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פריט 1
ספר בית הלוי אמשטרדם תצ"ב

מחיר פתיחה:$120

ספר בית לוי זאלקווא, תצ"ב - מהדורה ראשונה - חתימות בעלות.

ספר בית לוי, חידושים על מסכתות הש"ס. מאת רבי לוי בן שלמה מברודי. זאלקווא, תצ"ב. מהדורה ראשונה.

בדף השער חתימות ורישומים בכתב יד עתיק.

[2], נח דף. מצב טוב, כתמים, כריכה מקורית (כריכה מנותקת).



פריט 2
ספר תולדות אברהם וכתנת יוסף פיורדא תקכ"ט

מחיר פתיחה:$100

ספר 'תולדות אברהם' להגאון רבי אברהם ברודא מפרנקפורט דמיין על מסכתות הש"ס, וספר 'כתנת יוסף' לחתנו רבי יוסף
משה ברעסלא על התורה.

פיורדא בדפוס איציק בוכבינדר. עם סמל בית דפוסו ועיטור נוסף. תקכ"ט.

דפים עבים. כתמים. מצב טוב (כריכה מנותקת).

חתימה עתיקה בשער.



פריט 3
ספר שושנים לדוד חלק שני - ויניציאה תקי"ב

מחיר פתיחה:$100

שושנים לדוד, ויניציאה תקי"ב.

ספר שושנים לדוד, חיבור על ששה סדרי משנה, לעומקא של הלכה, הן על לשון המשנה והן על אשר דברו עליה מהמפרשים
ראשונים ואחרונים. מאת רבי דוד פארדו אב"ד אישפלטרו.

ונציה, תקי"ב. מהדורה ראשונה. בדפוס מאיר דא זארא. עם הסכמות גדולי הרבנים באיטליה.

מצב מפואר, כריכה מקורית.



פריט 4
חדושי הרשב"א פראג תקס"ט

מחיר פתיחה:$100

חתימות עתיקות מרבנים מעיר אוהעל וטשאבע - חדושי הרשב"א על מסכתות יבמות נדרים בבא קמא, כתובות קידושין, שני
חלקים בכרך אחד.

פראג, תקס"ט.
מצב טוב (שער חלק ראשון חסר), כריכה מקורית רופפת.

על הכריכות מבפנים מופיעים חתימת הגאון רבי ראובן ריין מעיר אוהעל , וגם כמה חתימות מאת הגאון ר בי בצלאל
גראסמאן אב"ד טשאבע.

הגאון רבי בצלאל גראסמאן נולד תרכ"ו לערך, תלמיד השבט סופר בפרעשבורג, והגאון רבי אלעזר לעוו אב"ד אוהעל
ואונגוואר, משנת תר"ס כיהן כאב"ד העיר טשאבא עד לפטירתו בן ע"ב שנה ביום כ"ד תשרי תרצ"ט.



פריט 5
ספר אהל דוד פרעשבורג תקצ"ו

מחיר פתיחה:$50

ברכת החתם סופר בהסכמתו לכל מי שקונה את הספר להנצל מכל רע
אהל דוד. פרעסבורג, תקצ"ה. מהדורה ראשונה. הסכמה מיוחדת

חידושים על מסכת שבועות ויבמות מאת הגאון רבי דוד דייטש אב"ד עיר חדש.

מהדורה ראשונה. החידושים על מסכת יבמות כוללים גם את החידושים שנדפסו בהוצאה קודמות ועליהם נוספו הוספות
רבות.



פרעסבורג, בדפוסאנטאן שמיד, תקצ"ו.

החתם סופר זצוק"ל בהסכמתו כותב: "
בקשתי שטוחה על כל מי שנגע יראת אלקים בלבו, ורוצה לזכות בזכות התורה וכבוד הצדיק הגאון הנ"ל, ליקח ספר אחד,

וזכות הצדיק יעמוד לנו להגן בעדנו מכל רע ".

מצב טוב, צריך כריכה.



פריט 6
כרך עם 3 ספרים דפוס פראג ואפען

מחיר פתיחה:$200

הדפסה ראשונה של חידושים מה"חתם סופר" בחייו

1. חידושים על מסכת שבועות, מאת רבינו יוסף אבן מיגש, עם חידושי מהרש"י [רבי שמואל מודיליאנו] בעל נאמן שמואל,
ועם קונטרס "חידושי תורה ושו"ת" מאת רבי משה סופר [לימים בעל ה"חתם סופר"]. פראג, תקפ"ו.



כפי המסופר חידושי החתם סופר כאן נדפסו ללא רשותו. אלו החידושים הראשונים ממרן החתם סופר שעלו על מכבש
הדפוס.

2. חידושי הרמב"ן על מסכת קידושין, עם חידושי מהרש"י, ו
פתיחה כוללת לחידושי הלכות יסודי התורה [יין נסך] מאת הגאון החתם סופר . פראג, תקפ"ו.

3. ספר חידושי הריטב"א על מסכת עבודה זרה חלק אחד משלושה שיטות. נדפס שנית בהגהה מדויקת מאוד ע"י הרב מהו'
מרדכי שלאנק. אפען תקפ"ד.

חתימה על השער:
לה' הארץ ומלואה הקטן שלמה זאמשט

כריכה ישנה. מצב טוב מאוד.



פריט 7
מחזיק ברכה ליוורנו - תקמ"ה

מחיר פתיחה:$200

בשער הספר חתימת
"הצעיר אחי"ם ס"ט" - רבי אברהם חי מוספיא.

מחזיק ברכה – ליוורנו, תקמ"ה – מהדורה ראשונה

מחזיק ברכה, הוספות והשלמות לספר ברכי יוסף על השולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה. מאת הגאון רבי חיים יוסף דוד
אזולאי (החיד"א).



ליוורנו, בדפוס אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון, תקמ"ה, מהדורה ראשונה.

שלם, מצב טוב מאוד. מעט קיפולי פינות בדפים הראשונים. כריכה מקורית.

בשער הספר חתימה
"לה"ו הצעיר אחי"ם ס"ט" [רבי אברהם חי מוסאפיא]. הגהה קצרה בכתב יד.

הגאון רבי אברהם חי מוסאפיא , מחכמי טורקיה וירושלים. בן רבי חיים יצחק אב"ד אישפלאטרו בעל ה"חיים והחסד". ידועות
בשמו שתי הנהגות חשובות שהתקבלו בכל תפוצות ישראל:

האחת 'מסיבת בת מצווה', והשניה אמירת תפילת 'נשמת כל חי', כסגולה .

הרב יצחק נסים (נועם ח"ז עמ' ד) הביא תשובת ר"א מוסאפיא מכת"י וז"ל "מי שעושה סעודה ביום שבתו נכנסת בחיוב
מצות דהינו בת יב שנה ויום אחד, נ"ל דהוי סעודת מצווה כמו בן יג ויום הוא, דמ"ש וזהו מנהג נכון, וכן עושים ימי שמחה
בערי צרפת ושאר עיירות לבן וכן לבת, ונפק"מ שאם קראו אותו לסעודה שחייב ללכת"; בפירושו תהלה לדויד על תהלים
(ליוורנו תרכ"ז) דף קעו ע"ב, סי' יט כתב: "סגולה להנצל מן הצרה. יקבל עליו, דאחר אשר ינצל מן הצרה אשר נמצא בה
לומר 'נשמת כל חי' בתודה וקול זמרה, בשפה ברורה ובנעימה קדושה, בפני עשרה אנשים. ובזה נצולו רבים, והוא בדוק

ומנוסה. כך כתב בספר קמח סלת משם רבינו יהודה החסיד זצוק"ל".



פריט 8
ספר מכלול יופי על קהלת אמשטרדם תנ"ה

מחיר פתיחה:$200

מהדורה ראשונה! מכלול יופי על מגלת קהלת, פירושים בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליהו בעל שם. אמשטרדם, תנ"ה.

ספר מכלול יופי, פירוש על קהלת [עם הפנים] בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליה אשכנזי בעל ש"ם אב"ד ור"מ בק"ק
ווערמיישא, ב"ר משה לואנץ.

אמשטרדם, בדפוס ר' חיים ב"ר יהודא ליב מק"ק פילא, תנ"ה.

חתימת בעלים "
קניתי מהוני לכבוד קוני עם ש"ס מהתורני מלמ"נ? הק' דוד ..., וחתימה נוספת על ציון השער מלמעלה, "

שמואל בן כהר"ר משה סג"ל שליט"א שנת תנ.."



פריט 9
נדיר - ספר ילקוט ראובני על התורה

מחיר פתיחה:$300

ספר יסוד - דפוס ראשון - ילקוט ראובני על התורה : מאמרים ומדרשים על התורה, מלוקטים מספרי קבלה, ספרי הזוהר
וספרי קדמונים.

ווילהרמרש דארף, דפוס יצחק כ"ץ ממשפחת הגרשוני, תמ"א.

חתימות עתיקות. כריכה מקורית.



פריט 10
סעט חומשים מקראי קודש יוזעפאף תקצ"א

מחיר פתיחה:$600

עותק החסיד המפורסם רבי מאיר יהודא ליב משעדליץ - נדיר ומיוחד . סעט מפואר של 'מקראי קודש', חמשה חומשי תורה,
עם פירוש 'כנפי נשרים' לרבי אברהם ליכטשטיין - נכד רבי נתן אחי האחים הקדושים רבי זושא מהאניפולי ורבי אלימלך

מליזענסק .
יוזעפאף, בדפוס ר' דוד סעדי' וואקס, תקפ"ט-תקצ"ה.

מהדיר החומש ומחבר הפירוש הגאון רבי אברהם ליכטשטיין ב"ר אליעזר ליפמאן. היה נכד רבי נתן אחי הצדיקים הקדושים.
חיבר עשרה ספרים חשובים ואף מצטט מדברי דודיו הרבי ר' זושא והרב רבי אלימלך זי"ע. ישב על כסא הרבנות בכמה

ערים חשובות בליטא ופולין. [ראה אודותיו בקובץ 'ישורון', כרך לד].



4 כרכים (חלק בראשית שמות בכרך אחד). כריכות ישנות חצי עור. דפים ברובם בצבע כחלחל. שער של חומש בראשית
בחלקו אותיות דיו בצבע אדום. מצב טוב.

בדף השער של חומש בראשית מופיע חתימת החסיד המפורסם רבי מאיר יהודא ליב משעדליץ (אבי משפחת פישמאן),
השד"ר המפורסם מעיה"ק צפת, הרה"ק מריזשין זי"ע במכתבו לעזרת תושבי צפת כותב: "ידידי המוכ"ז השד"ר הכולל ה"ה

הרב המופלג איש ירא אלקים מו"ה מאיר יהודא ליב אשר שולח במלאכת סגל חבורתא קדישא לשד"ר כולל על שנה זו".

מכתבי המלצות מכל צדיקי וקדושי הדור נדפסו בס' ישוב ארץ ישראל להרב הגאון החסיד רבי ישראל זאב מינצבערג
המדברים ומרבים בשבחו, כמו הרה"ק רבי יוסף מטאמשוב תלמידו של הרה"ק מלובלין, הרה"ק מאפטא, הרה"ק רבי חיים
מאיר יחיאל ממאגלניצא, הרה"ק רבי יצחק מוורקא ומבנו הרה"ק רבי מרדכי מנחם מענדל לצורך נשואי בתו, והרה"ק רבי

יוסף מדאמבראווא ובניו וחתניו.



פריט 11
ספר דברי משה מעזיבוז תקע"ח

מחיר פתיחה:$1,000

עותק הרה"ק אדמו"ר רבי יעקב יצחק שפירא בעל אמת ליעקב מבלענדוב
ספר דברי משה - מעזיבוז, תקע"ח - מהדורה ראשונה

ספר דברי משה, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת רבי משה שהם אב"ד דאלינא. מהדורה ראשונה. עם
הסכמות ה"אוהב ישראל" מאפטא ורבי יצחק מראדוויל – חתן המחבר.

בדף השער נכתב:
אני נותן זאת מתנה לנכדי כמר שמואל פנחס שליט"א



אולי הוא כתב יד קודש הרה"ק רבי יעקב יצחק שפירא מבלענדוב , נולד לאביו הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל, הנודע בכינויו
'השרף' ממאגלניצא – נכד המגיד מקאזניץ, ולאמו – נכדת רבי אלימלך מליזענסק. אביו קראו על שם 'היהודי הקדוש' ואמר

שכל דברי תורתו אומר בשביל בנו יעקב יצחק. נודע בעבודתו בהתלהבות אש קדש "כמלאך ושרף" ובתקיפותו שלא נשא
פנים לאיש. היה נחבא אל הכלים ובורח מכל ענין של כבוד. נפטר במוצש"ק פרשת שלח, אור לכ"ד סיון תרמ"ב. נטמן בבית

העלמין בווארשא ובהלווייתו השתתפו למעלה מעשרים אלף איש. לאחר פטירתו נהגו כל חמשת בניו באדמו"רות. דברי
תורתו נלקטו ע"י תלמידו לספר 'אמת ליעקב'.

הרה"ק רבי שמואל פנחס שפירא מלאדז , בן הה"ק רבי ישעי' שפירא בן הרה"ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב זי"ע, שושלת
מאגלניצא קאזניץ, חתן האדמו"ר רבי אליעזר פינקלער מסאסנאוויץ שושלת ראדישיץ, משנת תרע"ז שימש אדמו"ר

מבלענדוב בלאדז, היה גדול בתורה.

המקובל האלקי הרה"ק רבי משה שהם אב"ד דאלינא (נפטר בשנת תק"פ) היה מצעירי תלמידי ה"בעל שם טוב" הקדוש,
ואף מביא בספרו מדברי תורתו. התמנה בשנת תקמ"ו לאב"ד בדאלינא, על פי השתדלותו של הרה"ק רבי אלימלך

מליזענסק. ה"אוהב ישראל" מאפטא כותב עליו בהסכמתו: "ידעתי את האיש משה כי גדול הן בנגלה הן בנסתר, ומעולם
לא מש מתוך אהל של תורה". ה"דברי חיים" מצאנז כותב עליו: "איש אלוקים נורא הוא". בנוסף לספרו זה, חיבר את ספרו

בקבלה "שרף פרי עץ חיים" (טשערנאוויץ תרכ"ו), ואת ספרו "אמרי שהם" (קאלאמייעא תר"מ) על מסכתות כתובות, קדושין
ובבא מציעא. בספרו "אמרי שהם" נדפסה הסכמתו של הרה"ק רבי יהודא צבי שטעג אב"ד סקאליא, ובה כותב: "ומצוה

גדולה שיהא הספר הזה בבית ישראל, כי היא שמירה גדולה בבית, כי הוא מתלמידי הבעש"ט ז"ל".

שלם, נייר ירקרק. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים (חלקם משוקמים) בדף השער ובמספר דפים. סימני עש בדפים בודדים.
כריכה חדשה.



בדף השער לא מופיעים פרטי מקום ושנת הדפוס. על פי הרשום במפעל הביבליוגרפיה, הספר נדפס במעזיבוז בסביבות
שנת תקע"ח. פרידברג (בית עקד ספרים, מס' 448) כותב שנדפס בפולנאה תקס"א, אך זו טעות (ראה: וונדר, הדפוס העברי

בפולנאה, עלי ספר, ה, עמ' 156). לפי אלפסי, אנצ' לחסידות, ג', עמ' שיט, הספר נדפס בין השנים תקפ"ב-תקפ"ג.



פריט 12
ספר אור החכמה לאשצוב תקע"ה

מחיר פתיחה:$2,000

ספר סגולה ללידה קלה - ספר אור החכמה - לאשצוב, תקע"ה - מהדורה ראשונה - שני חלקים בשני כרכים

ספר אור החכמה, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת המקובל רבי אורי פייבל מקריסניפולי ודובנקא. לאשצוב,
[תקע"ה 1815]. מהדורה ראשונה. עם הסכמות "החוזה" מלובלין והאדמו"ר רבי צבי אריה מאליק.

שני חלקים בשני כרכים. בכרך הראשון, רישומי בעלות רבים בכתב-יד מכמה כותבים: "יהודא ליב במו"ה שמואל
מדאבעראנסקע"; "זה הספר אור החכמה שייך לי לשמי יעקב במ"ה אלי' אשר קניתי מהבחור שמואל מרדכי מפה ק"ק
שרנעצק"; "שמואל מרדכי במו"ה עקיבא..."; ועוד רישומים רבים. רישום בעלות בדף השער של החלק השני, ורישומים

במספר דפים נוספים.



כרך ראשון (בראשית-שמות): [2], כט, מ-סב, נג-עו, מו דף (דפים נז-נח מהספירה הראשונה נכרכו שלא כסדרם). כרך שני
(ויקרא-דברים): [1], ס, נט-קג דף. 23.5 ס"מ. מצב כללי במצב טוב. כתמים. בלאי וקרעים חסרים בדפים ראשונים ואחרונים

בשני הכרכים (עם פגיעות בטקסט בשני הדפים הראשונים בכרך הראשון ובדף האחרון בכרך השני), חלקם משוקמים
במילוי נייר. סימני עש במספר דפים בשני הכרכים, כריכות עור חדשות.

ספר זה הוא סגולה ללידה קלה . בספר "שלחן מלכים" לרבי משה צבי לנדא מקליינווארדין נכתב בדיני יולדת: "וכבר נתפשט
המנהג להניח ספר מכורך במפה תחת ראש האשה שאחזוה צירי לידה - ונוהגים להניח ספר הקדוש נועם אלימלך וספר

הקדוש אור החכמה" (דבריו הובאו בספרי הפוסקים). כמו כן, מובא שהגה"ק רבי ישעיה זילבערשטיין מווייטצען "היה רגיל
לשלוח את הספר 'אור החכמה' לאשה היושבת על המשבר, שתניח את הספר תחת הכר לסגולה שתלד בנקל".

המחבר, המקובל רבי אורי פייבל מקריסניפולי ודובנקא (נפטר בין השנים תקס"ד-תקס"ח), תלמיד מובהק לרבי קהת
מוועריש, תלמיד הבעש"ט. על פי המסופר בהקדמת בנו לספר שלפנינו, היה רבי פייבל ספרא רבה. הוא חיבר גם חיבור
על התורה המכיל ט"ו פירושים על כל פסוק, וכן כתב חיבורים על חמש מגילות ועל תיקוני זהר ואידרות וספרא דצניעותא

ועל ספר יצירה, "פרושים נוראים נעלמים וסתומים", אך כל אלו אבדו בשריפה. רבי מאיר אב"ד בראד כותב בהסכמתו
לספר אודות המחבר: "שמעודו לא מש מתוך אהלו של תורה בנגלה ובנסתר, והיה ירא ד' מאהבה, ורוב חכמתו ולימודו היה

בחכמת הקבלה".



פריט 13
ספר אהבת דודים לעמבערג תקנ"ג

מחיר פתיחה:$800

ספר אהבת דודים, מאת המגיד מזלאזיץ - לבוב, תקנ"ג -
מהדורה ראשונה



ספר אהבת דודים, פירוש על שיר השירים בדרך הנגלה והנסתר, מאת רבי בנימין - המגיד מזאלזיץ.

לבוב, דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל, תקנ"ג. מהדורה ראשונה.

המחבר, המגיד מזאלוזיץ - רבי בנימין (נפטר תקנ"ב), גדול בנגלה ובנסתר, בן דורם של הבעל שם טוב וראשוני צדיקי
החסידות. אחד מהמוסרים והמעתיקים הראשונים של תורת החסידות. לא ברור אם זכה להכיר את הבעל שם טוב ולפגוש
אותו, אך בחיבוריו הוא מביא דברים בשמו. בנוסף, הוא מביא דברים רבים בשם תלמידי הבעש"ט, המגיד ממעזריטש, רבי

יחיאל מיכל מזלאטשוב ורבי מנחם מענדל מפרמישלאן. את רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב הוא מכתיר בתואר "מורי": "ושמעתי
ממורי הותיק וחסיד איש אלקי מ' יחיאל מיכל ז"ל...". מחיבוריו הנוספים: "תורי זהב" - דרושים בדרך הקבלה והחסידות על
התורה; "חלקת בנימין" - פירוש על הגדה של פסח; "אמתחת בנימין" - על מגילת קהלת. כל חיבוריו נדפסו לאחר פטירתו,

על ידי בנו רבי אשר זעליג. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמות לספריו "חלקת בנימין" ו"אמתחת בנימין": "אותו
צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".

[3], צד דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים (בהם כתמי רטיבות) ובלאי. קרעים קטנים בשולי חלק מהדפים,
משוקמים. סימני עש קלים. כריכת עור חדשה.



פריט 14
ספר מאור עינים לעמבערג תר"ח

מחיר פתיחה:$150

מאור עינים מהרה"ק המגיד רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע.

לעמברג תר"ח.

מצב טוב, מצוין כריכה מפורקת.



פריט 15
ספר נועם אלימלך - רוסיא-פולין, תק"פ

מחיר פתיחה:$500

המהדורה הראשונה של "הנהגות האדם" - נועם אלימלך (זיוף שם המחבר)
ספר נועם אלימלך להאדמו"ר הרב הקדוש רבי אלימלך מליזענסק זיע"א. בתחילתו הנהגות האדם מאת רבי אלימלך

מליזענסק המיוחסת במהדורה זו לאדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע. ובסופו 'טעמי מצות' - "סוד מצות תפילין
ציצית ק"ש מזוזה שבת ודיניו ושעטנז" מאת המקובל הגדול רבי יוסף גיקטיליא זי"ע.

בחלקו העליון של שער הספר נועם אלימלך, לא נרשם שם המחבר ורק כותבים עליו: "הרב המקובל החסיד המפורסים
איש אלקים קדוש יאמר לו" . ובקטע השני מגלים לנו דרך אגב, כי כדי למלאות הגליון "הדפסנו בהתחלה לזכות את הרבים
צוואות מהרב החסיד המחבר מ' יחיאל מיכל זצ"ל " (המילה 'המחבר' מודגשת) - נראה כי יש כאן נסיון להטעות את הקורא

שיחשוב שהרב החסיד המחבר הינו רבי יחיאל מיכל [מזלאטשוב]. יתכן שבא המדפיס כאן להטעות את הצענזור הרוסית,
שהרי מהדורה זו נדפסה ללא רשיון, ללא שם מדפיס וללא ציון מקום הדפסתה. ואולי חשב שבכך הוא משביח את מקחו.

מהדורה זו היא המהדורה הראשונה של "הנהגות האדם" לרבי אלימלך מליזענסק, שיוחסה בטעות, עקב הזיוף שלפנינו,
לרבי יחיאל מיכל מזלאטשוב.

מצב בינוני, כתמים בלאי, כריכה ישנה.



פריט 16
ספר באר משה לבוב, תרי"ח - מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:$400

ספר באר משה (קאזניץ) - לבוב, תרי"ח - מהדורה ראשונה



ספר באר משה, מאמרי חסידות על פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה האפשטיין מקאזניץ. [לבוב,
תרי"ח]. מהדורה ראשונה.

[1], קפח דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. רישומים. כריכת עור חדשה.

המחבר, האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה (תקי"ז?-תקפ"ח), היה תלמידו המובהק של אביו, המגיד מקאזניץ, ושל הרה"ק
רבי זושא מאניפאלי. כל ימיו היה רבי משה נחבא אל הכלים. בחיי אביו לא הכירו אותו וגם לאחר פטירת אביו לא היה

בדעת החסידים לקבל את מרותו, עד ש"החוזה" מלובלין הכתיר ומינה אותו למלא את מקום אביו באדמו"רות ובמגידות.
רבי משה כיהן כמגיד מישרים בקאזניץ ובאוסטראווצא. בזיווג ראשון היה חתנו של הרה"ק רבי יהודה ליב הכהן מאניפאלי,
בעל "אור הגנוז", ובזיווג שני היה חתנו של הרה"ק רבי אלעזר מליזענסק, בנו של ה"נועם אלימלך". מלבד ספרו זה, חיבר

ספרים גדולים נוספים - "בינת משה", "דעת משה", "ויחל משה", "מטה משה", "קהלת משה", "תפלה למשה", ועוד. בספר
שלפנינו, וכן ביתר ספריו, הוא מרבה להביא שמועות ומסורות שקיבל מאביו ומגדולי החסידות.

על הספר ועל מחברו כותב בן המחבר, האדמו"ר רבי אלעזר מקאזניץ, בספרו "ליקוטי מהר"א" (תהלים קיט): "הלא על כבוד
קדושת אאמ"ו זצלה"ה, בעל המחבר ספר באר משה על התורה, בעודו בחיים חיותו אתנו, רבים קמו והתנגדו עליו ופערו

פיהם לבלי חק, באמרם שאין יכול ללמוד, רק הוא אומר תהלים, וקראו אותו 'תהלים זאגער' [=קורא תהלים], ובעניני לימוד
אמרו שאינו יודע מה שכתוב בספר; וכאשר הדפיסו ספרו באר משה על התורה, כולם נעשו אלמים, ויסכרו פי דוברי שקר,

וראו כל העולם כי היה מלא בגפ"ת ובפלפול, כמעט בכל התורה כולה".



פריט 17
ספר רגל ישרה דפו"ר לעמבערג תרי"ח שייך להאדמו"ר הרה"ק ר' שמואל מסלאנים זצ"ל

מחיר פתיחה:$100

רגל ישרה ל'בני יששכר' מדינוב. למברג, תרי"ח מהדורה ראשונה. עותק מיוחס

רגל ישרה, חיבור קבלי-חסידי המבאר יסודות בקבלה: ביאור שמות, כינויים ומושגים בקבלה, לפי סדר אותיות א"ב. מאת
הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב [בעל ה'בני יששכר'] מגדולי אדמו"רי החסידות. מהדורה ראשונה.



המחבר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב [תקמ"ג-תר"א], קרוב משפחתו של רבי אלימלך מליזענסק, והוא שבחר את השם
לילד על שמו כסגולה. היה גאון בנגלה ובנסתר וזכה להערכתם של גדולי דורו. בחסידות היה תלמידם של החוזה מלובלין
ורבי מנחם מנדיל מרימנוב. ואחר כך הסתופף בצל המגיד מקוזניץ ובעל ה'אוהב ישראל' מאפטא. היה רב בכמה קהילות,

בהם תיקן תקנות חשובות, ולחם נגד ההשכלה. חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה. הבני יששכר נודע במופתיו
ובסגולותיו שחלקן נקבעו כנכס צאן ברזל בכל קהילות ישראל. ביניהן היא סגולת הזיווג על ידי אמירת מזמור קכ"א בתהילים
(שיר למעלות אשא עיני אל ההרים), שאותו יש להגיד 4 פעמים ביום. וכן חידש את המנהג לפזר עשבים ופרחים על רצפת

בית הכנסת בשבועות היות ש"ישראל משולה כשושנה של ורד והעולם כפרדס. המלך רצה להשמיד את הפרדס, אלא שראה
השושנה ובזכותה מציל את הפרדס. כך ישראל שקבלה את התורה נמשלה כשושנה ומצלת את הפרדס". הוא עודד את
העיסוק בספר הזוהר וכתב: "אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש".

(הוספות מהרצ”א, אות ט')

**********************************

עותק מיוחס - הספר שלפנינו היה שייך לאדמו"ר מסלונים רבי שמואל ויינברג, בעל "דברי שמואל", ולאחר פטירתו עבר
בירושה לבנו האדמו"ר רבי יששכר ליב - כפי שמעידות החותמות בדף השער ובדף המגן: "מעזבון אאמורהר"ש זלל"ה

מסלאנים, ישכר ליב וויינבערג".

רבי שמואל וויינבערג (תר"י-תרע"ו), מכונה הדברי שמואל על שם ספרו, היה האדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חסידות
סלאנים.



נולד לרב יחיאל מיכל אהרן, בנו של מייסד חסידות סלאנים, רבי אברהם וויינבערג. את עיקר דרכו ומשנתו רכש אצל סבו.
הרבה לנסוע אל אדמו"רי דורו, בהם רבי חיים הלברשטאם, אצלו שהה תקופה ארוכה, ורבי דוד משה מטשורטקוב.

ניהל פעילות ציבורית ענפה. ניהל יחד עם החפץ חיים קרן כספים שתמכה בהקמת תלמודי תורה ומקוואות. השתתף
בהקמת הארגונים "כנסת ישראל" ו"מחזיקי הדת", ובהמשך היה שותף להקמת אגודת ישראל. עמד בקשר עם רבי חיים

מבריסק, החפץ חיים ועוד רבים. בקשריו עם אדמו"רי ורבני דורו שימש כשליחו בן אחיו רבי אברהם וינברג (השלישי) שהפך
לימים לאדמו"ר מסלונים.

כדרכם של אדמו"רי חסידות סלאנים עמד בקשר הדוק עם היישוב החסידי בארץ ישראל ותמך בו. בצעירותו ביקר פעמים
בארץ. עמד בנשיאות כולל רייסין שתמך במאות משפחות שגרו בטבריה, צפת וירושלים והתרים עבורו. בשנת תר"ס פעל

להקמת ישיבת אור תורה על ידי חסידו הרב משה קליערס, רבה האשכנזי של העיר.

נפטר בי"ט בשבט ה'תרע"ו, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, בעת שהותו בטיפול רפואי בווארשא, ובשל קשיי
ההתניידות בעת מלחמה נקבר בבית הקברות היהודי בווארשא.

שיחותיו ודברי תורתו ששרדו יצאו לאור בתשרי תשכ"ט על ידי האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי (ה"נתיבות שלום"), בספר
"דברי שמואל".

בנו רבי ישכר לייב וינברג, כיהן אחריו כאדמו"ר בעיר סלונים.



בנו רבי אברהם וינברג (השני), כיהן אחריו כאדמו"ר מסלונים בעיר ביאליסטוק ואחר כך בברנוביץ'.

בתו חנה אסתר, אשת הרב שמעון קופילוביץ

בתו לאה, אשת רבי פנחס מלוביצקי, אדמו"ר מסלונים-לכוביץ' בארצות הברית

בתו טשארנא, אשת הרב משה מנחם סילבר. לימים כיהן כאדמו"ר מסלונים-דטרויט.

בתו שרה, אשת הרב אברהם-אבלי רפפורט, אב"ד קעלץ

בתו פראדל, אשת רבי אלתר יוסף דוד לנדא מאליק



פריט 18
כתונת פסים לבוב תרכ"ו

מחיר פתיחה:$100

ספר כתונת פסים - מבעל "תולדות יעקב יוסף" - לבוב, תרכ"ו - מהדורה ראשונה

ספר כתונת פסים, דרושים על ספרים ויקרא ובמדבר, מאת רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ אב"ד פולנאה, תלמיד הבעש"ט, בעל
"תולדות יעקב יוסף".

לבוב, תרכ"ו. מהדורה ראשונה.

שלם, מצב טוב. כריכה חדשה.



פריט 19
ספר בית אהרן בראדי תרל"ה

מחיר פתיחה:$800

ספר בית אהרן (קארלין) - בראדי, תרל"ה - מהדורה ראשונה

ספר בית אהרן, "על התורה ועל העבודה", מאת האדמו"ר רבי אהרן פערלאוו מקארלין. בראדי, תרל"ה. מהדורה ראשונה.

שני דפי שער.



בראש הספר קובץ "אזהרות קודש" והנהגות בדרך החסידות מאת שלשלת אדמו"רי קארלין-סטאלין: רבי אהרן "הגדול"
מקארלין, בנו רבי אשר (הראשון), בנו רבי אהרן (השני), ובנו רבי אשר (השני).

בדף ו (עמ' 11) נדפס "זמר לשבת מהרב הקדוש האלקי וכו' הרב ר' אהרן הגדול זצוקללה"ה מקארלין" - הפיוט הנודע "יה
אכסוף נועם שבת". בהקדמה לספר שלפנינו מובא הטעם לקריאת שמו 'בית אהרון': 'ומידי דברו [רבי אהרן השני] בכ"ק

[=כתבי קודש] האלו קרא שמם בפיו הקדוש בית אהרן, כאשר יצא מפי זקנו הקדוש האלקי כו' מוהר"א [רבי אהרן 'הגדול']
מקארלין לבנו אדמו"ר כו' רבינו אשר זצקוללה"ה כאשר היה כבר עשר שנין שמע אביו זצ"ל מנגן הזמר יה אכסוף כו' בשבת

קודש ושאל אותו היכן כתוב הזמר הזה והשיב בבית אהרן...".

[6], 316, [3], [2], עמ'. עמ' 17-24 נכרכו שלא במקומם, לאחר עמ' 48. 27.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים.
קרעים בשני דפי השער (בדף השער הראשון שיקום בהדבקת נייר בשוליים הפנימיים). כריכה חדשה.

ישנם הבדלים בין עותקי המהדורה הראשונה, שתוקנה תוך כדי הדפסתה. לדוגמה, בעותק שלפנינו מודפס בעמ' [3]
"להתודע ולהגלות שיש ת"י [תחת ידינו] הסכמות מצדיקי דורינו המפורסמים שליט"א ע"ד הדפסת הספר הק'. וגם הסכמות

ואיסורים מחכמי ורבני ספרד... והשומע לדברינו ישכן בטח ושאנן, ותבא עליו ברכת טוב". בחלק מהעותקים מופיע קטע
זה בנוסח שונה ובמקום אחר. [על שלבי הדפסת הספר ותיקונים בזמן ההדפסה, שהביאו להבדלים בין טפסים שונים של
הספר, ראה: מאמר הרב א' שור, על דרכי כתיבת והדפסת ספה"ק בית אהרן, בית אהרן וישראל, שנה ו גליון א (לא), עמ'

קלט-קמז].



פריט 20
מגן דוד זיטאמיר תרי"ב

מחיר פתיחה:$300

הבטחת המחבר שספר זה מסוגל להצלחה ברוחניות ובגשמיות!

ספר מגן דוד (טאלנא) - חסידות - מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר.

ספר מגן דוד, על התורה ומועדי ישראל בדרך החסידות להאדמו"ר רבי דוד מטאלנא.

זיטאמיר, בדפוס האחים שפירא, תרי"ב. שני שערים, אחד מהם עם דיו אדומה.

עותק שלם ויפה, מצב כללי טוב מאד, כריכת עור חדשה.

ספר חסידות זה נחשב לספר סגולה, מאחר שבמהדורה השלישית שנדפסה אף היא בחיי רבינו המחבר זי"ע מופיע מכתב
ברכה מיוחד שכתב רבינו המחבר למו"ל, בו הוא כותב:

והנני לאמר אשר כל איש חכם לב אשר יקנה את הספר הזה ויהגה בו, אקווה שיהיה עליו תרופה לגופו ונפשו ברוחניות
וגשמיות בזה ובבא, יצליח בהצלחות זמניות ונצחיות .



האדמו"ר הרה"ק רבי דוד טווערסקי מטאלנא בן רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל (תקס"ח-תרמ"ב). נכד לרבי דוד לייקוס
תלמיד הבעל שם טוב, על שמו גם נקרא. התחתן עם הרבנית יענטא דבורה נכדת רבי זושא מאניפאלי ורבי וואלף

מטשארני-אוסטראה. תקופה לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז, החל לכהן באדמו"רות בוואסילקיוב הסמוכה לקיוב. לאחר
מעברו לטאלנא גדלה חצרו ואלפי חסידים נהרו אליו. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה ולחזק את המון העם.



פריט 21
ייטב לב סיגעט תרל"ה - עותק הגאון מטעט זצ"ל

מחיר פתיחה:$500

עותק מפואר ומשובח - ייטב לב - מהדורה ראשונה. חמשה חלקים בכרך אחד.

ספר ייטב לב, חידושים על התורה בדרך החסידות. חמשה חלקים כרוכים יחדיו. מהדורה ראשונה. סיגעט, תרל"ה [1875].
ספרו הנודע של גדול אדמו"רי הונגריה האדמו"ר הראשון מסיגעט ואבי שושלת סאטמר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה

טייטלבוים, המכונה 'בעל הייטב לב', על שם ספרו שלפנינו.

לפנינו עותק מושלם ונדיר. חידושי כל חמשת חומשי התורה בכרך אחד. העותק המושלם שלפנינו כולל: שער כללי, ובנוסף
חמשה שערים חלקיים, וכן את כל לוחות התיקונים שנדפסו.



הספר נדפס בחיי המחבר, בלא הזכרת שמו. בשער נדפס: אשר חנן אלקים את עבדו, תחת כי אהב את אבותיו ויבחר בזרעו
אחריו, הנה הוא נחבא אל הכלים. אמנם שם המחבר נרמז בתיבה 'ייטב', ראשי תיבות: יקותיאל יהודה טייטלבוים.

על השער חתימת הגאון רבי אברהם יעקב סופר אב"ד טעט (תרל"ט – תש"ד), גדל על ברכי זקנו הגאון רבי אליעזר זוסמן
סופר ראב"ד פאקש, וכן למד בישיבת הגאון רבי עקיבא סופר בעל הדעת סופר בפרעשבורג. בשנת תרס"ד שימש כאב"ד
יעמרינג ומשנת תרע"ג אב"ד טעט והחזיק שם ישיבה חשובה, מחידושיו נדפסו בתוך ספר זכרון סופרים לבנו, ולאחרונה

נדפס ספרו משפחות סופרים.

**********************************

האדמו"ר הרב הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים [תקס"ח-תרמ"ג], גדול אדמו"רי הונגריא, אבדק"ק סיגעט, והאדמו"ר
הראשון מסיגעט. מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו שלפנינו. הוא גדל על ברכי זקנו הרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל בעל
הישמח משה. הייטב לב נחשב לאבי שושלות סיגעט-סאטמאר - השושלות החסידיות המפוארות והגדולות ביותר בהונגריא

ובעולם עד היום הזה. הוא נודע כבעל מופת וחסידיו נמנו באלפים. חתנו המפורסם היה האדמו"ר הרה"ק רבי ברוך מגארליץ
בן הדברי חיים מצאנז ואדמו"ר הרה"ק רבי משה מראזוואדאב.

שלם, במצב מפואר ונאה, כריכה אורגינלית.



פריט 22
מחיר פתיחה:$200

רב טוב. מהדורה ראשונה. לעמברג תרמ”ט.

ספר חסידות יסודי על פרשות השבוע, מאת הרה"ק ר’ יקותיאל יהודה טייטלבוים הייטב לב מסיגעט. עם הוספות לספר ייטב
פנים. הספר נקרא רב טוב לזכרה של הרבנית מסיגעט, רויזא בלימה טייטלבוים, בראשי התיבות של שמה. יצא לאור על ידי

הגה"צ ר’ משה דוד טייטלבוים מלאפאש.



פריט 23
דברי יחזקאל שינאווא מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:$150

דברי יחזקאל מהרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא, מהדורה ראשונה.

ספר דברי יחזקאל על התורה ומועדים, וחידושים על הש"ס, מהרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא.

מהדורה ראשונה.



פאדגורזע - קראקא, תרס"א.

נכרך עם:
ספר תוצאות חיים , הגהות ותיקונים ומראה מקומות לספר הקדוש דברי חיים. מאת רבי עקיבא הכהן ליבער. קראקא,

תרנ"ט.

מצב טוב.

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא , נולד בשנת תקע"ה כבן בכור לאביו האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז
זצוק"ל בעל ה'דברי חיים', מילדותו נודע בכשרונותיו והיה חביבם של צדיקי הדור. בשנת תרט"ז החל לכהן כרבה של

שינאווא, ובשנת תרל"ו החל לכהן כאדמו"ר ונחשב לממשיך הגדול של אביו, ומכל רחבי גליציא נהרו לפתחו. נפטר בשנת
תרנ"ט.



פריט 24
ספר יערות דבש מהדורא ראשונה

מחיר פתיחה:$500

מצב מפואר - ספר "יערות דבש" מהגה"ק ר' יהונתן אייבשיץ, ב' חלקים, מהדורה ראשונה.

הספר מכיל שלושים ושש דרשות והספדים, מאת הגה"ק ר' יהונתן אייבשיץ אב"ד אלטונא.
בתחילת הספר יש הסכמות חשובות מאת הגה"ק ר' אריה לייב בעל ה'שאגת אריה' ומאת רב העיר קארלסרוא, תלמידו של

הגה"ק ר' יהונתן אייבשיץ, הגה"ק ר' טיאה ווייל בנו של הקרבן נתנאל.

קארלסרוא, תקל"ט-תקמ"ב, מהדורה ראשונה.
חתימות בעלות עתיקות.

הגה"ק ר' יהונתן אייבשיץ נולד בשנת תנ"ד בעיר פינטשוב שבפולין לאביו הגה"ק ר' נתן נטע לימים אב"ד אייבשיץ
שבטשעכיי. נודע כילד פלא וכעילוי גדול. היה תלמיד הגה"ק ר' מאיר אייזנשטאט בעל ה"פנים מאירות". בשנת תק"א נבחר

לרבה של העיר מיץ בצרפת. בשנת תק"י נבחר לרבה של קהילות אה"ו, אלטונא - המבורג - וואנדסבעק, שהיתה אחת
הקהילות החשובות ביותר באותה תקופה. נפטר בכ"א אלול תקכ"ד ומנו"כ באלטונא. חיבוריו ידועים בעומקם ובחריפותם.

