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2
מחיר
פתיחה

$ 2000

ישראל  מאור  יד  כתב  קדושת  בעצם  בקבלה  וביאור  הגהות 
ותפארתו המגיד הקדוש מקאזניץ,

על ספר הקבלה 'אוצרות חיים' לרבינו המהרח"ו - רבי חיים ויטאל.

עה"ת,  ישראל  עבודת 
מועדים.

חיברו הרה"ק

רבי ישראל המגיד 
מקאזניץ.

נדפס בדפוס שפריא. זיטאמיר, 

תרי"ח 1858.
לייב  אריה  רבי  דפוס  ישראל,  עבודת  ספה"ק 
תרי"ח  זיטאמיר,  מסלאוויטא.  הרב  נכד  שפירא 

המחבר  נכד  הקדמת   .1858  - ' ף ר ש ה '
יחיאל  חיים  רבי  מאיר הרה"ק 

ממאגלניצא "אא"ז המחבר 
הקדוש זצלל"ה יעמוד לנו 
ולזרענו ולא ימוש התורה 
בנין  לראות  ונזכה  מפינו 

בית תפארתנו".
]2[ צג דף. 23 ס"מ. 

הראשונים  הדפים  )שני 
מהשאר(.  מעט  קצרים 
קמטים,  מעט  כתמים, 
טוב  מצב  חדשה.  כריכה 

מאוד.

Avodas Yisroel on the Torah,
Moadim and more.
Authored by the Holy Rav

Rabbi Yisroel the Maggid 
of Kozhbitz.
Shapiro Press. Zhitomir, 1858.
The holy Sefer Avodas Yisroel, printed by Rabbi Aryeh 
Leib Shapiro the grandson of the Rav of Slavuta. 
Zhitomir, 1858. Foreword by the author's grandson the 
'Saraf ' the holy Rav Rabbi Yechiel Meir of Mogelnitza 
"The merit of the holy author will protect us 
and our descendants and the Torah 
shall not depart from our 
mouths and we shall merit 
seeing the building of our 
house of glory". 
[2], 93 leaves. 23 cm. 
(the first two leaves are 

slightly shorter than 

the rest). Stains, some 
creases, new binding. 
Very good condition. 
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מחיר
פתיחה
$ 800

בעניין  העוסק  נז  בדף  חיים  אוצרות  ספר 
המוחין  'התלבשות  והעמוק  היסודי  הקבלי 
דזעיר אנפין בתוך הכלים של נצח הוד יסוד 
דאי'. עם שלוש הגהות קדושות שכתב המגיד 
הטהורה.  ידו  כתב  בעצם  מקוזניץ  הקדוש 
אחת ההגהות משנה את כל משמעות השקלא 
וטריא בעומק תורת הרז ואף הרה"ק המגיד 
מקאזניץ מציין שעל פיה מיושב הכל הפלא 

ופלא. 
והוסיף  תיקן  שלפנינו,  חיים'  'אוצרות  בספר 

בקולמוסו כמה וכמה פעמים.
בהגהה אחת מוסיף תיבת 'דבינה' לנדפס בספר. 
הניף ידו בשנית בעמו' ב', ושם מעיר ומדייק 
את  היטב  מבאר  זאת  פי  ועל  ומתקנה  בלשון 
מהרח"ו.  רבינו  בדברי  התשובה  ואת  השאלה 
עיון  'ולפי  ומציין  מגיה  פותח,  הקדוש  המגיד 
האמיתי צריך להגי' כאן...ובסוף ההגהה מסכם 
וכותב בקדשו: 'הכל עולה יפה יפה כפי הגה זו'.

וכן בשלישית, מגיה ומוסיף תיבה שלימה בה 
מתקן את הנדפס.

שלוש הגהות ותיקון בכתב יד קדשו. 24 תיבות 
בסך הכל. דיו חזק וקריא. מצב טוב מאוד. 

