשער 

הר״ר אברהם באנדי. 

מעט  נוספת  חתימה  השער  בראש 
אורי  ״הק׳  חתימה:  ותחתיה  מחוקה, 

פייבש ליפקוויץ״. 

מצב טוב.

151. Sefer HaTerumah – 
Prague, 1811 – Signatures 
of the Gaon Rabbi Yonah 
Bondi of Prague and rabbu 
Uri Feibl Lefkowitz, the 
Dayan of Drezden
Good condition

פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

500$ - 600$
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152. כ-100 הגהות על הספר אשלי רברבי – פיורדא 
– חתימות עתיקות, ביניהן של רבי חיים בוסקוביץ

שער מאויר. 

חלק מההגהות ארוכות מאוד. 

מצב בינוני. בלאי.

152. Approx. 100 Glosses on the Book Ashlei 
Ravravei 0 Furth – Ancient Signatures, 
including that of Rabbi Chaim Boskowitz
Illustrated title page. 
Some of the glosses are very long. 
Fair condition. Wear. 

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

153. כרך ענק של שולחן ערוך ]חו״מ[, עם שער מאויר מפואר, עם הרבה 
כיתובים והגהות – המבורג, תקי״ב ]1742[

חתימה בשער הספר: ״משה...״. 

בדף קדם השער חידושי תורה בכתב יד עתיק. 

בגב השער חתימות עתיקות. 

בדף האחרון בספר עוד חידושי תורה בכתב יד. 

ניכר כי הכותב הוא גאון מופלג בתורה. 

מצב די טוב. בלאי אופייני.

153. Shulchan Aruch, with an 
Impressive Illustrated Title 
Page, with many Inscriptions 
and Glosses – Hamburg
  A signature on the title page. 
  On the leaf preceding the title page, 
Torah novellae in ancient script. 
  On the back of the title page, ancient 
signatures. 
  On the last leaf of the book, additional 
handwritten Torah novellae. It is 
obvious that the writer was a Gaon. 
  Pretty good condition. Typical wear. 
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פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

100$ - 200$
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154. הערוך – חתימה עתיקה והגהות עיוניות

154. HeAruch – Ancient Signature and 
Scholarly Glosses

155. באר הגולה – העותק של שר התורה הגאון רבי חיים ברלין זצ״ל – עם 
חותמותיו

באר הגולה, למהר״ל מפראג. ורשה, תקצ״ח. מהדורה קדומה ולא מצויה. 

בכמה מקומות בספר מצויה חותמתו של רבי חיים ברלין, רבה של מוסקבה ולימים רבה )הלא 
רשמי( של עיה״ק ירושלים. 

בשער הספר מצויה גם חתימה של רבי דוד יוזל קופמאן. 

מצב בינוני-טוב. סימני עש.

155. Be׳er HaGolah – 
the Copy of the Gaon 
Rabbi Chaim Berlin 
– with His Stamps
Be׳er HaGolah by the 
Maharal of Prague. 
Warsaw, 1838. Rare early 
edition. 
The stamp of Rabbi 
Chaim Berlin, the Rabbi 
of Moscow and later 
the (unofficial) rabbi 
of Jerusalem, appears 
throughout the book. 
Appearing on the title 
page is also a signature 
of Rabbi David Yosel 
Kaufman. 
Fair-good condition. 
Worming. 

פתיחה 
Opening Price

50$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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156. משניות סדר קדשים – למברג 1862 – מהדורה נדירה – העותק של רבי 
שמואל גינצלער אב״ד אוהעל עם חתימותיו וחותמתו - חתימות ורישומים 

עתיקים
כן מצויה בספר חתימה של רבי חיים גינצלער, בנו. 

מצב טוב. בלאי, בעיקר בכריכה שיש בה פגמים בולטים.

156. Mishnayot Seder Kodashim – Lemberg, 1862 – Rare 
Edition – the Copy of Rabbi Shmuel Ginzler Av Beit Din of 
Ohel with His Signatures and Stamp – Ancient Signatures 
and Notations
The signature of his son, Rabbi Chaim Ginzler, also appears in the book. 
Good condition. Wear, mainly to the binding which has prominent 
blemishes. 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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וינברגר  יעקב  רבי  חתימת   – ראשונה  מהדורה   – חיים  מחנה   .157
מניגרעשט

מחנה חיים. תרכ״ב. מאת רבי חיים סופר. 

הגהה עיונית קצרה בכתב יד. 

סימני עש. קרע עם חסרון מסוים ושיקום מעותק אחר בדף קסח. וכן חסר בדף 
נוסף.

157. Machaneh Chaim – First Edition – Signature of 
Rabbi Yaakov Weinberger of Negrest
Machaneh Chaim, by Rabbi Chaim Sofer. 1862. 
Short handwritten scholarly gloss. 
Worming. A tear with a certain lack and a restoration from a different 
copy in leaf 168. Lack in an additional leaf. 
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פתיחה 
Opening Price

200$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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158. הקדשת המחבר למונטיפיורי! שירי דוד – מאת רבי דוד הכהן, מגאוני 
תוניס – ליוורנו, תרמ״ב – נדיר!

