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אוסף 1
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב מעניין מאת 

האדמו"ר בעל 
ה'אמרי אמת' 
מגור, תרפ"א 

[1921]

מכתב מעניין [כ-57 מילים], כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר מגור, רבי אברהם מרדכי אלטר 
בעל ה'אמרי אמת'. אל הגאון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ראש ישיבת עץ חיים בירושלים.                    

במכתבו שלפנינו, ניכרת ענוותנותו המבהילה של ה'אמרי אמת'. למרות היותו בשיא פארו, גדול האדמו"רים 
בדורו ומנהיג היהדות החרדית העולמית שבסיסה בפולין המעטירה של טרום החורבן, 'ראש גולת אריאל'. 

הוא מתנצל במכתבו, חזור והתנצל, בכל מיני לשונות של חרטה, כלפי ראש ישיבה בירושלים, כאילו היה 
אחרון תלמידיו.              הרבי מתנצל על כך שלא הזכיר את ישיבתו של אותו ראש ישיבה (מהמכתב אין 

ניתן לדעת היכן הוא לא הזכירה). וכה כותב הרבי: "והנני... מצטער"; "שגיאות מי יבין"; "אני מודיע שיתקנו 
הדבר". ולא נחה דעתו של הרבי עד כי הוא נותן הרשאה לאותו ראש ישיבה, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי, לפעול 

בשמו "אם ביכולת לתקן הנני מרשהו לעשות כן". והרבי מסיים בברכה: "דו"ש [-דורש שלומו] וטובו, אברהם 
מרדכי אלתר".              אכן, לפנינו דוגמה מוחשית לתכונה היחידה אותה מאפיינת ודורשת התורה ממלך 

ישראל - "לבלתי רום לבבו מאחיו".                  האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלטר [תרכ"ו-תש"ח], 
האדמו"ר השלישי בשושלת גור, וממנהיגי היהדות החרדית. הוא מכונה על שם ספרו בעל ה'אמרי אמת'. 
רבי אברהם מרדכי היה בנו בכורו של ה'שפת אמת', ובימיו הגיעה חסידות גור לשיא התפשטותה והייתה 

לחסידות הגדולה בעולם, ישנם המעריכים את מספר חסידיו לפני השואה ביותר ממאה אלף. האדמו"ר היה 
ממייסדי אגודת ישראל ועמד בראש מועצת גדולי התורה. השפעתו הייתה רחבה מאוד, אף מעבר לקהל 

חסידיו הענק. בשנות השואה נהרגו רוב חסידיו וצאצאיו, אך האדמו"ר ניצל ועלה לירושלים, שם כונן מחדש 
את חסידות גור. שלושת בניו שניצלו מהשואה כיהנו בזה אחר זה כאדמו"רים: ה'בית ישראל', ה'לב שמחה' 
וה'פני מנחם'.                      מן המקום לציין כי בדרך כלל מכתבי ה'אמרי אמת' קצרים, ונכתבו על פיסות 
נייר זעירות. לעומתם, המכתב שלפנינו נכתב באריכות [כ-57 מילים].                      [1] דף נייר משובץ, כ 

11X13 ס"מ. נתון במעטפה המקורית ועליה הכיתוב: "מהאדמו"ר מגור שיחי' ".       מצב טוב. סימני קיפול. 
כתמי זמן. קרעים זעירים בשולים ללא פגיעת טקסט או חיסרון.

 $   1,000 $3,000 - 
$4,000

אוסף 2
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
הזמנה היסטורית 

מאת ה'אמרי אמת' 
מגור. ירושלים, 

כסלו תש"ג [1942]

הזמנה מודפסת על גבי נייר מכתבים הנושא את לוגו האדמו"ר מגור, וחתומה בדפוס על-ידי האדמו"ר 
הרה"ק רבי אברהם מרדכי אלתר בעל ה'אמרי אמת'. הרבי מזמין את מקבל המכתב לכינוס הרבנים 

המפורסם בחורבת רבי יהודה החסיד.                  בראשית שנת תש”ג [שלהי 1942], לאחר שהחלו 
להגיע לארץ ישראל השמועות הראשונות על רצח יהודי פולין, כונסה ביוזמתו של ה'אמרי אמת' (ובסיוע בנו 

ה'לב שמחה') ובשיתוף כנסת ישראל והרבנות הראשית לישראל עצרת זעקה, צום ותפילה בבית הכנסת 
'החורבה' בירושלים. לעצרת היו שותפים מרבית הרבנים בארץ ישראל. ה'אמרי אמת' שהיה ראשון 

הנואמים הקריא את דבריו מתוך הכתב: "צריך לעורר רחמי שמיים... צריך להתחזק בעצמנו... צריך לקוות 
להשם יתברך על הישועה השלימה". על העצרת העיבה היעדרותו של הרב דושינסקי, גאב"ד 'העדה 

החרדית' וממנהיגי 'אגודת ישראל' בארץ, שהחרים את הכינוס וקבע יום צום נפרד, וזאת מתוך התנגדות 
לשיתוף פעולה עם גופים ציוניים וחילונים. הדבר יצר קרע ומשבר פנימי מתגלגל בתוך אגודת ישראל. מה 

שהוביל, כשנה לאחר מכן, לפרישתה המוחלטת של העדה החרדית מאגודת ישראל.               מזעזע 
לקרוא את דברי הרבי בהזמנה שלפנינו. כאמור, בשלב זה של השואה כבר מסתננות לארץ הידיעות המרות-

ממוות על השמדתם השיטתית והטוטלית של יהודי אירופה. הלב עדיין מסרב להאמין, אך הרבי בפיקחותו 
המפורסמת יודע אל-נכון מה קורה. מהמכתב זועק צערו הבלתי נתפס של הרבי 'ראש גולת אריאל', 

שכמעט כל משפחתו וחסידיו שם, בעמק הבכא, בגיא צלמוות, כולם שם! בנו הבכור 'הממשיך', בנותיו, 
כלותיו, נכדיו, ניניו ורובו של קהל חסידיו שנמנה בכמאה אלף איש 'ויוותר יעקב לבדו'. וכה כותב הרבי 

במכתבו המצמרר שלפנינו: “הידיעות הנוראות והאיומות ממצב היהודים בפולין... מאלץ אותי... לקיים את 
'לך כנוס' ולבקש את כ"ת שליט"א להשתתף באסיפת רבנים... ביום א'... שעה 12, בביה"כנ ר' יהודה 

החסיד... לזעוק ולעורר רחמי שמים... להתאחד ולהתייעץ למען הצלתם. ידידכם השרוי בצער אברהם 
מרדכי אלטר".                            [1] דף נייר, 22X14 ס"מ. נייר מבריק. נתון במעטפה מקורית רשמית 

של הרבי מגור, המעטפה חתומה ומבוילת ונושאת את שם הנמען בכתב יד.       מצב טוב מאוד. סימני 
קיפול, והשתקפות דיו קלה, כתוצאה מקיפול הדוק.

 $      300 $500 - 
$800

אוסף 3
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב בכתב יד 

קדשו של ה'מנחת 
אלעזר' ממונקאטש

חליפת מכתבים מעניינת בין האדמו"ר הרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש 
לגרי"מ טיקוצינסקי. ירושלים-מונקאטש, תרצ"ב [1922].                 הרב טוקצינסקי שלח ל'מנחת אלעזר' 

את ספרו 'בין השמשות', בצירוף בקשה ממנו אם יוכל לקבל ממנו את הספר 'מסעות ירושלים', הלא הוא 
יומנו של מסע הרב ממונקאטש לארץ ישראל.                       התשובה מחולקת לשניים. חלקה הראשון 

הוא כתב-ידו של הגבאי הרב משה גולדשטיין יד-ימינו של ה'מנחת אלעזר', ועורכו של הספר 'מסעות 
ירושלים'. הוא פותח את המכתב בתארים מכובדים. לגבי שילוח ספרו, הוא כותב שהשיגור מצריך אישור 
מאת הנהלת הישיבה. [מסתבר שהישיבה השקיעה בהדפסת הספר]. ואילו חציו השני של המכתב, הוא 
תגובתו של ה'מנחת אלעזר' עצמו, בכתב יד קדשו ובחתימתו שבשמחה רבה הוא משגר לו את החיבור. 

[לאחר בירור, הספר 'בין השמשות' ששלח רי"מ למונקאטש, נמצא אצל יוצ"ח]. מצורפת המעטפה המקורית 
ממונקאטש.              ה'מנחת אלעזר' מברך בסיום מכתבו בעצם כתב יד קדשו: "כל טוב סלה, ועינינו 

תחזינה ברחמים בשוב שכינתו לציון וירושלים ומשם תצא תורה בגודל האורה בחסדו ית"ש, החותם ברגשי 
כבוד התורה חיים אלעזר שפירא"                  האדמו"ר    רבי חיים אלעזר שפירא    [תרל"ב-תרצ"ז], בן 
האדמו"ר בעל דרכי תשובה וצאצא של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". גדול אדמור"י הונגריה 

לפני השואה, מקובל, מגאוני התורה, ההלכה והחסידות בדורו. ראש הלוחמים נגד הציונים, ואביהם הרוחני 
של חסידי סאטמר. ה'מנחת אלעזר' ביקר בארץ בכדי לפגוש את ידידו ה'סבא קדישא' רש"א אלפנדרי 

ולהרצות לפניו את שאלותיו בקבלה. ובאותה ההזדמנות הקים בירושלים את שכונת בתי מונקאטש. בעל 
ה'דברי חיים' מצאנז אמר עליו: שאדם כזה יורד לעולם פעם בכמה דורות. מספריו: שו"ת מנחת אלעזר – 

חמשה חלקים, דרכי תשובה על הלכות נדה, דרכי חיים ושלום, שער יששכר, נמוקי אורח חיים ועוד רבים.    
          [1] דף נייר, 30 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, בתוספת כ-50 מילים בכתב יד קדשו של 

המנחת אלעזר ובחתימת יד קדשו. מצב טוב מאוד. סימני קיפול. קרע זעיר בקיפול.                  בצירוף 
איגרת הלכתית [2 דפים במכונת כתיבה]. איגרת מלאה תוכן, הערות של רי"מ לשו"ת מנחת אלעזר, עם 
ידיעות נדירות על חו"ז רבי שמואל סלאנט. כמו כן מצורף מכתב מישיבת מונקאטש שהיה מצורף לספר 

שנשלח.

 $   2,000 $4,000 - 
$5,000
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אוסף 4
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
תיק פרשת בחירת 
החכם באשי בשנת 

תרס"ו, חתימות 
גדולי הדור

לאחר פטירת ה'ישא ברכה' שהיה מגאוני הדור ומקובל על כל העדות, הוצבו שני מועמדים למלא את 
מקומו. אחד מהמועמדים נחשב כמתון בדעותיו הדתיות, מה שהיה לצנינים בעיני מנהיגי היישוב הישן 

בארץ. אך מכיוון שלא הייתה להם שום עילה להתערב ושום קשר למינוי, פנו הרבנים לעמיתיהם בחו"ל 
שישפיעו על הממשלה בתורכיה שלא למנות את מי שאין עטרה זו הולמתו. בתיק שלפנינו מסמכים הנוגעים 

לאות הפרשה.                    התיק מכיל:              *   כרוז על כינון האסיפה לבחירת החכם באשי, כולו 
בכתב יד סופר, עליו חתומים כל ענקי ירושלים, אדמו"רים, רבנים, דיינים וראשי המוסדות. חודש אב תרס"ו: 

בין החותמים: חברי בית-הדין הפרושי, חברי בית-הדין חסידים. אחריהם: הגאונים הצדיקים: ר' דובער 
אפרת, האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב, ר' זלמן בהר"ן, ר' בצלאל ישעיה ברנשטיין [ראב"ד], 

רבי יהושע מיכל שפירא [חתימותיו נדירות ביותר], רבי זרח ראובן ברוורמן, רבי יוסף חיים זוננפלד .            
   * [6] מכתבים והזמנות מאת: הרבנים הספרדים: ר' אברהם קואינקה, רבי אברהם פילוסוף, ר' חיים דוד 

סורנאגה (ראב"ד). רבנים אשכנזים: ר' ישראל דב פרומקין.                   * כרוז מודפס על החלטת 
האסיפה: שבחרו ברבי אליהו פאניזיל (X2).                * כרוז מודפס: מכתבם של רבי יוסף חיים זוננפלד 
ורבי יונתן בנימין הורביץ, אל מנהלי המוסדות בעיר, בו הם מודיעים על החלטות האסיפה. חציו השני של 

הכרוז הוא מכתבו של רבי נתן באמברגר אב"ד ווירצבורג, ומראשי חברת הפקוא"מ, בו הוא מסכם את 
החלטת האסיפה.               סה"כ [9] מסמכים, חלקם נתונים במעטפות המקוריות.       גדלים ומצבים 

משתנים. מצב כללי טוב.

 $      500 $1,500 - 
$2,000

אוסף 5
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב חשוב מאת 

מרא דארעא 
דישראל רבי יוסף 

חיים זוננפלד. 
ירושלים, תרפ"ה 

[1925]

מכתב ארוך [כ 18 שורות] וחשוב, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של רבי יוסף חיים זוננפלד, אל ראשי 
ישיבת עץ חיים בירושלים, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי והגרש"ז זלזניק בנוגע למינויו של ה'דרכי דוד' להנהלת 

המוסדות.       רבי יוסף חיים זוננפלד, הידוע כחכימא דיהודאי, מעוניין למנות את הגאון רבי מרדכי דוד לוין 
(תרל"ט-תשכ"ז) בעל ה'דרכי דוד' להנהלת המוסדות, ובחכמתו אינו נותן לראשי ישיבת עץ חיים שום דרך 
להתחמק ממילוי בקשתו. הוא מדגיש להם כמה המינוי חשוב למוסד בעצמו, וכמה ה'דרכי דוד' ראוי למינוי 
"שעטרה זו הולמתו". הוא רומז להם גם לטעמים כמוסים: "ויותר ממה שכתוב כאן תבינו מדעתכם". ואינו 

משאיר שום פתח לסירוב: "ולתשובתם החיובית בכתב הנני מחכה עוד היום". רבי יוסף חיים מסיים את 
מכתבו בחתימה מעניינת: "הבעה"ח בצירוף... סבא קדישא הגאון האדיר מוהריי"ד [-רבי יצחק ירוחם 

דיסקין] שליט"א, הק' יוסף חיים זונענפעלד".      רבי יוסף חיים זוננפלד [תר"ט-תרצ"ב 1848-1932] מגדולי 
הדור ומנהיג היהדות החרדית בארץ ישראל, שימש כרבה הראשון של העדה החרדית בירושלים. תלמידם 

של ה'כתב סופר' ורבי אברהם שאג. נודע בצדקתו, בקדושתו, ובפקחותו הרבה וזכה לכינוי "מרא דארעא 
דישראל" - "בעל הבית של ארץ ישראל".       [1] דף נייר, כ 22X15 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי. 

כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו.   מצב טוב. סימני קיפול. כתמי זמן. שני קרעים זעירים בשולים ללא פגיעת 
טקסט

 $      500 $800 - 
$1,000

אוסף 6
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב מכונן מאת 

המהרי"ץ 
דושינסקיא. 

ירושלים, תש"ו 
[1946]

מכתב ארוך [כ-200 מילים] וחשוב, כולו בכתב-יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי, אב"ד 
גאלאנטא, חוסט וירושלים. המכתב נשלח אל הגרי"מ טיקוצ'ינסקי ראש מוסדות עץ חיים, ועוסק באיסור 

קבלת תקציבים מממשלתיים.               המכתב שלפנינו מתווה את דרכה של היהדות החרדית ואת 
האידאולוגיה שלה לדורות הבאים. במכתבו מבקש ודורש המהרי"ץ ממוסדות 'עץ חיים' - המוסד הוותיק 

ביותר בישראל, לבלתי התפתות אחר הכספים שהממשל האזרחי מציע לראשונה לתלמודי התורה. על פניו 
לא נראתה שום בעיה ליטול את הכספים המדוברים (וגדולים וטובים אכן נטלו מהם מלוא חופניים), מה גם 

שמקורם של הכספים הוא מתשלומי מסים שנגבו מהישוב היהודי כולו. אולם המהרי"ץ דושינסקי בעיני 
הבדולח שלו חזה שבעתיד (הרחוק מאוד אומנם, כעבור עשרות שנים!), יידרש תשלום במזומן עבור אותה 

תמיכה, תשלום בצורת התערבות בתכני הלימודים. לזה הוא התנגד בכל תוקף.              וכה כותב 
המהרי"ץ דושינסקי במכתב המכונן שלפנינו: "היות ששמעתי כי נשלחו... לקבל מכספי מס החינוך, אשר אם 

חלילה יצליח מעשה שטן והת"ת [-והתלמודי תורה] לא יעמדו בניסיון יהי' חלילה הירוס תורתנו הקדושה, 
....לבל יפלו ברשת אשר חופשים ריקנים טמנו להם, ...לגדור גדר ולעמוד בפרצה, להסיר פוקה ומכשול וכל 
שמצה... ותרבה תהילתו ומעלתו, וכל המקבל (את אותה התמיכה) תרבה מעילתו, מועל בקדושת תוה"ק... 
לבל יפרצו בה שועלים..."              המהרי"ץ דושינסקי מסיים בברכות מאליפות: "והנני בברכה מרובה אני 
תפילה לאריכות ימיו ושנותיו, תרב שלוותו, ועיניו ועינינו תראינה בנחמת ציון וירושלים".              הגאון רבי 

יוסף צבי דושינסקי [ תרכ"ח-תש"ט], מגדולי התורה הנודעים בדורו. כיהן ברבנות בגאלאנטא ובחוסט, שם 
גם עמד בראשות ישיבות שהיו מהגדולות והחשובות בארצות הונגריה. בשנת תרצ"ג עלה לארץ ישראל 
ומיד הונחה עליו העטרה, לכהן פאר כרבה הראשי של עדה החרדית בירושלים ומנהיג היהדות החרדית 
בארץ ישראל כולה.              [1] דף נייר, 24 ס"מ. נייר שורות רשמי, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של 

המהרי"ץ דושינסקי.       מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      300 $800 - 
$1,000

אוסף 7
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב מבהיל מאת 

הגאון הצדיק רבי 
ליב חסמן משגיח 

ישיבת 'חברון' 
ומראשי תנועת 

המוסר

מכתב ביקורתי נגד המוסד 'ועד הישיבות' בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן 
משגיח ישיבת 'חברון' ומראשי תנועת המוסר. ירושלים, תרצ"ב [1932]             דברי רבי ליב חסמן 

מבהילים. בעיני הבדולח שלו הוא צופה ומפרט את מצבו העגום של ועד הישיבות. שמצבו הוא בכי רע 
"רחוק משכר וקרוב להפסד". והמוסד מתנהל אך ורק ע"י הפקידים, ואילו לראשי הישיבות אין שם דריסת 

רגל. והוא ממשיך בדבריו החריפים: "אבד העניין והצורה לגמרי"; "אי- כבוד לשם הישיבות"; "והנני תובע... 
לעשות קץ למצב" ועוד ביטויים קשים. לסיכום הוא מביע את דעתו "שלעת-עתה יש לפרקו"!              רבי 
ליב חסמן למרות עדינות נפשו תוקף בחריפות את ועד הישיבות. ייתכן שהסיבה למכתב החריף היא היותו 

הרוח החיה בועד הישיבות בוילנא שלפני השואה. כידוע, הוא הקדיש עצמו לעסקנות פעילה בוועד הישיבות 
והיה מאנשי סודם של ראשי ה'ועד' רבי חיים עוזר גרודז'נסקי, החפץ חיים ורבי שמעון שקופ. ולכן, כנציגם 

הוא חש את כובד האחריות על כתפיו להעמיד את ועד הישיבות על מתכונתו כבימי קדם.                     
רבי ליב חסמן בעל אור יהל [תרכ"ט-תרצ"ו], מגדולי בעלי המוסר בדורות האחרונים. תלמידו של רבי שמחה 

זיסל הסבא מקלם, ומגדולי תלמידי הסבא מסלבודקא. לאחר חתונתו נסע לוואלוזין, שם שהה במשך שנה 
עד לסגירתה – בתרנ"ב. לאחר מכן,  בין השנים תרנ"ז-תרס"ג שימש כמשגיח בישיבת טלז, בשנת תרפ"ו 

התבקש על ידי הסבא לעלות ולכהן כמנהל הרוחני (משגיח) של ישיבת חברון. אולם השפעתו חרגה מעבר 
לגבולות הישיבה, והוא נמנה על רבני ומנהיגי הדור. שיחות המוסר שלו היו לשם-דבר, וקובצו לאחר פטירתו 

ע"י תלמידיו בשם 'אור יהל'. חידושי תורתו נדפסו בספרו 'מנחת יהודה'.                 [1] דף נייר, 27 ס"מ. 
דיו על גבי נייר מכתבים רשמי של ישיבת חברון, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של 'המשגיח'. נציין כי 

במכתב שלפנינו מופיעה חתימת ידו המלאה: "יה"ל חסמן" (פעמים רבות היה חותם יה"ל בלבד).       מצב 
טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      200 $500 - 
$700
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אוסף 8
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב מאת רבי 

משה מרדכי 
עפשטיין ראש 

ישיבת סלבודקא. 
ירושלים, תרצ"ג 

[1933]

המכתב כולו בכתב יד קדשו, בחתימתו וחותמתו של רבי משה מרדכי עפשטיין, ראש ישיבות 'כנסת ישראל' 
בסלובודקא, בחברון ובירושלים.       המכתב נשלח אל הגרי"מ טיקוצינסקי, בתאריך ז' שבט תרצ"ג. ובו 

בקשה להכניס את מחותנו של הגרמ"מ עפשטיין להגרלה על דירה בשכונת בתי ברוידא הסמוכה לרחביה. 
היות והוא תלמיד חכם עני "אולי יתן ה' ויהיה לו דירה".               רבי משה מרדכי אפשטיין [תרכ"ו-תרצ"ד 

1866-1934], למד בישיבת וולוז'ין ונחשב בה לעילוי. התבקש ע"י ה'סבא מסלבודקא' לכהן כראש ישיבת 
כנסת ישראל. לצד זה היה אב"ד בסלובודקא ופעיל גם במועצת גדולי התורה. בעקבות פרעות תרפ"ט, 

בהם נרצחו רבים מבחורי ישיבתו וחרב הישוב היהודי בחברון, הועברה הישיבה לירושלים והרב סבל בלבו 
עד שנפטר. חיבר את סדרת הספרים לבוש מרדכי.                          ר' אברהם מרדכי הכהן, נשוא 

המכתב,  היה אביו של רבי אהרן כהן – תלמיד ישיבת סלבודקא, ואשר עלה יחד עם הישיבה לחברון, 
ובחודש סיון תרפ"ט נשא לבתה של רבו – רבי משה מרדכי. לאחר פטירת חותנו, התמנה לאחד מראשי 

הישיבה. מח"ס בית אהרן. ר' אברהם מרדכי היה בנו של רבי יוסף כהן רבה של גרינבארג.                     
[1] דף נייר, 27 ס"מ. נייר שורות רשמי, כולו בכתב יד קדשו, בחתימתו וחותמתו של הרב עפשטיין.       

מצב טוב מאוד, סימני קיפול, כתמי זמן.

 $      200 $400 - 
$500

אוסף 9
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מסמכים 

היסטוריים [3] 
מהקמת ועד 

הישיבות בארץ 
ישראל, תש"א-
תש"ב [1941-

[1942

מקבץ [3] מסמכים היסטוריים מהקמת הגוף הקדוש 'ועד הישיבות בארץ ישראל' המאגד את כלל הישיבות 
בארץ ישראל. הוועד נוסד בפולין על ידי מנהיגי היהדות הרב חיים עוזר גרודזנסקי והחפץ חיים, ובשנת 

1941 הוקם מחדש בארץ ישראל על ידי רבה של סלוצק הגאון רבי זלמן סורוצקין, החתום על המסמכים 
לפנינו.       * חשיפה ראשונה ומעניינת: פרוטוקול מקדמי המשמש מעין הצהרת כוונות לפעולות 'ועד 

הישיבות'. בפרוטוקול ניתן לראות את התקוות הגדולות אותן תלו גדולי ישראל במפעל הקדוש. הפרוטוקול 
מוקלד במכונת כתיבה בתוספת הגהות בכתב יד.      * לפרוטוקול צורף מכתב ארוך באותו נושא. המכתב 
נכתב על גבי נייר רשמי של 'ועד הישיבות בארץ ישראל', שבהקמה (זהו וודאי אחד המכתבים הראשונים 

של הועד). המכתב מתאריך י"ט אדר תש"א, כתוב כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של גאב"ד סלוצק הגר"ז 
סורוצקין, וממוען אל הגרי"מ טיקוצינסקי ראש ישיבת עץ-חיים. מכתב חשוב.      * מכתב ברכה נוסף 

מתאריך כ"ח באלול תש"ב, חתום בחתימת ידם של הגר"ז סורוצקי והגאון רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי. ובו 
ברכות לשנה החדשה.      נציין כי במסמכים שלפנינו נחשף כי הישיבה היחידה לה תהיה זכות הצבעה 
כפולה בועד הישיבות הינה ישיבת 'עץ חיים'.              ועד הישיבות נוסד בווילנה לאחר מלחמת העולם 
הראשונה, בשנת תרפ"ד-1924, על ידי הרב חיים עוזר גרודזנסקי והחפץ חיים. בראש הוועד עמדו בעת 

הקמתו הרב שמעון שקופ, הרב ברוך דב לייבוביץ' והרב איסר זלמן מלצר. בשנת תש"א (1941), בעיצומה 
של מלחמת העולם השנייה, נוסד הוועד מחדש בארץ ישראל, על ידי הרב הראשי יצחק הלוי הרצוג והרב 

זלמן סורוצקין (כותב המכתבים שלפנינו). בהמשך צורפו לוועד הרב מאיר קרליץ והרב חזקיהו יוסף 
מישקובסקי (החתום על אחד המכתבים שלפנינו). במהלך השנים כיהנו בוועד בין היתר הרב זלמן סורוצקין, 
הרב יחזקאל אברמסקי, הרב יחזקאל סרנא, הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי (הנמען במכתבים שלפנינו), והרב 
ירוחם פישל יהושע ברנשטיין. בשנות השבעים והשמונים היה הרב אלעזר מנחם מן שך חבר נשיאות הוועד 

והרוח החיה בפעילותו. עוד כיהנו בנשיאות הרב חיים שמואלביץ, הרב שלמה זלמן אוירבך, רבי שלום נח 
ברזובסקי, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב ניסים קרליץ, הרב שמואל אוירבך והרב שמואל ישכר רוזנגרטן.    

          הגאון רבי זלמן סורוצקין [תר"מ-תשכ"ו], יושב ראש מועצת גדולי התורה, ידוע בכינויו הרב מלוצק, 
היה אב"ד לוצק שבאוקראינה. למד בישיבות סלבודקה, וולוז'ין וטלז. כיהן כיו"ר החינוך העצמאי והיה 

ממקימי ומראשי ועד הישיבות.              [3] מסמכים, גדלים שונים. מצורפת מעטפה רשמית, מקורית, 
מבוילת וחתומה. הנושאת את שם הנמען והשולח בכתב יד קדשו של גאב"ד סלוצק הגר"ז סורוצקין. מצב 

כללי טוב.

 $      200 $300 - 
$400

אוסף 10
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב ארוך ביותר 

מאת רבי יוסף 
חזקיהו 

מישקובסקי אב"ד 
קרינק

מכתב ארוך ביותר [8 עמ'], כולו בכתב יד קדשו של הגאון מקרינק רבי יוסף חזקיהו מישקובסקי, אל מנהלי 
ישיבת עץ חיים "ואתם עמם מהרי"מ טיקוצינסקי". תרע"ג [1913].                                                        
 תוכן המכתב לא נבדק לעומקו, אך הוא עוסק ככל הנראה בענייני הציבור העומדים על הפרק באותה העת. 

                                                              רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי [תרמ"ד-תש"ז], המכונה גם 
הגאון מקרינק. מגדולי רבני פולין בדור שלפני השואה, ומראשי ועד הישיבות בפולין ובארץ ישראל. 

בצעירותו למד בישיבות לומז'ה, טלז, נובהרדוק וראדין. עוד בהיותו בגיל 18 בשנת תרס"ב, הוציא לאור את 
ספרו 'פני הארי החי'. היה מקורבם של ה'חפץ חיים' ושל רבי חיים עוזר גרודזינסקי, ושימש כשלוחם 

בעניינים רבים שעלו על הפרק. נשא לאשה את בתו של הצדיק רבי איצל'ה בלאזר ויחד עמו עלה לארץ 
ישראל והתיישב בירושלים. על שמו הוקמה הישיבה המפורסמת 'ישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים', בה 

כיהן עד לסוף ימיו 'המשגיח' רבי דוב יפה.                                      [8] עמ', כ times;12&20 ס"מ. כולם 
בכתב יד קדשו ובחתימתו. נתון בתוך מעטפה חתומה מהתקופה, עם רישומים בלועזית.                   מצב 

טוב. סימני קיפול. מעט כתמים.

 $      200 $400 - 
$600

אוסף 11
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב מאת 

הראי"ה קוק אל 
מר פנחס 

רוטנברג. ירושלים, 
ראשית המאה ה-

20. נדיר

מכתב מעניין ונדיר מאת הראי"ה קוק אל מר פנחס רוטנברג מייסד חברת החשמל, בנוגע לסיוע לישיבות. 
המכתב חושף פן מפתיע ובלתי ידוע באישיותו של רוטנברג. במכתב זה נחשף, שעם ייסוד ועד הישיבות, 

היה רוטנברג התומך הכלכלי שלו. וזה חידוש היסטורי מהפכני. המכתב אינו מתוארך, אך הוא נכתב כנראה 
בראשית המאה הקודמת.             מתוכן דברי הרב קוק במכתב שלפנינו אנו נוכחים לדעת כי רוטנברג, 

חילוני למהדרין מן המהדרין, הגה ויזם תוכנית סיוע לישיבות הקדושות. וכה כותב הראי"ה "יוסיף להמשיך 
את רעיונו הגדול אשר הגה... להצלת ישיבותינו הק' אשר בלעדן לא התקיים עוד עם ישראל... ואני מצפה 
שמע"כ איש הרוח והמעשה לא יזניח את הרעיון הגדול הזה".         פנחס רוטנברג [תרל"ט-תש"ב], נולד 

באוקראינה, לאביו משה שהיה סוחר, ולאמו שהייתה בתו של רבי פנחס מרגולין מקרמנצ'וג. בנערותו קיבל 
חינוך דתי-מסורתי, ברם כבר בגיל 11 נשלח ללמוד בגימנסיה הריאלית בעירו, שם נתגלו כישוריו במדעים 

המדויקים, ועזב את הדת. עד כדי כך, שנישא לגויה שהייתה פרבסולבית, ולשם כך התנצר. ב-1904 
התחבר לתנועת המהפכנים ברוסיה, שגרם לו להסתבכויות רבות, עד כדי סכנת חיים. עקב כך ברח מרוסיה 
והגיע לאיטליה, בה התקרב לבעיות העם היהודי ובראשן האנטישמיות, והגיע למסקנה כי הפתרון להן טמון 
בהתארגנות לאומית. מכאן ואליך הפך את עורו, ועד סוף ימיו פעל לטובת העם היהודי והרמת דגלו. אחרי 

מלחמת העולם הראשונה, עלה לא"י. בראשית דרכו עבד בשירות ועד הצירים, ופעל רבות להרחבת 
היישוב. לימים היה מעורב בכל התחומים והנושאים שהיו קשורים לטובת היישוב היהודי. לאחר שתדלנות 

רבה, קיבל מאת הבריטים זיכיון להקים חברת חשמל, , ובחודש מאי 1923 הקים את תחנת הכוח 
הראשונה של תל אביב. בחורף 1939 נבחר לכהן כנשיא ה'וועד הלאומי'. ועד יומו האחרון היה מעורב 

במוסדות הלאומיים וטובת היישוב.       במכתב שלפנינו מביע הרב קוק את מכאובו בעקבות מצב הכלכלי 
הירוד של ישיבתו, ושהוא, מר רוטנברג, יזם 'וועידה' לטובת החזקת הישיבה!          [1] דף נייר, 28 ס"מ. 

מוקלד במכונת כתיבה, וחתום בחתימת ידו ובחותמתו של הרב קוק.    מצב טוב מאוד. סימני קיפול. כתמים 
קלים.

 $      200 $300 - 
$400
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אוסף 12
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מקבץ [7] מכתבים 
היסטוריים מהרב 
קוק ומהרב צ.פ. 

פראנק

חילופי מכתבים בין מנהלי ישיבת שערי תורה ביפו עם הגרי"מ טיקוצינסקי. באותה העת שהה הגאון רבי 
צבי פסח פראנק ביפו וחלק מהמכתבים הינם ממנו. מהמכתבים ניתן ללמוד רבות על המצב התורני 

והפוליטי בעיר יפו בראשית המאה.           * מכתב מהרב קוק להגרי"מ טיקוצ'ינסקי. מכתב ששלח הרב 
חיים צבי הלוי רובינשטיין משגיח ישיבת שערי תורה ביפו, להגרי"מ טיקוצ'ינסקי, בשולי המכתב הוסיף הרב 
אברהם יצחק הכהן קוק 8 שורות בכתב ידו, בו הוא מזכיר את רצ"פ פרנק.        * שני מכתבים ארוכים [3 

עמ'] בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי צבי פסח פראנק. תר"ס [1900].        * [4] מכתבים מאת 
הרב חיים צבי הלוי רובינשטיין, משגיח ישיבת שערי תורה ביפו, חלקם בשם האב"ד הרב א"י הכהן קוק. 
ביניהם מכתבים אודות נסיעת הרב קוק לירושלים כדי להספיד את חותנו האדר"ת. מכתבים מלאי תוכן 

בקשר התורני והפוליטי בין ירושלים ליפו.                 [7] מכתבים, גדלים ומצבים משתנים, מצב כללי טוב.

 $      400 $1,200 - 
$1,500

אוסף 13
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב היסטורי 

מאת הרב הרצוג 
לקראת מינויו כרב 

הראשי לישראל

מכתב היסטורי חשוב ביותר, בו כותב הרב הרצוג בגילוי לב על חששותיו לקראת מינויו כרב ראשי לישראל. 
דבלין, אירלנד, תרצ"ז [1936].        המכתב נשלח כתשובה אל הגרי"מ טיקוצ'ינסקי, ראש ישיבת עץ חיים 
ומהעסקנים הבולטים ביותר בירושלים בפרט ובארץ ישראל בכלל. ככל הנראה הרב טיקוצ'ינסקי, שלא היה 
מי שהכיר טוב ממנו את מערכות הקשרים הנפתלות והאינטריגות בארץ ישראל, הזהיר במכתבו את הרב 

הרצוג על מה שמצפה לו בארץ. הרב הרצוג במכתבו המרתק שלפנינו משיב לו באריכות: "ידעתי, ידידי, 
ידעתי, כי דרכי לא סוגה בשושנים... וזוהי אומנם אחת הסיבות העיקריות הגורמות להפרעת השלום בעיר 

השלום..."      אך הרב הרצוג אינו נרתע מהקשיים העומדים בפניו והוא כותב: "וכמו שכבר כתבתי לועד 
הלאומי... כשהקב"ה מגדל הוא מחזק גם כן, כדי שיוכל זה שנתעלה למלא את תפקידו". והוא מוסיף כי הוא 
חש שאת המשרה הרמה הלזו מטילה עליו ההשגחה העליונה "כשאני צופה לאחור ומתבונן... אני מכיר את 

ידו של המתנשא לכל לראש".      הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט-תשי"ט], היה הרב הראשי 
האשכנזי של ארץ ישראל משנת 1936, ואחר כך של מדינת ישראל עד יום מותו. לפני כן היה רבה הראשי 

של יהדות אירלנד. בנו היה הנשיא חיים הרצוג.      [2] עמ', 26 ס"מ. נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב ידו 
ובחתימתו.   מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      100 $200 - 
$300

אוסף 14
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מקבץ [12] 

מכתבים מאת רבי 
יעקב חי זריהן 

אב"ד טבריה

מקבץ [12] מכתבים ארוכים ומעניינים מאת חכם יעקב חי זריהן אב"ד טבריה אל הגרי"מ טיקוצ'ינסקי. 
המכתבים רובם על גבי ניירות מכתבים רשמיים של הרב זריהן, וכולם בחתימת יד קדשו וחותמתו. רובם 

של המכתבים כתובים בכתב יד קדשו. המכתבים עוסקים בדברי תורה, ענייני השעה, עניינים אישיים ועוד.   
    פירוט המכתבים:      * בקשה לקבל "חינם אין כסף" את ספרו על בין-השמשות, תרפ"ט.   * הערות על 

כמה מחיבוריו. תר"ץ.    * מכתב נוסף, נכתב בעת שהרב זריהן התאכסן בביתו של ר"ש צופיף בשכונת 
הבכורים (ירושלים), סיון תר"ץ.    * הרב זריהן שולח אליו את ספריו 'אהל יעקב', אדר תרצ"א.    * מכתב 
נוסף אודות הספרים.    * מכתב ארוך, המלצה עבור "החכם הנכבד ירא שמים בתכלית שלם בכל מדות 

טובות שמנו חז"ל, הר' חיים הכהן הי"ו", אב תרצ"א.    * מכתב בעניין ישיבתו 'בית יעקב-דגל תורה' 
בטבריא, תרצ"ג.    * הערות על ספרו 'הקודש והמקדש'.    * עוד [4] מכתבי חידושי תורה.             הרב 

יעקב חי זריהן [תרכ"ט - תשי"ג], אב בית דין טבריה, וראש ישיבת 'כתר תורה'. הוא נולד בטבריה (לפי 
המסורת, משפחתו היא ענף של משפחת האבודרהם), והיה תלמידם של הרב דוד עבו שהיה ראש ישיבה 

מפורסם בטבריה, והרב רפאל משה בן נאים (לימים אב בית הדין של גיברלטר), שאף הסמיכו להוראה. 
בשנת תר"ס ייסד בטבריה את ישיבת "כתר תורה" יחד עם עוד מרבני העיר. בשנת תרפ"ט (1929) 

בעקבות פטירת הרב אליהו ילוז, מונה הרב זריהן לשמש כאב בית הדין במקומו, תפקיד אותו מילא עד 
פטירתו. נודע בהשקפותיו הקנאיות, אותן ינק בין השאר מהרב שלמה אליעזר אלפנדרי ("הסבא קדישא"). 

יחד עמו הוא חתם על כרוזים "אזהרה גלויה" כנגד ההצבעה בבחירות לכנסת (אספת הנבחרים), ספריו: 
בכורי יעקב; אהל יעקב; חלק יעקב; שופריה דיעקב ותורת יעקב.                  גדלים משתנים. מצב כללי 

טוב מאוד. נתונים במעטפותיהם המקוריות.