Sefer Otzros Chaim on leaf 57 dealing with the basic 
and deep Kabbalistic issue התלבשות המוחין דזעיר אנפין 
דאי יסוד  הוד  נצח  של  הכלים   three holy ,'בתוך' 
editings handwritten by the holy Maggid of Kozhnitz. 
One of the editings changes the entire meaning of the 
Kabbalistic Shakla and Tarya and even the holy Rav 
the Maggid of Kozhnitz notes that according to it, 
everything is wondrously settled. 
In this Sefer 'Otzros Chaim', he corrected and added several 
times. 
In one edition, he added the word 'דבינה' to the printed text. 
On leaf 2, he comments and corrects the language, thus 
elucidating the question and answer in the words of Rabbi 
Chaim Vital. The holy Maggid begins with noting that 'ולפי 
 ,and at the end of the editing '...עיון האמיתי צריך להגי' כאן

concludes by writing: 'הכל עולה יפה יפה כפי הגה זו'.
A third time he edits and adds an entire word correcting 
what is printed. 

Three editings and a correction by his holy hand. 
A total of 24 words. 
Strong, readable ink. Very good condition.   
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'ולפי 
עיון 

האמתי 
צריך 

להגיה 
כאן'...
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התורה,  על  תורה  רמזי  תורה,  אור 
ועל  תהלים  השירים,  שיר 
מהמגיד  לקט   חז"ל,  אגדות 

ממזריטש.

לאור  יצא  שלפנינו  הספר 
קארעץ  מהדורת  אחרי 
משם   ,]1804[ תקס"ד 
הועתק הנוסח בדף השער 
בו נכתב כי ליקוטים אלו, 
ממזריטש,  המגיד  מאת 
היו טמונים ומכוסים מעין 
חלקם  נדפסו  וכבר  כל, 
"לקוטי  בספר  בדפוס 
]קארעץ,  אמרים" 
תקמ"א[ "וכע' זכינו פעם 

שנית לאור אמריו" מכתב-
יד שהיה גנוז ביד הרב ישעיהו ]ב"ר 

קלונימוס הלוי[ מגיד מישרים מדונוויץ. 

20 ס"מ. כריכת עור מהודרת עם אותיות מוזהבות, 
כתמי זמן, מצב טוב-טוב מאוד.

אור תורה,
לקוטים מהמגיד 

ממזריטש,
מהדורה נדירה.

דרכי ישרים,
מאת הרה"ק רבי מנחם 

מנדל מפרמישלאן,

Or Torah, 
compilations by the 
Maggid of Mezeritch. 
Rare edition. 
Or Torah, Rimzei Torah on the 
Torah, Shir HaShirim, Tehillim and 
Aggados of the Sages, compilation 
by the Maggid of Mezeritch. 
This Sefer was published after the 
Koretz 1804 edition, from which 
the version of the title page was 
copied according to which these 
compilations, by the Maggid of 
Mezeritch, were hidden and 
were partly printed in the Sefer 
"Likutei Amaraim" [Koretz, 
1781] "and now we have 
merited a second time to publish 
his Amarim" from a manuscript 
that was owned by Rabbi Yeshayahu [ben 
Rabbi Klonymus Halevi] Maggid Meisharim 
from Donvitz. 
20 cm. Elegant leather binding with gilt lettering, 
aging stains, good-very good condition.  

כולל לקט מפי הבעש"ט והמגיד ממזריטש, 
ספר  בסופו 
יעקב  הרה"ק  ]מאת  מקדש  מורא 
]רוסיה- ליב[.  יהודה  ב"ר  יוסף 

פולין[, תקצ"ט ]1839[.

הנהגות  והוא  ישרים  דרכי  ספר 
ישרות מרבי מענדיל מרעמישליין, 
ישראל  רבי  קדושים  מפי  מלוקט 
וגם  המגיד  ומהרב  טוב  שם  בעל 
הוספנו  וגם  מדיליה.  נופך  הוסיף 

ספר מורא מקדש. 
ב"ר  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק 
)תפ"ח- מפרמישלאן  אליעזר 

מחבר   ,)1728-1770 תקל"א, 
"דרכי ישרים", מתלמידי הבעש"ט 
ממזריטש.  למגיד  חבר  ותלמיד 
עלה לארץ בשנת תקכ"ה )1764( 
נפטר  מהורדנקא.  הרה"ק  עם 

בטבריה בכ"א בתשרי תקל"א. 