חותמת עתיקה בשער הספר. 

בפתח הספר הקדשה בכתב ידו ובחתימתו של המחבר לשר הצדיק משה מונטיפיורי. יש 
לשער לפי זה שהספר היה בספרייתו של מונטיפיורי! נדיר מאוד. 

הסכמות גאוני תוניס בפתח הספר. 

תוכן הספר: חידושים על התורה. 

מצב טוב.

158. Author׳s Dedication to Montefiore! Shirei David – 
by Rabbi David Hacohen, One of the Geonim of Tunis – 
Livorno, 1882 – Rare!
Ancient signature on the title page. 
At the beginning of the book, a dedication handwritten and signed by the 
author to Sir Moses Montefiore. It can be assumed that the book was placed 
in Montefiore׳s library! Extremely rare! 
Approbations by the Geonim of Tunis at the beginning of the book. 
The content of the book: Torah novellae. 
Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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159. ספר כנסת ישראל ]עמ״ס אבות[ - חתימת רבי נפתלי הירצקע וידער 
אב״ד נירדייז

כנסת ישראל. על פרקי אבות. סעאיני, תרפ״ה. 

שער בצבעים. בראש השער חתימתו של רבי נפתלי הירצקע. 

פרנקל,  משה  רבי  הגאון  גיסו  ידי  על  לחתן  ונלקח  רבה  בהתמדה  למד  בחרותו  בשנות 
תלמידו של ה׳שבט סופר׳, ראב״ד זשיבא. 

הרביץ תורה בישיבת אביו רבי שלום וידער אב״ד נירעהדהאז, ומוזכר כמה פעמים בספרו 
׳משמיע שלום׳. 

נספה בשואה בשנת תש״ד, עם זוגתו הרבנית שרה וששת ילדיו. 

מצב טוב.

159. Sefer Knesset Israel [on Pirkei Avot] – Signature of 
Rabbi Naftali Hirtzke Weider Av Beit Din of Nerdies
Knesset Israel, on Pirkei Avot. Seini, 1925. 
Colorful title page. On the upper part of the title page, the signature of 
Rabbi Naftali Hirtzke. 
  Good condition. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$
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 – – המבורג, תק״ז  שיף  חידושי הלכות למהר״ם   .160
איור הדג! – עשרות חתימות עתיקות, חלקן מפרשבורג

מצב כללי טוב. בלאי אופייני.

160. Chidushei Halachot by the Maharam 
Shif – Hamburg, 1747 – The Fish Illustration! 
– Dozens of Ancient Signatures, Some of 
Them from Pressburg
Good overall condition. Typical wear.

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

200$ - 300$

161. מאיר עיני חכמים – חתימת רבי מרדכי הירש אב״ד המבורג – נדיר מאוד!
מאיר עיני חכמים. למברג, 1815. 

בשער הספר חתימת הגאון רבי מרדכי הירש אב״ד המבורג. חתימותיו הנן נדירות בתכלית! 

בשולי אחד מדפי הספר חתימה: ״... איצק הירש ראזענטאהל״. 

מצב כללי טוב. בלאי ופגמים קלים.

161. Meir Einei Chachamim – Signature of Rabbi Mordechai 
Hirsch Av Beit Din of Hamburg – Extremely Rare!

Meir Einei 
C h a c h a m i m . 
Lemberg, 1815. 
On the title page 
of the boo, the 
signature of 
the Gaon Rabbi 
Mordechai Hirsch Av 
Beit Din of Hamburg. 
His signatures are 
extremely rare! 
A signature on the 
margins of one of 
the leaves of the 
book: ״Itzik Hirsch 
Rosenthal״. 
Good overall 
condition. Wear and 
minor blemishes. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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162. מדרש שוחר טוב ]על תהילים[ – עם ביאור רבי מרדכי גימפל 
יפה – הגהה עיונית בכתב יד

או של אחד מעורכי  יפה  גימפל  אולי של רבי  יד,  עיונית בכתב  בסוף הספר הגהה 
הספר. 

רישומים שונים בכתב יד. 

כריכת עור מקורית, פגומה.

162. Midrash Shocher Tov [on the Book pf Psalms] – 
with Commentary by Rabbi Mordechai Gimpel Yaffe 
– Handwritten Scholarly Gloss
At the end of the book, a handwritten scholarly gloss, possibly by 
Rabbi Mordechai Gimpel Yaffe or by one of the editors of the book. 
Various handwritten notations. 
Original leather binding, damaged. 



KING DAVID AUCTIONS 
מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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163. מאמר אברהם / מחזה אברהם / זרע אברהם – פיורדא, תקי״ז – 
חתימת רבי אליהו מאני אב״ד חברון

המחבר: רבי אברהם וואלירשטיין. 