 $      200 $800 - 
$1,000

אוסף 15
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
תשובה הלכתית 

ארוכה מאת פוסק 
הדור הגרש"ז 

אויערבאך

תשובה הלכתית ארוכה ומוקדמת, כולה בכתב יד קדשו ובחתימתו של פוסק הדור מרן הגרש"ז אויערבאך, 
אל הגאון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, ראש ישיבת 'עץ חיים' ובעל ה'לוח לארץ ישראל'. אוטוגרף חתום.      

 תשובה הלכתית ארוכה, המתפרסת על פני ששה עמודים כתובים בצפיפות אופיינית. התשובה עוסקת 
בנושא הלכתי נדיר: הלכות אבלות של כהן גדול. הגרש"ז מדגיש בתחילת המכתב כי בספרי הפוסקים לא 

נמצאות כלל ההלכות הללו, מכיוון שאינן נוהגות בזמנינו הלכה למעשה. וכה כותב הגרש"ז: "יאמין לי הדרת 
גאונו כי יגעתי קצת ולא מצאתי... שאין שאלה כזאת מצויה כלל בספרים". בסוף המכתב מברך הגרש"ז: 

"ומברכו בבריות גופא ושיזכה במהרה לקול רנה וישועה".         רבי שלמה זלמן אויערבך [תר"ע-תשנ"ה], 
ראש ישיבת קול תורה ומגדולי פוסקי ההלכה של הדור האחרון. כונה פוסק הדור על שם פסיקותיו 

שהתקבלו ללא עוררין על ידי כל עם ישראל לכל פלגיו. כבר בהיותו בגיל 24 הוציא את ספרו 'מאורי אש', 
ומאז נחשב לבר הסמכא הגדול ביותר בענייני הלכה וטכנולוגיה. התפרסם בצניעותו, בעדינותו ובמאור פניו. 

 22X14 מעולם לא הסכים לשמש ברבנות רשמית. בהלווייתו השתתפו מאות אלפי אנשים.       [6] עמ' כ
ס"מ.    מצב בינוני-טוב. סימני קיפול. כתם דיו בשולי הדפים.

 $      300 $600 - 
$800

אוסף 16
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
אוטוגראף חתום 

שלא נדפס בכתב 
יד קדשו של 

הגרצ"פ פראנק. 
[7 עמ']

חליפת מכתבים של הגרי"מ טיקוצינסקי עם רבי צבי פסח פראנק אב"ד ירושלים בענין קביעות ימי הפורים 
בשכונות החדשות.                הגרי"מ טיקוצינסקי עסק רבות לגבי הגדרתן של השכונות החדשות, ואת 

תפיסתו (המחודשת) פרסם בחוברת לראשונה. בר"ח אלול תש"ו כבר ערך לו הגרצ"פ פראנק מכתב ארוך 
עם הערות וביקורת, וכעבור ימים אחדים, השיב לו הגרי"מ טיקוצינסקי מענה לאגרתו. בחודש אדר תש"ז, 

הגיב לו הגרצ"פ פראנק חזרה [תשובה זו נדפסה בשו"ת הר צבי, סי' קכט]. ובחודש אב הגיב לו הגרי"מ 
טיקוצינסקי בחזרה, תשובה המכילה פרטים היסטוריים חשובים. תשובת הגרצ"פ פראנק מר"ח אלול 

ארוכה, וטרם נדפסה!              [7] עמ' 25 ס"מ, הכל בכי"ק ובחתימתו. נתון במעטפה המקורית.       מצב 
טוב מאוד. סימני קיפול.       מצורפים [2] מכתבי תשובה מאת הגרי"מ טיקוצינסקי, מוקלדים במכונת 

כתיבה לא חתומים.

 $      300 $800 - 
$1,000

אוסף 17
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מסמך היסטורי! 

רבני ירושלים 
מזמינים לדין תורה 

את מנחם 
אוסישקין, הרמן 

שטרוק ומאיר בר 
אילן

ראשי הישיבות בארץ, מזמינים את ראשי הציונות והמזרחי, לדין תורה בקשר לעזבונו של הגביר והנדבן ר' 
רפאל שלמה גוץ.            גוץ היה חתנו של הגביר האדיר וויסוצקי. הוא הלך בעקבות חותנו, והחזיק בכל 

הישבות בליטא ופולין, כן תרם סכומים גדולים ליישוב בארץ. בשנת תר"ע, ביקר בירושלים, והגרי"מ 
טיקוצינסקי הצליח לשכנע אותו להקדיש 'קרן קיימת' לטובת מצטייני הישיבות בעיר, ובייחוד ב'עץ חיים'. עם 

פטירתו, כנראה, שתנועת מזרחי 'קבלה' את עיקר סכום העזבון. זה הרקע להזמנתו לד"ת.              * 
ההזמנה הראשונה: היא אל הרב מאיר ברלין, נשיא ה'מזרחי'. חתומים: הגרי"מ טיקוצינסקי בשם ישיבת עץ 
חיים, רבי ראובן כ"ץ ראש ישיבת פתח תקוה, רבי יעקב משה חרל"פ, ראש ישיבת מרכז הרב, רבי יחזקאל 

סרנא, ועוד ראש-ישיבה. תמוז ת"ש.                * ההזמנה השנייה היא אל אוסישקין ופרופ' הרב שמחה 
אסף ופרופ' הרמן שטוק. חותמים: הרב כ"ץ מפתח תקוה, הגרי"מ טיקוצינסקי, הרב שלום נתן רענן, מנהל 
'מרכז הרב' ועוד שישה ראשי ישיבות.                  אגב, בשו"ת חבלים בנעימים מסופר שבערב פסח שנת 

תרע"ח, סיים הרב גוץ את הש"ס בפעם השמינית!              [2] מכתבים מוקלדים במכונת כתיבה בחתימת 
ידם של הרבנים.       גדלים שונים, מצב כללי טוב.

 $      200 $300 - 
$400
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אוסף 18
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
מכתב ארוך מאת 
רבי משה קליערס 

אב"ד טבריא. 
אוטוגראף חתום

אוטוגראף חתום [4 עמודים] מלא בחידושי תורה ועוסק בכמה סוגיות בעניין מצוות התלויות בארץ. כולו 
בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי משה קליערס אב"ד טבריה. תרפ"ה [1925].                רבי משה 

קלירס [תרל"ו-תרצ"ד], רבה הראשי האשכנזי של טבריה. בשנת תר"ס הקים את ישיבת 'אור תורה' ליד 
ציונו של רבי מאיר בעל הנס ועמד בראשה עד פטירתו. על פי הזמנת האדמו"ר מסלונים רבי שמואל וינברג, 
נסע לשנים אחדות לסלונים לשמש כמלמד לבנו. היה ידוע בהנהגותיו הקדושות [היה שוהה בישיבה בימים 

ראשון עד חמישי ושב לביתו שבין חומות העיר טבריה רק בסוף השבוע], מבניו ראשי חסידות סלונים.         
     [4] עמ', כ 22 ס"מ. דיו ע"ג נייר מכתבים רשמי כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו. מצורפת מעטפה 

מקורית.       מצב טוב-טוב מאוד. סימני קיפול, כתמי זמן.

 $      200 $300 - 
$400

אוסף 19
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
הצעה מהפכנית 

בחתימת הרבנים 
הראשיים לתל 

אביב לייסוד 
'רבנות ראשית 

עולמית'

בעקבות החילון שהתפשט בארץ, וחילוקי הדעות בתוך מחנה הדתיים, התארגנו מספר רבנים הן בארץ והן 
בחו"ל לייסד מוסד שיחבר בין כל הרבנים משלומי אמוני ישראל, כדי להיות לאור ליהדות. את הגישושים 

לכך ניהל מארה"ב הגאון ר' דב אריה הכהן לווינטאל ראב"ד פילדלפיה, (ורבני תל אביב-יפו). בקיץ תרצ"ו 
הגיע הרב לווינטל במיוחד לארץ, כדי להביע את עמדתו לפני רבני ארץ ישראל. התקיימו אסיפות הן בתל 
אביב והן בירושלים. הרב לווינטל דיווח לפני הרבנים בארץ, כי הצעדים הראשונים להגשמת הרעיון נעשו 

כבר ע"י 'אגודת הרבנים' באמריקה, והדגיש את ההכרח שעל כל רבני העולם להתאחד ל'איגוד רבני עולמי' 
כדי שיוכלו לפעול בכוחות מאוחדים והשפעתם תהא ניכרת על העם. אחרי וויכוחים והצעות שונות נתקבלו 
החלטות מסוימות להגשמת הרעיון.                   * מכתב ארוך של רבני ת"א לגרי"מ טיקוצינסקי, בו הם 

מגוללים את הצורך וההכרח לייסוד מוסד מרכזי לרבני העולם. חותמים: רבני העיר: הרב עוזיאל והרב 
עמיאל, רבי דוב אריה לווינטל והרב מנחם מנדל כשר. סיון תרצ"ו.                     * מצורפת טיוטת תשובת 

הגרי"מ: הרעיון הוא נחוץ ביותר, אלא הואיל: "וירושלים, שהיא לב-האומה, קרועה וגזורה לגזרים, ופירוד 
אצל הרבנים ביותר בעונה זו, חוששנו, שבמקום לאחה את הקרע, ה'רבנות העולמית' ירחיב, ח"ו, את 

הקרע המקומי". ולכן הוא מייעץ, כפתרון הראשון: להתייעץ עם 'ראש הגולה' רבי חיים עוזר.               הרב 
לווינטל נסמך מגדולי ליטא. בשנת תרנ"א היגר לאמריקה כדי למלא את מקום חותנו, רבי אליעזר קליינברג, 
ברבנות פילדלפיה. וכיהן כ'רב הכולל' בפילדלפיה. ולימים מונה לנשיא 'אגודת הרבנים דארצות הברית'.       

       [3] דפי נייר כ 30 ס"מ. מוקלדים במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי בחתימת ידי הרבנים. 
מצורפת המעטפה המקורית. מצורפת טיוטת תשובת הגרי"מ טיקוצינסקי.              מצב כללי טוב מאוד.

 $      100 $200 - 
$300

אוסף 20
טיקוצ'ינסקי

אוסף טיקוצ'ינסקי: 
דין תורה מעניין בין 

ישיבת עץ חיים 
לישיבת מרכז הרב

הנידון היה דין ודברים בין המוסדות אודות עיזבון שהשאיר הגביר מר מיכאל פולק מחיפה. כנראה שבמהלך 
שנת תרצ"ט היה דו"ד בין הגרי"מ טיקוצינסקי למנהלי ישיבת 'מרכז הרב' אודות הזכות בקרן. בחודש שבט 
תרצ"ט ישבו על מדין הרבנות הראשית, ובראשם הרב הרצוג, והכריעו, שבינתיים יעקל הגרי"מ טיקוצינסקי 
את 'חלקה' של 'מרכז הרב' בכספים שיגיעו לידו מאת הנדבן. אחרי הדיון, נסע הרב הרצוג לחו"ל כדי להציל 

ישראל משמד. כנראה שהיה ערעור על הפס"ד.                  המסמכים בתיק:              * פס"ד שבט 
תרצ"ט. נייר רשמי בחתימת הדיינים    רבי אליהו מרדכי הלוי ורבי יוסף הלוי, והמזכיר הרב שמואל אהרן 

וובר-שזורי. וחותמת בית הדין. במכתב מורים הדיינים על הגרי"מ טיקוצינסקי לעקל את הכספים עד שהרב 
הרצוג ישוב מחו"ל.              * בחודש טבת ת"ש דנו בנידון הבי"ד של 'הרבנות הראשית', והכריעו שעל פי 
דין תורה על הגרי"מ טיקוצינסקי למסור את הכסף שהגיע לידו, סך 90 לא"י, למסרו לידי הרב יצחק אריאלי 

סילוק חוב מישיבת מרכז הרב'. הפס"ד חתום בידי:   הרב צ"פ פראנק, רב יעקב קלמס, ורבי אברהם 
פילוסוף.                      * נייר רשמי בחתימת הדיינים    רבי אליהו מרדכי הלוי ורבי יוסף הלוי, והמזכיר 

הרב שמואל אהרן וובר-שזורי. וחותמת בית הדין. באותו העניין. לא מתוארך.              * [4] מכתבים 
מישיבת מרכז הרב בנוגע לכספים הנ"ל.              סה"כ: [7] מכתבים + מעטפה מקוריות.       גדלים 

ומצבים משתנים, מצב כללי טוב.

 $      200 $300 - 
$400

כתבי יד 21
אשכנזיים

דף מפנקס 
החידושים של 
ה'חת"ם סופר' 

בעצם כתב יד קדשו

שני עמודים גדולים [כ-600 מילים!] בכתב-יד קדשו של קודש הקדשים מרנא ורבנא רבי משה סופר בעל 
ה'חתם סופר' - חידושים על מסכת גיטין.        החידושים שלפנינו הם בסוגיא ד'יאוש קונה', והם נדפסו 

בחידושי החתם סופר על הש"ס במקומם (גיטין נה ע"א, ד"ה והנה). הדף שלפנינו ממוספר כדף ב', כידוע, 
שהחתם סופר נהג לרשום חידושי כל סוגיא בנפרד, באופן סדור. בראש הדף מופיעה הכותרת (אף היא 

בכתב יד קדשו): "בעזה"י, יאוש קונה", והדף פותח במילים: "סמכו חז"ל לתקן".       בחידושים שלפנינו אנו 
נוכחים שוב להיווכח בגאונותו המפורסמת של החתם סופר ושליטתו האבסולוטית בכל מכמני התורה כמין 
חומר, הלכה ואגדה יחדיו. כאשר את המחלוקת ההלכתית המובהקת בדין 'תקנת השבים' שבמסכת גיטין, 

הוא תולה בדברי אגדה, בפירושו של רש"י בחומש בראשית בעניין שלוש מאות ושמונה עשר חניכיו של 
אברהם אבינו, האם הם אכן היו 318 איש או שמא היה זה רק אליעזר ששמו בגימטריה = 318. מכיוון 

שאת הלכת 'תקנת השבים' - להקל על בעלי התשובה, דורשת הגמרא מאברהם אבינו במלחמת המלכים, 
שאמר למלך סדום שאינו רוצה שום תשלום מלבד "את אשר אכלו הנערים", ולמדו מכך חז"ל ש"קשה גזל 

הנאכל". ולכן, אם היו שם אכן 318 איש, או אז רק במקום הפסד מרובה תהיה 'תקנת השבים'. אך אם היה 
שם רק אליעזר בלבד, אם כן גם בגזל מועט יהיה הדין של 'תקנת השבים'. ודפח"ח.      נציין נקודה נוספת, 
חשובה ומעניינת. כי החידושים המופיעים לפנינו בכתב יד קדשו של החתם סופר, נדפסו כלשונם במהדורות 

הקדומות של חידושי החתם סופר. אולם בשנים האחרונות יצאה לאור מהדורה חדשה ו"מתוקנת" של 
החתם סופר (מהדורת וערנער, תשס"ח). במהדורה זו תוקנו כביכול טעויות שנפלו במהדורות הקודמות. אך 
מעיון בכתב היד שלפנינו אנו נוכחים לראות כי אותן "טעויות" כביכול, הן הן הנוסח הנכון כפי שכתב החתם 
סופר בכתב יד קדשו. לדוגמא, בכתב היד שלפנינו (עמ' 1, שורה 16), מופיע: "תקנת הגזלנים", וכן מופיע 

במהדורות הדפוס הקדומות, אך במהדורה החדשה המהדירים "תקנו" וכתבו: "תקנת השבים", זאת משום 
שהמהדירים סברו שמדובר בטעות של המדפיסים הקודמים, אך למעשה, בכתב היד שלפנינו הנחשף כאן 
לראשונה אנו נוכחים לראות שהם עצם דברי קדשו של החתם סופר. אנו ספרנו כשבע או שמונה שינויים, 

בשני העמודים שלפנינו בלבד, בדרך כלל שינויים מינוריים שאינם משנים את תוכן החידושים, אך הם עדיין 
סילוף לשון קדשו של החתם סופר. לא נותר לנו אלא לפסוק את פסוקו של החתם סופר "חדש אסור מן 

התורה"...        תגלית נוספת שנחשפת בכתב היד שלפנינו היא, כי שורה שלמה בכתב יד קדשו של החתם 
סופר נשמטה לגמרי מהמהדורות הנדפסות! בכתב היד שלפנינו (עמ' 2, שורות 1 ו-2), מופיעות המילים: 

"היינו היכי שהגזלן רוצה ליתן לו דמי עצים". ומילים אלו אינן מופיעות לא במהדורה הקדומה ואף לא 
במהדורה החדשה!       מפורסמת סגולת ההבטה בכתב יד קדשו של החתם סופר. וכך כתוב בהקדמת 

דרשות החתם סופר בשם המהר"ם בנעט על חשיבות ההבטה בכתב יד קדשו של החת"ס: "והשיב 
(המהר"ם בנעט) להם... מסתכל אני בהכתב (של החת"ס) לפי שהוא מסוגל ליראת שמים". וכן הגה"ק רבי 
יואלי'ש מסאטמאר אמר לחסידיו שמקובל שלקרוא בכתב יד של החתם סופר הוא סגולה ליראת שמים. כמו 

כן ידוע שבנו של החתם סופר, הגה"ק רבי שמעון סופר אב"ד קראקא, כאשר היה צריך להופיע בפני 
הממשלה בנושאים גורליים ליהדות, היה מוציא מחיקו את כתב ידו של אביו והיה מעיין בו. לאור זאת, 
צאצאיו של החתם סופר, ונגידים וגבירים בעולם היהודי חיזרו להחזיק ברשותם את כתב יד קדשו של 

החתם סופר, כסגולה ליראת שמים, ולהגנה מכל פגע, ולמזל טוב.                מפני חיבת הקודש, בעמדנו 
על סיפם של הימים הנוראים - ימי התשובה והרחמים. נציין, כי בכתב היד שלפנינו - כתב יד קדשו של 

מרנא החתם סופר, שכאמור מיוחסות לו סגולות מיסטיות-רוחניות, מופיעות המילים הסגוליות: "לעשות 
תשובה", "לשוב בתשובה" ו"דליהוי ליה כפרה".                   [2] עמ', 19X23 ס"מ. דיו על גבי נייר איכותי. 
כ-[600] מילים בכתב יד קדשו של החתם סופר.          מצב טוב מאוד. מעט כתמי זמן. מצורף אישור חתום 

מאת מומחה כתבי היד הרב יצחק ישעי' ווייס רב ואב"ד נווה אחיעזר בני ברק.

 $ 10,000 $30,000 - 
$40,000
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פתיחה

הערכה

כתבי יד 22
אשכנזיים

דף מפנקס 
החידושים של 

מהר"ם שיק, כולו 
בכתב יד קדשו

 ,עמודים גדולים בכתב יד קדשו של הגאון רבי משה שיק – מהר"ם שיק. החידושים הם במסכת נדרים [2]
 אין ידוע אם נדפסו בספרי 'חידושי מהר"ם שיק'.                בין החידושים בדף שלפנינו, דן המהר"ם שיק

 בנידון המתפלל על החולה כאשר החולה עומד לידו, האם צריך המתפלל להזכיר את שמו, ומביא ראיה
 ממשה שהתפלל על מרים אחותו בפניה ולא הזכיר את שמה אלא התפלל "א-ל נא רפא נא לה". ומוסיף
 המהר"ם שיק חידוש עצום שלא רק שאין צורך להזכיר את שם החולה בפניו, אלא הזכרת השם עלולה

 ,להזיק וקלקל את התפילה.              מלבד החידושים העמוקים יש לכתב היד שלפנינו ערך נוסף וסגולי
 ;"כאשר מופיעים בו בעצם כתב יד קדשו של אחד מענקי ה'אחרונים' המשפטים "א-ל נא רפא נא לה

-מבקש עליו רחמים שיחיה" ועוד לשונות של רפואה.                   רבי משה שיק – המהר"ם שיק [תקס"ז"
 תרל"ט], אב"ד ירגין וחוסט וראש הישיבה שם, תלמידו הגדול של ה'חת"ם סופר', אשר היה מכנהו בחיבה

 מיינער ארון ספרים". בהיותו בן 20, נישא לגיטל, בת דודו הנגיד פרץ פראנקל, ועבר לגור בבית מגוריו“
 בעיר האליטש. בשנת התקצ"ח, בהיותו בן 29 בלבד התמנה הרב שיק לרב העיר ירגין, הסמוכה לפשרבורג
 בהמלצת החתם סופר. המהר"ם שיק היה מנהיגה של יהדות הונגריה אחרי ה'חת"ם סופר'. לאחר פטירתו
 ספדו לו "ממשה (החת"ס) עד משה (המהר"ם שיק) לא קם כמשה". ספריו - שו"ת וחידושים מפארים את
 ס"מ.       מצב טוב. כתמי X19כותל המזרח של הספרות התורנית בכל הזמנים.                  [2] עמ'. 23

.זמן. נקב זעיר. דהייה של הכתב בשוליים ופגיעה קלה בשוליים

 $   1,500 $3,000 - 
$4,000

כתבי יד 23
אשכנזיים

ספר 'שלחן 
הקדוש' על מסכת 

מכות – חיבור נדיר 
ומעניין בכתב יד. 

לא נדפס

שלחן הקדוש' על מסכת מכות. חיבור נדיר ומעניין בכתב יד. אוטוגראף. אמצע שנות הת"ק ואולי מעט 
קודם. לא נדפס.               יסודו של החיבור הוא ליקוט דברי הרמב"ם מכל ספרי הי"ד החזקה וכן מעט 

מהשולחן ערוך, על סדר מסכת מכות עם מקורות וביאורים. ממש כעין ספר ליקוטי הלכות לחפץ חיים על 
עניני קדשים, אלא שהמחבר קדם לחפץ חיים ברעיון זה במאה וחמישים שנה לפחות.              במרכז 

הדף נדפסו הליקוטים מהרמב"ם כלשונו על סדר המסכת (עם ציון לאיזה מקום במסכת הוא שייך), בשוליים 
מצד אחד נרשם מקור הדברים (כעין עין משפט) ובצד השני מקורות לדברי הרמב"ם וחידושים ופלפולים 
ובסופו חידושים על סדר מסכת מכות.                  זהות הכותב אינה ידועה לנו, הוא מפנה לחידושיו על 

מסכת יבמות (כח, ב) ולחידושיו על הפוסקים (כח, ב ; ל, א) שם החיבור הוא על פי רישום הבעלים 
הקודמים של כתב היד בדף המצורף לכתב היד, ממנו נשמע שהיה לו חלק נוסף מאותו המחבר ששם היה 

רשום במפורש שמו של החיבור.                  [28] דף. 17X21 ס"מ. כתב יד קריא וברור. חסר מעט 
בתחילתו מתחיל במסכת מכות דף ה. ב-3 דפים ראשונים קרע בראש הדף עם חסרון של כמה ראשון. 

כתמי זמן. כריכת עור חדשה.

 $      900 

כתבי יד 24
אשכנזיים

חידושים על הש"ס 
בכתב יד הגאון 

החסיד רבי יצחק 
פרענקל מחוסט-

ירושלים

תכריך כתבים - חידושים על סוגיות הש"ס בכתב יד הגאון החסיד רבי יצחק פרענקיל בעל ויעטר יצחק.        
               זיהוי הכותב: בראשי כמה דפים נרשם הכותר 'ויעטר יצחק' כשם הגהותיו על ספרו של אביו 
'עטרת אליהו' (ירושלים תרע"ג). בגוף החידושים הוא רושם: איתא בסה"ק זאת זכרון מהגה"ק מוהר"י 

מלובלין זצ"ל זי"ע הובא בספר א"א מאאמו"ר זצ"ל' פרשת בהעלותך' ואכן הדברים נמצאים בספרו של אביו 
'אבני אליהו' (מונקאטש תרמ"ט) פרשת בהעלותך.                  הגה"ח רבי יצחק פרנקל מחוסט בן הגאון 

רבי אליהו פרנקל אב"ד לעוועלעק בעל עטרת אליהו, אורות אלים ואבני אליהו [תלמיד מובהק של רצ"ה 
מליסקא] חתן הגה"צ רבי משה שמעון ראטה אב"ד דיורע וגדל בצל אביו חמיו זקנו הגה"צ רבי יואל צבי 

ראטה אב"ד חוסט, סייע בידו ברבנות והוציא לאור את תשובותיו 'בית היוצר' ואף כתב בראשם הקדמה. 
בשנת תר"ס עלה לירושלים, שימש כדיין בביתו דינו של הגרי"ח זוננפלד, מגיד שיעור בישיבת אהל משה 

מיסודו של המהרי"ל דיסקין וראש כולל מונקאטש [ראה הסכמת הדרכי תשובה לעטרת אליהו] נפטר 
בירושלים בשנת תרצ"א. הוציא לאור את ספרי אביו: אבני אליהו, אורות אלים וספר עטרת אליהו עם 

הגהות ויעטר יצחק ממנו.                  [27] דפים. פנקס גדול 28X21 ס"מ. כרוך בכריכה בלויה ובו 4 דפים 
כתובים והשאר נותרו חלקים, אליהם מצורפים עוד 23 דפים.

 $      200 $500 - 
$800

כתבי יד 25
אשכנזיים

מקבץ גדול של 
חידושי תורה 

אוטוגרפיים מאת 
רבי שלמה זלמן 

פוזנר – לאנדסברג

צרור גדול של דפים שונים מקופלים ומסודרים כעין פנקס לא כרוך. קטעי פנקסים, דפים מקופלים, מסמכים 
ממשלתיים ומכתבים שנשלחו אליו ורשם בצדם השני. נראה שכל דף שהיה בידו נוצל לכתיבת חידושי 

תורה. אחד הדפים הוא מכתב שלם בכתב יד וחתימת בנו רבי משה לנדסברג ראב"ד פוזנא.      רבי שלמה 
זלמן פוזנר – לאנדסברג [נפטר בשנת תרכ"ג], תלמיד חכם מופלג ועתיר היחס. רבי שלמה זלמן היה מחבר 
פורה ביותר, נוסף לכרכים רבים שנותרו מחידושי תורתו, היה מעתיק ב'חסד-עליון', את ספרי אבותיו ואבות-

אבותיו. מכל חיבוריו אשר השאיר אחריו נדפס אך ורק חיבור אחד והוא 'תואר פני שלמה' (קראהטשין 
תר"ל). רבי שלמה זלמן שתה מבארם של אביו הדגול רבי יוסף, ורבי אריה ליב צינץ, ורבי שלמה זלמן 

ליפשיץ בעל 'חמדת שלמה'. על קדושת משפחתו הוא כותב בחיבורו (כת"י): "אמי מורתי נ"ע מולדת בית 
קאליפארי, בת אבא מארי זקני התורני המופלג צדיק תמים נעים המזג והמדות, כמוהר"ר עיציק זצ"ל בן 

המאה"ג כמוה"ר יעקב זצ"ל אב"ד דק"ק מייזלינג בן הקדוש והנורא כמוה"ר אריה ליבוש המפורסם. 
ראשיתה בטהרה, היתה זהירה בכל תנועותיה ע"פ הדין. מילדותה היתה נודדת שינתה להקשיב בלימודים 
של אביה, אחיה וגיסותיה הצדיקים. ואחרי אשר חוברה אשת נעורי' לכבוד טהרו של אאמ"ו זצ"ל אשר רוב 
הלילה עסק בגירסתו, ובכל דקדוקי הנזהרים הנהיגה ביתה, קיבלה חסידות בעלה ופרישותו...".    אביו של 

רבי שלמה זלמן היה רבי יוסף לאנדסברג שכיהן כר"מ וכדיין בפוזנא (ב"ר אליהו אב"ד לאנדסבורג, ב"ר 
אריה ליב דרשן מפוזן, בן הקדוש בעל 'יסוד יוסף'). רבי יוסף לאנדסברג הוא אשר הציע את רבנות העיר 

למקורבו הגאון רבי עקיבא איגר, לאחר פטירת רב העיר – בעל 'בית שמואל האחרון' בשנת תקס"ז. ומסר 
את נפשו עבור כהונה זו.      כ [250] דף, רובם כתובים משני הצדדים. 20 ס"מ בערך.   רובם במצב טוב. 

לא כרוך.

 $   1,500 $2,500 - 
$3,000

כתבי יד 26
אשכנזיים

פנקסי חשבונות 
הספרים של הרב 
מנחם מנדל כשר 

בכתב ידו, הוצאות 
והכנסות על 

ספרים שקנה ומכר.

 חוברות עמוסות בפירוט הוצאותיו והכנסותיו של הרב כשר על ספרים וכדו'. מאות דפים כתובים עמוסים 3
 ,בפירוט של אלפי הספרים שקנה ומכר.                   הרב מנחם מנדל כשר [תרנ"ה-תשמ"ד, 1895-1983]

 חסיד גור, תלמיד חכם וראש ישיבה, שחיבר כ-30 ספרים בכל מקצועות התורה. מזכיר מועצת גדולי
 התורה בפולין, ממקימי ישיבת 'שפת אמת' בירושלים וראש מכון 'תורה שלמה'. זכה בפרס ישראל לספרות
 תורנית (1963) ופעמיים בפרס הרב קוק (1944 ו-1951). נכדיו הם הפרופסור אסא כשר והפרופסור רימון

.כשר.              מצב טוב. כתמי רטיבות

 $      100 $150 - 
$200
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מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

כתבי יד 27
מגדולי 
המזרח 

ותימן

תגלית: כתב יד 
שלא נדפס מאת 
המקובל האלוקי 

רבי אברהם מיוחס 
בעל 'שדה הארץ'

דרשות על פרשיות חומשי במדבר-דברים וליקוטים מאת הגאון הגדול והמקובל האלוקי "קדוש אלוקים 
קדושתו מרחם", רבי אברהם מיוחס בעל 'שדה הארץ' ו'דגלי אהבה'. מרבותיו של החיד"א.                       
העתקת סופר, עם הוספות רבות כמעט בכל דף בעצם כתב יד קדשו של המחבר. הוספות המחבר כוללות 

השלמות בגליונות ובין השורות וכן תיקונים. חלק מהוספות המחבר הם עמודים שלמים בכתב יד קדשו.       
           הדרשות שלפנינו כוללות דרשות לפרשיות במדבר דברים, לשבת תשובה, דרושי הספד ועוד - 

דרשות שכאמור לא נדפסו מעולם. כל דרוש פותח בפתיחה יפה ומליצית כדרכו בדרשותיו המודפסות. כתב 
היד שלפנינו זהה לכתב ידו של בעל שדה הארץ ללא שום ספק (הושווה לצילומים שבראש ספר דגלי אהבה 

הנזכר להלן).               הגאון הקדוש רבי אברהם מיוחס [ת"ס בערך - תקכ"ח], בעל הספר הנודע 'שדה 
הארץ', מגדולי חכמי ומקובלי ירושלים שהייתה באותה העת מלאה גאונים ומקובלים קדושי עליון. כבר 

בילדותו ממש כבר נכנס ללמוד בישיבת בית יעקב הידועה והיה תלמידו המובהק של בעל 'פרי הארץ'.         
          וכך מעיד עליו אחיו הראשון לציון רבי מיוחס בכ"ר שמואל בעל 'פרי האדמה' בהסכמתו לשדה 

הארץ: "איש שהכל בו, בקי בנגלה ובנסתר, קורא הלכת חבילות חבילות, המקובל האלוקי ענותן כהלל, 
קדוש אלוקים, קדושתו מרחם, לא ימוש מתוך האהל... פורש מכל עניני העולם הזה ומדוכא ביסורין ובכל 

זאת לא מנע עצמו אפילו שעה אחת מבית המדרש".                   בעל 'שדה הארץ' הרבה לכתוב חידושי 
תורה וכבר אחיינו הרב בעל 'ברכות מים' בהסכמתו לשדה הארץ ח"ג כותב עליו: "אחז בקנה חכמה עשות 

ספרים הרבה... וכתב על אר"ש שיטה". מחיבוריו נדפסו עד עתה: ספר שדה הארץ ג' חלקים שו"ת ודרשות 
(שאלוניקי תקמ"ד-תקנ"ח) ודגלי אהבה על ספר עץ חיים למהרח"ו ג' חלקים (בהוצאת אהבת שלום 

ירושלים תשס"ג).                     [316] עמ' + [26] דפי מפתחות (גם בדפי המפתחות יש הוספות בכתב יד 
המחבר). מידות: 16X23 ס"מ.       מצב בינוני. מעט נקבי עש. כתמי רטיבות עם דהיית הכתב בשוליים. 

סמני פטריה. לא כרוך.

 $   2,000 $5,000 - 
$8,000

כתבי יד 28
מגדולי 
המזרח 

ותימן

כתב יד קדשו של 
הבן איש חי 

המפורסם כסגולה 
לשמירה והצלחה

 ואם כן לא יצא נזק ח"ו והכל שלום וטוב"  (ברכת הבן איש חי)              שני עמודים כתובים בעצם כתב יד"
 קדשו של ראש גולת אריאל רבינו יוסף חיים מבבל בעל ה'בן איש חי'. כפי הנראה לא נדפס!              כתב
 .היד מכיל שני דרושים יקרים: הראשון, דרוש מעניין המקשר בין הלכות שבת - לעולם הזה והעולם הבא
 והדרוש השני, בענייני דיומא, בהלכות תשובה בעבירות החמורות שבין אדם לחבירו. הבן איש חי מוכיח
 מיוסף הצדיק, שמכיוון שלא נכשל בעוונות במצרים - לא נענשו האחים בגללו. אך אם ח"ו היה חוטא אזי
 הייתה חלה על האחים האחריות לכך. ומזה נלמד הלכה מבהילה שאם כתוצאה ממעשה מסויים נכשל אדם
 אחר בעבירה אזי העבירה מתייחסת גם על שם האדם שגרם לכך. והדברים מבהילים.                הדרשות
-מסתיימות בברכה הנדירה: "ואם כן לא יצא נזק ח"ו והכל שלום וטוב".                רבינו יוסף חיים [תקצ"ג
 תרס"ט], מכונה 'הבן איש חי'. מנהיג יהדות בבל וגדול חכמי המזרח בזמנו. נולד לרבי אליהו חיים בן רבי
 .משה חיים רבה של בגדאד. היה תלמידו של רבינו עבדאללה סומך, וכבר בצעירותו נודע בגאונותו ובצדקתו
 .החל לדרוש בבית הכנסת הגדול והוא רק בן 26 , ומאז דרש שם מדי שבת ויום טוב במשך כחמישים שנה
 .בדרשותיו המיוחדות היו מתאספים אלפי איש לשמוע את דבריו המתוקים במשך ארבע וחמש שעות
 נתפרסם כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר בכל קצוי תבל, ונודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ
 ישראל להשתטח על קברות הצדיקים, ואז נתגלה אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ועל
 שם כך קרא שמות לרבים מעשרות חיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, ועוד עשרות
 חיבורים.              כתבי ידו של ה'בן איש חי', נודעו בקרב יוצאי בבל בסגולתם להצלחה ולשמירה למי
 שיחזיקם ברשותו. ובפרט כתב היד שלפנינו המכיל בסופו ברכה נדירה וודאי מהווה סגולה ושמירה למי
 ס"מ. כ 20 שורות, כתיבה ספרדית אופיינית עם X12שיחזיקו ברשותו.                        [1] דף, 11
.תיקונים. הכל בכתב יד קדשו. מצורף תמלול.          מצב טוב מאוד. כריכת עור מפוארת

 $      500 $800 - 
$1,200

כתבי יד 29
מגדולי 
המזרח 

ותימן

אוטוגראף בכתב 
יד קדשו של 

הראשון לציון רבי 
חיים משה אלישר. 

ירושלים, שנות 
ה'ת"ר

כתב יד, שאלות ותשובות ומשא ומתן הלכתי עם גדולי ירושלים בכתב יד קדשו של הראשון לציון רבי חיים 
משה אלישר בן היש"א ברכה. אוטוגראף חתום. ככל הנראה התשובות נדפסו בשו"ת משה האי"ש.             

   בכתב היד מופיעות שאלות הלכתיות סבוכות שנשאל הראשון לציון רבי חיים משה אלישר מאת גדולי 
דורו (ביניהם: מרא דארעא דישראל רבי יוסף חיים זוננפלד), ותשובותיו החתומות של הרב אלישר.             

          הראשון לציון רבי חיים משה אלישר הנודע בשם הרב חמ"א [תר"ה-תרפ"ד], בנו ותלמידו של 
הראשון לציון הגאון רבי יעקב שאול אלישר בעל ה'יש"א ברכה' וחתן הראשל"צ רבי רפאל מאיר פאניז'ל. 

מוצאו ממשפחת רבנים עתיקה, שיסודה ממשפחה אשכנזית בשם "וילנה" שהתערתה בין הספרדים במאה 
ה-18. הרב חמ"א עמד בראש 'ועד הרבנים בירושלים', שאיחד את חכמי ירושלים הספרדים עם רבניה 

האשכנזים, שהיווה את הבסיס להקמת הרבנות הראשית לישראל. הועד היה תחת נשיאותם של רבי חיים 
משה אלישר והרב יצחק ירוחם דיסקין. מחיבוריו שנדפסו: שו"ת משה האיש (ירושלים תרפ"א) ופני חמ"א 

הנדפס יחד עם שאל האי"ש לאביו (ירושלים תרס"א). ידוע שהרב חמ"א השאיר אחריו כתבי יד נוספים, 
לפנינו ככל הנראה אחד מהם.                      [128] עמ', 20X15 ס"מ. מצב טוב-טוב מאוד. שני דפים עם 

בלאי בשוליים. לא כרוך.

 $      800 $1,500 - 
$2,000

כתבי יד 30
מגדולי 
המזרח 

ותימן

פירוש המשנה 
להרמב"ם. תימן, 
המאה ה 14-13

כתב יד על קלף שהוצא מכריכה ובו פירוש המשנה להרמב"ם, מסכת כלים פרק עשירי. תימן המאה 14-13 
.        [2] דף. דיו על קלף, כתובים משני הצדדים, בכתיבה תימנית.       גודל הדפים: כ 20X18 ס"מ.       

מצב בינוני-טוב. מעט נקבים וקרעים.

 $   1,000 $1,500 - 
$2,000

כתבי יד 31
מגדולי 
המזרח 

ותימן

כתב יד פירוש על 
התלמוד. תימן 

המאה ה 14-13

 - $500 300      $ .ס"מ.       פגום X14דף. דיו על נייר, כתובים משני הצדדים.       גודל 19 [2]
$600

כתבי יד 32
מגדולי 
המזרח 

ותימן

כתב יד מזרחי 
פירוש על 

התלמוד. המאה 16

פירוש על אגדות התלמוד בכמה מסכתות מסדר מועד.       [2] דף. דיו על נייר, כתובים משני הצדדים.       
גודל 28X20 ס"מ.       מצב בינוני-טוב. משוקם בכריכה חדשה.