עור  חצי  כריכת  ס"מ.   19 דף,   ]16[
מצב  עש,  חורי  זמן,  כתמי  חדשה, 

טוב.

Darkei Yesharim,
by the holy Rav Rabbi
Menachem Mendel of Premishlan,
including a compilation by the Besht 

and the Maggid of Mezeritch, at its end 
Sefer Morah Mikdash [by the holy Rav 
Yaakov Yosef ben Rabbi Yehuda Leib]. 
[Russia-Poland], [1839].
Sefer Darkei Yesharim, Hanhagos 
Yesharos by Rabbi Mendel of 
Premishlan, compiled from the holy 
mouths of Rabbi Yisroel Ba'al Shem 
Tov and the Rav the Maggid, and added 
some by him and Sefer Morah Mikdash. 
The Admor of Premishlan, Rabbi 
Menachem Mendel ben Rabbi Eliezer 
(1728-1770), author of "Darkei 
Yesharim", a disciple of the Besht and 
of the Maggid of Mezeritch. Immigrated 
to Eretz Yisroel in 1764 with Rabbi 
Nachman of Hordanka. Passed away in 
Tiberius on the 21st of Tishrei 1771. 
[16] leaves, 19 cm. New semi-leather 
binding, aging stains, moth holes, 
good condition.  

3

4

מחיר
פתיחה
$ 200

מחיר
פתיחה
$ 200
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הספר הקדוש
שצדיקי הדורות
הרבו במעלתו:

למידע ופרטים נוספים
 סרקו את הברקוד

For more information and details
Scan the barcode

7

Alpha Beta, 
Otiyos Machkimos,

with Milei DeAvos,
by the holy 
Rav Zvi Hirsch 
of Nadvorna 

author of "Tzemach Hashem LeZvi". 
[Lemberg ca. 1840].
Alpha Beta, Otiyos Machkimos, 
Midos Tovos and alphabetically 
ordered Hanhagos, by the holy Rav 
Zvi Hirsch [Philip] of Nadvorna 
[The place and year of printing are 
missing, 
possibly Lemberg ca. 1840].

19 leaves, 19 cm. New elegant 
leather binding with gily 
lettering, aging stains, moth 
holes, professional restoration 
to the corners of the leaves and 
a small tear to the lower part 
of the title page not affecting 
the text. Good condition.  

אלפא  ביתא,
אותיות מחכימות, עם מילי דאבות, 
מאת הרה"ק צבי הירש מנאדבורנא 

בעל "צמח ה' לצבי". ]לעמבערג, 
ת"ר לערך[.

אותיות  ביתא,  אלפא  ספר 
והנהגות  טובות  מידות  מחכימות, 
בסדר א"ב, מאת הרה"ק צבי הירש 
]פליפ[ מנדבורנה. ]חסר שם מקום 
 1840 למברג  יתכן  הדפסה,  ושנת 

לערך[.
חשיבות מעלת הספר הק': 

בספר "אמרי פנחס" כתב שהרה"ק 
פעמים  הרבה  מזכיר  היה  מקאריץ 

מ"ש בספר "אותיות מחכימות" 
היה  משינאווא  יחזקאל  רבי  הגה"ק 

מעיין בספר אלפא ביתא בכל יום.
אדם  אשרי  כתב:  יועץ  פלא  בספר 
האלו  הדברים  על  לשקוד  שומע 
פעם אחת בשבוע, או פ"א בחודש 

- ימצא חיים.

יט דף, 19 ס"מ. כריכת עור חדשה 
מוזהבות,  אותיות  עם  מהודרת 
שיקום  עש,  חורי  זמן,  כתמי 
קטן  וקרע  דפים  בפינות  מקצועי 
פגיעה  ללא  השער  דף  בתחתית 

בטקסט, מצב טוב.