חתימות עתיקות בשער הספר. כולל חתימה מזרחית: ״לי זה הספר – אסת״י ס״ט״. 
זוהי חתימת רבי אליהו מאני זצ״ל, רבה של עיה״ק חברון. 

מצב כללי טוב, פגמים קלים ובלאי.

163. Ma׳amar Avraham / Machazeh Avraham / Zera 
Avraham – Furth, 1557 – Signature of Rabbi Eliyahu 
Manny Av Beit Din of Hebron
The author: Rabbi Avraham Wallerstein. 
Ancient signatures on the title page, including an oriental signature – 
that of Rabbi Eliyahu Manny, the rabbi of Hebron. 
Good overall condition, minor blemishes and wear. 
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פתיחה 
Opening Price

150$

הערכה
Estimated Price

300$ - 400$
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164. מאמר אסתר – אופען, תקצ״ב ]1832[ – העותק של רבי משה 
פולק אב״ד בוניהאד, עם הגהות

מהדורה ראשונה. 

בפתח הספר חתימה: ״לה׳ הארץ ומלואה יוסף במה״ו שלמה...״. בעמוד הבא: ״זה 
הספר שייך להתורני האלוף הקצין המרומם ומופלג ה״ה ר׳ יוסף בערגר״. 

בדף השער חותמת רבי משה פולק אב״ד בוניהאד. 

מצב טוב. פגמים.

164. Ma׳amar Ester – Offen, [1832] – the Copy of Rabbi 
Moshe Folk Av Beit Din of Bonyhad, with Glosses
First edition. 
A signature at the beginning of the book of Yosef ben Shlomo. On the 
next page, an ownership inscription of R. Yosef Berger. 
On the title page, a stamp of Rabbi Moshe Folk Av Beit Din of Bonyhad. 
Good condition. Blemishes. 
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פתיחה 
Opening Price

400$

הערכה
Estimated Price

800$ - 1,000$
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הלוי  ברוך  מרבי  תמימה׳  ׳תורה  חומשים  סט  במכירות!  היה  לא   .165
אפשטיין - מהדורה ראשונה – וילנה, תרס״ב - העותק של רבי יוסף אדלר 
אב״ד טורדא - התפילות בסוף הכרכים בנוסח חסידי – הגהות בכתב יד, 

חתומות: יצח״ק
חותמות רבי בן ציון וועזעל אב״ד טורדא והגליל, ורבי יוסף אדלר אב״ד טורדא. 

רובן חתומות:  דיו שונים, מאותו הכותב,  יד בסוגי  עיוניות בכתב  בדפי החומשים הגהות 
״יצח״ק״. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני לחומשים.

165. Has not been in Auctions! Set of the ‘Torah Temimah’ 
Chumashim by Rabbi Baruch haleci Epstein – First Edition 
– Vilnius, 1902 – the Copy of Rabby Yosef Adler Av Beit 
Din of Turda – the Prayers at the End of the Volumes are 
according to the Hassidic Custom – Handwritten Glosses 
Signed by Yitzchak
Stamps of Rabbi Ben Zion Weissel Av Beit Din of Turda and the Galilee and 
of Rabbi Yosef Adler Av Beit Din of Turda. 
On the leaves of Chumashim there are handwritten scholarly glosses in 
various types of ink, by the same writer, most of the signed Yitzchak. 
Good overall condition. Wear typical of Chumashim. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

400$ - 500$
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מפוארים  כרכים   4  .166
שלחן ערוך הקטנים – ווין 
תק״ע – עותקים מיוחסים

ורישומים   – חשובות  חתימות 
מענינים במיוחד 

הגולה  באר  עם  ערוך  שלחן 
ובאר היטיב. 

חלק  משפט  חושן  ערוך  שלחן 
מפואר  עותק   – תק״ע.  ווין   – א׳ 

כריכת עור מקורית. 

שלחן ערוך חושן משפט חלק ב׳ 
– ווין תק״ע – עותק מפואר כריכת 

עור מקורית. 

עותק   – העזר  אבן  ערוך  שלחן 
מפואר כריכת עור מקורית. 

שלחן ערוך יורה דעה שני החלקים 
בכרך אחד. – עותק מפואר כריכת 

עור מקורית 

חתימות ורישומים 

צבי  חתימה,   – דעה  יורה  הירש בחלק  צבי  ר׳  הנקרא   ... בלא״א  הירש 
פרוש שליח משני עיה״ק ירושלים וצפת ודירתו ב״ה בעיה״ק צפת תובב״א. 

הג״ר צבי הירש פרוש עלה לארץ הקודש עם עליית תלמידי הגר״א ביחד עם הגאון רבי 
כולל  בשליחות  הגר  בארץ  שהה  תקצ״ה  בשנת   – בצפת  והשתקע  מפינסק  הכהן  חיים 
פרושים בצפת וירושלים על שליחות זו מספר רבי ישראל משקלוב בזיכרונותיו – והיה אז 
פולמוס גדול בענין השדרות בין כולל פרושים לכולל חסידים – ודנו בענין הגאון הישמח 

משה ורעו הגאון החתם סופר. 