 $      300 $600 - 
$800

כתבי יד 33
מגדולי 
המזרח 

ותימן

פירוש אבן עזרא. 
כתב יד על קלף. 

המאה ה 16

קטעים מפירוש האבן עזרא לספר שמות (פרק כ). תימן, המאה ה-16.       דפים שהוצאו מהגניזה.       [9] 
דפים בגדלים שונים שנכרכו יחדיו. חלק מהדפים לא שלמים.       מצב בינוני-טוב. מעט נקבים. כתב דהוי 

במס' מקומות. כרוך בכריכה פשוטה.

 $      600 $1,500 - 
$2,000

כתבי יד 34
מגדולי 
המזרח 

ותימן

כתב יד מפואר, 
תאג' בראשית 
שמות. צנעא, 
תר"ט [1849]

ספר תאג' - כתר תורה. ספרים: בראשית שמות. עם תרגום ופירוש רש"י. בכתיבה תימנית עתיקה ונאה, 
בכתיבת ידי הסופר והמעתיק מרי יוסף בן שוכר.               נוסח המקרא באותיות מרובעות גדולות, עם 

ניקוד וטעמים. התרגום בכתב רש"י, מנוקד אף הוא. פירוש רש"י אינו מנוקד. בשולי הדפים מסורה, הגהות 
וחידושים באותיות קטנות יותר.              בקולופון שבסוף הכרך מתאר מרי יוסף בן שוכר את התלאות 

שעוברים עליו בתוך אחינו בני ישראל בתימן וכה הוא כותב: "ואני בצער גדול בתוך עיר צנע"א ואנו יושבים 
עוד היום בכובד מסים וארנוניות ואין חומל ואין מרחם אלא אבינו שבשמים".              מרי יוסף בן שוכר,  
פעל במחצית השניה של המאה הי"ט. קיימות מספר העתקות שלו עבור חכמי משפחת גברא מהעיר סוד, 

וכן העתקתו של סידור עץ חיים למהרי"ץ לכבודו של הראב"ד מרי שלום בן יחיא גברא, העתקתה נוספת 
שלו היא של שו"ע טור או"ח עם פירוש שתילי זיתים לר"ד משרקי.              [188] עמ', 34X23 ס"מ. נייר 

עבה ומשובח.       מצב טוב כתמי זמן. מריחות דיו. קרע משוקם בפינת הדף הראשון עם פגיעת טקסט. 
כריכת עור.

 $   1,500 $1,800 - 
$2,000
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כתבי יד 35
מגדולי 
המזרח 

ותימן

תאג' ויקרא, 
במדבר, דברים. 

תימן, תקצ"ה 
[1835]

ספר תאג' - כתר תורה. ספרים: ויקרא, במדבר, דברים. עם ניקוד וטעמים.  כתיבה תימנית עתיקה 
ומיושרת, בכתיבת ידי הסופר והמעתיק ר' יוסף שרעבי.                  בקולופון שבסוף הכרך מתאר הסופר 

את התלאות שעוברות עליו בתוך אחינו בני ישראל בתימן.                 כ [268] עמ', 34X23 ס"מ. נייר עבה 
ומשובח.       מצב טוב כתמי זמן. מריחות דיו. קרעים בפינות שני דפים. כריכה חדשה.

 $   1,000 $1,200 - 
$1,500

כתבי יד 36
מגדולי 
המזרח 

ותימן

הפטרות לכל 
השנה. תימן 

[תקפ"ז 1822]

הפטרות לכל השנה כמנהג תימן. כתיבה תימנית מנוקדת. המעתיק יהודה בן דוד אלקאהרי, תנעם, שנת 
בקל"ג לשטרות [תקפ"ז 1822].       הפטרות לכל השנה. כולל: הפטרות לכל פרשות השבוע, שבת ראש 
חודש, ארבע פרשיות, ומועדים. מקרא ותרגום ארמית פסוק אחרי פסוק. המקרא בטעמים ובניקוד תחתון 
והתרגום בניקוד עליון (ניקוד בבלי). לכל הפטרה כותרת נפרדת באותיות מרובעות גדולות, וכן ציון מקומה 
בתנ"ך. כמו כן המילה הראשונה של כל אחת מההפטרות גם היא באותיות מרובעות גדולות. בראש כתב 

היד שער מצויר ומעוטר בברכת ההפטרה "אשר בחר בנביאים טובים". בסוף כתב היד קולופון ארוך ובו שם 
הכותב ושנת הכתיבה ועוד פרטים רבים על הכותב והתקופה.                       [112] עמ', 30X20 ס"מ.      

 מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. שיקום אמנותי לשולי הדפים הראשונים והאחרונים עם פגיעת טקסט. קרעים 
בשולי חלק מהדפים. כריכת נייר שיש חדשה.

 $      200 $600 - 
$800

כתבי יד 37
מגדולי 
המזרח 

ותימן

הפטרות. תימן, 
המאה ה-19

הפטרות לחומשים ויקרא, במדבר ודברים. כתב יד סופר מומחה, בכתיבה תימנית מנוקדת. ללא שם הכותב 
ושנת הכתיבה.           מקרא ותרגום ארמית פסוק אחרי פסוק. המקרא בטעמים ובניקוד, והתרגום בניקוד. 

לכל הפטרה כותרת נפרדת וציון מקומה בתנ"ך. כותרות בראשי העמודים. בדף הפורזץ רישום בעלות 
ארוך.           [70] עמ', 25X17 ס"מ. חסרה ההפטרה האחרונה (הפטרת וזאת הברכה).       מצב בינוני-

טוב. כתמי זמן. פגעי עש. שיקום אמנותי לשולי הדפים הראשונים והאחרונים עם פגיעת טקסט. קרעים 
בשולי חלק מהדפים. כריכת נייר שיש חדשה.

 $      150 $300 - 
$500

כתבי יד 38
מגדולי 
המזרח 

ותימן

הפטרות לכל 
השנה. תימן, 
המאה ה-19?

הפטרות לכל השנה כמנהג תימן. כתיבה תימנית נאה ומנוקדת. בראש כתב היד מופיע תאריך הכתיבה אך 
פרט השנה דהוי במקצת. חסרים מספר דפים בסוף.              הפטרות לכל השנה. כולל: הפטרות לכל 

פרשות השבוע, שבת ראש חודש, ארבע פרשיות, ראש השנה, שבועות ופסח. מקרא ותרגום ארמית פסוק 
אחרי פסוק. המקרא בטעמים ובניקוד והתרגום בניקוד. לכל הפטרה כותרת וציון מקומה בתנ"ך. כותרות גם 

בראשי העמודים.                [186] עמ', 15X22 ס"מ.       מצב בינוני. כתמי זמן, רטיבות ואפר. קרעים 
בשולי הדפים האחרונים עם פגיעות טקסט קלות. כריכת מעטפת.

 $      150 $400 - 
$500

כתבי יד 39
מגדולי 
המזרח 

ותימן

תכלאל (סידור). 
תימן, המאה ה 19-

18

תכלאל - סידור תפילה לכל השנה. כתיבה תימנית (כתב רש"י) מנוקדת, רובה בניקוד עליון (ניקוד בבלי). 
שם הכותב ושנת הכתיבה אינם ידועים. חסרים מספר דפים בהתחלה ובסוף.       הסידור הוא בנוסח 

ספרדי המכונה בתימן 'שאמי'. הסידור כולל: תיקון טל (הוספה מאוחרת); מגילת בני חשמונאי בארמית; 
תקון פורים; מגילת אסתר (ניקוד תחתון); הספדים; אזהרות לרשב"ג; עצרת; תפילת תעניות; איכה; ראש 

 8X12 ,השנה; ציור התקיעות; כיפורים; כתר מלכות לרשב"ג; סוכות; הושענות; שמחת תורה.      189 דף
ס"מ.   מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. דהיה של הדיו וקרעים בשולי חלק מהדפים. כריכת חצי עור חדשה.

 $      200 $400 - 
$600

כתבי יד 40
מגדולי 
המזרח 

ותימן

תכלאל (סידור) עם 
הרבה שינויים. 

תימן, המאה ה-19

תכלאל - סידור תפילה לכל השנה. כתיבה תימנית ברורה, מרובעת ומנוקדת. שם הכותב ושנת הכתיבה 
אינם ידועים. חסרים מספר דפים בהתחלה ובסוף.              הסידור הוא בנוסח תימני, והוא כולל: תפילות 

יום חול, תפילות שבת כולל קידוש והבדלה, מסכת שבת (כמה שינויים מהנוסח הנפוץ), תפילות לפסח כולל 
הגדה של פסח, מסכת אבות עם שינויים מהנוסח הנפוץ (במיוחד בפרק שישי), תפילות לשבועות, אזהרות, 
קינות, אשמורות, תפילות ראש השנה, סוכות וליל כיפור.                   [236] עמ', 25X17 ס"מ. נייר עבה.   

    מצב טוב. כתמי זמן ומעט קרעים בשוליים. כריכה ישנה מנותקת חלקית.

 $      200 $400 - 
$600

כתבי יד 41
מגדולי 
המזרח 

ותימן

פירוש המשנה 
להרמב"ם (אבות). 
תימן, המאה ה-19

מסכת אבות עם פירוש המשנה לרמב"ם, כולל ההקדמה הידועה כשמונה פרקים לרמב"ם. כתיבות שונות. 
ערבית יהודית.                [188] עמ', 18X12 ס"מ.       מצב טוב. מעט כתמי זמן, ונקבי עש בודדים. 

כריכה חדשה.

 $      150 $600 - 
$800

כתבי יד 42
מגדולי 
המזרח 

ותימן

אבקת רוכל; שבחי 
האר"י ועוד. תימן, 

המאה ה-19

כתיבה תימנית מיושרת, ללא שער וקולופון. הכותב ושנת הכתיבה אינם ידועים.   כתב היד מכיל כמה 
חלקים:        * אבקת רוכל, ספר שני. מאת רבי מכיר בן יצחק שר חסד, תלמיד רבי יהודה בן הרא"ש. 

(דפים 1-10).    * תקופות, כולל טבלה. (דפים 11-13).    * חיבור לא ידוע הפותח במילים: "ענין תחיית 
המתים מתים שעתיד להחיות צריכים להיות חיים בגוף    ונשמה". (דפים 14-21).    * מניין מספר מצוות 

נבחרות. (דפים 22-43).    * שבחי האר"י. (דפים 44-63).       63 דף, 16X12 ס"מ.   מצב בינוני-טוב. 
כתמי זמן. נקבי עש. קרעים בשולי הדפים הראשונים, עם פגיעת טקסט בדף הראשון. כריכת מעטפת.

 $      200 $400 - 
$600

כתבי יד 43
מגדולי 
המזרח 

ותימן

ספר סגולות. תימן, 
המאה ה-19

כתב היד כולל דפים מפרק ד' של ספר הסגולות למקובל רבי שלום בן יוסף הקרחי. כתיבה תימנית מיושרת. 
ללא שער וקולופון. הכותב ושנת הכתיבה אינם ידועים.      בכותרות שני העמודים הראשונים מופיע "מספר 

סגולות".       [8] עמ', 16X22 ס"מ. נייר עבה.   מצב טוב. כתמי זמן. נקבי עש. כריכה פשוטה.

 $      150 $300 - 
$400

כתבי יד 44
מגדולי 
המזרח 

ותימן

כתב יד מפואר 
'קידוש לבנה'. 

סלובקיה, תרפ"ט 
[1929]

קידוש לבנה'. כתב-יד מפואר באותיות גדולות ('אותיות קידוש לבנה'). בצבעי אדום ושחור. מעשה ידי האמן 
חיים לוי בירנבוים, מהעיר קזמרק שבסלובקיה.                 בכתב היד שלפנינו מופיעה הסגולה הבדוקה 

והמנוסה, שיש המייחסים אותה לרה"ק מרוז'ין, לומר בשעת קידוש הלבנה ג' פעמים "ולא יהיה לי כאב 
שיניים".              הביטוי 'אותיות קידוש לבנה' המסמל אותיות גדולות במיוחד, נובע מכך שאת קידוש 

הלבנה היו אומרים בחוץ תחת כיפת השמים, בשעות הלילה החשוכות, ולכן היו צריכים לכתוב את הנוסח 
באותיות גדולות במיוחד. זו גם הסיבה לכתמי השעווה בכתב היד שלפנינו כתוצאה מהנרות שלאורם קראו 
את קידוש הלבנה.              [9] עמ' 38X30 ס"מ. דיו על גבי נייר עבה ומשובח. כתיבה אשכנזית מרובעת 

ומנוקדת.       מצב טוב. כתמי שמן ושעווה. תיקון אמנותי ככל הנראה מתקופת הכתיבה. כריכה חדשה, 
מוטבעת.

 $      200 $400 - 
$600

כתבי יד 45
מגדולי 
המזרח 

ותימן

זוג כתבי יד. קוצ'ין, 
הודו. המאה ה-20

 ספר השירות על פי מנהג של קהל קדוש קוג'ין. קובץ שירים גדול הכולל קרוב למאתיים שירים הנאמרים *
 בתפילות במועדים כפי מנהג יהודי קוצ'ין. קוג'ין, תשכ"ב [1962].    כתב יד סופר, נאה, מנוקד, עם שער
 נאה ומפתח נרחב. הפיוטים לא נחקרו כראוי. חלק מהפיוטים נדפסו בספר ארשת שפתינו (אשדוד, תש"ם
 בהוצאת בית הכנסת שומר ישראל של יהודי הודו.         פנקס כרוך. 250 עמודים, 17 ס"מ. נייר ,(1980
        .שורות.                       * ברכות ופיוטים לפורים. ברכות המגילה, עם פיוטים כמנהג יהודי קוצי'ן
 הברכות והפיוטים באותיות מנוקדות. לחלק מהפיוטים נכתב תרגום הודי. הפיוטים לא נחקרו כראוי.       כ
.עמ' כתובים. 17 ס"מ.                      מצב כללי טוב 20

 $      150 $250 - 
$350
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אגרות 46
חכמי 

המזרח 
ואיטליה

אגרת חכמי טבריה 
ובראשם רבני 

משפחת 
אבולעפיה אודות 
שליחותו של רבי 

יהודה סגרי 
למרוקו. טבריה 

תק"נ [1790]

אגרת אל רבי שלמה אביטבול [אב"ד צפרו] בדבר שליחותו של רבי יהודה סגרי חתומה בידי גדולי חכמי 
טבריה ובראשם חכמי משפחת אבולעפיה נכדיו של הקדוש רבי חיים אבולעפיה מחדש הישוב היהודי בעיר 
בשנת ת"ק.               חותמי האיגרת:                   רבי יצחק אבולעפיה – בן רבי ישכר אבולעפיה בן רבי 

חיים אבולעפיה מחדש הישוב היהודי בטבריה. היה מגדולי חכמי טבריה וממונה על קהלות צפת וטבריה 
מטעם השר רבי חיים פרחי, וכך מתארו רבי ישראל משקלוב 'מושל ופקיד שתי העיירות האלו'. נפטר בשנת 

תקפ"ה ועל מצבתו חרות 'פה נטמן פאר הזמן, רועה נאמן בישראל גדול שמו'.                   רבי יעקב 
אבולעפיה - בן רבי ישכר אבולעפיה בן רבי חיים אבולעפיה מחדש הישוב היהודי בטבריה. היה מגדולי 

וראשי חכמי טבריה. רוב ימיו ישב בקושטא, נפטר בטבריה בשנת תקנ"ב.                   רבי מיכאל שבתי 
רפאל אבולעפיה – בן רבי יחזקאל אבולעפיה בן רבי חיים אבולעפיה מחדש הישוב היהודי בטבריה, יצא 
כשד"ר טבריה לתורכיה מספר פעמים, הו"ל את חידושי המאירי יבמות (שאלוניקי תקס"א) וספר שמחת 

עולם לחמיו. נפטר בקושטא בשנת תקס"ז.                   רבי יהודה בירדוגו – עלה עם אביו מצפון אפריקה 
לטבריה וחתימותיו מצוייות על כתבי שדרו"ת עד שנת תקס"ה.                   רבי משה אשכנזי.                  

      רבי יונה ג'ייאן - מחכמי טבריה חתום על מסמכים וכתבי שדרו"ת מהשנים תק"ן-תקס"ג.                   
רבי אהרן ב"ר משה.                       על שליחותו של רבי יהודה סגרי נכדו של רבי אברהם סגרי מקסאלי , 

ראה: א, יערי שלוחי ארץ ישראל עמ' 634-635, פרטים נוספים על החותמים כאן ראה בספר טבריה עמ' 
278 ואילך.                  [1] גודל: 19X27 ס"מ. חורים זעירים בודדים, כתמי זמן.

 $   1,000 $3,000 - 
$3,500

אגרות 47
חכמי 

המזרח 
ואיטליה

שטר בחתימת 
נאמן ביתו של 
הרמח"ל ורבני 

ויניציאה, תקל"ט 
[1779]

שטר יפוי כח שנתנה האשה מרת חנה בת מעלת החבר הרופא המובהק מרדכי מורפורגו לרבי מזל טוב 
מודונא לייפות את כחה בבית הדין במודינא. ויניציאה, תקל"ט [1779].       על השטר חתומים חברי 

הישיבה הכללית של ויניציאה:       1) רבי שמחה קאלימאני אב"ד ויניציאה – רבי שמחה היה מגדולי חכמי 
איטליה בדורו, רב, דרשן, משורר ומדקדק, חיבר חיבורים יסודיים שהיו נפוצים מאוד באיטליה בזמנו, נפטר 

בשנת תקמ"ד. ראה משבחיו אצל רבי חננאל ניפי בספר זצ"ל הנדפס עם תולדות גדולי ישראל (טריאסטי 
תרי"ג) עמ' 345.       2) רבי אברהם ב"ר שלמה הלוי מינץ- הוא חתום עם רבני ויניציאה בהסכמות 

לספרים (ראה לדוגמא, ספר סעודת מצוה לרמ"נ טירני).       3) רבי יקותיאל שריה בהחסיד מוהרי"ל גורדון 
– הוא רבי יקותיאל גורדון תלמידו המובהק ונאמן ביתו הקרוב ביותר של רמח"ל שבילה את שארית חייו 

בויניציאה.           לדעת תשבי בספרו נתיבי אמונה ומינות (195), 'שריה' לו ייועד תפקיד משיחי בספר רזין 
גניזין לרמח"ל הוא רבי יקותיאל גורדון (וראה בניהו כתבי הקבלה של רמח"ל עמ' 44). והנה לפי חתימתו 

כאן נתאמתה השערה זו בוודאות (מצורף חומר).           [1] דף נייר מקופל. 28X19 ס"מ. נייר איכותי.

 $      400 $600 - 
$800

אגרות 48
חכמי 

המזרח 
ואיטליה

מכתב מאת תלמיד 
הרמח"ל רבי 
ישראל בנימין 
באסאן אב"ד 
ריגייו. 1753

מכתב ארוך עם חתימת ידו בעברית של רבי "ישראל בנימן בכמוה"ר ישעיהו באסאן זצוק"ל, לשם מעלת 
הממונין". ריג'יו, 1753.        רבי ישראל בנימין באסאן נולד לאמו יוכבד ולאביו חכם ישעיהו באסאן בשנת 

תס"א (1701) בפאדובה איטליה.    ראשית תורתו למד מפי אביו, חכם ישעיהו באסאן, בבית מדרשו 
בפאדובה יחד עם ידידו הקרוב, חכם משה חיים לוצאטו. ובהמשך למד מפי סבו, אבי אימו, החכם בנימין 

הכהן ויטאלי, רבה של העיר רג'יו, שהסמיכו בשנת תע"ט (1719) בתואר 'חבר'. בשנת תפ"ז (1727) נשא 
לאישה את לטובה בת חכם מנחם קראקוביה מוונציה. לכבוד חתונתו, חיבר ידידו חכם משה חיים לוצאטו 
את מחזהו 'מגדל עוז'.    בשנת ת"ץ (1730), נפטר סבו, ואביו מילא מקומו כרב העיר רג'יו. חכם ישראל 
בנימין באסאן עבר לעיר רג'יו לעמוד לימין אביו, ובשנת תצ"א (1731), בגיל 30, נסמך לרבנות בידי חכם 
אברהם שמשון לוי פוביני וחכם מאיר באקי. בשנת תצ"ט (1739), נפטר אביו, והוא מילא את מקומו כרב 

העיר רג'יו. הוא נודע כחכם חשוב בתקופתו, ומצודתו היתה פרוסה בכל קהילות איטליה ודרום צרפת. הוא 
נודע גם כרופא, בידיעותיו בחכמות הכלליות, בחכמת העיבור, וכאחד מחשובי המשוררים של תקופתו.    

רבי ישראל בנימין באסאן כתב חיבורים רבים, העומדים בכתב ידו. זקן ושבע ימים כבן 90.       [1] דף 
כפול. דיו על נייר. 21X31 ס"מ.   מצב טוב מאוד.

 $      300 $500 - 
$600

אגרות 49
חכמי 

המזרח 
ואיטליה

מכתב נדיר מאת 
רבי מרדכי 

מורטארה אב"ד 
מנטובה, המאה 

הי"ט

מכתב מעניין, כולו בכתב ידו ובחתימתו של רבי מרדכי מורטארה רבה של העיר מנטובה שבאיטליה. לעומת 
ספריו של רבי מרדכי מורטארה המופיעים מעת לעת במכירות פומביות, מכתבים ממנו הינם נדירים.          

המכתב המעניין שלפנינו נשלח אל ידידו, רב באשכנז, לעת זקנתו של רבי מרדכי מורטארה. רבי מרדכי 
בלשונו הפיוטית (כידוע, הוא היה גם מדקדק ומשורר), כותב לידידו אודות השנים שחלפו, הזקנה שקפצה 
עליו, על ניתוח הקטרקט שעבר ועוד. בסיום המכתב מאחל רבי מרדכי איחולי שנה טובה וכתיבה וחתימה 
טובה. והוא מוסיף שהוא מצרף למכתב את ספרו ואת תמונתו.          רבי מרדכי מורטארה הלוי [תקע"ה-

תרנ"א], אב"ד מנטובה. למד בעיר פאדובה, בבית המדרש לרבנים, שייסד הרב שמואל דוד לוצאטו (שד"ל), 
והיה מתלמידיו הראשונים והקרובים. שם נסמך לרבנות בתואר "מעלת מורינו הרב". בשנת תר"א נפטר 
רבי יעקב קאזיס, רבה של מנטובה, ובשנה שלאחריה נבחר הרב מורטארה במקומו כרב העיר ואב בית-
הדין, הוא שימש בתפקידו זה במשך 52 שנים עד לפטירתו. הרב מורטארה נודע בחיבתו לספרים והוא 

החזיק ספרייה גדולה, אשר כללה כתבי יד רבים. לאחר פטירתו נמכרה הספרייה לחוקר דוד קאופמן. הרב 
מורטארה חיבר קונטרסים רבים של דרשות, עיונים במקרא ובמחשבת ישראל ותירגם לאיטלקית ספרי 

תפילה. יותר מכל ספריו נודע ספרו: מזכרת חכמי איטאליא (איטלקית, פדובה 1886). ספריו הנוספים: פאר 
האדם (קראקא תרנ"ב); רוח ישראל (קראקא תרנ"ד). בנו שימש כשר המשפטים באיטליה.         [1] דף 

נייר כפול, 21X13 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, כתיבה איטלקית, כולו בכתב ידו ובחתימתו.   מצב 
טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      300 $700 - 
$900

מכתבי 50
רבנים 

אשכנזים

פסק דין בכתב יד 
קדשו של הגה"ק 

רבי שמואל העליר 
אב"ד צפת, תר"ד 

[1844]. נדיר

פסק דין ארוך [מעל 100 מילים] כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגה"ק רבי שמואל העליר אב"ד צפת. 
כתבי ידו של רבי שמואל העליר הינם נדירים ביותר (בניגוד לפסקי דין בהם מופיעה חתימתו בלבד).            
פסק הדין עוסק בעיזבון המנוח מו"ה יצחק... זללה"ה, שהותיר אחריו נושים רבים, ביניהם אנשים בעלי כוח 

ועוצמה שכבר תפסו את הנכסים ואין העיזבון מספיק עבור החובות ועבור כתובת האלמנה אפילו "לשליש 
ולרביע". רבי שמואל העליר בכוח בית הדין והחמלה, (בפס"ד שנגד את רוח התקופה - בה לא היו לנשים 

זכויות כל שהן), מעקל את הדירה לטובת האלמנה, עיקול מוחלט ובלתי ניתן לשינוי "בלי ערעור... כלל".      
          הרב שמואל העליר [תק"ס–תרמ"ד], רבה ומנהיגה של הקהילה האשכנזית בצפת במשך למעלה 

מארבעים שנה. סבו, הרב אברהם פרץ, היה אחד ממקורבי החוזה מלובלין ועובדה זו זימנה גם לנכדו 
מפגשים עם החוזה. האגדה החסידית מספרת כי בליל הסדר הסב הילד שמואל על הרצפה למרגלותיו של 

החוזה, וכאשר אמר החוזה מלובלין את הפסוק "ובמורא גדול זו גילוי שכינה" הגיע החוזה להתפשטות 
הגשמיות, כל החסידים הבוגרים עצמו את עיניהם מעצמת היראה, אך הילד שמואל פקח את עיניו וראה 

את כל גופו של החוזה כאילו הוא שקוף וכל האיברים הפנימיים נראים דרך העור, והפטירו החסידים שמאז 
נהיה רבי שמואל למומחה ברפואה, כידוע שערביי הגליל היו באים אליו עם ילדיהם החולים שירשום להם 
מרשמים-'רצפטים' לרקיחת רפואות.       משפחת העליר השתייכה לקהילות החסידים. המשפחה נמנתה 

על העילית הלמדנית של מזרח אירופה, ובהגיעם לארץ השתלבה המשפחה בחיי הקהילה הצפתית, 
והייתה לחלק מהנהגתה. רבי שמואל העליר היה ילד בבואו לצפת. בבגרותו, הצטרף רבי שמואל, גם הוא 
כאבותיו לחוגי ההנהגה ותפס מקום מרכזי ביותר בהנהגת הקהילה היהודית בצפת. תחילה, כמקורב לרבו 
רבי אברהם דב מאוורוטש, ולאחר פטירתו בשנת 1840, היה רבי שמואל העליר לאב"ד ולדמות המובילה 
בהנהגת היישוב עד לפטירתו. מעגלי חייו ופעליו שזורים בהווי החסידי, המזרח-אירופאי, ממנו הגיע. נכדו 

היה האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל.         [1] דף נייר כפול, כ 20X16 ס"מ. כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו. 
  מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול. קרעים זעירים בשוליים, ללא פגיעת טקסט.

 $      500 $1,000 - 
$1,500
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מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

מכתבי 51
רבנים 

אשכנזים

מכתב חשוב מאת 
רבי עזריאל 

הילדסהיימר אל 
בעל ה'שואל 

ומשיב'. איזנשטט, 
תרכ"ו [1866]

מכתב חשוב וארוך, כולו בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר ממנהיגי היהדות באשכנז, 
אל הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה'שואל ומשיב. המכתב עוסק במצבה השפל של היהדות בכלל ובארץ 

ישראל בפרט.                       המכתב שלפנינו פותח בתארים מופלגים "לכבוד אדיר התורה ועמוד 
היראה... כקש"ת מו"ה ר' יוסף שאול נאטטאנזאהן אב"ד דק"ק לעמבערג". המכתב עוסק במצבה השפל 

של היהדות. רבי עזריאל מזכיר בתחילת מכתבו איזה מכתב נורא שהתפרסם ב'איזראעליט': "מכתב המר 
והנמהר... מה נאמר ומה נדבר האלוקים מצא את עוון עבדיו". רבי עזריאל ממשיך בפירוט צרותיו של העם 

היהודי: "ואחרי אשר המר לנו השי"ת מאוד בתתו רשות למשחית על אדמת ארץ הקודש" (רבי עזריאל 
מתכוון כאן למגפת הכולירה שתקפה באותה השנה את ירושלים והפילה בה קרבנות רבים). רבי עזריאל 

מנסה במכתבו החשוב והמעניין לקבוע סדרי עדיפויות בדיני הנפשות, בחלוקת המשאבים המצומצמים בלאו 
הכי. רבי עזריאל מוסיף בסיום מכתבו ששלח מכתב בעניין גם לרבה של פרשבורג (הכתב סופר) ולעוד כמה 

רבנים.                      הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר [תק"פ-תרנ"ט], רבה של אייזנשטט, מגדולי דורו 
ומראשי היהדות האורתודוקסית באשכנז. תלמידו המובהק של רבי יעקב עטלינגר בעל ה"ערוך לנר". בשנת 

תרי"א נבחר לכהן כרבה של קהילת איזנשטט, וכיהן בה גם כראש ישיבה. בשנת תרכ"ט החל לכהן כרבה 
של הקהילה החרדית 'עדת ישראל' בברלין, והקים גם בה ישיבה. בשנת תרל"ד הקים בית מדרש לרבנים, 

אשר העמיד דורות של רבנים ומנהיגים. רבי עזריאל נודע בפעילותו לטובת יהודי גרמניה בפרט ויהודי 
העולם בכלל, כפי שנוכחים גם לראות מהמכתב שלפנינו. הוא אף כונה "נשיא ארץ ישראל". חלק מחידושי 

תורתו נדפסו בספרים: 'שאלות ותשובות רבי עזריאל', 'חידושי רבי עזריאל' ועוד.                     [2] עמ', 22 
ס"מ. נייר כחלחל, כולו בכתב ידו ובחתימתו.       מצב טוב. כתמי זמן. קמטים. קרעים משוקמים, ללא 

חיסרון בטקסט. קרעים קלים בשוליים רחוק מהטקסט.

 $      500 $1,000 - 
$1,500

מכתבי 52
רבנים 

אשכנזים

מכתב מאת הגאון 
רבי יהושע 

גרינוואלד אב"ד 
אונגוואר וחוסט

מכתב כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי יהושע גרינוואלד אב"ד אונגוואר וחוסט המכתב עוסק 
בהמלצה חמה אודות תלמיד.                במכתבו ממליץ רבי יהושע גרינוואלד בחום רב אודות תלמידו 

שמואל נתן נטע ובסיום המכתב הוא מליץ עליו שיהיה "נטע נאמן" בישראל .              הרב יהושע גרינוולד 
[תרס"ט-תשכ"ט], היה ראב"ד אונגוור ורבה האחרון של חוסט. הוא נולד בחוסט לרב אברהם יוסף גרינוולד, 

שמילא את מקום אביו, הרב משה גרינוולד בעל "ערוגת הבושם", כרבה של חוסט. בשנת תרפ"ט, בהיותו 
בן 20, נישא לבתו של הרב יחזקאל פנט, האדמו"ר מדעעש, ובתקופת מגוריו בעיר עמד לימינו של גיסו 

האדמו"ר הרב יעקב אלימלך פנט בניהול הישיבה שפעלה בעיר. לאחר מספר שנים התמנה ראב"ד 
אונגוואר. בשנת תרצ"ד, לאחר עלייתו של הרב יוסף צבי דושינסקי לארץ ישראל כדי לכהן כגאב"ד העדה 

החרדית, התמנה הרב גרינוואלד לכהן כרבה של חוסט, כממשיכם של אביו וסבו שכיהנו בה ברבנות. בשנת 
תש"ד נלקחו בני הקהילה ובהם הרב גרינוואלד לאושוויץ. הרב גרינוולאד נותר בחיים, אשתו ובתו בת 

השמונה נספו. את קורותיו במלחמה הדפיס בקונטרס עין דמעה בספרו שו"ת חסד יהושע. בשנת תש"ז 
התיישב בבורו פארק שבברוקלין, ניו יורק, ושימש רב של "קהל יראים חוסט". בזיווג שני היה חתנו של 

האמרי חיים מויז'ניץ (הוא נשא לאשה את אלמנתו של רבי יהודה'לה מדז'יקוב). ספריו: שו"ת חסד יהושע 
ד"ח, חסד יהושע על מסכת סנהדרין, חסד יהושע על מסכת ע"ז, אבני מילואים - הערות על ספר אבני 

שהם.              [1] דף נייר, 23 ס"מ. נייר משובץ, כולו בכתב יד קדשו, בחתימתו ובחותמתו של רבי יהושע 
גרינוואלד.       מצב טוב מאוד. סימני קיפול. קרעים זעירים בקיפולים.

 $      150 $200 - 
$300

מכתבי 53
רבנים 

אשכנזים

מכתב ארוך אל 
יהדות הגולה 

בחתימת רבי יוסף 
חיים זוננפלד. 

ירושלים, תרנ"א 
[1891]

מכתב ארוך מאת גמ"ח שערי חסד המיתולוגי - המוסד שלימים יזום ויבנה את שכונת שערי חסד בירושלים. 
המכתב נשלח אל יהודי התפוצות בבקשת סיוע לעניי ירושלים. בחתימת יד קדשו של מרא-דארעא-דישראל 

הגה"ק רבי יוסף חיים זוננפלד ועוד רבנים.       הרבנים מדווחים במכתבם על מצבו הכספי של המוסד 
החשוב, ועל מטרותיו, וכן על הנכסים שהמוסד מחזיק. גדולי ירושלים מברכים: "ותזכו עד מהרה לעלות 
לציון ברינה ולראות ולהשתחוות בהר ה' בירושלים".      'גמ"ח שערי חסד הכללי',  שימש כארגון צדקה 
החל משנת תר"ל (1870), בראשותו של הרב שלמה זלמן פרוש (החתום אף הוא על המכתב שלפנינו). 
ראשי הארגון, בראשות נפתלי צבי פרוש-גליקמן (בנו של הרב שלמה זלמן פרוש) ושמואל זנוויל שפיצר, 

יסדו בשנת תרס"ח את 'חברת שערי חסד לבניית בתים בירושלים'. במכתב שלפנינו מסבירים הרבנים גם 
את טעם הוספת המילה "הכללי" לשם מוסד.      [1] דף נייר, כ 28X22 ס"מ. דיו על גבי נייר משובץ, כתב 

יד סופר ובסופו חתימת הגרי"ח זוננפלד ועוד ששה רבנים, וחותמת גמ"ח שערי חסד.   מצב בינוני-טוב. 
כתמי זמן. סימני קיפול. קרעים בקיפולים, חלקם משוקמים, עם פגיעת טקסט קלה.

 $      300 $500 - 
$800

מכתבי 54
רבנים 

אשכנזים

היתר ההוראה של 
בעל ה'לחם 

שלמה'. סיקס, 
תרנ"א [1891]

היתר ההוראה של הגה"ק רבי שלמה זלמן הערנרייך רבה הנודע של שאמלוי [שימלוי] ובעל ה'לחם שלמה'. 
היתר ההוראה כולו בכתב יד קדשו של הגאון רבי שאול הערנפלד אב"ד סיקס.              היתר ההוראה 

שלפנינו ניתן ל'לחם שלמה' בהיותו אברך כבן 28 שנים בלבד, ואכן עובר לקבלת ההיתר הוא מונה לרבנותו 
הראשונה בעיר צ'ובה הסמוכה למישקולץ שבהונגריה. מינוי שנתקל בתחילה בהתנגדותם של חלק מתושבי 

העיר, בשל גילו הצעיר, אך לאחר שגדולי הדור נדרשו לנושא ומתוך הכרה במנהיגותו הייחודית וידיעותיו 
המופלגות, קיבל המינוי תוקף בשנת תרנ"ד. חמש שנים לאחר מכן עבר ה'לחם שלמה' לכהן פאר בעיר 

שאמלוי הגדולה יותר, בה כיהן כרב וראש ישיבה עד להסתלקותו, ועל שמה נקרא. בהיתר ההוראה 
שלפנינו, מלבד מה שכתוב בו על גדולתו העצומה בתורה של ה'לחם שלמה' מופיע גם ייחוסו כנכדו של 

ה'קול אריה'.                     הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן הערנרייך [תרכ"ג–תש"ד], אב"ד שימלוי 
שבמחוז סילאג' בחבל טרנסילבניה. נתפרסם בעיקר על שם סדרת ספריו 'שאלות ותשובות לחם שלמה' 
שעל שמם נקרא (מלבדם חיבר עוד כארבעים חיבורים). רבי שלמה זלמן, נולד בברגסאס, וגדל במחיצת 

זקנו רבי אברהם יהודה שוורץ בעל 'קול אריה'. לאחר נישואיו, בשנת תרמ"ח עבר לגור בעיירה סיקס, שם 
נכתב וניתן לו היתר ההוראה שלפנינו. ה'לחם שלמה' נודע כאחד הרבנים והפוסקים החשובים בדורו והיה 

מחסידי ותלמידי בעל "קדושת יום טוב" מסיגט. בתקופת השואה ב'גטו שימלוי', המשיך להדפיס את חידושי 
תורתו. בתשובה לטענה נגדו כי הוא עוסק בפרסום ספרים בשעה שיהודים בצרה השיב: "אדרבא, היא 

הנותנת! להראות את אחינו בני ישראל כי אנחנו בטוחים בהקב"ה שאל יעזבנו ואל יטשנו... ולמרות הצרות 
אנו משתעשעים בתורתנו הקדושה ומסייעים שייצאו לאור ספרים חדשים ספרי חכמה ודעת. בזה אנו 
מראים גודל אהבת התורה שבקרבנו וזכות אהבת התורה הקדושה תגן עלינו." בגטו שימלוי הוצע לו 

להימלט לרומניה, אך הוא השיב שזו הזדמנות לקיים מצוות קידוש השם שלא כל דור זוכה לה, ושאינו רשאי 
להוציא עצמו מן הכלל. בקונטרס האחרון שלו נכתב המשפט המזעזע: "גמרתי קונטרס זה ביום ה' לסדר 

מצורע, שנת תש"ד שהיא עת צרה ליעקב וממנה יוושע..." (הקונטרס שרד אצל גוי בשימלוי, ויצא לאור 
בתשכ"ו במסגרת ספר "המאור" של הרז"ה עם פירוש "מאורות שלמה"). ובאותה השנה הוא עלה על 

 22X14 ,המוקד יחד עם בני קהילתו, ממש לקראת סיום מלחמת העולם השנייה.              [1] דף נייר
ס"מ. דיו על גבי נייר משובץ, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי שאול הערנפלד אב"ד סיקס.       

מצב טוב מאוד. סימני קיפול עם שני נקבים זעירים בקיפולים. כתם בשולי המכתב, ייתכן כשריד לחותמת 
שעווה, השתקפות הכתם בגוף ההיתר ללא פגיעה בנראות הטקסט.