חלק א', [4], קטז דף, חלק ב', [4], קטז דף, מצב טוב מאד, כריכה מקורית חצי קלף.



פריט 25
שפע טל בילזורקע תקס"ז

מחיר פתיחה:$100

נדיר. אחד מתוך 3 הספרים שנדפסו בבילזורקע.
'שפע טל'. קבלה. תקס"ז.

ספר 'שפע טל' ספר קבלה עם איורים קבליים מאת רבי שבתי שעפטיל הורוויץ.

בילזורקע, אחד מתוך 3 הספרים שנדפסו בבילזורקע. תקס"ז 1807.



הסכמת רבי אריה יהודא ליב סג"ל מזאבריז ואב"ד וואליטשק ומתלמידי המגיד ממעזריטש.

כריכה חדשה. חלק מהדפים בנייר ירקרק/כחלחל. מעט נזקי עש. כתמים.



פריט 26
ספר נצח ישראל נאווי דוואהר תקנ"ג

מחיר פתיחה:$100

מהדורה חסידית עם הסכמות מגדולי תלמידי הבעש"ט - חתימה עתיקה
נצח ישראל (המהר"ל מפראג) – נאווי דוואהר תקל"ג – הסכמות הה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והה"ק המגיד מקאזשניץ

זי"ע

נצח ישראל, ספרו החשוב של רבי יהודה ליווא בן בצלאל המהר"ל מפראג. ששים ושלושה פרקים העוסקים בעניני ביאת
המשיח גלות וגאולה. בספר דן המהר"ל בשאלות רבות הנוגעות לקיומו של עם ישראל, מהות עם ישראל בעולם. תהליכים

הנצרכים להבאת הגאולה. בחינת דמותו של משיח. עקבתא דמשיחא. ימות משיח ועולם הבא.

נאווי דוואהר, תקנ"ג.

מהדורה שניה, מהדורה חסידית עם הסכמות האדמו"רים הקדושים רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי ישראל המגיד מקאזניץ.
(מהדורה ראשונה נדפסה בפראג שנ"ט-ש"ס).

בדף השער חתימה "קניתי מהוני לכבוד צורי וגואלי שמואל סג"ל".

בשער הספר דגל המדפיס עם מספר 100 מעליו, על משמעות המספר עיין אברהם יערי קרית ספר, ט, תרצ"ב-תרצ"ג, עמ'
436-437, תרצ"ג-תרצ"ד עמ' 372-374.

כתמים ובלאי, כריכה עתיקה.



פריט 27
ספר שערי אורה אופיבאך תע"ה

מחיר פתיחה:$80

חתימות עתיקות בשער - שער אורה. אופיבאך תע"ה - עותק במצב נדיר

שערי אורה מאת רבי יוסף בן אברהם גיקטיליה מגדולי המקובלים בספרד. אופיבאך תע"ה - עותק במצב נדיר.

מספרי היסוד בקבלה. האר"י אמר על ספר זה כי הוא המפתח לכל תורת הסוד. גם תלמידו הגדול של הגר"א, רבי חיים
מוואלאזין התבטא שעל מנת לצאת ידי חובת תורת הקבלה, יש ללמוד את ספר הזוהר ואת ספר שערי אורה.

נייר עבה ומשובח. מצב טוב מאד. כריכה חדשה (חסר דף אחרון).



פריט 28
ספר מאורות נתן פרנקפורט דמיין תס"ט

מחיר פתיחה:$100

מהדורה ראשונה - ספר יסוד: מאורות נתן [מאורי אור ויאיר נתיב] - פרנקפורט דמיין תס"ט

מצב טוב. (כריכה מנותקת עם איזה דפים ראשונים).

ספר מאורות נתן, הכולל את הספר מאורי אור - ביאור שמות הקודש בדרך קבלת האריז"ל, מהמקובל רבי מאיר בן יהודה
לייב הכהן פופרש (שפ"ד – תכ"ב), שערך וסידר את תורת האריז"ל וגוריו. עם הפירוש 'יאיר נתיב' מאת רבי נתן נטע בן רבי

יהודה לייב מנהיים (נפטר תק"ג) ורבי יעקב בן רבי בנימין וואלף מווילנא, אשר עלו שניהם לירושלים עיה"ק עם רבי יהודה
החסיד.

פרנקפורט דמיין תס"ט.



על השער חתימה: "
לה' הארץ ומלואה הקטן שמואל הלוי ".



פריט 29
ספר חסידים פרנקפורט תע"ג - ספר שם טוב קטן ברלין ת"ק

מחיר פתיחה:$150

ספר חסידים עם מהדורה ראשונה של פירוש המקובל רבי דוד גרינהוט

ספר חסידים לרבינו יהודה החסיד עם מעט פירושים והגהות מאת המקובל רבי דוד גרינהויט.

פרנקפורט דמיין, בדפוס יוהאן קעלנער, תע"ג.

מצב טוב, כריכת עור מקורית.

עם הסכמת המהרשש"ך. כתמי מים, חסר דף אחרון. נדיר מאוד.

חתימה עתיקה בשער:
הק' שלמה הילדסהיימער?



כרוך עם: ספר שם טוב קטן, תיקונים וסגולות, מאת מאת רבי בנימין בינש ב"ר יהודה ליב הכהן מקראטשין.

ספר שם טוב קטן, יחודים, סגולות ותפילות לשם קבלה מעשית, מלוקטים מדברי האר"י ז"ל והרמב"ן, מאת רבי בנימין בינוש
מקראטשין, מחבר ספר הקבלה 'אמתחת בנימין'.

בערלין, בדפוס אהרן בן משה רופא, ת"ק.



פריט 30
ספר חמדת ימים ליוורנו תקכ"ד

מחיר פתיחה:$50

חמדת ימים, דברי מוסר והנהגות על פי הקבלה, ג' חלקים. מהדורת ליוורנו

ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י. לחודש אלול ולראש השנה לימים נוראים וליום הכיפורים.

ליוורנו, בדפוס משה עטיאס, תקכ"ד.

מצב מפואר



פריט 31
נדיר - ספר שערי ציון פראג תמ"ב

מחיר פתיחה:$200

מהדורה קדומה
עם חתימות עתיקות

שערי ציון.
תפילות ובקשות על דרך קבלת האר"י, מאת הקדוש המקובל רבי נתן נטע הנובר.

פראג, בדפוס בני הר"ר יהודא ב"ק מחוקק, תמ"ב.

כתמי שימוש וכתמי זמן וקרעים ללא חסרון, כריכה עתיקה.

רבי נתן נטע הנובר נולד לאביו הרב משה בעיר אוסטרהא, ישנם השערות שלמד תורה אצל המהרש"א. במהלך גזירות
ת"ח ות"ט הרב ומשפחתו ברחו מאוקראינה (בריחה שתוארה בספר "יון מצולה") והגיעו לאיטליה, שם החל ללמוד קבלה,
ובעקבות כך חיבר את הספר "שערי ציון". הוא העיד על עצמו שהיה מתלמידי הרב חיים הכהן מארם צובא, שהיה תלמידו

המובהק של רבי חיים ויטאל.



נטפי חלב לאורך הדפים, ניכר השתמשות אצל תיקון חצות ותיקוני תפלות, כנראה עבר הספר במשך הדורות ביד עובדי ה'
בעלי מקובלים שערכו תיקון חצות עם תיקוני קבלה בדביקות עילאה!



פריט 32
ספר יש נוחלין אמשטרדם תס"א

מחיר פתיחה:$80

ספר יש נוחלין, דברי מוסר, הלכות והנהגות, מאת רבי אברהם הורוויץ, אבי השל"ה הקדוש, עם הגהות מבנו רבי יעקב
הורוויץ.

נספח בו צוואת רבי שבתי שעפטל הורוויץ בן השל"ה הקדוש המודפסת כאן לראשונה.

אמשטרדם, בדפוס הבחור עמנואל עטיאש, תס"א.



פריט 33
ספר מעבר יבק, אמשטרדם תצ"ב

מחיר פתיחה:$100

גליונות רחבים ביותר. נדיר במצב מפואר כזה!

מעבר יבק, דיני ועניני אבילות ע"פ תורת הקבלה, חיברו רבי אהרן ברכיה ממודינא, מהדורה שניה.

אמשטרדם, בדפוס ר' שלמה ב"ר יוסף פרופס, תצ"ב.



מצב מפואר, גליונות רחבים, נייר עבה ואיכותי, כריכה מקורית (כריכה עם איזה דפים ראשונים מנותקים).

בדף לפני השער חתום:
יעקב בלאאמ"ו מה"ו ענזל מיכל זצ"ל שילער

אביו הגאון רבי אשר מיכאל (המכונה ענזלי מיכל) היה רב גדול בתורה וביראה ובמעלות ומדות והרביץ תורה בישראל בעיר
פרנקפורט דמיין, נפטר בשנת תרמ"ג.

ספה"ק מעבר יבק מספרי היסוד על עניני אבילות ומנהגי יציאת נשמה וקבורה. מספרי היסוד על ענינים אלו הן לעניני
ההלכה והן לענינים הקבליים של מנהגים אלו.

המחבר רבי אהרן ברכיה ממודינא מגדולי המקובלים והפוסקים של יהדות איטליה. מתלמידי רבי מנחם עזריה מפאנו וכן
עמד בקשרים עם רבי יהודה אריה ממודינא ורבי ישראל סרוק מגורי האריז"ל. רבי אהרן ברכיה נסמך להוראה ע"י רבי יו"ט

צהלון בעל שו"ת מהרי"ט. לבד מחיבורו זה חיבר עוד מספר ספרים.



פריט 34
2 קול קורא מאת גדולי אונגארין

מחיר פתיחה:$300

חתום על ידי העצי חיים מסיגעט והמעשי למלך!

מכתב גלוי להתעוררות בענינים שונים בזמן המלחמה מגדולי רבני אונגריא, בתוכם מרן הגה"ק העצי חיים מסיגעט , והמעשי
למלך מווייצען, והגאון רבי עקיבא סופר מפרעשבורג ועוד.



פריט 35
מחיר פתיחה:$150

אוסף כרוזי פולמוסי שונים מירושלים עיה"ק בדפוס ובכתב יד

1. כרוז 'אזהרה' מועד הרבנים על גודל חומר האיסור להשאר בועד הלאומי הציוני והחיוב לצאת מקהלה זו

חתומים הרבה מרבני ארץ ישראל, ביניהם הרבה שלא השתייכו לקהלות הקנאים, כמו הג"ר צבי פסח פרנק, הג"ר יעקב
משה חרל"פ ועוד.



הוועד הלאומי היה הזרוע המבצעת של 'אסיפת הנבחרים' הציונית, אשר בקשה לייצג את כלל יהודי ארץ ישראל על
סיעותיהם. רבני הציבור החרדי אשר התנגדו לציונות החרימו את הוועד ואסרו בפסק הלכה את ההשתתפות בו.

.2
ירושלים תרפ"ח - מודעה ואזהרה אודות צניעות!

מודעה ואזהרה מהבד"צ פרושים וחסידים אודות הפריצות הנוראה שנפרץ בין הנשים שלובשים בגדי פרוצות. חודש אלול
תרפ"ח.

נחתם על ידי הרבנים הגאונים הג"ר מרדכי ליב רובין, הג"ר יצחק פרענקיל, הג"ר דוב צבי קרעלענשטיין, הג"ר ישראל זאב
מינצבערג, הג"ר אלימלך הכהן רובינשטיין.

3. אגרת ואזהרה לבני כולל וואהלין מאת "תושבי שכונת שערי פנה". כתב יד.

4. מודעה מהועד הפועל העולמי של אגודת ישראל בארץ ישראל, הועדה לעניני יהודי פולין.



"מודיעם בזה שכל אלה שיש להם קרובים בשטחי הכיבוש הנאצי בפולין וכן ברוסיא..."



פריט 36
מכתב מזוייף מהגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין נגד הגה"ק ר' יוסף חיים זאנענפעלד ולטובת הר' קוק!

מחיר פתיחה:$250

מכתב מזוייף לטובת הר' קוק מהגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין!

בחודש אלול תר"פ הו"ל הר' קוק את ספרו אורות מאופל, בו הגדיש את הסאה בכמה וכמה יתר על ספריו הקודמים
ברעיונות לאומיים בהלול החילונים ובזלזול בשומרי תורה ומצות המחזיקים בדרך ישראל סבא, יהודי ירושלים בראשות

הגה"ק ר' יוסף חיים זאנענפעלד חששו מהשפעת הספרים שהופיעו בגושפנקא של רב ואב"ד בירושלים גייסו את כל
משאביהם למלחמת קודש בספרים אלה, וכינס את בית דינו והוציאו איסור חמור על הקריאה בספרים אלה, וחרדי ירושלים
פרסמו אז שני קונטרסים "קול השופר" ו"קול גדול" שהופיעו כמעט בזה אחר זה, בהם לוקטו צטוטים ומבטאים מתוך ספרי

האורות, כדי להוכיח לכל שמלחמתם של יהודי ירושלים ברב הכפוי עליהם אינה על לא דבר, הרב קוק וסייעתו זעמו על
הפרסומים ומסרו את מפרסמי הקונטרסים הגה"צ רבי מאיר סעמניצער והרה"ח רבי יוסף הופמאן לערכאות שלטון המנדט,

הרבנים נאסרו לשבוע ימים עד שפדאום חרדי ירושלים בערבות, לאחר מכן התנהל גם משפט שנמשך כשנתיים, למשפט
יצאו הדים בכל העולם היהודי, מטעם הבד"צ פורסם איסור חמור על המוסרים בצירוף הוראה לתפילה לשלומם של הרבנים

הנידונים.

לפנינו פאשקוויל מזוייף שפרסמו אנשי הר' קוק מכתב מהגה"ק ר' יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל בביטויים זולים נגד הגה"ק ר'
יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל, כאילו אינו בדיעה אחת עמו ותומך בהר' קוק. אך זיופו נראה לעין כל כי ידוע כי הגה"ק ר' יצחק
ירוחם בנו של הגה"ק השרף המהרי"ל דיסקין זי"ע היה ריעו ועמיתו של הג"ר יוסף חיים זאנענפעלד, ובדעה אחת עמו בכל
הענינים הנוגע ליהדות, והוא היה מהחותמים הראשונים על הכתב רבנות של הגה"ק ר' יוסף חיים לאב"ד ירושלים. כנראה



ניסו אנשי הר' קוק להפריד בין הדבקים ולזרוע פירוד לבבות וחילוקי דיעות בין שני גדולים הללו בכדי להחליש כוחם של
חרדי ירושלים במלחמתם עבור מערכות הקודש.



פריט 37
פולמוס שפיריט שליוואוויץ כשר לפסח בעיר דעווא

מחיר פתיחה:$200

פאשקוויל נדיר ולא ידוע אודות פולמוס נגד הכשר מהבית דין דעיר לוגאש על שליוואוויץ כשר לפסח בעיר דעווא, מוזכר
הכשר הרב מליסקא, הגאון הצדיק ממונקאטש.

"הבי"ד דלוגאש הוא בית דין מתיר איסורים ומחטיא את הרבים ומחלל השם....."

פאשקווילן מעין אלו הם נדירים מאוד, כיון שלא נדפסו רק על דפים וגליונות בודדים, ורובם ככולם נאבדו במשך הזמן!



פריט 38
ספר אהלי שם על שמות גיטין מבעל קיצור שלחן ערוך

מחיר פתיחה:$100

נגד ספר זה נתעורר פולמוס מחסידי צאנז!
ספר אהלי שם, מאת הגאון רבי שלמה גאנצפריד. מהדורה ראשונה. אונגוואר, תרל"ח 1878

ספר אהלי שם , כללים וסדר שמות אנשים ונשים... עם הערות וחקירות... שם יוסף... [מאת רבי] שלמה גאנצפריד. [עם]
קונטרס אחרון מאת מהר"א זלמן מרגליות... וקראם בשם שיבולי לקט. אונגוואר, תרל"ח 1878.

שלם, מצב טוב, כריכה רופפת.



בכמה מקומות חולק מחבר הספר על דברי הגאון הקדוש הדברי חיים מצאנז זי"ע בספרו דברי חיים דיני גיטין ושמות אנשים
ונשים. וזה עורר חמת חסידי צאנז,

ונגד ספר אהלי שם יצא הגאון ר' מרדכי אליעזר וועבער רב ואב"ד בעיר אדא בספרו מלחמת חובה , שיצא לאור בירושלים
תרמ"ב, בספר זה קנא את כבוד רבו הרה"ק הדברי חיים זצ"ל, אשר לפי דעתו זלזל ר' שלמה גאנצפריד בכבודו, בדחיות

הרבות של פסקיו. הגר"ש גאנצפריד כנראה נפגע מאד מביטוייו החריפים שפרסם הרב מאדא בשער הספר, שהוא נגד
"עלילות הבל מן אויב שקר (ר' שלמה גאנצפריד) אשר יצא לקרב על ס' דברי חיים". נגד הספר הנ"ל הוציא ר' שלמה

גאנצפריד קונטרס מיוחד בשם "מכסה לאהל" שצורף לספרו קיצור שלחן ערוך שנדפס בשנת תרמ"ד, אז מצא הרב מאדא
לנכון להדפיס מהדורה חדשה של ספרו מלחמת חובה, וכן יצא לאור בשנה ההיא שנת תרמ"ה קונטרס בן שלושה דפים

ושמו עדות שושנים (נמצא במכירה זו), נדפס בלי שער, ובו חתומים רבנים שעמדו לימין הרב מאדא, ביניהם הרב ר' אהרן
הלברשטאם בן הדברי חיים מצאנז, ור' מרדכי יהודא אב"ד אינטערדאם ונאסאד, וכן פרסם הרב מאדא שני מכתבים מאת
הגאון הקדוש ר' שלמה הלברשטאם מבאבוב שהגיב בדברים חריפים נגד הגר"ש גאנצפריד שהוציא לעז על הרב מאדא.



פריט 39
פולמוס חסידי צאנז עם הקיצור שלחן ערוך!

מחיר פתיחה:$100

קונטרס "עדות שושנים" – פולמוס הרב מאדא עם בעל הקיצור שלחן ערוך – ירושלים, תרמ"ה

קונטרס עדות שושנים. מכתבי תמיכה בהגאון רבי מרדכי אליעזר וועבער אב"ד אדא, ודברי פולמוס נגד הגאון רבי שלמה
גאנצפריעד בעל "קיצור שולחן ערוך". [ירושלים, תרמ"ה. דפוס יצחק גאשצינני].



"השי"ת עומד לימין אביון... לכן יצאנו לישע הרב המאה"ג החסיד מו"ה מרדכי אליעזר וועבער נ"י...".

הקונטרס כולל "העתק מכסה לאוהל אות באות", ומכתבים בשבחו של ר’ מרדכי אליעזר מראשי הקהילות בהן שימש
ברבנות ומרבנים שונים, בהם מכתבים מרבו הה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע, והגאון הצדיק החסיד המפורסם רבי מרדכי

יהודה לעוו אב"ד אונטערדאם ונאסאד, והגאון רבי שלמה זלמן אולמאן אב"ד מאקא.

הרקע לפרסום הקונטרס הוא פולמוס הלכתי בין רבי שלמה גאנצפריעד להאדמו"ר רבי חיים מצאנז. פולמוס בו היה שותף
הרב וועבער. רבי שלמה גאנצפריעד השיג בספרו "אהלי שם" על הספר "דברי חיים" של האדמו"ר רבי חיים מצאנז. הרב

וועבער שהיה תלמיד ה"דברי חיים" יצא בפולמוס נגד הרב גאנצפריעד בחוברת בשם "מלחמת חובה" (ירושלים, תרמ"ב).
רבי שלמה גאנצפריעד השיב על טענותיו בקונטרס בשם "מכסה לאהל", שנספח לספרו "קיצור שולחן ערוך" (מהדורת

לעמבערג, תרמ"ד 1884). בקונטרס הנוכחי נדפסו דברים להגנתו של הרב וועבער מהתקפותיו של הרב גאנצפריעד, והוא
נדפס על ידי הרב מרדכי אליעזר וועבער בעצמו, כפי שהעיד בספרו "אופל ובחן".

נדפס ללא שער. פגמים בשולי הדף.



פריט 40
ספר פולמוס - מאמר שבר פושעים תרכ"ט

מחיר פתיחה:$300

מחלוקת צאנז-וסדיגורא - נדיר מאוד, לא נראה במכירות

מאמר שבר פושעים ... והוא תשובת חכם לב ממדינת גאליציען אשר השיב לרעהו תושב רוסיא אשר שאלו על דבר
המהומה ...

לעמבערג, בדפוס J. R. N. יעקב ראהטין, תרכ"ט.

[4], 32 עמ’. ללא כריכה, מצב טוב.



הספר נדפס כחלק מהמחלוקת בין הגה"ק הדברי חיים מצאנז והאדמורי"ם בני הה"ק מרוזין. המחבר של פרסום זה הוא
המחבר של החוברת "כנסת הגדולה ודברי חכמים" (באותו נושא), [לעמבערג] תרכ"ט. ג’ באדר (מדינה וחכמיה, ניו יורק

תרצ"ד, עמ’ 61) מיחס אותן לנפתלי הירץ גאלדשטערן.

מחלוקת צאנז-וסדיגורא היתה מהמחלוקת הנוראות ביותר בין החסידים לבין עצמם. כולל פאשקווילן והאשמות חמורות
ביותר - משני הצדדים - על העבירות החמורות ביותר. הפרשה לוטה בערפילים ורב בה הנסתר על הנגלה. בספרות

החסידית הרשמית כמעט ואין לה הזכרה, והיא נלחשה מפה לאוזן בין צורבי החסידים. הספר שלפנינו הינו אחד המקורות
הקדומים מפרשה זו.



פריט 41
מאמר עיקבתא דמשיחא מהגה"ק ר' אלחנן וואסערמאן

מחיר פתיחה:$100

נכתב ונתחבר על ידי רבי אלחנן זצוק"ל בעיר וויליאמסבורג!

"מהדורה ראשונה" - קונטרס באידיש, מאמר "עיקבתא דמשיחא" ומאמר על האמונה "א בעלייכטונג פון דער יעצטיקער
תקופה". מאת הגאון הקדוש רבי אלחנן בונם ווסרמן זצוק"ל הי"ד.

הגאון רבי אלחנן כתב את קונטרס הנוכחי בעיר וויליאמסבורג ברוקלין , בעת היותו שוהה בארצות הברית בשנת תרצ"ט
בכדי לקבץ מעות למען החזקת ישיבתו "אהל תורה" בברנוויטש, ולפי עדות כמה אנשים שזכרו עוד איך שרבי אלחנן היה

יושב בשעות הלילה המאוחרות וראשו מרוכן על גבי שלחן הכתיבה עם עטו בידו, עורך וכותב את מאמרו הנפלא דנן, בדעת
תורה והשקפת התורה הברורה על מצב הזמן והתקופה בימים שלפני השואה האיומה, והאיר עיני ישראל בזה עד היום!

ניו יארק תרצ"ט. כריכה רכה, מצב טוב מאוד. על הכריכה ועל עמוד האחרון תמונה מבנין ישיבת אוהל תורה בבאראנוביץ.



פריט 42
פולמוס בויאן

מחיר פתיחה:$500

חתימת רבי ישראל דב אודסר ובנו רבי נחמן אודסר מגדולי חסידי ברסלב

מכתב פולמוסי אודות הה"ק מבאיאן טשערנאוויץ על ידי רבי ישראל דב אודסר בעל הפתק ובנו רבי נחמן אודסר ! ועוד הרבה
מרבני וחכמי כולל וואהלין

נכתב בירושלים כ"ב אב ת"ש לכבוד הרבנים הגאונים חברי הרבנות הראשית. אודות "מה שנשתוממנו לשמוע שקמו קומץ
אנשים הרוצים להשליט בכוללנו השלטון ששלט שנים רבות ששלטו בשרירות לבם שלטון בלי מצרים, ועשו מה שעשו מבלי

לשאול בעצת בני הכולל, במסוה של צביעות שכוונתם הוא שהכולל יתנהג על ידי רבנים שהם חסים על כבוד קדושת אדמו"ר
שליט"א , ומתעטפים באצטלא דרבנן אך ורק בכדי שיוכלו להוציא את מחשבתם ולהשלטת על הכולל דעת עצמם, מבלי

להבחר על ידי רוב בני הכולל, ולעשות בתוך הכולל כאדם העושה בתוך שלו".

"לכן הננו פונים למע"כ בכל לשון של בקשה בואו לעזרתנו... ואל תשעו לעצת האנשים האלה שכל כוונתם היא להרבות
קטטה ומחלוקת בישראל בזמן כזה שדם ישראל נשפך כמים בכל מקום ומקום, ובאים האנשים האלה להוסיף עוד צרה על

ישראל ולהצית מחלוקת חדשה בישראל ולחלל את שם שמים בפרהסיא ".

חתומים כ46 חכמי ורבני הכולל מגדולי וגאוני ירושלים של תקופה ההוא ובתוכם מתנוסס חתימת מגדולי חסידי ברסלב הרב
רבי ישראל דב אודסר בעל הפתק ובנו רבי נחמן אודסר!



מצורף דף עם נוסח שאמור היו לחתום עליו בני הכולל, הם כותבים " שכמה מבני כוללינו באו אלי בקובלנא אשר שלחו
מכתבים לכ"ק אדמו"ר שליט"א בסידור עניני הכולל ולא השיבו להם כלום, נפלא הוא אחרי שהם רוצים שיהי' הכל בדעת

קדשו ולא ימרו את פיו ח"ו, לזאת מהראוי להשיב תשובה איך להתנהג ולסדר הכל בשלום ובמישור כרצון קדשו שליט"א ".

כתובת אדמו"ר הה"ק רבי אהרן פרידמאן מבאיאן-טשערנאוויץ זצ"ל נכתב בלועזית באותו דף. כנראה שהמכתב היה נכתב
אליו. שהוא היה הנשיא של כולל וואהלין באה"ק.

רבי אהרן הי"ד מבויאן-טשערנאביץ, נולד בבויאן שבאוקראינה, בשנת תר"נ, לאביו רבי מנחם נחום פרידמן מבויאן-
טשרנוביץ בן ה"פחד יצחק" מבויאן ב"ר אברהם יעקב מסאדיגורא ב"ר ישראל מרוז'ין, ולאמו מרת חוה בת רבי מרדכי פייביש

מהוסיאטין צעיר בניו של רבי ישראל מרוז'ין. רבי אהרן נשא לאשה את בתו של רבי חיים הגר מאנטוניא ב"ר ברוך מויז'ניץ
בעל ה"אמרי ברוך" ב"ר מנחם מנדל מויז'ניץ בעל ה"צמח צדיק". בפרוץ מלחמת העולם הראושנה, ברח לוינה יחד עם אביו

וזקנו הק', שם הם שרדו משך כל שנות המלחמה.
אחר הסתלקות זקנו מרן ה"פחד יצחק" בעת שהחל אביו הק' לנהוג נשיאותו ואח"כ כשהשתקע בטשערנאביץ, שימש רבנו
כיד ימינו, וכל השנים לא מש ידו מתוך ידו של אביו הק', מרוב דביקותו והתקשרותו באביו, אשר לא ידעה שבעה. נפלאת
היתה התנהגותו בצניעות ובפשטות, באשר היה נחבא אל הכלים מאין כמוהו, סלד מן הכבוד והפרסום במדה בל תתואר.
אצילות והוד נסוכים בכל הליכותיו על אף אשר בחכמה רבה הפליא להסתיר דרכו בקודש. עם הסתלקות אביו הק' – בי"ט

מנ"א תרצ"ו – שמו החסידים עיניהם בו למלאות מקום אביו זי"ע, אך הוא ברוב ענותנותו, סירב בכל תוקף לשום משא העם
על שכמו.

חשובי אנ"ש מקורבי אביו הק' שלא הרפו ממנו התנפלו לפניו בבקשה ובתחנונים לבל יניח העדה הק' כצאן שאין להם רועה,
והוא באחת מחזיק במדת תומו בענות אמת מתאנח לאמור "אתם הכרתם את אבי, ואת עצמי אני מכיר, והיא היא הנותנת
כי מה אני שאוכל לישב על כסאו אחריו". וכאשר הפצירו בו ללא הרף התחנן לפניהם בשברון לבו הטהור כי ירפו ממנו, וכה

המשיך להתנהג בהסתר תבוך הסתר.
ברם בכתר נשיאות ארץ ישראל לכולל וואהלין, הוכתר מיד למלא מקום אבותיו הק', ובזה לא סירב לבל יקופחו ח"ו תושבי

א"י . בשנת תרח"צ ניאות סוף סוף למלא מקום אביו, ואז נתגלה במלוא הדר תפארתו וקדושתו ועבודתו הנפלאה אשר כתר
האדמורו"ת הולמו, ושמו יצא לתהלה ותפארת.

מעטים ורעים היו שנות נשיאותו, בשנתיים אלו, אשר רוח המלחמה הנוראה הורגש כבר בכל גלות ישראל בארצות אירופה.
נגזרה הגזירה, הנה הגיעו ימי הרעה ופרצה מלחמת העולם השניה, שואה זו לא פסחה אף על בית רבנו, ובשנת ש"ב נכנסו
הרשעים הגרמנים ימ"ש לתוך עיר טשרנוביץ וקבצו את יהודי העיר והגלום משם, בעצם יום שמח"ת יצא רבנו בראש גולים,

כשספר תורה קטן ירושה מזקנו הרה"ק מרוז'ין זי"ע מונחת לו בחיקו, ואתו אחיו הצעיר רבי מרדכי שרגא זצ"ל.
כמה שבועות גלו ונטלטלו מעיר לעיר בצרות משונות ואכזריות נוראה, מרוב צרות חשך מאור עיניו של רבנו, עד שהגיעו

סמוך לעיר אובידווקה, שם הוחזקו בתנאים מרים וקשים מנשוא, מגודל הזוהמה פרצה מגיפה אשר הדביקה גם את גופו
הטהור, וגם את זוגתו הרבנית ע"ה, ותצא נשמתו בקדושה ביום י"ג-י"ד חשון תש"ב ושם מנוחתו כבוד. הי"ד.



פריט 43
תיקון ליל שבועות סלאוויטא תקפ"ז

מחיר פתיחה:$300

סדר ליל תיקון ליל שבועות והושענא רבא.

סלאוויטא, בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא, תקפ"ז.

המצב טוב בינוני כמו שנראה בתמונות [כנראה חסר בסופו].



פריט 44
תיקון ליל שבועות זיטאמיר תרי"ב

מחיר פתיחה:$500

סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא - זיטאמיר, תרי"ב - עותק נאה, עם כריכת עור מקורית

סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא, על פי הסדר מספר של"ה.

זיטאמיר, תרי"ב. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.



שני שערים.

מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. כריכת עור מקורית (מנותקת).



פריט 45
לקוטי צבי זיטאמיר תר"כ

מחיר פתיחה:$1,000

'לקוטי צבי'. זיטאמיר, תר"כ - בדפוס החסידי לבית שפירא

חיברו רבי צבי הירש בן רבי חיים מווילהרמשדארף. עם אגרת התשובה, ויסוד תשובה ותיקון ליל שביעי של פסח עם סדר
המשניות השייך ללילה קדוש זה.

הובא לדפוס על ידי נכדי הרב מסלאוויטא הרבי מו״ה חנינא ליפא שפירא ואחיו מו״ה ר׳ יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר
תר"כ.



עותק שלם, כריכת עור מקורית (רופפת), מצב מפואר.

בדף לפני השער נרשם "
זה הספר שייך להרב המופלג בתו"י מ' יצחק שטערינפעלד בן הרב הצדיק הקדוש מה"ר שמואל יחיאל זצקללה"ה ".



פריט 46
תהלים זיטאמיר פורמט כיס

מחיר פתיחה:$10,000

נדיר מאוד - תהלים בדפוס זיטאמיר בפורמט כיס במצב מפואר מרהיב עין!

תהלים ללא פירושים, "נדפס מחדש בכל מיני יופי", נדפס בפורמט כיס, במיוחד לאמירת תהלים בכל עת מצוא.

זיטאמיר, בדפוס האחים הרבנים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, תרכ"ג.

מצב מפואר ומעולה, כריכת עור חדשה (באמצע הושלמו איזה דפים חסרים בדפוס חדש).



פריט 47
תחנה מנחת ערב תרי"ח

מחיר פתיחה:$1,500

פורמט כיס - תחנה מנחת ערב, מנחת ערב. תפלות ותחינות ביודיש לימות השנה ולימים הנוראים. זיטאמיר, תרי"ח - לא
ידוע

מנחת ערב. תחינות ותפילות באידיש, בראשו נכתב ביודיש:
"די נייע תחנה האט געמאכט אזוי אן אשה צנועה וואס זי האט ניט געוואלט מגלה זיין איר נאמען" [את התחינה הזאת ערכה

אשה יהודית צנועה אשר לא רצתה לגלות את שמה].

כולל תחינות לימות השנה ולערב יום כיפור, לימי הרחמים והסליחות.



דפים כחלחלים. חלק מהדפים עודם מחוברים מהדפוס. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם (ללא כריכה).



פריט 48
זכרו תורת משה זיטאמיר תר"ח

מחיר פתיחה:$100

זכרו תורת משה לבעל ה'חיי אדם'. זיטאמיר, תר"ח.

ספר
'זכרו תורת משה' מאת בעל ה'חיי אדם', "כולל כל הלכות שבת בקיצור נמרץ בטעמו של כל דבר. וספר

מצות משה , והוא קיצור מספר חרדים [לר’ אלעזר אזכרי], כולל כל מנין המצות ... בין עשה ולא תעשה בין מה שהוא מן
התורה או מדרבנן ... חברו... אברהם דאנציג".

כולל הסכמת המחבר: "ביקש ממני ליתן לו חיבור קטן שחברתי כשהיו בניי קטנים לחנכם בהם לידע כל המצוות בכללם".

זיטאמיר, בדפוס האחים שפירא, תר"ח.



הגאון רבי אברהם דאנציג [תק"ח-תקפ"א], תלמיד ה'נודע ביהודה', רב ודיין בווילנא. היה מחותנו של הגר"א ובהקדמת
הספר תיאר את דרך לימודו של הגר"א.



פריט 49
שלחן ערוך הרב זיטאמיר תרט"ז - תרי"ט

מחיר פתיחה:$500

סעט שלם! שלחן ערוך הרב והתניא

בדפוס האחים הרבנים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר תרט"ז-תרי"ט.



פריט 50
לבושי שרד זיטאמיר תרי"ד

מחיר פתיחה:$100

לבושי שרד שני חלקים – זיטאמיר, תרי"ד – [חלק שני – מהדורה ראשונה]

לבושי שרד, על שלחן ערוך אורח חיים, שני חלקים. מאת הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל "ערבי נחל". זיטאמיר, תרי"ד.
בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורב יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. הסכמות רבני צפת.

לחלק שני שער מיוחד. בשער זה כותבים המדפיסים כי מצאו העתקה של המחבר מסימן קמ"ט עד סוף אורח חיים שהיה
כתוב על גליון המגיני ארץ של הרב.



שלם, כריכה. מצב טוב.



פריט 51
אשלי רברבי סלאוויטא תקפ"ב

מחיר פתיחה:$200

ספר "אשלי רברבי" שלחן ערוך יורה דעה חלק שני, סלאוויטא בדפוס הרב משה שפירא, תקפ"ב

ספר "אשלי רברבי" כולל שלחן ערוך עם נושאי כלים ט"ז ש"ך ושאר מפרשים, בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא,
סלאוויטא תקפ"ב. עם תחריט המדפיס מעבר לשער.



עותק שלם בכריכת עור מקורית עם מסגרת. הכריכה ודפים ראשונים רופפים, הספר במצב טוב מאוד. רוב הדפים נייר
כחלחל.

כידוע, ספרים שהודפסו על ידי משפחת שפירא נחשבו מאוד בעיני אדמו”רים צדיקים וחסידיהם. משפחת שפירא, שהיתה
ידועה בצדקותה, במסירותה ובתשומת לבה לפרטים, הדפיסה ספרים בעלי איכות ודיוק רב כפי שמעיד הרב מאפטא

בהמלצתו.



פריט 52
שלחן ערוך חושן משפט זיטאמיר תרט"ז

מחיר פתיחה:$200

שלחן ערוך חושן משפט ב' חלקים, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר, תרט"ז.

חושן משפט שני חלקים בשערים נפרדים. בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא,
זיטאמיר, תרט"ז.

שלם, 2 שערים לכל כרך, חלק מהאותיות בדיו אדומה. כריכת עור מקורית, מצב טוב מאוד.



פריט 53
שלחן ערוך יורה דעה זיטאמיר תרי"ב

מחיר פתיחה:$200

שלחן ערוך יורה דעה, אשלי רברבי, ב' כרכים.

זיטאמיר, בדפוס האחים ר' חנינא ליפא ור' יהושע העשיל, תרכ"א.



פריט 54
עין יעקב סלאוויטא תקצ"ד

מחיר פתיחה:$500

סעט שלם עין יעקב סלאוויטא!

עין יעקב, שלשה חלקים בשלשה כרכים.

סלאוויטא, בדפוס ר' שמואל אברהם שפירא, תקצ"ד-תקצ"ה.



פריט 55
מדרש רבה בראשית שמות זיטאמיר תרי"א

מחיר פתיחה:$100

מדרש רבה עם פירוש מתנות כהונה. חלקים בראשית שמות בשני כרכים (כרך שמות חסר שער).

זיטאמיר, בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, תרי"א.



פריט 56
מדרש תלפיות זיטאמיר תר"כ

מחיר פתיחה:$100

מדרש תלפיות. זיטאמיר תר"כ

ספר מדרש תלפיות מאת רבי אליהו הכהן [בעל שבט מוסר].

זיטאמיר, דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, תר"כ.



שלם, כריכה חדשה עם כיתוב בהטבעה מוזהבת. מצב טוב.



פריט 57
שני חומשים עם פירוש אור החיים הקדוש וסדר התפלות לשבת כמנהג ספרד. זיטאמיר תר"כ

מחיר פתיחה:$400

שני חומשים עם פירוש אור החיים הקדוש וסדר התפלות לשבת כמנהג ספרד. זיטאמיר תר"כ

חומשים על סדר ויקרא וסדר במדבר עם פי' אור החיים הקדוש, זיטאמיר, תר"כ. דפוס האחים הרבנים לבית שפירא. עם
תרגום אונקלוס, תרגום יונתן בן עוזיאל ותרגום ירושלמי, ופירוש רש"י הק', בעל הטורים, וה'אור החיים' הקדוש ועוד מעלות

בקודש.

בשנת תרי"ד נדפס מהדורה נוספת של החומשים, אך ללא פירוש 'אור החיים' הק'. מהדורה זו חשובה ביותר עם הדפסת
הפירוש המקודש אצל קהלות החסידים בכל שושלות וענפי החסידות.



דפוס זיטאמיר. בדפוס המשובח של החסידים בנש"ק רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בן
הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זצ"ל.

לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, נודעת קדושה מיוחדת , ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקוה לפני תחלת
המלאכה. כמו כן הקפידו להדפיס אך ורק ספרי קודש ולא ספרי חול ומכל שכן שלא להדפיס ספרי השכלה וכדומה. גם

העובדים היו שומרי תורה ומצות ויראי ד'. גדולי הצדיקים והאדמורי"ם, חסידים ואנשי מעשה עיינו ולמדו רק בספרים מדפוס
זה ושמרו עליהם כבבת עינם מחמת חשיבותם הרבה. מפורסם, שהחזקת ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה

לשמירת הבית ולהצלחה.

כן נהגו בחירי וותיקי החסידים להעניק לרבותיהם ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר בעתות רצון בכדי שיעלה זכרונם לפני
הקודש.

מצב טוב בינוני, קצת דפים רופפים.



פריט 58
חק לישראל זיטאמיר
מחיר פתיחה:$500

סעט חק לישראל – זיטאמיר תר"ט-תרכ"ו

סעט ספרי חק לישראל בראשית-דברים, נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא.

מצב כללי טוב, כל הכרכים נכרכו בכריכה חדשה, כתמי זמן ושימוש.



פריט 59
אוהב ישראל זיטאמיר תרכ"ג

מחיר פתיחה:$500

עותק מפואר עם שוליים רחבים - ספר אוהב ישראל, זיטאמיר, תרכ"ג – מהדורה ראשונה

ספר אוהב ישראל, דרושים על התורה בדרך החסידות, מאת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא.

זיטאמיר, דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, תרכ"ג.