בצד השני של דף קדם השער רישום מעניין מאוד – הראשי תיבות של הפסוק ״כי יום נקם 
בלבי ושנת גאולי באה״ – כל ישראל ישמעו ויראו מפלת ניקלוס קייזר מאסקווי בנפלו לפני 
בני ישראל ולאחר שתהא נפילתו תהיה גאולה אמיתית ונתבשר לבני ישראל ביאת אליהו 

הנביא אמן ואמן. 

חתימה נוספת: זה הספר שייך לי הק׳ עזריאל זליג וואהלברגער פה סעגעדין. 

עוד חתימה: בחלק אבן העזר – שייך להרב הגאון המפורסם מו״ה משה קאטץ דיינא דק״ק 
פעסט לראי׳ באתי עה״ח יום ג׳ ה׳ טבת שנת תקצ״ד רפאל.....

166. 4 Impressive Volumes of a Shulchan Aruch – Wein 
1810 – Pedigreed Copies
Shulchan Aruch with Be’er HaGolah and Be’er Heitiv. 
Shulchan Aruch Chosehn Mishpat section A – Wein, 1810 – impressive copy 
with an original leather binding. 
Shulchan Aruch Chosehn Mishpat section B – Wein, 1810 – impressive copy 
with an original leather binding. 
Shulchan Aruch Even HaEzer - impressive copy with an original leather 
binding. 
Shulhcan Aruch Yoreh De’ah, two sections in a single volume - impressive 
copy with an original leather binding. 
Important signatures and interesting inscriptions. 
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פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$
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167. שיטה מקובצת בבא בתרא – עם חתימה של הגאון רבי מאיר אברהם 
אב״ד טשאבא – והרבה הגהות בכתי״ק

ספר ר״י מיגאש ושיטה מקובצת על מסכת בבא בתרא 

לבוב תקס״ט 

בשער רשום באותיות מרובעות עתיקות הספר הזה שייך לי מאיר אברהם. 

בפנים הספר מלא עשרות הגהות חשובות בכת״י רבני עתיק 

אברהם  מאיר  רבי  הרה״ק  בדורו  המפורסם  הגאון  הוא  אברהם  מאיר  שהחותם  כנראה 
אב״ד טשאבא אשר הסתופף עוד אצל המגיד הקדוש ממעזריטש ואח״כ היה מתלמידי 

החוזה מלובלין - נודע ומפורסם בקדושתו וגאונותו הרבה.

167. Shitah Mekubetzet Baba Batra – with a Signature of 
the Gaon Rabbi Meir Avraham Av Beit Din of Tshaba – 
Many Handwritten Glosses 
Sefer Ri Migash and Shitah Mekubetzet on Tractate Baba Batra. Lvov 1809. 
On the title page, an inscription in ancient square letters: &quot;This book 
belongs to me Meir Avraham&quot; – presumably, Rabbi Meir Avraham 
Av Beit Din of Tshaba. 
Throughout the book, dozens of important glosses in ancient Rabbinic 
script. 
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100$

הערכה
Estimated Price
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168. ים של שלמה – עותק בו למדו גאוני ישראל – אופיבאך, 
תע״ח

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

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

בבד״ץ ירושלים ב׳חורבה׳. מחבר הספר ׳מגן דוד׳. 

בראש שער הספר חתימה עתיקה משנות הת״ק: ״שמשון בן הר״ר טעבל --- זצ״ל״. 

בתחתית השער חתימה עתיקה קשה לפענוח. 

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

168. 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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עם  ישראל,  גדולי  של  העותק   – תרכ״ח  שטטין,   – שלמה  של  ים   .169
חתימות והגהות למדניות

169. Yam shel Shlomo – Stettin, 1868 – the Copy of Leading 
Rabbis, with Signatures and Scholarly Glosses

 – ]ברכות[  הרשב״א  חידושי   .170
פיורדא, תקי״א – חתימות

170. Chidushei HaRashba 
[Berachot] – Furth, 1751 – 
Signatures
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50$

הערכה
Estimated Price
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171. עמודי שיטים לבית הלוי – חתימות חשובות 
ובהן חותמת של רבי משה חיים לאו הי״ד אב״ד 

שאץ
עמודי שיטים לבית הלוי. חיבור כולל על חמישה מסכתות 

מסדר נזיקין. נדפס בפראג בשנת תקנ״א 1791. 

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

ספר תורה. 

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

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

הספר. 

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

השער משוקם בשוליו. 

נז דף, במקום ס׳ דף. הדפים החסרים אצלנו, חסרים   ]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. 