 $      300 $500 - 
$700
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מכתבי 55
רבנים 

אשכנזים

כתב סמיכה מאת 
הגה"ק רבי 

יחזקאל בנעט 
אב"ד נייטרא

מכתב סמיכה להוראה [כ 20 שורות] בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון הקדוש רבי יחזקאל בנעט אב"ד 
נייטרא, תר"ב [1842]. הגה"ק מנייטרא מזכיר במכתב את רבו ה'חתם סופר'.          מכתב הסמיכה נכתב 
עבור עבור הרב יהושע בן הרב הגדול מה"ו אהרן הלוי אבדק"ק באטירקעז יע"א. הגה"ק מנייטרא כותב בין 
היתר כי למעשה ר' יהושע אינו נזקק להסמכתו מכיוון שכבר הוסמך בבחרותו ע"י "רבינו הגאון מפ"ב זי"ע". 
כוונתו כמובן לרבו ה'חתם סופר'.                  רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא [תקל"ז-תרט"ו], בן רבי יעקב 

בנעט מדייני אויבן-ישן (בודפסט). בשנת תקפ"ד נתמנה לאב"ד פאקש ובשנת תקצ"ב עבר לכהן כאב"ד 
נייטרא בה כיהן למעלה מעשרים שנה. רבי יחזקאל היה מקושר בלב ונפש אל ה'חתם סופר' זי"ע, שהשיב 

לו אהבה רבה. ונציין מתשובת החת"ס אליו (אה"ע ח"א סי' יט): "נעימות ימינו שלוחה אלי מקהלתי ק"ק 
פ"ב לכאן שאני עוסק במרחצאות פה, ואעפ"י שאינני פה במחיצתיו ספרים אינם אתי עמי ככל הצורך, 

אמרתי לאו אורח ארעא למוקמי גברא רבא אבראי, ולא באתי אלא לטייל ולהשתעשע, ע"כ הנני משיב מפני 
הכבוד..."; ובסיום תשובה אחרת (שם, סי'קד): "... ודברי פר"מ בזה נאים וראוים לו... ואם פר"מ יסכים גם 

אני מסכים להתירא בלי פקפוק". ה'כתב סופר' אמר בהספד שנשא עליו כי "היה בקי בחדרי תורה, לא פסק 
פומיה מגירסיה, תורת אמת הייתה בפיהו, חכם עדיף מנביא ונהנו ממנו עצה ותושיה". הגה"ק בעל 'לבושי 
מרדכי' ממאד זצ"ל בהסכמתו לספר 'רבותיה דיחזקאל' כותב שללא ספק היה לו גילוי אליהו! וכן כותב עליו 
שלאחר פטירתו נראה 'עמודא דנורא' שכידוע נראה רק בהלווייתו של 'חד בדרא' (עובדת ה'עמודא דנורא' 

נסמכה גם על ידי עדויות גויים הונגרים). רבי יחזקאל בנעט נודע כאחד מגדולי צדיקי הדור בהונגריה ויהודי 
הונגריה היו פונים אליו לקבלת עצות וישועות.                     [1] דף נייר כפול, 19X11 ס"מ. נייר ירקרק 

כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגה"ק מנייטרא.       מצב טוב מאוד. כתמי זמן. סימני קיפול.

 $   1,000 $1,500 - 
$2,000

מכתבי 56
רבנים 

אשכנזים

מכתב סמיכה מאת 
הגאון מטשעבין 
בנוגע לתלמידו 

'בעל המופת' 
האדמו"ר 

מז'מיגראד. תש"ט 
[1949]

מכתב ארוך [כ-100 מילים] ונדיר, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של שר התורה הגאון מטשעבין רבי דוב 
בעריש ויידענפעלד, אל הגאון רבי יצחק ידידיה פרנקל רבה של תל אביב, המכתב עוסק במינויו לרב של 

הרה"ק רבי אריה לייבוש הלברשטאם, לימים האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד, שהתפרסם בסוף ימיו כבעל מופת 
ורבים שיחרו לפתחו בעיר בני ברק.          כידוע, הגאון מטשעבין נמנע ככל שיכל ממתן היתרי הוראה או 

אפילו מכתבי המלצה שיכלו להתפרש כהיתרי הוראה. יוצא דופן הוא המכתב שלפנינו בו ממליץ הגאון 
מטשעבין במפורש על האדמו"ר מצאנז-ז'מיגראד כמועמד מתאים לרבנות והוראה, כלומר זהו היתר הוראה 

הלכה למעשה. והגאון מטשעבין גם יוצא מגדרו ובניגוד לעדינות נפשו המפורסמת, הוא ממש מפציר חזור 
והפצר ברב פרנקל שלא ישיב את בקשתו ריקם וידאג למינויו של רבי אריה לייבוש לרב. הסיבה לכך 

מופיעה בגוף המכתב והיא יחוסו של רבי אריה לייבוש הלברשטאם: "נכד כ"ק האדמו"ר מסאנצז [-בעל 
ה'דברי חיים'] זי"ע ועכ"י". וכידוע, שלנכדי ה'דברי חיים' היה אצל הגאון מטשעבין, כמו אצל כל חסידי 

גליציה, יחס שונה ומועדף.          רבי דב בעריש ויידנפלד [תרמ"א - תשכ"ו], מגדולי גאוני גליציה. כונה 'שר 
התורה' ופוסק הדור'. כבר מילדותו נחשב לעילוי, אך הוא סירב לקבל משרת רבנות ועסק לפרנסתו 

במסחר. עד שהגאון רבי מאיר אריק 'קיללו' שיפסיד את כל כספו ויאלץ לקבל עליו משרת רבנות וכך היה. 
לאחר מכן נתמנה לאב"ד העיר טשעבין והקים בה ישיבה חשובה. לאחר השואה, בה איבד את בניו שהיו 

מגדולי תלמידי החכמים באירופה, עלה לירושלים, בה הקים מחדש את ישיבתו 'ישיבת טשעבין'. הגאון 
מטשעבין היה נערץ ע"י כל גדולי הדור, חסידים כמתנגדים. האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת', כיבדו פעם 

בעליה לתורה והתבטא עליו: "היום כיבדנו בעליה לתורה את התורה בעצמה".          האדמו"ר רבי ארי 
לייבוש הלברשטאם מצאנז ז'מיגראד [תרע"ב -תשס"ז], נולד בעיר ז'מיגראד לאביו רבי סיני הלברשטם, בנו 

של רבי ברוך הלברשטם מגורליץ, בנו של רבי חיים מצאנז. רבי אריה לייבוש היה תלמידם של הגאון 
מטשעבין, של רבי מאיר שפירא מלובלין ושל רבי שמעון מז'ליכוב, במלחמת העולם הראשונה הוגלה יחד 
עם אביו לסיביר וכך ניצל מהשמדה בשואה. לאחר המלחמה עלה לארץ התיישב בפתח תקווה שם פתח 
את בית המדרש 'דברי חיים', בהמשך עבר לגור ביפו (המכתב שלפנינו עוסק באותו מעבר). ועם השנים 

עבר לבני ברק שם נודע כפועל ישועות ובעל מופת וביתו הפך לתל תלפיות וחסידים מהארץ ומהעולם עלו 
 14X21 להתברך מפיו ולהיוושע. תורותיו כונסו בסדרת הספרים אריה שאג (7 כרכים).         [1] דף נייר, כ

ס"מ. נייר מכתבים רשמי כולו בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון מטשעבין.   מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. 
סימני קיפול. קרע (משוקם בנייר דבק) לאורך הקיפול המרכזי, וכן קרעים נוספים בעיקר בשוליים, הקרעים 

כולם ללא חיסרון בטקסט. חיזוקים בנייר דבק בגב המכתב.

 $      300 $500 - 
$800

מכתבי 57
רבנים 

אשכנזים

היתר הוראה 
בכתב יד קדשו של 

הדיין רבי שמחה 
זעליג מבריסק

היתר הוראה לבחור החשוב הרב הגדול מוהר"ר יהודה ליב גרוזובסקי, כולו בכתב יד קדשו בחתימתו של 
הגאון הצדיק רבי שמחה זעליג ריגר, הדיין המפורסם של העיר בריסק (רבו של הגראי"ל שטיינמן). ההיתר 

חתום בחותמת בית הדין דבריסק. בריסק, תרצ"ב [1932].                      רבי שמחה זעליג מרחיב בהיתר 
ההוראה שלפנינו מעבר למקובל, ייתכן משום שהמוכתר בכתר ההוראה הינו עדיין בחור רווק. וכה כותב רבי 

שמחה זליג בין היתר: "למד בישיבת קאמיניץ וישיבת מיר... ומצאתיו כי הצליח בלימודו מחדש ומפלפל... 
גם דיברתי עמו בענייני הוראה וידיו רב לו וראוי להיות מורה הוראה בישראל ויש לסמוך על הוראתו". רבי 

שמחה זליג מסיים בברכה: "והעליון יצליחהו לעלות במעלות התורה מעלה מעלה וחפץ ד' בידו יצליח ויהיה 
לתפארת בישראל וקרנו תרום בכבוד, נאום שמחה זעליג מו"ץ פה בריסק".                     הגאון רבי 
שמחה זעליג ריגר [תרכ"ד – תש"ג], מגדולי תלמידי ישיבת וולז'ין. רבי חיים מבריסק הזמינו במיוחד 

לבריסק בכדי לכהן כמורה צדק ודיין בבית הדין. פעם התבטא עליו רבי חיים: במקצוע ההוראה רבי שמחה 
זליג הוא חד בדרא! (-יחיד בדורו). כידוע, הגרי"ז מבריסק אינו מזכיר בספרו כמעט מדברי האחרונים, אפילו 

הגדולים ביותר. אולם, בשלשה מקומות בספרו הוא מביא מדבריו של רבי שמחה זליג ומכנהו: "ידידי 
הרש"ז". גם לאחר פטירת רבי חיים מבריסק ומינויו של בנו רבי יצחק זאב לרבה העיר, המשיך רבי שמחה 

זעליג בתפקידו ופעל בצוותא עם הרב שהעריצו ביותר. רבי שמחה זעליג נרצח בשואה יחד עם שאר קהילת 
בריסק בחודש חשוון התש"ג. מתלמידיו הנודעים, מרן רבי אהרן לייב שטיינמן, שאף קיבל ממנו היתר 
הוראה כעין זה שלפנינו.              [1] דף נייר, כ 12X19 ס"מ. כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של רבי 

שמחה זעליג ריגר. ובחותמת בית הדין דבריסק.       מצב טוב. כתמי זמן. מריחת דיו. קרע ללא חיסרון 
במרכז הדף. נקב זעיר. נתון בתוך מעטפת למינציה ולא נבדק מחוץ למעטפת.

 $      500 $800 - 
$1,200

מכתבי 58
רבנים 

אשכנזים

פסק הלכה בנושא 
רגיש בכתב יד 

קדשו של 
ה'סטייפלר', 

תשכ"ד [1964]

לפנינו פסק הלכה ארוך [למעלה מ-100 מילה], נדיר וחשוב העוסק ביחסו של מרן גאון ישראל רבי יעקב 
ישראל קנייבסקי - ה'סטייפלר' אל הציונות הדתית. הפסק כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של הסטייפלר. 

פסק ההלכה נכתב על גבי מכתב השאלה כך שניתן לראות את כל צדדי ופרטי השאלה.          הפסק ניתן 
כמענה לשאלתו של הרב אברהם קבלקין, האם להמליץ על תלמיד חכם חשוב, מגדולי ירושלים, המלופף 

בייסורים, למשרת ראש ישיבה (ששמה מופיע במכתב אך מפאת כבודה לא ננקוב בשמה), או שעליו לחדול 
מכך ואולי גם להניא את אותו תלמיד חכם מכוונתו. לאור הדחיפות מבקש הרב קבלקין מהסטייפלר להשיב 

לו בכתב על ידי המוכ"ז.         מתשובתו של הסטייפלר אנו נוכחים לראות את דעתו (השלילית, יש לומר) 
על אותה הישיבה. לאחר שהסטייפלר מקדים כי "בעניינים אלו אי אפשר לומר הלכה פסוקה" והוא מסתמך 

בזה על הרב מבריסק שבשאלה דומה ענה בזה"ל: "אינני יכול להתערב בענייני פרנסה שלך". קובע 
הסטייפלר במסמרות את הקביעה המבהילה: כי אם מעמדה של אותה הישיבה יתחזק מכך שאותו תלמיד 

חכם ישמש בה כראש ישיבה ושמה יתגדל, הרי שאין לאותו תלמיד חכם היתר לשמש בה כראש ישיבה! 
ואם כמוהו כמועמדים אחרים ואין לו שום עדיפות עליהם הרי שרק אז יש מקום להקל.           [1] דף נייר, 
21X20 ס"מ. במרכז הדף שאלת הרב קבלקין, ומסביבה תשובתו של הסטייפלר [כ-106] מילים בכתב יד 

קדשו ובחתימתו.   מצב טוב מאוד. סימני קיפול, קרעים זעירים בקיפולים ובשוליים ללא פגיעת טקסט.

 $      700 $1,000 - 
$1,500
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מכתבי 59
רבנים 

אשכנזים

שו"ת מעניין בין 
שניים מחשובי 
פוסקי ארה"ב: 

הרב מזא"ה והרב 
הענקין. ניו-יורק, 

תש"ב [1942]

 ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר; 'ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה' "            תשובה הלכתית..."
 חריפה ביותר מאת הגאון הרב אליהו מרדכי מזאה בעל שפתי רא"ם אל הגאון הרב יוסף אליהו הנקין
 מהפוסקים הבולטים באר"ב וראש 'עזרת תורה'.          התשובה עוסקת בהלכות מקוואות ונכתבה כתגובה
 למכתב שהרב הנקין שלח אל הרב מזאה. לאחר פתיחת המכתב בתארים מופלגים אודות הרב הנקין, כותב
 לו הרב מאזה בתקיפות רבה: "מכותלי מכתבו הכרתי כי לא מצא לנחוץ לעיין היטב במכתבי". הרב מזאה
 .כותב לו שמלכתחילה בכלל לא רצה להשיב על המכתב ורק מפני הלכות מקוואות החמורות הוא נדרש לכך
 וממשיך הרב מזאה "ולא ישא עלי שום תרעומת... ויתקן כל מה שעליו לתקן... כל זה כתבתי למען האמת
 והשלו'... אבקשהו עוד פעם לסלוח ולעיין תיכף בספר... ולהשתדל בדבר לתקן ההשקה".          עד כאן זהו
 מכתב רגיל, אמנם חריף מעט, בין שני גדולי תורה. המעניין הוא שבפיסקה הבאה ממשיך הרב מזאה: "עוד
 אבקשהו", למעיין זה נראה כאילו מגיעה עוד התקפה, אך לא... הרב מזאה בשיא הפשטות, כהמשך טבעי
 למכתב, כאילו לא תקף אותו כרגע בחריפות, כותב: "אם יש באפשרותו לשלוח לי מהעזרת"ו כעשרה דולר
 כי מצבי הנוכחי דחוק... ואם יוסיף מה טוב". ועל זה נאמר: "אמר רבי חייא בר אבא: אפילו האב ובנו, הרב
 ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה
 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב X14את זה, שנאמר; 'ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה' "          [2] עמ', 21
.ידו ובחתימתו של הרב מזאה.   מצב טוב. סימני קיפול. כתמי זמן. קרעים קלים בשוליים ללא פגיעת טקסט

 $      100 $300 - 
$400

מכתבי 60
רבנים 

אשכנזים

מכתב מאת הגאון 
רבי לוי יצחק 

גרינוואלד גאב"ד 
צעהלים. ברוקלין, 

תשכ"ה [1965]

מכתב בכתב-יד קדשו ובחתימתו של הגאון הקדוש רבי לוי יצחק גרינוואלד אב"ד צעהלים, בעניין עזרה 
לגאון רבי יעקב האניג [הניג] - מגדולי ירושלים, חמיו של כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר קליוולנד שליט"א, 

ומחותנו של מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.                     לאחר שרבי לוי יצחק מסביר בפרוטרוט את 
מצבו של רבי יעקב האניג שהיה עד עתה ראש ישיבה (בויז'ניץ ונדבורנה), ונצרך לעזוב את תפקידו. מברך 

ה'צעהלימ'ר רב' במכתבו: "נזכה לברכות האמורות... הק' לוי יצחק גרינוואלד".                     הגאון הקדוש 
רבי לוי יצחק גרינוולד [תרנ"ג-תש"מ], בנו הצעיר של הגאון המפורסם בעל 'ערוגת הבושם' אב"ד חוסט, 
וחתן אחיו רבי אברהם יוסף גרינוולד מאונגוואר. רבי לוי יצחק כיהן כיהן כרב בקהילות אורשיווא, ווישק, 

פאיע, ולבסוף כגאב"ד צעהלים שעל שמה נקרא - ה'צעהלימ'ר רב'. הוא נחשב לאחד מגדולי התורה 
והחסידות בארה"ב, לשם היגר לאחר השואה בהוראתו של הרבי מבעלז. הוא כיהן גם כסגן נשיא 

התאחדות הרבנים באמריקה והיה ממובילי הכשרות באמריקה יחד עם אחיינו האדמו"ר מפאפא, שהרעיש 
את אמריקה בהספדו עליו כאשר קרא עליו את הפסוק: "דודי ירד לגנו לערוגות הבושם". מדברי תורתו 

כונסו בסדרת הספרים: מגדלות מרקחים.                     [1] דף נייר, כ 27 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים 
רשמי, כ-15 שורות בכתב-יד קדשו, בחתימתו המסולסלת ובחותמתו!       מצב טוב. סימני קיפול. קרעים 

בקיפולים ובשוליים ללא חיסרון בטקסט.

 $      400 $800 - 
$1,200

מכתבי 61
רבנים 

אשכנזים

חידושי תורה מאת 
רבי שמואל 

רוזובסקי

כתב יד [2 עמודים] חידושי תורה בכתב יד קדשו של גדול ראשי הישיבות בדור הקודם הגאון רבי שמואל 
רוזובסקי, ראש ישיבת פוניבז'.              החידושים הם בסוגיא ד"פלגינן דיבורא" (כתובות י"ח ועוד 

מקומות). ואין ידוע אם נדפסו אי פעם.                   הגאון רבי שמואל רוזובסקי [תרע"ג-תשל"ט], ראש 
ישיבת פוניבז'. כבר בבחרותו נודע שמעו לתהילה בכל עולם הישיבות. ובעודו בחור נתמנה לר"מ בישיבת 
פוניבז', דבר נדיר עד בלתי מצוי. למעשה היה הוא זה שעיצב את דמותו של בן הישיבה של ימינו ושימש 

כגשר להנחיל את תורת ראשי ישיבות ליטא בדור שלפני השואה לדור שלאחריו. דברי תורתו בספריו 
"שיעורי רבי שמואל" ו"זכרון שמואל" מהווים עד היום בסיס לשיעוריהם של ראשי הישיבות שרבים מהם 

נמנים בין תלמידיו.                  [2] עמ', 27 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב יד קדשו.       
מצב טוב. סימני קיפול.

 $      300 $400 - 
$500

מכתבי 62
רבנים 

אשכנזים

מכתב ארוך עם 
תוכן נדיר וחשוב 
מאת רבי שלמה 

היימן ראש ישיבת 
'תורה ודעת'. [4 

דפים]

מכתב ארוך, נדיר ומעניין כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי שלמה היימן, מענקי התורה בליטא ולאחר 
מכן ראש ישיבת 'תורה ודעת'. ניו-יורק, תרצ"ט [1939].                     במכתבו הארוך שלפנינו המתפרש 

על פני ארבעה דפים ועוסק באחד מגדולי המשגיחים בישיבות ליטא - רבי זלמן רדינר (דולינסקי), 'המשגיח' 
של ישיבות מיר וסלבודקא בתקופה בה היה למשגיחים מעמד רם ונישא, לעתים שווה לראש הישיבה 
ולעתים גבוה ממנו. במכתבו מביא הרב היימן בשמו של המשגיח תובנה עמוקה על איך אנו כבני אדם 

תופסים את מהות החיים. מכתב חשוב ומעניין.                     הגאון רבי שלמה היימן [תרנ”ב-תש”ה], למד 
אצל הרב ברוך בער לייבוביץ ראש ישיבת כנסת בית יצחק שהייתה אז בסלבודקה ובישיבת החפץ חיים 

בראדין ונודע בשם העילוי מפאריץ'. בשנת תרע"ח נישא לבתו של רבי יוחנן רודנסקי מוולוז'ין שהיה גיסו של 
רבי שמחה זליג ריגר המו"ץ והדיין של בריסק. לאחר נישואיו כיהן כר"מ בישיבת קרמנצוג' ובישיבת 

סמילוביץ. בשנת תרפ"ג מונה על ידי רבי אלחנן וסרמן כר"מ בישיבת אהל תורה בברנוביץ', ובתרפ"ז נעתר 
לבקשתו של רבי חיים עוזר גרודזנסקי לכהן כר"מ בישיבת רמיילס בווילנה. בשנת תרצ"ה, לאחר פרישת 
הרב חיים דוד ליבוביץ מראשות ישיבת תורה ודעת בברוקלין, חיפשו מנהליה ראש ישיבה חדש. לשם כך 
פנו אל הרב חיים עוזר גרודזנסקי שהמליץ על הרב היימן כמתאים לתפקיד. הרב היימן קיבל את המינוי, 

ובאייר תרצ"ה עבר לויליאמסבורג שבארצות הברית. לאחר פטירת הרב היימן נתמנה במקומו הרב ראובן 
גרוזובסקי שמסר את השיעורים הכלליים, ומאוחר יותר גם הרב יעקב קמנצקי שמסר את השיעורים 

היומיים. לאחר פטירתו כונסו חלק מחידושיו בספר 'חידושי רבי שלמה'. בשנת תשמ"ב פרסם תלמידו הרב 
מיכל יהודה ליפקוביץ מהדורה מורחבת של הספר הכוללת כתבים שלא נכללו במהדורה המקורית. בשנת 
תשס"ב פרסם הרב ליפקוביץ חלק שני מהספר.          תלמידיו המפורסמים: הרב מיכל יהודה לפקוביץ, 

הרב אליהו שמחה שוסטל, ראש ישיבת בית בנימין סטמפורד ומחבר הספרים "חמד שמחה" והרב שלמה 
קרליבך.                     [4] דף, 24 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, הכל בכתב יד קדשו ובחתימתו של 

הרב היימן.       מצב טוב מאוד. כתמי זמן בודדים וסימני קיפול.

 $      800 $1,000 - 
$1,500

מכתבי 63
רבנים 

אשכנזים

מכתב מרבי שמרי' 
יצחק בלוך 

מאנגליה

שני מכתבים על דף אחד, כל מכתב בעמוד אחר, הכל בכתב ידו ובחתימות ידו.        רבי שמריהו יצחק 
בלאך [בלוך] נולד בליטא בשנת תרכ"ו. מגדולי תלמידי רבי איצל'ה בלאזר ונסמך להוראה על ידי רבי יצחק 

אלחנן מקובנא . היה רבה בכצה קהילות בליטא, ואחר כך עבר לאנגליה והיה מגדולי הרבנים באנגליה 
בתחילה בסונדערלנד, ואח"כ בבירמינגהם, ואח"כ בלונדון, עד פטירתו בשנת תרפ"ד. דברי תורתו בספר 

דברי שמריהו יצחק [תשע"ו] ושם גם תולדות חייו.       [1] דף, על נייר מכתבים שלו כרב בסטמפורד הילל, 
לונדון. 21X27 ס"מ. מצב טוב.

 $      200 $300 - 
$400
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מכתבי 64
רבנים 

אשכנזים

מכתב מהצדיק רבי 
זעליג תרשיש 

מקלם - ר' 
זעליג'על קעלעמער

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי יהושע זעליג (זעליק) תרשיש אל רבי צבי הירש פרבר מרבני לונדון.        
       הצדיק רבי יהושע זעליג תרשיש סג"ל (תרכ"ב - ת"ש) התפרסם בקרב יהודי ליטא בגודל צדקותו 

ופרישותו, לאחר ששנים רבות היה פרוש מכל עניני העולם, ויגע בתורה ועבודת ה' בסלבודקא וקלם, היה 
מפורסם בדורו בשם רבי זעליג קעלעמער.       גיסו הסבא מנובהרדוק בחר בו כחתן לאחותו היתומה. הוא 

שימש כרב בליטא בכמה עיירות ובשנת תר"ן נשלח ביוזמת גיסו על ידי רבי יצחק אלחנן ספקטור לייסד 
ישיבה בעיר ברדיטשוב, אך לאחר כשנתיים פרש מהישיבה. הוא ישב על התורה ועל העבודה בקהילות 
סלובודקה, קלם וירושלים. נודע כאיש קדוש ובעל מופת, וכל ימיו הלך והתעלה במעלות היראה והמידות 

והדביקות בבורא. היה יוצא להתבודד בשדות והיערות המקיפים את העיר קלם מעוטר בטלית ותפילין, 
כשהוא אחוז בדבקות בבורא ובתפילה אליו. באותן שעות יכלו לעמוד סביבו אנשים רבים והוא לא היה 
מסיח דעת מתפילתו (ראה תמונה מצורפת). נודע כאיש קדוש, גם בעניי הגויים הכפריים שכאשר היה 
מהלך בשדות היו נעמדים לכבודו ברעד, כשהם מצפים שהוא ידרוך בשדותיהם, כדי שתשרה הברכה 

בתבואה.       עלה ארצה באחרית ימיו, בשנת תרצ"ג. ונפטר בשנת ת"ש, בהיותו קרוב לגיל תשעים. חיבר 
את הספר עין תרשישי ג' חלקים (קובנה-ירושלים, תרצ"ב-תרצ"ח). בשנת תשמ"ה נדפס בניו יורק קונטרס, 

ר' זעליגל קעלמער, חייו ומשפחתו, מאת ישראל מינצער.              [1] דף נייר. 18X22 ס"מ. מצב טוב. 
סמני קיפול.

 $      200 $400 - 
$500

מכתבי 65
רבנים 

אשכנזים

מכתבו ההיסטורי 
של רבי משה 

פיינשטיין בעיצומה 
של מלחמת יום 

כיפור

פסק הלכה חשוב, כולו בכתב-יד קדשו ובחתימתו של רבן של כל בני הגולה הגאון רבי משה פיינשטיין. 
המחייב את כל יהדות אמריקה לצום להצלחת עם ישראל במלחמתו. ניו-יורק, כ"ח תשרי תשל"ד [1973].    

          פסק ההלכה שלפנינו מסמל את הערבות ההדדית-היהודית במיטבה. פסק ההלכה שנכתב כאמור 
בעיצומה של מלחמת יום כיפור, כאשר מהארץ הגיעו שמועות קשות על מאות חללים (למעשה כבר היו 

אלפי חללים, אך הצנזורה מנעה את הפרסום). רבי משה פיינשטיין יוצא בזעקה גדולה ומרה, כמרדכי 
הצדיק בשעתו, ומורה על קבלת תענית ציבור עוד בחודש תשרי (למרות שאלו ימים שאין להתענות בהם). 
לאור המצב הנורא בארץ ישראל בעקבות פרוץ מלחמת יום-כיפור.              וכה כותב רבי משה פיינשטיין 

בין היתר: "בעוה"ר פרצה מלחמה על אחינו בני ישראל שבארץ ישראל, אשר כל נפש מישראל יקר לנו 
כפירוש רש"י על הקרא 'ונפל ממנו רב' שאפילו אחד נחשב לנו ולקב"ה 'כנפל ממנו רב', ובפרט שהרבה 
מאות נפלו, ומי יודע עד מתי. אשר על כן על פי דיני התורה מחוייבין אנחנו להתריע וגם להתענות, שלכן 

נקבע... תענית ביום ב' הערב כ"ו תשרי...". ולאלו שלא הספיקו לצום, או שנמנעו בעקבות חולשה וכדומה, 
עליהם "ליתן כופר נפש עבור קרן עזרה מיוחדת בשביל ארץ ישראל, על-יד 'עזרת תורה' כדי שיהיה במה 

לעזור לאלו שסבלו ונעשו עניים מרודים ע"י פרצת המלחמה...".              רבי משה פיינשטיין [תרנ"ה-
תשמ"ו], גדול פוסקי ההלכה בארצות הברית. יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ומנהיגה 

של יהדות ארצות הברית. ראש מתיבתא תפארת ירושלים בניו יורק. נודע גם בסדרת ספריו המונומנטלית 
'שו"ת אגרות משה'.                     [1] דף נייר, 21X28 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי. כולו בכתב יד 
קדשו ובחתימתו.       מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול וקמטים. קרעים זעירים בשול הימני רחוק מהטקסט.

 $   3,000 $5,000 - 
$8,000

מכתבי 66
רבנים 

אשכנזים

קוויטל בכתב יד 
קדשו של החזון 

איש

דף ובו שמות לתפילה, שהוגש לחזון איש. בצדו האחורי של הדף כתב החזון איש בכתב יד קדשו שם נוסף 
לתפילה.                החזון איש היה נוהג בדרך כלל לכתוב שמות של אנשים שבקשו שיעתיר בעדם, על גבי 

ניירות משומשים שהיו אצלו. מסופר, כי החזון איש היה שומר בעליית ביתו את כל הפתקאות לישועה 
(קוויטל'אך) שהיו מגישים אליו. כאשר אחד מהגבאים ביקש לפנותם לאשפה, אסר עליו החזון איש 

להשליכם באומרו "היאך ניתן להשליך פתקא עם כאב של יהודי לפח האשפה?!"              רבי אברהם 
ישעיהו קרליץ [תרל"ט-תשי"ד, 1953-1879] הנודע על שם ספריו כבעל החזון איש, גאון וצדיק בקי בכל 

מכמני התורה, מהווה דוגמא לדורות של 'עמל בתורה', ממנהיגי הציבור החרדי בארץ ישראל, ממתווי דרכה 
בתקופה שלאחר קום המדינה, מקומם עולם התורה לאחר השואה.               [1] דף נייר, 11X8 ס"מ. [4] 

מילים בכתב יד קדשו.       מצב טוב. סימני קיפול. קרע זעיר ונקב, רחוקים מהכתב.

 $      100 $200 - 
$250

מכתבי 67
רבנים 

אשכנזים

קוויטעל מאת 
הגרי"ד הלוי 
סולובייצ'יק 

מבריסק אל מרן 
החזון איש

מכתב מעניין עמוס בברכות, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יושע בער הלוי סולובייצ'יק מבריסק אל מרן 
החזון איש. ירושלים, ערב ראש השנה תש"ז [1947].              במכתבו מבקש הגרי"ד הלוי מהחזון איש 

להזכירו לטובה בתפילות הימים הנוראים "להתברך בכתיבה וחתימה טובה לחיים טובים מלאים בברכת ה' 
". והוא אף משגר את ברכותיו לחזון איש "לחיים ארוכים ומבורכים להאיר את בית ישראל בתורתו וצדקתו. 
במכתב אין מצוין שם הנמען אך המכתב מגיע ממשפחת החזון איש, וכמו כן מהתארים הרמים מאוד ניכר 
שהנמען הוא מגדולי הדור.              מכתב עמוס בברכות לשנה טובה, שנכתב בקדושה ובטהרה על ידי 

אחד מגאוני הדורות האחרונים, והתקבל ונקרא והתברך על ידי רשכבה"ג מרן החזון איש.              הגאון 
רבי יוסף דוב (ר' יושע בער) הלוי סולובייצ'יק [תרע"ו-תשמ"א], בנו הבכור וממלא מקומו של מרן הגרי"ז הלוי 

- הרב מבריסק. בשנות השואה עלה עם אביו לירושלים, והקים עמו את ישיבת בריסק בירושלים, שלימים 
עמד בראשותה. הגרי"ד הלוי נחשב לאחד מגדולי התורה בדור האחרון. הוא היה בקשר הדוק עם החזון 

איש ועמד עמו בקשרי מכתבים. בתחילה בשליחויות שונות מאת אביו הגרי"ז מבריסק, ולאחר פטירת 
הגרי"ז היה מגיע כדי לדון ולהתייעץ בעניני הלכה ובעניינים פרטיים. רבים מתלמידיו מכהנים כראשי ישיבות 
ורבנים מפורסמים בארץ ובעולם.              [1] דף נייר, 13X10 ס"מ.       מצב טוב. עבר שיקום מקצועי עם 

פגיעה בתיבות בודדות.

 $   1,000 $1,500 - 
$2,000

מכתבי 68
רבנים 

אשכנזים

אוטוגרף חידושי 
תורה בכתב יד 

קדשו של הגרי"ש 
אלישיב

 .עמ' חידושי תורה בכתיבה אוטוגרפית, בכתב יד קדשו של פוסק הדור מרן רבי יוסף שלום אלישיב [2]
 החידושים עוסקים ככל הנראה בדברי אגדה וייתכן שנכתבו לצורך דרשה ב'תפארת בחורים' או במקום

 אחר.                     רבי יוסף שלום אלישיב [תר"ע-תשע"ב, 1910-2012]. נכדו של המקובל האלוקי בעל
 ה'לשם שבו ואחלמה', כבר בילדותו (עוד לפני גיל בר-מצווה!) זכה לכתוב חלקים בספר הק' 'לשם שבו

 ואחלמה' חלק ג', מפיו הק' של זקנו אשר מזכירו בספרו בכינוי הנעלה "אשרי יולדתו". הגרי"ש היה מגדולי
 הפוסקים במשך למעלה משבעים שנה. הוא נודע בהתמדתו המופלגת ובידיעתו העמוקה והיסודית בכל

 חלקי התורה, עד שיכל לפסוק בכל עניין ועניין את מסקנתו הברורה מתוך הסוגיא. לימים נעשה לגדול
                   .פוסקי ההלכה שבדור ובעשרים השנים האחרונות לחייו הנהיג את עולם התורה בארץ ובחו"ל

 ס"מ. נייר מחברת שורות כתוב בצפיפות אופיינית כולו בכתב יד קדשו של הגרי"ש X16עמ', 20 [2]     
.אלישיב.       מצב טוב-טוב מאוד. כתמי זמן בודדים

 $      200 $300 - 
$400
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מכתבי 69
רבנים 

אשכנזים

מכתב הרב מאיר 
להמן אל רבי 

ירמיה לעוו אב"ד 
ווערבוי. נדיר

מכתב מאת הרב מאיר להמן רבה של מיינץ, מייסד 'האיזראעליט' - העיתון הדתי החשוב בגרמניה, וסופר 
מחונן שהציל בספריו את מיטב הנוער מלרעות בשדות זרים. מגנצא, תרכ"ח [1868]. נדיר.            מכתב 
ארוך המתפרש על פני שלושה עמ' נייר מכתבים של ה'איזראעליט'. המכתב נשלח אל "אדמו"ר הרב הג'... 
אב"ד דק"ק וו"ב והמדינה יע"א". הנמהן הינו הגה"ק רבי ירמיה לעוו [תקע"א-תרל"ד], אב"ד ווערבוי ומגדולי 

רבני הונגריה במאה ה-19. המכתב כתוב בעיקר באידיש-דויטש. חלקו עוסק בענייני הלכה אך תוכנו לא 
נבדק לאשורו.           הרב ד"ר מאיר להמן [תר"ן-תקצ"א], תלמידו של רבי עזריאל הילדסהיימר - 

ממנהיגיה הבולטים של האורתודוקסיה היהודית בגרמניה ותנועת 'תורה עם דרך ארץ'. הוא אף הוסמך על-
ידו לרבנות. הרב להמן היה רב אורתודוקסי גרמני, פובליציסט וסופר. כאשר היה בן 23 נישא לבתו של הרב 

שמואל בונדי, ראש הקהילה האורתודוקסית במיינץ, ועבר להתגורר שם. בהמשך הכתירה אותו קהילה זו 
כרבּה. בשנת 1860 ייסד הרב להמן את העיתון "דער איזראעליט" (Der Israelit), בגרמנית, שהיה לעיתון 

החשוב של היהודים הדתיים בגרמניה ופעל עד לעליית הנאצים לשלטון. מפעל חייו של להמן היה כתיבת 
סיפורים לנוער, שבהם ראה 'צורך שעה' להצלת הדור הצעיר מהתבוללות גורפת. בדור האחרון יצאו רבנים 

ומחנכים בציבור החרדי נגד הקריאה בספריו, בטענה שהם אינם מתאימים לקו החינוכי החרדי העכשווי 
משום שהם כוללים תוכן לא מקובל על יחסי אהבה בין המינים וצידוד ברכישת השכלה כללית. בעקבות כך 

הוצאו הספרים בעיבוד מחודש של הסופרת ר. פרידמן, המותאם לסטנדרטים החרדים של סוף המאה ה-
20. מלבד הספרים לנוער, כתב הרב להמן גם ספרים תורניים: פירוש על מסכת אבות בשם "מאיר נתיב" 

ופירוש להגדה של פסח. כמו כן הוציא לאור את פירוש הר"ש סיריליאו, ממגורשי ספרד, על תלמוד ירושלמי 
סדר זרעים עם הערות.         [3] עמ', כ 22X14 ס"מ. דיו על גבי נייר רשמי מוטבע של 'Der Israelit', הכל 

בכתב ידו וחתימתו של הרב להמן.   מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול. קרעים זעירים בקיפולים.

 $      200 $300 - 
$500

מכתבי 70
אדמו"רים

מכתב קדום מאת 
'הסבא' רבי ישראל 
בער אודסר בנוגע 

לנסיעה לאומן. 
טבריה, תרפ"ח 

[1928]

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של הצדיק רבי ישראל בער אודסר בעל הפתק המפורסם. מנהיגם 
המסתורי של הפלג המוכר והצבעוני בברסלב הנקרא 'נ נח נחמ נחמן מאומן' (על שם הפתק). מגדולי 

מנהיגי ברסלב בדורות האחרונים.                        המכתב שלפנינו נשלח אל רעהו רבי יהודה לייב 
רוזנפלד (שהיה הראשון מאנ"ש בפולין שעסק בהדפסת ספרי רבינו). מכתב מלא באמונה פשוטה ללא שום 
חשבונות, כדרכה של ברסלב. וכה כותב ה'סבא' בעניין הנסיעה לאומן: "...ודע כי אין לי כסף על הוצאות, רק 

אני עושה את א פאס [-דרכון]" ה'סבא' מספר לרעו כי למען האמת אין לו כסף עבור הנסיעה (שבראשית 
המאה הקודמת עלתה הון רב, סכומים שלאדם עני כמו ה'סבא' לא הייתה כלל השגה בהם), אך ה'סבא' 
באמונתו    הפשוטה מכין לעצמו דרכון...                      מופלאים הם גם גילויי האחווה והרעות בין שני 

החסידים, כדרכם של גדולי ברסלב. המכתב מלא בלשונות של אהבה וקירבה שאין בנמצא בין שני ידידים 
בשום חוג אחר: "אהובי", "חביבי", "יקירי", "נפשי ולבבי" וכאלו הרבה לשונות של אהבה וידידות.               