הספר הובא לדפוס ע"י נכד המחבר, האדמו"ר רבי משולם זוסיא מזינקוב. המו"ל מספר בהקדמתו על אביו האדמו"ר רבי
יצחק מאיר, בן המחבר, "בראותו כי רבו המעתיקים כל אחד לפי דעתו, וחשש מפני הטועין... בחר באיש אחד חריף ומופלג

בתורה, ספרא רבה, ומינה אותו לרשום הדברים הקדושים היוצאים מפיו הק', ואחר כל שבת ומועד העלה לפני עיני קדשו
של זקני זצוקלל"ה, ולפרקים תיקן כפי הצורך...". בהמשך ההקדמה מספר על הסיבה שהספר נקרא בשם אוהב ישראל,

"יען כי הוי מרגלי בפומי דרב, אשר במדה יוכל להתפאר אפילו לפני ב"ד של מעלה, אשר אהבת ישראל תקועה בלבו. וטרם
הלקח ארון אלקים צוה לבניו, שלא ירשמו על מצבת אבן שיציינו על בנין הנפש שלו שום שבח, רק: אוהב ישראל...".

הגאון השואל ומשיב כותב בהסכמתו (למהדורת לבוב): "...
היה אוהב בכל לבו ונפשו כל ישראל, ובפרט להתלמידי חכמים היה מקרבם בכל עוז. ואבותינו ספרו לנו בעת שהיה כאן

[לבוב] היו הכל כל גדולי ישראל שבעירינו, והיו משכימים ובאים אצלו, וראו נפלאות מתורתו ...".

שלם, שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים (בהם כתמים כהים). סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. רישום בכתב-יד
בדף השער. כריכת עור חדשה.



פריט 60
מחיר פתיחה:$35

מכתב לחצר הקודש סאטמאר - לאנדאן תשכ"ב - מכתב מהרב החסיד רבי חיים ישעי' שווארטץ מלאנדאן להרב החסיד
הנודע רבי יוסף אשכנזי משב"ק אדמו"ר מהר"י ט"ב מסאטמאר זי"ע

תאריך המכתב מליל ד' פרשת ויחי תשכ"ב מעיר לאנדאן, מבקשו שימסור לאדמו"ר הגה"ק שליט"א הקוויטל של הבחור
החתן שאול יחזקאל פערלשטיין נ"י



פריט 61
מכתב רבי בנימין ווילהלם להה"ק מסאטמאר זי"ע

מחיר פתיחה:$50

מכתב תודה להה"ק מסאטמאר זי"ע עבור תרומתו הנכבדה עבור מפעל "תורה ודעת". אייר תשל"ב. חתום על ידי הגה"ח
רבי בנימין ווילהלם.

קבלה על תרומת צדקה עבור מפעל תורה ודעת למען הנוער בארץ ישראל , י"ב ניסן תשל"ב - סך 500 לירות.



פריט 62
סאטמאר - תשכ"ו
מחיר פתיחה:$50

"אם תוכל לדבר עבורי אצל כ"ק אדמו"ר מרן שליט"א"
מכתב הגאון רבי רפאל חיים טרייטל מירושלים להגה"ח רבי יוסף שיינבערגער ז"ל מנהל ומזכיר העדה החרדית בירושלים

עיה"ק.
הוא כותב "אם תוכל לדבר עבורי אצל כ"ק אדמו"ר מרן שליט"א [הכוונה לאדמו"ר מהר"י ט"ב מסאטמאר זי"ע], ואצל הרב

יוסף אשכנזי שליט"א" .



פריט 63
היסטורי! - אוסף קבלות ממוסדות שונים על נדבות שנתקבל מהה"ק מסאטמאר זי"ע

מחיר פתיחה:$150
הערכה:$5,000 - $8,000

אוסף קבלות ממוסדות וארגוני צדקה על נדבות נכבדות שנתקבל מאת הרב הקדוש מסאטמאר זי"ע

ועדת בנין ישיבת "חידושי הרי"מ" (גור) , נתקבל מאת הדר"ג גאון ישראל וקדושו, פאר הדור והדרו, נר ישראל, פטיש החזק,
כ"ק הרה"צ מוהר"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר שליט"א. כ"ו תמוז תשי"ז - הסך חמשים דולר .

הישיבה הגדולה "ישיבת לובלין" בראשות הגאון מרן מהר"ש הלוי וואזנר שליט"א אב"ד ור"מ זכרון מאיר. - הסך $100

תלמוד תורה ו ישיבה גדולה עץ חיים ירושלים ת"ו ("ערשטער און גרעסטער תורה צענטער אין ארץ ישראל"). כ"ז כסלו
תשי"ט - הסך מאה דאללאר - חתום על ידי הגאון רבי ניסן אהרן טוקצינסקי (תרפ"ב-תשע"ב) ראש ומנהל מוסדות עץ חיים

ועורך לוח ארץ ישראל.

בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין , ירושלים. י"ט חשון תשי"ט - הסך מאה דאללאר . חתום על ידי הרב החסיד המפורסם
רבי יודא ארי' ווייס ז"ל מתלמידיו החביבים של הרה"ק מסאטמאר ומראשי ומנהלי מוסודות בנות ירושלים בעיה"ק ירושלים.

חברה אהבת חסד . ג' תבא תשי"ח - הסך $20

ועדת הבנינים של הרבנות ו העדה החרדית בירושלים עיה"ק. - הסך שלש מאות דולר. חתום על ידי הגאון רבי אברהם
מרדכי ברייטשטיין ספרא דדיינא של הבד"צ.

ישיבה בית הילל דקהל עדת קראסנא , מוצש"ק ויגש - הסך $100

ישיבת בוכרים מיסודם של עולי רוסיא כפר חב"ד, ג' טבת תשל"ה - הסך מאה דולר

תלמוד תורה נחלת הר חב"ד, כ' כסלו תשל"ה - סך מאה דולר

ישיבה קארלין סטאלין , אייר תשי"ח - הסך $50 . חתום על ידי החסיד המפורסם מחשובי חסידי קרלין סטולין רבי מאיר
אליעזר פילטשיק מנהל כללי ממוסדות סטאלין בארה"ב ואחד מעמודי התווך של חסידות קרלין סטולין.

הישיבה הגבוהה לתורה "כוכב מיעקב" טשעבין , כ' אדר א' - סך $25



ועד העזרה התאחדות הרבנים פליטי רוסיא ושאר ארצות בעיה"ק ירושלים , י"א חשון תש"ל - סך מאה לירות. חתום על ידי
הגאון הרב ר' שמואל קיפניס, והרב יוסף שטרן.

הישיבה ו התלמוד תורה "קרית ספר" למען ילדי הספרדים בעיה"ק ירושלים, סיון תשי"ז - הסך חמשים דולר

בית היתומים הגדול דיסקין, ירושלים. א' ויצא תשי"ח - הסך $25

הישיבה מנייטרא, הסך $100. חתום על ידי יעקב...

ישיבת "נזר ירושלים", בית המדרש גבוה לתורה והוראה, ח' כסלו תשל"ו - חמש מאות דולר . חתום על ידי הגאון רבי יעקב
סופר ראש ישיבת קרלין סטולין "מתיבתא דרבי יוחנן" בטבריא ואח"כ ראש ישיבת "נזר ירושלים".

ישיבה אהל שמואל דקאשוי תחת נשיאות הגה"צ רבי רפאל בלום שליט"א, Nov 23 1974, סך $200

עזרת תורה לתמיכת רבנים ות"ח בארץ ישראל ובשאר מדינות, א' ואתחנן [תש"י] - $30. חתום על ידי החסיד הנודע רבי
בנימין צבי הכהן בערקאוויטש מנהל רוחני דבית חינוך לבנות "בית רחל" דסאטמאר.

ישיבה וביהמ"ד "דברי חיים" צאנז , כ"ה ניסן תשל"ז, שלש מאות לירות .

מרכז פליטי ישיבות הגולה בית יוסף צבי דושינסקיא , מוצש"ק שמות תשל"ב - הסך $100

העדה החרדית בעיה"ק ירושלים, כסלו תשי"ט - מאה דולר. חתום על ידי מנהל העדה החרדית הרב ר' יוסף שיינבערגער.



פריט 64
מכתב תודה להרה"ק מסאטמאר - ערב סוכות תש"ך

מחיר פתיחה:$50

(Bernard Berger) מכתב תודה להרה"ק מסאטמאר - ערב סוכות תש"ך מאת רבי ברוך בן מרדכי יחיאל בערגער

הוא מודה לו על המתנה היפה שקיבל מאת מרן הרה"ק מסאטמאר זי"ע, "השתעשעתי עם מתנה יפה זו כמוצא שלל רב,
ושמחתי הוכפלה עם הכבוד הכביר שהונחל לי, מפני שלאו בכל יום מתרחשים זכויות כאלו לאדם פשוט כמוני לקבל שי כה

נאה מאישיות כה חשובה , וכל ימי אשאר אסיר אלפי תודות לכ"ק".
הוא מסיים "אני תפלה שיחנני השי"ת בהזדמניות בעתיד הקרוב לשרת את כ"ק ולהשיב את גמולו בתשואות חן חן".



פריט 65
מכתב מרבי ליפא לעפקאוויטש אל רביה"ק מסאטמאר

מחיר פתיחה:$100

אגרת שהי' למראה עיני רביה"ק מסאטמאר זי"ע מהרה"ח רבי ליפא לעפקאוויטש ע"ה.

נכתב מעיר פאריז ביום ב' פרשת בא, אודות הכתבי רשיון כדי לקבל רשות לבוא להתיישב באמעריקע אחר שנות המלחמה.

הוא מתאר את שפלות המצב ומיעוט הפרנסה שהיה מנת חלקם של כל היהודים שהסתובבו נע ונד אחרי שנות המלחמה
והצרות מאין מקום להתיישב במנוחה. הוא מבקש מאת הרה"ח ר' יוסף אשכנזי ע"ה המשב"ק שישתדל עבורו "כי הדבר נוגע

לסכנות נפשות ממש ומי יודע מה יולד יום" .

עדות חיה על מצב אחב"י, הסבל והעינוי שעברו אחב"י אחרי שנות השואה.



פריט 66
מודעה לקאמפיין למען הבנין למחנה רב טוב תשכ"ג

מחיר פתיחה:$50

פרסומת למען קאמפיין ומגבית לטובת בנין חדש במחנה רב טוב של קהל יטב לב [דסאטמאר] לקראת ימי הקיץ של שנת
תשכ"ג.

באמצע ימי החורף של שנת תשכ"ב באחד מלילי שבתות פרצה שריפה בבנין המרכזי של הקעמפ רב טוב שהרסה כליל את
כל הבנין בת ארבע קומות, השריפה נגרמה והוצתה בזדון על ידי מתפרעים פראי אדם [וואנדאלן].

בנין הישן כללה בתוכה את בתי התבשיל שהכינה אוכל לכל הקעמפס של רב טוב, אולמי האוכל של התלמידים, ארבעים
חדרי שינה ומשרדים של הקעמפ. ולקראת הקיץ הבא, הוכרחה הנהלת הקעמפ לבנות מחדש בזמן קצר כל הבנינים

הנצרכים לטובת הקעמפ, ויצאה בקאמפיין מיוחד לצורך זה.

על מודעת כרזת הקאמפיין תיאור מקעמפ רב טוב עם תמונת מהבנין הישן ותוכנית הבנין החדש, בנין מרווח לתועלת
התלמידים של קעמפ מחנה רב טוב דסאטמאר.



פריט 67
די תורה וועלט

מחיר פתיחה:$50

גליון מיוחד עם תמונות לרגל יארצייט הראשון לפטירת הה"ק מסאטמאר זי"ע

די תורה וועלט – ליארצייט השנה של האדמו"ר רבי יואל מסאטמאר – וויליאמסבורג תש"מ

"די תורה וועלט בשם קדושת יואל לכבוד יומא דהילולא של כ"ק אדמו"ר ורשכבה"ג הגה"ק מרן מסאטמאר זצוקללה"ה יום
כ"ו לחודש מנחם אב שנת תש"מ לפ"ק נפלה עטרת ראשנו".



גליון אסופת תמונות, מאמרים, הספדים, מכתבים, ליום ההילולא של האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר.
שנפטר ביום כ"ו מנחם אב תשל"ט.

יצא לאור על ידי הרב אשר אנשיל קרויז הרבי מראצפערט בוויליאמסבורג.

וויליאמסבורג, תש"מ.



פריט 68
קול קורא מהעדה החרדית תשכ"א

מחיר פתיחה:$100

תשכ"א - טיוטת נוסח חרם מגדולי רבני העדה החרדית נגד המבזים ומחרפים מערכות רבן של ישראל הגאון הקדוש
מסאטמאר זי"ע.

מצורף אגרת בקשה להגאון רבי מאיר אמסעל מוציא לאור ירחון "המאור" בארה"ב, שידפיס בירחונו את מודעת חרם
מהבד"צ שליט"א.

ולמטה נכתב בכת"י הגה"ח רבי יוסף שיינבערגער " שלא להראותו לשום אדם למען לא יגיע למדפיס אזהרה בטרם הגמר "



פריט 69
ירושלים תש"כ - מכתב אל הה"ק מסאטמאר

מחיר פתיחה:$500

מכתב קנאית היסטורי מהרה"צ לוחם מלחמות ה' רבי עמרם בלוי והג"ר אליהו זלאטניק
אל הרה"ק מסאטמאר זי"ע בענין שערוריא בארגון "איחוד הישיבות" שהתחילו ליקח תמיכה כספית מאת הציונים.



מכתב ארוך מחודש סיון תש"כ בכתב ידו וחתימתו של מנהיג נטורי קרתא הרה"צ רבי עמרם בלוי, בענין המוסד "איחוד
הישיבות" שהוקם על ידי אנשי ישוב הישן ורבני העדה החרדית כארגון הגג של הישיבות והמוסדות הכפופים למרותם של

רבני העדה החרדית, ונועד להוות משקל נגדי ל"ועד הישיבות".

בשנת תשי"ט הציעה 'ועד הישיבות' ל'איחוד הישיבות' שיכולה לקבל תקציבים מהציונים מהמשרד הדתות, אבל לא באופן
ישיר רק דרך "ועד הישיבות", שתהיה הסרסור להעביר הכספים אל 'איחוד הישיבות', מבלי שיצטרכו לחתום על קבלה
שקבלו כספים "ממשרד הדתות". 'איחוד הישיבות' פנתה בשאלה אל אחד מגדולי ירושלים שהתיר מפני שהוא תמיכה
חד פעמית וכלאחר יד. אבל למעשה נתהווה מזה שערוריא גדולה בקרב המוסדות של מחנה היראים אנשי ישוב הישן,

שהתקוממו נגד זה ואמרו שאם 'איחוד הישיבות' לא יחזיר את הכסף הם יתפרדו מהאיחוד ויצאו למלחמה נגדו.

רבי עמרם פונה בזה אל הה"ק מסאטמאר זי"ע, שיבא לעזרתם שהיות והוא התחייב את עצמו לשלם כל המעות והכספים
שקיבלו איחוד הישיבות בתנאי שיחזירו הכספים ל'מקום הטינופת' של ציונים הכופרים המסיתים ומדיחים "משרד הדתות",

וגם קיבל על עצמו להשתדל למלאות החסרון שיש להמוסדות על ידי החזרת הכספים. לזאת פונה בבקשת עזרה לייסד
קופה מיוחדת להציל את "מוסדות התורה" שמתנזרים מכספי הכופרים,

"אנו מבקשים מאת הדרת גאון קדשו מרן שליט"א שישלח לנו את עזרתו ושיחווה לנו דעתו בכיוון הכללי של הענין... יתברך
הדרג"ק מרן שליט"א בכל טוב סלה, ונזכה כולנו יחד ומרן בראשנו לקבל פני משיח צדקינו בב"א, כעתירת וברכת תלמידו

המתאבק בעפר רגליו, עמרם ברש"י בלויא"

מצורף לזה מכתב מרבני "אחוד הישיבות", הגאון רבי אלי' זלאטניק (תרסה-תשלה), והג"ר יצחק דוד שוואב-צוועבנער
המאשרים דברי הרה"צ רבי עמרם בלוי ומבקשים עזרת הרה"ק מסאטמאר זי"ע.

4 עמודים גדולים.

הרה"צ ר' עמרם בלוי (תרנ”ד- תשל”ד), היה מייסדו של הנטורי קרתא והעומד בראשו. התפרסם בגישתו הבדלנית
והתנגדותו החריפה לציונות ולמדינת ישראל. את פעילותו הציבורית החל משנות העשרים לחייו בתקופת שלטון המנדט

בארץ ישראל. בשנת תרצ"ח פרסם רבי עמרם כרוז נגד כופרי היישוב שעליו חתם בשם "נטורי קרתא" ומאז דבק בו



ובחסידיו כינוי זה. לאחר הקמת המדינה התפרסם בעקבות ההפגנות הסוערות שהוביל נגד חילולי שבת, ניתוחי מתים,
פתיחת בריכת התועבה בירושלים ועוד. הוא נעצר פעמים רבות בידי משטרת הציונים ואף נידון למאסר. הוא ניהל מערכת

הסברה בקרב הציבור החרדי נגד השתתפות בבחירות לכנסת המינים, והשתתפות במערכות השלטון, וכן נגד קבלת
תקציבים ממשלתיים לישיבות ולמוסדות חינוך.

בעודו יושב בכלא, הגיע מועד חתונת שנים מבניו. לאחר שכנועים הסכים שירות בתי הסוהר לאפשר לו להשתתף בחתונה,
אך הוא סירב לחתום על מסמך שהוא מתחייב לשוב לכלא, בנימוק שזו הכרה בלגיטימיות של מדינת ישראל. כתוצאה מכך

נשאר בסופו של דבר בכלא במהלך החתונות.

בעת שבתו בכלא עקב הפגנות נגד חילול שבת, בא ה'חזון איש' לבקרו. היה זה צעד חסר תקדים, וה'חזון איש' התבטא אז:
"אני הולך לבקר את השבת בעצמה, היושבת בכלא!"



פריט 70
כתונת בד קודש

מחיר פתיחה:$5,000
הערכה:$15,000 - $18,000

קודש קדשים! 'העמד' כתונת בד קודש שלבש הרב הקדוש רבן של כל בני הגולה אדמו"ר רבי יואל מסאטמאר זי"ע על גופו
הטהור.

'העמד' כתונת חסידית-רבנית. לבישה מבעד לחור הצוואר בלבד. סחורה טובה בגוון לבן.

כתמי זמן. כפתורים חזקים מקוריים שמורים היטב. בלאי קל, ללא קרעים כלל. מצב כללי טוב מאוד.



ממקור חשוב ומוסמך מאוד, ליותר פרטים נא לפנות באישי.

לבישת בגדי לבן בקבלה ובחסידות:

דע שיש סוד גדול בלבישת בגד פשתן, שכל נפטר שנתלבש בבגדי פשתן אפילו נפטר בחוצה לארץ כל קטיגור נהפך
לסניגור,

ומעלת לבישת פשתן בלא לבוש אחרת ואפילו תינוק שאביו מוחזק שמתו לו בנים הרבה על ידי לילית או רוח רעה תינוק
זה בטוח מכל אלו בסגולת לבישת בגדים אלו , וסגולת לבישת בגדי פשתן שלובש בגדי פשתן לבד ולא מין אחר עמו, אבל
נתערב מין אחר אפילו חוט אחד פוסל בו. ופרעה השיג בחכמתו סגולת הבגדים אלו ולכן היה מלובש אלו כלי בגדי פשתן

לבן ובהם היה מתגאה לפני חכמיו וגדוליו ואמר להם הוא אלוה, והמופת שכל חרטומיו וחכמיו לא היו יכולים לשלוט בו ברוב
כשפנות.

וגם יוסף השיג זה הסוד ברוח הקדש וידע שהלובש בגדי פשתן לבן אינו שולט בו לא עין הרע ולא רוח רעה ולא שום מיני
כישוף ... [ילקוט ראובני, מקץ, ועיין שם עוד]

איתא תלמידי חכמים שבבבל מצוינין לפי שאינן בני מקומן וכו', ומשמע דרוצה לומר אאותם שבבל...
ובגד המיוחד לתלמיד לחכם הוא כמו בגדי כהונה, שנקראו בגדי קודש לכבוד ולתפארת, שעל ידי לבישת הבגדים נעשה ראוי

לכבוד ולתפארת , וכן בגדי שבת... [פרי צדיק משפטים א]



פריט 71
"פעפעטע הויזן" שלבש הרה"ק רבינו יואל מסאטמאר זי"ע

מחיר פתיחה:$5,000
הערכה:$20,000 - $25,000

קודש הקדשים! מכנסי בד קודש של הרב הקדוש רבינו יואל מסאטמאר זיע"א - מסוגל להצלחה וישועות

"...כְּתֹֽנֶת־בַּ#ד קֹ#דֶשׁ יִלְבָּ#שׁ וּמִֽכְנְסֵי־בַד# יִהְי#וּ עַל־בְּשָׂרוֹ#... בִּגְדֵי־קֹ#דֶשׁ הֵ#ם"! (ויקרא
ט"ז)

מכנסי בד קודש של אדמו"ר הרב הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצוק"ל. בעל ויואל משה, דברי יואל, על הגאולה ועל
התמורה ועוד. את מכנסי הבד לבש על גופו הטהור במשך תקופה ארוכה בשנות התש"י בימות החול ובשבתות קודש.

ישנו אישור מהמקבל החפץ הקדוש מידי רבינו זי"ע [נא להתקשר ליותר פרטים].

"כל חפץ הבא מיד אדם קדוש אם נושאו אדם חולה רחמנא ליצלן, הכח החיצוני בורח מפניו וממילא מתרפא" (הה"ק ר' משה
מקאסוב בעל לקט עני)



גודל הענין של חפץ קדוש אשר היה שייך לאדם גדול , מבואר בירושלמי מו"ק פ"ג ה"א ובירושלמי נדרים פ"ט ה"א: מקלו של
רבי מאיר היתה בידו והיא היתה מלמדו דעת".

הובא בספר דברי תורה להגה"ק ממונקאטש זיע"א (מהדורא א' אות כ"ב-כ"ג) כתב וזה לשונו:

"מה שמצינו מנהג הצדיקים רבותינו ואבותינו, שהחשיבו לכלים שהשתמשו בהם צדיקים, וכן כמה צדיקים וחסידים שילמו
בעד כאלו הון רב וכו', מקורו בירושלמי שחפץ השתמשות של צדיק, הגם שהוא חפץ גשמי, זוכים על ידו לדעת, וכל שכן

למיני טובות עוה"ז", עיין שם.

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'.

בפנים יפות (בראשית י"ד כ"ב) כתב וז"ל, וכן בהיפוך בנכסי הצדיקים, שרוח קדושה שורה על לבושיהן, כמו שמצינו בדור
המדבר כדכתיב שמלתך לא בלתה וגו', עכ"ד.

ובחתם סופר על התורה (פרשת תולדות ד"ה הלא) כתב וז"ל, משמע בירושלמי ריש פרק ואלו מגלחין, דבמלבושיו של אדם
נאצלים מקדושתו של הלובש, והוא הדין בהיפוך, והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו הרוח לטוב ולמוטב, בסוד אשר

ילבשם תחתיו מבניו, עכ"ד".

ובאוצר י"ד החיים (אות ר"פ) כתב וז"ל, מקור טהור בצדיקים שמקפידים ללבוש בראש השנה ויום הכיפורים וכו', מלבוש של
הצדיקים הקודמים, עיין ירושלמי תענית פרק ד' הלכה א' וכו', עכ"ד.



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).

לפנינו חפץ קדושה אישי ביותר, אותו כאמור לבש הה"ק מסאטמאר על גופו הטהור, והוא מסוגל לשפע פרנסה (מדת
היסוד), לזיווגים (שהרי מכנסי כהנים מכפרים על ג"ע), לרפואה ולשמירה.



פריט 72
מכתב הגה"ק רבי רפאל בלום מקאשוי

מחיר פתיחה:$300

"גם שהייתי בשבוע זו אצל כ"ק מרן הגה"ק שליט"א" - ערב שבת חנוכה תשכ"ג

מכתב מאת האדמו"ר הגה"ק רבי רפאל בלום מקאשוי זצוק"ל, מייסד קהלת וקרית קאשוי בארצות הברית. -תשל"ז, אל
הרה"ח רבי יוסף אשכנזי ז"ל משב"ק ואיש ימינו של הגה"ק מסאטמאר זי"ע.

הרב מקאשוי כותב לו ביום עש"ק חנוכה השנית מקץ תשכ"ג על אודות חוב שיש לו אצלו, והוא שולח לו רצוף עם המכתב
תשלום החוב, גם מודיע לו שהיה בשבוע זו אצל אדמו"ר הגה"ק שליט"א, כנראה הכוונה לאחד מלילי חנוכה שהיו רגילין

כמה רבנים וצורבא דרבנן לבוא אל הדלקת הנרות של האדמו"ר הגה"ק מסאטמאר זצ"ל, כדי לשמוע ולהתענג מנועם
אמרותיו בדברי תורה אחר הדלקת הנרות בדברי דרוש ופלפול בענינא דיומא, ולהשתתף בחדוותא דשמעתתא וריתחא

דאורייתא.

לפנינו עדות חיה והיסטורית בכתי"ק של הגה"ק מקאשוי זצ"ל על השתתפותו והופעתו אצל הדלקת הנרות של חנוכה
מהרה"ק מסאטמאר זי"ע!



הגה"ק רבי רפאל בלום (תרע"א-תשס"ה) נולד בעיר קאשוי לאביו רבי שמואל ולאמו גיטל, למד בבחרותו אצל הגאון רבי
שאול בראך אב"ד קאשוי ונשא את חנה מלכה בתו של רבי משה גרינפעלד, לאחר חתונתו יסד ישיבה והרביץ תורה

לתלמידים, בתום השואה שחרר בעיר אראד, בקיץ שנת תש"ה חזר לקאשוי ופעל לחידוש הקהילה החרדית כשהוא משמש
שם כאב"ד, יחד עם רבנים נוספים התיר ליותר ממאתיים עגונות להינשא שוב, בשנת תש"ח היגר לארצות הברית והתיישב

בברוקלין ופעל שם להעברת ישיבתו. בשנים שלאחר מכן רכש את 'מרכז הילקרעסט' בבעדפארד הילס שבניו יורק וייסד את
קריית קאשוי. גם ייסד בתי מדרש במונסי ובברוקלין. נודע ברחבי העולם בצדקותו ובלמדנותו המופלגת.



פריט 73
מכתב מהגאון הצדיק רבי אברהם לייטנער אב"ד מאנטעווידעא

מחיר פתיחה:$300

מכתב מעוניין עם פרטים רבים לא ידועים מהגאון הצדיק המפורסם רבי אברהם לייטנער זצ"ל. - פרשת קרח תשכ"ד.

נכתב אל הרה"ח המפורסם רבי יוסף אשכנזי משב"ק מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע,



הגאון הצדיק המפורסם חסידא ופרישא לוחם מלחמות ה׳ רבי אברהם לייטנער זצ"ל נולד חודש אלול תר"צ בגראסווארדיין
לאביו מוה"ר נפתלי צבי לייטנער ז"ל, ניצול מהשואה באופן ניסי והגיע לארץ ישראל, שם למד תורה אצל רבו הגה"צ מהרי"ץ

דושינסקי זצ"ל גאב"ד ירושלים, משם התגורר לארה"ב ובשנת תש"ח נתחתן עם בת הגאון הצדיק המפורסם מווייצען זצ"ל
בעל הבנין צבי, בשנת תש"כ נתקבל כאב"ד בעיר מאנטעווידעא במדינת אורגוויי, ובשנת תשכ"ד כשחזר לארה"ב נתמנה

כר"מ בישיבת תורה ויראה דסאטמאר ע"פ פיקודו של מרן הגה"ק מסאטמאר זצ"ל, ובשנת תש"ל יסד ופתח שערי ישיבתו
בנין דוד ע"ש דו"ז מאוהעל זצ"ל, נפטר בן ע"ז שנים ביום ח"י חשון שנת תשס"ח.



פריט 74
חסידות סלאנים - בעל דברי שמואל - תרס"ט

מחיר פתיחה:$150

הזמנה לחתונת סלאנים-לעכוויטש-סטריקוב - נכדת הרב הקדוש רבי שמואל מסלאנים

הזמנה מודפסת מאת
האדמו"ר הגאון הקדוש רבי שמואל מסלאנימא , לחתונת נכדתו מרת שרה פייגא בת חתנו הרה"צ רבי פנחס בצלאל אדמו"ר

מלעכאוויטש, עם החתן רבי שמואל אברהם אבא בן הה"ק רבי חנוך סעדי' מסטריקוב.

האדמו"ר השני מסלאנים, רבי שמואל וויינבערג בעל "דברי שמואל" (תר"י-תרע"ו). נכדו של האדמו"ר הראשון מסלאנים
רבי אברהם וויינבערג בעל "יסוד העבודה", בשנת תרמ"ד בהיותו כבן 34 נתמנה כאדמו"ר על מקום זקינו. עמד בראש

"כולל רייסין" בארץ ישראל, ושלח כספים רבים לחיזוק הישוב בטבריא, שרוב אנשיו היו מאנשי חסידות סלאנים. בנו הבכור
האדמו"ר רבי יששכר ליב וויינבערג (תרל"ג-תרפ"ח, אנצי' לחסידות, ב', עמ' תסו-תסז) כיהן כאדמו"ר בסלאנים לאחר פטירת



אביו בשנת תרע"ו, יחד עם אחיו הצעיר רבי אברהם וויינבערג (תרמ"ד-תרצ"ג, אנצי' לחסידות א', עמ' כא-כב) בעל ה"בית
אברהם" שכיהן כאדמו"ר בבאראנאוויץ.



פריט 75
אוסף מכתבים מהגאון רבי יעקב לעבאוויטש אב"ד קאפיש

מחיר פתיחה:$100

דאקומענטן ומסמכים שונים מבית דין על תקנת עגונות והיתרי חליצה אחר השואה במדינת אונגארן

מכתבים שונים בכתב ידו וחתימתו של הגאון הגדול המפורסם רבי יעקב לעבאוויטש אב"ד קאפיש זצ"ל

בעניני היתר עגונות וחליצה



פריט 76
ספר צמח צדיק עם ציורים - ויניציאה ש"ס

מחיר פתיחה:$10,000

מהספרים המעטים שהודפס עם ציורים ב-150 השנים הראשונים של הדפוס העברי!

ספר צמח צדיק עם ציורים - דפוס ראשון ויניציאה ש"ס

ספר צמח צדיק לרבי יהודה אריה ממודינא. ספר מוסר.

בדפוס דניאל זאניטי, ויניציאה ש"ס.



ספר מצויר נדיר של אגדות ומשלים. מבוסס על החיבור האיטלקי 'Fior di Virtu'. המחבר התאים את הסיפורים לקהל
היהודי, עם ציטוטים מתנ"ך, ספרות חז"ל ועוד.

אחד מהספרים המעטים שהודפס עם ציורים ב-150 השנים הראשונים של הדפוס העברי .



פריט 77
הגדה קאזניץ, מנחת כהן [ספר היסוד לשיטת רבינו תם], חסדי אבות

מחיר פתיחה:$700

- שלשה ספרים כרוכים ביחד שהיה שייך להגה"ק הייטב לב מסיגעט זי"ע תרמ"ב

הגדה של פסח , עם ביאור "גבורת ישראל" מהמגיד מקאזניץ, וביאור "מטה משה" מבנו הה"ק רבי משה אליקים בריעה
מקאזניץ. בסוף ההגדה ביאור "מטה משה" לשיר השירים.

לבוב, תרל"ב.
הרבה כתמי יין מרוב שימוש .

ספר מנחת כהן , הספר מחולק לשלושה חלקים: ספר מבוא השמש – בו הוא דן בהלכות זמני סיום היום. ספר התערובות –
בו הוא מסכם באופן שיטתי את הלכות תערובות. ספר משמרת השבת – העוסק בהלכות בישול בשבת.

לעמבערג בדפוס ר' אורי זאב וואלף סאלאט, תרל"ט.

על שער הספר כתוב: שייך למו"ה הרב הגאון והקדוש וכו' רבשכה"ג יקותיאל יהודה טייטלבוים אבדק"ק ... תרמ"ב לפ"ק .

האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים [תקס"ח- תרמ"ג], גדול אדמו"רי הונגריא, אבד"ק סיגעט, והאדמו"ר הראשון
מסיגעט. מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו. הוא גדל על ברכי זקנו הרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל בעל הישמח משה.

הייטב לב נחשב לאבי שושלות סיגעט-סאטמאר - השושלות החסידיות המפוארות והגדולות ביותר באונגריא ובעולם כהיום.
הוא נודע כבעל מופת וחסידיו נמנו באלפים. חתנו המפורסם היה ה אדמו"ר רבי ברוך מגארליץ בן הדברי חיים מצאנז.

חסדי אבות , לעמבערג תרמ"א, שו"ת בהלכה מאת הגאון רבי יחיאל מיכל מפרעמישלאן.

שלשה ספרים כרוכים ביחד בכריכה ישנה שנראה שהוא עוד מזמן תקופת הייטב לב זי"ע, ויתכן שספרים הללו היו ברשותו
עם כריכה זו, ולפנינו הגדה חסידית (א חסידישע הגדה) עם פירוש מהמגיד מקאזשניץ ובנו רבי ר' משה'לע קאזשניצער,

שהשתמש בו הגה"ק הייטב לב בליל התקדש חג פסח בעת עריכת ה"סדר הקדוש"!!!



פריט 78
ספר לחם הפנים - פיורדא תקכ"ו

מחיר פתיחה:$100

חתימות עתיקות - לחם הפנים - מאת רבי יקותיאל קויפמן כ"ץ. פיורדא תקכ"ו. עם הסכמות הזכרון יוסף והקרבן נתנאל.

לחם הפנים - ביאורים וחידושים לשולחן ערוך יורה דעה, עם הפנים. קיצור פסקי הלכה מהספרים: ט"ז, ש"ך, נקודות הכסף,
פני יצחק, פרי חדש ועוד. מאת רבי משה יקותיאל קויפמאן כהן.



פיורדא, בדפוס חיים ב"ר צבי הירש מפיורדא, תקכ"ו.

הסכמות נוספות על המהדורות הקודמות, מאת הגאון רבי יוסף שטיינהארט ובעל ה"קרבן נתנאל".

על השער חתימת
הגאון רבי ישעי' ליב פישהאף ראש בית דין בעיר חדש (נאוואמעסטא), נזכר בשו"ת חתם סופר חלק אה"ע ח"ב סי' קמ"ו.

עוד חתימה עתיקה "יוסף ליב ..."



פריט 79
עצי לבונה סדילקאב תקצ"ו - דפוס ראשון

מחיר פתיחה:$200

חתימת והגהות הגה"ק משאמלויא - עצי לבונה [חלק שני], על שולחן ערוך אורח חיים אבן העזר וחושן משפט, מהגאון רבי
ניסן ראב"ד ומורה צדק דק"ק דובנא רבתי. בעל מחבר הספר "מעין גנים".

סדילקאב, בדפוס דוד מדפיס, תקצ"ו.

נקבי עש, כתמים, כריכה ישנה, מצב כללי טוב.

בדף לפני השער חתימת הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא, עם איזה הגהות תיקוני טעות.

הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרענרייך [תרכ"ג-תש"ד], מחבר שו"ת 'לחם שלמה'. נכד ה'קול אריה'. גאון מקובל וחסיד,
מגדולי הרבנים בהונגריא, חסיד מובהק של האדמו"ר בעל "קדושת יו"ט" מסיגעט ולאחריו משל בנו האדמו"ר הגה"ק
מסאטמאר. אשר כמוהו, היה מתנגד חריף לציונות ולאגודת ישראל. משנת תרנ"ט רב בשאמלויא. חיבר ספרים רבים



שהתקבלו אצל כלל הלומדים. הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט אמר עליו שאין בדור הזה משיב בהלכה כהרב
משאמלויא. מסופר כי הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי אמר שזמן רב לא היה בידו ספר נפלא כזה מהאחרונים.

שמו נישא לתהילה גם מחוץ לחוגו וארצו. וידוע כי בשעה שעלתה שאלת הימום הבהמות לפני שחיטתם, אמר ה'חפץ חיים'
ששאלה זו יש להפנות לגאון משאמלויא. בימי הזעם של מלחמת העולם השנייה סירב להיפרד מקהילתו ונהרג עמם, תוך

שהוא מעודדם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם למות על קידוש שמו יתברך.



פריט 80
ספר בית מאיר דפוס ראשון עם הגה בכתב יד המחבר

מחיר פתיחה:$2,000

ספר בית מאיר - פרנקפורט דאודר, תקמ"ז - מהדורה ראשונה, עם הגה בכתב-יד המחבר הגאון רבי מאיר פוזנר

ספר בית מאיר, על שלחן ערוך אבן העזר, עם: צלעות הבית - "ויכוחים" על אבן העזר, מאת רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט
דאודר, [תקמ"ז 1787]. שער מיוחד ל'צלעות הבית'.



הגאון רבי מאיר פוזנר (תפ"ט-תקס"ז), מגדולי רבני ופוסקי דורו. לאחר נישואיו גר אצל חותנו בפוזנא ועל שם אותה תקופה
כונה "פוזנר". לאחר פטירת אשתו עבר לליסא, שם למד בדיבוק חברים עם ידידו רבי דוד טעביל מליסא. בתקכ"ג אב"ד

מעזריטש, משם נתפרסם בכל רחבי פולין וגדולי דורו הפנו אליו את שאלותיהם [ביניהם: רבי עקיבא איגר שמכנהו "
הגאון הגדול האמיתי, נזר הקודש, רבא דעמיה, מדברנא דאומתיה, בוצינא דנהורא ", החמדת שלמה, רבי אברהם דנציג

בעל חיי אדם, ועוד]. לאחר מכן כיהן כרב בקעניגסבערג, ולאחר מכן אב"ד דאנציג. חיבורו "בית מאיר" על שולחן ערוך "אבן
העזר" הוא אחד מספרי היסוד בהלכות אלו, מלבדו כתב חיבורים רבים נוספים.



פריט 81
עבודת הגרשוני דפוס ראשון

מחיר פתיחה:$850

חתימה והגהות רבות מהגאון רבי אשר אנשיל ניימאן אב"ד וואיטצען

שו"ת עבודות הגרשוני, חלק ראשון, מאת הגאון רבי גרשון אשכנזי. פרנקפורט דמיין, תנ"ט. מהדורה ראשונה.

על השער חתימת הגאון רבי אשר אנשיל ניימאן עם הגהות למדניות לכל אורך הספר, הוא כותב: זה נפל לגורלי מירושת
אאמ"ז המנוח התורני מ"ה ליב גינז מרגליות יפה הק' אנשיל נייאמאן .



הרב הגאון רבי גרשון ב"ר יצחק אשכנזי (שע"ה–תנ"ג) מגדולי הרבנים והמנהיגים בדורו, שהעמיד תלמידים רבים. נולד
באולף (גרמניא), היה תלמידם של הב"ח, ה"מגיני שלמה" ורבי מנחם מאנדל מחבר "שו"ת צמח צדק" (הקדמון). שימש כדיין

בקראקא, וכרב וראש ישיבה בפרוסטיץ וניקלשבורג (מוראביא), ווין (אוסטריא). לאחר גירוש יהודי אוסטריא עבר לכהן כרב
ואב"ד מיץ (צרפת).

מצב טוב, השלמות נייר בדף השער ושלושת הדפים אחריו. גם בדף המפתחות בסוף. ניתן לראות בתמונות הפריט.

הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל ניימאן זצ"ל נולד בשנת תקנ"ט בק"ק קיצע לאביו הרבני התורני ר' משה שמואל ע"ה, תלמיד
מרן החתם סופר, בשנת תקצ"ג נתקבל לאבד"ק ווייטצען, בשנת תרכ"ג נסתלק מרבנות מחמת שהציקו לו הפושעים

והמתחדשים שנתרבו בשעתו, ועלה להתיישב בעיה"ק ירושלים, ונמנה על גדולי חכמי העיר ואב"ד יהודי הונגריא בירושלים,
נמנה על מייסדי כולל אונגארין כולל שומרי החומות ועמד בראשו מיום הווסדו, וכוננו למבצר היהדות הנאמנה בארץ ישראל,

התכתב עם הרבה מגדולי אונגארין כהג"ר יודא אסאד ועוד. נפטר ביום כ' אייר תרמ"ב.



פריט 82
ספר עמק הלכה ווילנא תר"ו

מחיר פתיחה:$200

עם חותמות והגהת הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד וראש ישיבת חכמי לובלין

ספר "עמק הלכה" והוא קבוצת חידושי דינים, בדרך שאלות ותשובות בחלק אורח חיים ויורה דעה מאת הגאון רבי זאב וואלף
אב"ד דק"ק זיטל.

חותמות בעלות של הגאון רבי מאיר שפירא אב"ד לובלין מתקופת כהונתו כאב"ד גלינא ומתקופת כהונתו כאב"ד פיעטרקוב.
חותמות "בית עקד ספרים – ישיבת חכמי לובלין".