171. 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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תקכ״ב  ברלין,  הארוך.  הבית  תורת  ספר   .172
חתנו  קצנלבוגן,  הירש  נפתלי  רבי  חתימת   -
וחותמות  חתימות   – יעקב׳  ה׳שב  של  ותלמידו 

נוספות של רבנים
בשער הספר חתימה: 

לבית   --- המפורסם  הגאון   --- הק׳  בזה  גם  ד׳  ״חנני 
קריאה,  עדיין  אך  בקו,  מחוקה  החתימה  קצנאילבגן...״. 
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. 

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

ומדינת קורפפאלץ, ורב במנהיים. 

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

נישא לפרומט בתו היחידה של ראש הישיבה. 

 22   בשנת תק״א )1741( נבחר לכהן כרבה של מרגנטהיים, והחזיק בכהונתו זו במשך 
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. 

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

מתלמידיו, רבי משה טוביה מזונטהיים. 

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

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

172. 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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173. חידושי הר״ן – העותק האישי של גאון הדור 
״המשיב לכל העולם בהלכה״ רבי אליהו קלצקין 

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

הירץ קלצקי, ״חונה פה לובלין״. 

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

תולדותיו בקודש  

האדיר  הגאון  )תרי״ב-תרצ״ב(  זצ״ל  קלצקין  אליהו  רבי 
ותשובות  שאלות  רובם  ספרים,  כעשרה  חיבר  בדורו. 
חיבורו  את  כתב   13 בן  בהיותו  הש״ס.  על  וחידושים 
הראשון, שהדהים את קוראיו. בהיותו אברך צעיר הושיבו 
מלימודו,  יפריעוהו  שלא  כדי  מיוחד,  בחדר  בביתו  חתנו 
להיכנס  לאיש  ייתן  שלא  שומר  העמיד  הדלת  יד  ועל 
היה  הרבנים,  גדולי  לעיר  מזדמנים  היו  כאשר  רק  אליו. 
מאפשר להם לשוחח עם הנער. בין גדולי התורה שלמדו 

עם הנער היה המהרי״ל דיסקין. 

בהיותו בן 23 שנה כתב עליו הגאון המלבי״ם שבחים מופלגים ביותר: ״מה שנוגע בלימוד 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 
עגונות, בעקבות מלחמת העולם הראשונה. במיוחד לאחר  בענייני  בשאלות שעמדו לפתחם 
פטירת רשכבה״ג רבי יצחק אלחנן ספקטור )בשנת תרנ״ו( החלו להריץ אל רבי אליהו שאלות 

מקצווי הארץ, ועל דעתו נסמכו רבים. 

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

בהלכה.  המשיבים  ומראשי  הדור  גאוני  מגדולי  כאחד  קלצקין  הרב  התפרסם  השנים  במשך 
גאוני  ובפולין הכתירוהו ברבנותם עד אשר העלה לשבת על כיסא של  ערים חשובות בליטא 
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 ונקבר בהר 

הזיתים, בסמוך לקבריהם של רבי יצחק ירוחם דיסקין ורבי חיים ברלין. על מצבתו נחקק: 

שר  המשיבים,  ומגדולי  האמתיים  הדור  גאוני  יחידי  מזקני  עולם,  ויסוד  צדיק  הדור,  מופת  ״... 
התורה, ענוותן ושפל ברך... המפורסם ברוב חריפותו ובקיאותו בש״ס בבלי וירושלמי ובכל חדרי 
התורה והלכותיה שמצא ביגיעתו הרבה ושקידתו העצומה שהיה משים תמיד בה 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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173. Chidushei HaRan – the Personal Copy of the Gaon 
Rabbi Eliyahu Kletzkin Av Beit Din of Lublin
Chidushei HaRan on tractate Bava Metziah and tractate Fittin (with a 
separate title page). Includes Torah Novellae by Rabbi Akiva Eiger. Sudilkov, 
1837. On the title page, two stamps of Rabbi Eliyahu Kletzkin. 
38 cm. Good condition. Varying worming on the first leaves (until page 23). 
The rest of the book is in very good condition. Has been re-bound. 

174. מעבר יבק – אמשטרדם, תצ״ב – הגהות 
– תפילה בכתב יד עתיק

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

אמשטרדם, תצ״ב 1732. 

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

בדפי הספר מספר הגהות תוכן בכתב יד. 

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

שוליים רחבים. 

מצב טוב. 

174. 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 ״Hashkava for a child״. Vowelized. 
Wide margins. 
Good condition. 
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]ירושלמי[ - העותק של  175. בבא קמא 
 / מסלבודקא  לעוויטאן  הירש  רבי  הצדיק 
חתימת הדיין רבי שאול אלחנן שאוהלזון 

– הגהות עיוניות
מסכת בבא קמא מן תלמוד ירושלמי. עם פני משה 

ומראה הפנים. ברלין תרכ״ב. 

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

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

הסמוכה לירושלים. 

חתימה: ״שאול אלחנן שאולזאהן״. 