     רבי ישראל בער אודסר [תרמ"ו-תשנ"ה], ייסד זרם בחסידות ברסלב המבוסס על פתקא מן השמים 
שהתגלתה אליו. הוא נולד בטבריה למשפחה של חסידי קרלין, בילדותו מצא בגניזה את הספר "השתפכות 

הנפש", אולם הספר היה ללא כריכה והוא לא ידע מי המחבר. הוא התלהב מהספר, ולמד בו בקביעות, 
והפך להיות חסיד ברסלב. הוא התגורר בסמוך ובשכנות לרבי מרדכי חיים סלאנים, אשר קירבו ודאג לו 

לדירת מגורים למרות היותו שייך לזרם חסידי סלונים שהתנגדו לחסידות ברסלב. בהמשך עבר גם 
לירושלים כדי ללמוד שם מזקני חסידות ברסלב. במרוצת הזמן התקבצה סביבו חבורה של חסידים שלמדו 

אצלו. בסוף ימיו נתפרסם בעקבות מכתב מסתורי על פתק שהתגלה לו משמים ועליו חתום רבי נחמן 
מברסלב "נ נח נחמ נחמן מאומן", ועל שם המעשה מכונה על ידי חסידיו "בעל הפתק". לאחר פטירתו 

הקימו תלמידיו חברת הוצאה לאור הנקראת "קרן ר' ישראל דב אודסר" על שמו שמדפיסה ומפיצה את 
ספריו עם שאר ספרי חסידות ברסלב. בשנת תשנ"ט התאגדו כמה מחסידיו והקימו על שמו את היישוב אבי 
הנחל במזרח גוש עציון על גבול מדבר יהודה. ספריו: אב"י הנחל; כתבי רבי ישראל; ליקוטי אמונה; ישראל 

סבא; שמע ישראל; ושיחות מתוך חיי הסבא.                  [1] דף נייר כפול, 13X14 ס"מ.       מצב טוב. 
כתמי זמן. סימני קיפול.

 $      500 $800 - 
$1,000

מכתבי 71
אדמו"רים

מכתב רבי ישראל 
בער אודסר על 
ערש-דווי בערב 

ראש השנה

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של הצדיק רבי ישראל בער אודסר בעל הפתק המפורסם. מנהיגם 
המסתורי של הפלג המוכר והצבעוני בברסלב הנקרא 'נ נח נחמ נחמן מאומן' (על שם הפתק). מגדולי 

מנהיגי ברסלב בדורות האחרונים.                 במכתב שלפנינו אין מופיעה שנת הכתיבה והוא נשלח בערב 
ראש השנה אל תלמידיו - חסידי ברסלב. מהמכתב אנו נוכחים לדעת כי ה'סבא' לקה בלבו והיה במצב 

מסוכן: "אני חולה מאוד... ורוקק דם בכל יום.. מוטל על ערש דוי בבית החולים ביסורים". אך עיקר כאבו של 
הסבא אינו על ייסוריו הגופניים, הוא מצטער על מה שעובר על חסידי ברסלב, שכידוע היו נרדפים מאוד: 
"וא"א לכם לתאר גודל צערי ועגמת נפשי... על מה שעובר עלינו (על חסידי ברסלב)". דבר נוסף המטריד 

את הסבא, אינו עצם שהייתו בבית החולים במצב מסוכן, אלא שאינו יכול להיות עם הקיבוץ הקדוש בראש 
השנה: "עתה בימים קדושים כאלו סמוך מאוד לראש השנה הק' אשר כבר היה לי הכנה גדולה לנסוע 

אצלכם... אני צריך להיות... בבית החולים".                     הסבא מעתיר מברכותיו: "ממני ידידכם ואוהבכם 
באמת בכל לב ונפש... ומברך אתכם בכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכה בישועות ונחמות וכל טוב, 

ישראל בער ברסלבר".                               רבי ישראל בער אודסר [תרמ"ו-תשנ"ה], ייסד זרם בחסידות 
ברסלב המבוסס על פתקא מן השמים שהתגלתה אליו. הוא נולד בטבריה למשפחה של חסידי קרלין, 

בילדותו מצא בגניזה את הספר "השתפכות הנפש", אולם הספר היה ללא כריכה והוא לא ידע מי המחבר. 
הוא התלהב מהספר, ולמד בו בקביעות, והפך להיות חסיד ברסלב. הוא התגורר בסמוך ובשכנות לרבי 

מרדכי חיים סלאנים, אשר קירבו ודאג לו לדירת מגורים למרות היותו שייך לזרם חסידי סלונים שהתנגדו 
לחסידות ברסלב. בהמשך עבר גם לירושלים כדי ללמוד שם מזקני חסידות ברסלב. במרוצת הזמן התקבצה 

סביבו חבורה של חסידים שלמדו אצלו. בסוף ימיו נתפרסם בעקבות מכתב מסתורי על פתק שהתגלה לו 
משמים ועליו חתום רבי נחמן מברסלב "נ נח נחמ נחמן מאומן", ועל שם המעשה מכונה על ידי חסידיו "בעל 

הפתק". לאחר פטירתו הקימו תלמידיו חברת הוצאה לאור הנקראת "קרן ר' ישראל דב אודסר" על שמו 
שמדפיסה ומפיצה את ספריו עם שאר ספרי חסידות ברסלב. בשנת תשנ"ט התאגדו כמה מחסידיו והקימו 

על שמו את היישוב אבי הנחל במזרח גוש עציון על גבול מדבר יהודה. ספריו: אב"י הנחל; כתבי רבי ישראל; 
ליקוטי אמונה; ישראל סבא; שמע ישראל; ושיחות מתוך חיי הסבא.                     [1] דף נייר, 22 ס"מ.      

 מצב טוב. כתמי זמן.

 $      500 $800 - 
$1,000
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מכתבי 72
אדמו"רים

מכתב מטלטל 
מאת הרה"ק רבי 
דוד הלברשטאם 

מיאשליסק רבו של 
רבי יענק'לה 

מפשעווארסק

 שנה טובה ומתוקה ייכתב ויחתם לחיים בספרם של צדיקים ואך טוב וחסד וברכה וחיים ועושר וכבוד"
 יסובבוהו ויזכה לעשות צדקה וחסד מתוך נחת ורחבה עד ביאת ינון"  (מברכות הרה"ק מיאשליסק במכתב
 שלפנינו)                     מכתב ארוך ומטלטל, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי
 אפרים דוד הלברשטאם אב"ד יאשליסק בנו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל נתן מברדיוב וחתן דודו רבי
 מנחם מנדל מפריסטיק.                      המכתב המטלטל שלפנינו אינו מתוארך אך נשלח מאירופה ככל
 ,הנראה סמוך לפרוץ השואה. במכתבו מספר הרבי על ניסיונותיו להיחלץ מעמק הבכא, ממש כארי בסוגר
 הרבי מתאר את מצבו הנורא: "תדע נא אהובי אשר עוד לא טעמתי טעם מר ודוחק כמו עתה ממשות רעב
 ...וחוסר כל". הרבי ממשיך בתיאור ניסיונות ההימלטות שלו: "וכבר ניסיתי בכמה אופנים להימלט מכאן
 :ולעת עתה אין לאל ידי בשום אופן לברוח מכאן... ואנוכי נע ונד... ואין מוצא ה' ירחם" הרבי ממשיך ומתחנן
 ונא לבל לשכוח לעשות בכל יכלתך... תראה להם את מכתבי ותחפשו עצה". ניסיונות ההימלטות לא צלחו"
 והרה"ק רבי אפרים דוד נספה בשואה עם זוגתו ותשעת ילדיהם.                     הרבי בשברון לבו מברך
 במכתבו ברכות נדירות: "שנה טובה ומתוקה ייכתב וייחתם לחיים בספרם של צדיקים ואך טוב וחסד וברכה
 וחיים ועושר וכבוד יסובבוהו ויזכה לעשות צדקה וחסד מתוך נחת ורחבה עד ביאת ינון... מברכו בכוח"ט
 ובישועה בכל עניינים לטובה... הק' אפרים דוד הלברשטאם".                  הרה"ק רבי אפרים דוד
 הלברשטאם [תרמ"ה-תש"ב], שימש כרב ואדמו"ר ביאשליסק ומישלניץ. רבי אפרים דוד נולד לאביו
 האדמו"ר רבי יחיאל נתן מבברדיוב (בנו של האדמו"ר רבי משה הלברשטאם מבברדיוב, בנו של האדמו"ר
 רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ, בנו של האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז, בעל הדברי חיים). רבי
 אפרים דוד נולד בצאנז והתמנה לרבה של יאשליסק. אחד מתלמידיו המפורסמים הוא האדמו"ר רבי
 יענק'לה לייזער מפשעוורסק, אשר למד אצלו יורה-דעה והוסמך על-ידו להוראה. מרבו זה קיבל ר' יענק'לה
                .גם עובדות והנהגות מצאצאי בית צאנז לענפיהם, והיה מספר אותם תדיר בשולחנותיו הטהורים
       .דף נייר, כ 28 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי משובץ, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו [1]            
.מצב טוב. סימני קיפול, קרעים בקיפולים ובשוליים עם פגיעה קלה ב-3 אותיות

 $      500 $800 - 
$1,000

מכתבי 73
אדמו"רים

מכתב זעקה 
לעזרה מאת 'בעל 
המופת' האדמו"ר 

הרה"ק רבי 
יחזקיה פיש 

ממאטעסאלקא

  "...תוושעו בתשועת עולמים ותתברכו ממעון הברכות... ברכות וישועות ימלאו כל בקשותיהם לטובה..."
 (מברכות הרבי במכתב)           מכתב זעקה נואשת לעזרה על סיפה של השואה, כולו בכתב יד קדשו
 .[1939] ובחתימתו של הצדיק הנשגב בעל המופת האדמו"ר רבי יחזקיה פיש ממאטעסאלקא. תרצ"ט
 מכתבי האדמו"ר נדירים ביותר.                              במכתבו המזעזע שלפנינו שנשלח אל יהדות אמריקה
 ממטסלקה שבהונגריה, מתנה הרבי הקדוש את מצב היהדות באירופה. הרבי משתמש ברמזים, בעקבות
 הצנזורה שלדברי הרבי העלימה את מכתבו הקודם. מהמכתב ניתן לראות כי כביכול הרבי מוותר על חייו
 שלו בבחינת "מוטב ייכנס החץ בי", ועיקר תחינתו לפעול עבור הצלת שני בניו.                      וכה כותב
 הרבי במכתבו המזעזע: " אדונים נכבדים! מעולם לא העמסתי על שום אדם בכאלה, אכן ידוע מעמדנו זה
 אשר אין יוצא ואין בא מחמת חמת המציק... בני חביבי ה"ה הרב מוה"ר אליעזר שליט"א... וגם אחיו הקטן
 הבחור החשוב מאוד נעלה... לקיים בהם מצוות פדיון שבויים (ההדגשה במקור)... כל המקיים נפש אחת
 מישראל כאילו קיים עולם מלא... קצר המצע מהשתרע לבאר ולתאר הלחץ זו הדחק... שתים שהן הרבה
 :ובאים כאחת". זעקתו לא נותרה ללא מענה ושני בניו ניצלו מהתופת. הרבי מסיים את מכתבו בברכות
               "תוושעו בתשועת עולמים ותתברכו ממעון הברכות... ברכות וישועות ימלאו כל בקשותים לטובה"
 האדמו"ר רבי יחזקיה פיש ממאטעסאלקא [תרמ"ה-תש"ד], בנו של האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן             
 ישעיהו פיש מהאדאס, בעל 'פרח מטה אהרן' ו'קדושת אהרן', מנכדי רבי יעקב פיש מקאלוב (איש סודו של
 מהרי"א מקאלוב), שנתברך על ידי הבעש"ט באריכות ימים וחי 113 שנים. משפחת פיש היתה מאבות
 החסידות בהונגריה במשך דורות. רבי יחזקיה פיש היה גדול מאוד בתורה בנגלה ובנסתר. לאחר פטירת
 אביו בשנת תרפ"ח, החלו לנהור אליו יהודים רבים לעצות ולברכות ושמו נתפרסם בעולם. הוא הקים בעירו
 ישיבה חשובה, ולימד תלמידים רבים. היה כל חייו מדוכא ביסורים. בשנת תש"ד נשלח עם בני קהלתו
 לאושוויץ וכל הדרך עודד את רוחם לקדש שם שמים באהבה, ולפני כניסתו לתאי הגזים אמר וידוי
 בהתלהבות, הי"ד. (אנצי' לחסידות, ב', עמ' קפט; אוצר הרבנים 9117). בנו, רבי אליעזר פיש אב"ד
    ."מאטעסאלקא, ניצל מהשואה והיגר לברוקלין, ניו-יורק, בה נתפרסם כאדמו"ר מהאדאס, בעל "נועם שיח
 ,ס"מ. הגלויה נושאת את לוגו האדמו"ר X15גלוית דואר, כתובה משני צדיה. כ 10 [1]                        
.מבוילת וחתומה, וכולה בכתב יד קדשו ובחתימתו של הרבי.       מצב טוב. סימני קיפול

 $   1,000 $2,000 - 
$3,000
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מכתבי 74
אדמו"רים

שיח שרפי קודש - 
מכתב מאת 

הרה"ק 
מקופיטשניץ אל בן-

דודו האדמו"ר 
מהוסיאטין

מכתב ארוך (למעלה ממאה מילים) על גבי נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב יד קדשו ובחתימת יד קדשו של 
האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ, אל שאר בשרו האדמו"ר רבי יעקב פרידמאן 
מהוסיאטין. המכתב כולו מלא בברכות לשנה טובה.                       במכתב אין מופיעים שנת או חודש 

הכתיבה, אך הוא נכתב בערב ראש השנה, כמופיע בראש המכתב: "יום ד' לסדר ובחרת בחיים" (מפרשת 
ניצבים, החלה תמיד סמוך לראש השנה). וכפי שניתן להיווכח גם מאופי הברכות שעיקרן איחולים לקראת 

השנה החדשה.              במכתב שלפנינו ניתן לנשום אוויר פסגות, מסוד שיח שרפי קודש של שני בני 
הדודים האדמו"רים בממלכת רוז'ין - החצר החסידית המלכותית, וצאצאי הרה"ק מרוז'ין שגדולי דורו היו 

כפופים למרותו, והיה נקרא 'מלך ישראל'.                וכה כותב הרבי בין היתר: "באור פני מלך חיים ושפע 
שפע קודש". הרבי מקופיטשניץ פונה אל בן דודו הרבי מהוסיאטין בכינוי "פני מלך", הנקשר עם גינוני 

המלכות בחצר רוז'ין (למרות שרבי יעקב עצמו, בניגוד לאדמו"רי רוז'ין, נהג בפשטות יתירה). נציין כי הרבי 
כותב באורח נדיר, את המילה "שפע" פעמיים! (דבר בעל משמעות מיוחדת בקרב החסידים). הרבי מוסיף 

ומברך במכתבו באופן יוצא מן הכלל: "...מעמקי לבבי ונפשי את ברכתי לכ"ק שליט"א ולכל בית קדשו... 
לשנה טובה ומתוקה, יכתב ויחתם לחיים בספרם של צדיקים גמורים, לחיים טובים של שלום".                   

        האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל [תרמ"ח-תשכ"ז], היה האדמו"ר השני של חסידות קופיטשניץ. 
נולד בהוסיאטין לרבי יצחק מאיר העשיל אבי חסידות קופיטשניץ, ולגיטל בתו של רבי מרדכי שרגא פרידמן, 

אבי חסידות הוסיאטין. באלול תרס"ט נישא לשרה ברכה בת דודו רבי משה מרדכי השיל, האדמו"ר 
ממז'יבוז'-וורשה, בנו של רבי אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז'. לאחר נישואיו התגורר תקופה קצרה 

בוורשה, שם התוודע לאדמו"רי פולין. לאחר מכן חזר לקופיטשניץ. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ברח 
עם אביו ומשפחתו לווינה, שם סייע במלאכת הארגון והסיוע להמוני הפליטים. לאחר פטירת אביו בשנת 

תרצ"ו מונה לממלא מקומו באדמו"רות. לאחר האנשלוס עזב את וינה ונסע לארצות הברית בה הקים בשנת 
תרצ"ט את חצרו. והיה מהדמויות החשובות ביותר בארה"ב. סיפורים רבים מסופרים אדות אישיותו 

המיוחדת ורחמיו על כל יהודי. מקום ציונו בבית העלמין העתיק בטבריה סמוך לדודו הרה"ק רבי ישראל 
מהוסיאטין זיע"א. נכדו ממלא מקומו נחשב כיום לזקן אדמו"רי רוז'ין.              האדמו" רבי יעקב פרידמן 

[תרל"ט-תשי"ז], היה האדמו"ר מהוסיאטין בין השנים תש"ט-תשי"ז. הוא נולד בבוהוש שברומניה לרבי 
יצחק פרידמן, מייסד חסידות בוהוש, בנו של הרב שלום יוסף פרידמן, ונכדו של רבי ישראל פרידמן מרוז'ין 
מייסד שושלת בית רוז'ין, שהיה נינו של המגיד ממזריטש. מצד סבתו (אם אביו) היה צאצא של הרב יחיאל 

מיכל מזלוטשוב, הרב אברהם יהושע השיל מאפטא ועוד. מצד אמו היה צאצא של הרב מנחם מנדל הגר 
מקוסוב, הרב משה לייב מסאסוב ואדמו"רים נוספים. נקרא בשם "יעקב" מאחר שנולד במוצאי שבת פרשת 

תולדות, בה מסופר על הולדת יעקב. עוד בהיותו פעוט שודך עם קרובת משפחתו (בת דודה שנייה), חיה 
שרה רחל, בתו של רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין. החל מנישואיו ועד לפטירת חותנו (במשך כ-54 שנים), 
חי ופעל בסמיכות אליו. עם פטירת חותנו בחנוכה תש"ט (1949) מילא את מקומו על פי צוואתו.              
[1] דף נייר, 21 ס"מ. נייר מכתבים רשמי כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר מקופיטשניץ.       

מצב טוב מאוד. נקבי תיוק סימני קיפול.

 $      200 $300 - 
$500

מכתבי 75
אדמו"רים

מכתב מאת 
האדמו"ר 

מהוסיאטין אל גדול 
חסידיו בעל ה'ציץ 

אליעזר'

מכתב ברכה כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין, אל גדול חסידיו 
הדיין המפורסם וחבר בית הדין הגדול רבי אליעזר יהודה ולדינברג. תל אביב, תשט"ו [1955].                 

הרבי מברך במכתב: "יהי נועם ה' עליו ויזכהו לשקוד על דלתות התוה"ק מתוך הרחבת הדעת ולא ימוש 
מעשות פרי הלולים". ברכה שכמובן התקיימה במלואה בהיות ה'ציץ אליעזר' אחד מחשובי הדיינים בארץ 
ובעולם, ו'פרי הילוליו' - סדרת הספרים החשובה ציץ אליעזר המהווים ספרי יסוד בפסיקת ההלכה. ('פרי 

הילולים' נוסף הוא כמובן בנו רבי שמחה בונים ולדינברג, שבניגוד לאביו שתמך בציונות, רבי שמחה בונים 
הפך להיות מגדולי הקנאים ורבם של חסידי סאטמר בירושלים).               הרב יעקב פרידמן [תרל"ט-

תשי"ז, 1878-1956], בן הרה"ק רבי יצחק פרידמן מבוהוש, וחתן הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין שניהם 
מגדולי האדמורי"ם בדורם, וצאצא ישיר בן אחר בן להרה"ק מרוז'ין שגדולי דורו היו כפופים למרותו, והיה 

נקרא 'מלך ישראל'. ייסד עם קרוביו רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ' ורבי שלמה חיים פרידמן 
מסדיגורה את ההסתדרות החסידית-ציונית 'חברת יישוב ארץ ישראל'. מצד סבתו (אם אביו) היה רבי יעקב 

צאצא של הרב יחיאל מיכל מזלוטשוב, הרב אברהם יהושע השיל מאפטא ועוד. מצד אמו היה צאצא של 
הרב מנחם מנדל הגר מקוסוב, הרב משה לייב מסאסוב ואדמו"רים נוספים. עוד בהיותו פעוט שודך עם 

קרובת משפחתו (בת דודה שנייה), חיה שרה רחל, בתו של רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין. החל מנישואיו 
ועד לפטירת חותנו (במשך כ-54 שנים), חי ופעל בסמיכות אליו. עם פטירת חותנו בחנוכה תש"ט (1949) 

מילא את מקומו על פי צוואתו.              [1] דף נייר, 21 ס"מ. נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב יד קדשו 
ובחתימתו של האדמו"ר מהוסיאטין.       מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      200 $300 - 
$500

מכתבי 76
אדמו"רים

מכתב היסטורי 
מאת האדמו"ר 
ה'אמרי שאול' 

ממודז'יץ אודות 
הצלתו מהשואה

 ונזכה כולנו לחזות בהתגלות ישראל במהרה..."  (מברכות הרבי במכתב שלפנינו)                      מכתב..."
 ארוך, כולו בכתב יד קדשו ובחתימת ידו (פעמיים!) של האדמו"ר רבי שאול ידידיה טאוב ממודז'יץ. אודות
 הצלתו של האדמו"ר מגיא ההריגה בפולין. המכתב נשלח אל הרב דוד פרקוביץ מירושלים. אוטווצק, ת"ש
 .המכתב שלפנינו נכתב כאמור בשנת ת"ש, בשיא תוקפה של השואה הארורה                       .[1940]
 הרבי מספר במכתבו על הצרות, הנדודים והסבל האיום העוברים עליו ועל בני משפחתו, שנמלטו
 מהגרמנים ונאסרו על ידי הרוסים. הוא מספר גם על בנו בן השנתיים שאצבעותיו קפאו מן הקור ל"ע. הרבי
 'בעדינותו רומז לרב פרקוביץ כי כסף יעזור לו מאוד להיחלץ מגיא ההריגה, והוא מודה לו מאוד על ה'דרישה
-(ככל הנראה המדובר בסידור סרטיפיקאט). בסוף המכתב מודה הרבי שוב בנפרד לר' מאיר ברלין (בר
 אילן) על השתדלותו למענו וחותם שוב את שמו. הרבי מסיים את מכתבו בברכות.                     האדמו"ר
 רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב [תרמ"ז-תש"ח], האדמו"ר השני ממודז'יץ. בשנת תרפ"ט עבר לאוטבוצק
 הסמוכה לוורשה - שם גם נכתב המכתב שלפנינו - והוא הקים שם ישיבה בשם 'תפארת ישראל'. לחצרו
 נהרו חסידים ומעריצים רבים מכל רחבי פולין. בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הצליח להימלט
 לארצות הברית דרך יפן. בזמן מנוסתו הלחין ניגונים ששיקפו את האסון הנורא של העם היהודי בעת
 המלחמה. משערים כי בימי חייו הלחין בין 1,500-2,000 ניגונים, חלקם פשוטים וחלקם מסובכים
 ומורכבים. הרבי הלחין 5 ניגונים כל כך מסובכים שהתייחסו אליהם כאל אופרות. האופרה ה-4 חוברה בעת
 .'הפלגתו לארצות הברית ולכן כונתה "אופרת הים". דברי תורתו נאספו בספרים 'אמרי שאול' ו'ישא ברכה
 .ס"מ X28כממלא מקומו הוכתר בנו רבי שמואל אליהו טאוב 'האמרי אש'.                         [1] דף נייר, 21
 דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של הרבי.       מצב טוב. סימני קיפול, קרעים
.בקיפולים ובשוליים ללא חיסרון בטקסט

 $      700 $1,000 - 
$1,500
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מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

מכתבי 77
אדמו"רים

 הצלחה, בריאות"
 "ואריכות ימים
 מאת האדמו"ר
 הרה"ק רבי שלמה
 מבאבוב, ברוקלין
[1980] נ.י. תש"מ

 תפארת גדולה ועטרת ישועה... יברך ה' חילו ופועל ידיו ירצה ויצליח בכל אשר יפנה ויהיה שבע רצון ומלא'
       ברכת ה' בבריאות השלימות ואורך ימים ישביעהו ויראהו בישועתו...''  (מברכות הרבי במכתב שלפנינו)
 מכתב עמוס בברכות מופלאות, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם  
 מבאבוב, אל הנדיב ר' ישראל איסר שמוודלר.      הרבי מברך במכתבו את כל הברכות שאדם יכול לבקש
-] "ויותר מכך: "גדולה"; "ישועה"; "ברכה"; "עצמה" [-יברך ה' חילו]; "הצלחה"; "אושר" [-שבע רצון]; "שפע
 מלא ברכת ה']; "בריאות"; "אריכות-ימים" ועוד.                  רבי שלמה הלברשטאם האדמו"ר מבאבוב
 [תרס"ח-תש"ס], האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות באבוב. רבי שלמה שיקם את הריסות בית באבוב
 לאחר השואה, והפך אותה לאחת החצרות החסידיות הגדולות בעולם. הוא נודע במיוחד כמנהיג שהתרחק
 ממחלוקת. נולד לאביו האדמו"ר בן ציון הלברשטאם רבה של העיירה באבוב שבגליציה. בשנת תרצ"א עבר
 אביו לעיירה טשעבין ומינה את רבי שלמה לרב הצעיר של העיירה באבוב. הוא סייע רבות לאביו בניהול
 החסידות ובפרט את רשת ישיבות באבוב אשר מנתה למעלה מ-30 סניפים. בתקופת השואה סבל קשות
 וניצל בנס. לאחר השואה עקר לארצות הברית, שם הקים מחדש את מוסדות החסידות. יחד אתו שרד את
 .השואה בנו, הרב נפתלי צבי הלברשטאם, אשר לימים מילא את מקומו כאדמו"ר. הרבי הלחין כ-80 ניגונים
       .חידושי תורתו בקבצי כרם שלמה ובליקוטי כרם שלמה (ראה גם: אנציקלופדיה לחסידות ח"ג עמ' תשו)
 26ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי ומשובח, כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו שלXדף נייר, 18 [1]      
.הרבי.   מצב טוב מאד. סימני קיפול

 $      500 $800 - 
$1,000

מכתבי 78
אדמו"רים

חכמת אדם, 
ברכות נדירות 

בכתב יד קדשו של 
ה'ישועות משה' 

מויז'ניץ

חכמת אדם - הלכה, מאת בעל ה'חיי אדם'. בדף שלפני השער הקדשה ארוכה, ובה ברכות נדירות בכתב יד 
קדשו ובחתימתו של האדמו"ר מויז'ניץ הרה"ק רבי משה יהושע הגר.        הרבי כותב בין היתר: "יהא רעוא 

מן שמיא שיזכה לעבוד את הבורא ית"ש מתוך נחת דקדושה והרחבת הדעת ולראות דור ישרים יבורך 
ושמחה דקדושה ישרה בביתו כל ימי חייו... הק' משה יהושע בהה"צ שליט"א ".          האדמו"ר רבי משה 
יהושע הגר בעל ישועות משה מויז'ניץ [תרע"ו-תשע"ב], נשיא מועצת גדולי התורה, גאון מופלא בכל מכמני 

התורה נגלה ונסתר, בעל מאור פנים והדרת פנים, שריד לאדמור"י הדור הקודם. נהג נשיאותו ברמה 
למעלה מארבעים שנה מעת עלותו על כס אביו האדמו"ר בעל "אמרי חיים".         קיד, קמב; לו, ז דף. 24 

ס"מ.    מצב טוב. דפים וכריכה מנותקים חלקית. שדרה חסרה.

 $      400 $600 - 
$800

חפצי 79
צדיקים 
וקמיעות

מפתח הפרנסה - 
קמיע שניתן מידיו 
הקדושות של רבי 

ישעיה'לה 
מקרעסטיר. בדוק 

ומנוסה

קמיע על קלף שניתן מידיו הקדושות של הצדיק הפלאי ובעל המופת הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר 
שנודע כ'בעל מפתח הפרנסה', ונודע בכך שקמיעותיו חוללו ניסים מעל לדרך הטבע. "איתמחי גברא 
ואתמחי קמיע - מובטח הוא שכל קמיעותיו יפעלו את פעולתם הרצויה".                       לפנינו אחד 

הקמיעות הבודדים ששרדו בעולם, שישנה עליהם מסורת משפחתית ברורה על כך שניתנו מידיו הקדושות 
של רבי ישעיה'לה. קמיע נדיר זה שרד בדרך לא דרך את כל המלחמות ותהפוכות העולם מימות רבי 

ישעיה'לה ועד היום, והיה שמור בחרדת קודש בידי משפחת שטיין מהונגריה (ראה אישור מצורף). רבי 
ישעיה'לה גם הורה שאפשר להעביר את קמיעותיו מאחד לשני והקמיע אינו מיוחד למי שנתנוהו עבורו.       

את כח מסירת הקמיעות קיבל רבי ישעיה'לה מרבו רבי צבי הירש מליסקא אשר קיבל את הדבר מרבו 
הרה"ק בעל 'ישמח משה' מאוהעל, אשר כידוע השתמש הרבה במסירת קמיעות להושיע את בני ישראל. 
את הקמיע היה רבי ישעיה'לה מצווה לסופרו לכתוב, בכתיבה אשורית, בדיו על גבי קלף, ורבי ישעיה'לה 
היה מברך עליו ומוסרו בידיו הקדושות למבקש הישועה. בקמיע נכתבו השמות הקדושים: "ילשת באשר 

בוליב" (בשורה העליונה). שמות אלו יוצאים מראשי התיבות של הפסוקים: ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה 
ְּבַאְרְמנֹוָתִי (תהילים קכ"ב, ז); לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶל (תהילים צ"א, י), משולבים 

לסירוגין. ובשורה השניה מופיעים השמות הקדושים: "והאפה הב מוג ולה", היוצאים מראשי התיבות של 
מילות הפסוק: "ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקֹטן ְוַעד ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח" (בראשית 

י"ט, י"א).              אחד מאמצעי המופת שהיו נקוטים בידיו של הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר, היה 
כתיבת קמיעות ונתינתם כדי להפקד בדבר ישועה ורחמים מעל לדרך הטבע, ולהגן על אלו שזכו בו ועל 

צאצאיהם מכל צר ומצוק. הקמיע חולל ניסים במיוחד בשדה הפרנסה, ניסים גלויים ומפעימים שעברו מפה 
לאוזן בחרדת קודש. בספר מופת הדור מובא המעשה בבעל המכבסה שמתחריו הגויים התנכלו לו ורבי 

ישעיל'ה נתן לו קמיע כדוגמת זה שלפנינו. בעלי המכבסה המתחרים שלחו נער להצית את המכבסה, והנער 
"הוכה בסנורים" ולא מצא את מכבסת היהודי והצית בטעות את המכבסה של אותם מתחרים גויים. 

מפורסמות העדויות כי כל מי שהחזיק בקמיע בזמן השואה ניצול באופן ניסי. הרה"ח רבי אהרן פרידמן זצ"ל 
מבני ברק שברשותו היה קמיע כזה שקיבל מידיו הקדושות של רבי ישעיה'לה לצורך קבלת פטור משירות 

צבאי, (פטור שניתן בצורה פלאית, על ידי כך שהגיע מפקד בדרגה גבוהה ושלח אותו הביתה ללא בדיקה או 
חקירה). רבי אהרון פרידמן עבר עם הקמיע את כל מאורעות השואה וניצל לא אחת בניסי ניסים. גם בארץ 

המשיך הקמיע להגן על צאצאיו כפי אשר כבר פורסם ברבים, במעברי המכס וכו'. שרשרת המופתים 
והישועות שהיו רגילים אצל הרה"ק רבי ישעיה'לה, לא פסקה עד ימינו אנו, ואותם בודדים המחזיקים בקמיע 

כיום, מעידים כי זכו באופן גלוי לשפע רב ושמירה עליונה.                         מצורף אישור חתום מאת 
המשפחה על מקוריות הקמיע.         25X60 מ"מ. דיו על גבי קלף. נתון במסגרת עתיקה עשויה עץ בעלת 
חלון זכוכית, עם ִמתלה לתליה מעל פתח הבית. מצב טוב.                   * שימו לב: עמלת פריט זה חייבת 

במע"מ ללא יוצא מן הכלל.

 $ 10,000 $20,000 - 
$30,000

חפצי 80
צדיקים 
וקמיעות

מכנסי בד קודש 
של גדול 

המקובלים בדורות 
האחרונים - ה'בבא 

סאלי'

ם"!  (ויקרא ט"ז)      מכנסי בד קודש של..." ֶדׁש ֵה֔ ּו ַעל־ְּבָׂשרֹו֒... ִּבְגֵדי־ֹק֣ ְכְנֵסי־ַב֮ד ִיְהי֣ ׁש ּוִמֽ ֶדׁש ִיְלָּב֗ ד ֹק֜ ֶנת־ַּב֨  ְּכֹתֽ
 גדול המקובלים בדורות האחרונים, האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא - ה'בבא סאלי' . את מכנסי הבד עטה
 בבא סאלי במשך שנים רבות על גופו הטהור ממש, ללא שום חציצה, כמאמר הגמרא על מכנסי הכהונה
 (יומא כג:) "מנין שלא יהא דבר קודם למכנסים - שנאמר ומכנסי בד ילבש על בשרו".       גדולי החסידות
 גילו את גודל הקדושה הטמון בחפצי הצדיקים וכלי תשמישם ושבכוחם לפעול ישועות. מספרים בשם
 הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע שאמר שבכלי שנתן לו רבו הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע בזו הכלי יש
 לו כח לעשות נסים ונפלאות (דברי בינה, דף מז). מקור הדברים לחשיבות כלי תשמישו של הצדיק מובא
 כבר בשם ה'בעל שם טוב' הקדוש, על ידי נכדו בעל דגל מחנה אפרים (בפרשת בא): 'שכל מה שיש לאדם
 הן עבדיו ומשרתיו ובהמותיו ואפילו כל הכלים שלו כולם הם ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו'. ואף
 ה'חתם סופר' שאינו נמנה על החסידים כתב בפרשת תולדות: משמע בירושלמי דמלבושיו של אדם נאצלים
 מקדושתו של הלובש והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו רוח לטוב ולמוטב, בסוד אשר ילבשם תחתיו
 מבניו.      לפנינו חפץ קדושה אישי ביותר, אותו כאמור לבש בבא סאלי על גופו הטהור ממש ללא שום
 חציצה, והוא מסוגל לשפע פרנסה (מידת היסוד), לזיווגים (שהרי מכנסי כהנים מכפרים על ג"ע), לרפואה
 ולשמירה.          רבי ישראל אבוחצירא [תר"ן-תשמ"ד 1889-1984], בנו של רבי מסעוד רבה של תאפיללת
 (מרוקו), ונכדו של הצדיק בעל ה'אביר יעקב'. כיהן כרבה של ארפוד שבמרוקו. בערוב ימיו עלה לארץ
 ישראל וקבע את מקום מושבו בעיירה נתיבות. התפרסם כקדוש עליון, וחולל מופתים וניסים כאחד מן
 הקדמונים. מברכותיו לא נפל דבר והיו מתקיימות כלשונן. היה מקובל על כל העדות והחוגים, אשכנזים
 וספרדים, וכולם העריצו אותו. מאות ואלפים הגיעו להתברך מפיו ולהיוושע, ביניהם היו גדולי הרבנים
 והאדמורי"ם ששיחרו לפתחו.          מכנסי כותנה צחורות. מצב טוב. סימני שימוש ומעט פרימות של
.התפרים. מצורף אישור חתום מאת הרבנית סימא אלמנת המשב"ק המיתולוגי ר' אליהו אלפסי

 $   2,000 $5,000 - 
$7,000
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חפצי 81
צדיקים 
וקמיעות

הטלית של עמוד 
התפילה והחסד 

האדמו"ר מטאהש, 
זקן האדמו"רים 

בדורו

 ְוַהַּטִּלית ִיְפרֹוׂש ְּכָנָפיו ֲעֵליֶהם ְוַיִּציֵלם, ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף"       הטלית של האדמו"ר הרה"ק רבי"
 משולם פייש סג"ל מטהאש, בטלית זו התעטף הרבי במשך כשנתיים תמימות, ותחתיה עבד את עבודתו
 .הנוראה בתפילותיו המפורסמות רוויות ההוד אשר ארכו שעות על גבי שעות להעתיר לישועת הכלל והפרט
 חפץ קדושה ראשון במעלה של אחד מצדיקי הדורות האחרונים. מצורפים אישורים חתומים מאת המשב"ק
 הרב יעקב זוסמאנן סופר ומאת קושר הציצית שלפנינו עבור האדמו"ר, ר' פנחס ברוך הלפרין.          גדולי
 החסידות גילו את גודל הקדושה הטמון בחפצי הצדיקים וכלי תשמישם ושבכוחם לפעול ישועות. מספרים
 בשם הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע שאמר שבכלי שנתן לו רבו הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע בזו
 הכלי יש לו כח לעשות נסים ונפלאות (דברי בינה, דף מז). מקור הדברים לחשיבות כלי תשמישו של הצדיק
 מובא כבר בשם ה'בעל שם טוב' הקדוש, על ידי נכדו בעל דגל מחנה אפרים (בפרשת בא): 'שכל מה שיש
 .'לאדם הן עבדיו ומשרתיו ובהמותיו ואפילו כל הכלים שלו כולם הם ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו
 ואף ה'חתם סופר' שאינו נמנה על החסידים כתב בפרשת תולדות: משמע בירושלמי דמלבושיו של אדם
 נאצלים מקדושתו של הלובש והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו רוח לטוב ולמוטב, בסוד אשר ילבשם
 תחתיו מבניו.          סגולה יתירה נודעת לטלית, מלבד המצווה מדאורייתא אותה אנו מזכירים שלוש
 פעמים ביום - בקריאת-שמע. הרי הטלית, של אחד מצדיקי הדורות, מהווה שמירה מן המזיקים, ואף סגולה
 לזיווג. כמובא בכתבי האר"י (פרי עץ חיים, שער הציצית, פרק ב').           רבי משולם פייש סג"ל לאווי
 [תרפ"א-תשע"ה], האדמו"ר הרביעי של חסידות טאהש (חסידות המונה כעשרת אלפים חסידים ברחבי
 העולם). הרבי היה זקן האדמו"רים בדורו, משרידי דור דעה, שמסכת חייו הייתה כולה קדושה, תורה
 ותפילה, לצד מעשים כבירים של צדקה וחסד. עבודתו בעריכת השולחנות הייתה מחזה נורא הוד, בסביבות
 השעה 12 בלילה נטל ידיים לסעודת שחרית, והייתה זו הסעודה היחידה שאכל במשך היום. נטילת ידים
 הייתה אורכת משך זמן רב מאוד (האדמו"ר מסקווירא אמר על כך: שידוע בשם הבעש"ט, שאת סוד נט"י
 אין מגלין אלא לחד בדרא, וכשנפטר ה'אור החיים' גילו אותו לבעש"ט. והפטיר הרבי מסקווירא "שבדורינו
 בעל סוד נט"י הוא הטאשער רבי").          מצוות הצדקה הייתה פרק מיוחד במסכת חייו הקדושה, וצדקת
 פרזונו לא נראתה כמותה אף בדורות קודמים. את כל כספי הפדיונות הרבים חילק לנזקקים, כאשר הגבאים
 רואים ועיניהם כלות. מסופר על יהודי נגיד ועשיר גדול, שנכנס אל האדמו"ר לקבל ברכה, והשאיר מעטפה
 עם צ'ק על סכום עתק של רבבות דולרים לפדיון נפש. לאחר שיצא מהאדמו"ר, התעכב מעט ושוחח עם
 הגבאים, וכשפנה לעבר רכבו בכדי לשוב לביתו פנה אליו יהודי שביקש להצטרף לנסיעה, והלה הסכים
 בשמחה. בדרך ראה הנגיד כי הטרמפיסט פותח מעטפה, זו הייתה המעטפה שהנגיד השאיר אצל
 האדמו"ר, וכנראה היהודי האורח, שהיה נזקק, נכנס אחריו לאדמו"ר, והאדמו"ר נתן לו את המעטפה כמות
 שהיא.          הרבי נודע בדבקותו הגדולה בהשם, ידועה האמרה בשמו: "אילו היו לי כ"כ הרבה דולרים
 כמספר הפעמים שאני חושב ביום 'וכולה קמיה (כל העולם לפני ה') כלא חשיב (אינו נחשב למאומה)' הייתי
 עשיר גדול" , לאחר כמה רגעים תיקן את עצמו ואמר "אפילו אילו היה לי רק 'סנטים' כמספר הפעמים שאני
 חושב ביום 'וכולה קמיה כלא חשיב', הייתי גם כן עשיר גדול" . מופתים לרוב 'התגלגלו תחת שולחנו' מדי יום
 .ביומו, ורוח הקודש דיברה מתוך פיו. דברי תורתו נדפסו בסדרת הספרים 'עבודת עבודה'.          מצב טוב
 סימני שימוש רבים. וסימני זיעת האדמו"ר. מעט פרימות בשוליים. מצורפים שני אישורים חתומים על
.אותנטיות הטלית, ועל כך שהרבי השתמש בה במשך שנתיים