בדף א' הגה ארוכה עם תוכן בכתב יד הגאון רבי מאיר שפירא!



הגאון רבי יהודה מאיר שפירא (תרמ"ז-חשון תרצ"ד) אב"ד פיעטרקוב ולובלין, ראש ישיבת "חכמי לובלין", מחולל הדף היומי,
ממייסדי אגודת ישראל ומגדולי הרבנים בדורו. מהרבנים הצעירים והדומיננטיים ביותר ב"מועצת גדולי התורה". מן הדמויות

הנודעות בדורות האחרונים. ראש ישיבה, חריף ושנון, גאון מובהק בהלכה ובאגדה. חסיד דבוק ברבותיו האדמו"רים. נואם
בחסד עליון ורב-פעלים. עסקן פעיל ונמרץ, ציר בפרלמנט הפולני. חוט של חסד היה משוך על פניו תמיד וכל הליכותיו-גינוני

מלכות. רבי מאיר נפטר בלי להשאיר אחריו זרע של קיימא בנים או בנות, אך הוא עצמו אמר שיש לו שני ילדים: הראשון הוא
הדף היומי והשני הוא ישיבת חכמי לובלין.

בשנים תר"פ-תרפ"ד כיהן ברבנות סאניק (מרכז גליציא), ובשנת תרפ"ד עבר לכהן ברבנות פיעטרקוב. עם הקמת הישיבה
בלובלין עבר בשנת תר"צ ללובלין והוכתר אז לרב העיר לובלין.



פריט 83
הגדה של פסח שהשתמש בו הגה"ק מקאשוי זצוק"ל

מחיר פתיחה:$100

הגדה של פסח של הגה"ק רבי רפאל בלום אב"ד קאשוי זצ"ל

הגדה של פסח עם פירוש שער יששכר להגה"ק רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש בעל מנחת אלעזר זצוק"ל.
מונקאטש, דפוס גראפיא, תרח"ץ.

על השער חותם הגאון הקדוש רבי רפאל בלום זצ"ל אב"ד קאשוי, עם כתמי טיפי יין מארבע כוסות של ברכה והגאולה.



פריט 84
ספר אהל יעקב - ספר עפר יעקב תקצ"ט

מחיר פתיחה:$500

שני ספרים עם חותמות "הבנין דוד" רבי דוד דוב מייזליש אב"ד אוהעל

ספר אהל יעקב על חמשה חומשי תורה. מאת רבי יעקב דובנא – המגיד מדובנא.

עפר יעקב ב' חלקים עם תשובה להרה"ק רבי אברהם דוב מאוורוויטש. "מהדורה יחידה". ברעסלוי תקצ"ט 1839.

ספר "עפר יעקב" ב"ח. ח"א וויכוח בין הנפש להנשמה ח"ב חידושים ופלפולים מרבי יעקב אייכהורן. "מהדורה יחידה".
ברעסלוי תקצ"ט 1839.

מ"ג, ל"ד דף.
הסכמות חשובות ונדירות, רבי ישראל משקלוב, רבי זרחיה ניסים אזולאי, רבי אברהם אנהורא, רבי זלמן טיקטין ורבי דוב

בער מייזעלס.

בדף ל' – ל"א בספירה שניה שאלה ארוכה מהרה"ק רבי אברהם דוב מאוורוויטש ותשובת המחבר, המחבר מספר שחשב
להדפיס את הספר בצפת אצל רבי ישראל בק ונתן את כתב היד להרה"ק רבי אברהם דוב מאוורוויטש והוא שאל אותו שאלה

והמחבר עונה לו תשובה ארוכה.

המחבר רבי יעקב אייכהורן מחכמי קראקא. חתן רבי שלמה זלמן רוזעס בעל תוקע אצל הבעש"ט הקדוש. בתק"ץ עלה לצפת
ולאחר כמה שנים חזר לקראקא וכיהן שם כרב.

בכמה מקומות לאורך הספר חותמות רבות של הבנין דוד.

הגאון הקדוש רבי דוד דוב בעריש מייזליש – אב"ד אוהעל. מחבר ספר "בנין דוד" חתן הגה"ק רבי משה יוסף טייטלבוים.
נספה בשואה ט"ו סיון תש"ד. (אוצה"ר מס' 5106).



פריט 85
שלחן ערוך יורה דעה אמשטרדם תקל"ז

מחיר פתיחה:$200

עותק הגאון רבי אליעזר צוקער ראב"ד בערעגסאס עם הגהות
שלחן ערוך יורה דעה, עם הוספות ומהדורא בתרא מהבאר היטב אשר עדיין לא נדפס, וילקוט חדש משו"ת ופוסקים חדשים

וגם ישנים שחיבר ר’ אברהם אופנהיים וקרא את שמו "אשל אברהם".

אמשטרדם, בדפוס יוסף פרופס כ"ץ, תקל"ז.

מצב טוב (השער חסר), כריכה מקורית רופפת.

***********************************************



הרבה רישומים וחתימות עתיקות.
חותמות מהגאון רבי אליעזר צוקער ראב"ד בערעגסאס . ונרשם "

זה הספר שייך להרבני הנגיד מו"ה שלום דוב צוקער מק"ק רישא ", הוא אביו של הגאון רבי אליעזר, שהיה מגדולי חסידי
ומקורבי הרה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע. עם כמה הגהות במשך הספר, אולי בכת"י הג"ר אליעזר.

בתוך הספר יש הרבה חתימות
מרבי זאב וואלף ראזענבלום מרישא .

הגאון רבי אליעזר צוקער ראב"ד בערעגסאס (תרי"ח-תר"פ) בן הרבני הנגיד המופלג בתורה החסיד המפורסם
מו"ה שלום דוב המכונה ר' בערקי צוקער ז"ל מרישא , וחתנא דבי נשיאה כ"ק מרן הגה"ק שר התורה המאוה"ג מופה"ד בעל
שו"ת קול אריה זצוק"ל שהיה אבדק"ק בערעגסאז ואח"כ בק"ק מאד. ר' אליעזר היה בנעוריו מבחירי התלמידים וחסידים של

הרה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע. מחבר שו"ת דמשק אליעזר, מגדנות אליעזר על התורה, מתוק מדבש על מועדים.

על רבי בערקי צוקער מספר נכדו בנו של הג"ר אליעזר בהקדמת ספרו מגדנות אליעזר, וז"ל "עוד שמעתי מפ"ק אאמו"ר,
כאשר הי' בצאנז על ימים אחרונים של חג הפסח ביחד עם כבוד אביו הרבני הנגיד וחסיד מפורסם וכו' כש"ת מו"ה דוב ז"ל

המכונה ר' בערקי צוקער, וכאשר באו החדרה שבו ישב רבינו, פתח פיו הקדוש ובפנים שוחקת
"ברוך הבא ר' בערקי" , וצוה למשרתו תומ"י לעמוד לו ספסל לישב, גם לאמר להרבנית שתשלח מיני מגדים לכבודו, כי יש

לנו אורח חשוב ר' בערקי צוקער מרישא, ותומ"י פקודת הקודש שמרה רוחו של הגבאי והעמיד ספסל לכבוד אא"ז, וגם הביא
מיני מרקחת עשוים משקדים וצוקער, כי הי' אז חג הפסח, ונטל חתיכה אחת ונתנה ליד אא"ז, ודחקו בידו, ואמר לו רבינו

בלשון בדיחותא:
כשר'ער צוקער , כי שם משפחתינו צוקער. וכבוד אא"ז הביא מתנה לרבינו על יו"ט דג גדול הנקרא לאקס, הי' משקלו י"ד

קילא בעד י"ד ר"כ, ובעת הסעודה נתן לו רבינו לאא"ז הראש, ואמר לו יהי' לראש".



פריט 86
שו"ת תשורת שי סיגעט תר"ע

מחיר פתיחה:$200

חותמת הגה"ק רבי משה אריה פריינד אב"ד נאסויד

שאלות ותשובות תשורת ש"י מהדורא תניינא. סיגעט תר"ע

מחבר הספר הגאון רבי שלמה יודא ליב טאבאק (תקצ"ב-תרס"ח) היה ראב"ד סיגעט, מגדולי פוסקי אונגריא בתקופתו. נודע
בספרי השו"ת שלו ערך ש"י ו"תשורת ש"י".



פריט 87
ספר בית אריה, זאלקווא תקצ"ד

מחיר פתיחה:$350

עותק הגאון רבי אלעזר לעוו בעל שמן רוקח וחתנו הגאון רבי אהרן פריעד אב"ד בעסערמין

מהדורה יחידה - ספר שו"ת בית אריה, על שו"ע אורח חיים, וחידושי הלכות במסכתות הש"ס, מאת הגאון רבי אריה ליבוש
הלוי הורוויץ.

זאלקווא, בדפוס שאול מאיר האפפער, תקצ"ד.
מצב טוב, כריכה חדשה.



בראש דף השער חתימה: "
נאום הצעיר אלעזר החובק"ק סאניטאב והגליל ". אולי הוא חתימת בעל שו"ת "שמן רוקח" אבי משפחת "לעוו" משפחת

הרבנים המפורסמת מהונגריא.

עוד ארבע חתימות חתימה בשער:
הק' אהרן במו"ה אלימלך פריד.

הגאון רבי אלעזר ב"ר אריה ליב לעוו (תקי"ח-תקצ"ז) מחבר שו"ת "שמן רוקח" וספרים נוספים. בשנת תקל"ה בהיותו בן 17,
מונה לרב ואב"ד בקהילת ווידיסלב, משנת תקל"ח מונה לרב העיר פילץ הסמוכה לקראקא. בסביבות שנת תקנ"ח מונה לרב
וראש ישיבה בעיר טריטש, ומשנת תקע"ג מונה לרבם של הערים ראנשברג, פולזן וגאלאטו שבבוהמיה. בשנת תקע"ה חזר

לטריטש, בשנת תקפ"א היה רב העיר מימיקלאש שבהונגריא, ובשנת תק"צ נתמנה לאב"ד סאנטוב.

הגאון רבי אהרן פריעד אב"ד ביסערמין, נולד בשנת תקע"ג בבעסערמין לאביו רבי אלימלך פריעד, תלמיד החתם סופר, חתן
הג"ר אלעזר לעוו בעל שמן רוקח, בשנת תקצ"ג אב"ד מעזע טשאטה, ומשנת תקצ"ז אב"ד שאמשאן, בשנת תרט"ז הלך

להתגורר בדעברעצין, ומשנת תרכ"ב לעיר אב"ד בעיר מולדתו ביסערמין, נפטר כ' סיון תרנ"א. מחבר ספר שו"ת מהרא"פ
כולל בתוכה חלת אהרן על זרעים ומקואות, אומר לציון על סוגיות הש"ס, זקן אהרן על התורה, צל הכסף עניני מוסר.



פריט 88
ספר בית יהודה - חידושי מהריב"ן דעסוי תנ"ח

מחיר פתיחה:$100

עותק הגאון רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד נאדיפאלי

בית יהודה לרבי יהודה ב"ר ניסן מקאליש - מועד דוד להגאון רבי דוד אופנהיים - דעסוי תנ"ח



ספר "בית יהודה" מכיל חידושים על הש״ס מהגאון רבי יהודה ב"ר ניסן מקאליש "מהריב"ן" - חידושי הלכות.

הספר הובא לדפוס ונערך על ידי בנו של המחבר רבי אברהם, שהיה תלמידו של הגאון רבי דוד אופנהיים. ובעשרה דפים
ראשונים של הספר הדפיס חידושי רבו בשם

"מועד דוד" .

דעסויא, בדפוס התורני ר' משה ב"ר שמחה בונם, תנ"ח.

כרוך בכריכת חצי קלף עתיקה (חסרים ארבע דפים אחרונים). מצב טוב.

********************* **************************************************

בפנים הכריכה רשום:
הספר הלז שייך לכ"ק אאמו"ר הגאון הצדיק שליט"א אבדפה"ק ס' נאדיפוילי יע"א הק' חיים אהרן ווייס



הרב הגאון המפורסם רבי אשר אנשיל ווייס הי”ד (תרמ"ב-תש"ד) ב”ר משה שלמה, תלמידו של "ערוגת הבושם" וה"שבט
סופר" שימש כאב”ד קהילת סילאדי-נאדיפאלו והגליל בטראנסילבניא. שני התלמודים, בבלי וירושלמי, וארבעת חלקי השולחן
ערוך היו שגורים על פיו בלשונם ממש. בצעירותו שימש ר"מ באוהעל. כל ימיו עסק בהרבצת תורה בכתב ובעל פה, בדרשות

ומוסר, בהוראת תלמידים ובתשובות לגדולי ישראל. חידושיו מימי זקנותו אבדו בימי השואה. שרידי חידושיו יצאו לאור
בספרים “שמן למנחה על סוגיות הש”ס” (תשכ”ט) ו”שמן למנחה – שרידי דרוש ורמזים על התורה” (תשמ”ט). נהרג עקה"ש

בסיון תש"ד.

בנו הג"ר חיים אהרן ווייס שימש אב"ד הידאלמאש (תרע"ד-תש"ה), נולד בנאדיפאלו, בה שימש אביו אב"ד, תלמיד אביו
וישיבות טאשנאד והג"ר שאול בראך והג"ר שמואל ענגל בקאשוי. בשנת תרצ"ז היה לחתן הגאון רבי יחיאל מאיר פאנעט
אב"ד הידאלמאש ונבחר לרב הצעיר של קהילה זו, ביום ד' באדר תש"ד נפטר חותנו ור' חיים אהרן ווייס נבחר בהסכמה

כללית למלא את מקומו, אך כעבור שלושה שבועות כ"ד באדר תש"ד כבשו הגרמנים את הונגריא, והחל חיסולה של יהדות
הונגריא, ר' חיים אהרן ווייס גורש לאוישוויץ, השתחרר ביער לאנדסבערג אך גופו לא היה מסוגל להתאושש, כעבור חדשים

אחדים ביום כ"ז באב תש"ה נסתלק מן העולם, אם כי מוחו היה צלול עד הרגע האחרון.



פריט 89
שבילי דוד ירושלים תרכ"ה - תרל"ג - דפוס ראשון

מחיר פתיחה:$350

הגהות ארוכות למדניות בכתב יד המחבר

1. ספר שבילי דוד ויהודא, על שלחן ערוך חושן משפט ושטרות. מאת הגאון רבי דוד ליב זילבערשטיין.

ירושלים, בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ה.

ציור של ירושלים בדף השער, ומעבר לשער ציור של כותל המערבי.



כריכה מקורית (הקודמית מנותקת). שולים נאים. מצב טוב מאוד.

עם הגהות למדניות ארוכות בכתב יד המחבר במשך הספר

2. ספר שבילי דוד על שלחן ערוך אורח חיים.

מונקאטש, בדפוס פנחס בלייער, תרל"ג.

כריכה מקורית, מצב טוב מאוד.

רבי דוד יהודה לייב זילברשטיין (תק"פ-תרמ"ד) היה רב ופוסק הלכה. מגדולי ישראל באונגארן בתקופת הטיילונג. מחבר
ספר ההלכה שבילי דוד על ה"שולחן ערוך". נולד בבאניהאד לרבי אהרן לייפניק. למד אצל הרב מאיר אייזנשטאטער ואצל
רבי קאפיל חריף מווערבוי. לאחר נישואיו עסק כמה שנים במסחר, ואחר כך התמנה כמו"צ באוהעל וגר בה ארבע שנים.
אחר כך כיהן כאב"ד זענטא. בשנת תרי"ט עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים, בה השתייך לקהילת כולל אונגרין והיה
אחד מדייני בית הדין של הכולל. הוא גם הדפיס בה את ספריו הראשונים. בסביבות תר"ל נאלץ לשוב לאונגארין וכיהן בה

כרב בקערעסטיר ובטרעביש, משרתו האחרונה היתה בווייטצען, שם גם עמד בראשות ישיבה. נפטר תרמ"ד. לאחר פטירתו
מילא את מקומו בנו הגאון רבי ישעי' זילבערשטיין, בעל "מעשי למלך".



פריט 90
ספר פרי חדש אמשטרדם תנ"ב

מחיר פתיחה:$500

עותק הגאון רבי ברוך בענדיט ליכטענשטיין בן הגה"ק רבי הלל מקאלאמייע זצוק"ל - ספרו הראשון של רבינו ה"פרי חדש"
והיחיד שנדפס בחייו.

פרי חדש, אמשטרדם תנ"ב - מהדורה נדירה [בשל החרמת הספר וגניזתו].

ספר פרי חדש, על יורה דעה. רבי חזקיה די סילווה.

אמשטרדם, דפוס דוד תארטאס, תנ"ב.



מצב טוב, כתמים ובלאי. כריכה לא מקורית.

בשער הספר חתימת הגאון רבי ברוך בענדיט ליכטענשטיין אב''ד קולומייא, ממלא מקום אביו הגאון הקדוש המפורסם רבי
הלל קאלאמייער זצ"ל.

ועם הרבה חותמות של הגאון ר' גדלי' שמעלקיס אב"ד פרעמישלא.

עם הוצאת הספר, נתקבלו דבריו בארצות אירופה באהדה רבה , אולם בשובו לירושלים עבר דרך מצרים, וחכמי מצרים
שראו בעין ביקורת את העזתו של תלמיד חכם צעיר לימים, לחלוק על גדולי הפוסקים בדורות שלפניו, החליטו (יחד עם שנים

מחכמי חברון) להחרים את הלימוד בו ודנו את הספרים לגניזה. במשך עשרות שנים התקיימה הסכמה זו של חכמי מצרים
כמובא בשו"ת גנת וורדים (יו"ד, כלל ג', ג'). החיד"א ב"שם הגדולים" מספר שההסכמה התבטלה רק כשהגיע לכהן ברבנות

במצרים הגאון רבי שלמה אלגאזי, תלמידו המובהק של ה"פרי חדש", שרוב תורתו היתה בנויה על תורת רבו.



פריט 91
ספר קול סופר / שדה יער מונקאטש תרמ"ב-תרמ"ח

מחיר פתיחה:$200

חותמות מהגה"ק רבי מרדכי יודא לעוו אב"ד אונטערדאם

ספר קול סופר, חידושים על המשניות [זרעים, מועד ונשים], מאת הגאון רבי חיים סופר. מונקאטש, תרמ"א.

************************
הגאון רבי מרדכי יהודה לעוו , נולד תקפ"א לערך, כנראה נתייתם מאביו בגיל צעיר, שכן נתגדל בבית דודו זקינו רבי ישראל

לעוו, למד בישיבתו של הכתב סופר בפרעשבורג, והיה תלמידו של הגאון רבי שלמה זלמן אולמאן בעל היריעות שלמה
במאקאווא, מסופר כי הגה"ק רבי חיים יוסף גאטליעב אב"ד סטראפקוב פעם ציווה לו שיסע אל הדברי חיים מצאנז, ואמר

שצריך לשאול קודם את רבו בעל היריעות שלמה אם יסכים שיסע לדברי חיים, והוא ענה לו שמצוה ליסע לצאנז, ומאז היה
מקושר מאוד לאדמו"ר בעל הדברי חיים מצאנז, ואף אחר פטירתו, לא נסע ר' מרדכי יודא לרבי אחר, ורק אחר שמונה שנים

החל לנסוע לבנו בעל הדברי יחזקאל משינאווא.
בשנת תרי"ט נבחר לכהן כאב"ד של העיר אינטערדאם, מעניין לציין כי הכפר אינטערדאם היה כפר יחודי באיזור כולו, שכן

כמעט כל תושביו היו יהודים, ורק אחר מלחמת העולם הראשונה, החל הכפר להתרוקן מתושביו היהודים.

בשנת תרכ"ז הביא לדפוס את הספר 'בית יהודה וישראל', מתוך כתבי דודו זקינו מגדלו, רבי ישראל לעוו. בשנת תרס"א
הביא לדפוס את הספר מר דרור, מתוך כתבי זקנו רבי מרדכי לעוו. רבי מרדכי יודא נפטר ביום י"ח שבט תרס"ד, והשאיר

אחריו חידושי תורה בכתובים.



היו לו תלמידים רבים בישיבתו באינטערדאם וביניהם נמנה הגאון הקדוש רבי אליעזר פיש מביקסאד. תשובות אליו נדפסו
ברבים מספרי השו"ת בדורו.



פריט 92
ספר עצי בשמים ווארשא תרנ"ו

מחיר פתיחה:$150

עם חותמות הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם מבארדיוב

עצי בשמים להגה"ק רבי ישעי' מושקאט על משניות ועל שיטת הש"ס ועל שו"ע או"ח ויו"ד. עם הסכמות הצדיקים הק' רבי
אלימלך מגראדזיסק, רבי יעקב דוד מאמשינאוו, ורבי יעקב צבי מפאריסאוו, והגאון מקוטנא זצ"ל בהפלגת דברים אודות
המחבר: "הגאון הצדיק המפורסם כקש"ת.. הגאון הקדוש... דבריו הקדושים הם באמת מתוקים ונחמדים... להסכים על

דבריו הקדושים הוא אך למותר כי המפורסם אין צריך ראיה..

ווארשא, תרנ"ו.



הרבה רישומים שהספר שייך
לאמו"ר הרב הגאון הצדיק מו"ה יחיאל נתן הלברשטאם אב"ד בארדיוב שליט"א

האדמו"ר הגה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם מבארדיוב. נולד בשנת תרכ"ה לאביו הרה"ק רבי משה בנו של הרה"ק רבי
ברוך מגארליץ בנו של ה'דברי חיים' מצאנז. ונכד בעל ה'ייטב לב' מסיגעט. היה חתנו של רבי אריה לייבוש הלברשטאם
מדוקלא. בשנת תרמ"ה התמנה לרב בצאנז-ישן ולאחר פטירת אביו הגיע לבארדיוב למלא את מקומו. נפטר בז' בניסן

תרצ"ג.

כרוך עם: ספר בית אברהם

ווארשא תרנ"ז



פריט 93
ספר אורחות צדיקים וספר הישר לרבינו תם תקפ"ו

מחיר פתיחה:$200

חתימות רבנות חשובה מגדולי חסידי ריזשין - שני ספרי מוסר ידועים דפוסי רוסיא - אורחות צדיקים - ספר הישר לרבינו תם

ספר אורחות צדיקים, כרוך עם: ספר הישר לרבינו תם, מגדולי בעלי התוספות.
נדפס במינקאוויץ?, תקפ"ו בערך.

על שער האורחות צדיקים חתימה: מאיר טראחטין בארג מפרעלוקא , וכן על שער ספר הישר חתום שמו " קניתי מהוני
לכבוד צורי וקוני הק' מאיר מפרעלוקא ". ועוד חתימות עתיקות.

הגאון רבי מאיר טראכטנבערג שימש כאב"ד עיר פרעלוקא והיה מגדולי חסידי הרה"ק מריזשין זי"ע.



פריט 94
ספר גנזי יוסף העותק של הרה"ק רבי יוסף לייפער מפיטסבורג זצוק"ל עם הגהותיו

מחיר פתיחה:$800

ספר גנזי יוסף - לבוב, תקנ"ב - מהדורה ראשונה - העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף לייפער מפיטסבורג זצוק"ל עם
הגהותיו

ספר גנזי יוסף, מאמרי מוסר, דרוש, חסידות וקבלה על פרשיות התורה, עם חידושים על מסכתות ברכות, שבת, פסחים
וסוכה, מאת הגה"ק רבי יוסף בלאך אב"ד אלעסק. לבוב, תקנ"ב. מהדורה ראשונה. עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב,

רבי זושא מאניפולי, רבי יעקב שמשון משפיטיווקא, רבי אברהם משה מפשעווארסק, ועוד.



מחבר הספר, הרב הקדוש רבי יוסף בלאך (תפ"ד-תק"נ), מבני חבורתו של המגיד ממעזריטש. אב"ד אלעסק ומגיד מישרים
בסטאנוב. התפרסם בעולם החסידות בספרו "גנזי יוסף", שנחשב לאחד מספרי החסידות הראשונים. בספרו נדפסו הסכמות
גם מרבנים "מתנגדים" חשובים, כמו רבי צבי הירש רוזאניש אב"ד לבוב שכותב: "אשר לא מש מתוך האהל אהלו של תורה,

והיה משים לילות כימים".

[4], צח; כ דף. מארבעת דפים האחרונים (כא-כד) חסרים שני האחרונים. מצב בינוני. כתמים. כריכה ישנה.

העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף לייפער מפיטסבורג זצוק"ל . בדף לפני השער הוא כותב בכתי"ק: מודעה רבה
לבריותא כי הספר הלז שייך אלי הק' יוסף לייפער בהגה"ק מוהרי"ב זצ"ל נכד הרב הגאון הקדוש המחבר זצ"ל זיע"א. וגם

חותמות שלו "יוסף לייפער בהרב ה"צ ה"ק זצ"ל". בדף א' יש הגה בכתב ידו עם חתימתו.

האדמו"ר רבי יוסף לייפער הרבי הראשון לשושלת פיטסבורג (תרנ"א-תשכ"ו) בנו של הרה"ק רבי ישכר בער (רבי בערצי)
מסאטמאר, בנו של הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זי"ע. היה תלמידו של הגאון רבי יהודה גרינוואלד מסאטמאר. כיהן

בהתחלה כאדמו"ר בעיר קראלי, ובשנת תרפ"ו היגר לארצות הברית, שם הקים את חצרו בפיטסבורג והתפרסם בארצות
הברית כצדיק גדול. את בניו שלח ללמוד בישיבות אייראפע שלפני מלחמת העולם השניה, שם נספו שנים מבניו, רבי
יששכר בער ורבי מרדכי. היה לו בן נוסף בשם יצחק שנפטר בילדותו. בנותיו היו לאה הינדא אשת אדמו"ר רבי שלמה

מהורניסטייפול, וחיה אשת הרב אברהם טווערסקי אחיו של גיסה רבי שלמה. דברי תורתו יצאו בספר "צדקת יוסף".



פריט 95
מחיר פתיחה:$300

חתימת הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ מאפאטשנא וטורבין – תלמיד החוזה מלובלין והמגיד מקאזניץ

חתימת ידו הקדושה של הרה"ק רבי נח שמואל מאפאטשנא וטארבין על ספר פרדס דוד דרשות על התורה זולצבאך תקמ"ו.

עותק הרה"ק פרדס דוד – זולצבאך, תקמ"ו – מהדורה ראשונה – חתימות עתיקות – נדיר



פרדס דוד, דרשות לשבתות ומועדים, מתובלים בפלפול סוגיות וישובים על הרמב"ם מאת הגאון רבי דוד דישבעק. דרשות
אלו דרש הגאון המחבר לתלמידיו בעיר פייארשדורף.

זולצבאך, תקמ"ו. מהדורה ראשונה. דפוס אהרן פרנקל ובנו זעקל ארנשטיין.

הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ , נולד בשנת תק"מ לאביו רבי יהודה לייב ליפשיץ אב"ד אפאטשנא מחסידי החוזה מלובלין
והמגיד, ובהם גם דבק בנו ומזכיר מדבריהם בספרו דברי שמואל. בנעוריו התפרסם כעילוי ובהיותו בן שמנה עשרה נבחר
לרבה של טארבין , אלא שהחליט לפרוש מהרבנות ולהתייגע בתורה בבית חותנו . חיבר זר זהב על ספר המכריע (נדפס

בלובלין תרנ"ז) וזכה להסכמות נלהבות מכל גדולי הדור מהם: רבו המגיד מקאזשניץ, רבי עקיבא איגר, מהר"י מליסא, בעל
ישועות יעקב, רא"ל מפלאצק, רבי עזריאל הורוויץ, ועוד רבים, וכולם הפליגו בשבח. בשנת תק"ע השתדל המגיד מקאזניץ
להשיג עבורו רבנות, ובשנת תק"צ נבחר לאב"ד בעזין ובה נפטר בשנת תקצ"ב, מלבד זר זהב הנ"ל נדפס גם ספרו דברי

שמואל על מסכת שבת. בביתו גדל בן אחותו הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטענין.

במצב מצוין, כרוך בכריכה חדשה.



פריט 96
ספר שלמד בו הליקוטי מהרי"ח מראחוב

מחיר פתיחה:$500

עותק הגה"ק הליקוטי מהרי"ח רבי ישראל חיים פריעדמאן אב"ד ראחוב

שני ספרים כרוכים יחד:
ספר עץ אבות, פירושים על מסכת אבות, סיגעט תרע"ב.

ספר אשל אברהם מהדורה תניינא מהגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש זצ"ל, בוטאשטש תרס"ו. בסופו נדפסו כמה דפים
הערות והגהות של הגאון האדיר רבי מאיר אריק זצ"ל עוד בהיותו אב"ד יאזלאוויץ.

על שער הספר עץ אבות חותמת נאה ומהודרת של הגה"ק רבי ישראל חיים פריעדמאן אב"ד ראחוב בעל מחבר ספר "ליקוטי
מהרי"ח".

**************************************
רבינו הגה"ק רבי ישראל חיים פריעדמאן אב"ד ראחוב בעל ליקוטי מהרי"ח זצוק"ל נולד בשנת תרי"ב לאביו הרה"ח ר' יהודה

זצ"ל, מגזע היחוס להרה"ק אברהם יהושע העשיל ראש שושלת אפטא בעל אוהב ישראל זי"ע, נין ונכד להשר הגה"ק ר'
שאול וואהל זי"ע. רבינו היה גאון צדיק וחסיד מפורסם איש קדוש ופועל ישועות, תלמיד מובהק מהרה"ק הייטב לב מסיגעט

זי"ע, והיה מנעוריו ריעו ועמיתו של הגה"ק ר' שלום ווידער אב"ד קהל יראים נירעדהאז בעל משמיע שלום זצ"ל, והסתופף גם
כן בצילו של הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל דברי חיים זי"ע, כשהגיע לפרקו בשנת תרל"ט נשא להרבנית הצדיקת

מרת מאטל לאה ע"ה בת הגה"ק ר' מנחם זאב ווייסבערגער אב"ד טארקאן זצ"ל בן הגה"ק ר' שלמה זלמן אב"ד שאברא
זצ"ל. ובזו"ש נשא אחותה הרבנית הצדיקת מרת צירל ע"ה. בשנת תרמ"ח נתמנה לאב"ד ראחוב.



חיבר ספר המפורסם והנפוץ בישראל "ליקוטי מהרי"ח", ג' חלקים על סדר התפלה והתנהגות האדם דבר יום ביומו ושבת
בשבתו מקומו עד שכבו, וקיבל הסכמות מגדולי דורו ה"ה הרה"ק הקדושת יו"ט מסיגעט זי"ע ומהרה"ק ר' משה פאנעט

מדעש זי"ע ומהגה"ק ר' יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמאר, ומהגה"ק הערוגת הבושם זצ"ל.

בערך בשנת תרפ"א כשגמר רבינו את ספרו שלח את בנו הרה"ק ר' שלמה זלמן פריעדמאן אב"ד ראחוב זצ"ל עם
הקונטרסים שיסע לבעלזא להרה"ק ר' ישכר דוב מבעלזא זי"ע להראות לו את הקונטרסים. הג"ר שלמה זלמן הגיע שם ביום

חמישי, ולפנות ערב נכנס עם הקונטרסים ומסרם להרה"ק מבעלזא, והוא נשאר שם על שבת קודש, בליל שבת קודש אחר
התפילה קודם שנכנס הרה"ק מבעלזא לשלחנו הטהור,

יצא הגבאי הרה"ח ר' אהרן יהושע מחדרו של הרה"ק ואמר לר' שלמה זלמן על הספר ליקוטי מהרי"ח: "כנראה שהוא ליקוט
טוב", כי הרבי עוסק כעת בהקונטרסים ! וזה היה כבר די בשבילו שיקנו החסידים את הספר. לאחר השבת כשנכנס להרה"ק

מבעלזא להפרד מעמו, ועמדו שם הרבה אנשים שחיכו ליכנס, מכל מקום כשנכנס דיבר הרה"ק עמו כעשרים דקות אודות
מנהג זה ונוסח זה וכדומה.

***********************************

סיפר חתן רבינו הרה"ק ר' איתמר לייפער אב"ד בישטענע הי"ד זצ"ל ששמע מאביו הרה"ק רבי בערצי מסאטמאר זי"ע
ששמע מרבינו מחותנו, שפעם אחת היה הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זי"ע בעירו עיר ראחוב על שבת, ובעת עריכת

שלחנו הטהור אמר הרה"ק ר' מרדכי'לע דבר תורה, אך רבינו לא הבין דבריו, לשבת הבאה נסע רבי מרדכי'לע לעיר יאסין,
ונסע רבינו ליאסין על שבת, ואז שאל רבינו את הרה"ק ר' מרדכי'לע: רבי מה היתה כוונתו בהתורה בשבת הקודם? אמר

לו הרה"ק ר' מרדכי'לע: הרב מראחוב, אל תכנו אותי בשם רבי [איך בעט אייך רופט מיך נישט רבי], כאשר כבודו מכנה
אותי בתואר רבי הלא מבייש אותי [אז איר רופט מיך רבי זענט איר מיך מבייש]. והמשיך וסיפר מעשה: שצדיק אחד נתמנה
לרבי, ופגש פעם את זקיני הרה"ק רבי ארון לייב מפרעמישלאן זי"ע (הצדיק הנ"ל היה נוסע להרה"ק ר' ארון לייב) שאל אותו

הרה"ק מפרעמישלאן: אז מען זאגט אויף דיר שייגע, דראפ, פושע ישראל, און אז מ'זאגט אויף דיר רבי, איז עס ביי דיר
גלייך? לא רצה לענות מחמת ענותנותו, אמר לו הרה"ק מפרעמישלאן: אם כן באיזה פנים נותנים שיהיו נקראים רבי [נא, מיט

וואספארא פנים לאזט מען זיך רופן רבי].



***********************************

נסתלק לגנזי מרומים כ"ד סיון שנת תרפ"ב כבן שבעים שנה.

נשאר אחריו בניו הגאונים הג"ר יעקב צבי פריעדמאן זצ"ל, הגה"ק ר' שלמה זלמן זצ"ל ממלא מקומו, וחתניו הגה"צ ר' בנימין
זאב ליכטענשטיין אב"ד מאדיאריש זי"ע, הרה"ח ר' אלחנן זלמן גראס מטשענגער ז"ל, הרה"ח ר' מנחם מענדל קויפמאן ז"ל,

הגה"ק רבי איתמר לייפער אב"ד בישטענע הי"ד בן הרה"ק רבי בערצי מסאטמאר זי"ע בן הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא
זי"ע, הגה"ק ר' אברהם ישכר דוב אייזיקסאהן אב"ד פאליאן ריסקעווע זצ"ל.



פריט 97
ספר כנף רננה פרעמישלא תרמ"ו

מחיר פתיחה:$300

מהדורה ראשונה - עותק הגאון הקדוש בעל ערוגת הבושם מחוסט ועותק המחבר

ספר כנף רננה, שאלות ותשובות בדיני שולחן ערוך חלק אורח חיים, מאת הגאון רבי נתן נטע סגל לנדא אב"ד אושפיצין, 'רבי
נטע'לה אושפיצינער'.

פרעמישלא, בדפוס זופניק, תרמ"ו.

השער ועוד איזה דפים הראשונים מנותקים, נייר יבש, מצב כללי טוב.



עם חותם הגאון המחבר ר' נתן נטע סג"ל לאנדא זצ"ל ראב"ד דק"ק אושפיצין.

גם נרשם על השער "
זה הספר שייך לאדמו"ר שליט"א

Chust" . כנראה הכוונה
להגה"ק רבי משה גרינוואלד זצוק"ל בעל ערוגת הבושם ששימש ברבנות עיר חוסט משנת תרנ"ג והלאה.

הגאון רבי נתן נטע סג"ל לנדא (נקרא בלשון חיבה: רבי נטעל'ע אושפיצינער; תר"א-תרס"ז), בן רבי משה דוד מהעיר צאנז
מגזע המהר"ל מפראג. אב"ד אושפיצין, מגדולי תלמידי הרה"ק רבינו חיים מצאנז בעל "דברי חיים", אשר סמך את ידו עליו

ושלחו בשליחות שונות, רבי נטעל'ע היה מהבודדים שנסמכו להוראה ע"י הדברי חיים, אשר שלחו לכהן כאב"ד בברדיוב,
בהיותו כבן עשרים שנה בלבד. בעל מחבר כנף רננה על ד' חלקי שו"ע, עורה שחר, רנן לבוקר ועוד.

הגאון המפורסם רבי משה בן-עמרם גרינוואלד (תרי"ג-תר"ע), מגדולי הרבנים וראשי הישיבות בהונגריא. תלמיד רבי מנחם
כ"ץ פרוסטיץ מצעהלים ותלמיד ה"כתב סופר" בפרעשבורג. כבר בבחרותו ניהל ישיבה בעיר הולדתו טשארנא, ולאחר מכן
כיהן ברבנות בכמה מקהילות הונגריא, ומשנת תרנ"ג אב"ד העיר חוסט. בחוסט הקים את חצרו המפוארת וביסס והרחיב

את ישיבתו, אשר הפכה לאחת הישיבות הגדולות בהונגריא. לישיבתו נהרו תלמידים מכל רחבי המדינה ומחוצה לה, ורבים
מרבני הונגריא היו תלמידיו. על אף שנמנה על יוצאי בית מדרשו של ה"חתם סופר" אחז בדרכי החסידות ונהג לנסוע

לאדמו"רי בעלז וסיגעט. נתפרסם בחיבוריו בהלכה ואגדה אשר נקראו בשם "ערוגת הבושם". בנו הוא אדמו"ר הגה"ק רבי
יעקב יחזקיה גרינוואלד אב"ד ואדמו"ר בפאפא, ונכדו הוא האדמו"ר רבי יוסף גרינוואלד מפאפא, שהקים את חסידות פאפא

באמעריקא לאחר השואה.



פריט 98
מסכת ברכות - משניות סדר זרעים אמשטרדם תע"ד

מחיר פתיחה:$200

מגנזי הגה"ק האדמו"ר מוויזשניץ מאנסי זצ"ל - וחתימת והגהות הגאון רבי אלקנה ש"ץ ובנו
הג"ר ברוך נוימבורג בעל עיטור ביכורים על בעל הטורים

תלמוד בבלי – מסכת ברכות וזרעים אמשטרדם תע"ד.



שני שערים, שער מיוחד למסכת זרעים.

מצב טוב בינוני, כריכת עץ מחופה בעור מקורית (כריכה ודפים מנותקים).

על דף הפורזץ לפני השער כתוב:
אור ליום ב' לסדר יתרו תשמ"א - קבלתי הגמרא הזאת במתנה מכ"ק אדמו"ר הקוה"ט מרן אור האמת שליט"א מוויזניץ

מאנסי, וזל"ק: "נאדיר א מתנה" הק' מנחם דוב בעק.

על השער חתימת יד הג"ר אלקנה ש"ץ מפיורדא נכד הגאון בעל קיקיון דיונה: "לה' הארץ ומלואה אלקנה ש"ץ נומבורג",
וחתימות בנו הגאון ברוך נוימבורג בעל "עיטור ביכורים" על בעל הטורים: "שייך לאדוני אבי הקצין המשורר הגדול התורני
ספרא דיהודאי ח"ו כש"ת כהר"ר אלקנה ש"ץ" "נפלו לי בירושה מאא"מ זלה"ה הנ"ל הק' ברוך ש"ץ ונאמן בווילטשהויבן".



פריט 99
ספר תורת חיים עם הקדשה מהגה"ק מוויזשניץ מאנסי זצ"ל

מחיר פתיחה:$100

ספר תורת חיים מהרה"ק רבי חיים מקאסוב זצוק"ל

עם הקדשה בת י"א שורות בכתב יד קודש יפה ומפואר מאת הגה"ק התורת מרדכי מוויזשניץ מאנסי זצ"ל , י"ט חשון תשנ"ו,
דורן דרשה להחתן תמים למעלות מאיר גוטמאנן נ"י.



פריט 100
בעקיטשע של הגה"ק התורת מרדכי מוויזשניץ זצ"ל

מחיר פתיחה:$9,000



בעקיטשע של הגאון הקדוש התורת מרדכי מוויזניץ זצוק"ל

בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה - חלוקא דרבנן של אדמו"ר הגה"ק רבי מרדכי מוויזשניץ זצ"ל

בעקיטשע [געבלומטע קאפטען] של אדמו"ר התורת מרדכי מוויזשניץ זצ"ל.

***************



האדמו"ר הגה"ק רבי מרדכי האגער המכונה ר' מאטעלע מוויזניץ נולד בשנת תרפ"ב לאביו האדמו"ר בעל "אמרי חיים"
מוויזניץ, גדל על ברכי זקנו האהבת ישראל מוויזניץ, וכן למד אצל הרה"ק מסאטמאר זצ"ל והחזיקו כרבו. היה צדיק, קדוש

וזקן האדמורי"ם בדורינו. נלב"ע בכ"ט אדר תשע"ח.