5
מחיר
פתיחה
$ 200
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The personal copy of the holy Rav
Rabbi Shmuel Zanvil
of Stretin,
a disciple of the Saraf Rabbi Uri of Strelisk!
Chessed LeAvraham by the holy Rav Rabbi 

Avraham HaMalach. First edition. Chernowitz, 
1851. Printed by the order of the holy Rav of Ruzhin. 
At the beginning of the Sefer, approbation by the 
holy Rav Rabbi Tisroel of Ruzhin and this is one 
of approx. three approbations that were written 
by him. After the writing of the approbation and 
before the Sefer was printed, the holy Yisroel of 
Ruzhin passed away and his holy sons the holy 
Rav Rabbi Sholom Yosef of Ruzhin and the holy 
Rav Rabbi Avraham Yaakov of Sadigura added an 
approbation to his. 
To the writings of Rabbi Avraham HaMalach, 
Drushim on the Torah by Rabbi Avraham Kalisker 
who was buried in Tiberius were added as 
well as compilations by great Chassidic 
Tzaddikim. This copy is extremely 
rare not only due to it being a copy 
of the rare first edition but also 
because the name of the town 
'Chernowitz' was omitted from 
some of the copies but not from 
this one! In addition, the margins of 
this copy are very wide and was bound 
unopened. 
Appearing on the leaves of the Sefer is the personal stamp of the holy Rav Rabbi Shmuel 
Zanvil of Stretin as well as several lengthy handwritten editings. 
[2] 40 leaves. 24 cm. Stains, some moth perforations, new semi-leather binding. Good-very good condition.  

העותק האישי של הרה"ק

רבי שמואל זאנוויל 
בן הרה"ק רבי יהודה 

צבי מסטרעטין
מתלמידי השרף רבי אורי מסטרעליסק!

המלאך.  אברהם  מהרה"ק  לאברהם  חסד 
תרי"א.  טשערנאוויץ,  ראשונה.  מהדורה 

נדפס במצוות הרה"ק מרוז'ין.
ישראל  רבי  הרה"ק  הסכמת  הספר  בראש 
הסכמות  שלשה  מתוך  אחת  וזו  מרוז'ין, 
כתיבת  אחר  ממנו.  שנדפסו  לערך, 
ההסכמה, טרם הודפס הספר נפטר קדוש 
הרה"ק  הקדושים  ובניו  מרוז'ין  ישראל 
רבי  והרה"ק  מרוז'ין  יוסף  שלום  רבי 
אברהם יעקב מסאדיגורה הוסיפו הסכמה 

להסכמתו ככל הכתוב בהסכמתם.
של  האישי  חותמו  מופיע  הספר  דפי  בין 

הרה"ק רבי שמואל זאנוויל מסטרעטין.

בין דפי הספר מספר הגהות ארוכות בכת"י. 
]2[ מ דף. 24 ס"מ. כתמים, מעט נקבי 

עש, כריכת חצי עור חדשה. 

6
מחיר
פתיחה
$ 700
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תורת חיים
עה"ת להרה"ק רבי חיים מקאסוב, 
לעמבערג,  ראשונה,  מהדורה 

תרט"ז - 1855.

במהדורתו  חיים  תורת  ספה"ק 
קודש  אמרי  כולל  הראשונה, 
עה"ת וליקוטים בעניינים שונים. 
בעלות:  רישום  השער  בדף 
וכן  וויסקאפל"  אליעזר  "יעקב 
בדפי  נוספים  רישומים  מספר 

הפורזץ . 
מקאסוב  חיים  רבי  הרה"ק 
 1795 ה'תרי"ד.   - )ה'תקנ"ה 
הרה"ק  לאביו  נולד   .)1854  -
מקאסוב.  מענדל  מנחם  רבי 
ציפורה  מרת  את  לאשה  נשא 
מאיר  יהודה  רבי  הרה"ק  בת 
הרה"ק  ונכדת  שפיטוקובה 
החל  ה'תקפ"ו  משנת  מקוריץ. 
לשמש באדמורות כשהוא מנהיג 
וצדיקי  גדולי  בעוז.  עדתו  את 
רוממתו  בשגב  הפליגו  הדור 

וקדושתו.
 