כרוך עם: קרן אורה. וילנה, תרי״ז. 

ארבע הגהות עיוניות בספר הנ״ל. 

175. Baba Kama 
[Yerushalmi] – the 
Copy of the Tzaddik 
Rabbi Hirsch Levitan of 
Slabodka / Signature of 
the Dayan Rabbi Shaul 
Elchanan Shaulsohn – 
Scholarly Glosses
Tractate Bava Kama of the 
Palestinian Talmud. With Pnei 
Moshe and Mareh HaPanim. 
Berlin, 1862. 
Bound with Keren Orah. 
Vilnius, 1857. 
Four scholarly glosses in the 
aforementioned book. 
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176. חתימת תלמידו הקרוב של ה׳אור 
דרכו  את  הכין  אשר  הקדוש,  החיים׳ 
]עם  חדש׳  ׳ילקוט  ספר  ארצה!  לעלות 

דברי קבלה[ – אמשטרדם, תי״ט
וליקט  אסף  מבלזיץ,  ישראל  רבי  המחבר, 
מדרשות חז״ל בנגלה ובנסתר ]כולל מהזוהר 

הקדוש[, לפי ערכים בסדר א״ב. 

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

הספר, מכמה כותבים שונים. 

״מדי עברו ירושלימה דרך עיר עכו, שלח לפניו 
את תלמידו הרב ר׳ חיים דוד עמאר, בעהמ״ח 
ספר תפלה לדוד, שהיה מבית מדרשו בליוורנו, 
בירושלם״  מדרש  לו  ולקבוע  הדרך  לו  להכין 
 .)10-11 עמוד  ח״ג  ירושלים  חכמי  )תולדות 

עלה ארצה בשנת 1742 תק״ב. 

״ילקוט  בסיפרו  מדבריו  ציטט  ילוז,  יוסף  ר׳ 
חלקי  ושם  יעצני,  אשר  ה׳  את  ״ואברך  יוסף״: 
ר׳  המופלא,  הרב  של  בית-המדרש  מיושבי 

חיים בן-עטר ז״ל, ״כנסת ישראל״. 

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

בשאלוניקי  שנדפס  לדוד״  ״תפלה  ספר  חיבר 
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. 

176. 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
On the title page of the book, the signature of Rabbi Chaim David Shmuel 
Amar, a disciple of the ׳Or HaChaim׳. 
Good condition. No binding. 
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177. חזק יד ]פסקי הרמב״ם[ – אודסה, 
הקדשה   – מהלמן  מאוסף   – תרכ״ו 
באודסה,  הקראים  חכם  יד  בכתב 

יצחק ביים – נדיר באופן יוצא דופן!
מזכרת  ״למנחת  הקדשה:  הספר  בשער 
משה  הרבני  וחכם  הנבון  להאברך  אהבה 
ידיעתנו  יצחק ביים״. למיטב  ... מאת מוקירו 

כתב ידו לא נראה מעולם במכירות. 

של  לאור  בהוצאה  גם  עסק  ביים  יצחק 
בגליונות  לרוב  מוזכר  ושמו  שונים,  ספרים 

עיתון ׳הצפירה׳ באותה תקופה. 

177. Chozek Yad [Piskei 
Harambam] – Odessa, 
1866 – from the Mehlman 
Collection – Dedication 
Handwritten by the 
Karaite Sage in Odessa, 
Yitzchak Baim – 
Extremely Rare!
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רבי  של  העותק   – יעקב  שב   .178
ברוך מרדכי ליבשיץ ובנו רבי יחזקאל 
ליבשיץ – חתימות וחותמות, הגהה 

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

שערים. 

הרב  לה״ה  שייך  רישום:  הספר  בפתח 
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. 

היה  ליבשיץ,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון 
סמיאטיץ׳,  הערים  כרב  כיהן  דורו,  מגאוני 
היה  ושדליץ.  נובהרדוק  וולקוביסק, 

מהמסכימים על ה׳משנה ברורה׳. 

מצב טוב. 

178. 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.
Shav Yaakov. Frankfurt am Mein, 
[1742]. First edition. Two sections 
with two title pages. 
Good condition. 



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

80$

הערכה
Estimated Price

300$ - 500$

153

חתימת   – זקנים  אסיפת   .179
שלזינגר,  משפחת  גאוני  וחותמות 

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

לספר ׳עבודת הקודש׳. 

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

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

אחרים שהיו בבעלותו של רבי פייבל. 

חתימה נוספת: ]אפרים?[ שלעזינגר. 

חתימה אחרת: ״הק׳ נתנאל״. 

חתימות נוספות קשות לפענוח. 

כיהן  שלזינגר  פייבל  כלב  רבי  הגאון 
שנה.  חמישים  במשך  פאלטשאן  כראב״ד 
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. . 