מלבוש עליון זה שימש את הצדיק, ולבשם הרבה שנים בימות החול גם בקבלת אנ"ש להתברך ולהפקד בדבר ישועה
ורחמים. האדמו"ר זצ"ל העניק את הבגד הקדוש לאחד מתלמידיו ששימשו ושרתו באמונה.

הבעקיטשע עשוי מבד 'זיידען' (או פאליעסטער כמו זיידען), שמור במצב טוב מאד.



פריט 101
רצועות תפילין של ראש מהרב הקדוש מריבניץ זי"ע

מחיר פתיחה:$10,000

קדוש ונורא!! רצועות תפילין של ראש מהרב הקדוש מריבניץ זי"ע

"ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי... חיים ארוכים ושפע קודש"

רצועות התפילין של ראש. אותן הניח בסילודין ובקדושה וטהרה במשך עשרות בשנים מרן הה"ק מריבניץ זצוקלל"ה. ניכר
על הרצועות סימני השימוש מהשנים הרבות בהן הניח אותן הה"ק מריבניץ.

.

לפנינו חפץ סגולה ושמירה נדיר בחשיבותו, בו נקשר והתייחד צדיק הדור עם בוראו מדי יום ביומו במשך הרבה שנים, ואותם
קשר מדי יום על ראשו הקדושה, עת שפך את נפשו בתפילותיו המפורסמות, ובהן פעל ישועות ומופתים בקרב הארץ בעד

כלל ישראל למעלה מדרך הטבע.



מצב טוב: סימני שימוש רבים.

מצורף אישור מאחד מבאי בית הרבי זי"ע המאשר את מקוריותן.



פריט 102
טלית גדול של הרה"ק מפשעווארסק

מחיר פתיחה:$10,000
הערכה:$20,000 - $25,000

צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם' טלית גדול של הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק

טלית של מצוה מהרה"ק ר' יענקעלע מפשעווארסק זי"ע, בו שפך לבו הטהור בתפלותיו הקדושים כמה שנים.
במצב טוב מאוד.

יש בו רישומי קדושה - כתמי שימוש (כנראה כתמי יין או דם מברית מילה וסנדקאות).

מצורף מכתב החסיד המקורב אשר קיבלה מידיו הקדושות של הרב הקדוש מפשעווארסק בעצמו.

טלית גדולה מהודרת לברכה במצב טוב מאוד. עטרה בראש הטלית. כתמי שימוש מעטים. כתמי זמן אחדים. טלית גדולה
מהודרת לברכה במצב טוב מאוד.

האדמו"ר הקדוש רבי יעקב לייזער (ר' יענקעלע) – תרס"ז-תשנ"ט – האדמו"ר השני מפשעווארסק באנטווערפן.
למד אצל רבי חנה האלברשטם מקאלשיץ שאותו החשיב לרבו המובהק. בשנת ה'תר"ץ התארס עם אלטא בונא בתו של

רבי משה יצחק געווירצמאן (ר' איציקל) מפשעווארסק ונישא לה לאחר כחמש שנים. לאחר אירוסיו התמנה לרב ביאשליסק
(מערב גליציא, כיום בפולין), למשך כחמש שנים עד מעט לאחר נישואיו. במלחמת העולם השניה נשלח לסיביר. כששב

לאחר המלחמה לפולין התגורר בברעסלוי. לאחר חצי שנה עבר לקראקא שבה שהה חמיו. בשנת ה'תש"ט עבר עם חמיו
לפאריז ובשנת תשי"ז עברו לאנטווערפן שבבעלגיא. לאחר פטירת חמיו בשנת ה'תשל"ז התמנה לממלא מקומו כאדמו"ר.

נפטר כ"ז בחשון תשנ"ט ונקבר באהל חמיו בבית הקברות בהאלאנד.
מתורתו נדפסו 'אמרי יעקב', 'זכות אבות', ועוד.



פריט 103
התהלים של הרב הקדוש רבי איציקל מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$5,000
הערכה:$25,000 - $35,000

בתהלים הזה שפך שיח הרב הקדוש רבי איציקל מפשעווארסק זכותו יגן עלינו רבות בשנים בדביקות עילאה לפני קונו

בספר התהלים הזה פעל ישועות רבות בקרב הארץ ברפואות ופרנסה וזיווגים הגונים ורב טוב לבית ישראל

תהלים אהל יוסף יצחק, ברוקלין תשי"ז.

הרב הקדוש רבי איציקל זי"ע הקפיד לומר את התהלים בדפוס שנדפס בו את השם הוי' במפורש במילואו לא רק בקיצור
בשני יודי"ן, ובשנים קדמוניות אחרי המלחמה היה נדיר למצוא תהלים בדפוס כזה כי ברוב דפוסי ספרי התהלים נדפסו

השמות בקצרה, ובתהלים אהל יוסף יצחק נדפסו השמות במילואם.

בשנות תשי"ז-תשי"ח ראשית שנות חצר הקודש פשעווארסק בעיר אנטווערפן, הגיע לאנטווערפן יהודי פולני בשם ר' נתנאל
ווענגראווסקי (ר' נתנאל'ע כפי שהיה נקרא בלשון חיבה), מוכר ספרים מעיר פאריז, ונדב ספרי תהלים אהל יוסף יצחק לבית
מדרשו של הרה"ק רבי איציקל, ומני אז והלאה היה תהלים כזה חביב מאוד בעיני הרה"ק רבי איציקל, והקפיד לומר תהלים

דוקא בדפוס זה (ראה מצורף עדותם של כמה ממקורבי ובאי ביתו של הרה"ק רבי איציקל זי"ע).

בתהלים ניכר כמה כתמים מרוב ההשתמשות, וגם כמה קמטים במשך דפי התהלים, שהיה רגיל רבי איציקל זצ"ל לקמוט
את הדפים כשהפסיק באמצע אמירה כדי לעסוק בצדקה וגמילת חסדים, לאות וסימן באיזה מקום הפסיק.

*****************************

הרה"ק רבי משה יצחק געווירצמאן נולד בי"ב טבת תרמ"ב בגארליץ לאביו ר' נפתלי אלימלך שהיה נין ונכד להרה"ק הרבי ר'
אלימלך מליזענסק. בילדותו עבר לגור בעיר שינאווא, שם זכה להתקרבות יתירה מאת הרה"ק ר' יחזקאל שרגא משינאווא,

וקיבל הרבה ממנו בתורה ובחסידות. נשא את בת הגאון ר' ישכר דוב גלאנץ נכדו של הגה"ק ה"אריה דבי עילאי". לאחר



נישואיו עבר לגור בעיר פשעווארסק ומני אז נקרא האדמו"ר מפשעווארסק. אשתו וארבע מילדיו נספו בשואה, בתו היחידה
שששרדה נישאה להרה"ק ר' יעקב לייזער שהמשיך את דרכו. בשנת תש"ט לאחר השואה גר בפאריז שבצרפת, בשנות

תשי"ז עבר לאנטווערפן שבבעלגיא, שם התפרסם שמו ורבים הסתופפו בצילו. נודע לבעל מופת ופועל ישועות. נפטר ביום
הכיפורים תשל"ז.



פריט 104
מחזור דברי יואל שהתפלל בו הרה"ק מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$3,000
הערכה:$15,000 - $25,000

קודש הקדשים! המחזור של האדמו"ר הקדוש רבי יעקב לייזער מפשעווארסק זי"ע

מחזור דברי יואל ליום כיפור, שהעניקו המוציאים לאור במתנה להרבי הקדוש מפשעווארסק זצ"ל בשנת תשמ"ו או תשמ"ז,
באותה שנה כששפך שיח לפני קונו בתפלותיו הקדושות התפלל במחזור זה תפלת מוסף וסדר העבודה של יום הכיפורים

ותפלת הנעילה.



על דף הפורזץ שלפני השער כתבו המולי"ם איזה שורות למזכרת לכבוד הצדיק "אל מע"כ הגאון הצדיק כ"ק אדמו"ר
מפשעווארסק שליט"א, מאת המו"ל חיים יחזקאל שרגא בן הענא [לויפער], אברהם דוד בן יודית [גליק]"

כריכה מקורית, הסידור עבר בשטף מים ונתקלקלו הכריכה והדפים מחמת רטיבות כפי מה שרואין בתמונות.

האדמו"ר הקדוש רבי יעקב לייזער (ר' יענקעלע) – תרס"ז-תשנ"ט – האדמו"ר השני מפשעווארסק באנטווערפן.

למד אצל רבי חנה האלברשטם מקאלשיץ שאותו החשיב לרבו המובהק. בשנת ה'תר"ץ התארס עם אלטא בונא בתו של
רבי משה יצחק געווירצמאן (ר' איציקל) מפשעווארסק ונישא לה לאחר כחמש שנים. לאחר אירוסיו התמנה לרב ביאשליסק

(מערב גליציא, כיום בפולין), למשך כחמש שנים עד מעט לאחר נישואיו. במלחמת העולם השניה נשלח לסיביר. כששב
לאחר המלחמה לפולין התגורר בברעסלוי. לאחר חצי שנה עבר לקראקא שבה שהה חמיו. בשנת ה'תש"ט עבר עם חמיו

לפאריז ובשנת תשי"ז עברו לאנטווערפן שבבעלגיא. לאחר פטירת חמיו בשנת ה'תשל"ז התמנה לממלא מקומו כאדמו"ר.
נפטר כ"ז בחשון תשנ"ט ונקבר באהל חמיו בבית הקברות בהאלאנד.

מתורתו נדפסו 'אמרי יעקב', 'זכות אבות', ועוד.



פריט 105
זמירות שבת קודש מהרב הקדוש מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$3,000
הערכה:$10,000 - $18,000

מזמור שיר ליום השבת! הזמירות לשבת קודש של האדמו"ר הקדוש רבי יעקב לייזער מפשעווארסק זי"ע

זמירות נוסח פשעווארסק כפי מה שנשמע מפי רבינו הזקן (הרה"ק רבי איציקל) מפשעווארסק זי"ע, נתחלק במתנה לכבוד
התורה ביום חג השבועות, נדבת הנגיד הרבני רבי מענדל בערגער ע"ה מעיר לאנדאן.

בזמירות זה השתמש הרה"ק מפשעווארסק זי"ע תקופה ארוכה של כמה שנים, במשך כל יום השבת קודש בשלש הסעודות,
בעת זמירות שירות ותשבחות, ואמירת הקידוש והבדלה, ויתן לך. נשאר הרבה רשומי קודש מכתמי טיפי יין שנטפו מידיו

הקדושות מכוסות קידוש והבדלה וכוס של ברכה.

בדפי הזמירות ניכר רוב ההשתמשות מעבודת הקודש של הרבי הקדוש זי"ע בסילודין בזמני קודש של סעודותא קדישא
דיומא דשבתא, גליונות הזמירות ספגו לתוכן הדביקות והיחודים בעת עמד הצדיק להעיד על בריאת שמים וארץ עם כסא

דברכתא בחמרא טבא דביה תחדי נפשא, הלהט היוקד בנפש הצדיק כשפתח פיו הקדוש בשבח יקר וגדולה וכבוד למלך יוצר
כל!

*****************
האדמו"ר הקדוש רבי יעקב לייזער (ר' יענקעלע) – תרס"ז-תשנ"ט – האדמו"ר השני מפשעווארסק באנטווערפן.

למד אצל רבי חנה האלברשטם מקאלשיץ שאותו החשיב לרבו המובהק. בשנת ה'תר"ץ התארס עם אלטא בונא בתו של
רבי משה יצחק געווירצמאן (ר' איציקל) מפשעווארסק ונישא לה לאחר כחמש שנים. לאחר אירוסיו התמנה לרב ביאשליסק

(מערב גליציא, כיום בפולין), למשך כחמש שנים עד מעט לאחר נישואיו. במלחמת העולם השניה נשלח לסיביר. כששב
לאחר המלחמה לפולין התגורר בברעסלוי. לאחר חצי שנה עבר לקראקא שבה שהה חמיו. בשנת ה'תש"ט עבר עם חמיו

לפאריז ובשנת תשי"ז עברו לאנטווערפן שבבעלגיא. לאחר פטירת חמיו בשנת ה'תשל"ז התמנה לממלא מקומו כאדמו"ר.
נפטר כ"ז בחשון תשנ"ט ונקבר באהל חמיו בבית הקברות בהאלאנד.

מתורתו נדפסו 'אמרי יעקב', 'זכות אבות', ועוד.



פריט 106
מחזור ראש השנה מהרה"ק מהר"י מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$5,000
הערכה:$20,000 - $25,000

קודש הקדשים! המחזור ראש השנה של האדמו"ר הקדוש רבי יעקב לייזער מפשעווארסק זי"ע

מחזור לראש השנה עם פירוש מטה לוי, שהתפלל בו הרה"ק מפשעווארסק זי"ע רבות בשנים ביומי דראש השנה בכל
התפלות, ובשעת תקיעת שופר.

בדף לפני השער מופיע הזכרה בשם "משה יוחנן בן רבקה", ממקורבי וחסידי האדמו"ר זי"ע. שמו הקדוש "יעקב לייזער"
חתום על הכריכה החיצונית באותיות מוזהבות.

כריכת עור מפואר, במצב טוב מאוד.



האדמו"ר הקדוש רבי יעקב לייזער (ר' יענקעלע) – תרס"ז-תשנ"ט – האדמו"ר השני מפשעווארסק באנטווערפן. למד אצל
רבי חנה האלברשטם מקאלשיץ שאותו החשיב לרבו המובהק. בשנת ה'תר"ץ התארס עם אלטא בונא בתו של רבי משה
יצחק געווירצמאן (ר' איציקל) מפשעווארסק ונישא לה לאחר כחמש שנים. לאחר אירוסיו התמנה לרב ביאשליסק (מערב

גליציא, כיום בפולין), למשך כחמש שנים עד מעט לאחר נישואיו. במלחמת העולם השניה נשלח לסיביר. כששב לאחר
המלחמה לפולין התגורר בברעסלוי. לאחר חצי שנה עבר לקראקא שבה שהה חמיו. בשנת ה'תש"ט עבר עם חמיו לפאריז

ובשנת תשי"ז עברו לאנטווערפן שבבעלגיא. לאחר פטירת חמיו בשנת ה'תשל"ז התמנה לממלא מקומו כאדמו"ר. נפטר כ"ז
בחשון תשנ"ט ונקבר באהל חמיו בבית הקברות בהאלאנד.

מתורתו נדפסו 'אמרי יעקב', 'זכות אבות', ועוד.



פריט 107
בעקיטשע של הרב הקדוש מהר"י מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$1,000
הערכה:$10,000 - $15,000

בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה - חלוקא דרבנן של רבינו הקדוש מפשעווארסק זי"ע



בעקיטשע [קאפטען] של הצדיק מאנטווערפען, אשר הרעיש את העולם בנפלאותיו וישועותיו, הרה"ק רבי יעקב לייזער זצ"ל -
הרבי רבי יאנקעלע מפשעווארסק זכותו יגן עלינו.

מלבוש עליון זה אשר שימש את רבינו הקדוש רבי יעקב לייזער - רבי יענקעלע זכותו יגן עלינו, ולבשם הרבה שנים בימות
החול בשעת התפלה וסעודה וקבלת אנ"ש להתברך ולהפקד בדבר ישועה ורחמים. רבינו העניק את הבגד הקדוש ליהודי

חשוב ת"ח בנש"ק שמתגורר באנטווערפען ושימש את הצדיק רבות בשנים.

הבעקיטשע עשוי מבד 'זיידען' (או פאליעסטער כמו זיידען), שמור במצב טוב מאד, למעט בלאי אופייני.



פריט 108
ספר דברי יואל דפוס ראשון תשל"א

מחיר פתיחה:$1,500

נתקבל מידיו הקדושות של רביה"ק מסאטמאר זי"ע

דפוס ראשון! - ספר דברי יואל על התורה סדר בראשית חלק ראשון, פרשיות בראשית-תולדות. נדפס בבית דפוס סענדר
דייטש, ברוקלין תשל"א.

בשנת תשל"א כשסיימו בישיבה תורה ויראה דסאטמאר את מסכת נדרים, עמדו כל בחורי הישיבה לבחינה, ואחר כך זכו
ליכנס אל הקודש פנימה למרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע להתברך מפה קדשו, ורביה"ק זי"ע קיבלם במאור פניו הקדושים

והאציל מברכותיו הטהורות לכל אחד בפרטיות להצלחה בתורה ויראת שמים, ו לאות חיבה העניק רביה"ק זי"ע לכל בחור
מתנה יקרה "ספר דברי יואל" שיצא אז לאור בפעם הראשון מבית הדפוס , והיה ספר הראשון שיצא לאור מחידושיו על

התורה מסדרת הספרים "דברי יואל" שכבר יצאו לאור עד היום קרוב לעשרים כרכים.

******************
הספר דברי יואל שלפנינו קיבל הרה"ח בנש"ק רבי יחזקאל וואגשאהל שליט"א בן כ"ק אדמו"ר משינאווא שליט"א על ישראל

הדרתו בעיר מאנסי ת"ו, מתלמידי הישיבה בשעתו שעמדו לבחינה על כל מסכת נדרים עם הראשונים, ורבי יחזקאל שליט"א
מספר בערגה מזכרונותיו הנעימים ממעמד הלז שלא מש מזכרונו עד היום, איך שרביה"ק לקח ואחז בידיו הקדושות את
ספרו הקדוש ונתנם אליו, ובמשך זמן ממושך של איזה דקות ארוכות החזיק הספר בידו בעוד שהוא נותנם לתוך ידיו של

תלמידו רבי יחזקאל, ובצהלת פניו הקדושות רחושי מרחשין שפתותיו ברכות עדי עד . וסיפר כי היה זה יוצא מן הכלל שלא
עשה כן בשאר התלמידים.



פריט 109
כוס זכוכית של רביה"ק מסאטמאר זי"ע

מחיר פתיחה:$3,000
הערכה:$15,000 - $20,000

כוס זכוכית שהשתמש בו ושתה ממנו רביה"ק מסאטמאר זי"ע

כוס ישועות אקרא!

בכוס הזה שתה רביה"ק מסאטמאר זי"ע במשך תקופה ארוכה בימות החול לאחרי סעודת הצהרים, ואחר כך חילק מכוס זה
שיריים לחסידיו ותלמידיו שצבאו על פתחו באותו זמן.

*******************
הכוס שלפנינו קיבל הרה"ח בנש"ק רבי יחזקאל וואגשאהל שליט"א, כשנזדמן לו ביום מן הימים להיות בבית רבינו הק' זי"ע

בעיר בעל הארבער או קרית יואל (בה שהה רבינו בשנות תשכ"ח-תשל"ט לצורך בריאות גופו הטהור), וכשגמר רביה"ק
לשתות קיבל השירי ברכה בכוס הזה, ושתה ממנו, ונכנס לבית התבשיל להחזיר את הכוס הריק לידי הרבנית ע"ה, ביקש

מאת הרבנית אם תרשה לו ליטול את הכוס הזה, שאלה לו הרבנית את מי אתה (וועמענס ביסטו?), וכשענה שהוא בן הרבי
משינאווא, העניקה לו הרבנית ע"ה את הכוס ישועות ושובע שמחות במתנה גמורה.



******************
ידוע גודל הקדושה המונח בחפצי הצדיקים, ובפרט הכח לפעול ישועות גדולות עם כוס ששתה ממנו צדיק וקדוש.

ולדוגמא ראה מה שמסופר בספר רעה ישראל תולדות של הה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זצ"ל (עמ' קס"ט): פ"א הזכירו
לפני הרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זיע"א ילד שהיה לו מכה על לשונו, ומגודל הכאב לא רצה להכניס אוכל, ומתוך כך

נחלש למאוד עד ששכב אין אונים, ונתן רבינו יין כוס של ברכה בתוך כוס הרה"ק מפרעמישלאן זי"ע לתתו לו, ושעות אחדים
אחרי זה כבר נתרפא לגמרי .

בספר רשפי אש (החדש עמ' קנ"א) מהה"ק המגיד מזלאטשוב זי"ע מסופר: הרב הקדוש ר' מרדכי מנעסכיז זצוק"ל השיא
פעם אחת יתום ויתומה אשר גדלם בביתו, וכשהוליכו הכלה הלכו אחריה נשים הרבה וגם טף, ויהי כאשר באו חזרה, ותרא

אשה אחת כי בתה הילדה איננה בבית, ותחפש אחריה בכל העיר ולא מצאה אותה, ואמרה אולי נשארה בבית הטבילה,
והלכו ומצאוה במים מתה, והיתה אם הילדה בוכה ומייללת מאד, ותקח את בתה המתה ותשא אותה לבית הנעסכיזער

בבכיה גדולה, ואמרה להרב הקדוש היתכן שבעת שמחתכם יארע כזאת, ותנח את הילדה המתה בבית הנעסכיזער, ויאמר
הרב הקדוש הוציאו כל איש מעלי, ויוציאו כל איש מעליו, ויסגור הדלת, ויצא להחם לה חמי טייא, והיה להרב הקדוש "טייא
שאהל" (כוס שתיה) מרבו הרב הקדוש רבי ר' מיכלע זצוק"ל מזלאטשוב, וצוה לפתוח את פיה ונתן לה מעט טייא עם הכלי

הנ"ל, ומיד שבה רוחה אליה והלכה לביתה , ואמר הרב הקדוש אם היה לי השלחן ממורי הנ"ל הייתי הולך על הקברים
והחייתי בו המתים.



פריט 110
פיתקא בכתב יד קודש מרן מסאטמאר זי"ע שעראן ספרינגס תשי"ח

מחיר פתיחה:$4,000

דאגתו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע בחדשי הקיץ שנת תשי"ח אם יוכל להתפלל לפני העמוד בימים הנוראים לבקש רחמים
על עמך בית ישראל

נדיר והיסטורי! פיתקא בכתב יד קדשו של הגה"ק ר' יואל מסאטמאר אודות מיחוש הדיבור שלו והתלבטותו אם ישאר
בשעראן ספרינגס לשבת ראש חודש אלול בשביל שמירת הדיבור שלו כדי שיתרפא גרונו ויוכל להתפלל לפני העמוד בימים

הנוראים וימים טובים הבאים לטובה .

נכתב בתקופת מחלתו בו נאסר עליו הדיבור, וכל בקשותיו באו בכתב בלבד. שעראן ספרינגס, תשי"ח.



בקיץ של שנת תשי"ח היה קולו של רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע צרוד מאוד וסבל ממיחושים בגרונו, ובימי הקיץ כששהה
בשעראן ספרינגס למנוחה כמנהגו בכל השנים, נגזר עליו על פי המלצת הרופאים שתיקה מוחלטת למשך תקופת זמן כדי

שיתרפא גרונו, וכל בקשותיו ורצונותיו העלה על גבי הכתב, לבד ביום השבת שלא ויתר על אמירת דברי תורה ברבים בעת
עריכת שלחנו הטהור, ואמרם בקול נמוך ביותר. לפנינו פתק בכתב יד קדשו מאותה תקופה.

נדיר מאוד כתב יד מתקופה זו.



פריט 111
מחיר פתיחה:$10,000

הערכה:$25,000 - $30,000

בגדי לבן "ווייסע הויזן" שלבש הרה"ק רבינו יואל מסאטמאר זי"ע בימים הנוראים ובימים טובים

קודש הקדשים! מכנסי בד קודש של הרב הקדוש רבינו יואל מסאטמאר זיע"א - מסוגל להצלחה וישועות

"...כְּתֹֽנֶת־בַּ#ד קֹ#דֶשׁ יִלְבָּ#שׁ וּמִֽכְנְסֵי־בַד# יִהְי#וּ עַל־בְּשָׂרוֹ#... בִּגְדֵי־קֹ#דֶשׁ הֵ#ם"! (ויקרא
ט"ז)



מכנסי בד קודש של אדמו"ר הרב הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצוק"ל. בעל ויואל משה, דברי יואל, על הגאולה ועל
התמורה ועוד. את מכנסי הבד לבש על גופו הטהור במשך תקופה ארוכה בשנות התש"י בימים הנוראים ובימים טובים של

שלש רגלים.

ישנו אישור מהמקבל החפץ הקדוש מידי רבינו זי"ע [נא להתקשר ליותר פרטים].

************************************************

"כל חפץ הבא מיד אדם קדוש אם נושאו אדם חולה רחמנא ליצלן, הכח החיצוני בורח מפניו וממילא מתרפא" (הה"ק ר' משה
מקאסוב בעל לקט עני)



גודל הענין של חפץ קדוש אשר היה שייך לאדם גדול, מבואר בירושלמי מו"ק פ"ג ה"א ובירושלמי נדרים פ"ט ה"א: מקלו של
רבי מאיר היתה בידו והיא היתה מלמדו דעת".

הובא בספר דברי תורה להגה"ק ממונקאטש זיע"א (מהדורא א' אות כ"ב-כ"ג) כתב וזה לשונו:

"מה שמצינו מנהג הצדיקים רבותינו ואבותינו, שהחשיבו לכלים שהשתמשו בהם צדיקים, וכן כמה צדיקים וחסידים שילמו
בעד כאלו הון רב וכו', מקורו בירושלמי שחפץ השתמשות של צדיק, הגם שהוא חפץ גשמי, זוכים על ידו לדעת, וכל שכן

למיני טובות עוה"ז", עיין שם.

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'.

בפנים יפות (בראשית י"ד כ"ב) כתב וז"ל, וכן בהיפוך בנכסי הצדיקים, שרוח קדושה שורה על לבושיהן, כמו שמצינו בדור
המדבר כדכתיב שמלתך לא בלתה וגו', עכ"ד.



ובחתם סופר על התורה (פרשת תולדות ד"ה הלא) כתב וז"ל, משמע בירושלמי ריש פרק ואלו מגלחין, דבמלבושיו של אדם
נאצלים מקדושתו של הלובש, והוא הדין בהיפוך, והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו הרוח לטוב ולמוטב, בסוד אשר

ילבשם תחתיו מבניו, עכ"ד.

ובאוצר י"ד החיים (אות ר"פ) כתב וז"ל, מקור טהור בצדיקים שמקפידים ללבוש בראש השנה ויום הכיפורים וכו', מלבוש של
הצדיקים הקודמים, עיין ירושלמי תענית פרק ד' הלכה א' וכו', עכ"ד.

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).

לפנינו חפץ קדושה אישי ביותר, אותו כאמור לבש הה"ק מסאטמאר על גופו הטהור, והוא מסוגל לשפע פרנסה (מדת
היסוד), לזיווגים (שהרי מכנסי כהנים מכפרים על ג"ע), לרפואה ולשמירה.



פריט 112
תשובת רביה"ק מסאטמאר אל הגה"ק ממונקאטש

מחיר פתיחה:$15,000
הערכה:$30,000 - $35,000

היסטורי! תשובה הראשונה בשאלות ותשובות דברי יואל - אל הגה"ק המנחת אלעזר ממונקאטש זצוק"ל. ארשיווא ניסן
תרפ"ב

בשנת תרפ"ב הוציא הגה"ק רבי חיים אלעזר שפירא אבד"ק מונקאטש את ספרו שאלות ותשובות מנחת אלעזר חלק שלישי,
ובחודש ניסן אותה שנה שלח בידו מנחה את ספרו לרביה"ק מסאטמאר זי"ע, ששימש באותו זמן כאבד"ק ארשיווא, ורבינו

זי"ע עונה לו ביותרת הכבד וחיבת הקודש בתשואות חן ויישר כוחו עבור התשורה ומעורר לו כמה הערות על ספרו.

***********************************
בתחילת התשובה רבינו מתארו בתוארים מופלגים, שנראה מזה גודל הערצתו אליו: " החיים והשלום יחדיו יהיו תמים אל
ראש כ"ק ידידי הרב הגאון הצדיק המפורסם סוע"ה בוצינא קדישא, חסידא ופרישא, נהורא נפישא, שושילתא דיחוסא, רם

וגבה ונשא, כבוד קדושת שמו מפארים מוה"ר חיים אלעזר שליט"א האב"ד דק"ק מונקאטש יצ"ו והגליל".

הוא נותן תודה על מנחתו היקרה שכיבדו בספרו החדש: "אחד"ש כהדגנ"י כמשפט, ספרו היקר מנחת אלעזר אשר כבדני,
לנכון הגיעני, ורב תודה ות"ח על מנחתו היקרה ".



אחר כך הוא עובר להעיר כמה הערות על ספרו, "ומדי עברי בו בחפזון מטירדת הימים ימי החג הנעשה בחפזון, ראיתי מה
שהאריך בסי' נ"ד לפלפל עם הגאון מאויוואראש אם להכשיר רוק לנטילה", הוא מאריך להעיר לו גם על שאר סימנים וחידושי

דינים בספרו שבחלקם הוא משיג עליו ובחלקם הוא מסכים עמו ומחזקם.

בסיום התשובה הוא מברכו לקראת ימי חג הפסח הבאים "ואת חג המצות יחוג בכשרות ובדיצות, כנפשו הטובה וכנפש ידידו
דו"ש כהדרגנ"י באה"ר וברגשי כבוד, כערכו הרם והנשא" [חתי"ק].

***********************************
4 עמודים גדולים [2 דף] בכתב יד קדשו וחתימתו המקוצרת [שהיה נוהג לחתום בכמה מכתבים ואגרות שכתב את

המהדורה הראשונה וטופס ההכנה, המהדורה הסופית שנשלחה נעתק מחדש על ידי כותב וסופר בכתיבה יפה בלי הגהות
ומחיקות, או הודפס במכונת טייפרייטער, ואז חתם רבינו בסוף המכתב או התשובה את חתימתו המסולסלת המפורסמת].

הכתב יד שלפנינו הוא מהדורה הראשונה והמוקדמת של התשובה שנכתב ע"י רביה"ק זי"ע, שכן רואין במשך התשובה כמה
שורות מחוקות עם העברת הקולמוס עליהם, וכמובן שלא נדפסו בספרו שו"ת דברי יואל, וזה נותן משנה חשיבות להתשובה

בנוסח הכתב יד שלפנינו כי למעשה נמצא בו בערך חמשה ועשרים שורות שלא נדפסו, ושיחת חולין של תלמידי חכמים
צריכין לימוד, כל שכן ההוה אמינא שלהם, וזקוק בדיקה ועיון מעמיק על ידי תלמידי חכמים מובהקים.

ארשיווא, ניסן תרפ"ב, נדפס בשו"ת 'דברי יואל' אורח חיים סימן א'. מצב טוב.



פריט 113
דף כתב יד קודש מספר הקדוש ויואל משה

מחיר פתיחה:$13,000

דף ויואל משה כתוב בכתב יד קודש מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע

מאמר ישוב ארץ ישראל סימנים ק"ל-קל"א.

דף גדול, 46 שורות כתובים, מצב נאה ומפואר

********************************************
ציטוטי ניצוצי אש קודש מתוך דבריו הנלהבים בדף קודש שלפנינו:

והצדיקים האמיתים המרגישים בין טומאה לטהרה מרגישים באיזה מקום הם עומדים, אבל שאר בני אדם טח עיניהם
מראות את כל אלה

ויש לדבר עוד בזה הרבה, אלא שאין להאריך כ"כ בדברים הנעלמים, ואין לנו עסק בנסתרות, ולא כתבתי אלא להעיר לשבר
את האוזן קצת, כי האפיקורסים אינם מאמינים בכל זה, עבור שאין רואין בעיניהם שנבקע האדמה תחת הטמאים שמטמאים

את הארץ, עינים להם ולא יראו, והמבין יבין וישים לבו לדבר אמת



וא"כ הרשעים באמת אינם דרים בארץ ישראל מעולם, כי בכל מדרך כף רגלם נסתלק כח קדושת הארץ , אלא שהוא דבר
נעלם מסתם בני אדם, אבל הקדושים אשר בארץ המה, השרידים אשר ה' קורא, מרגישים בקדושת הארץ בלי ספק, ויודעים
מי הוא זה ואיזה הוא שדר בא"י או לאו, ורצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, ומרגישים היטב באבק ועפר הארץ שתחת

בני אדם גם בני איש, אם הוא מכח קדושת הארץ או לאו, ובמי שהמה מרגישים שדר בארץ ישראל בודאי שהוא צדיק ....

ובכתב יושר דברי אמת מהקדוש מהר"פ מזבאריש הביא שם בסי' י"ח ממורו המגיד הקדוש מהרד"ב זצוקלה"ה ממעזריטש



פריט 114
כתב יד קודש מן התשובה המפורסמת בפרשת מועצה הדתית בבני ברק

מחיר פתיחה:$15,000
הערכה:$25,000 - $45,000

גוילי קודש אש שחורה על גבי אש לבנה בכתב ידו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע מן התשובה הנלהבת המפורסמת אל הגאון
החסיד רבי יעקב לאנדא זצ"ל אב"ד בני ברק בפולמוס הקמת מועצה דתית בעיר בני ברק קיץ שנת תשכ"ד



ברוב ערי אה"ק היתה הרבנות והשחיטה וכל דברים שבקדושה נתונה תחת "מועצה דתית", שהיתה זרוע וידא אריכתא של
משרד הדתות, ועמדה תחת פיקוחה של המזרחי, והם אשר שלטו על כל הקודש, ונשארו רק מקומות מיוחדים שלא שלטו

עדיין עליהם, וביניהם העיר בני ברק שהיתה עצמאות מבלי תלות במשרד הדתות ומועצה דתית. והרשעים כים נגרש השקט
לא יכולו, על כן רצו להשליט את ממשלתם גם על מקומות חרדיים אשר לא שלטו עד אז, ובקיץ תשכ"ד ניסו לאכוף בכפיה

ובמרמה את המועצה דתית על העיר בני ברק ורבניה ומוסדותיה, ונתהווה שערוריא גדולה בקרב אחב"י החרדים לדבר ה'.

רביה"ק מסאטמאר זי"ע השפעתו הגדולה ומצודתו היתה פרוסה גם על העיר בני ברק, וכאשר נתוודע ממזימתם הרעה שלח
מכתבים אל איש אמונו ויד ימינו בהנהגת המוסדות והקהלה בעיר בני ברק הלא הרהגה"ח ר' בן ציון יאקאבאוויטש ז"ל, ואל
הגאון הגדול בעל שבט הלוי זצ"ל שיראו לעשות השתדלות נמרצה לבטל כל הענין של המועצה דתית ולייסד קהלה נפרדת

חזקה, וכה דבריו במכתבו אל ר' בן ציון:
הנני שולח לו פה שני מכתבים הבאים כא' לשני הרבנים שליט"א שבעירכם, כאשר יראה בהמכתבים, וימחול נא למסור להם

המכתבים ולדבר עמם בהתבוננות כדת מה לעשות, גם ימחול נא להשתדל בעיר להעמיד קהלה חזקה להספיק להרבנים
הנ"ל את הסיפוק הראוי להתפרנס בכבוד, באופן שיהיו ניצולים מנסיון גדול, שעל זה אנו מתפללים בכל יום ואל תביאנו לידי
נסיון, והנה הארכתי קצת במכתבי להרה"ג מהר"י לאנדא נ"י [היינו הכתב יד בפריט שלפנינו] , אף שכעת כבד לפני להאריך
בכתיבה מחמת תשות כוחי [שסבל אז ממחלת השושנה-רויז על רגליו], אבל הציקתני רוח בטני וצר לי מאוד על הדבר הזה,

ועצור במילין מי יוכל, ובאמת קצר היריעה מהכיל, אלא שביארתי שם עכ"פ מקצת מאיזה פרטים, והמבין יבין, ומי יתן לי אבר
כיונה אעופה ואשכונה להציל העיר מידי מהרסים ומחריבים, אבל אין בכחי כעת לעשות יותר, אין לנו על מה להשען אלא

על אבינו שבשמים, השי"ת ירחם ויציל את שארית הפליטה, ונזכה לראות במהרה בישועת כל ישראל ושמחתן , (זכור ימות
עולם ח"ד עמ' קנ"ח)

ולהגאון בעל שבט הלוי זצ"ל כתב:
הגיעני מכתבו בדבר המועצה המחרבת הנקראת דתית, ונהניתי מה שכתב כי כבר היה לפניו החלטה גמורה להפרד מהם,

וכן הוא האמת שאין דרך באופן אחר,
והארכתי קצת בתשובתי במקום אחר לבאר הענין [היינו הכתב יד בפריט שלפנינו] ,

וטורח לפני לכפול הדברים במכתבי זה, כי איני רואה צורך לדבר, יען שכת"ה בלאן הכי דעתו כן, ויאושר כחו וחילו לאורייתא
שהבין הדברים שהם פשוטים וברורים (דברי יואל מכתבים ח"א סי' צ"ג)

ממכתבים אלו רואים גודל פחדו של רבינו זי"ע ושברון רוחו הטהור ממצב עיר בני ברק, פן יעלה בידם לכבוש את כל הקדוש
לנו ח"ו, ועל כן נכנס בעובי הקורה במלחמת הקודש למרות חולשת גופו הטהור בזמן ההוא שהי' רתוק למטה למשך תקופה

ארוכה מחמת חולי השושנה, וערך וכתב תשובה ארוכה לאב"ד עיר בני ברק הגאון הצדיק רבי יעקב לאנדא זצ"ל שהיה
מגדולי חסידי ומקורבי הגה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע, לעוררו על גודל החיוב לעמוד על המשמר לעצור בעד המשחית

שלא ליתן למועצה הדתית לכבוש את הקהלה החרדית בבני ברק, ויישאר עצמאות בקהלה חרדית נפרדת.



***********************************

4 דפים, שלשה גדולים ואחד קטנה, בכתב יד קדשו. [המהדורה הסופית שנשלחה אז להג"ר יעקב לנדא נדפס במכונת
טייפרייטער, ועליו חתם רבינו בסוף התשובה.

טופס התשובה הנדפסת עם חתימת רבינו הועמד למכירה בימים אלו בתוך אוסף גדול על פרשה זו מעזבון הרב לנדא זצ"ל
בבית המכירות "קדם" בירושלים ].

הכתב יד שלפנינו הם ההוספות שהוסיף רבינו לכתוב אחרי כתיבת תשובתו. כל דף מצויין באות לציין מקומה בתוך
התשובה.

שעראן ספרינגס, תמוז תשכ"ד, נדפס בשו"ת 'דברי יואל' חושן משפט סימן קמ"ג ובדברי יואל מכתבים ח"א סי' צ"א
בהשמטת שם מקבל התשובה.

מצב מפואר.

על תיאור נרחב מפרשה סוערת זו ראה מה שכתב הרהגה"ח רבי בן ציון יאקאבאוויטש ע"ה בספרו זכור ימות עולם חלק ד'
מאמר ט"ז עמ' קנ"ג-ק"ע.



פריט 115
עותק הרב הקדוש מפלאנטש זי"ע

מחיר פתיחה:$1,500
הערכה:$7,000 - $10,000

מעולם לא נראה במכירה כתב יד או ספר שהיה שייך להרה"ק מפלאנטש זי"ע! נדיר מאוד!

עותק הרב הקדוש רבי אברהם חיים מפלאנטש זי"ע - חותן המלך הרב הקדוש מסאטמאר זי"ע

ספר מחצית השקל, זאלקווא תקפ"ח.

על השער חותמת הרה"ק רבי אברהם חיים הורוויץ אבד"ק פלאנטש זי"ע .

גם נכתב על השער: זה הספר מחצית השקל נתן לי במתנה כ"ק הה"צ חו"פ שלשלת היוחסין וכו' אבדק"ק פשעצלאב
שליט"א. הוא הרה"ק רבי דוד הורוויץ אבד"ק פשעצלאב בנו של הרה"ק מפלאנטש זי"ע.



פריט 116
ה"א של כסף מלעפל של הרה"ק ר' ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע

מחיר פתיחה:$4,000
הערכה:$8,000 - $10,000

ה"א שניצוק מכף של כסף של הרב הקדוש פועל ישועות בקרב הארץ רבינו רבי ישעי' מקערעסטיר זיע"א

סגולת הה"א ידועה ומפורסמת, שהוא מסוגל לכל הישועות ולפרנסה וזיווגים הגונים ומקשה לילד ורפואות ולהנצל בעת צרה
ה"י, ובמיוחד מקובל מבעלי רוח הקודש ומקובלים הקדושים שהאות ה"א יש לה סגולה מיוחדת להבאת ילדים , וכפי שנרמז

בלשון המקרא בפרשת ויגש "הֵא לכם זרע" – האות ה"א יש בכוחה להביא "זרעא חייא וקיימא" .

הֵא לכם זרע *************** בדוק ומנוסה



פריט 117
געבענטשטע מטבע מהרב הקדוש מהר"י מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$400

"שפע ברכה והצלחה בני חיי מזוני"

מטבע לשמירה, ברכה והצלחה, שניתנה מידיו הקדושות של הצדיק הרה"ק רבי יאנקעלע מפשעווארסק זצוק"ל, אנטווערפן,
בימי החנוכה שנת תשנ"ד.