]1[, ה - לט, ז דף. 23 ס"מ.
כתמים, מעט נזקי עש, בלאי,

מצב בינוני - טוב.

Toras 
Chaim
on the 
Torah by 
the holy 
Rav Rabbi 

Chaim of Kosov,
first edition, Lemberg, 1855.

The first edition of the holy 
Sefer Toras Chaim, including 
Imrei Kodesh on the Torah 
and varied compilations. 
On the title page, an 
ownership notation "Yaakov 
Eliezer Weiskopel" and 
additional notations on the 
flyleaves. 
The holy Rav Rabbi Chaim 
of Kosov (1795-1854).
Was born to his father the holy Rav Rabbi Menachem Mendel of Kosov. 
He married Mrs. Tziporah the daughter of the holy Rav Rabbi Yehuda 
Meir of Shpitokova and the granddaughter of the holy Rav of Koretz. 
He became an Admor in 1826 and mightily led his community. The 
greatest rabbis and Tzaddikim of his generation praised his greatness 
and holiness. 
[1], 5-39, 7 leaves. 23 cm. Stains, some moth damage, wear, fair-good 
condition

ספר דברי צדיקים,
חידושים על התורה ע"פ סדר 

הפרשיות. מאת הרה"ק דוב 
בעריש מאושפצין. לבוב, תרי"א 

1851-. מהדורה שניה.

ספר חסידות נדיר ובלתי מצוי.
משה  ב"ר  בעריש  דוב  רבי 
 - לערך  )תק"מ  מאושפיצין 
תקצ"ח, 1780-1837( - מחבר 
תלמיד  היה  צדיקים",  "דברי 
מובהק של הרה"ק רבי שלמה 
היה  בצעירותו  מקשאנוב. 
באופשיצין  תינוקות  מלמד 
בתורה.  גדלותו  את  והסתיר 
בדורו  הצדיקים  האדמו"רים 
הרה"ק  מאוד.  אותו  העריכו 
והרה"ק  מלובלין  החוזה 
ממנו  שזורח  אמרו  מרופשיץ 

אור תורה לשמה. 
כריכה  ס"מ.   19 דף,   ]34[
זמן,  כתמי  עש,  חורי  חדשה, 

מצב בינוני-טוב.

Sefer Divrei Tzaddikim, 

Torah innovations by the holy Rav Rabbi Dov 
Berish of Ushpitzin. Lvov, [1851]. Second edition. 

Rabbi Dov Berish ben 
Rabbi Moshe Frumer

(1780-1837) author of "Divrei 
Tzaddikim", was leading disciple of 
the holy Rav Rabbi Shlomo Buchner of 
Kshanov. In his youth was a Melamed in 
Ushpitzin, hiding his Torah greatness. 
The Admorim of his generation greatly 
appreciated him. The Chozeh of Lublin 
and Rabbi Naftali of Rupshitz said that 
the light of Torah Lishma shines from 
him. Since 1828, succeeded his Rav as 
Admor and many gathered around him
.[34] leaves, 19 cm New binding, moth 
holes, aging stains, fair-good condition.  

7

8
מחיר
פתיחה
$ 200

מחיר
פתיחה
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עם מעין גנים מאת
אלימלך  צבי  רבי  הרה"ק 

מדינוב.
למברג, תרכ"ד 1863.

ספר אור החיים, מאת רבי 
הגהות  עם  יעב"ץ,  יוסף 
אלימלך  צבי  רבי  הרה"ק 

מדינוב.
וואלף  זאב  אורי  דפוס 
תרכ"ד  למברג,  סאלאט, 

.1863
חתימות בעלים.

כריכה חדשה עם אותיות 
מוזהבות, כתמים, מצב 

טוב.

אור
החיים

מאת
החסיד

רבי יוסף
יעב"ץ.