179. 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 
 At least one of .(Hebrew) ״Nachum״
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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מסעו  ]רשמי  מונטפיורי״  משה  סיר  הצדיק  השר  אל  גלוי  ״מכתב   .181
בידי  חתום  עותק   –  1877 לונדון,   – היהודי[  לישוב  ותרומתו  לארה״ק, 

מונטיפיורי
 An open letter addressed to Sir Moses Montefiore… Together with a

  sojourn in the Holy Land ׳narrative of a forty days
״מכתב גלוי אל השר הצדיק סיר משה מונטפיורי... אשר העריכו לפניו הרבנים המפורסמים 
סיפור  אליו  ונלווה  סלאנט...  שמואל  הגאון...  והרב  אויערבאך...  מאיר  הגאון...  הרב  ה״ה 

ישיבת ארבעים יום בארץ הקדושה בלשון אנגליזי. 

 לונדון, 1877. מהדורה שניה. 

עברית ואנגלית. 

 בספר נדפסו ]באנגלית[ קורות מסעו של ר׳ משה מונטיפיורי בארץ ישראל בשנת תרל״ה 
ירושלים, מרן רבי שמואל סלנט  ונוסח מכתב ארוך וחשוב שכתבו לו שני רבני   ,)1875(

ומרן רבי מאיר אויערבאך, לקראת הגעתו לירושלים. 

המכתב נדפס כפי שכתבוהו הרבנים, בעברית, וכן תורגם כאן לאנגלית.  

 To Mr. Marcus N. Adler,״ יד:  בראש עמוד השער האנגלי מופיעה הקדשה בכתב 
with Sir Moses Montefiore׳s best wishes״ ]״לאדון מרקוס נ. אדלר, עם מיטב 

איחוליו של סיר משה מונטיפיורי״[. החתימה היא של מונטיפיורי עצמו. 

 מרקוס נתן אדלר )1837-1911(, בנו של רבי נתן מרקוס, בנו של רבי מרדכי הכהן אדלר 
)1803-1890(, רבה הראשי של בריטניה. 

 John מאת  מונטפיורי,  משה  של  מקורי  תצלום  מודבק  השמאלית  הפנימית  בכריכה   
Crow Twyman, ותחתיו מודבק תו ספר של מרקוס אדלר.  

180. תהלים בן ביתי – קומרנא – דפוס ראשון
צבי  אליעזר  רבי  מהרה״ק  ביתי  בן  פירוש  עם  תהלים 

סאפרין מקאמרנא. 

אונגוואר תרפ״ז 

עותק יפה 

180. Tehilim Ben Beiti - Komarna - 
First Edition
Tehilim with the Ben Beiti Commentary by Rabbi 
Eliezer Zvi Safrin of Komarna. Ungvar, 1927.

Fine copy.

פתיחה 
Opening Price

100$

הערכה
Estimated Price

500$ - 1,000$
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 בצדה הפנימי של הכריכה האנגלית נדפס סמל מרשים ביותר של משפחת מונטפיורי, 
עם שלושה דגלי ״ירושלים״! 

180. An Open Letter Addressed to Sir Moses Montefiore 
[Together with a Narrative of a Forty Days’ Sojourn in the 
Holy Land] – London, 1877 – a Copy Signed by Montefiore
London, 1877. Second edition. Hebrew and English. 
The book contains a description of Sir Moses Montefiore’s journey to the 
land of Israel in 1875 and a version of a long and important letter written 
to him by the two rabbis of Jerusalem, Rabbi Shmuel Salant and Rabbi 
Meir Auerbach, before his arrival in Jerusalem. 
A handwritten dedication on the English title page: &quot;To Mr. Marcus 
N. Adler, with Sir Moses Montefiore’s best wishes&quot;, signed by 
Montefiore himself. 
Mounted on the left inner binding is an original picture of Montefiore 
taken by John Crow Twyman and beneath it a bookplate of Marcus Adler. 
Printed on the inside of the English binding is an impressive coat of arms 
of the Montefiore family, with three flags of &quot;Jerusalem&quot;! 
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אינו  כזה  ״סגנון   .182
בכתב  מכתב  לי״  רצוי 
׳אחד  של  ובחתימתו  ידו 
העת  כתב  בעניין  העם׳ 
׳השילוח׳ שערך – אודסה, 

1897
כתוב על גבי גלויה. 

׳אחד  מתייחס  זה  במכתב 
העם׳, אשר צבי גינצברג, לשני 
לעריכת  שקשורים  דברים 

כתב העת ׳השילוח׳: 

1. ״מצבו החומרי רע״, ובכל זאת הוא משתדל להמשיך להוציאו, על ידי קימוץ בהוצאות 
ככל האפשר. 

2. התייחסות ל״ביקורת״ ששלח כהנא על מנת לפרסם ב׳השילוח׳. אחד העם מגיב: ״סגנון 
שמא  או  מדי,  חריפה  הינה  שהביקורת  בגלל  הכוונה  אם  יודעים  איננו  לי״.  רצוי  אינו  כזה 

הסגנון שלה אינו מתאים, מסיבה אחרת, לסגנון הספרותי של כתב העת. 