ובלשונו הקדוש: זאל זיין סמא דחיי פאר אלע אידען



פריט 118
געבענטשטע מטבע מהאדמו"ר הרה"ק מטאהש זצ"ל

מחיר פתיחה:$300

סגולה חשובה לשמירה ולהצלחה!

מטבע קודש שנתברך ע"י האדמו"ר הקדוש והטהור רבי משולם פייש לאווי זצוק"ל מטאהש שנת תשס"ח.

האדמו"ר רבי משולם פייש סג"ל לאווי מטאהש - (תרפ”א-תשע”ה) נצר לשושלת טאהש. נודע מצעירותו כקדוש ופרוש
ביותר, והתפרסם באהבת ישראל ללא גבול, ניצל באורח פלא מהשואה האיומה, בשנת תשי"א היגר לקאנאדא והתיישב

במאנטריאל, ובשנת תשכ”א ייסד את קרית טאהש.

אלפים נהרו לחצרו ושמו יצא לתהילה בשל צדקתו, יראתו, ותפילותיו.

קיימים סיפורים מופלאים על יהודים שנושעו בניסים גלויים מתפילותיו של האדמו”ר מטאהש.



פריט 119
מטבע חנוכה מאדמו"ר מפשעווארסק שליט"א

מחיר פתיחה:$300

"שפע ברכה והצלחה בני חיי מזוני"

מטבע לשמירה, ברכה והצלחה, שניתנה מידיו הקדושות של האדמו"ר הגה"ק רבי לייבוש לייזער מפשעווארסק שליט"א,
אנטווערפן, ימי החנוכה שנת תשע"ד.



פריט 120
מכתב פלאי מהרה"ק ר' איציקל מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$2,000

"בתו הבתולה יבוא בלבה רוח טהרה, ותשנא את הנכרי בתכלית השנאה"

מכתב פלאי בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי איציקל מפשעווארסק זצ"ל

מכתב על בלאנק רישמי, כתוב כולו בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר רבי משה יצחק געווירצמאן מפשעווארסק.

*********************

המכתב נכתב ג' לס' כי ברוך הוא [פרשת בלק], אל הגאון הצדיק רבי אלחנן היילפרין זצ"ל גאב"ד ראדומישל מעיר לאנדאן.



הוא מתחיל: קבלתי מכתבו, ולא השבתי תיכף מרוב הטירדות ותשות כח ל"ע, השי"ת יחזק כוחי ומוחי בכ"ע בכלל ישראל.

אחר כך עובר לענין המכתב:
עתה באתי לברך האיש... בברכת הדיוט מקירות לבי... אשר בתו הבתולה יבוא בלבה רוח טהרה, ותשנא את הנכרי

בתכלית השנאה, כמו שכתוב בתהלים הפך לבם לשנוא עמו, כמו כן ירחם השי"ת ותשנאו זה את זה בתכלית השנאה כראוי
להיות , והזכרתי הרבה פעמים שמה... אשר אביה ואמה יזכו לראות נחת אצלה בכלל ישראל.

... ובסופו חתימתו "הק' משה יצחק נכד רבן של כל ישראל ר"ר אלימלך זצוקללה"ה זכותו יגן עלינו ועל כל בית ישראל אמן"

האדמו"ר הרב הקדוש משה יצחק געווירצמאן מפשעווארסק זצ"ל ב"ר נפתלי אלימלך ב"ר אברהם מנכדי רבי אלימלך
מליזענסק, תלמיד רבי שמחה ישכר מציעשנוב מגזע חסידות צאנז ורבי חנה הלברשטאם מקאלשיץ, בצעירותו הסתופף

בצל צדיקי דורו לפני השואה היה בפשעווארסק ועל שמה הוא מפורסם, בשנת תשט"ז הרבי הראשון באנטווערפן ואל מקום
מושבו נהרו חסידים רבים, מצב טוב.

מקבל המכתב - הרה"ק רבי אלחנן הלפרין מראדומשילא (תרפ"ב-תשע"ה), רבה של גולדרס גרין בלונדון ונשיא 'התאחדות
קהילת החרדים'. זקנו היה רבי חיים הלברשטאם מצאנז. כבר בהיותו בגיל 14 נודע בגאונותו ובמכתב תשובה שהשיבו

הגאון מראגאצוב בגיל צעיר זה הוא מכנהו 'הרב הגאון'. בשנת תרצ"ט היגר ללונדון והיה מקורבו של האדמו"ר משאץ שהיה
קרוב משפחתו. לאחר המלחמה התקרב לגאון מטשעבין וכן היה מקורב לרבי חנה הלברשטאם מקאלשיץ, רבי אברהם
שלום הלברשטאם מסטראפקוב, לרבי משה יצחק מפשעווארסק ולאדמו"רים נוספים. נודע גם בזכות המסורות וסיפורי

החסידים שהיה בקי בהם והעבירם לשומעי לקחו.



פריט 121
הזמנה לחתונת חתן הרה"ק מהר"י מפשעווארסק זי"ע אדמו"ר רבי ברוך כהנא מספינקא שליט"א

מחיר פתיחה:$300

מכתב הזמנה מודפסת מאת הרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זי"ע לחתונת נכדתו רחל טאבע בת חתנו הרה"ק מהר"י
מפשעווארסק זי"ע, עב"ג האדמו"ר הרה"צ רבי ברוך כהנא מספינקא אנטווערפען בן הגה"צ רבי יוסף מאיר כהנא אדמו"ר

מספינקא ירושלים זצ"ל.

הרה"ק רבי יאנקעלע זי"ע מוסיף בכתב ידו הקדושה את התאריך לזמן החתונה "אור ליום ג' פרשת וישב טו"ב לחודש כסלו
הבעל"ט תשי"ח" .



כנראה שהדפיסו את הזמנת החתונה לפני שקבעו את זמן יום החתונה, והניחו מקום פנוי וריק, ולאחר שקבעוהו הוסיף הרבי
בעצמו בכתב ידו הקדושה את הזמן הנקבע.



פריט 122
מעטפת הצדקה של הרה"ק מפשעווארסק זצוק"ל

מחיר פתיחה:$1,000

"ב"ה מעושר" - מסוגל לעשירות - עשר תעשר בשביל שתתעשר!

כיס הצדקה של הרב הקדוש רבי משה יצחק געווירצמאן מפשעווארסק זצוק"ל

מעטפה עם לעטערהעד משמו של הרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זצוק"ל, ועל הענוועלאופ כתוב בכתב יד קדשו של רבי
איציקל שתי המלות " ב"ה מעושר ".

כנראה שמעטפה זו שימש לכיס מעות המעשר והצדקה של הרבי הקדוש שנודע ומפורסם בצדקותיו הכבירות בסכומים
ענקים לכל נצרכי עמך בית ישראל.



פריט 123
92 שורות בכתי"ק המקובל האלקי רבי שמואל וויטאל

מחיר פתיחה:$1,000

"ידוע שכמו שמדרגת האנשים הצדיקים גדולה היא לפני הקב"ה, כך מדרגת הנשים הצדקניות היא גדולה, ולפעמים
שמתעלת גדולת הנשים על גדולת האנשים"

92 שורות - על שני עמודים בכתב יד קודש רבי שמואל וויטאל בנו של רבי חיים וויטאל זיע"א

דרוש ה' לפרשת וירא ודרוש ראשון לפרשת חיי שרה, בכתב ידו של המקובל האלקי רבי שמואל וויטאל, מגדולי תלמידי אביו
הגאון הקדוש המקובל האלקי רבי חיים ויטאל.

[2] עמ', כתב יד ספרדי, מצב מצוין.



הגאון המקובל האלקי רבינו שמואל ויטאל אב"ד דמשק , נולד בשנת שנ"ח בעיר דמשק, לאביו הקדוש האלקי ר' חיים
וויטאל, יורש כתביו ועורכם, כותב תורות אביו ותורות קבלת רבינו האר"י הק'. אביו העריצו והחשיבו ביותר, העביר לו את

כל חכמתו שקיבל מרבו האר"י הק' והתבטא עליו כי נשמתו היא שורש מנשמת האר"י הק' ועוד ביטויי הפלגה מיוחדים. מבין
תלמידיו היה גם הגה"ק הנודע רבי יעקב צמח [עורך כתבי רבי חיים ויטאל]. נחשב למדוייק ולמוסמך לתורת רבינו האר"י

הק' וכפי שכותב אודותיו רבינו החיד"א בשם הגדולים: וזה שלושים שנה שיצאו לאור "שמונה שערים" מסודרים מבן מהרח"ו
מהו"ר שמואל ועליהם יש לסמוך... ולכן הרוצה ללמוד בספרים היותר מדויקים ילמוד "שמונה ספרים" שסידר. בערוב ימיו

עבר להתגורר במצרים, לפי בקשת רפאל בן יוסף ברהין, שחזר ליהדות אחר שהמיר את דתו בעקבות שבתאי צבי. רבי
שמואל נפטר במצרים בשנת תל"ז.



פריט 124
מכתב ארוך ומעוניין מהגאון רבי דוד דייטש בעל "אהל דוד"

מחיר פתיחה:$2,000
הערכה:$8,000 - $10,000

"נא מאוד לבל תבלה ימיך בהבלי עולם רק תהי' עסקך בתורה ותשמע לקול רבך"

מכתב לא נדפס!

מכתב (17 שורות) בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי דוד דייטש. [עיר חדש, נאוואמעסטא], ניסן תקפ"ו.



הוא כותב על כמה ענינים לאחד מגדולי חכמי פראג, בסוף מבקש ממנו שיפרוס כנפי חסדו על ב"א משה ליב נרו יאיר.

הגאון רבי דוד דייטש אב"ד עיר-חדש (תקט"ז-תקצ"א), בעל "אהל דוד". מגדולי רבני אונגארן שנודע בעולם כולו בקדושתו
הנוראה, ראש ישיבה, רבה של יעמניץ, רב ואב"ד פרויענקירכן, רבה של סערדעהלי, ומשנת תק"ע כיהן כאב"ד נאוועמעסטא

('עיר חדש'). היה תלמיד-חבר של מרנא החתם סופר שהתבטא אודותיו גדולות ונצורות. פעם ראהו החתם סופר ישן על
הרצפה, וברוב צער על האי שופרא דבלי בארעא, גזר תענית על כך. כמו כן היה תלמיד מהר"ם ברבי ותלמידו המובהק

של מרן הנודע ביהודה, שכתב לו עשרות תשובות המצוטטות בספרו הנודע. חידושיו הודפסו בסדרת הספרים "אהל
דוד" (תקע"ט-תרכ"ז) ובספרים נוספים. עמד בקשרי שו"ת ענפים עם גדולי דורו, כגון רבו ה"נודע ביהודה", ה"חתם סופר"
ובעל ה"ישמח משה". ה"חתם סופר" כתב בהסכמה על ספרו: "אותו צדיק קדוש ישראל גאון עולם... ראיתי בתוכו דברים

נפלאים מסולאים בפז... אשרינו אם זכינו לשיחתו ולאורו... וזכות הצדיק יעמוד לנו להגן בעדנו מכל רע".



פריט 125
תשובה בכתב יד וחתימת קודש מרנא החתם סופר זי"ע

מחיר פתיחה:$30,000
הערכה:$60,000 - $75,000

תשובה להלכה בכתב יד וחתימת קודש של מרן החתם סופר זי"ע ערב שבת קודש חזון [ה' אב] שנת תקע"ה

מכתב תשובה להלכה למעשה בהלכות קידוש בשבת, בעצם כתב יד קדשו של רבינו החתם סופר זיע"א. נכתב אל תלמידו
הגאון רבי משה פאקש.

נכתבה על דף אחד 22 שורות על צד אחד מראשו לסופו, ומעבר לדף נכתב האדרעס גם כן בכתב ידו הקדושה של מרן
החתם סופר בזה הלשון: " לק"ק פאקש לתלמידי הרבני השנון המופלא מו"ה משה בהרב נ"י ".

כנראה תשובה זו נכתב אל הג"ר משה פאקש בשעה שהיה עוד חתן לפני חתונתו, שאמור היה להתקיים תיכף אחרי יום צום
תשעה באב שנת תקע"ה. החתם סופר מתחיל וכותב לו שהוא משער לדעתו שמכתבו יגיע אליו אחרי שמחת יום חתונתו,

הוא מעניק לו מברכותיו הטהורים " שיהי' השם עמך ויהי מקורך ברוך, ואחריתך ישגה לתורה ולתעודה, והשם יתן אותך לחן
ולחסד וירום קרנך, ותחזה בנועם השם אמן ".

אחר כך הוא עובר לדון בנידון השאלה, בדין המקדש על הפת וכבר יצא ידי חובת קידוש באמירת ויכולו, וגם כל בני ביתו כבר
יצאו ידי חובתם, אם מותר להפסיק עם אמירת הקידוש בין נטילה לברכת המוציא. החתם נכנס לעומקו ורוחבו של הסוגיא

ומסיק דפשוט הוא דמותר לאומרו בין נטילה להמוציא דנוסח ברכת הקידוש כך היא.

בסוף התשובה הוא מסיים " ומרוב טירדות לא אוכל להאריך, וה' שנותיך יאריך ". וחותם חתימת יד קדשו.



בשולי היריעה פורס החתם סופר בשלום חותנו המחזיקו על שלחנו שיוכל לישב על התורה, ומברך אותו שיזכה לראות בנים
ובני בנים ושלום על ישראל.

תשובה זו נדפסה על פי כתב יד זה, שהיה מונח בידי הגאון רבי אלי' מנחם גאיטיין אב"ד העדיעס, ושלח להדפיסה בקובץ
"תורה מציון" שיצא לאור בירושלים תרמ"ח, שנה א' חוברת ד' סי' ל"א דף מ"ג ע"ב. משם הועתקה (בהשמטת השורה

האחרונה) לספר היובל להחתם סופר "זכרון למשה" דף מ"א סימן ט', ומשם לקובץ שו"ת חתם סופר מהדורת מכון חתם
סופר, ירושלים תשל"ג, או"ח סימן י'.

הגאון רבי משה פאקש-פריינד (תקנ"ז-תרכ"ג) נולד בפאקש לאביו הגאון המפורסם רבי יצחק איציק גריסהאבער האב"ד
פאקש שהיה מגדולי תלמידי הנודע ביהודה, ומראשי הלוחמים בתנועת ההשכלה, נודע בספרו "מקל נועם" נגד השטירל פיש
שרצו הרעפארמער ובראשם אהרן חורינר להתיר. רבי משה היה תלמיד הגאון רבי בנימין וואלף באסקאוויץ אב"ד באניהאד,

בנו של המחצית השקל ובעל סדר משנה על הרמב"ם, ולאחר מכן עלה ללמוד בישיבת מרן החתם סופר בפרעשבורג, בה
למד במשך ארבע שנים, ומרן עיטרו בשנת תקע"ה בתעודת חבר "הוסיף אומץ יום יום ונתגדל בתורה ויראה קדומה לחכמתו

פומי' ממלל רברבן" (לקוטי מכתבים ס"ו). נדפסו שש תשובות וחמשה מכתבים מהחתם סופר אליו. בשנת תקע"ה נשא
לאשה בת גביר בעיר יינק ודר ליד חותנו, ישב כל ימיו על התורה והעבודה ביינק, תורה וגדולה התאחדו על שולחנו, נפטר

ביינק. בשנת תרל"ד הועברו אלפי הספרים שהיו ברשותו - חלקם מעוטרים בהגהותיו המחכימות - לישיבת באניהאד. קצת
מחידושי תורתו נדפסו במקומות מפוזרים.

*********************************************
מפאת גודל קדושתם הנוראה של חידושי תורת מרנא החתם סופר, מקובל בקרב רבים מתלמידיו אדירי התורה כי עצם גוף
כתב יד קדשו, סגולה נוראה היא ליראת שמים ולישועה בכל הענינים. גדולי הדורות גם ראו בכתבי קדשו גם סגולה להנצל

משרפות בבתי ישראל

"מרן הדעת סופר זי"ע היה אוחז לסגולה לרפואה, למי שנחלה ונפל למשכב רח"ל, שישים תחת מראשותיו דף מכתב יד
קדשו של מרן ה'חתם סופר' זי"ע" (קובץ בית סופרים, קובץ ג').

"הגאון הקדוש מהר"ם בנעט אמר שההסתכלות בכתב יד קדשו של ה'חתם סופר' מסוגל ליראת שמים. וכך מסופר שפעם
הגיע תשובה הלכתית מה'חתם סופר' אל מהר"ם בנעט, והוא עיין בה כמה זמן, ושאלו אותו הסובבים אם מצא איזה דבר

הצריך עיון בתשובה, השיב לא, אבל אני מעיין בתשובה כי עצם ההסתכלות בכתב יד קדשו מסוגל ליראת שמים. (הקדמה
לדרשות חתם סופר עמ' ז' בהערה).

וכך מפורסם בשם הרה"ק מסאטמאר זי"ע שלראות את כתב יד החתם סופר הוא סגולה ליראת שמים.

"במשפחת החתם סופר היה מקובל כי כתב יד קדשו של החתם סופר מסוגל לשמירה על כל צרה שלא תבא, ובנו רבי שמעון
סופר אב"ד קראקא בזמן שהיה צריך לקבל החלטות גורליות בפרלמנט האוסטרי, היה מוציא מחיקו מכתב יד אביו והיה

מעיין בו" (ראה בספר רבינו שמעון סופר ח"א עמ' נט).

וכאשר ראה הקב"ה הסכנה הגדולה לישראל שלח לנו מלאך ה' צבאות הגאון רב פעלים מקבציאל חתם סופר זצ"ל אשר
הרביץ תורה וטהרה בישראל והעמיד אלפים תלמידים וכל התורה היום באיירופא כמעט מתלמידיו ותלמידי תלמידיו, הוא

היה נגד המהרסים והמחריבים בתורתו שריבץ עד שהארץ האירה מכבוד תורתו (חתנו הגאון רבי זלמן שפיצר, תיקון שלמה
דף קח, א)

'עלינו לשבח לאדון הכל שנתן לנו בדור האחרון את האיש הגדול והקדוש הזה אשר האיר עינינו בתורה וביראת שמים ולולא
הוא, כבר היינו ממשמשים כסומים באפילה בגלות החושך הזה וכל דבריו ודרשותיו וחידושי תורתו בהלכה ואגדה הם מלאים

קדושה יראת שמים וחסידות ומידות טהורות ונשגבות' (הגאון משאמלוי בזכרון למשה עמ' 8)



"מקובלני מרבותי ורבותי מרבותיהם" אמר הגאון מהר"ש ענגיל "שהנודע ביהודה והחתם סופר שייכים היו לדורות קדומים
ונשלחו מן השמים בדורות מאוחרים לקבוע הלכות בישראל". ובעל אבני נזר התבטא פעם "כי החתם סופר הוא איש

שהשי"ת עומד ליד העט שלו שלא יכשל". חותנו הגאון רבי עקיבא איגר העיד עליו שרוח ה' דיבר בו (שו"ת רע"א מהדו"ק
סי' קכ"ח). גדול תלמידיו המהר"ם שיק אמר בהספידו עליו "ממש ניכר היה השראת השכינה ורוח הקדש על מורינו ורבינו".

והרה"ק הדברי חיים מצאנז בתשובותיו (שו"ת דברי חיים ח"ב או"ח סי' ח') כותב "ואינני ח"ו כחולק על מרן ראש כל בני
הגולה החתם סופר ז"ל כי אינני בקי בשיחת חולין דיליה", הצד השוה שכל גדולי דורו והבאים אחריו: "כל ישראל ישמעו ויראו

מהדר גאונו". (לשון תלמידו הגאון רבי אברהם שאג בהספידו על החת"ס)



פריט 126
כתב יד קודש ממרנא החתם סופר על פרשיות שופטים תצא

מחיר פתיחה:$15,000

כתב יד קודש רבן ומאורן של ישראל בעל חתם סופר זי"ע. על פרשיות שופטים-תצא. פרעשבורג תקס"ט

דף בכתב יד קדשו מפנקס החידושים על התורה והפטורה, כתובים באצבע איש האלקים מרן רבינו משה סופר זיעוכ"י אב"ד
ור"מ פרעשבורג.



בראש הדף נרשם "
אמר מרן בשנת מלחמה תקס"ט " (אולי ע"י עורך ספרי החת"ס הג"ר יוסף נפתלי שטערן).

גליון הקודש שלפנינו כולל חידושי תורתו של מרן החתם סופר לפרשיות שופטים כי תצא כדלהלן:

א) דרוש לפרשת שופטים על הכתוב ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך וגו', הדף שלפנינו מתחיל באמצע דרוש זה ומכיל ביאור
נפלא על דברי הגמרא הפליאים בסוכה פרק לולב הגזול, בההיא איתתא דצווחא קמיה דרב נחמן וכו' ולא אשגח בה רב

נחמן. - [נדפס בחתם סופר על התורה פרשת שופטים דף ע"ט ע"א וע"ב].

ב) דרוש על פסוקי הפטורת השבוע של פרשת שופטים, מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום וגו' והשיב לב בנים
על אבות. - החתם סופר מרמז בדבריו הקדושים בתפלה ובקשה כלפי שמיא על מאורעות הזמן והתקופה, מפחד המלחמה

ששררה בשעתו בעיר פרעשבורג, שבשבילה ברח החתם סופר לזמן מה מחוץ לעיר, וכה דבריו הקדושים:
כשאנו עושים תשובה אנו טובים מאבותינו ויהיה שלום בעולם, ולא ישא גוי אל גוי חרב, ואפ"ה תבנה ותכונן ירושלים בלא

מלחמה , והיינו מה נאוו על 'ההרים' ר"ל יותר הרבה מן האבות הנקראים הרים, רגלי מבשר המשמיע שלום בלי מלחמה ,
ואפ"ה מבשר טוב, אין טוב אלא ירושלים כדכתיב ההר הטוב הזה והלבנון, הא כיצד יהיה בנין ירושלים בלי מלחמה , ואמר

משמיע ישועה שהוא כפרת עוונותינו ע"י תשובה, ועי"ז יאמר לציון מלך אלקיך ויהיה בעולם שלום אמן . - [נדפס בחתם סופר
על התורה פרשת שופטים דף פ"ה ע"א].

ג) דרוש לפרשת תצא על הכתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' וגו'. - [נדפס בחתם סופר על התורה פרשת תצא דף צ"ה
ע"ב וצ"ו ע"א].



ד) דרוש על פסוקי הפטורת השבוע של פרשת תצא, וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם
וכו'. - [נדפס בדרשות חתם סופר חלק ב' בליקטי אמרים על מעלות התורה דף תי"א ע"ב]

דף אחד כתוב על גבי שני צידי הדף מראשו לסופו, מצב טוב, כרוך בכריכת עור נאה ומהודרת.

*********************************************

כתב ידו הקדושה של החתם סופר מסוגל ליראת שמים ל"שמירה" ולישועות שונות

הגאון הקדוש מהר"ם בנעט אמר שההסתכלות בכתב יד קדשו של החתם סופר מסוגל ליראת שמים.

• סיפור זה מובא ע"י הגאון רבי יוסף נפתלי שטערן, בשם חמיו הג"ר שמואל אלכסנדרי סופר, אשר שמע אותו מאביו
ה"כתב סופר". לפי המסופר, לעת זקנתו של מהר"ם בנעט, עמדה על שולחנו שאלה מסובכת בעניני עגונה. חברי בית דינו

בניקלשבורג כתבו קונטרס גדול בעניין, ושלחוהו אל החתם סופר שיחווה את דעתו. כאשר הגיע הקונטרס אל החתם סופר,
עיין בו מעט זמן לאחר מנוחת הצהרים והשיב את תשובתו באותו היום. בית הדין בניקלשבורג התפלאו על מהירות תשובתו

והחלו לעיין בתשובה. המהר"ם בנעט לקח את המכתב מידם, ומיד לאחר שראה כי מסקנת החתם סופר להיתר, פקד על



בית דינו לתת פסק שיתיר את נישואי העגונה. לאחר מכן, חזר המהר"ם בנעט ולקח את תשובת החתם סופר, והחל לעיין
בה בשנית. חברי בית הדין סברו כי הוא מסתפק עדיין בענין ההיתר,

אך המהר"ם בנעט אמר להם, שימשיכו בכתיבת ההיתר, שכן הוא מביט בתשובה רק משום שההסתכלות בכתב ידו של
החתם סופר היא סגולה ליראת שמים . (הקדמה לדרשות חתם סופר עמ' ו').

• במשפחת החתם סופר היה מקובל כי
כתב יד קדשו של החתם סופר מסוגל לשמירה על כל צרה שלא תבא , ובנו הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא בזמן שהיה
צריך להחליט החלטות קשות בפארלאמענט של מדינת עסטרייך, היה מוציא מחיקו מכתב יד אביו והיה מעיין בו (ראה בספר

רבינו שמעון סופר ח"א עמ' נ"ט).

• וכך מפורסם בשם רביה"ק מסאטמאר זי"ע שלראות את כתב יד החתם סופר הוא סגולה ליראת שמים.

קדושתם וסגולתם המיוחדת של כתבי ידו של ה"חתם סופר", מקובלת גם כסגולה ל"שמירה" לרפואה ולישועות שונות



פריט 127
מכתב שנשלח להגה"ק החתם סופר זצוק"ל

מחיר פתיחה:$300

מכתב ארוך בלימוד שהיה לנגד עיני מרנא ורבנא מרן החתם סופר, בכתב יד וחתימת תלמידו הגאון הגדול רבי משה אריה
ליב ליטש ראזענבוים. כנראה שלא נדפס.

מכתב שנשלח למרנא ורבנא הגה"ק רבינו משה סופר – ה'חתם סופר'.

מכתב ארוך בלימוד שנשלח למרן החתם סופר, בכת"י וחתימת תלמידו הגאון רבי משה אריה ליב ליטש ראזענבוים.



המכתב בנושא האם פת שלימה ופת חתוכה מצטרפים יחד ללחם משנה (תשובה בנושא זה מובא בתשובות חתם סופר אך
לא לרבי משה אריה, וגם רבי משה אריה עסק בנושא זה).

נייר עבה. מעט כתמים. מספר קרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד.

הגאון רבי משה אריה ליב ליטש ראזענבוים [תק"ס – תרל"ז] נולד לאביו הגאון רבי יהודא הלוי ליטש – ראזענבוים וחתנו
של הרה"ג רבי גרשון ב"ק ממאגענדארף. תלמיד מרן החתם סופר. כיהן כדיין בפרעשבורג. ספריו: אניה דיונה – מאיל

המילואים, שערי אמת ועוד.



פריט 128
מחיר פתיחה:$1,000

מסמך בלשון לע"ז עם חתימה לועזית בידי מרן הכתב סופר זצוק"ל



פריט 129
נדיר מאוד - תשובת החתן סופר!

מחיר פתיחה:$5,000
הערכה:$15,000 - $20,000

תשובה ארוכה - אחד עשר עמודים גדולים - מאת הגאון רבי שמואל עהרנפעלד , ה"חתן סופר", בכתב יד קדשו וחתימתו.
סיקס, תרל"ג.



תשובה להלכה בכתב ידו וחתימתו של הגה"ק רבי שמואל עהרנפעלד, ה"חתן סופר", אל אחיו הגאון רבי ישעי' עהרנפעלד
אב"ד ברעזעוויטץ, בנידון שאלת יין שרף שיש לחוש מחמת חמץ שעבר עליו הפסח.

הוא מתחיל בדרשית שלום אחיו ומודיע לו שמחת לבבו בראותו ששוקד על התורה ומה גם בדבר הנוגע להלכה. הוא מברכו
שה' הטוב יחזקו ויזכה לישב על התורה מתוך שפע וברכה. אחר כך עובר אל בירור השאלה והסוגיא בנידון חמץ שעבר עליו
הפסח, ואיך לנהוג במשא ומתן של יין שרף אחר חג הפסח, כי בעוה"ר בגליל שלכם עלה הפורץ ורבים שאינם מוכרים חמץ,

ויש לחוש לחמץ שעבר עליו הפסח.

11 עמודים גדולים וארוכים, קרוב ל70 שורות לכל דף, כולו בכתב יד קודשו וחתימתו.

הגה"ק רבי שמואל עהרנפעלד (תקצ"ה-תרמ"ג), שנודע על שם ספרו ה"חתן סופר". היה מגדולי רבני אונגריא ונכדו של
החתם סופר. למד אצל אביו, רבי דוד צבי עהרנפעלד, ואצל דודו ה"כתב סופר" בישיבת פרעשבורג. כיהן כרב בעטלאן,

ובשנת תרכ"ה נתקבל לכהן כאב"ד עיר סיקסא, ולימד שם תורה לתלמידיו. משנת תרל"ז היה אב"ד של מאטערסדארף,
והעמיד שם תלמידים רבים. גדולי דורו העריכו וכבדו אותו מאוד. עם פטירתו השאיר אחריו ספרים וכתבים נוספים בהלכה

ובאגדה. בהספד עליו נאמר כי "החתם סופר הצעיר נסתלק, ודומה כאילו היום לוקח מרן החתם סופר מעמנו".

מצב כללי טוב.



פריט 130
כתב יד קודש מהמנוחת אשר מטשענגער

מחיר פתיחה:$12,000

הגה"ק המפורסם עושה פלא!

מקובל בין הנכדים הרבנים הגאונים לבית טשענגער אשר דף בכתב יד קודש "המנוחת אשר" מסוגל לכל הישועות ובמיוחד
לצורך רפואה!

חידושי סוגיות בכתב יד קדשו של בעל המופת איש האלקים הגאון המקובל רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז בעל "מנוחת
אשר".



דף גדול ומרשים במצב מפואר, בחידושי סוגיא דשטרי הקנאה במסכת בבא מציעא דף י"ג. קרוב ל100 שורות כתב ידו
הקדושה.

***************************************

הגאון הקדוש רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז (תקס"ו-תרל"ד), נודע כבעל מופת ופועל ישועות. כיהן כראש ישיבה, והיה מגדולי
פוסקי ההלכה במדינת אונגארין. אב"ד טשענגער במשך ארבעים שנה.

היה תלמידו המובהק של רבי יעקב קאפל אלטנקונשטאט ("רבי קאפל חריף") ולמד בישיבתו במשך תשע שנים ברציפות.
בנו של רבו, הרב אברהם יחזקאל רייך סיפר כי בתקופה זו נהג לצום בקביעות ממוצאי שבת ועד יום שלישי בערב.

רבינו התפרסם כצדיק המסוגל לרפא חולים בכח קדושתו ותפלותיו. והיה רושם גם קמיעות ואף מרשמי רפואה, בהם
התמחה.



גדולי האדמו"רים העריצוהו עד למאוד!

הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן התבטא עליו: כי הוא יודע להתפלל לפי כל כוונות האריז"ל.

הרה"ק רבי חיים יוסף מפיסטין בעל "תוספות חיים" (תלמיד ה"קדושת לוי") אמר עליו: "שלא מצא בכל מדינת אונגארין
מקובל גדול כמותו, וכל כתבי האר"י ז"ל שגורים בפיו, והוא על דרך תלמידי הבעש"ט".

האדמו"ר הראשון מטאש רבי משולם פייש סג"ל לאווי התפרסם ל"פועל ישועות" בזכות רבינו, לאחר ששלח אליו יהודים
שנזקקו לישועה.

ביום ה' בכסלו תרל"ד, בעת שלמד גמרא עם תלמידיו, הגיע למאמר חז"ל "כשעלה משה למרום" (מסכת שבת דף פ"ח ע"ב)
ולפתע קרא קריאת שמע, ועלתה נשמתו לגנזי מרומים!



פריט 131
תשובה מהגאון בעל נטע שורק דטשאטה

מחיר פתיחה:$750

טשאטה תרנ"ז - תשובה להלכה מאת הגאון הקדוש הנטע שורק מטשאטה להגאון רבי שמואל עהרנפעלד.
.

תשובה להלכה בנידון טבילה וחציצה בכתב ידו וחתימתו של הגאון הגדול רבי שרגא צבי טענענבוים בעל מחבר נטע שורק.
נשלחה להגאון רבי שמואל עהרנפעלד אב"ד קיוועשד בן הגאון רבי שאול אב"ד סיקס נכד החתם סופר.

התשובה נכתבה אור ליום ג' וירא תרנ"ז, 26 שורות כולם בעצם כתב ידו. נדפס בשאלות ותשובות נטע שורק חלק יורה דעה
סימן ס"ח.

כנראה שהוא מהתשובות האחרונות שיצאו מתחת ידי הגאון בעל ה"נטע שורק", שנפטר רק כאיזה חדשים לאחר מכן בד'
אדר א' תרנ"ז .



הגאון ר' שרגא צבי טענענבוים נולד ביום א' אייר תקפ"ו לאביו הגה"ק רבי זאב וואלף טענענבוים אב"ד סענדרא ואח"כ אב"ד
ווערפעלט בעמח"ס "רחובות הנהר", ואחי הגה"ק רבי יעקב בעל 'נהרי אפרסמון'. נשא את בת הגאון ר' אברהם יעקב ראזע

אב"ד קאשוי. בשנת תר"ח נתקבל לרב אב"ד העיר סענדרא מקום כהונת אביו, על כסא כהונתו זו ישב כ"ו שנים. בשנת
תרל"ד נתקבל לאב"ד מעזא טשאטה. בה הקים ישיבה גדולה והרביץ תורה והלכה למעלה מעשרים שנה. נפטר בשב"ק ד'

אדר א' תרנ"ז. מחידו"ת יצאו לאור, ספר "נטע שורק" עה"ת, "נטע שורק" על סוגיות הש"ס, ושו"ת "נטע שורק".

הגאון רבי שמואל עהרנפעלד נולד בשנת תרכ"ז בעיר סערענטש שבמחוז זעמפלען לאביו הגאון רבי שאול עהרנפעלד אב"ד
סיקסא בן הג"ר דוד צבי חתן החתם סופר זצ"ל, בשנת תרנ"ו הוכתר לכהן כאב"ד מעזא-קיוועשד, עיירה במחוז בארשאד
באונגארן, והוכר כאחד מחשובי הרבנים בדורו. עקב מחלוקת שפרצה בעירו התפטר מרבנותו בשנת תרס"ד, ועבר לגור

בעיר אנטווערפן, שם נסתלק ביום י"ז כסלו שנת תרח"ץ, ומנוחתו כבוד בביה"ח דקהל מחזיקי הדת בפיטע האלאנד.



פריט 132
תשובה מהג"ר יקותיאל יודא ראזענבערגער מדיערעש

מחיר פתיחה:$550

תשובה להלכה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יקותיאל יהודה ראזענבערגער אב"ד דיערעש

שאלה ותשובה בדין אות של שם הוי' בספר תורה, אי מותר למחקו או צריך לגנוז כל היריעה.



הגאון רבי יקותיאל יהודא ראזענבערגער [תרמ"ה-תש"ד], כיהן בדיינות וברבנות בדיערעש [מארמאראש, אונגארן] משנת
תרס"ז. מחבר שו"ת 'תורת יקותיאל'. עמד בקשרי הלכה ושו"ת עם רבותיו וגדולי דורו, בעל ערוגת הבושם, בעל עצי חיים,

והי' מגדולי חסידי הגה"ק מסאטמאר, נספה בשואה.

1 דף כתוב משני צידיו. סימני קיפול (נקרע אצל הקיפול ללא חסרון בטעקסט). מצב טוב.



פריט 133
מכתב פולמוס חריף מהרה''ק האמרי אמת מגור והגאון רבי מאיר שפירא

מחיר פתיחה:$1,500

מכתב פולמוס חריף מהרה''ק האמרי אמת מגור והגאון רבי מאיר שפירא אל הנהלת קרן התורה בווין לטובת ישיבת
מתיבתא בווארשא.

מכתב פולמוס חריף ונוקב אל מנהלי "קרן התורה" הג"ר יוסף בוימגארטען אב''ד שיף שוהל בווין והג"ר פנחס כהן, ושארר
מנהלי "קרן התורה" בווין.

ככל הנראה לא העריכו המנהלים מספיק את ישיבות החסידיות בפולין לעומת הישיבות הליטאיות.



בצד אחד כותב הגאון רבי מאיר שפירא בכאב ''
הבנים חורגים...ומה להאגודה ולהם, רבותי! סלחו לי [על] הדברים האלה כי נפשי מרה לי...

הוא מתאר את ביקורו בהמתיבתא והתרשמותו מן רמת הלימוד הגבוהה לעומת הקשיים הגשמיים.

''
יושב אני פה בהמתיבתא וכדרכי בכל ראשית הזמן לבקר את המתיבתא... ומוצא אני כי המצב הפדגוגי של המתיבתא הולך

וגדל. בהמתיבתא לומדים זה עתה יותר משלשה מאות תלמידים, ובהם בעלי כשרון נעלה, וכולם לומדים בשקידה יתירה,
חוט של חסד מלא יראה שפוך על פניהם".... כשל כח סבלם, ועד אנה תעלימו עין מאתנו. אמרו חז''ל אין תורה כתורת א"י,

אבל כתורת ליטא... (הנקודות במקור)
לא שמענו ''.

ומשם הוא עובר לדרוש בתקיפות את המעות המגיע להם מן הקרן אשר סוכם עליהם בכנסיה הגדולה, ''
דורשים מנהיגי הרוח במפגיע לתת לו מהמעות הכללי של קרן התורה הכללי הארבעים אחוזים, כאשר הוחלט על הכנסי'

גדולה ''.

הוא מסיים ''
בברכת התורה ופרישת האגדה ''.



בצד השני כותב הגה"ק האמרי אמת מגור,
''במילואים למכתב הרב מעל''ד (מעבר לדף) הנני לבקש שיהי' תמיכה הגונה להמתיבתא. ואם אמת בהשמועה כי

נשלח מכם להישיבות בליטא. הלא המתיבתא עכ''פ (על כל פנים) נחשבת כמו הישיבות בליטא, ולולא דמסתפינא מ''ה
דייטשלענדר הייתי קורא ע"ז לא תהא כהנת כפונדקית" .

הרב דר. שמואל (ליאו) דויטשלענדער היה יו"ר קרן התורה, מראשי המחנכים ברשת הבית יעקב, ועסקן בעל השפעה.

נכתב על בלאנק דו לשוני של המתיבתא החסידית הנודעת בווארשא בשנות התר''פ. חסר דף הראשון של מכתב הרב מאיר
שפירא.



פריט 134
תשובה מהגאון החזון נחום זצ"ל אב"ד דאמבראווא

מחיר פתיחה:$1,800

מכתב חידושי תורה ארוך [ארבעה עמודים] בכתב יד וחתימת הגאון רבי נחום וויידנפעלד אב"ד דאמבראווא בעל חזון נחום.

הגאון האדיר בעל 'חזון נחום' מגדולי רבני ומנהיגי גאליציה בדור שלפני החורבן. נולד בשנת תרל"ה לאביו הגאון מהרמילוב
בעל 'כוכב מיעקב', בגיל שלש עשרה כבר נשא ונתן עם בעל 'אבני נזר', ובהיותו בן ט"ו שיבח אביו את חידושיו החריפים

(כוכב מיעקב סי' קע"ח). משנת תרנ"ז אב"ד דאמבראווא במשך מ"ג שנים עד החורבן, נפטר בשנת ת"ש ומנוחתו כבוד ליד
הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא. מחיבוריו נדפסו שו"ת חזון נחום (בילגורייא תרצ"ט). אחיו הוא הגאון מטשעבין בעל דובב

מישרים.



פריט 135
מחיר פתיחה:$1,000

מכתב חתום על ידי שלשה דיינים רבני עיר אובן ישן

קבלה [קוויטונג] מהגאונים הרבנים דייני דקהל עיר אובן ישן על סך מאה וחמשים זהובים "שקבלנו אנחנו שכר לימוד ואמירת
קדיש לכל השנה עבור המנוח ה' יוסף באסקאוויץ" .

נחתם על ידי הגאון רבי מאיר יהודא איסטרייך מאובן , הלא הוא הגאון רבי מאיר יהודה עסטרייכער ראב"ד אובן ישן - נכד
הגה"ק רבי מאיר ליב עסטרייכער אב"ד קראלי אבי משפחת עסטרייכער הכבודה והמפוארה.

ו הגאון רבי יהודא סעמניטץ , הלא הוא הגאון רבי יהודה סעמניץ כיהן כאב"ד העלישטאבא ולאחר מכן עבר לאויבן-ישן, לכהן
כדיין בבית הדין של המהר"ם מינץ, יחד עם רבי משה אַבֶּליש ורבי מאיר יהודה איסטרייך. נפטר כ"ט אייר תר"ג.

ועוד אחד לא מזוהה.



פריט 136
מכתב הגאון רבי יששכר בער סימאנדעל-למדן

מחיר פתיחה:$700

תרי"ב - מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יששכר בער סימאנדל-למדן , אב"ד מיקלאש, בעל מנחת עני - מראשוני
תלמידי ה'חתם סופר' .