 $   5,000 $7,000 - 
$10,000

חפצי 82
צדיקים 
וקמיעות

הגארטעל הלבן 
של האדמו"ר 

הרה"ק רבי משולם 
פייש סג"ל מטהאש

ם" (שמות כ"ט)" ת עֹוָל֑ ם ְּכֻהָּנ֖ה ְלֻחַּק֣ ה ָלֶה֛ ת ְוָהְיָת֥ יו ְוָחַבְׁשָּת֤ ָלֶה֙ם ִמְגָּבֹע֔ ן ּוָבָנ֗ ט ַאֲהֹר֣ ם ַאְבֵנ֜            ְוָחַגְרָּת֩ ֹאָת֨
 הגארטעל (אבנט) הלבן של האדמו"ר הרה"ק רבי משולם פייש סג"ל מטהאש, אותו היה הרבי אוזר סביב
 גופו הקדוש בשבתות, בימים טובים ובימים הנוראים, במשך שנים רבות תמידים כסדרם, בעת תפילותיו
 המפורסמות רוויות ההוד אשר ארכו שעות על גבי שעות להעתיר לישועת הכלל והפרט, ובעת עריכת
          .שולחנותיו הטהורים אשר לפני ה'. מצורף אישור חתום מאת המשב"ק הרב חיים יחזקאל גאדענגער
 ,האבנט משמש כלבוש מיוחד לתפילה ולעשיית מצוות ומסמל שררה וגדולה. הוא גבוה משאר המלבושים
 והוא משמש כמעין ממוצע בין המלבושים הגשמיים לרוחניים. האבנט היה אחד מבגדי החובה של הכהנים
 בבית המקדש, שם הוא כיפר על הרהורי הלב, כמובא במסכת ערכין (דף ט"ז). אפילו ברכה מיוחדת נתקנה
 לכבודו מדי יום בברכות השחר "אוזר ישראל בגבורה". סיפורי מופתים רבים נקשרו באבנטיהם של צדיקי
 החסידות, יותר מבכל שאר המלבושים. מפורסם הסיפור על הרה"ק מאפטא שחגר את הרה"ק מרוז'ין
 באבנט בהפטירו "אני מקיים בזה מצוות גלילה". כידוע, הבעל שם טוב כאשר היה רוצה להציל מישהו
                                ."!ברוחניות או בגשמיות, או לגרום לו לקפיצת הדרך היה מצווה עליו "אחוז באבנטי
 רבי משולם פייש סג"ל לאווי [תרפ"א-תשע"ה], האדמו"ר הרביעי של חסידות טאהש (חסידות המונה
 כעשרת אלפים חסידים ברחבי העולם). הרבי היה זקן האדמו"רים בדורו, משרידי דור דעה, שמסכת חייו
 הייתה כולה קדושה, תורה ותפילה, לצד מעשים כבירים של צדקה וחסד. עבודתו בעריכת השולחנות הייתה
 מחזה נורא הוד, בסביבות השעה 12 בלילה נטל ידיים לסעודת שחרית, והייתה זו הסעודה היחידה שאכל
 במשך היום. נטילת ידים הייתה אורכת משך זמן רב מאוד (האדמו"ר מסקווירא אמר על כך: שידוע בשם
 הבעש"ט, שאת סוד נט"י אין מגלין אלא לחד בדרא, וכשנפטר ה'אור החיים' גילו אותו לבעש"ט. והפטיר
 הרבי מסקווירא "שבדורינו בעל סוד נט"י הוא הטאשער רבי").              מצוות הצדקה הייתה פרק מיוחד
 במסכת חייו הקדושה, וצדקת פרזונו לא נראתה כמותה אף בדורות קודמים. את כל כספי הפדיונות הרבים
 חילק לנזקקים, כאשר הגבאים רואים ועיניהם כלות. מסופר על יהודי נגיד ועשיר גדול, שנכנס אל האדמו"ר
 לקבל ברכה, והשאיר מעטפה עם צ'ק על סכום עתק של רבבות דולרים לפדיון נפש. לאחר שיצא
 מהאדמו"ר, התעכב מעט ושוחח עם הגבאים, וכשפנה לעבר רכבו בכדי לשוב לביתו פנה אליו יהודי שביקש
 להצטרף לנסיעה, והלה הסכים בשמחה. בדרך ראה הנגיד כי הטרמפיסט פותח מעטפה, זו הייתה
 ,המעטפה שהנגיד השאיר אצל האדמו"ר, וכנראה היהודי האורח, שהיה נזקק, נכנס אחריו לאדמו"ר
 והאדמו"ר נתן לו את המעטפה כמות שהיא.                  הרבי נודע בדבקותו הרבה בהשם, ידועה האמרה
 בשמו: "אילו היו לי כ"כ הרבה דולרים כמספר הפעמים שאני חושב ביום 'וכולה קמיה (כל העולם לפני ה')
 כלא חשיב (אינו נחשב למאומה)' הייתי עשיר גדול" , לאחר כמה רגעים תיקן את עצמו ואמר "אפילו אילו
 . "היה לי רק 'סנטים' כמספר הפעמים שאני חושב ביום 'וכולה קמיה כלא חשיב', הייתי גם כן עשיר גדול
 מופתים לרוב 'התגלגלו תחת שולחנו' מדי יום ביומו, ורוח הקודש דיברה מתוך פיו. דברי תורתו נדפסו
 בסדרת הספרים 'עבודת עבודה'.               אבנט משי רבני צחור ועבה, שזור עשרים חוליות, כ 3.5 מטרים
 ,ארכו וכ 5 ס"מ רחבו.                  מצב טוב מאוד. סימני שימוש. מצורף אישור חתום על אותנטיות האבנט
.ועל כך שהרבי השתמש בו במשך תקופה ארוכה בשבתו ובמועדים

 $   4,000 $6,000 - 
$8,000
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חפצי 83
צדיקים 
וקמיעות

הגארטעל הלבן 
של האדמו"ר 

מריבניץ

ם" (שמות כ"ט)" ת עֹוָל֑ ם ְּכֻהָּנ֖ה ְלֻחַּק֣ ה ָלֶה֛ ת ְוָהְיָת֥ יו ְוָחַבְׁשָּת֤ ָלֶה֙ם ִמְגָּבֹע֔ ן ּוָבָנ֗ ט ַאֲהֹר֣ ם ַאְבֵנ֜                ְוָחַגְרָּת֩ ֹאָת֨
 הגארטעל (אבנט) הלבן של האדמו"ר הרה"ק רבי חיים זנוויל אברמוביץ מריבניץ, אותו היה                    
 ,הרבי אוזר סביב גופו הקדוש בשבתות, בימים טובים ובימים הנוראים, במשך שנים רבות תמידים כסדרם
 ,בעת תפילותיו המפורסמות רוויות ההוד אשר ארכו שעות על גבי שעות להעתיר לישועת הכלל והפרט
        .ובעת עריכת שולחנותיו הטהורים אשר לפני ה'. מצורף אישור חתום מאת המשב"ק הרב בן ציון אדלר
 האבנט משמש כלבוש מיוחד לתפילה ולעשיית מצוות ומסמל שררה וגדולה. הוא גבוה משאר       
 המלבושים, והוא משמש כמעין ממוצע בין המלבושים הגשמיים לרוחניים. האבנט היה אחד מבגדי החובה
 של הכהנים בבית המקדש, שם הוא כיפר על הרהורי הלב, כמובא במסכת ערכין (דף ט"ז). אפילו ברכה
 מיוחדת נתקנה לכבודו מדי יום בברכות השחר "אוזר ישראל בגבורה". סיפורי מופתים רבים נקשרו
 באבנטיהם של צדיקי החסידות, יותר מבכל שאר המלבושים. מפורסם הסיפור על הרה"ק מאפטא שחגר
 את הרה"ק מרוז'ין באבנט בהפטירו "אני מקיים בזה מצוות גלילה". כידוע, הבעל שם טוב כאשר היה רוצה
              ."!להציל מישהו ברוחניות או בגשמיות, או לגרום לו לקפיצת הדרך היה מצווה עליו "אחוז באבנטי
 כ"ק האדמו"ר רבי חיים זנוויל אברמוביץ [תרנ"ח-תשנ"ו], כונה 'הריבניצער רבי', או 'הרימניצער רבי'. צדיק  
 פלאי ואיש קדוש, אמרו עליו כי היה "צדיק מהדורות הקדומים". בגיל שנתיים וחצי נתייתם מאביו, והצדיק
 ,הפלאי רבי אברהם מתתיהו פרידמן 'הרבי משטפנשט', שלא היו לו ילדים משל עצמו, אימצו וגידלו כבן
 ,והיה אומר עליו "אתה החידוש שלי".היה בעל מסירות נפש עצומה ושום דבר לא הרתיע אותו מקיום מצווה
 היה מל במסירות נפש את ילדי ישראל ברוסיה הקומוניסטית, וגם את בניהם של בכירי הממשל, לעתים
 ללא ידיעת האבא. היה נוהג לשבור את שכבת הקרח שמעל הנהר, ודרך החור שנוצר היה משתלשל וטובל
 בנהר, תוך כדי סיכון נפשו שמא לא ימצא את החור בכדי לעלות בחזרה. עד זקנה ושיבה היה טובל רבות
 במקווה טהרה, והיה עושה זאת במהירות עצומה עד להפליא. ברוסיה היו לרבי מריבניץ שני חברים
 .קרובים, עימם למד סוגיות רבות בש"ס (הוא העיד על עצמו שבגיל 18 ידע את כל הש"ס עם פירוש רש"י)
 ברבות הימים שלושת הרעים נהיו למנהיגי ישראל, הלא הם: הרבי, האדמו"ר מסקווירא זצ"ל והאדמו"ר
 מסקולען זצ"ל.נודע כבעל רוח הקודש ופועל ישועות, ורבבות נהרו אליו ונושעו מברכותיו, נפטר בשיבה
 טובה קרוב לגיל מאה שנה, קברו שבעיר מונסי הפך למוקד עליה לרגל, והמונים נוהרים לשם ביום ההילולה
 ובשאר ימות השנה. בין חסידיו המפורסמים נמנים ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד, שהקדיש לו את השיר
 אוי רבי' באלבומו 'אין עוד מלבדו' ואיווט ליברמן שהרבי מריבניץ אף היה המוהל שלו.              אבנט משי'
 רבני צחור ועבה, שזור עשרים חוליות, כ 3.5 מטרים ארכו וכ 5 ס"מ רחבו.           מצב טוב מאוד. סימני
 שימוש. מצורף אישור חתום על אותנטיות האבנט, ועל כך שהרבי השתמש בו במשך תקופה ארוכה וגם
.בליל הסדר

 $   7,000 $8,000 - 
$10,000

חפצי 84
צדיקים 
וקמיעות

הטלית של 
האדמו"ר מתולדות 

אהרן הרה"ק רבי 
אברהם יצחק קאהן

 ְוַהַּטִּלית ִיְפרֹוׂש ְּכָנָפיו ֲעֵליֶהם ְוַיִּציֵלם, ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף"               הטלית של האדמו"ר"
 מתולדות אהרן הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן. בעלת עטרה רבנית גדולה עשויה חוליות כסף, המורכבת
 מכ-450 (!) חוליות. בטלית זו התעטף הרבי במשך שנים רבות ותחתיה עבד את עבודתו הנוראה
 .בתפילותיו המפורסמות רוויות ההוד. חפץ קדושה ראשון במעלה של אחד מצדיקי הדורות האחרונים
              .הטלית עלתה בחלקו בירושה של אחד מבני האדמו"ר המוכר אותה כעת (מצורף אישור מהיורש)
 .גדולי החסידות גילו את גודל הקדושה הטמון בחפצי הצדיקים וכלי תשמישם ושבכוחם לפעול ישועות 
 מספרים בשם הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע שאמר שבכלי שנתן לו רבו הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב
 זי"ע בזו הכלי יש לו כח לעשות נסים ונפלאות (דברי בינה, דף מז). מקור הדברים לחשיבות כלי תשמישו
 של הצדיק מובא כבר בשם ה'בעל שם טוב' הקדוש, על ידי נכדו בעל דגל מחנה אפרים (בפרשת בא): 'שכל
 מה שיש לאדם הן עבדיו ומשרתיו ובהמותיו ואפילו כל הכלים שלו כולם הם ניצוצות שלו השייכים לשורש
 נשמתו'. ואף ה'חתם סופר' שאינו נמנה על החסידים כתב בפרשת תולדות: משמע בירושלמי דמלבושיו של
 אדם נאצלים מקדושתו של הלובש והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו רוח לטוב ולמוטב, בסוד אשר
 ילבשם תחתיו מבניו.              סגולה יתירה נודעת לטלית, מלבד המצווה מדאורייתא אותה אנו מזכירים
 שלוש פעמים ביום - בקריאת-שמע. הרי הטלית, של אחד מצדיקי הדורות, מהווה שמירה מן המזיקים, ואף
 סגולה לזיווג. כמובא בכתבי האר"י (פרי עץ חיים, שער הציצית, פרק ב').                      מצב טוב. סימני
.שימוש רבים. וסימני זיעת האדמו"ר

 $   2,000 $4,000 - 
$6,000

חפצי 85
צדיקים 
וקמיעות

קמיע לעשירות 
שנתברך בידיו 
הקדושות של 

האדמו''ר רבי יואל 
טייטלבוים 

מסטמאר

קמיע סגולה לפרנסה, להצלחה ולשמירה. הנוסח של הגאון בעהמ''ח ישמח משה בשם הה''ק אור עולם מרן 
הבעש''ט זצ''ל, שנתברך בידיו הקדושות של רבינו הקדוש והטהור רבי יואל טייטלבוים מסטמאר.           

הקמיע שלפנינו הודפס בברוקלין שבארה''ב ע''י הרב גליקמאן - סופר סת''ם, שהדפיס את הקמיע הידוע של 
בעל הישמח משה על נייר קשיח, ולקח את הקמיעות שהדפיס לרבינו יואל טייטלבוים מסטמאר, ורבינו יואל 

מסטמאר בירך את כל הקמיעות הנ''ל.           מצורף אישור מאת רש"א גליקמאן נכד סופר הסת"ם רבי 
יעקב ישכר גליקמאן, שמאשר שהקמיע הזה הגיע מעזבון זקנו, ושהוא נתברך ע"י האדמו"ר בשנת תשל"ז, 
ולפני כחמישים שנה זקנו מכר את הקמיעות לאנ"ש. כן מצורף צילום אישור של הגבאי ר' מאיר שפיץ שהיה 

חתנו של הגבאי הנודע ר' יוסל אשכנזי, שהקמיעות האלו נתברכו ע"י מרן האדמו"ר.           10X8 ס"מ. 
מכיל שמות קודש קבליים ושמות מלאכים.       מצב טוב מאד.

 $      500 $1,500 - 
$2,000

עותקים 86
מיוחסים 

לאדמו"רים

שולחן ערוך של 
הרה"ק מביאלה 
ובנו ה'אבני נזר', 
חתימות והגהות 

בכתי"ק

שולחן ערוך חלק יורה דעה - אשלי רברבי, בדפוס האדמו"ר הרה"ק רבי משה שפירא מסלאוויטא, תקפ"ב 
[1822]. העותק של הרה"ק רבי זאב נחום מביאלה בעל שו"ת אגודת אזוב ואביו של בעל ה'אבני נזר' 

(כידוע הסיפור על הרה"ק מביאלה שבזכות שהיה היחיד בעולם שלמד בפורים זכה ל'אבני נזר' שהאיר את 
העולם בתורתו). חתימות והגהות בכתב יד קדשו שלא נדפסו. וכן חתימות ה'אבני נזר'.                             

  בראש השער מופיעה חתימתו של הרב מביאלה: "זאב נחום במהר"א ז"ל". וכן בעוד מקומות מופיעה 
חתימתו: "זאב נחום". בשער מופיעה חתימה נוספת של בנו האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם בורנשטיין 

מסוכטשוב בעל ה'אבני נזר': "[א]ב[ר]הם ב... אמ"ו זאב נחום בארינשטיין" ושרידי חתימה נוספת של ה'אבני 
נזר'.              בין דפי הספר הגהות והערות רבות בכתב יד קדשו של הרה"ק מביאלה. ההגהות בדפים: 

קמה 2, רא 2, רו 2, רט 2, ריג 1, רמב 1, רנח 1, רסה 1, רסו 2, רצד 1, שכח 1, שלז 1, שמ 1, שמט 1.    
                  הרה"ק רבי זאב נחום בורנשטיין [תק"פ-תרמ"ה, 1820-1884] רבה הנודע של העיירה 

ביאלה, וראש הישיבה שם, בה למדו רבים מגדולי יהדות פולין. בין תלמידיו המפורסמים: בעל 'חלקת יואב'. 
הרה"ק מביאלה היה מחסידי השרף מקוצק שהיה גם מחותנו.                          מפורסמת האימרה בשם 

הרבי מקוצק, כי זכה רבי זאב נחום לבנו הגאון הקדוש בעל ה"אבני נזר" וה"אגלי טל", בעקבות עמלו 
בתורה ביום הפורים, בשעה בה העולם כולו היה שמם מלימוד התורה, וכידוע שבלא תורה אין קיום לעולם, 
והיה הוא היחיד שקיים את העולם באותה השעה. לכן הוחלט בבית דין של מעלה, מידה כנגד מידה, שיזכה 
לבן שיאיר את עיני העולם כולו בתורתו.                               שנב [1] דף, 37 ס"מ. נייר ירקרק.       מצב 

בינוני-גרוע. פגעי עש. החתימות דהויות ופגועות וחלקן מעל גבי דבקיות-תיקון מהתקופה. כריכה חדשה.

 $      500 $800 - 
$1,200
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עותקים 87
מיוחסים 

לאדמו"רים

הרמב"ם של 
האדמו"רים רבי 

אלימלך 
מגרודז'יסק ובנו 

בעל חובת 
התלמידים

משנה תורה להרמב"ם, חלק ראשון - מדע, אהבה וזמנים. ברדיטשוב, תקע"ח [1818]. העותק של 
האדמורי"ם רבי אלימלך מגרודז'יסק ובנו האדמו"ר רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא בעל חובת התלמידים. 

מגדולי וחשובי האדמו"רים בדורם.              בשער ובדף שלפניו מספר חותמות בעלות של האדמו"רים 
הרה"ק רבי אלימלך מגרודז'יסק, ובנו הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש שפירא. חותמת בעלות נוספת של בנו 

הנוסף של הרבי מגרודז'יסק, האדמו"ר רבי ישעיה שפירא. וכן רישומים בכתב יד המעידים על בעלות 
הצדיקים על הספר, וכן תולדות המשפחה החשובה.                 כמה מפעים ומרטיט להחזיק ביד את ספר 

המדע להרמב"ם ובו הלכות "קידוש ה' ". הספר בו הגה בעל 'חובת התלמידים' הרה"ק רבי קלונימוס 
קלמיש, אשר רבו כמו רבו הסיפורים אודותיו, עת שימש כמגדלור לעשרות אלפי היהודים השבורים בגיטו 

(ראה להלן) ובראשם הלך בראש מורם לקיים הלכה למעשה את המצווה הנדירה של קידוש ה'.                 
  האדמו"ר הרה"ק רבי אלימלך מגרודז'יסק [תקפ"ד-תרנ"ב], מצד אביו: בנו של השרף ממוגלניצא, ונכדו 

של המגיד מקוז'ניץ. ומצד אמו - גיטל: היא הייתה בתו של רבי אלעזר מליז'נסק, בנו של רבי אלימלך 
מליז'נסק שעל שמו הוא נקרא. רבי אלימלך מגרודז'יסק היה מחשובי האדמו"רים בדורו, וייסד את שושלת 

גרודז'יסק. אשתו הראשונה הייתה בתו של רבי ירחמיאל מפשיסחא, בנו של 'היהודי הקדוש'. בשנותיו 
האחרונות נישא בשנית לחנה ברכה, בתו של רבי חיים שמואל הורוביץ מחנצ'ין. מנישואים אלו נולד לו בנו 

המפורסם, רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצנא בעל 'חובת התלמידים'. מתורתו נדפסו הספרים: 'אמרי 
אלימלך' על התורה ו'דברי אלימלך' על התורה ומועדים.                  הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש שפירא 

[תרמ"ט- תש"ד], בנו של הרה"ק רבי אלימלך מגרודז'יסק. גאון מופלא בנגלה ובנסתר. במקביל לאדמו"רותו 
בפיאסצנא, יסד האדמו"ר את ישיבת 'דעת משה' בורשה ושימש בה כראש ישיבה, באומרו: "לחסידים 

המבוגרים יש להיכן ללכת וממי ללמוד, לא חסרים רבי'ים שיקרבו אותם. אני רוצה לקרב דווקא את צעירי 
הצאן, שלא ירעו בשדות זרים". רבי קלונימוס קלמיש נודע בספרי ההדרכה שחיבר 'חובת התלמידים', 

'חובת האברכים', 'אש קודש' וספרים נוספים. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נלכד רבי קלונימוס קלמיש 
בוורשה, המכותרת על ידי הגרמנים. בהפגזות נהרגו בנו, כלתו ודודתו, וזמן קצר לאחר תחילת הכיבוש 

הגרמני מתה גם אמו. למרות האסון האישי, ולמרות הצרה הכללית, סירב האדמו"ר להצעות בריחה שונות 
שהופנו אליו והעדיף להישאר עם חסידיו בגטו ורשה עד הסוף. האדמו"ר עשה מאמצים רבים בגטו לשמור 

על מסגרת החיים היהודיים. כך, למשל, עשה מאמץ עליון לאפשר גישה של נשים למקווה טהרה, לקיים את 
מסגרת החגים - אפיית מצה בפסח, וכדומה, קיום ברית מילה, ועוד. הוא ערך את שולחנותיו הטהורים, 
בלב התופת, במרתפים נסתרים של מפעלים נטושים, בהם התקבצו מאות ואלפים מהנשמות השבורות 

והגופים ההרוסים, שבדרשות החיזוק שהרבי נשא בפניהם, הוא רומם אותם מתוך עמק הבכא אל גבהים 
רוחניים. אותן דרשות מרטיטות קובצו על ידיו לספר 'אש קודש'. אותו קבר מתחת להריסות של בניין בגטו, 
וצירף לו מכתב בו ביקש שאם ימצא מישהו את הכתבים, שיקח אותם לארץ ישראל ויוציאם לאור, וכך היה. 

לאחר מרד גטו ורשה, גורש הרבי עם היהודים שנותרו בחיים למחנה הריכוז טרווניקי, ליד לובלין. שם 
נרצח, יחד עם שאר יהודי המחנה.                  האדמו"ר רבי ישעיה שפירא [תרנ"א-תש"ה], בן הזקונים 
של הרה"ק רבי אלימלך מגרודז'יסק נודע באהבת ארץ ישראל שלו וכל חייו עסק בחיבת ציון וישוב הארץ, 
הוא פעל במרץ להביא חלוצים שומרי תורה ומצוות ולהקים בארץ ישראל ישובים דתיים ברוח התורה. עם 
קבלת הידיעות על היקף השואה באירופה, והירצחם של אחיו, ובמיוחד אחיו האהוב האדמו"ר מפיאסצנא 

וכל בני משפחתו, הידרדר מצב בריאותו, ובערב חג השבועות ה'תש"ה נפטר בירושלים, והובא לקבורה 
בבית הקברות בהר הזיתים.                  רעח דף, 39 ס"מ. נייר ירקרק. כרך מרשים.       מצב טוב. כתמי 

זמן. נקבי עש. כריכת עור.

 $   2,000 $4,000 - 
$5,000

עותקים 88
מיוחסים 

לאדמו"רים

 ,'שולחן מלכים'
 עותק מיוחס
 - לשלושה מלכים
!מאן מלכי רבנן

שולחן מלכים - הלכה, מאת הגאון רבי משה צבי לאנדא אב"ד קליינווארדיין. ברגסס, תרצ"א [1931]. עותק 
מיוחס שהיה שייך לשלושה גדולי עולם שכללו יחדיו את כל חלקי התורה: הלכה, קבלה וחסידות. חתימות 

והגהות רבות.       בתחילה היה הספר שייך לגאון רבי יעקב יוסף יונגרייז אב"ד ניר-מאדע שבהונגריה, 
שחותמותיו מופיעות בדף השער ובדף שאחריו (וכן חתימת בעלות של גיסו רבי יחיאל מיכל בראך). ממנו 
עבר הספר לאחד מגדולי המקובלים-העיוניים בדורות האחרונים, המקובל רבי דניאל פריש בעל ה'מתוק 

מדבש', שחתימות בעלות בכתב יד קדשו מופיעות פעמיים: בדף הפורזץ ובדף השער. (אין ידוע כיצד הגיע 
הספר לידי רבי דניאל פריש, מה שידוע הוא שגם מוצאו של רבי דניאל היה מהונגריה). ורבי דניאל פריש, 

מחיבת הקודש, נתן את הספר כמשלוח מנות למורו ורבו האדמו"ר מתולדות אהרן הרה"ק רבי אברהם 
יצחק קאהן. כמו שמופיע בכתב יד קדשו בדף הפורזץ: "משלוח מנות לאדמו"ר שליט"א, דניאל בן שרה".     

  בדפי הספר הגהות ותיקונים רבים. ההגהות, שחלקן נכתבו בעט וחלקן בעיפרון, לא נבדקו בהשוואה 
לכתב ידם של שלושת הגדולים וייתכן שנכתבו בידי אחד מהם או בידי כולם. אחת ההגהות מסתיימת 

במילים "דבר פלא ונורא מאוד".      הגאון רבי יעקב יוסף הלוי יונגרייז [נעק"ד בשנת תש"ד], רבה של ניר-
מאדע שבהונגריה משנת תרפ"ז ועד להסתלקותו. בנו של הגאון רבי יצחק הלוי יונגרייז אב"ד קאשוי 

ומעדיעש. וחתנו וממלא מקומו של רבי שמואל בראך אב"ד ניר-מאדע והגלילות ובעל 'זכרון שמואל'.           
המקובל רבי דניאל פריש [תרצ"ה-תשס"ה], מגדולי המקובלים בדורות האחרונים, שזכה שספרו 'מתוק 
מדבש' התקבל בכל תפוצות ישראל כאחד מספרי המקובלים הקדמונים. רבי דניאל היה מראשי ישיבות 

המקובלים 'אנשי מעמד' ו'שער השמים' בהם השמיע את שיעוריו העמוקים בקבלה. הוא חיבר ספרים רבים, 
הנפוץ והמפורסם שבהם הוא 'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש. רבי דניאל נולד בעיירה נאנאש שבהונגריה, 

לשרה ולרב נפתלי הירצקא. הוא עבר את מאורעות השואה ועלה לישראל בשנת תשי"ב. בתחילה למד אצל 
הרב יוחנן סופר האדמו"ר מערלוי, ולאחר מכן דבק בלב ונפש באדמו"ר מתולדות אהרן ואף נטמן בסמוך 

אליו.       האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן [תרע"ד-תשנ"ז], מחשובי האדמורי"ם בדור הקודם ומיסד 
חסידות 'תולדות אהרון'. לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה משומרי אמונים, הנודע בכינויו 'רבי 
אהרל'ה', החליטו רוב החסידים להכתירו כממשיכו וממלא מקומו של האדמו"ר, בתקופתו פרחה החסידות 

וגדלה מאוד והוקמו מרכזי חסידות בעיר בית שמש וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים לציונות, נודע 
בקדושתו ופרישותו.       שסח דף, 23 ס"מ.    מצב טוב. כתמי זמן, דף אחד מנותק. חיזוקים. נייר שברירי. 

כריכה מקורית.

 $      200 $400 - 
$500

עותקים 89
מיוחסים 

לאדמו"רים

משניות קדשים - 
סלאוויטא. העותק 

של האדמו"ר 
מתולדות אהרון

 יבואו טהורים ויעסקו בטהרות"          משניות סדר קדשים, דפוס האדמו"ר הרה"ק רבי משה שפירא"
 מסלאוויטא, בנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. סלאוויטא, תק"ץ 1830 . העותק של האדמו"ר מתולדות
 אהרן.       עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, תוספות יום טוב ותוספות חדשים, פרי חדש, וראשי פרקים
 מכל פרקי הש"ס. בדף שלפני השער הקדשה רבנית עתיקה בכתב יד. בסוף הכרך שני דפים נוספים בכתב
 יד ובהם ראשי פרקים מכל פרקי הש"ס לפי סדר האלפא ביתא וכן תפילה לעילוי נשמה, לאחר לימוד
 המשניות.         האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן [תרע"ד-תשנ"ז], מחשובי האדמורי"ם ומיסד
 חסידות 'תולדות אהרון'. לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה הנודע בכינויו 'רבי אהרל'ה', החליטו
 רוב החסידים להכתירו כממשיכו וממלא מקומו של האדמו"ר, בתקופתו פרחה החסידות וגדלה מאוד
 והוקמו מרכזי חסידות בעיר בית שמש וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים לציונות, נודע בקדושתו
 ופרישותו.       קסג דף, כ 27 ס"מ. שער בדיו אדומה ושחורה, חלק מדפי הספר בצבע כחול, שוליים
 רחבים, במספר דפים    מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. פגעי עש. קרע בפינת דף אחד ובשולי השער, ללא
.פגיעת טקסט. כריכת עור מקורית, עם בלאי קל

 $      200 $400 - 
$600
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עותקים 90
מיוחסים 

לאדמו"רים

הש"ס של 
האדמו"ר 

מ'תולדות אהרן' 
שירש מזקנו 

הרה"ק 
מקרעטשניף

מסכתות: עירובין, יומא, גיטין, עבודה זרה, זבחים ומנחות, [ששה כרכים] מהש"ס של האדמו"ר מתולדות 
אהרן הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן אותו ירש מזקנו האדמו''ר מקרעטשניף סיגעט הרה"ק רבי משה 

דייטש. למברג [תרכ"ב-תרכ"ה] 1862-1865.       בחלקם הגדול של הכרכים מופיעות חתימות רבות בכתב 
יד קדשו של הרה"ק רבי משה דייטש מקרעטשניף. ובראש מסכת גיטין מופיעה עדותו החתומה של אחד 
מבני האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל, המאשר כי בש"ס זה הגה והשתמש אביו האדמו"ר מתולדות אהרן 

במשך שנים.      האדמו''ר הרה"ק רבי משה דייטש מקרעטשניף סיגעט. בן רבי דוד נתן דייטש אב''ד 
קרעטשניף בעל הנפש דוד, וחתן רבי אברהם יצחק העליר בן הרב הקדוש רבי שמואל העליר רבה של 

צפת. רבי משה היה זקינו אבי אמו של רבי אברהם יצחק קאהן האדמו''ר מתולדות אהרן. הוא שימש 
כאדמו''ר בסיגעט, (כמקובל מפי האדמו''ר מתולדות אהרן).      האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן. 
מחשובי האדמורי"ם ומיסד חסידות 'תולדות אהרון'. לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה הנודע 

בכינויו 'רבי אהרל'ה', החליטו רוב החסידים להכתירו כממשיכו וממלא מקומו של האדמו"ר, בתקופתו פרחה 
החסידות וגדלה מאוד והוקמו מרכזי חסידות בעיר בית שמש וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים 

לציונות, נודע בקדושתו ופרישותו.       [6] כרכים. מצב כללי טוב.

 $      500 $1,000 - 
$1,200

עותקים 91
מיוחסים 

לאדמו"רים

חומש ויקרא, 
העותק של 

האדמו"ר מתולדות 
אהרן

חומש ויקרא עם פירוש האלשיך הקדוש ומגילת שיר השירים. פורמט גדול. דפוס לעמבערג. העותק של 
האדמו"ר מתולדות אהרן הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן.            בדף הפורזץ מופיעה עדותו החתומה של 

אחד מבני האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל, המאשר כי ספר זה היה שייך לאביו האדמו"ר. בשער רישום 
בעלות עתיק: "הק' ליפמן ב"ה לוי יצ"ו חונה פה ק"ק [סורצוילו] ואגפי' ".                       האדמו"ר הרה"ק 

רבי אברהם יצחק קאהן [תרע"ד-תשנ"ז], מחשובי האדמורי"ם ומיסד חסידות 'תולדות אהרון'. לאחר פטירת 
חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה הנודע בכינויו 'רבי אהרל'ה', החליטו רוב החסידים להכתירו כממשיכו 

וממלא מקומו של האדמו"ר, בתקופתו פרחה החסידות וגדלה מאוד והוקמו מרכזי חסידות בעיר בית שמש 
וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים לציונות, נודע בקדושתו ופרישותו.                      [1] קכ [1] דף, 34 

ס"מ. נייר ירקרק/אפרפר.       מצב טוב. כתמי זמן. מעט תעלות עש. קרעים קלים בשולי מספר דפים. 
קרעים בדף השער, משוקמים בנייר דבק עם פגיעת טקסט. כריכה פשוטה.

 $      200 $300 - 
$400

עותקים 92
מיוחסים 

לאדמו"רים

 תקוני הזוהר' של'
 האדמו"ר מתולדות
אהרן

תקוני הזוהר, ירושלים, תשל"ד [1974]. דפוס צילום ממהדורת זיטומיר תרכ"ג. העותק של האדמו"ר 
מתולדות אהרן.       בדף הפורזץ מופיעה עדותו החתומה של אחד מבני האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל, 

המאשר כי ספר זה היה שייך לאביו האדמו"ר. בדף הפורזץ הזכרת שם לברכה של אחד החסידים.            
בדף שאחרי השער הסכמת הרה"ק רבי אהרון בנו וממלא מקומו של המגיד מטשרנוביל המברך "באורך 

ימים ושנים טובים. וייטיב ה' להם בגו"ר בבני חיי ומזוני רויחא".      גדולי החסידות והמקובלים נוהגים 
ללמוד את ספר 'תקוני הזוהר' ולסיים את כל שבעים התיקונים בחודש אלול ובימים הנוראים (מערב ראש 

חודש אלול ועד יום הכפורים), שכן לפי ספרי המקובלים וספרי חסידות רבים, קריאת 'תקוני הזוהר' מתקנת 
את הנפש ומטהרת את הגוף והנשמה. כמו כן, לפי המסורת בימים אלו הנקראים ימי תשובה, התיקון של 

המעשים גדול יותר. במהדורה שלפנינו, שהיא כאמור ד"צ של מהדורת זיטומיר המפורסמת, קיימת חלוקה 
מובנית לפי ימי חודש אלול. לפי חלוקה זו, בימים מסוימים קוראים מעט ובאחרים הרבה.                     
האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן [תרע"ד-תשנ"ז], מחשובי האדמורי"ם ומיסד חסידות 'תולדות 

אהרון'. לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה הנודע בכינויו 'רבי אהרל'ה', החליטו רוב החסידים 
להכתירו כממשיכו וממלא מקומו של האדמו"ר, בתקופתו פרחה החסידות וגדלה מאוד והוקמו מרכזי 

חסידות בעיר בית שמש וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים לציונות, נודע בקדושתו ופרישותו.               
               קנד דף, כ 18 ס"מ.           מצב טוב מאוד. מעט כתמי זמן. כריכה פשוטה.

 $      300 $500 - 
$600

עותקים 93
מיוחסים 

לאדמו"רים

עצי חיים מהדורה 
ראשונה, העותק 

של האדמו"ר 
מתולדות אהרן

עצי חיים על מועדים. מהדורה ראשונה. סיגוט, תרצ"ד [1934]. מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים 
אב"ד סיגט הנקרא על שם ספרו שלפנינו בעל ה'עצי חיים'. העותק של האדמו"ר מתולדות אהרן הרה"ק רבי 
אברהם יצחק קאהן.             בדף הפורזץ מופיעה עדותו החתומה של אחד מבני האדמו"ר מתולדות אהרן 

זצ"ל, המאשר כי ספר זה היה שייך לאביו האדמו"ר. בשער כתובה בעיפרון המילה "אדמו"ר". בין דפי 
הספר נמצא 'קוויטעל' - פתקא לישועה מאחד החסידים.                     האדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי 
טייטלבוים [תר"מ -תרפ"ו], בנו של הרה"ק בעל 'קדושת יום טוב', ונכדו של הרה"ק בעל 'ייטב לב'. חתן 
הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט בן הדברי חיים מצאנז. התמנה לאדמו"ר מסיגעט 

בהיותו בן כ"ד שנים בלבד. היה עילוי, גאון ומתמיד עצום. חתנו היה האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג בעל 'שפע 
חיים'. אחיו היה האדמו"ר רבי יואל'יש מסאטמאר, ובנו היה האדמו"ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר, אבי 
האדמורי"ם מסאטמאר.               האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן [תרע"ד-תשנ"ז], מחשובי 

האדמורי"ם ומיסד חסידות 'תולדות אהרון'. לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה הנודע בכינויו 
'רבי אהרל'ה', החליטו רוב החסידים להכתירו כממשיכו וממלא מקומו של האדמו"ר, בתקופתו פרחה 
החסידות וגדלה מאוד והוקמו מרכזי חסידות בעיר בית שמש וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים 

לציונות, נודע בקדושתו ופרישותו.              [2], קנח דף, 25 ס"מ. שוליים רחבים.       מצב טוב. מעט 
כתמי זמן. נייר שברירי. קרעים קלים בשולי השער וחיזוקים בנייר דבק. כריכה נאה.