הציונות  של  הרעיונות  והוגה  הזרם  מייסד  הציונות,  של  הוגיה  מראשי  היה  העם׳  ׳אחד 
הרוחנית, 

מצב טוב. כתמי זמן.

 Letter handwritten and ״Such Style is Unwelcome״ .182
Signed by ״Achad haAm״ about the Journal ׳HaShilo׳ach׳ 
which was Edited by Him – Odessa, 1897
Written on a postcard 
In the letter, ׳Achad HaAm׳, Asher Zvi Ginsberg, refers to two matters 
concerning the editing of the journal ׳HaShilo׳ach׳: his financial difficulties 
and the ״criticism״ sent by Kahana to be published in the journal, to which 
Achad HaAm responds ״such style is unwelcome״. 
Good condition. Aging stains. 
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העברית  הספרות  יוצרי  חתימות   .183
החדשה! תעודת ]הלוואה[ מן תרומת כסף, 
תקפ״ג  אמשטרדם,   – ׳תועלת׳  חברת  של 

)1823( – חברת תועלת – חתימות
מימיה   ,10 מס׳  תעודה  הנה  שלפנינו  התעודה 

הראשונים של החברה. 

]טובת  ״תועלת״  בידי ראשי חברת  התעודה חתומה 
על  התרומה  כי  המאשרת  באמשטרדם,  הקהילה[ 
חופשית,  הלוואה  בתורת  ניתנה  זהובים  עשרה  סך 

בלי ריבית. 

החתומים: 

ישראל קעסטער, מנהל החברה. 

החתום  מולדר,  ]ישראל[  שמואל  והסופר  המשורר 
כאן כ״סוכן״ החברה. ]חתימה נוספת שלו, כ״סופר״, 
להקמת  היוזם  היה  גם  שהוא  לציין  ראוי  מימין[. 
ראש  גם  מסוימת  בתקופה  והיה  ׳תועלת׳,  החברה 

הוועד של החברה. 

זלמן הארטאנה, הסופר. 

זלמן  של  ידו  בכתב  ארוך  רישום  התעודה  בשולי 
הארטאנה אודות אגרת חוב זו שלפנינו. 

בצד ימין מופיעה חותמת החברה. 

כיאה  איכותי,  דף  על  וכתובה  מודפסת  התעודה 
לדפוסי אמשטרדם באותה תקופה, וזו הסיבה לאיכות המצוינת בה נשתמר הדף במשך 

200 השנים שחלפו מאז! 

על חברת תועלת: 

 Tongeleth באביב 1815 יסד מולדר ביחד עם חברו משה להמנס אגודה ספרותית בשם
שבועיות  בפגישות  החלה  האגודה  בהולנד(.  המקובלת  הפורטוגזית  בהגייה  )״תועלת״ 
היו  ולקראת סוף פעילותה מנתה כשישים חברים. החברים  של ששה צעירים נלהבים, 
הוציאה  האגודה  ״המאסף״.  עיתון  את  וקוראים  ספרות  על  בעברית  הרצאות  שומעים 

מאסף ספרותי בשם ״בכורי תועלת״. 

פרסומו העיקרי בא למולדר מתרגום התנ״ך, היה זה התרגום הראשון של התנ״ך מעברית 
להולנדית. חמשת חומשי תורה, תהילים ומשלי, הופיעו במהדורה ראשונה בשנת 1824, 

והודפסו אחר כך במהדורות נוספות רבות. 

מצב טוב מאוד.

183. Signatures of the Creators of the New Hebrew 
Literature! A Bond Certificate of the ׳To׳elet׳ Company – 
Amsterdam, (1823) – To׳elet Company – Signatures
The certificate before us is certificate no. 10, from the first days of the 
company. 
The certificate is signed by the leaders of the ׳To׳elet׳ [Tovat HaKehikah] 
company in Amsterdam, confirming that the donation for 10 gold coins 
was given as a free loan, with no interest. 
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The signatories: 
Israel Kester, director of the company. 
The poet and writer Shmuel [Israel] Molder, who signed here as an ״agent״ 
of the company. [An additional signature by him, as a ״writer״, on the right]. 
He was the initiator of the establishment of the ׳To׳elet׳ company and for a 
certain time was the head of the committee of the company. 
Zalman Hartanah, the writer. 
On the margins of the certificate, a long inscription handwritten by Zalman 
Hartana pertaining to this bond. 
Appearing on the right is the stamp of the company. 
The certificate is typewritten and written on a quality leaf. 
Very good condition. 

184. 2 ספרים אלבומיים מרהיבים 
של וילסון על ארץ ישראל

184. Album-Like Book by 
Wilson on the Land of Israel



KING DAVID AUCTIONS
 מכירה 39

פתיחה 
Opening Price

300$

הערכה
Estimated Price

2,500$ - 1,500$

159