נכתב אל הגאון רבי יצחק אהרן לאנדסבערג אב"ד פריישטאט -גראסווארדיין (תקס"ד- תרל"ט), תלמיד מובהק למרן החתם
סופר. הוא ממליץ אצלו על איש נכבד מאוד נעלה מו"ה יעקב פאלאק, שמעולם הי' נדיב ומשכיל להטיב לטובים בכל מקום
אשר חונה, ומחמת פגעי הזמן נתמוטט מאוד, לכן הוא מבקש ממנו שיפנה אל קרוביו הנכבדים שיתמכו בו בסיוע שיש בו

ממש, כדי שיוכל להשיג מעט ריוח והצלה.

1 דף. 19 שורות בכתיבת ידו וחתימתו "בער מיקלאש".



הגאון רבי ישכר בער סימאנדעל נולד בשנת תקנ"ד בעיר מיקלאש לאביו הגאון הנודע רבי סיני למדן זצ"ל, תלמידו של בעל
מחצית השקל, בצעירותו קיבל תורה ממרן החתם סופר זצ"ל ונמנה על ראשוני וחשובי תלמידיו בישיבת פרעשבורג, שנים
ספורות לאחר נישואיו נבחר כאב"ד מיקלאש, ונודע כאחד מחשובי מרביצי התורה ומורי ההוראה שבאונגאריא, נפטר ביום

כ"ה חשון תרכ"ב, הותיר אחריו את הספרים מנחת עני ושיירי מנחה.



פריט 137
מחיר פתיחה:$150

אייר תרפ"ח - תשובה להלכה מהגאון המפורסם רבי חיים מרדכי ראללער אב"ד ניאמץ בנידון שאלה של נכרית הרוצה
להתגייר לשם אישות אם מותר לגיירה לכתחילה.

בראשית המכתב ובסופו מרבה הגאון בשבחים אודות מקבל המכתב הגאון רבי שמואל מאיר האללענדער אב"ד בעיר
טשערנאוויץ -

הגאון המפורסם רבי חיים מרדכי ראללער אב"ד ניאמץ (תרכ"ח-תש"ז) – שמסר נפשו להתיר עגונות אחר השואה האיומה
שנשארו אלפי בנות ישראל עגונות!

נולד בדימינעשט, שבחבל מולדובא ברומניא, לרבי יצחק אייזיק יהודה לייב ראללער ולדבורה. מצד אביו היה צאצא לרב
נפתלי כ"ץ ולמהר"ל מפראג. האב שימש כראב"ד פונזשט והיה מחסידי הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקאב והרה"ק רבי

יצחק מבאהוש. אמו היתה בת הרב שבתי סג"ל שכיהן כאב"ד באהוש וחיבר את 'שו"ת הרשבי"ד'.

שימש כאב"ד ניאמץ במשך כיובל שנים, חיבר שו"ת "באר חיים מרדכי". נודע כמומחה בהתרת עגונות.



הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען אמר עליו: "
כמעט שלא נמצא כמותו בכמה ארצות גדול בתורה ובמדות ". הגאון רבי חיים מבריסק שיבח את חיבורו "חידושי בן יאיר" על

הש"ס.



פריט 138
מכתב פולמוס מהגאון רבי מרדכי אליעזר וועבר מאדא

מחיר פתיחה:$1,500

מכתב פולמוס מהגאון החסיד רבי מרדכי אליעזר וועבר (תקפ"ב-תרנ"ב) אב"ד קהילות אדא והגלילות

מחלקות חריפה עם רבני גלילותיו, בענין פירצה שקרה בגלילות שלו, שאיש א' נשא בעבירה, אשת אחי אמו שהוא ערוה
מדרבנן.



נכתב בעיר אדא ביום ה' אייר תר"כ לפ"ק להרב שלמה זלמן אוללמאן אב"ד מאקא בע"מ שו"ת יריעות שלמה.

בעיר פולדוואר בגלילות באטשקא [כהיום הוא במדינת סערביע-יוגאסלוויא, ולפני מלה"ע הראשונה היה תחת מלכות
אוסטריה-הונגריא], אשר היה תחת רבנות ר’ מרדכי אליעזר [בכל ספריו הזכיר את עצמו כאב"ד פולדוואר].

בשנת תר"ך ביקש איש אחד להינשא לאשת אחי אמו, שהוא לו ערוה מדרבנן. והתרה אותו ר’ מרדכי אליעזר שלא להינשא,
והאיש עמד במרדו ונשא לה, ורב א' מהמתחדשים סידר להם חופה. ר' מרדכי אליעזר עמד בדעתו דאסורים זה בזה וחייבים

להיפרד, ואף ביקש מהשרים והממשלה שיכופו את הזוג להיפרד כיוון שאסורים לדור ביחד מדין תוה"ק. אז עמדו הזוג
ואמרו, דאם יבקשו השרים לכוף אותם להיפרד, ימירו דתם, דת היהודית, ולא יהיו כפופים תחת כח התורה והרבנים ח"ו,

ואזי יתאפשר להם לדור ביחד, מטעם הממשלה.

להאשה הנ"ל, היה לה בנים קטנים מבעלה הראשון. דכמובן אם ימיר האם את דתה יעזבו גם הם דתם. והיה מקום לחשוש
ולומר שב ואל תעשה עדיף, שלא לכוף ולגרום שהבנים יעזבו את הדת. דהיה מקום לחוש שאם יכופו אותם הממשלה

להיפרד, וימירו דתם כדי שיכולו לדור ביחד, שימירו גם הבנים קטנים.

מצינו בשו"ת יריעות שלמה סי' כ"ו (מאת הגאון רבי שלמה זלמן אוללמאן אב"ד מאקא, רבו של ר' מרדכי אליעזר שלמד אצלו
ד' שנים. ורש"ז מתארהו ידידי וחביבי חריף ובקי עתיק ירא ה' וצדיק) תשובה שנכתב לר’ מרדכי אליעזר בנידון הנ"ל, אולם

המעיין בדבריו יראה שלא השיב כלום בנוגע להבנים קטנים, רק בכלליות בהנושא דערוה מדרבנן, ושיש חיוב על הרבנים
להשתדל לכוף אותם להפריד. ובאמצע דבריו כותב: הנני אומר בפומבי כל רבנים מובהקים בגליל באטשקא חיוב גדול מוטל

עליהם עפ"י הממשלה לכפות את האי זיווג רעים, להפריד אותם בגט.



המכתב שלפנינו הוא מענה להתשובה [שנכתוב בדיוק שבוע לאחר התשובה]. דמכיון שלא השיב היריעות שלמה מה הדין
בבנים קטנים, על כן בא עוד הפעם לבקש מרבו היריעות שלמה שיברר עוד הפעם דעתו בזה, ולכתוב תשובה ארוכה ולחות

דעתו הרחבה מני ים וחכמתו העמוקה, אם מותר לכוף במקום שיש חשש שימירו הם ובניהם הקטנים. והאריך במכתבו
לספר כל הדין ודברים שהיו לו עם רבני מחוז ההוא. הגאון ר' דוד ליב זילבערשטיין בעל מחבר שבילי לדוד [באותו תקופה גר

בזענטא שסמוך למחוז ההוא], הגאון רבי מנחם דייטש מפאלאנקא.

דברי חריפים כדרכו של תורה כתב רבי מרדכי אליעזר, ויצא בקנאה גדולה על הרבנים הנ"ל, ואין מן הכבוד להעתיקם
והמעיין יעיין. והם הרב מפאלנקא הרב דוד דייטש: והרב דוד ליב זילבערשטיין מווייטצען בעל שבילי לדוד, שבאותה תקופה

היה בזענטא והרב מפארבוט. והרב מרדכי לעוו.

מכאן מוכח טעות בדברי החוקרים שהג"ר דוד ליב עלה לאה"ק בשנת תרי"ט, ובמכתב דנן נראה בעליל שהיה עוד באירופא
בשנת תר"ך.



פריט 139
מחיר פתיחה:$12,000

הערכה:$20,000 - $25,000

מכתב ברכות וברכת מזל טוב – בכתב-יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הראשון ממונקאטש, רבי שלמה שפירא אב"ד
מונקאטש, בעל ה"שם שלמה"

מכתב ברכות ואיחולים בכתב-יד קדשו, חותמתו וחתימתו של האדמו"ר רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש בעל ה"שם
שלמה". מונקאטש [תרמ"ז].

נשלח אל רבי גבריאל רייז מקארלסבורג. קבלה על משלוח מעות ודברי ברכה: "והש"י יצליחהו בכל אשר יפנה ויראה נחת
מבניו, והנני מברכו בברכת מז"ט מחתונת נכדו תחי'. יתן ה' שיהי' למז"ט... ורב טוב, וימלא משאלות לבו לטובה. הכ"ד

המבקש שלמה שפירא".

האדמו"ר רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש (תקצ"ב-תרנ"ג), האדמו"ר הראשון לשושלת מונקאטש. בנו של רבי אלעזר
מלנצהוט ובן-בנו של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". אביו של האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש

ובעל "דרכי תשובה". נכדו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש בעל "מנחת אלעזר" מתאר את גודל קדושתו
ואת השפעת נגינתו שהייתה מחוללת פלאים בלבבות השומעים: "כיבד ה' בגרונו עד שכל חולה נפש השומע מיד נתרפא,

וראו כי כאשר ינגן המנגן נעים זמירות ישראל, ותהי עליו יד ד' בכח וגבורה, בשפה נעימה וברורה". השאיר אחריו בכתובים
מספר חיבורים בהלכה ובאגדה בשם "שם שלמה", אך בצוואתו הורה "שלא להדפיס שום חיבור מחיבורי, כי בעו"ה לא

זכיתי לגמור שום חיבור שיהיה ראוי לדפוס, ועוד יש לי טעם אמת". עם זאת, דבריו נעתקו במקומות רבים בספרי בנו ונכדו.
בצוואתו הרשה לכתוב על מצבתו רק שבח אחד: "עשה טובות בעניני הדת, להעיר בכלל ולאנשים בפרט".



פאסטקארד מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים. נקבי תיוק.



פריט 140
מחיר פתיחה:$10,000

הערכה:$15,000 - $18,000

דף מכתב יד קודש הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב מפירושו על המדרש רבה



פריט 141
מכתב הגאון בעל תורת חסד מלובלין

מחיר פתיחה:$4,000

נדיר מאוד - "ישים עינו עליו על שמירת בריאותו ושקידת תורתו"

מכתב הגאון הקדוש רבי שניאור זלמן בעל "תורת חסד" אב"ד לובלין מגדולי חסידי הצמח צדק מליובאוויטש

מכתב בכתב-יד קודש וחתימת רבי "שניאור זלמן שהיה אבדק"ק לובלין".

המכתב נשלח ל"אהובי מחותני הרב הגאון המפורסם... שלשלת היוחסין כש"ת מוהר"ר ארי' ליב הלוי איש הורוויץ"[הגאון
בעל הרי בשמים אב"ד סטרי וסטאניסלאב].

תוכן המכתב:
הגאון בעל תורת חסד מבקש ממחותנו שישתדל לטובת נכדו, וישים עינו עליו על שמירת בריאותו ושקידת תורתו, וכאשר
בעבר היטיב עמו בהשתדלות נכונה, כן להבא בל יעזבהו ויהי' בעזרו בטוב לבבו, ומצוה רבה לקרב גר כזה שהוא כערער

בערבה באין מודע ומכיר, והרחמנות גדולה עליו!



************************************

הגאון מלובלין רבי שניאור זלמן [פראדקין-לאדיער], בעל ה"תורת חסד". נולד בשנת תק"ץ בלאדי, נודע מגיל צעיר כ"עילוי"
וגאון מופלג. מגדולי חסידי ה"צמח צדק" ואדמו"רי ליובאוויטש לדורותיהם. כיהן משנת תרכ"ח כאב"ד לובלין והיה אחד

מגאוני דורו המפורסמים. בשנת תרנ"ב עלה לירושלים והוכר כאחד מגדולי התורה בירושלים, (יחד עם המהרי"ל דיסקין ורבי
שמואל סלנט). בשנת תרנ"ט עבר לגור בחברון (עפ"י בקשת האדמו"ר הרש"ב), אך לאחר תקופה קצרה חזר לירושלים.

נפטר בשנת תרס"ב ועל מצבתו נכתב "רבן של כל ישראל".

הגאון רבי אריה לייבוש הלוי איש הורוויץ (תר"ז-תרס"ט), מגדולי הגאונים ופוסקי ההלכה בגליציא. התפרסם בזכות ספרו
שו"ת 'הרי בשמים', כיהן כאב"ד סטאניסלאב, תפקיד שעבר בירושה במשפחה מספר דורות מאב לבן, נסמך להוראה מענקי

התקופה, הלא המה הגאון בעל שואל ומשיב והדברי חיים מצאנז.



פריט 142
מכתב המלאך זי"ע

מחיר פתיחה:$1,500

מכתב אש לוהט בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר "המלאך" הגה"ק רבי חיים אברהם דובער הכהן לעווין

מכתב עם דברי הדרכה והכנה לימי חג הפסח המקודשים שכתב אל בנו רבי רפאל זלמן.

הגאון הקדוש רבי חיים אברהם דובער הכהן לעווין (נפטר: תרח"צ) הנודע בשם "המלאך". תלמיד האדמו"ר מהר"ש
מליובאוויטש, בא לארה"ב, ויסד את בית המדרש וישיבת "נתיבות עולם", בה קיבץ סביבו קבוצה של בחורי הישיבה ואברכים



שהקדישו את כל חייהם לתורה ועבודה עם שמירה בקנאות ובדביקות על כל קוץ וקוץ של יהדות ותורה וחסידות, עד שנקראו
בפי הבריות "המלאכים" . היה דמות נערצת על תלמידיו, אשר תיארהו " מלאך ה' צבאות". נפטר בבראנקס ניו יארק

בשבועות שנת תרצ"ח, ואת מקומו מילא הרהגה"ח רבי יעקב שור זצ"ל אחיו של הג"ר גדלי' שור ראש ישיבת תורה ודעת.

במכתב מזרז את בנו לנצל הזמן בימים המקודשים של פסח,
"שהזמנים המקודשים הללו נזכרים ונעשים בהם נפלאות עם כל אחד ואחד מישראל כמו את צאתנו ממצרים, רק שהנפלאות
הם בהעלם נפשינו, ולזאת ע"י עבודה בד"ת לשם שמים יוצאים הנפלאות אל הפועל בעולם ממש, ונודעה יד השי"ת לכל באי

עולם כי ה' הוא האלקים אין עוד, ולכן חכם בני לעבוד השי"ת בתורתו ובתפילתו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל "

"תשתדל ללמוד שיר השירים עם פירש"י בדיוק כראוי, ומשניות פסחים בדיוק עם תוס' יו"ט, ולך תהי' צדקה, ותזכה אי"ה
לגאולה נפשית וגופית בכלל כל ישראל, העיקר על כל הוא היראת שמים, פשוט לירא את השי"ת ולעבדו בכל מכל כל, ואז

תזכה שהאבות הקדושים יאירו ויזריחו בקרבך קדוש ישראל "

בנו הרב החסיד רפאל זלמן הכהן לעווין , בהיותו כבן 11-12 למד עמו אביו הקדוש את כל ספר התניא. למד בבחרותו אצל
הגאון רבי ברוך בער לייבאוויץ, בישיבת "כנסת בית יצחק" בתקופת ווילנא. בתקופת שהותו של רבו רבי ברוך בער בארה"ב,

התארח אצל תלמידו זה בעיר אלבאני, כעשרה ימים, וסיפורים רבים הובאו בשמו מביקור זה.

דף כתוב משני צדיו, מצב טוב, המכתב נדפס בספר אוצר אגרות קודש דפוס ראשון מכתב קל"ח בהשמטת כמה מילות.



פריט 143
כתי"ק של הרה"ק מהורניסטייפול רבי מרדכי דוב טווערסקי זי"ע

מחיר פתיחה:$2,800

70 שורות - כתי"ק של הרה"ק מהורניסטייפל רבי מרדכי דוב טווערסקי זי"ע – קטעים מחיבורו "תורי זהב"

דף (2 עמ' כתובים) בכתב-יד קדשו של רבי מרדכי דוב טברסקי האדמו"ר הקדוש מהורניסטייפול – קטעים מחיבורו "תורי
זהב" על הלכות ריבית, שנדפס בירושלים, בשנת תרצ"ג, כשלושים ושלש שנה לאחר פטירתו. כתיבה אוטוגרפית של

המחבר, עם תיקונים והוספות בכתב-ידו.

כ70 שורות בכתי"ק!



האדמו"ר רבי מרדכי דוב טווערסקי (חנוכה ת"ר-אלול תרס"ג), בנו של רבי משולם זושא מטלומטש וחתנו הגדול של בעל
ה"דברי חיים" מצאנז. נתייתם בילדותו מאמו ונתגדל בבית אבי-אמו האדמו"ר רבי יעקב ישראל טברסקי מטשערקאס.

הצטיין מילדותו בכשרונותיו וביראתו הקודמת לחכמתו. גאון מופלג בהלכה וחכמת הנסתר, איש קדוש מורם מעם. חותנו
ה"דברי חיים" העיד עליו כי הוא לומד "תורה לשמה". בשנת תרכ"ג מונה ע"י סבו שעבר לטשערקאס, לאדמו"ר ורב בעיר

הורניסטייפול, ולשם החלו נוהרים חסידים רבים. בשנת תרל"ו, לאחר פטירת סבו, גבר מספר החסידים הנוהרים לבית
מדרשו ושמו נודע לאחד מגדולי האדמו"רים ברוסיה.

היה מפורסם גם לאחד מגדולי ההוראה בדורו, ועמד בקשרי שו"ת עם גדולי הרבנים בארצו ובארצות אחרות [ה"שואל
ומשיב", מהרי"ל דיסקין, רבי חיים ברלין ועוד]. מספריו: שו"ת "עמק שאלה", "תורי זהב" על דיני ריבית, "עמק החכמה"

דרוש ופלפול בהלכה ובחסידות. "כד הזהב" בענייני קבלה [ספר שנותר בכתב-יד והושחת בידי פורעים באחד הפוגרומים
באוקראינה].

[1] דף, כתוב משני צידיו.

21 ס"מ.

מצב טוב מאוד



פריט 144
קונטרס כתב יד קודש מהר"י מפשעווארסק זי"ע

מחיר פתיחה:$9,000
הערכה:$15,000 - $18,000

סיפורי מעשיות מצדיקי אמת בכתב ידו של הרה"ק רבינו יעקב מפשעווארסק זי"ע

קונטרס בכתב ידו של הרה"ק אדמו"ר רבינו יעקב מפשעווארסק זי"ע

9 עמודים כתובים על גבי חמשה דפים, ומכיל בתוכו מעשיות וסיפורים מצדיקי אמת, כמו הרה"ק רבי מרדכי שרגא
פיבוש מהוסיאטין זי"ע, הרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא זי"ע, מה ששמע מאנשים נאמנים ומחותנו הקדוש רבי איציקל

מפשעווארסק זי"ע ומהגאון פוסק הדור בעל מנחת יצחק זצ"ל בהיותו רב ואב"ד עיר מאנטשעסטער.

תאריך הכתיבה ביום עש"ק לך ז' חשון שנת תשכ"ד, וביום חמישי אמור שלשים לספירה שנת תשכ"ו.



פריט 145
מכתב הגה"ק רבי יחזקי' פיש מהאדאס ובנו הגה"צ רבי אליעזר פיש ממאטע סאלקע

מחיר פתיחה:$300

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי יחזקי' פיש ובנו הגה"צ רבי אליעזר פיש ממאטע סאלקא זצוק"ל

מכתב מאת האדמו"ר הקדוש רבי יחזקיה פיש זצוק"ל הי"ד. פאסטקארד כתובה משני צידיה.

דבר מעןניין: בצדה הראשון של הגלויה מופיעים דבריו של האדמו"ר מודפסים, ולא כתובים ביד, והאדמו"ר מנמק זאת:
"התורה חסה על ממונם של ישראל, על כן תשובתי בא בדפוס". גם בצד זה ישנן הוספות בכתב ידו של האדמו"ר, ביניהן:

שמו של הנמען, הוספה: "ש"ב [=שאר בשרי]", וכן חתימתו:
יחזקי' . בעמוד זה האדמו"ר מביע האדמו"ר את תפילתו על הנמען ובני ביתו, "



לברכה ולהצלחה בפרנסה בהרחבת הדעת דקדושה ובריוח גדול... ".

בצדה השני של הגלויה דברי האדמו"ר בכתב יד קודשו. "י
עזור השי"ת שימתקו מכל... הגוה"ד [הגזירות והדינים] ויתהפכו עליהם לרחמים... וכן יתן לך אהובי ידידי, ש"ב מוה"ר

שמואל בן פראדל, השי"ת ברכה והצלחה ומכל טוב... " וכך מעתיר בברכות, ובסיום חותם: "
יחזקי' ". ללא ציון תאריך [שנות התר"ץ].

כתב יד קודשו של האדמו"ר נדיר מאוד. לא ידוע לנו אם יש גלויות נוספות בעולם, כמו זו שלפנינו, עם ההדפסה כנ"ל של
דברי האדמו"ר.

האדמו"ר רבי יחזקיה פיש ממאטע סאלקע (תרמ"ה-תש"ד) בנו של האדמו"ר רבי אהרן ישעיהו פיש מהאדאס, בעל "קדושת
אהרן". היה גדול בתורה בנגלה ובנסתר, נתמנה למלא מקום אביו בשנת תרפ"ח והקים בעירו ישיבה חשובה, ולימד

תלמידים רבים. היה כל חייו מדוכא ביסורים. בשנת תש"ד נשלח עם בני קהלתו לאוישוויץ וכל הדרך עודד את רוחם לקדש
שם שמים באהבה, ולפני כניסתו לתאי הגזים אמר וידוי בהתלהבות, הי"ד.

*************************************************

מכתב הגאון הצדיק המפורסם רבי אליעזר פיש אדמו"ר ממאטע סאלקע , יום ב' וארא תש"ו.



פריט 146
מכתב בכתב ידו וחתי"ק של הגה"ק רבי אליעזר זוסיא פרטיגול אדמו"ר מסקולען זצוק"ל

מחיר פתיחה:$1,000

כי לא שדכן ולא בן שדכן אני כי אם בתור ידיד אני כותב לו - מכתב עם תוכן מעוניין בכתב ידו וחתי"ק של הגה"ק רבי אליעזר
זוסיא פרטיגול אדמו"ר מסקולען זצוק"ל - ג' מטו"מ תשל"א

מכתב אל כ"ק אדמו"ר הגה"צ מזידיטשוב זצ"ל להציע לו שידוך אחרי שנתאלמן מזוגתו הרבנית הראשונה ע"ה, הוא כותב לו
"

כי לא שדכן ולא בן שדכן אני כי אם בתור ידיד אני כותב לו שלדעתי הדבר הגון מאוד לפני כ"ק שליט"א כי היא אשה נכבדה
צנועה אשה יראת ה' ואשת חיל ".

***********************************************

הגאון הקדוש רבי אליעזר זוסיא פורטוגל - האדמו"ר מסקולען (תרנ"ז-תשמ"ב), בנו וממלא מקומו של רבי ישראל אברהם
אב"ד סקולען. בשנות השואה פעל במסירות להצלת פליטי פולין. לאחר השואה התגורר בבוקרשט ובמסירות נפש נלחם

למען היהדות ברומניה הקומוניסטית. בביתו התגוררו כבנים עשרות יתומים, שהצילם מהחינוך של אנשי השלטון, והבריחם
אח"כ לארצות אחרות. לאחר שנאלץ להמלט אף הוא הגיע לארצות הברית שם נודע בצדקותו המופלגת ובמעשי חסדיו

הכבירים הקים רשת בתי יתומים ובתי חינוך "חסד לאברהם - סקולען".



הגאון הצדיק רבי נפתלי צבי לאבין זצוק"ל (תרע"ו-תשס"ט) היה האדמו"ר מזידיטשוב בארצות הברית. נולד בקולומייעא
גאליציא (היום אוקראינה), בן בכור לרבי אלכסנדר יו"ט ליפא, האדמו"ר מזידיטשוב-בערעגסאז, נקרא על שם זקינו הרה"ק

רבי נפתלי צבי הורוויץ הזרע קודש מראפשיץ.

בגיל י"ד לערך שלחו אותו הוריו לעיר סעליש, שם למד שנתיים אצל הגה"ק החקל יצחק מספינקא זצ"ל וקיבל ממנו "היתר
הוראה". היה חבר בחבורת "שומר אמונים" של רבי אהרן ראטה. טרם השואה נישא לבת דודו, הרב חיים אברהם פאלאק

מבערעגסאז, שהיה נכדו של האמרי יוסף מספינקא. היא נהרגה בשואה. בתקופת מלחמת העולם השניה נמלט לעיר
סאטמאר ומאוחר יותר עבר לעיר דעש, שם למד עם הישועות משה מוויזניץ, לימים האדמו"ר החמישי של חסידות וויזניץ.

בשנת תש"י נתיישב בעיר לאנדאן, שם פתח בית המדרש. בשנת תשכ"ח התאלמן ונשאר עם 7 ילדים. הוא התחתן עם
הרבנית ניסל האס ממאנטרעאל ועקר לשם. בשנת תשל"א עבר לוויליאמסבורג שבניו יארק. הקים מוסדות בברוקלין,

בענגלאנד ובארץ ישראל, היה מפארי זקני האדמורי"ם בניו יארק, ובניו ומאות נכדיו ממשיכי דרכו משמשים כאדמורי"ם
רבנים ומורי צדק בקהילות ישראל ברחבי העולם.

היה מקורב מאוד לרביה"ק מסאטמאר זי"ע ומגדולי חסידיו. נפטר בי' אדר תשס"ט ונטמן בבית החיים בקרית יואל סמוך
ונראה לציונו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע.



פריט 147
מכתב מהגה"ק רבי יושע חיים טייטלבוים אבד"ק טשענסקאוויץ

מחיר פתיחה:$100

מכתב מהגה"ק רבי יושע חיים טייטלבוים אבד"ק טשענסקאוויץ



פריט 148
מכתב ארוך באידיש מהגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד

מחיר פתיחה:$400

43 שורות! מכתב ארוך של הגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד לאחיו, אלול תרפ"ו

מכתב ארוך באידיש ששלח לאחיו בו מברכו בשנה טובה ובשמחת יום טוב הקדוש הבא עלינו.

הגאון ר’ יוסף חיים זאנענפעלד ( תר”ט-תרצ”ב), היה תלמיד של הכתב סופר ור’ אברהם שאג. בתרל”ג עלה לירושלים
יחד עם ר’ אברהם שאג, והפך עד מהרה לאחד מתלמידי החכמים הגדולים שבה. מלבד היותו המנהיג הרוחני של היהדות

החרדית בארץ ישראל, נודע גם בצדקותו ובקדושתו, שכן היה פעיל מאוד בפעילויות חסד ובעסקי ציבור. כאשר עלה
המהרי”ל דיסקין לירושלים בשנת תרל”ט, היה ר’ יוסף חיים לתלמידו המקורב, עד שלבסוף שימש כחבר בבית הדין שלו.

הוא אף סייע למהרי”ל דיסקין במאבק נגד המיסיונרים הנוצריים וכן במאבקו נגד תנועת ההשכלה, שאיימה על היישוב הישן.
עם הקמת העדה החרדית, קיבל עליו את מעמד הרב של ירושלים המכונה “מרא דארעא ישראל”.

מכתבים אישיים מר’ יוסף חיים זאנענפעלד הנם נדירים.



מצב טוב מאוד, יש חתיכת דבק.



פריט 149
מחיר פתיחה:$400

24 שורות! מכתב ארוך של הגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד לאחיו, תענית אסתר תרפ"ה

מכתב ארוך באידיש ששלח לאחיו בו מברכו לקראת חג הפסח הקדוש הבא עלינו, ואנו מקווים להקריב קרבן הפסח במועדו
כהלכתו מסובין על כוסות הישועה.

הגאון ר’ יוסף חיים זאנענפעלד (תר”ט-תרצ”ב), היה תלמיד של הכתב סופר ור’ אברהם שאג. בתרל”ג עלה לירושלים יחד
עם ר’ אברהם שאג, והפך עד מהרה לאחד מתלמידי החכמים הגדולים שבה. מלבד היותו המנהיג הרוחני של היהדות



החרדית בארץ ישראל, נודע גם בצדקותו ובקדושתו, שכן היה פעיל מאוד בפעילויות חסד ובעסקי ציבור. כאשר עלה
המהרי”ל דיסקין לירושלים בשנת תרל”ט, היה ר’ יוסף חיים לתלמידו המקורב, עד שלבסוף שימש כחבר בבית הדין שלו.

הוא אף סייע למהרי”ל דיסקין במאבק נגד המיסיונרים הנוצריים וכן במאבקו נגד תנועת ההשכלה, שאיימה על היישוב הישן.
עם הקמת העדה החרדית, קיבל עליו את מעמד הרב של ירושלים המכונה “מרא דארעא ישראל”.

מכתבים אישיים מר’ יוסף חיים זאנענפעלד הנם נדירים.

מצב טוב מאוד, יש חתיכת דבק.



פריט 150
מחיר פתיחה:$300

מכתב מהאדמו"ר הקדוש רבי שמעון נתן נטע מלעלוב – בני ברק, חודש ניסן תשנ"א

האדמו"ר הקדוש רבי שמעון נתן נטע בידערמאן (טבת תרצ"א-יום כיפור תש"ע 1930-2009), בנו וממלא מקומו של
האדמו"ר הקדוש רבי משה מרדכי מלעלוב (תרס"ז-תשמ"ז). הקים את קהילת חסידות לעלוב בשיכון ה' בבני ברק. כיהן גם

כאדמו"ר לקהל חסידי קרלין [קבוצה מזקני חסידי קרלין מירושלים, שפרשו מחסידות קרלין-סטולין, ולימים הכתירו עליהם



לאדמו"ר את האדמו"ר מפינסק-קרלין]. נודע בענוותנותו הרבה ובמעשיו הנפלאים בעידוד שבורי לב, כשהוא פועל ישועות
וברכות לפונים אליו ולעם ישראל. תלמיד חכם מופלג, מחבר הספר "הר בשן" על הרמב"ם.



פריט 151
מכתב מהאדמו"ר רבי משולם זוסיא טווערסקי מלאיעוו-טשערנאביל - "שפע ברכה והצלחה"

מחיר פתיחה:$150

"שפע ברכה והצלחה" - תש"י - מכתב מהאדמו"ר רבי משולם זוסיא טווערסקי מלאיעוו-טשערנאביל

מכתב תודה על תמיכה כספית, בכתב-ידו ובחתימתו של האדמו"ר רבי משולם זוסיא טווערסקי מלאיעוו-טשערנאביל.

במכתבו מברך האדמו"ר: "
הנני מעתיר שבזכות המצוה הרבה יתברך ממקור הברכות לחיים טובים ולשלום ולשפע ברכה ורוב הצלחה בפעולותיו

המרובות ".



מצב טוב.

האדמו"ר רבי משולם זוסיא טווערסקי מלאיעוו-טשערנאביל (תר"ע-תשמ"ח), נצר לשושלת מפוארת של גדולי הצדיקים:
מצד אביו התייחס לשושלת אדמו"רי טשערנאביל, ומצד אמו התייחס לשושלות צאנז ובעלז. אמו היתה בתו של האדמו"ר

רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשחויב - בנו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז, ונינה של האדמו"ר רבי יהושע מבעלזא.
בשנת תרצ"ד עלה לארץ, ולמד שנתים בירושלים. בשנת תרצ"ו נסע לשלש שנים לפולין כדי לשהות במחיצת זקינו הרה"ק

רבי ישעי'לע מטשחויב. בתרצ"ט חזר לירושלים, ונישא לבתו של האדמו"ר מסטרעטין. לאחר השואה הוכתר לאדמו"ר
מטשערנאביל. בהנהגתו שילב מנוסח ומנהגי צאנז שקיבל מסבו הגדול, ורבים מחסידי צאנז-טשחויב קיבלו את מרותו.

בשנת תשי"ט עבר לגור בבני-ברק, שם פתח את בית המדרש של חסידות צאנז. בניו הם האדמו"רים מטשערנאביל
שליט"א, וחתנו המפורסם הוא האדמו"ר מוויזניץ רבי ישראל האגער שליט"א.



פריט 152
מכתב פולמסי מהגאון רבי יעקב קאמינעצקי

מחיר פתיחה:$400

מכתב חריף מהגאון רבי יעקב קאמינעצקי אל חברי אגודת הרבנים לסיבת סירובו להצטרף בחתימתו על קול קורא מטעם
אגודת הרבנים, " כי בשנים הללו נעשו ענינים שלא על פי רוחי והשקפתי ולפיכך משכתי ידי מלהשתתף ".

הגאון ר’ יעקב קאמינעצקי (תרנ”א-תשמ”ו), נולד בליטא ולמד בישיבת סלאבאדקא המעטירה במשך שנים רבות. נודע
כתלמיד חכם עצום, פוסק ובעיקר במדותיו הנאצלות. כיהן כרב בציטאוויאן, ועם הגירתו לארה”ב, נתמנה לראש ישיבה

בישיבת תורה ודעת בניו יארק. אחר פטירתו של הגאון רבי אהרן קאטלער זצ"ל בשנת תשכ"ג שימש הג"ר יעקב יחד עם
הג"ר משה פיינשטיין, כאחד ממנהיגי הציבור החרדי בארצות הברית וקנדא. הוא נרתם למאבק היהדות החרדית בארץ

ישראל נגד גזירת ניתוחי המתים, הוא נאם בעצרות מחאה נגד הניתוחים. היה ממעריציו הגדולים של הגה"ק מסאטמאר
זי"ע ולאחר כלות ימי השבעה של פטירת האדמו"ר זצ"ל הספידו בעצרת הספד המרכזי בביהמ"ד הגדול דסאטמאר בעיר

קרית יואל במעמד אלפים. חיבר כמה ספרים בכל מקצועות התורה, על פרשיות התורה ועל הש"ס ושולחן ערוך.



פריט 153
תשובה להלכה מהגאון רבי משה פיינשטיין

מחיר פתיחה:$500

תשובה להלכה מהגאון רבי משה פיינשטיין - ט"ז מנחם אב תש"ל - בדין ששכחו להניח חלות על השלחן ערב שבת קודם בין
השמשות.

נכתב על שני צדדים מגליון אחד, מצב טוב.

הגאון רבי משה פיינשטיין (תרנ"ה-תשמ"ו) נולד באוזדה שבבלארוס, שם כיהן אביו כיהן כרב. הוא נודע משחר ילדותו
כתלמיד חכם מופלג והתמנה למשרתו הרבנית הראשונה בגיל 21. כעבור מספר שנים הוכתר לרבה של לובאן, ובעקבות



רדיפה דתית גוברת ברוסיה הסובייטית היגר לארצות הברית. הוא שימש כראש ישיבה במתיבתא תפארת ירושלים, שם
לימד מאות תלמידים חשובים. היה לו תפקיד מרכזי בהקמת הקהילה היהודית האורתודוקסית בארצות הברית, אך השפעתו
המכרעת ניכרה הרבה מעבר לגבולות ארה”ב. מוכר כגדול הפוסקים בדורו והשיב לאלפי שאלות הלכתיות מכל רחבי העולם.



פריט 154
הרשאת בית דין עם חתימות הגאונים רבי משה פיינשטיין ורבי אלקנה זאבערמאן

מחיר פתיחה:$800

הרשאת בית דין עם חתימות הגאונים רבי משה פיינשטיין זצ"ל, רבי אלקנה זאבערמאן אב"ד יארדאנאוו זצ"ל ורבי חיים צבי
קרוגער.



פריט 155
אגרות משה עם הקדשת המחבר

מחיר פתיחה:$400

'אגרות משה' עם הקדשת המחבר הגאון רבי משה פיינשטיין - חנוכה תשכ"ח

אגרות משה, חלק יורה דעה, ניו יארק תש"כ. בדף הפרוזץ הקדשה ארוכה בכתב ידו וחתימתו של המחבר הגאון רבי משה
פיינשטיין, ו' דחנוכה תשכ"ח.



פריט 156
מכתב מהגאון רבי חיים שאול גריינימאן

מחיר פתיחה:$350

כ"א חשון תשכ"ה - מכתב מהגאון רבי חיים שאול גריינימאן זצ"ל



פריט 157
מכתב מהגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

מחיר פתיחה:$200



פריט 158
מכתב מהגאון הגדול ר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל

מחיר פתיחה:$600

מכתב בכתב ידו וחתימתו מהגאון הגדול ר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב (תר"ע-תשע"ב), היה פוסק הלכה נודע. לאחר פטירת הרב שך היה מנהיג הציבור הליטאי.



פריט 159
מכתב הגאון רבי פנחס הירשפרונג

מחיר פתיחה:$100

מכתב מהגאון האדיר רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל אב"ד עיר מאנטרעאל קאנאדא



פריט 160
מכתב מהראש ישיבה הרב קאפעלמאן זצ"ל

מחיר פתיחה:$100

מכתב מהגאון האדיר רבי יצחק דוב קאפעלמאן זצ"ל ראש ישיבת לוצערן שווייץ



פריט 161
מחיר פתיחה:$100

שני מכתבים מהגאון רבי עקיבא גלאזנער



פריט 162
מחיר פתיחה:$100

מכתב מהגאון רבי שמחה זיסל ברודא



פריט 163
מכתב מהאדמו"ר הפני מנחם מגור זצ"ל

מחיר פתיחה:$1,700



פריט 164
כתב אישור מישיבת שפת אמת תשל"א עם חתי"ק מהאדמו"ר פני מנחם

מחיר פתיחה:$600



פריט 165
כתבה על הגאון האדיר רבי עובדי' יוסף זצ"ל עם הגהותיו

מחיר פתיחה:$1,500

כתבה על הגאון האדיר רבי עובדי' יוסף זצ"ל עם הגהותיו



פריט 166
סגולה למקשה לילד בכתב יד קודש הרה"ק מבאהוש זצוק"ל

מחיר פתיחה:$100

"לאמר בתהלים קפיטל קכ"ח לידה קלה ולב בריא" - פתקא עם סגולה למקשה לילד

כ"ק הרבי רבי יצחק מבאהוש "זקן האדמורי"ם בדורו וזקן אדמור"י בית רוזשין" [תרס"ג-תשנ"ב]. הרביעי בשושלת הקודש
'באהוש' מגזע ריזשין, כיהן באדמו"רות עשרות בשנים ונודע בכוח ברכתו והכנסת האורחים שקיים במסירות נפש בימי

השואה וההפיכות ברומעניא. עמד בנשיאות כולל רומעניא. בשנת תר"פ הוכתר לממלא מקום אביו רבי שלום יוסף משפיקוב.

בשנת תר"צ עבר לבוקארעשט שם כיהן כאדמו"ר למעט החסידים שהתגוררו בה. בזמן מלחמת העולם השניה, עת יהודים
רבים נמלטו לבוקארעשט, פתח את ביתו לציבור, והסתכן בחייו עקב זאת. בשנת תשי"א עלה לארץ ישראל עם אשתו ובתו

והתיישב בתל אביב. הוא נודע כאוהב ישראל גדול. בשנת תשמ"ז עבר לבני ברק שם החלו אלפי מעריצים מכל העדות
והחוגים להסתופף בצילו ולשאוב ממעין ברכותיו ששמם יצא לתהלה כעושות פרי ושורש למעלה, וככל היוצא מפיו יעשה.



פריט 167
מכתב מאדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א

מחיר פתיחה:$100

מכתב מאדמו"ר מתולדות אהרן הגאון הצדיק רבי דוד קאהן שליט"א



פריט 168
קול קורא אודות פירצת נסיעה למיאמי ביטש

מחיר פתיחה:$300

קול קורא חתום על ידי האדמורי"ם הגה"ק מסקולען זצוק"ל, הגה"ק מראחמיסטריווקא שליט"א, הגה"ק אדמו"ר מפאפא
שליט"א

קול קורא אודות הפירצה שמורים היתר לעצמם ונוסעים בימות החורף למיאמי ביטש, גם לבתים שברחובות הסמוכים
להביטש מקום שרוחצים שמה בתערובות, והוא חילול השם נורא שיהודים בלבוש חרדי ילכו למקום זה!



פריט 169
מכתב שנה טובה מהאדמו"רים רבי אברהם דוב ורבי דוד מרַחְמֶסְטְרִיבְקָה

מחיר פתיחה:$800

ד' אלול תש"ד - מכתב שנה טובה בחתימות האדמו"רים הגה"ק רבי אברהם דוב ורבי דוד מראחמיסטריווקא להרב אפרים
זלמן היילפרין בענין הפעולות למען טהרת המשפחה בארץ ישראל.

מכתב בחתימת יד קדשם של שני אדמור"י רחמיסטריבקה - רבי אברהם דוב ורבי דוד טברסקי. ירושלים, אלול תש"ד.