 $      200 $400 - 
$500

עותקים 94
מיוחסים 

לאדמו"רים

מקבץ [14] ספרים 
של האדמו"ר 

מתולדות אהרן 
בהם הגה שנים

מקבץ [14] ספרים מספרייתו של האדמו"ר מתולדות אהרן הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן. [7] ספרים 
כרוכים יחדיו, ועוד [7] ספרים כרוכים בנפרד. לספרים מצורף אישור כתוב וחתום מבנו של האדמו"ר 

מתולדות אהרן זצ"ל, המאשר כי אביו האדמו"ר הגה בספרים אלו במשך שנים.          * שערי הקדושה 
למהרח"ו, עם חידושים מאת רבי שמשון מאוסטרופולי "אשר לא היו מעולם". למברג, תרכ"ב 1862.         
* כרוך יחד עם אגרת תשובת הרמב"ם, עם אגרת רבינו אברהם בן הרמב"ם. למברג, [תרי"ז] 1857.      * 

כרוך יחד עם דרך אמונה - קבלה מאת המקובל האלוהי רבי מאיר בן גבאי בעל 'עבודת הקודש', לבוב? 
תר"ט [1849].      * כרוך יחד עם מאמר יהונתן לרבי יהונתן אייבשיץ. למברג, תרכ"ב 1862.      * כרוך 

יחד עם שלחן הטהור מאת רבי נסים זרחיה בן רבי אברהם אזולאי. למברג, [תרי"ח] 1858.      * כרוך יחד 
עם אורחות צדיקים - מוסר. יוזעפאף, תר"ד 1844. נייר ירקרק. חתימת בעלות של רבי משה קליערס אב"ד 

טבריה?      * כרוך יחד עם 'זכירה וענייני סגולות', שני חלקים בשערים נפרדים . חותמות בעלות של 
הקדוש רבי אלישע קליערס בנו של אב"ד טבריה שנרצח במאורעות תרפ"ט.      * תורת חסד על חמשה 

חומשי תורה. מונקאטש, תרנ"ז [1897]. חותמת בעלות של אביו של האדמו"ר מתולדות אהרן.      * דרך 
טוב, קיצור חובת הלבבות, עותק חסר.      * בחינת עולם לרבי ידעיה הפניני. ווארשא, תרכ"ו 1866.      * 
עמודי גולה, הנקרא ספר מצות קטן, מאת רבי יצחק מקורביל. קאפוסט, תק"ף [1820]. נייר ירקרק. עותק 

חסר.      * ספר התנאים והכתובה שבין ישראל לאביהם שבשמים. פיעטרקוב, תרע"ג [1913].      * רבינו 
בחיי על חמשה חומשי תורה. חסר שער. חותמת בעלות של הרה"ק רבי משה דייטש מקרעטשניף, אבי 
אמו של האדמו''ר מתולדות אהרן. בסוף הספר רישומים, ייתכן בכתב יד האדמו"ר מתולדות אהרן.      * 
קונטרס אגרות הרמב"ם. עותק חסר.            רבי אברהם יצחק קאהן האדמו"ר מתולדות אהרן [תרע"ד-
תשנ"ז], מייסד חסידות תולדות אהרן. היה חתנו של הרה"ק רבי אהרן ראטה בעל 'שומר אמונים'. נולד 

בעיר הקודש צפת לאביו רבי אהרן דוד קאהן, שהיה חתנו של האדמו"ר הקדוש רבי משה דייטש מסיגעט 
חתנו של רבי אברהם יצחק העליר בנו של הגה"ק רבי שמואל העליר רבה של צפת. נודע בקדושתו, 

בעבודת ה' ה' מופלאה עד כלות הכוחות, וברוח קדשו.         גדלים ומצבים משתנים.

 $      200 $1,000 - 
$1,500
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עותקים 95
מיוחסים 

לאדמו"רים

 'סדר משנה'
 עשרות חתימות
 של האדמו"ר
 הרה"ק רבי
יהודה'לה מדז'יקוב

ספר סדר משנה, ביאור על הרמב"ם מאת בנו של ה'מחצית השקל', ירושלם, תש"א [1941]. העותק של 
האדמו"ר הרה"ק רבי יהודה'לה הורוויץ מדז'יקוב. עשרות חתימות בעברית ובלועזית בכתב יד קדשו.        

את הספר שלפנינו חיבר הגאון רבי וואלף באסקאוויטץ, בנו של המחצית השקל. הספר זכה להסכמתו 
הנלהבת ולברכתו של החתם סופר המברך: "וכל המסייעו יתברך מאל-הי העולם... והשומע ישמעהו ה' 
ויענהו משמי קדשו".                    בדף שלפני השער חתימות בעלות רבות בעברית ובלועזית לסירוגין, 

הכל בכתב יד קדשו של רבי יהודה'לה מדז'יקוב. ידוע כי הצדיק רבי יהודה'לה מדזיקוב, מרוב דבקות ועיון 
היה נתקף בכאבי ראש עזים, וכדי לחוש הקלה היה כותב ומשרבט מלים וכופלם כמה פעמים.                   
                   האדמו"ר רבי יהודה הורוויץ [תרס"ה-תשמ"ט], נודע בכינוי רבי יהודה'לה דז'יקובר. נולד לאביו 

רבי אלתר יחזקאל אליהו האדמו"ר מדזיקוב והיה נכדו של האדמו"ר רבי ישראל מוויזניץ וגדל על ברכיו. 
למד אצל רבי מאיר אריק. נישא לבת דודתו, בתו של האדמו"ר רבי חיים מאיר מווזיניץ. משנת תרצ"ו כיהן 

כדיין בקלויזנבורג. לאחר השואה בה נהרג אביו, סירב בתוקף לקרוא לעצמו בשם 'אדמו"ר' מדז'יקוב 
ולמרות זאת רבים הסתופפו בצלו. נודע כצדיק נשגב ופרוש. את כספי נדונייתו העניק לרבי יוסף נפתלי 
שטרן מפרשבורג להדפסת ספרי החתם סופר. הוא נהג לומר ש"החתם סופר מדבר אל לבי". רבי יוסף 

נפתלי התבטא עליו שהוא "חד בדרא בתורת החתם סופר". בשנותיו האחרונות התגורר בלונדון שם ניהל 
את עדת חסידיו ובה נקבר. קברו נעשה לתל תלפיות. דברי תורתו והערותיו על כמה ספרים נדפסו בשנים 
האחרונות (ראה אודותיו, אלפסי חלק ב' ג-ד).                      [4], 127 עמ', 24 ס"מ.       מצב טוב. נייר 

שברירי. כריכה מנותקת.

 $      300 $400 - 
$600

עותקים 96
מיוחסים 

לאדמו"רים

 .'אלה המצוות'
 העותק של
 האדמו"ר הרה"ק
 רבי יהודה'לה
מדז'יקוב

ספר אלה המצוות, מניין המצוות, מאת רבי משה חגיז. שני חלקים בשערים נפרדים. פשעמישל, תרס"ג 
[1903]. העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יהודה'לה הורוויץ מדז'יקוב. ארבע חתימות בעברית ובלועזית 

בכתב יד קדשו.                         בדף שלפני השער ארבע חתימות בעלות בעברית ובלועזית, הכל בכתב 
יד קדשו של רבי יהודה'לה מדז'יקוב. ידוע כי הצדיק רבי יהודה'לה מדזיקוב, מרוב דבקות ועיון היה נתקף 

בכאבי ראש עזים, וכדי לחוש הקלה היה כותב ומשרבט מלים וכופלם כמה פעמים.               האדמו"ר רבי 
יהודה הורוויץ [תרס"ה-תשמ"ט], נודע בכינוי רבי יהודה'לה דז'יקובר. נולד לאביו רבי אלתר יחזקאל אליהו 
האדמו"ר מדזיקוב והיה נכדו של האדמו"ר רבי ישראל מוויזניץ וגדל על ברכיו. למד אצל רבי מאיר אריק. 
נישא לבת דודתו, בתו של האדמו"ר רבי חיים מאיר מווזיניץ. משנת תרצ"ו כיהן כדיין בקלויזנבורג. לאחר 
השואה בה נהרג אביו, סירב בתוקף לקרוא לעצמו בשם 'אדמו"ר' מדז'יקוב ולמרות זאת רבים הסתופפו 

בצלו. נודע כצדיק נשגב ופרוש. את כספי נדונייתו העניק לרבי יוסף נפתלי שטרן מפרשבורג להדפסת ספרי 
החתם סופר. הוא נהג לומר ש"החתם סופר מדבר אל לבי". רבי יוסף נפתלי התבטא עליו שהוא "חד בדרא 
בתורת החתם סופר". בשנותיו האחרונות התגורר בלונדון שם ניהל את עדת חסידיו ובה נקבר. קברו נעשה 
לתל תלפיות. דברי תורתו והערותיו על כמה ספרים נדפסו בשנים האחרונות (ראה אודותיו, אלפסי חלק ב' 

ג-ד).                  עד; [1], ע דף. 20 ס"מ. הדפים האחרונים נכרכו שלא כסדרם.       מצב טוב. נייר 
שברירי. שער מנותק. כריכה מנותקת חלקית.

 $      300 $400 - 
$600

עותקים 97
מיוחסים 

לרבנים

אור שמח. ריגא-
ווארשא, תרס"ב-

תרפ"ו [1926-
1902]. סט שלם - 
ד' חלקים. מהדורה 

ראשונה. עותק 
מיוחס

חידושים על משנה תורה להרמב"ם מאת רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. מהדורה ראשונה. סט שלם 
(ארבעה חלקים בשני כרכים). חותמת רבי שלמה היימן מווילנא.                       [א]: ספר המדע, אהבה, 

זמנים. ריגא. תרפ"ו. 183 עמ’.       [ב]: ספר נשים וספר קדושה. ווארשא, תרס"ב. 247 עמ’.       [ג]: ספר 
הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה. ווארשא, תר"ע. 252 עמ’.       [ד]: ספר נזיקין קנין משפטים 

שופטים. ווארשא, תרס"ד. 245 עמ’.                  לפנינו המהדורה הראשונה של אחד מהחיבורים 
החשובים ביותר על הרמב"ם שהתחברו בדורות האחרונים. סט שלם שנדפס במשך 25 שנה, תחילה נדפס 
החלק על ספרי נשים וקדושה וכו', לאחר מכן על נזיקין קנין וכו', לאחר מכן הפלאה זרעים וכו', ולבסוף מדע 
אהבה וזמנים. בראש שני הכרכים חותמות בעלות של הגאון רבי שלמה היימן ר"מ בישיבת רמיילס.            
  המחבר הגאון הקדוש רבי מאיר שמחה הכהן [תר"ג-תרפ"ו] רבה הנודע של דווינסק. בעל אור שמח ומשך 

חכמה - מגדולי גאוני ליטא ומגדולי רבני מזרח אירופה לפני השואה, וכל רבני דורו נכנעו תחתיו והפליאו 
חכמתו, מידותיו, גאונותו ובקיאותו. כבר בצעירותו נתפרסם כגאון. משנת תרמ"ח כיהן כאב"ד דווינסק לצד 

הרב החסידי הגאון רבי יוסף רוז'ין ה"רוגאטשובער". כמו כן התפרסם כבעל מופת בכח התורה.                  
   הגאון רבי שלמה היימן [תרנ"ב-תש"ה], מגדולי ראשי היישיבות בליטא ואחר כך בארצות הברית. היה 

ראש ישיבה בישיבת אהל תורה בברנוביץ' ובישיבת רמיילס שבווילנה, ואחר כך עבר לארצות הברית וכיהן 
כראש ישיבת תורה ודעת בניו יורק, וכחבר מועצת גדולי התורה. חידושיו נדפסו ע"י רבי מיכל יהודה 

ליפקוביץ, ראש ישיבת פוניבז', שהיה תלמידו בישיבת רמיילס, בשני כרכים בשם "חידושי רבי שלמה". וכן 
בשם "שעורי רבי שלמה" שנדפס בליקווד.                  כרוך בשתי כריכות זהות. 31 ס"מ. סטפנסקי, ספרי 
יסוד 149.       מצב: טוב-טוב מאוד. נייר שברירי. שלושה דפים מנותקים. קרעים זעירים בשולי כמה דפים. 

פגימה בדף אחרון של ספר שופטים.

 $      200 $300 - 
$400

עותקים 98
מיוחסים 

לרבנים

ספר התהלים של 
בנו של בעל 

ה'ערוגת הבושם'

ספר תהלים עם פירוש שערי חיים לרבי חיים סופר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. העותק של רבי ישראל מאיר 
גרינוואלד בנו של רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם'.        בדף שלפני השער הקדשה ארוכה 

בכתיבה קליגרפית נאה, לרגל נישואיו של רבי ישראל מאיר גרינוואלד.        רבי ישראל מאיר גרינוולד 
[תרמ"ט-תרע"ט], בן זקוניו של רבי משה גרינוולד בעל ערוגת הבושם ומגדולי רבני הונגריה ואבי שושלת 

חסידות פאפא. רבי ישראל מאיר נפטר בקיצור ימים בהיותו כבן 30. ומנוחתו כבוד בקליינווארדיין, הונגריה.  
     ר דף, 22 ס"מ.   מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. נייר שברירי. קרעים בשוליים. חסר שער. כריכה פשוטה.

 $      300 $400 - 
$600

עותקים 99
מיוחסים 

לרבנים

תפארת הקודש, 
העותק של הגאון 
רבי מנחם מנדל 

בנעט דומ"צ 
פאקאש

תפארת קדש (ויקרא - דברים), ביאור על ההפטרות ותוכחת מוסר היוצא מההפטרה, מאת רבי שלמה 
מזולקווא. מהדורה ראשונה, פראג, תע"ג [1713]. בשער, חתימת יד קדשו של הגאון רבי מנחם מנדל בנעט 

דומ"צ פאקאש.       הגאון רבי מנחם מנדל בנט [נפטר בשנת תר"כ, אוצה"ר: 13220], דומ"צ פאקאש. 
תלמידו המובהק ובן אחיו של הגאון רבי מרדכי בנט אב"ד ניקלשבורג.       [3], קכח דף. 18 ס"מ.    מצב 

טוב. כתמי זמן. קרעים בשולי השער והדף שאחריו. כריכה פשוטה ובלויה.

 $      300 $400 - 
$500

22



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

עותקים 100
מיוחסים 

לרבנים

ערוגת הבשם. 
אמשטרדם, ת"צ 

1730, עם 
חתימות והגהות 
מרבני פרשבורג

ספר ערוגת הבשם על חכמת הדקדוק, מאת רבי שמואל ארקוולטי. מהר"ר יוסף בן שלמה פרופס כ"ץ זצ"ל 
מוכר ספרים.    על הספר רישומי בעלות רבים וכמו"כ הגהות והערות.    בדף השער רישומי בעלות " לה' 

הארץ ומלואה הק' דוד קיצע " כמו כן רישום "ו אני קניתי בעזבון הק' משלם במוהר"מ טאסק מפרעסבורג " 
בעמוד השני רישומי " שטרי הקנאה ראינקאוויטץ פנחס פוקס " בעמוד האחרון של הספר יש רישום דומה " 
זה הס' שייך להבחור משלם במוהר"מ מרדכי טאסק נ"י מק"ק פרעסבורג". בסוף הספר רישום בעלות נוסף 
" הק' ליפמאן ק"ש ב"ה נהג' ליום ב' י"ט מרחשון תקפ"ה לפ"ק בעסקי בשמעתין דתקפה כהן בבא מציעא י' 
ע"א אם כל המסתעף אליה ".   לאורך הספר מספר הגהות משלושה כותבים. כמה בכתיבת ידו של רבי דוד 
קיצע. מספר הגהות בכתיבה מזרחית.            רבי דוד דייטש (אוצה"ר 4750)תקט"ז-תקצ"א 1756-1831, 

מרבני הונגריה וסלובקיה, היה תלמידו של הנודע ביהודה ומקורב אליו, הנודע ביהודה החשיבו וכתב לו 
למעלה מ40 תשובות בהם הוא מכונה רבי דוד קיצע. היה רב בקהילות ימניץ, פראונקירכן, סרדעהלי ועיר 

חדש (נאוואמסטא). עמד בקשרי שו"ת עם החתם סופר, שאף ביקש ממנו שיזכיר אותו בתפילתו. חיבר את 
הספר "אוהל דוד" על מסכתות בש"ס.       רבי אליעזר ליפמאן קונשטט (החת"ס ותלמידיו, סט) היה מרבני 

פרשבורג ומחשובי תלמידי החתם סופר, שימש כבלן בפרשבורג ובשו"ת חתן סופר מובאת ממנו קבלה 
מהחת"ם סופר לעניין שיעור המקווה, החת"ס היה מסדר הקידושין שלו ואסר לנגן בחתונתו משום שבאותו 

היום נודע על פטירתו של מהר"ם בנעט.       רבי משולם טאסק מפרשבורג היה בנו של רבי מרדכי 
מטאסק, שכיהן כדיין יחד עם מרן ה"חתם סופר", רבי מאיר ברבי ורבי משולם איגרא, התכתבויות רבות 

ממנו בשו"ת חתם סופר.       [1], קח דף. 18.5 ס"מ.   מצב בינוני, כתמי זמן, מעט נקבי עש.

 $      300 $500 - 
$600

עותקים 101
מיוחסים 

לרבנים

ים של שלמה, 
חתימת הגאון רבי 

מאיר ווייל אב"ד 
ברלין. נדיר

ים של שלמה. על מסכתות חולין וביצה. שערים נפרדים. פיורדא, תקכ"ו [1766]. בשער חתימת בעלות של 
הגאון רבי מאיר ווייל אב"ד ברלין.       הגאון רבי מאיר שמעון ווייל [תק"ד-תקפ"ו, אוצר הרבנים: 12827], 

ראב"ד דק"ק ברלין והמדינה. תלמיד רבי צבי הירש יאנוב מפיורדא. כיהן כדיין בליסא, ולאחר מכן, בתחילה 
כעוזרו של אב"ד ברלין רבי צבי הירש לוין, ולאחר פטירת הרב לוין בשנת 1800, הערימו הרפורמים קשיים 

על מינויו הטבעי של רבי מאיר ווייל לאב"ד ברלין, אך הוא כיהן הלכה למעשה במשך כ-25 שנה כאב"ד 
ברלין, תחת התואר סגן הרב הראשי. לאחר פטירתו של הרב ווייל נשא במשרת הרב, הרב יעקב יוסף 
אטינגר. רבי מאיר ווייל נזכר בשו"ת החת"ס.      צח; לח דף. 33 ס"מ.   מצב טוב. כתמי זמן. נקבי עש 

בודדים.

 $      200 $300 - 
$400

ספרי קודש, 102
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

שו"ת הר"ן. 
קרימונה, שי"ז 

[1557]. נדיר ביותר

שאלות ותשובות הגאון רבי נסים זלה"ה מגירונדי. מגדולי הראשונים, והמקובל מבין פרשני הרי"ף ומגדולי 
פרשני התלמוד.                רבי נסים בן ר' ראובן ִגירֹוְנִדי ידוע בכינויו הר"ן [ה'ע"ה-ה'קל"ו], מגדולי 

הראשונים ואף כתב לעצמו ספר תורה, ששרד, שכיום מוחזק בספרייה הלאומית בירושלים. הר"ן היה 
משמונת הרבנים המוערכים ביותר על ידי רבי יוסף קארו על פי הקדמתו לספרו "בית יוסף". הוא נחשב 

לראש כנסת ישראל בספרד, כמו הריטב"א והרשב"א בדור שלפניו. גם בקרב הגוים חלקו לו כבוד. חכמתו 
וידיעתו בתורה נפוצו בכל קצוות תבל, ומכל קהילות העולם ביקשו תורה מפיו. שאלות רבות שעליהן השיב 

אבדו במרוצת השנים, ונותרו אך מעט מתשובותיו שנתפרסמו בחיבור שלפנינו - שו"ת הר"ן. המפורסם מבין 
תלמידיו, הריב"ש [ר' יצחק בר ששת] כתב עליו: "אין ערוך אליו בכל חכמי ישראל ואין להשוות. כולם לפניו 
כקליפת השום וכגרגיר שומשום" (שו"ת הריב"ש סימן שעה). תלמיד מפורסם נוסף שלו הוא בעל הנימוקי 

יוסף.      עו דף, 18 ס"מ.   מצב טוב. כתמי זמן. כריכה קדמית חסרה.

 $      500 $800 - 
$1,000

ספרי קודש, 103
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

ספר כריתות. 
קרימונה, שי"ח 

[1557]. חתימות 
והגהות

ספר כריתות, כללי התלמוד. מאת הר"ש מקינון. דפוס ויצינצו קונטי, קרימונה, שי"ח. מהדורה שניה עם 
תיקונים. המדפיס כותב בשער הספר כי המהדורה הראשונה (קושטא רע"ו) היתה משובשת, וכי במהדורה 

שלפנינו "בררנו פסולת מתוך אוכל".                חתימת בעלות עתיקה של הגאון רבי יעקב צבי מברודא 
והגהות רבות ממנו. וכן חתימת בעלות של הגאון רבי מנחם מנדל דייטש.               ספר הכריתות התקבל 

בקרב הלומדים ונדפס פעמים רבות והיה לבסיס לספרי-כללים מאוחרים. שמו 'ספר כריתות' המשמש 
במקרא ככינוי לגט, משמש כאן בהשאלה ובא לבטא כריתת ברית עם התורה: "ראו ספר וכולו מחמדים, 
אשר כרת ברית אהבה לדת אל / ומכרו לו לבבכם לצמיתות, לזאת יקרא שמו ספר כריתות".                 
רבי שמשון בן יצחק מקינון ידוע בשם הר"ש מקינון , היה פרשן, פוסק ומחבר צרפתי בן המאה ה-13. חי 
ופעל בעיר קינון שבמחוז אנדר ולואר ונקרא על שמה. הריב"ש כותב כי רבו, רבינו פרץ הכהן, אמר שרבי 

שמשון "היה רב גדול מכל בני דורו". התפרסם בעיקר בזכות ספרו שלפנינו "ספר הכריתות" וספרים 
נוספים. תאריך לידתו ופטירתו אינם ידועים בבירור. רבי אברהם זכות בספרו ספר היוחסין השלם קובע כי 
נפטר בשנת ה'ע"ב (1312). שלשלת הקבלה מקדים את פטירתו לשנת ה'ע (1310). אולם שני התאריכים 
אינם עולים בקנה אחד עם תעודות היסטוריות. רבי דוד קונפורטי בספרו "קורא הדורות" קובע את זמן חייו 
לשנים ה'כ עד ה'צ (1260-1330). פרופ' אברהם זולצבך הסיק על סמך טופס גט משנת ה'ק"ז שר' שמשון 
חתום עליו כי יש לאחר את פטירתו עד לשנה זו. לפי דעות אלו, לאחר גירוש צרפת הגדול, עבר אל מרסיי 
שבחבל פרובאנס. הרב שמחה בונים סופר במהדורתו לספר הכריתות שיער את שנות חייו של רבי שמשון 

בין השנים ד'תתק"ף-ה'נ'.                     עג דף. 20 ס"מ. נייר איכותי ובהיר.       מצב טוב. כתמי זמן. 
קרעים בשולי השער ללא חיסרון בטקסט. חיזוקים. מספר דפים מנותקים. ללא כריכה.

 $      500 $800 - 
$1,000

ספרי קודש, 104
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

לבוש התכלת ; 
לבוש החור. פראג, 

תס"א [1701]

לבוש התכלת [עם לבוש החור] מאת רבי מרדכי יפה, עם אליה זוטא מרבי אליה מטיקטין. פראג, תס"א 
[1701]. שני חלקים בכרך אחד.                  * לבוש התכלת [מטור אורח חיים, סימנים א-רמא]. [2], קח 

דף.                  * לבוש החור [מטור אורח חיים, סימנים רמב-תרצז]. קט-שלו דף. ספירת דפים משובשת.  
                לבוש התכלת הוא הלבוש הראשון מעשרה הלבושים שחיבר בעל הלבושים, ולבוש החור הוא 
הלבוש השני מעשרת הלבושים. לפנינו מהדורה קדומה של חיבור 'הלבוש' על כל שלחן ערוך אורח חיים, 

עם אליה זוטא. ישנם עותקים בודדים שנכרכו כשני ספרים ובהם נוסף שער ללבוש החור.              רבי 
מרדכי יפה [ה'ר"צ בערך - ה'שע"ב], המכונה "בעל הלבושים" או "בעל הלבוש" על שם ספריו שלפנינו. הוא 

נחשב לאחד מגדולי הדורות, פוסק ומפרש השולחן ערוך. ה"חפץ חיים" בספרו נדחי ישראל (פרק כג) כותב: 
"ונמצא בספרים על הגאון בעל הלבוש, שלכך זכה מן השמים לעשות החבורים הנחמדים שלו, והם ספרי 

הלבושים, שפעם אחת בימי בחרותו היה לו נסיון גדול, שבא אצל דוכסית אחת לסחור סחורה, ופתתה אותו 
לעבירה, ולא היה לו שום מקום להמלט ממנה, שהיה חצרה סגור, אם לא תחת מקום בית הכסא, וביזה את 

עצמו ונס ונמלט דרך אותו המקום הבזוי הנ"ל, והיה לבוש אז בכמה מיני בגדים, וימאס וילכלך את כולן, 
ולכך זכה אח"כ מן השמים לחיבור הלבושים". האגדה מוסיפה עוד, כי בעקבות המעשה התפלל רבי מרדכי 
שבמשך עשרה דורות יהיו צאצאיו מכוערים, על מנת שלא יבואו לניסיון בו עמד, וכי בקשתו התמלאה. רבי 

לוי יצחק בנדר, מזקני חסידי ברסלב, סיפר כי בישיבתו למד תלמיד שהיה יפה תואר, ואילו אביו של התלמיד 
הזה היה גוץ ומכוער ביותר. כששאלו בני הישיבה את אותו תלמיד כיצד יצא כל כך יפה לאב כה מכוער, 

סיפר התלמיד שהוא הדור ה-12 לרבי מרדכי יפה, ולכן יצא יפה לאחר שעשרת הדורות שלפניו נולדו 
מכוערים.                             20 ס"מ. מצב טוב. כתמי זמן. דפים אחדים נתלשו מהכריכה. קרע ללא 

חיסרון בשער ובדף שאחריו. כריכת עור עתיקה פגומה וחסרה בחלקה.

 $      200 $400 - 
$500

23



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

ספרי קודש, 105
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

עבודת הקודש. 
קבלה. סלאויטה, 

תקפ"ז 1827. 
עותק נאה

עבודת הקודש להרב הקדוש כמהר"ר מאיר ן' גבאי. בדפוס הרבני מו"ה שמואל אברהם בן הרב המפורסם 
מוהר"ר משה שפירא. עותקים במצב כשלפנינו הינם נדירים.                       ספר קבלי שהודפס בקודשה 
על ידי רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא. עם הסכמת הגאונים: רבי חיים הכהן רפפורט מאוסטראה, 

רבי אברהם אבלי ראב"ד ווילנא ורבי שלמה זלמן אב"ד "עיר-חדש סיגאנד". נציין כי גדולי ליטא משבחים 
באורח נדיר את המדפיסים החסידיים: "הרב החסיד המפורסם בנן של קדושים מו"ה משה שפירא אב"ד 
דק"ק סלאוויטא".                  עב, כ, דף. 34 ס"מ. נייר כחלחל. הגהות. עותק יפה.       מצב טוב. מעט 

כתמים.

 $      300 $600 - 
$800

ספרי קודש, 106
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

שאגת אריה. 
סלאויטה, תקצ"ב 

1832. עותק מיוחס

ספר שאגת אריה, שאלות ותשובות ופלפולים עמוקים. מאת הגאון רבי אריה ליב גינצבורג [תנ"ה-תקמ"ה] 
רבה של מיץ. בדפוס בן הרב מסלאוויטא כבוד מוהר"ר שמואל אברהם שפירא. העותק של הגאון רבי 

שלמה היימן, חותמות רבות.               לפנינו ספרו המונומנטלי הנודע של המחבר, ועל שמו הוא נקרא 
ה'שאגת אריה'. עם הגהות חדשות וקונטרס אחרון מהמגיה רבי משה אריה ליב מווילנא. הסכמות רבות 

מגדולי רבני ליטא, שניתנו במיוחד להוצאה זו ולקונטרס אחרון.              הספר שאגת אריה נחשב כסמל 
הגאונות וההיגיון, ועד לדור האחרון היה מקובל כמעט בכל דרשת בר-מצווה לפלפל בדברי ה'שאגת אריה'.  

                  הגאון רבי שלמה היימן [תרנ"ב-תש"ה], מגדולי ראשי היישיבות בליטא ואחר כך בארצות 
הברית. היה ראש ישיבה בישיבת אהל תורה בברנוביץ' ובישיבת רמיילס שבווילנה, ואחר כך עבר לארצות 
הברית וכיהן כראש ישיבת תורה ודעת בניו יורק, וכחבר מועצת גדולי התורה. חידושיו נדפסו ע"י רבי מיכל 

יהודה ליפקוביץ, ראש ישיבת פוניבז', שהיה תלמידו בישיבת רמיילס, בשני כרכים בשם "חידושי רבי 
שלמה". וכן בשם "שעורי רבי שלמה" שנדפס בליקווד.       ב, צ דף. 33 ס"מ. חלק מנוסח השער בדיו 

אדומה.       מצב טוב. קרע בשולי השער עם פגיעת טקסט קלה באותיות הקיריליות. קרעים בשולי שני 
הדפים הראשונים ללא פגיעת טקסט. פגיעה קלה בדף האחרון. כריכה פשוטה.

 $      250 $400 - 
$600

ספרי קודש, 107
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

סט מחזורים 
מפואר, זיטומיר. 
תרכ"ה, 1865. 

שני חלקים. כריכה 
מקורית

מחזור לראש השנה ויום הכפורים, ומחזור לשלש רגלים, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני 
מו"ה חנינא ליפא נ"י והרבני מוהר"ר יהושע העשיל נ"י שפירא. זיטאמיר, תרכ"ה 1865. שני חלקים.           
           "עם פירוש לשון הקודש ועם לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת". ועם ציורי מזלות בתפילות גשם 

וטל. סט מחזורים נאה שנדפס בקדושה על ידי הרבנים למשפחת שפירא מסלאוויטא. אדמו"רים וחסידים 
הראשונים היו מהדרים להתפלל את תפילות הימים הנוראים ממחזורים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר 
כסגולה שהתפילות יתקבלו ברצון.                      חלק ראשון: 508 עמ', 28 ס"מ ; חלק שני: 275 עמ', 28 
ס"מ.       שני החלקים כרוכים יחד בכריכת עור מקורית, עם הטבעה. חתימת בעלים.       מצב טוב. כתמי 

זמן. נקב בשער הראשון ללא פגיעת טקסט.

 $      600 $1,000 - 
$1,200

ספרי קודש, 108
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

מחזור לשלש 
רגלים - קרבן 

אהרן. זיטומיר, 
תרכ"א 1860

מחזור לשלש רגלים, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י והרבני מוהר"ר 
יהושע העשיל נ"י שפירא. נוסח אשכנז. זיטאמיר, תרכ"א 1860.       "עם פירושים נעימים... מטה לוי... 

בית לוי... מעשה ארג, ולכולם בשם יקרא קרבן אהרן". ועם ציורי המזלות בתפילות גשם וטל. חלק מהשער 
בדיו אדום. מחזור נאה שנדפס בקדושה על ידי הרבנים למשפחת שפירא מסלאוויטא.            330 עמ', 27 
ס"מ. ספירת דפים משובשת. חתימות בעלים רבניות בין דפי המחזור.       מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. נקבי 

עש. הכריכה וחלק מהדפים מנותקים ומחוזקים בנייר דבק. שיקום לדף השער.

 $      400 $600 - 
$800

ספרי קודש, 109
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

חומש בראשית 
שמות זיטומיר, 

מהדורת כיס. 
עותק נדיר. חסר

חומשים בראשית ושמות בכרך אחד, שנדפסו בקדושה ובטהרה בדפוס זיטאמיר הנודע. הסידור בנוסח 
ספרד. לא הופיע במכירות.                 עותק חסר. חסרים: שער וכ-16 דפים ראשונים בתחילת הספר 

(כמעט כל פרשת בראשית), ומספר דפים בסוף הספר בחלק הסידור (מ'נשמת' ואילך).              יז-שכז; 
טו דף, 15 ס"מ.       מצב טוב. כתמי זמן. כריכה מקורית.

 $      200 $300 - 
$400

ספרי קודש, 110
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

חורב. רבי שמשון 
רפאל הירש. 

מהדורה ראשונה 
ונדירה. אלטונא, 

תקצ"ז 1837

חורב. מקור כל מצוה ומצוה ממצוות התורה, טעמי המצוות, וכיצד ניכר טעמה של המצוה בכל פרטי 
המצוה, עד אחרוני הפוסקים. ספרו המונומנטלי של הרב שמשון רפאל הירש. אלטונא, תקצ"ז 1837. 

מהדורה ראשונה.                              לפנינו חיבורו הראשון של המחבר. הספר היה מוכן בשנת תקצ"ה 
[1835], בהיות המחבר בן 27 בלבד. בהיותו עדיין רבה של אולדנבורג. אולם לא נמצא מו"ל יהודי שיסכים 

לקחת על עצמו את הסיכון בהדפסת ספר גדול זה, לאור המצב העגום של יהדות גרמניה. לכן פנה אל מו"ל 
לא יהודי באלטונא שלא הכיר את השוק היהודי. אלא שגם הלה חשש לכספו, ולכן ביקש מהרב הירש 

שיפרסם קודם כל קונטרס קטן לנסיון. לכן פירסם הרב הירש בשנת תקצ"ו [1836] באלטונא, את ספרו 
המפורסם 'אגרות צפון'. ולאור הצלחתו, הסכים המו"ל לפרסם בשנת תקצ"ז [1837] את ספרו הנוכחי 

'חורב'.                  מטרת הספר היתה לא לפסוק הלכה למעשה אלא לקרב את בני הנוער אל התורה 
ומסורת ישראל, אלא שעם הזמן הפך הספר להיות ה'שלחן ערוך' של יהדות אשכנז. הספר נכתב בשפה 
הגרמנית, ברמה ספרותית גבוהה. עם ציטוטים רבים בעברית. הרב הירש קרא לספרו 'נסיון להסביר את 

תורת ישראל'. הספר תורגם במהלך השנים לשפות רבות ובמהדורות רבות.                  המהדורה 
הראשונה הנוכחית נדירה ביותר.              XVI, 800 עמ', 20 ס"מ. גרמנית.           מצב טוב טוב-מאד. 

מעט כתמי זמן. כריכת קרטון מקורית מעט משופשפת.

 $      250 $400 - 
$500

ספרי קודש, 111
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

באורי הגר"א. 
ווילנא, תר"ך, 

1860

באורי הגר"א על שלחן ערוך אורח חיים. מהדורה מיוחדת בה נדפסו ביאורי הגר"א ללא השלחן ערוך.       
המביא לדפוס כותב שנדפסו הרבה ספרי שלחן ערוך בלי ביאורי הגר"א והם מצויים, ובספרים אלו חסר 

ביאורי הגר"א ולכן מדפיס אותם לבד. עם ההקדמות וההסכמות שנדפסו במהדורה הראשונה שנדפסה עם 
השלחן ערוך.       [4] נה דף, 38 ס"מ. וינוגרד, ספרי הגר"א 748.       מצב בינוני-טוב.

 $      150 $250 - 
$300

ספרי קודש, 112
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

תהלים ומעמדות. 
אמשטרדם, תקע"ו 

1816. נדיר 
במיוחד. מיניאטורה

תהלים נדפס מחדש בכל מיני יופי... אמשטרדם, בבית ובדפוס יוחנו לוי רופא ובנו בנימין. עם סדר 
המעמדות ותפלת יום כפור קטן.       למעמדות שער מיוחד (דף עג), בדף קלה ואילך: עירוב תבשילין; וידוי 

לשכיב מרע מספר שני לוחות הברית, תפילות יום כפור קטן; תפילת ערבית לחול, תחינות לבית הקברות.    
   נדיר במיוחד. במפעל הביבליוגרפי נרשם על פי עותק מהספריה הלאומית, שבו חסר חלק ניכר מהספר, 
וגם אין את השער של התהלים. אמנם נכתב שזהו חלק מסידור (אך לא ידוע על סידור כזה).       קסא דף, 

כ 10 ס"מ.       כללית מצב טוב-טוב מאד. מלבד פגם בשער ובדף אחרון. מעט כתמי זמן. כריכת עור 
מקורית.

 $      300 $500 - 
$600

ספרי קודש, 113
דפוסים 

קדומים, 
סלאוויטא 
וזיטאמיר

ספר תפלת 
החדש. בומבי, 
[תרצ"ה 1934] 

כולל מנהגים 
ותפילות על פי 

קבלה

ספר תפלת החדש. סדור תפלה כמנהג ק"ק ספרדים עם תרגום מראטי. בומבאי, בדפוס די בומבאי היברו 
פאבלישנג אינד פרינטינג פראס. [תרצ"ז 1937].                                  סדור לכל השנה עם תרגום 

מראטי, על ידי ר' יוסף יחזקאל ראגפורכר. התרגום נדפס עמוד מול עמוד. שערים בעברית מארטי ואנגלית. 
כולל מנהגים ותפילות על פי קבלה.       בעמוד קלט והמקביל לו, נדבקו מדבקות עליהן נדפסו תיקוני נוסח. 

סידור לא מצוי.              [10], שפ, 380, [2], 17 עמ’, 21 ס"מ.       מצב בינוני טוב. כריכת בד, הדבקות 
ותיקונים, כתמי זמן.

 $      100 $200 - 
$300

שטר נדיר של חב"ד114
$100 מידיו 

הקדושות של הרבי 
מליובאוויטש. 
תשל"ו [1976]

שטר בערך נקוב של 100 דולר ארה"ב. סדרה 1974. שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש לצורך 
תרומה לבניית מקווה טהרה.                 שטרות שנתנו ע"י הרבי בערך גבוה מדולר אחד הינם נדירים, 

ובפרט שטרות של $100 ששימשו בדר"כ כתרומה לצורכי צדקה וניתנו מהרבי למקורביו. השטר שלפנינו 
הגיע מידי המקבל - מהמשפחות המיוחסות בחב"ד (שכמובן, כפי הנהוג בקרב חסידי חב"ד, שילם את 

תמורת השטר מכיסו לבניית המקווה). על השטר רשם המקבל: "ח' כסלו תשל"ו".                  מצב חדש.

