בסייעתא דשמיא
לקוח יקר – השלום והברכה לך ולבני ביתך.
לפניך קטלוג מכירה מס'  3של בית "רפאלי-מכירות פומביות".

בקטלוג מיוחד זה פריטים חשובים ויקרי ערך לעמנו ,שחלקם היו ספונים וטמונים ולא ראו אור כלל וביניהם:
כתבי יד חשובים ונדירים ,ספרים אשר את שוליהם עיטרו גדולי ישראל בהערות והגהות מחכימות .מכתבי
רבנים חשובים והסטורים ,ספרי קודש נדירים במיוחד ,ועוד פריטים רבים כאשר תראה בעיניך.
כאן המקום להדגיש מספר פריטים עם חשיבות מיוחדת במינה בקטגורית הגהות – אנו מוצאים פריט חשוב
ביותר והוא – ה"מסילת ישרים" של הגאון רבי יהודה ליב חסמן בעל "אור יה"ל"– עם חתימה והגהות
ארוכות בכתב ידו מתקופת צעירותו.
כמו כן פריט חשוב נוסף  -שני ספרי יסוד הלכתיים עם חתימות והגהות בכתב יד הגאון האדיר רבי יחיאל
מיכל קיצע מפרסבורג.
פריט מיוחד הוא  -שו"ת מאמר מרדכי – עם שתי הערות ארוכות בכתב יד הגאון רבי חיים סופר אב"ד
מונקטש ובודפשט בעל "מחנה חיים".
בקטגורית יהדות מרוקו וצפון אפריקה אנו מוצאים  -תגלית ! כתב יד ,חידושים על התורה ,נביאים
וכתובים  -מאת ה"מלאך רפאל" בירדוגו – מרוקו תרי"ד – לא נדפס.
פריט נוסף בקטגוריה זו  -פסק דין ארוך בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון הקדוש רבי יעקב אבן צור
בעל "משפט וצדקה ביעקב" – מקנס תפ"ז .1727
בקטגורית מכתבי הרבנים שבקטלוג ,מכתבים רבים ומעניינים עם תוכן חשוב תורני או היסטורי – מכתבים
מאת גדולי ישראל וגדולי האדמו"רים .ניתן לומר שכמעט כל מכתב ומכתב המוצג בקטלוג זה מעניין
לכשעצמו עם ייחודיות מסוימת.
כאן המקום להזכיר את ספריית הגאון רבי בן ציון ועזעל אב"ד טורדא .בקטלוג שלפניך ספרים רבים שהינם
מספרייתו הפרטית ,בכל הספרים חותמותיו ,ובחלק מהספרים חתימות \ הגהות בכתב ידו .לצד הפריטים
שהגיעו מספרייתו נכתב שמקורם מספריית הרב מטורדא.
הגאון רבי בן ציון וועזעל (וזל) (תרכ"ד-תרח"צ) בנו של רבי כלב פייבל וועזעל רבה של טורדא
בטרנסילבניה .למד תורה אצל אביו והוסמך להוראה על ידי רבי חנניה יום ליפא טייטלבוים בעל "קדושת יום
טוב" ומאת רבי מרדכי יהודה לעוו אב"ד איטנרדאם בעל "גדולת מרדכי" .נשא את בת הרב אלימלך רוזנפלד
מסעפלאק .בשנת תרמ"ט נבחר לרב הקהילה האורתודוקסית בבראשוב .לאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ח,
סירב למלא את מקומו ולקבל את משרת הרבנות בטורדה ,רק כעבור ארבע שנים (תרס"ב) על פי בקשתו
של בעל קדושת יום טוב ,נעתר לבקשה והתמנה לרבה של טורדה .היה רבה של טורדה במשך שלושים ושש
שנים ,פעל רבות למען יהודי טורדה בפרט ומחוז טרנסילבניה בכלל ,פיתח את הקהילה ועמד בראשות
ישיבה .בשנת תרפ"ו ארגן מחדש את "חברת מחזיקי הדת" של עשרה מחוזות בטרנסילבניה וכיהן כנשיא
הארגון .בשנת תר"ץ נבחר לנשיא "כנסת הרבנים" .בשנת תרצ"ב ,נבחר פה אחד לנשיא הלשכה המרכזית
האורתודוקסית בטרנסילבניה שכללה בתוכה גם חסידים .בשנת תרצ"ז נבחר מחדש לכל ימי חייו .בסוף ימיו
חלה ונדד בבתי חולים שונים .בשנת תרצ"ח בעת שהותו בבית חולים בקלויזנבורג נפטר והובא לקבורה
בטורדה .הגרש"ז ערנרייך אמר בהספדו עליו "אבידת הרב מטורדה בזמן הזה גדולה יותר מאבידת הנודע
ביהודה בזמנו כי אז עוד נשארו גאונים וצדיקים אבל בדור יתום כזה מי יהיה המנהיג שלנו אחריו".
אנו תקוה כי תפיק את מירב התועלת מהקטלוג
בברכה רבה
צוות "רפאלי-מכירות פומביות"