אצל שושלת אדמו"רי רַחְמֶסְטְרִיבְקָה היתה מסורת מעניינת של ניהול חצר משותפת לשני אדמו"רים, כשהם
מקבלים בצוותא קהל לברכות וקריאת "קוויטלאך", ומנהלים "שולחנות" (טיש) יחדיו. היה זה לאחר פטירת האדמו"ר רבי
יוחנן מרחמסטריבקה, שנפטר בשנת תרנ"ה, ובנו האדמו"ר רבי זאב טברסקי מרחמסטריבקה (נפטר תרצ"ז), הנהיג את

קהלתו כאדמו"ר יחד עם אחיו האדמו"ר רבי מנחם נחום מרחמסטריבקה (ת"ר-תרצ"ו). בשנת תרפ"ו עלה רבי מנחם נחום
לירושלים ובשנת תרצ"ה הגיע אף רבי זאב לירושלים. לאחר פטירת האדמו"ר רבי מנחם נחום בשנת תרצ"ו, מונו בניו יחדיו

לאדמו"רים - האדמו"ר רבי אברהם דוב טברסקי (תרכ"ה-תש"ה) ואחיו האדמו"ר רבי דוד (תרל"ב-תשי"א). האדמו"ר רבי



דוד הינו אביו של האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריבקה-ירושלים, וסבו של האדמו"ר רבי ישראל מרדכי זצ"ל אביו של האדמו"ר
רבי דוד טברסקי שליט"א מרחמסטריבקה-ירושלים.

לפנינו מכתב הכתוב על נייר מסמכים רשמי של שני האדמו"רים הנ"ל "אברהם דוב ודוד בהה"ק מוהר"ר מנחם נחום
זצוקללה"ה מראחמיסטראווקא", ובחתימת ידם המלאה של שני האחים הקדושים. מכתב נדיר מהתקופה הקצרה בה כיהנו

שני האחים הקדושים יחד באדמו"רות.



פריט 170
מכתב מרבי יוחנן מראחמיסטריווקע - תש"ל

מחיר פתיחה:$100

ז' תשרי תש"ל - מכתב האדמו"ר רבי יוחנן טברסקי מרחמסטריווקה עם חתימת ידו.

הרב הקדוש רבי יוחנן טברסקי (תרס"ג-תשמ"ב), בן רבי דוד מרחמסטריווקה, שושלת טשערנאביל. בתקופה הקומוניסטית
למד במסירות נפש, נתפס וכמעט הוצא להורג בתליה, אך ניצל באורח נס. בשנת תרפ"ו עלה עם אביו וסבו לארץ ישראל
ונטל חלק בהקמת החסידות בארץ. בשנת תש"י החל לכהן כאדמו"ר מרחמיסטריווקה בירושלים, הקים את ישיבת "מאור

עינים". תחת הנהגתו פרחה החסידות והתרחבה מאד.



מצב טוב, כתמים ובלאי קל. חותמות.



פריט 171
מכתב ארוך מהגה"ק רבי חי יצחק טווערסקי מראחמיסטריווקא

מחיר פתיחה:$600

תמוז תשכ"ד - מכתב מהאדמו"ר הגה"ק רבי חי יצחק טווערסקי מראחמיסטריווקא שליט"א להרב ארי' שעכטר בפלפול
בדברי תורה.



פריט 172
מכתב מאדמו"ר מראחמיסטריווקא ירושלים שליט"א

מחיר פתיחה:$150

מכתב מהאדמו"ר רבי דוד טווערסקי מראחמיסטריווקא שליט"א



פריט 173
הזמנה לחתונה מאדמו"ר הישועת משה מוויזניץ

מחיר פתיחה:$1,200

מכתב הזמנה לחתונת הגה"ק רבי ישראל מוויזניץ שליט"א מזקינו הגה"ק האמרי חיים

והזמנה בכתב יד אביו הגה"ק הישועת משה מוויזניץ זצוק"ל אל הגאון הגדול רבי דוד יונגרייז ראב"ד העדה החרדית
בירושלים עיה"ק



פריט 174
מכתב אדמו"ר האמרי חיים מוויזניץ

מחיר פתיחה:$800

י"ט אדר תש"ח - הזמנה לחתונת הגה"צ רבי משה ארנסטר חתן הרה"ק רבי חיים מאיר האגער האמרי חיים מוויזניץ עם
חתימת קדשו של האמרי חיים זצ"ל



פריט 175
הזמנה לחתונה בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מסקווירא

מחיר פתיחה:$300

מכתבים בכתי"ק וחתימות ידי האדמו"ר נדירים מאוד

הזמנה לחתונה מאת האדמו"ר הגה"ק רבי דוד טווערסקי מסקווירא, אל הגאון הגדון הרב רבי משה חיים אפרים פדווא
אבד"ק לאנדאן. לרגל חתונת נכדו של הרבי מסקווירא שהתקיימה בחודש כסלו תשס"ט בשיכון סקווירא, ניו יארק.

בעמוד הימני של ההזמנה תוספת מודפסת מיוחדת עבור הגאון אבד"ק לאנדאן שליט"א, ובשוליה שלשה מילים בכתב יד
קדשו של האדמו"ר מסקווירא וחתימת יד קדשו. הרבי מרעיף מברכותיו בתוספת המיוחדת "יצו ה' את הברכה אצל כל יו"ח

שיחי' מתוך עונג וחדו' ובשובע שמחות תמיד. ויה"ר שיושפע שפע שמחות וישועות בקרב כל ישראל".

האדמו"ר רבי דוד טווערסקי [נולד כ"ו בתשרי ה'תש"א], האדמו"ר הנוכחי מסקווירא שמרכזה בניו סקווער שבניו יארק. הוא
נולד ביאסי כבן זקונים אחרי 3 בנות, לאביו הרה"ק רבי יעקב יוסף טווערסקי שהיה האדמו"ר מסקווירא ולרבנית טראני,

נכדת הגה"ק רבי ישכר דוב רוקח מבעלז. עם תום מלחמת העולם השנייה, עבר הרבי עם משפחתו לבוקארעשט, ובכ"ט



אדר א' תש"ח הוא הגיע לארצות הברית יחד עם הוריו. בשנת תשי"ט נשא לאשה את הרבנית חנה חיה, בתו של האדמו"ר
הישועת משה מוויזניץ. לאחר פטירת אביו הוכתר לאדמו"ר.

[1] הזמנה על גבי נייר משובח עם הענוועלאפ (מעטפה), בתוספת 3 מילים בכתב יד קדשו של האדמו"ר מסקווירא וחתימת
יד קדשו.

מצב טוב מאוד.



פריט 176
מכתב מהאדמו"ר מהר"ש השני מבאבוב זצ"ל

מחיר פתיחה:$100



פריט 177
נדיר - מכתב הגה"ק רבי נפתלי צבי מבאבוב

מחיר פתיחה:$600

תשנ"ב - כתב תעודה מישיבת "כרם שלמה" דבאבוב עם חתימת יד קדשו של אדמו"ר הרה"ק רבי נפתלי צבי הלברשטאם
מבאבוב זצוק"ל



פריט 178
מכתב מאדמו"ר הגה"ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זי"ע

מחיר פתיחה:$400

עש"ק נצבים תשי"א - " ואושיט לך ברכתי לכתיבה וחתימה טובה עם כל ב"ב שיחי' לחיים טובים, ותוכל ללמוד תוה"ק מתוך
הרחבה גדולה "

מכתב בכתב ידו וחתימתו של אדמו"ר הגה"ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זי"ע



פריט 179
מכתב מאדמו"ר הגה"ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זי"ע

מחיר פתיחה:$400

ג' צו תש"ז - מכתב מאדמו"ר הגה"ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זי"ע

"דרוש נא בגיני את ידידי הרב הגאון הצדיק כש"ת מוה"ר יונתן שטייף שליט"א ראב"ד פעסט"



פריט 180
מכתב המלצה מהגה"ק בעל ויחי יוסף מפאפא

מחיר פתיחה:$300

מכתב המלצה מאת הגאון הקדוש רבי יוסף גרינוואלד אבד"ק פאפא

הגאון הקדוש רבי יוסף גרינוואלד (כ"ד באלול תרס"ג-י"ג באב תשמ"ד) היה ראש ישיבת "קרן לדוד" בסאטמאר ורבה
האחרון של פאפא שבהונגריה. לאחר השואה שימש כאדמו"ר ואב"ד פאפא, רב הקהילה וראש ישיבתה בברוקלין.



נולד בבערזוביץ להגה"ק רבי יעקב יחזקי' גרינוואלד, רבה וראש ישיבתה של פאפא ובנו של הגה"ק רבי משה גרינוואלד,
ה"ערוגות הבושם". למד אצל אחי סבו, הרב אליעזר דוד גרינוואלד בעל "קרן לדוד", ובשנת תרפ"ה (1925) נישא לבתו

המאומצת, שהיתה בתו של רבי יעקב יחזקי' אחיהם של רבי אליעזר דוד וסבו רבי משה.

לאחר נישואיו התגורר בסאטמאר, שבה כיהן הרב אליעזר דוד גרינוולד כרב וכראש ישיבה. זמן קצר לאחר נישואיו התמנה
כדיין בסאטמאר. הוא היה מקורב לרבו וחותנו-החורג ועסק בהדפסת ספריו. לאחר פטירת הרב אליעזר דוד גרינוואלד,

בשנת תרפ"ח, עמד רבי יוסף בראש ישיבת "קרן לדוד" בסאטמאר.

בשנת תש"א לאחר פטירת אביו עבר להתגורר בפאפא ומילא את מקום אביו ברבנות ובראשות הישיבה. לאחר שלש שנים,
לאחר חג השבועות תש"ד, החלו הנאצים לשלוח את יהודי פאפא לאושוויץ. וגם הוא נשלח לעבודות כפייה, במהלכן התעללו
בו הנאצים. אשתו ועשרת ילדיו נרצחו בשואה. נישא בשנית למרים, בת רבי ישכר וועבער, חתן דודו רבי דוד אויש מפאקש.

לאחר מלחמת העולם השניה שב לפאפא בנסיון לשקם את חיי הקהילה, אולם לאחר שנכשלו מאמציו עזב את הונגריה יחד
עם עשרות תלמידי הישיבה. במשך מספר שנים התגורר באנטווערפן שבבלגיה.



בשנות ה-50 עבר להתגורר בברוקלין, ניו יורק, שם הקים את "קהלת יעקב פאפא" ושימש בה רב, אדמו"ר וראש ישיבה.
היה חבר בארגון התאחדות הרבנים ומשנת תש"מ נשיא. היתה לו קירבה וידידות יתירה עם האדמו"ר הגה"ק רבי יואל

טייטלבוים מסאטמאר.

מחיבוריו: שו"ת ויען יוסף על ד' חלקי שו"ע, ששה חלקים, ספר ויחי יוסף דרושים וביאורים על התורה ומועדים.



פריט 181
מכתב הסכמה מהגאון הקדוש מצעהלים

מחיר פתיחה:$300

מכתב המלצה מאת הגאון רבי לוי יצחק גרינוואלד אב"ד צעהלים - ברוקלין.

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו המסולסלת המפוארת של רבי לוי יצחק גרינוואלד אב"ד צעהלים. ברוקלין, ניו-יורק, תשכ"ט.

****************************************



הגאון רבי לוי יצחק גרינוואלד (תרנ"ג-תש"מ) גאון מופלג ואיש קדוש. בן-זקוניו ותלמידו המובהק של אביו רבי משה
גרינוואלד אב"ד חוסט בעל "ערוגת הבושם". חתנו של אחיו הגדול רבי אברהם יוסף גרינוואלד אב"ד אונגוואר. בשנים
תרע"ח-תרצ"ג כיהן ברבנות במספר קהילות בהונגריה. בשנת תרצ"ג התמנה לרב בצעהלים, (אחת מה"שבע קהלות"

במדינת בורגנלנד), ובשמה התפרסם כל ימיו בשם "הרב מצעהלים". לאחר כיבוש אוסטריה על ידי הנאצים, בשנת תרצ"ח,
עקר לארה"ב בברכתו של האדמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלזא, והתיישב בברוקלין. שם ייסד ועמד בראשות קהילת "ערוגת

הבשם". היה מהעומדים על משמרת היהדות החרדית בארה"ב, בפרט בעניני כשרות וטהרה. עמד בחזית הקמת עולם
התורה והחסידות בארה"ב, יחד עם בן-אחיו האדמו"ר בעל "ויחי יוסף" מפאפא, שנפשו היתה קשורה בנפשו. בהלווייתו

נפרד ממנו בעל ה"ויחי יוסף" בבכיות נוראות, ובתוך דברי קדשו אמר עליו במליצה את הפסוק: "דודי" ירד לגנו, ל"ערוגות
הבושם"...

לאחר פטירתו נדפסו סדרת ספריו "מגדלות מרקחים", שו"ת, חידושים, דרשות על התורה והמועדים.



פריט 182
מכתב מהגאון ר' יונתן שטייף

מחיר פתיחה:$200

כ"ג אלול תש"ח - מכתב מהגאון הקדוש רבי יונתן שטייף זצוק"ל

הגאון האדיר רבי יונתן שטייף [תרל"ז-תשי"ח] מגדולי הפוסקים בארצות הברית לאחר מלחמת העולם השניה. בצעירותו
למד בפרעשבורג אצל מרן בעל ה"שבט סופר". כיהן כדיין העיר אונגוואר ולימים עלה לבודאפעסט הבירה בה כיהן כראב"ד.

ניצל ממלחמת העולם השניה ובא לארצות הברית, שם נתקבל לאבד"ק קהל "עדת יראים" וויען. שימש כסגן נשיא של
"התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא" לצד הנשיא מרן הרה"ק מסאטמאר זי"ע שהעריצו ביותר עד למאוד. מרן הגאון רבי

משה פיינשטיין כינהו בתואר 'גדול הדור'.

כתוב כולו בעצם כתב ידו. מצב טוב מאוד.



פריט 183
מכתב מהגאון הקדוש רבי יונתן שטייף

מחיר פתיחה:$300

תשי"ד - מכתב מהגאון הקדוש רבי יונתן שטייף זצוק"ל

הגאון האדיר רבי יונתן שטייף [תרל"ז-תשי"ח] מגדולי הפוסקים בארצות הברית לאחר מלחמת העולם השניה. בצעירותו
למד בפרעשבורג אצל מרן בעל ה"שבט סופר". כיהן כדיין העיר אונגוואר ולימים עלה לבודאפעסט הבירה בה כיהן כראב"ד.

ניצל ממלחמת העולם השניה ובא לארצות הברית, שם נתקבל לאבד"ק קהל "עדת יראים" וויען. שימש כסגן נשיא של
"התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא" לצד הנשיא מרן הרה"ק מסאטמאר זי"ע שהעריצו ביותר עד למאוד. מרן הגאון רבי

משה פיינשטיין כינהו בתואר 'גדול הדור'.

כתוב כולו בעצם כתב ידו. מצב טוב מאוד.



פריט 184
מכתב מהגה"ק ר' מיכאל בער ווייסמאנדל

מחיר פתיחה:$200

ל"ג בעומר תש"ו - מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון המפורסם מציל ומושיע לישראל רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצ"ל

"ומכאן אפשר לעלות לארץ ישראל גם כן"



פריט 185
מכתב הגאון הצדיק מאראד למדינת רומעניא

מחיר פתיחה:$100

מכתב הגאון ר' שמעון זאב מיללער אב"ד אראד אל הגאון רבי דוד משה ראזען אב"ד בוקארעסט ורב הראשי של מדינת
רומעניא.

הגאון רבי שמעון זאב מיללער זצ"ל , אב"ד האחרון של עיר אראד תחת עול שלטון הקומעניסטן, ובמסירת נפש ניהל ישיבה
שם תחת עולם של הסובייטים, ופעל גדולות ונצורות בעד יהדות רומעניא ביחד עם ריעיו ועמיתיו הגה"ק הנועם אליעזר

מסקולען והרה"ק מריבניץ זצוק"ל. בשנת תשכ"ג נתאפשר לו ליצא משם לארה"ב. מתלמידיו החביבים וחסידיו הנלהבים של
האדמו"ר הגה"ק מסאטמאר זי"ע, ומחברי הרבנים החשובים בארגון התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא.



פריט 186
מכתב הגאון המנחת יצחק אלול תשי"ד

מחיר פתיחה:$200

נדיר - מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון האדיר פוסק הדור בעל מנחת יצחק רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל

נדיר לראות מכתבים נכתב בעצם כתב ידו, כי רוב איגרותיו יצאו מתחת ידו על ידי מכונת סטענסיל וחתימת יד קדשו, ולפנינו
מכתב כולו בכתב ידו וחתימתו עוד בהיותו גאב"ד בעיר מאנטשעסטער בחודש אלול שנת תשי"ד.



הגאון הגדול רבי יצחק יעקב ווייס, גאב"ד העדה החרדית בירושלים. נולד בפולין בשנת תרס"ב. התחתן בגרויסווארדיין עם
בתו של הראב"ד רבי פינחס צימעטבוים, ניהל ישיבה בהונגריא, ואחר כך היה דיין ברומניא (גרויסווארדיין) במשך כעשרים
שנה. שרד את השואה, ובשנת תש"ח עבר לאנגליא והיה אב בית דין במאנטשעסטער. בשנת תש"ל עלה לארץ ישראל, על
פי בקשתו של הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר שיבוא לכהן כראב"ד העדה החרדית. חיבר סדרת ספרי שו"ת "מנחת

יצחק". נחשב לפוסק הדור. נפטר בשנת תשמ"ט.



פריט 187
מכתב חתום על ידי הגאונים רבני העדה החרדית תשל"ד

מחיר פתיחה:$200

הסכמת הבית דין צדק דעדה החרדית בעיה"ק ירושלים על ספרי "רבבות אפרים" של הגאון רבי אפרים גרינבאלט זצ"ל. י"ד
תמוז תשל"ד.

חתום על ידי הגאונים רבי יצחק יעקב ווייס בעל מנחת יצחק , הגאון רבי ישראל משה דושינסקיא, הגאון רבי אלי' זלאטניק
זצ"ל.



פריט 188
מכתב גאב"ד ירושלים שליט"א

מחיר פתיחה:$100

מכתב הסכמה והמלצה לתלמיד חכם חשוב, בכתב ידו וחתימתו של הגאון הגדול רבי יצחק טובי' ווייס שליט"א גאב"ד העדה
החרדית דעיה"ק ירושלים. יום ב' תולדות תשע"ג.



פריט 189
מכתב שד"ר מחברון עם חתימת רבי משה מייזליש מגדולי תלמידי בעל התניא

מחיר פתיחה:$300

מסמך קדום משנה הראשונה של ייסוד כולל חב"ד בחברון - שנת תקפ"ז!

מכתב קול קורא לעזרה מאנשי כולל חב"ד ועדת אשכנזים חסידי חב"ד בעיר חברון, שנת תקפ"ז בחתימת יד הממונים הרב
צבי הירש בהרב שלמה זלמן ליפשיץ, הרב אפרים בהרב ישראל יפה, והרב משה בהרב מרדכי מייזליש מווילנא.

בקיץ תקפ"ז שהיא השנה הראשונה שנוסד הכולל חב"ד בחברון בצורתו הסופית , שלחה עדת חסידי חב"ד שבחברון לארם
נהרים וסביבותיה את ר' יצחק ב"ר שלמה אשכנזי לקבץ מעות נדבות מנדיבי בית ישראל, באגרת שלפנינו לנדיבים בדבר

השליחות נאמר: "ובראותינו צרת המקום המקודש אשר מיום ליום הולך וצוער אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו בסכנת
נפשות אשר לחרב ואשר לרעב... קמנו ונתעודד לבקש תרופה ומרפא", הם מאריכים בתיאור המצב השפל והירוד ששוכנים

בה אנשי כולל חב"ד ברעב וצמא וכו'.
בקיץ תקפ"ז שהיא השנה הראשונה שנוסד הכולל חב"ד בחברון בצורתו הסופית, שלחה עדת חסידי חב"ד שבחברון לארם

נהרים וסביבותיה את ר' יצחק ב"ר שלמה אשכנזי לקבץ מעות נדבות מנדיבי בית ישראל, באגרת שלפנינו לנדיבים בדבר
השליחות נאמר: "ובראותינו צרת המקום המקודש אשר מיום ליום הולך וצוער אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו בסכנת
נפשות אשר לחרב ואשר לרעב... קמנו ונתעודד לבקש תרופה ומרפא", הם מאריכים בתיאור המצב השפל והירוד ששוכנים

בה אנשי כולל חב"ד ברעב וצמא וכו'.

על האגרת חתומים ר' צבי הירש ב"ר שלמה זלמן ליפשיץ, ר' אפרים ב"ר ישראל יפה, ר' משה ב"ר מרדכי מייזליש מווילנא
מחבר ספר שירת משה על תרי"ג מצוות.

דרך כלל היו שלשה ממונים ומשגיחים, או מנהיגים ומנהלים [מו"מ] בכולל חב"ד. עליהם היה מצורף נאמן, שהוא הגזבר
הקופאי ומנהל החשבונות, וסופר, ולפעמים היה גם הוא אחד מהממונים.



מצב: מצב טוב, חורים במשך הטקסט.

****************************************
הגאון החסיד רבי משה מייזליש היה מחסידי אדמו"ר הזקן בעל התניא זי"ע, מחבר ספר "שירת משה" על תרי"ג מצות,

מראשי הקהל בווילנא, היה בין המתיישבים והממונים הראשונים ב"כולל חב"ד" בחברון. נולד בשנת תקי"ט ובמשך שנים
רבות היה נאמן הקהל בווילנא. בין השנים תקנ"ו-ח נתקרב לחב"ד ורדפוהו בשל כך בווילנא, עד שהוכרח לברוח מוילנא

להיות נודד ללחם בין השנים תקס"א-תקס"ג.

אדמו"ר הזקן נתן מכתב המלצה בידיו של ר' משה המופנה לבעל ההפלאה שהיה אז במדינות אשכנז, ואכן המכתב הועיל
והוא נהפך לסוחר גדול. גם בעולם המדיני היה שמו מפורסם, ונתקבל בכבוד בחצרות השרים, כמו בחצר הקיסר אלכסנדר,

ונאפוליון.

בעת מלחמת נאפוליון ריגל לטובת קיסר רוסיא, על פי בקשת אדמו"ר הזקן שרצה שרוסיא תנצח. במסגרת תפקידו יצא לו
להפגש מספר פעמים עם נאפוליון. באחד הפעמים עלה חשדו של נאפוליון שר' משה מרגל. ניגש אליו נאפליון וצעק עליו
"אתה מרגל!" ומיד הניח את ידו על לבו של ר' משה כדי לבדוק את פעימות הלב. ר' משה שמר על קור רוח והכחיש זאת

מיד. לימים סיפר ר' משה, שהדרכתו של האדמו"ר הזקן, שלימדם איך להשליט את המוח על הלב, הצילה את חייו.

בין השנים תקע"ו-תקע"ז הורה אדמו"ר האמצעי לכמה מחסידיו לעלות לארץ הקודש ואז עלה גם ר' משה מייזליש והתיישב
בצפת ובחורף תקפ"ג עבר לחברון והיה לאחר הממונים שבו, החותם על רוב כתבי הקהלה, שבין השנים תקפ"ז-תר"א.



פריט 190
ספר נועם אלימלך מהדורת ליובאוויטש

מחיר פתיחה:$100

"הקונים להיות להם למשמרת הצלחה" - ברכת הריי"ץ מליובאוויטש על הקונים ספר נועם אלימלך

נועם אלימלך ניו יארק, תש"ב. מהדורה חשובה של ספר הסגולה הנודע. בראש הספר נדפס מכתב הסכמה מהאדמו"ר רבי
יוסף יצחק מליובאוויטש המברך ומבטיח: "הקונים להיות להם למשמרת הצלחה"!

ספר נועם אלימלך על התורה להאדמו"ר הקדוש רבי אלימלך מליזענסק זצוק"ל. נדפס ע"י הרב יהושע וואגשאהל. שער עם
דיו אדומה, מצב טוב מאד.



הספר נועם אלימלך הוא הספר החסידי החשוב ביותר שבכל הזמנים. הוא נחשב לספר סגולה, ונדפס גם במהדורות
מיניאטוריות - כמו הספר רזיאל המלאך - בכדי לשמש כקמיע. סגולה נוספת, עתיקה, בדוקה ומנוסה להניחו למראשות

יולדות כסגולה ללידה קלה.



פריט 191
חב"ד - מהריי"צ מליובאוויטש

מחיר פתיחה:$250

כרוז מחלוקת על ביקור הרבי הריי"צ מליובאוויטש בירושלים - "אל תהרהרו אחרי רבינו"

כרוז בחתימת "חסידי חב"ד הדנים לכף זכות", המודיע כי בעת ביקורו של האדמו"ר בירושלים יבקר גם אצל "אותו
האיש" (הרב הראשי קוק), אולם ביקור זה נערך רק לטובת הצלת יהודי רוסיה, ויש לדון את האדמו"ר לכף זכות. בכרוז זה

נאמר כי האדמו"ר כתב על כך מכתב ל"אגודת ישראל" בירושלים.
[ירושלים תרפ"ט, 1929].

דף בודד בדפוס.

מסע הרבי הריי"צ לארץ ישראל נערך לאחר שהרבי גלה ללטביה ולא היה יכול לעלות לקברי אבותיו. בשל כך החליט הרבי
לערוך נסיעה לארץ ישראל, במטרה לפקוד את המקומות הקדושים ולחזק את בני הישוב היהודי בארץ ישראל. המסע תועד

בפרוטרוט ע"י מקורבו של הרבי וכן ע"י החוקר החסידי רבי דוד זאב רוטנברג.



פריט 192
מכתב מהרבי מליובאוויטש ביום הולדת הרבי

מחיר פתיחה:$500

מכתב ברכות לחג הפסח בתוספת ברכה בעצם כתב יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש.

"לקראת חג המצות זמן חירותנו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית
חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח, מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה וטוב לבב, ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל

השנה כולה".



בשולי המכתב הוסיף הרבי ברכה בעצם כתב יד קדשו ובחתימתו: "
בכבוד ובברכת החג, מ. שניאורסאהן ".

ברוקלין נ. י. י"א ניסן תשכ"א [1961] נייר מסמכים רשמי. מצב טוב.

האדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר
בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו היתה פרוסה בכל רחבי תבל.

*************************************

יום י"א בניסן - יום תאריך כתיבת מכתב זה - הוא יום הולדת הרבי, ובקרב חסידי חב"ד הוא יום חשוב מאוד.

הרבי נהג לערוך התוועדות ביום זה. זקני החסידות היו מברכים אותו בפניו, והרבי היה משיב בברכה. לקראת יום זה נוהגים
החסידים להוסיף בתורה ומצוות ובמבצעי הרבי, כמתנת יום הולדת רוחנית לרבי. כהכנה ליום זה מדפיסים קונטרס שמכיל

בתוכו מביאורי החסידות על הפרק החדש שהחלו לומר באותו שנה.



פריט 193
ברכת שנה טובה ומתוקה מהאדמו"ר מליובאוויטש

מחיר פתיחה:$500

ברכה לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, " הנני בזה להביע ברכתי ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה בגשמיות וברוחניות ".

ברכת שנה טובה ומתוקה! מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסאן מליובאוויטש - בימי הסליחות תשל"ב [1972],
ברוקלין, נ.י.

האדמו"ר רבי מנחם מענדל 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, נייר רשמי, מוקלד במכונת כתיבה, ובחתימת ידו.



פריט 194
שטר של מאה דולר מהרבי מליובאוויטש

מחיר פתיחה:$500

שטר של מאה דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש – לחקר המקור לאמירת שלש עשרה עיקרים בכל יום.

שטר של מאה $100 שהתקבל מהאדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש. השטר הוענק להרב שאול
שמעון דויטש, שכתב בראשו: " מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א בעד חיפוש למקור של אמירת י"ג עיקרים בכל יום ". ולמטה חותם

שמו: שאול שמעון דויטש.

הרב דויטש חקר את השאלה וכתב בירור על זה ושלחו להרבי, הרבי ציוה שידפיס ויפרסם את בירורו, ואכן הרב דויטש
פירסם את תוצאות חקירתו ובירורו בקונטרס תשורה מיוחדת [מצורף כאן], שהוציא לאור לרגל שמחת החתונה של אחותו

ביום כ"ה כסלו תשנ"ה.



פריט 195
ספר מלאכת מחשבת - זאלקווא תר"ח

מחיר פתיחה:$100

מהדורה לא ידועה - ספר מלאכת מחשבת לימוד חשבון ועוד באידיש
מיוחס לרבי אליהו בן משה גרשון מפינטשוב

ספר ללימוד חכמת החשבון חיבור, חיסור, חילוק, כפל, אחוזים, חילופי מטבעות ועוד עם תרגילים ולוח הכפל
כולו בשפת האידיש.

זאלקווא, תר"ח 1848

עם חתימה הב' אברהם שמחה ברנ"ה עברי, עם רישומים בכת"י עתיק.
כריכה ישנה מקורית. מצב בינוני טוב.

רבי אליהו בן רבי משה גרשון כיהן כרבה של פינטשוב, מכונה גם בשם רבי אליהו צאלין, נולד בעיר יערוסלב, כיהן כרב בעיר
פינטשוב בסביבות שנת תקל"ז הוא מגיע לגרוסווארדין והוא מקבל שם את משרת הרבנות אך שנות שבתו שם לא ארכו הוא

עובר לכהן בעיר באטארקעס, בימי חייו נדד רבות, לאחר שנות נדודים הוא שב לגאליציא ומדפיס את הספר 'מענה אליהו'
על מסכתות בבא מציעא וביצה, הספר נדפס בזאלקווא תקי"ח ורבני הדור הסכימו עליו, חיבורו השני שהוא מדפיס הוא

'מלאכת מחשבת' הכולל את חכמת המדות והתשבורת, חיבור נוסף הוא על ספר העיקרים של רבי יוסף אלבו שם החיבור
הוא 'נבחר מחרוץ' ספר נוסף ממנו הוא 'הדרת אליהו' הכולל עשר דרשות.



פריט 196
תנ"ך בתמונות

מחיר פתיחה:$100

125 ציורים מרהיבות עין
תנ"ך בתמונות, הוצאת סיני תל אביב

125 ציורים



פריט 197
הגדה של פסח עם תרגום אנגלית וציורים נאים ניו יארק תרמ"ו

מחיר פתיחה:$100



פריט 198
סדר מנחת ערב תרל"ז

מחיר פתיחה:$100

מיניאטורי - מהדורה לא ידועה - סדור מנחת ערב - אמשטרדם תרל"ז

סידור למנחה ומעריב לחול ולמוצאי שבת, ספירת העומר, קידוש לבנה, ברכת המזון ושאר ברכות הנהנין.
עם לוח הזמנים של צאת הכוכבים.

אמשטרדם, תרל"ז.



פריט 199
ספר תהלים מיניאטורי - ליוורנו תקצ"ו

מחיר פתיחה:$150

מפואר ומיוחד. ספר תהלים מיניאטורי - ליוורנו תקצ"ו דפוס שלמה בילפורטי - כריכת עור מקורית

ספר תהלים – ליוורנו, תקצ"ו – כריכת עור מקורית

עותק גודל כיס, עם כריכת עור מקורית.

צד דף. גודל כיס: הספר והכריכה במצב מפואר ומצוין.



בקטלוג של מפעל ביבליוגרפיה של הספר העברי נרשם "
הטופס שראינו חסר אחרי דף כ"ה ".



פריט 200
ספר דברי הברית ויניציאה תס"ז

מחיר פתיחה:$100

חתימה עתיקה בשער - ספר דברי הברית ויניציאה תס"ז
תיקון מסודר להגות בליל קודם יום המילה, פיוטים ופזמונים, תפלות וברכות ושירים לברית מילה, גם סדר ברכת המילה

וברכת המזון, מאת הגאון החכם רבי דוד בן שלמה אלטאראס. יצא לאור על ידי רבי משה חי וינטורין.

כולל התחלות של כל פרשיות השנה ומבחר פרקי תורה, נביאים ראשונים ואחרונים, מזמורי תהלים ומשניות.

ויניציאה, בדפוס בראגאדינא, תס"ז.

מצב טוב, כתמים, כריכת עור מקורית.



פריט 201
ספר אוצר נחמד ויניציאה תק"כ

מחיר פתיחה:$100

ספר אוצר נחמד, ליקוטים, תפילות ותיקונים לימים נוראים על פי ספרי המקובלים וספר חמדת ימים.
נערך על ידי רבי משה אלנקבה.

נדפס לזכות הילד הנעים "יצחק פואה", בנו של המדפיס הנודע גד פואה.

ויניציאה, בראגאדינא ווינדראמינא, תק"כ

מצב טוב.



פריט 202
ספר חמשה סדרים ויניציאה תצ"ג

מחיר פתיחה:$80

ספר חמשה סדרים – קובץ תפילות ותיקונים לזמנים שונים

שפר[!] חמשה סדרים, תפילות ותיקונים לזמנים שונים.

ויניציאה, בדפוס בראגאדינא, תצ"ג

קובץ תפילות, עם תיקון ערב ראש חדש, תיקון שובבי"ם, תפילות לבקור בקברים, סליחות לחדש אלול ומסירת מודעה
והתרת נדרים לערב ראש השנה או ערב יום הכיפורים.

מו דף. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב. כתמים. כריכת עור מקורית.



פריט 203
שפר התיקונים וינציאה תס"ו

מחיר פתיחה:$80

חותמת "חברת משמרת הבוקר והערב" - שפר התיקונים - תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבא

תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבא כמנהג הספרדים כפי סדר שתיקן המקובל רבי משה זכות. (הספר נדפס בחיי הרמ"ז).

ויניציאה, בדפוס בראגאדינא, תס"ו.

מצב טוב, כרירכה קרטונית מקורית.

שער במסגרת מצוירת בראשו נרשם שם המו"ל "יצחק לוי", ומתחתיו ציור של כד עם מים, המסמל את נטילת ידי הכהנים
ע"י הלוים.

עם חותמת "חברת משמרת הבוקר והערב" שהיה קיים ופועל בעיר מנטובה איטליא.



פריט 204
מנחת ערב ונעילת שערים ליוורנו תקנ"ז

מחיר פתיחה:$100

מנחת ערב ונעילת שערים.מנחה ונעילה ליום כפור.
בסוף מנחה 'תפלה שיסד הרב המובהק חיים בן עטר לאומרה ביום כפור..'.

ליוורנו, בדפוס החכם ר' אליעזר סעדון, תקנ"ז.
מצב טוב, כריכת קלף מקורית.



פריט 205
מחזורים דפוסי לינעוויל אמשטרדם

מחיר פתיחה:$150

תקכ"ו - מנהג קארפינטראץ-אויגניון ואשכנז - מחזור - לינעוויל, אמשטרדם, כריכות עור מקוריות

מחזור ליום כיפור - סדר של ראש השנה כמנהג קהל קודש אויגניון. הביא לדפוס רבי אברהם מונטיל.

הודפס באמשטרדם בדפוס השותפים הרב הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן בשנת תקכ"ו.

בפתח הסידור הסכמות רבני קהילת קארפינטראץ, וכן מופיעה הסכמה נדירה מהדיין הירושלמי רבי אליהו ישראל שהובאה
במיוחד על ידי שליח מעיר הקדש ירושלים - רבי דוד דמילייאב. נדיר מאד.

כריכת עור מקורית (מנותק), כתמים, מצב כללי טוב.



מחזורים כמנהג אשכנז ופולין, עם פירושים ודינים. הסכמות גדולי ישראל במיץ ובנאנסי (צרפת).

מחזור חלק ראשון כמנהג אשכנז ופולין, נכלל תפלות יום כיפור.

מחזור חלק שני כמנהג אשכנז ופולין, נכלל תפלות כל שמונת ימי חג פסח.

לינעוויל בדפוס ר' אברהם פריזעק, תקנ"ז.

מצב כללי טוב-בינוני. נייר איכותי עם שוליים. כתמים ובלאי. כריכות עור מקוריות.



פריט 206
ספרי תפלות דפוסי אשכנז שונים

מחיר פתיחה:$100

חמשה ספרי תפלות שונים כמנהג בני אשכנז, פיורדא-פראג-מיץ-רעדלהיים

סדר סליחות מכל השנה כמנהג אשכנז, עם ביאור ותרגום אשכנזי, רעדלהיים תקצ"ד

יוצרות מכל שבתות השנה כמנהג המדינות פולין בעהמן מעהרן ואונגארן, מתורגם ומבואר מאת מאיר הלוי אלטאר, פראג
תקצ"ו

סדר פורים כמנהג המדינות פולין בעהמן מעהרן ואונגארן, מתורגם ומבואר מאת החכם וואלף מאיר, פראג תקצ"ו

סדר קינות לתשעה באב, מתורגם אשכנזית מאת דוד אטטענזאסער, פיורדא, בדפוס איצק צירנדארף, תקע"א

סדר מגילת איכה והקינות, מיץ בדפוס אפרים האדאמאר, תקע"ז

כריכות מקורית, מצבים מפוארים!



פריט 207
מקבץ ספרי תפלות דפוס מיץ

מחיר פתיחה:$200

ששה כרכים מחזורים וסליחות מיץ תקע"ז-תקפ"ב - במצב וכריכת עור מפוארת!

סליחות מוגה ומדויק על פי נוסחאות ישנות וכתבי יד, מיץ בדפוס אפרים האדאמאר, תקפ"ב
מחזור יום כיפור, מיץ בדפוס אפרים האדאמאר, תקע"ז

מחזור של סוכות, מיץ בדפוס אפרים האדאמאר, תקע"ז

מחזור של שמיני עצרת, מיץ בדפוס אפרים האדאמאר, תקע"ז

מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח, מיץ בדפוס אפרים האדאמאר, תקע"ז



מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח, מיץ בדפוס אפרים האדאמאר, תקע"ז

כריכות עור מקורית, מפוארות ונאות מאוד, מצב משובח ומצויין, נייר עבה ואיכותי!



פריט 208
אוסף ספרים שונים דפוס זולצבאך

מחיר פתיחה:$200

שמונה כרכים דפוסי זולצבאך - חומשים, מחזורים, סליחות ותיקון ליל שבועות זולצבאך תקפ"ב-תר"א

חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלס ופירוש רש"י, זולצבאך תקפ"ה

כריכת עור מקורית מפוארת, מצב מצויין.

חמשה חומשי תורה עם מגילות והפטורות בלשון אשכנז, "צאינה וראינה", זולצבאך תקפ"ו

ציורים נאים מרהיבות עין לכל אורך הספר , כריכה מקורית, מצב מפואר.



מחזור לראש השנה ויום כיפור כמנהג אשכנזים, זולצבאך בדפוס ר' משולם זלמן, תקכ"ב

מחזור לראש השנה ויום כיפור כמנהג אשכנזים
עם פירוש אידיש טייטש , זולצבאך בדפוס ר' זעקל ב"ר אהרן, תקנ"ה

המחבר מעיד על הפירוש: "תועלת גדול לתפלה לכל ירא שמים...."

מחזור סוכות פסח שבועות, כמנהג אשכנז, זולצבאך, בדפוס זעקל ארנשטיין, תק"ץ

כריכת עור מקורית.

מחזור לחג השבועות לבני אשכנז, זולצבאך בדפוס ר' חיים פראנק, תר"א

סליחות כמנהג שוואבען ושווייץ, זולצבאך, בדפוס זעקל ארנשטיין, תקפ"ט

תיקון ליל שבועות, בדפוס ר' זעקל ב"ר אהרן, תקס"ב



פריט 209
מחזור אלטונא שתי כרכים

מחיר פתיחה:$200

עותק מפואר - מחזור אלטונה תקפ"ו - שני החלקים

מחזור מכל השנה, מנהג פולין.

חלק ראשון: תפלות ימי חול ושבתות ומועדי ה', עם כל הסליחות... מיום הראשון אשר בימי הסליחות עד מחרת יום צום
הגדול.

חלק שני: תפלות ימי חול ושבתות ומועדי ה'... פיוטים ומזמורים סליחות... מלבד התפלות והפיוטים בימים הנוראים.

למחזור זה חשיבות מיוחדת בשל הגהתו בידי רבי מאיר גאנז שכלל בו הערות חשובות.



אלטונה, תקפ"ו [1826]. נדפס דף על דף כמו אלטונא תקס"ד. בתחילת כל חלק שני שערים. עם הגהה חוזרת והוספות ע"י
רבי מאיר גאנז.

הסכמת רבי עקיבא ב"ר אביגדור ווערטהיים, אב"ד ברעסלויא.

שני כרכים: שלם, נייר איכותי. מצב טוב-מאד, עותקים נאים. כריכות עור ישנות.



פריט 210
תהלים תרועת מלך עם חתימת רבי משה דרעזנער מסאטמאר

מחיר פתיחה:$100