 $   1,000 $5,000 - 
$6,000
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מס 
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הערכה

 שנה טובה"חב"ד115
 ומתוקה בגשמיות
 - "וברוחניות
 בחתימת יד קדשו
 של הריי"צ
מליובאוויטש. נדיר

מכתב עמוס בברכות לשנה טובה, בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, 
אל הרב יוסף שמאטקין. אוטווצק, י"ט אלול תרח"ץ [1938].               שש שורות שלמות עמוסות בברכות 
לו ולכל בני ביתו. הרבי מברך במכתב "לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה 

ברו"ג [-ברוחניות וגשמיות]", והרבי שב וחוזר על ברכתו בתוספת מרובה על העיקר: "הנני מברך אותו ואת 
בני ביתו יחיו, בתוך כללות אנ"ש ובתוככי אחינו בני ישראל... בכתיבה וחתימה טובה על שנה טובה ומתוקה 

בגשמיות וברוחניות. הדו"ש ומברכו, יוסף יצחק".                מכתב נדיר יחסית שנשלח מעיירת הנופש 
המפורסמת אוטווצק שבפולין, בה היו נוהגים לנפוש גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות באירופה שלפני 

החורבן. באוטווצק שהה הרבי באותה עת בעצת רופאיו, בעקבות מצבו הבריאותי.                    האדמו"ר 
רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש - הריי"צ [תר"ם-תש"י], האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, מייסד 

ישיבות תומכי תמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב. בשנת תר"פ הוכתר כממלא מקום אביו באדמורו"ת 
חב"ד. בעקבות פעילותו להפצת היהדות נאסר מספר פעמים ע"י השלטון הקומוניסטי, אך הוא לא נרתע 
והמשיך בכך במסירות נפש. בשנת ת"ש היגר לברוקלין והקים בה את מרכז חב"ד העולמי.              מן 
העניין לציין כי בזמן ביקור הרבי הריי"צ בכותל המערבי עלה ר' יוסף שמוטקין - מקבל המכתב שלפנינו - 
כשליח ציבור לתפילת מנחה, ומאוחר יותר כתב הרבי הריי"צ ביומנו על התפילה שהייתה ב"התעוררות 

גדולה כעין של ערב יום כיפור".                      [1] דף נייר, 24 ס"מ. נייר מכתבים רשמי מודפס במכונת 
כתיבה בחתימת יד קדשו של הריי"צ       מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      700 $1,000 - 
$1,500

 כתיבה וחתימה"חב"ד116
 טובה" - בחתימת
 יד קדשו של
 הריי"צ
מליובאוויטש. נדיר

מכתב עמוס בברכות לשנה טובה, בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, 
אל הרב יוסף שמוטקין. אוטווצק, כ"ג אלול תרצ"ז [1937].              שש שורות שלמות עמוסות בברכות לו 

ולכל בני ביתו. הרבי מברך במכתב "לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה 
ברו"ג [-ברוחניות וגשמיות]", והרבי שב וחוזר על ברכתו בתוספת מרובה על העיקר: "הנני מברך אותו ואת 
בני ביתו יחיו, בתוך כללות אנ"ש ובתוככי אחינו בני ישראל... בכתיבה וחתימה טובה על שנה טובה ומתוקה 

בגשמיות וברוחניות. הדו"ש ומברכו, יוסף יצחק".                מכתב נדיר יחסית שנשלח מעיירת הנופש 
המפורסמת אוטווצק שבפולין, בה היו נוהגים לנפוש גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות באירופה שלפני 

החורבן. באוטווצק שהה הרבי באותה עת בעצת רופאיו, בעקבות מצבו הבריאותי.            האדמו"ר רבי 
יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש - הריי"צ [תר"ם-תש"י], האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, מייסד ישיבות 
תומכי תמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב. בשנת תר"פ הוכתר כממלא מקום אביו באדמורו"ת חב"ד. 
בעקבות פעילותו להפצת היהדות נאסר מספר פעמים ע"י השלטון הקומוניסטי, אך הוא לא נרתע והמשיך 

בכך במסירות נפש. בשנת ת"ש היגר לברוקלין והקים בה את מרכז חב"ד העולמי.              מן העניין לציין 
כי בזמן ביקור הרבי הריי"צ בכותל המערבי עלה ר' יוסף שמוטקין - מקבל המכתב שלפנינו - כשליח ציבור 
לתפילת מנחה, ומאוחר יותר כתב הרבי הריי"צ ביומנו על התפילה שהייתה ב"התעוררות גדולה כעין של 

ערב יום כיפור".              [1] דף נייר, 24 ס"מ. נייר מכתבים רשמי מודפס במכונת כתיבה בחתימת יד 
קדשו של הריי"צ .       מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      700 $1,000 - 
$1,500

שש שורות שלמות חב"ד117
עמוסות בברכות! 
בחתימת יד קדשו 

של הריי"צ 
מליובאוויטש

מכתב עמוס בברכות לשנה טובה, בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, 
אל הרב יוסף שמאטקין. אוטווצק, כ"ג אלול תרצ"ו [1936].              שש שורות שלמות עמוסות בברכות לו 

ולכל בני ביתו. הרבי מברך במכתב "לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה 
ברו"ג [-ברוחניות וגשמיות]", והרבי שב וחוזר על ברכתו בתוספת מרובה על העיקר: "הנני מברך אותו ואת 
בני ביתו יחיו, בתוך כללות אנ"ש ובתוככי אחינו בני ישראל... בכתיבה וחתימה טובה על שנה טובה ומתוקה 

בגשמיות וברוחניות. הדו"ש ומברכו, יוסף יצחק".                מכתב נדיר יחסית שנשלח מעיירת הנופש 
המפורסמת אוטווצק שבפולין, בה היו נוהגים לנפוש גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות באירופה שלפני 

החורבן. באוטווצק שהה הרבי באותה עת בעצת רופאיו, בעקבות מצבו הבריאותי.            האדמו"ר רבי 
יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש - הריי"צ [תר"ם-תש"י], האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, מייסד ישיבות 
תומכי תמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב. בשנת תר"פ הוכתר כממלא מקום אביו באדמורו"ת חב"ד. 
בעקבות פעילותו להפצת היהדות נאסר מספר פעמים ע"י השלטון הקומוניסטי, אך הוא לא נרתע והמשיך 

בכך במסירות נפש. בשנת ת"ש היגר לברוקלין והקים בה את מרכז חב"ד העולמי.           מן העניין לציין כי 
בזמן ביקור הרבי הריי"צ בכותל המערבי עלה ר' יוסף שמוטקין - מקבל המכתב שלפנינו - כשליח ציבור 

לתפילת מנחה, ומאוחר יותר כתב הרבי הריי"צ ביומנו על התפילה שהייתה ב"התעוררות גדולה כעין של 
ערב יום כיפור".           [1] דף נייר, 24 ס"מ. נייר מכתבים רשמי מודפס במכונת כתיבה בחתימת יד קדשו 

של הריי"צ       מצב טוב. סימני קיפול. מעט קמטים. כתמי זמן.

 $      700 $1,000 - 
$1,500

כתיבה וחתימה חב"ד118
טובה לו ולבני ביתו 

- בחתימת יד 
קדשו של הריי"צ 

מליובאוויטש. נדיר

מכתב עמוס בברכות לשנה טובה, בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, 
אל הרב יוסף שמאטקין. וורשא, י"ח אלול תרצ"ה [1935].                      שש שורות שלמות עמוסות 

בברכות לו ולכל בני ביתו. הרבי מברך במכתבו "לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה 
ולברכה ברו"ג [-ברוחניות וגשמיות]", והרבי שב וחוזר על ברכתו בתוספת מרובה על העיקר: "הנני מברך 

אותו ואת בני ביתו יחיו, בתוך כללות אנ"ש ובתוככי אחינו בני ישראל... בכתיבה וחתימה טובה על שנה 
טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. הדו"ש ומברכו, יוסף יצחק".                        מכתב נדיר יחסית שנשלח 
בתקופת הנדודים של הריי"צ. המכתב שלפנינו נכתב בוורשא בירתה של פולין, בה שהה הריי"צ בין השנים 

תרצ"ג-תרצ"ה. המכתב נשלח ימים ספורים לפני שהרבי המשיך בנדודיו לעיירת המרפא אוטווצק, ומשם 
בדרך לא דרך ובנסים גלויים לארה"ב של אמריקה. (תאריך המכתב הוא שלהי אלול תרצ"ה, ולפי המקובל 

עוד באותה השנה כבר עבר הריי"צ לאוטווצק).                      האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון 
מליובאוויטש - הריי"צ [תר"ם-תש"י], האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, מייסד ישיבות תומכי תמימים יחד 
עם אביו האדמו"ר הרש"ב. בשנת תר"פ הוכתר כממלא מקום אביו באדמורו"ת חב"ד. בעקבות פעילותו 
להפצת היהדות נאסר מספר פעמים ע"י השלטון הקומוניסטי, אך הוא לא נרתע והמשיך בכך במסירות 

נפש. בשנת ת"ש היגר לברוקלין והקים בה את מרכז חב"ד העולמי.                      מן העניין לציין כי בזמן 
ביקור הרבי הריי"צ בכותל המערבי עלה ר' יוסף שמוטקין - מקבל המכתב שלפנינו - כשליח ציבור לתפילת 

מנחה, ומאוחר יותר כתב הרבי הריי"צ ביומנו על התפילה שהייתה ב"התעוררות גדולה כעין של ערב יום 
כיפור".                      [1] דף נייר, 24 ס"מ. נייר מכתבים רשמי מודפס במכונת כתיבה בחתימת יד קדשו 

של הריי"צ       מצב טוב. סימני קיפול. מעט קמטים. כתמי זמן.

 $      700 $1,000 - 
$1,500
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מכתבו של רבי חב"ד119
מנחם מנדל 

שניאורסון אדמו"ר 
מליובאוויטש אל 

הרב ד"ר אליהו יונג

מכתב בן שני עמודים באנגלית, עם חתימת ידו באנגלית.        תוכנו: עזרתו והכוונתו למוסדות החינוך 
חב"ד הן בא"י והן בגולה ובפרט באנגליה. הרבי דן בכמה אספקטים של מוסדות החינוך ודרכי פעולתם. 
כסלו תשל"ו. מכתב זה לא הודפס ב'אגרות קודש' של הרבי ז"ל.              הרב יונג נולד בשנת תרנ"ב 

באונגריש-ברוד (אוסטריה) לאביו רבי מאיר צבי יונג רב העיר. מאוסטריה עקר ר' מאיר צבי ללונדון, ומונה 
כראב"ד וראש 'אגודת הקהילות החרדיות' בלונדון, וגם כנשיא תנועת 'אגודת ישראל'.       ר' אליהו למד 

צעירותו בפרשבורג ובישיבת גאלאנטה אצל רי"צ דושינסקי, ואח"כ בבית המדרש לרבנים בברלין. כן 
השתלם במדעים בכמה אוניברסיטאות באזור וקיבל כמה תוארים. בשנת תר"פ היגר לארה"ב ונתמנה 

לרבה של קהילת 'כנסת ישראל' בקליוולנד. שמו הטוב יצא לפניו וכעבור שנתיים הזמינו אותו, למרות גילו 
הצעיר לכהן שבה"כ הגדול במנהטן 'מרכז היהודי' (ג'ואיש סנטר), שם כיהן משל כל ימי חייו.       ר' אליהו 
היה מגדולי העסקנים למען היהדות החרדית. את כל ימיו הקדיש למען הדת וחינוך בני ובנות ישראל. מסר 

את נפשו עבור: הקמת ארון הכשרות OU הקים את רשת בתי הספר 'בית יעקב'. לחם את מלחמתה של 
היהדות החרדית נגד הכיתות שפרשו הימנה. והיה נשיאם של מוסדות וארגונים יהודיים רבים.       קשר 

מיוחד היה לו עם חסידות ליובאוויטש, כבר בשנות השואה סייע רבות להצלת האדמו"ר רבי יוסף יצחק. ומיד 
אחרי המלחמה, כשהריי"ץ החל להקים מוסדות חינוך, היה הרב יונג מגדולי תומכיו, הן באמריקה ואח"כ 

בא"י ובאירופה וגם במרוקו,       כפי שנראה מעשרות המכתבים המפוזרים בכרכי 'אגרות קודש' אליו.       
[2] דפים, 21X28 ס"מ.          נקבי תיוק. מצב טוב מאד.

 $   1,500 $2,000 - 
$2,500

 לבשו"ט בטוב"חב"ד120
 "הנראה ונגלה
 ברכות לשנה
 החדשה בעצם
 כתב יד קדשו של
הרבי

מכתב עמוס בברכות מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסאהן מליובאוויטש אל בת דודתו היחידה 
זלדה שניאורסון-מישקובסקי - 'המשוררת זלדה' - משוררת מוערכת ומפורסמת. ימי הסליחות תשכ"ה 
[1965]. ברוקלין, ניו-יורק.                              במכתב שלפנינו שנכתב כדברי הרבי "לקראת השנה 

החדשה, שנת השבע, שנת השמיטה", שכידוע משמעותה הסמלית והסגולית, על פי הקבלה - ובפרט לפי 
תורת החסידות - גדולה לאין ערוך, על פי הפסוק שנאמר בשנת השמיטה "וציוויתי את ברכתי".                  

         ואכן ניכר במכתב שהרבי מברך ומוסיף ומברך יותר מהרגלו. וכה כותב הרבי: "הנני בזה להביע 
ברכתי לה ולכל אשר לה; ברכת כתיבה וחתימה טובה; לשנה טובה ומתוקה; בגשמיות וברוחניות". והרבי 

מוסיף וכותב בעצם כתב יד קדשו: "בפ"ש [-בפריסת שלום] כל המשפחה שיח'; ובברכה לבשו"ט [-לבשורות 
טובות]; בטוב הנראה ונגלה. ש"ב [-שאר בשרה], מנחם מענדל שניאורסאהן". (אם נדייק ונספור נמצא כאן 

שבע לשונות של ברכה לקראת שנת השבע).                           האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון 
[תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת 

תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.              
               [1] דף נייר, 21 ס"מ. המכתב מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי, בתוספת [11] 

מילים! בכתב יד קדשו של הרבי ובסופו חתימת יד קדשו של הרבי.       מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      300 $1,000 - 
$1,500

 "ברכות השנה"חב"ד121
 בעצם כתב יד
 קדשו של הרבי
 .מליובאוויטש
מכתב מוקדם

מכתב עמוס בברכות לקראת השנה החדשה, כולל הוספות ותיקונים רבים בעצם כתב יד קדשו של הרבי. 
ובחתימת יד קדשו. המכתב נשלח אל ד"ר הילמאן. כ"ב אלול תש"ח [1948]. ברוקלין, ניו-יורק.                   

             במכתבו מברך הרבי את ד"ר הילמאן לקראת השנה החדשה: "ועל של עתה באתי - לאחל לו 
ולכבבש"י [-ולכל בני ביתו שיחיו], כוח"ט [-כתיבה וחתימה טובה] לשנה טובה ומתוקה ושנת שלום וגאולה. 

מחו' [-מחותנו]... מנחם שניאורסאן" בשולי המכתב הוסיף הרבי שתי שורות בכתב יד קדשו ובתוכם המילים 
הסגוליות "ברכות השנה" בעצם כתב יד קדשו של הרבי.                          לפנינו מכתב מוקדם של הרבי 

(כשלוש שנים לפני תחילת הנשיאות!). הוא נכתב על גבי נייר מכתבים רשמי של ה'מרכז לעניני חינוך', 
הגוף החשוב ביותר בחב"ד, המרכז תחתיו את כל פעילות הפצת המעיינות ומפעל השליחות. 'המרכז' היה 
כפוף ישירות לרבי ובנשיאותו, מקום משכנו של 'המרכז' בקומה הראשונה של 770 איסטרען פארקווי, הפך 

לימים לחדרו האישי של הרבי. כיום מנהל המרכז את רכושו הפרטי של הרבי לפי הוראתו בצוואתו. 
(הבלאנק שלפנינו נדיר יחסית ושונה מהבלאנק הנפוץ של 'המרכז לענייני חינוך').                         [1] דף 

נייר, 21 ס"מ. נייר מכתבים רשמי, מודפס במכונת כתיבה, בתוספת [12] מילים וסימני פיסוק אופייניים 
בכתב יד קדשו של הרבי, ובסופו חתימת יד קדשו של הרבי.       מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      300 $1,000 - 
$1,500

ברכת ועצת הרבי חב"ד122
מליובאוויטש 

להצלחה בגיוס 
כספים, בחתימת 

יד קדשו

מכתב מעניין ובו ברכות להצלחה בגיוס כספים. וכן עצות בנוגע לזמן המתאים ביותר להצלחת מגביות. 
נשלח אל הרב אפרים שחור שהרבי מכנהו בכינוי הנדיר "בעל מרץ". י"ט מנ"א תשט"ז [1956], ברוקלין, ניו-

יורק.            הרבי שככל הנראה לא עסק מימיו באופן אישי בגיוס כספים, אך בחכמתו העצומה בבחינת 
'סוד ה' ליראיו', קובע במכתבו דבר שטובי מגייסי הכספים אינם מודעים לו: "אחת הסיבות היא" כותב הרבי 

"שבימי הקיץ קשה פעולת אוסף הכספים" (הרבי אינו מתכוון לקושי הפיזי, הרי מדובר כאן ב"בעל מרץ"). 
לעומת זאת מציין הרבי את הזמן המוצלח ביותר לגיוס תרומות, וכה כותב הרבי: "שבימי אלול ותשרי לב 

ישראל ער הוא ביחוד לצרכי צדקה, ובפרט - הקשורה בחינוך..." והרבי מצווה את ברכתו להצלחה: 
"להמשיך בפעולה נמרצה... בשבועות הקרובים... ויהי רצון שיבשר הטוב בזה... בכבוד ובברכה מ. 

שניאורסאן".          [1] אגרת דואר רשמית, 30 ס"מ. מוקלדת במכונת כתיבה, בשילוב תיקונים וסימני 
פיסוק אופייניים בכתב יד קדשו של הרבי ובחתימת ידו.   מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול ונקבים זעירים 

בקיפולים. קרעים קלים בשוליים הלבנים כתוצאה מפתיחת המעטפה.

 $      300 $1,000 - 
$1,500

מכתב היסטורי חב"ד123
מעניין עם הגהות 

הרבי - משלחת 
הרבי מליובאוויטש 
לכפר חב"ד. מוזכר 

הנשיא זלמן שז"ר

מכתב היסטורי חשוב ומעניין, המתפרס על פני שני דפי נייר מכתבים רשמי של הרבי. המכתב עוסק 
בהכנות למשלחת ההיסטורית מטעם הרבי לארץ הקודש. המכתב נשלח על-ידי מזכירות הרבי אל הרב זווין 

האב"ד הראשון של בית דין רבני חב"ד בישראל. י"ד מנ"א תשט"ז [1956], ברוקלין, ניו-יורק.            ניכר 
כי המכתב היה למראה עיניו של הרבי ועבר את הגהתו היסודית, והוא אף הוסיף עליו את תיקוניו בעצם 

כתב יד קדשו (ניתן בבירור לראות כי חלק מההגהות נכתבו בכתב יד קדשו של הרבי).          מהמכתב ניתן 
לראות את סיווגו של הרבי בנוגע לקברניטי ארץ הקודש: האדמו"רים מגור ובעלז - מנהיגי החסידות; הרב 

מבריסק - מנהיג העולם'שע (הליטאים); הרצ"פ פראנק (זקן הרבנים); והגאון מטשעבין (מחותן). כמו כן 
ניתן ללמוד רבות מכך שלצורך הצלחת השליחות, ממקד הרבי את פעילות המשלחת למטרה המוצהרת 
(הפצת המעינות) ואוסר עליה לעסוק בעניינים נוספים, אפילו חשובים, כמו שמיעת הרצאות או פגישות 

פוליטיות.      במכתב מופיע אזכור לנשיא זלמן שז"ר, בו ניתן לראות את הערכה הרבה שהרבי רוחש לו. 
כידוע הנשיא שז"ר היה נצר למשפחה חב"דית שורשית, ונקרא על שם אדמו"ר הזקן. 13 פעמים ביקר 

שז"ר בחצר ליובאוויטש בניו יורק ונועד עם הרבי. מסכת קשרים נפלאה נרקמה בין השניים, כאשר הרבי 
מנבא מראש את בחירתו לכהונה הרמה של "נשיא המדינה" - בה שימש שתי קדנציות מלאות, בשנים 

תשכ"ג-תשל"ג - ומלווה אותו על כל צעד ושעל בעצה ובברכה, עד פטירתו בשנת תשל"ה.          [2] דפי 
נייר, 28 ס"מ. מוקלד במכונת כתיבה, על גבי נייר מכתבים רשמי של הרבי, בתוספת הגהות (חלקן) בכתב 

יד קדשו של הרבי, ובחתימת המזכיר.   מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $      300 $1,000 - 
$1,500
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 "הצלחה מופלגה"חב"ד124
 בעצם כתב יד !
 קדשו של הרבי
מליובאוויטש

 ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, בברכה"
 להצלחה מופלגה... לאורך ימים ושנים טובות" (מברכות הרבי במכתב שלפנינו)         מכתב עמוס בברכות
 מאליפות לשנה טובה מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסאן מליובאוויטש אל הרב אפרים זלמן
 היילפרין. ימי הסליחות התשט"ז [1956], ברוקלין, נ.י.          המכתב נשלח בעצם ימי הסליחות - ערב ראש
 השנה, והרבי מעתיר בברכות: "שלום וברכה, לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה
 ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
 בגשמיות וברוחניות". כאן מוסיף הרבי מברכותיו בעצם כתב יד קדשו "להצלחה מופלגה... לאורך ימים
 ,ושנים טובות, מ. שניאורסאן".            מקובל בקרב זקני החסידים כי ברכת "הצלחה" כוללת בתוכה הכל
 קל וחומר ברכת "הצלחה מופלגה " בעצם כתב יד קדשו של הרבי!                    האדמו"ר רבי מנחם מנדל
 שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן
 כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל
 רחבי תבל.                     [1] דף נייר, 21 ס"מ. נייר רשמי, מוקלד במכונת כתיבה, בתופת [5] מילים בכתב
.יד קדשו של הרבי ובחתימת ידו.       מצב טוב מאוד. סימני קיפול. נקבי תיוק. כתמי זמן

 $      300 $1,000 - 
$2,000

מכתב הרב סלונים חב"ד125
אב"ד חברון ונכדו 

של האדמו"ר הזקן 
מחב"ד. חברון, 
תרפ"ח [1928]

מכתב מאת רבה האשכנזי האחרון של חברון הרב יעקב יוסף סלונים, נכדו של הרב מרדכי סלונים, בנה של 
הרבנית מנוחה רחל סלונים, בתו של האדמו"ר האמצעי, ונכדתו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן 

מליאדי – מייסד חסידות חב"ד. המכתב נשלח אל הרבנים הראשיים לישראל ועוסק בנושא החשוב שעמד 
על הפרק באותה העת: "חוקת הקהילות".          במכתב שלפנינו שנשלח כשנה לפני מאורעות תרפ"ט 

שהכחידו את היישוב היהודי בחברון. באותה התקופה היה היישוב היהודי האשכנזי בחברון בשיא תפארתו. 
כאשר בהשתדלותו הנמרצת של הרב סלונים הגיעה לעיר ישיבת סלבודקא - מהישיבות החשובות בעולם. 

הרב סלונים במכתבו מציע לרבנות הראשית דרכים להתמודד עם בעיית "חוקת הקהילות" שהציפה את 
קונפליקט ה"דת והמדינה".         הרב יעקב יוסף משה סלונים [תר"מ-תרח"ץ], רבה האשכנזי האחרון של 

חברון. הוא היה חסיד חב"ד וכאמור היה בעצמו ענף משושלת המלוכה. קהילת חב"ד בחברון הייתה קהילה 
יהודית היסטורית, מהיישוב הישן בארץ ישראל, שהיוותה במשך כמאה שנים את מרכזה של חסידות חב"ד 

בארץ ישראל! והיא מוכרת גם כ"קהילת האשכנזים דחברון" (היות שרוב קהילת האשכנזים בחברון היו 
אנשי חב"ד). חסידי חב"ד היו היהודים האשכנזים הראשונים שהתיישבו בחברון. משפחת סלונים עלתה 

לחברון באמצע המאה ה – 19 בשליחות האדמו"ר ה"צמח צדק", שנישא לאחותה של הרבנית מנוחה רחל. 
עליית קבוצת החסידים בראשות הרבנית מנוחה רחל הייתה אירוע רב משמעות בתולדות קהילת חברון 

וחסידות חב"ד בארץ ישראל. מנהיגת הקהילה הידועה הייתה הלכה למעשה הרבנית מנוחה רחל סלונים 
בת האדמו"ר האמצעי מחב"ד, שכונתה "אם היישוב היהודי בחברון". (דבר נדיר עד בלתי מצוי שאשה 
תנהיג קהילה חרדית). אנשי הקהילה אימצו לעצמם מוטיבים של חוגי היישוב הישן ובכללם את הלבוש 

הירושלמי המקובל בקרב חוגים אלו. הקהילה התקיימה עד לטבח חברון במאורעות תרפ"ט אז תם היישוב 
היהודי בעיר, חרבה הקהילה העתיקה וחרב עולמו של הרב סלונים. נרצחו גם בני משפחתו – בנו הבכור 

אליעזר דן ונכדו הבכור אהרן, כלתו חנה והוריה, הרב אברהם יצחק וינטה אורלנסקי. נרצחו גם 26 מאנשי 
ישיבת סלובודקה, תלמידים ואנשי מנהלה. הרב שפעל להגעתה לחברון ראה עצמו אחראי והוא נפל 

למשכב ממנו לא התאושש עד לפטירתו.          [1] דף נייר, 28X22 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי 
כולו בכתב ידו ובחתימתו של הרב סלונים, בשולי המכתב חתימה נוספת בכתיבה מזרחית.   מצב טוב. 

סימני קיפול, קרעים קלים בקיפולים. נקבי תיוק עם פגיעה בשתי תיבות.

 $      200 $300 - 
$400

אוסף [4] סידורי חב"ד126
חב"ד

 שער הכולל שכתב הרב אברהם דוד לאוואוט סבו של הרבי מליובאוויטש. הספר נקרא שער הכולל על-שם *
-המסורת החסידית, לפיה ישנם שנים-עשר שערים לנוסחים בתפילה, כל שער לפי שורש שבט אחד משנים
 .עשר השבטים, המיוחד לו, וישנו שער אחד שנקרא "שער הכולל" אשר מתאים לכל אחד ואחד מישראל
 הנוסח אשר בחר ויסד אדמו"ר הזקן, הוא-הוא ה"שער" המתאים לכל אחד ואחד מישראל. חסר שער
 וכריכה.      * סדר תפילות מכל השנה. ז'יטומיר, תרכ"ג [1863]. רוב ההוצאות שאחריה הודפסו בתבנית
 הוצאה זו. חסר שער וכריכה.      * סדר התפלה עפ"י נוסח האר"י ז"ל... מרנא ורבנא שניאור זלמן. הובא
      .לביה"ד על ידי שמרי' בן הרבני ר' לוי יצחק שניאורסאהן. חלק ראשון. ווארשא, תרמ"ו [1886]. לא כרוך
 'סדר התפלה עפ"י נוסח האר"י ז"ל... מרנא ורבנא שניאור זלמן. הובא לביה"ד על ידי שמרי' בן הרבני ר * 
.לוי יצחק שניאורסאהן. חלק שני. ווארשא, תרמ"ו [1886].       גדלים ומצבים שונים

 $      400 $600 - 
$800
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תגלית. מודעה על דפים וכרזות127
כשרות הציקוריה. 

מאת רבי שאול 
בראך אב"ד קאשוי 
ורבי יחזקאל שרגא 
הלברשטאם אב"ד 

שינאווא. 
'קונדמאכונג' 

[הכרזה]

הציקוריה – התחליף לקפה שימש שנים רבות נושא לפולמוס. הציקוריה היה בחזקת היתר עד שבאחד 
העיתונים נדפסה ידיעה אנונימית על כך שהגויים מערבים בו שומן [איסור]. מזמן לזמן עלה הנושא על 
שולחנם של רבני ישראל, ראה קטלוג ווינרס, ניסן תשע"ד, פריט 227. וויכוחים אלו הסעירו את העולם 

היהודי, ורוב חכמי ישראל התווכחו זה בזה, וכל הגולה כמדורה [ראה: מאמריו היסודיים של הרב יחיאל 
גולדהבר, 'פולמוס כשרות הציקוריה', ישורון, כרכים יט-כ]       גם בעיר קאשוי היה מפעל לייצור קפה 

וציקוריה, ואף הוא עמד תחת השגחה קפדנית. רבה של קאשוי, רבי משה הלוי יונגרייז, השגיח על כשרות 
המרכיבים ועל תהליך הייצור. ארבעה תנאים התנו עמהם: א) שיעמיד משגיח ירא שמים תמידי. ב) מפתח 
המפעל יהיה ביד המשגיח, והוא יפתח ויסגור את המפעל. ג) רכישת השומן היא אך ורק בידי המשגיח. ד) 
בשבת ויו"ט המפעל יהיה סגור.       ברבות הימים המפעל נרכש ע"י האחים "פראנק", וברשותם היה זכיון 
ליצור קפה וציקוריה ברחבי ממלכת אוסטרו-הונגריה. בעלי המפעל (הנכריים) ביקשו מאת רבי זלמן שפיצר 
שיתן כתב הכשר גם למפעל בקאשוי. רבי זלמן אכן נענה להם והעמיד להשגחה את חתנו רבי שמעון סופר 
אב"ד ערלוי ובנו של בעל כת"ס.       כנראה שאדון פראנק לא רצה לקיים את כל התנאים המוזכרים, ורבי 

משה התחיל להרהר אחר מעשיו ולבו נקפו על טיב כשרות הציקוריה. לכן פנה רבי משה לרבני המדינה 
להשמיע את חוות דעתם בנושא.       ואלו דבריו: "אל הרבנים הגאונים הצדיקים יושבים על מדין גודרי 

גדרים ועומדים בפרץ", היות והרב זלמן שפיצר התישב בדעתו להכשיר את מפעל הציקוריה בעירי 'קאשוי', 
וביודעי בוודאות אשר מיוצרת בשומן חזיר, וכן שלא רצו לקבל ע"ע את התנאים שהתניתי עמם. ואפילו אם 

היו מקבלים אותם, לבי מהסס האם להכשירם, הואיל ולחברת 'פראנק' יש עוד מפעלים אשר הם בוודאי לא 
כשרות, ובנקל יכולים לקחת את כתב הכשרי ולהדביקם על מוצרים שאינם תחת ההשגחה. והנה, הגם 

שהרבה רבנים עוררוני שבל אחשה בכך, ושתיקתי תהיה כהודאה, ויסברו שאני גם מן המתירים, עם כל זה 
החרשתי מפני כבוד אותו רב שהתירו. וחשבתי בליבי שהרב המכשיר יתיישב בדעתו ויחזור בו.       אולם 

היות שהמתנתי וראיתי שהוא עדיין עומד בדעתו והרבה נכשלים באכילת איסור, לכן התחברתי עם רוב 
הרבנים מעדת היראים במדינתינו ואסרנו את הציקוריה המיוצר פה בקאשוי במפעל 'פראנק', ואפילו הכלים 
שלהם אינם כשרות. וכל יהודי אשר מוח בקדקדו ויראת השם לא כבה בלבו, ישפוט בעיני שכלו על כל הנ"ל 

ולא יאמין להרב הנזכר.       רוב רבני המדינה לא התערבו ולא הביעו דעה, והמעטים שכן הביעו דעה, 
חיזקו את ידי הרב המשגיח, ולא קבלו את ערעורו של הרב יונגרייז.      להוציא מאחד, אחד מגדולי גליציה 

הלא הוא רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד שינאווא מח"ס 'דברי יחזקאל'.        בשלהי שנת תרמ"ט 
קיבל אב"ד שינאווא את הפניה של רבי משה יונגרייז, אבל פעל בדרכו: לבדוק ולחקור ולעמוד בעצמו על 

אמיתות הענין. הוא פנה אל רבי זלמן והציע לו, ששניהם יסעו יחדיו לקאשוי כדי לעמוד מקרוב על תהליך 
היצור. רבי זלמן נענה להצעה. הם ביקרו יחד במפעל, ואחר חקירה ודרישה והתוכחות פה אל פה, הוציא 
רבי יחזקאל כרוז לאיסור.       בשובו הביתה, ביום כ' באלול תרמ"ט, פירסם רבי יחזקאל כרוז הנושא את 
הכותרת 'הסרת המכשלה', ובו אסר בכל תוקף את הציקוריה, ואף הוסיף שמי שהשתמש בה עד כה עליו 

להכשיר כליו.       בכרוז הוא מגולל את עיקרי החששות: בעלי המפעל הפסיקו לקיים את תנאיו של רב 
העיר. ולא עוד, הנה מלבד שאין השגחה על סוג השומן, גם על השורשים המיובאים יש חשש שמא הוצק 

עליהם שומן טרם הגיעם לקאשוי.       בהמשך דבריו מבואר, שאי אפשר לסמוך על ביטול בס', וכן אין 
להקל מטעם שלא חשיב מאכל שאין לו טעם, שהרי יש בו טעם גמור.       פרסומו זה גרם לזעזוע אצל 

יהודי גליציה. ולמרות דעתו הנחרצת המשגיח המשיך להנפיק חותמות 'הכשר' על סחורה שיצאה מהמפעל 
[ר"י גולדהבר התכונן להמשיך בפרסום מחקרו, בנוגע כל מה שקשור לייחס לדעתו של אב"ד שינאווא, הן 

אצל בני משפחתו והן אצל חסידי צאנז, ובינתיים נמנע מלפרסמו].       תעודה זו מגלה עובדה שלא הייתה 
ידועה עד עתה. רבי שאול בראך שכיהן מקודם כרבה של מאגנדורף כ-18 שנה, נקרא לכהן, בשנת תרפ"ג, 
כרבה של העיר הגדולה קאשוי, ושם התפרסם שמו בעולם 'כרבה של קאשוי'. כעבור שלוש ארבע שנים יזם 

 $      200 $100 - 
$800

צדוק הדין. דפים וכרזות128
רדלהיים תקס"א 

1801. לא ידוע

צדוק הדין ונוסח הקדיש הנאמר לאחר הקבורה, עם הוראות בעברי טייטש. דף בודד, שכפי הנראה נמסר 
לאבלים בעת הקבורה.       הדף לא ידוע בבביליוגרפיה. לא נרשם במפעל הביבליוגרפי, ואינו נמצא 

בספריה הלאומית ובספריות ציבוריות גדולות בעולם.       מאחורי הדף כיתוב שם יהודי מעיר בגרמניה.       
[1] דף, נייר עבה. כ 20X25 ס"מ. סימני קיפול, מעט כתמים. מצב כללי טוב.

 $      500 $600 - 
$800

אוסף ענק של שונות129
תצלומי רבנים 
מהדור האחרון

מאות תצלומים מכל גדולי ישראל, מכל המגזרים והעדות, תמונות רבות צולמו ע"י האספן בעצמו.   להלן 
פירוט חלקי: ר' יעקב קמינצקי, [כ20 תמונות]    ר' משה פיינשטיין [כ-60 תמונות]   ר אהרן קוטלר ובנו ר' 
מלכיאל,    האדמו"ר מקאליב [כ20 תמונות]   האדמו"ר מבעלז [מהנחת אבן פינה לבית המדרש הגדול]   

אדמו"ר מאמשינוב בצעירותו,    האדמו"ר ה'לב שמחה' מגור,    ר' יואלי'ש מסאטמאר,    ה'ברך משה' 
מסאטמאר,    ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ,    ה'שפע חיים' מצאנז - קלויזנבורג,    ר' שלמה מבאבוב,    

הרב יצחק כדורי,    הרב עובדיה יוסף,    ה'באבא סאלי',    ה'באבא ברוך',    חכם בן-ציון אבא שאול, הרב 
מרדכי אליהו,    הרב שלום שבדרון,    ה'חלקת יהושע' מביאלא,    ר' משה אריה פריינד,    ר' ישראל יעקב 

פישר,    ר' דוד פוברסקי,    ר' חיים גריינמן,    ר' שלמה זלמן אוירבאך,    ר' שמואל רוזובסקי,    ר' יוסף 
שלום אלישיב,    ר' אלעזר מנחם שך,    ר' יצחק הוטנר,    ר' יששכר מאיר,    ר' יהודה צדקה,    ר' מרדכי 
שרעבי,    ה'חזון איש',    ר' יחזקאל לוונשטייו,    ר' אליהו אליעזר דסלר,    ועוד רבים.         האוסף נאסף 

לפני כ30 שנה, תצלומים בגדלים שונים ב 5 אלבומים, שמורים בקפידה.   מצב כללי טוב מאוד.

 $      200 $400 - 
$600

 לשנה טובה'שונות130
 תכתבו'. רקמה על
 בד. גרמניה, תרנ"ו
[1896]

בד לבן רקום חוטי כותנה צבעוניים עם הכיתוב: "לשנה טובה תכתבו" עלים ופרחים. כמנהג יהדות גרמניה.  
 במרכז שני אריות ומעל כל אריה מגן דוד ובתוכו אות אחת. כנראה שזו האות הראשונה בשמותיהם 

הפרטיים של אבי ואם המשפחה. האריות מחזיקים את 'לוחות הברית' כאשר אותיות שונות רקומות על כל 
לוח. והם כנראה אותיות של שמות ילדי המשפחה. מעל רקומה השנה תרנו.   ממוסגר במסגרת חדשה. 

42X57 כולל המסגרת.   הבד הלבן פרום במספר מקומות. כתמים קלים. מצב טוב.

 $      200 $600 - 
$800

 ויכוח תלמודי' שמן'שונות131
 על עץ, ראשית
המאה ה-20

ציור יפהפה בסגנון איזידור קאופמן המתאר ויכוח תלמודי או דין תורה בין ארבעה רבנים נשואי פנים, חבושי 
מגבעת רבנית (שטריימל) ועטויי שיראין. ברקע ארון קודש עם מגן דוד ושני נרות דולקים. ככל הנראה לא 
חתום.                           מידות: 38X29 ס"מ. כולל המסגרת: 58X48 ס"מ.       שמן על עץ. נתון בתוך 

מסגרת מהודרת.       מצב טוב מאוד. פגם בשולי המסגרת.

 $      500 $800 - 
$1,000

רב הוגה. שמן על שונות132
 .H בד. חתום

 ?Kauffmann
המאה ה 20-19

 - $1,500 800      $ ציור שמן על בד. המאה ה 60X48   .20-19 ס"מ ללא המסגרת. מצב טוב. מעט סדקים בצבע.
$2,000
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