דברי משה,
מאת רבי משה ]שוהם[ 

מתלמידי הבעש"ט

Or
HaChaim,
by the Chassid 
Rabbi Yosef 
Yavetz,

זאלקווי, ]תרכ"ו[ 1865. מהדורה שניה.
עם הסכמות חשובות.

הסכמות מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ה"אוהב ישראל" מאפטא והרה"ק 
הראשונה,  בהוצאה  )שנדפסו  מזאלטשוב  המגיד  של  בנו  מראדוויל  יצחק  רבי  
וונדפסו כאן בשינויים(, רבי יוסף שאול הלוי נתנזון אב"ד לבוב בעל "שאול ומשיב", 
חיים"  ה"דברי  בעל  מצאנץ  האלברשטאם  חיים  רבי  הרה"ק 

ורבי שמעון סופר אב"ד קראקא בעל ה"מכתב סופר".

Divrei Moshe,
by Rabbi Moshe 
[Shoham],
one of the discipes
of the Besht, 
Zholkva, 1865. Second edition.

With important approbations. 
Approbations by the holy Rav 
Rabbi Avraham Yehoshua Heschil 
the "Ohev Yisroel" of Apta and 
the holy Rav Rabbi Yitzchak of 
Radvil the son of the Maggid of 
Zlotchov (which were printed in 
the first edition and printed here 
with variations), Rabbi Yosef Shaul 
Halevi Nathansohn Av Beis Din of 
Lvov author of "Shoel Umeshiv", the 
holy Rav Rabbi Chaim Halberstam 
of Sanz author of the "Divrei Chaim" 
and Rabbi Shimon Sofer Av Beis Din 
of Krakow author of "Nichtav Sofer". 

with Ma'ayan 
ganim by the holy 
Rav Rabbi
Zvi Elimelech of 
Dinov. Lemberg, 
1863. 

Sefer Or 
HaChaim,
by Rabbi Yosef 
Yavetz,
 with editings by the holy Rav Rabbi 
Zvi Elimelech of Dinov.
Uri Ze'ev Wolf Salat Press,
Lemberg, 1863.

9

10

מחיר
פתיחה
$ 200

מחיר
פתיחה
$ 200
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Kehal 
Chassidim,
miraculous stories by the 
Besht and his disciples, and 
at its end Nifla'os HaRama 
VeHaMaharsha.

[Warsaw 1870]. 
Sefer Kehal Chassidim, miraculous 
stories by Rabboteinu Rabbi Yisroel 
Besht and his disciples and the 
disciples of his disciples. At its end, 
awe-inspiring stories by Rabboteinu 
the Rama and the Maharsha, 
[by Rabbi Aharon Walden, third 
edition?]. [Warsaw? ca. 1870]. 
In this edition, approx. 25 stories 
were omitted and there are many 
textual variations compared to 
previous editions. 
[1], 2-32, [1], 38-60 leaves. 22 cm. 
New binding, aging stains, gluing to 
the last leaf, good condition. lower 
part of the title page not affecting 
the text. Good condition.  

קהל חסידים,
ספורי נפלאות מהבעש"ט

ותלמידיו, ובסופו נפלאות 
והמהרש"א.  הרמ"א 
 1870 תר"ל  ]ורשה 

לערך[.

סיפורי  חסידים,  קהל  ספר 

מרבותינו  ונפלאות  נוראות 
בעש"ט  ישראל  רבי 
ותלמידי תלמידיו  ותלמידיו 
סיפורים  בסופו  הצדיקים. 
הרמ"א  מרבותינו  נוראים 
והמהרש"א, ]מאת רבי אהרן 
שלישית[.  הוצאה  וואלדן, 

לערך[.   1870 תר"ל  ]ורשה 
הושמטו  שלפנינו  בהוצאה 
שינויי  וישנם  סיפורים  כ-25 
להוצאות  ביחס  רבים  נוסח 

הקודמות. 

 22 דף,  לח-ס   ,]1[ ב-לב,   ]1[
ס"מ. כריכה חדשה, כתמי זמן, 

הדבקה בדף אחרון, מצב טוב.

11
מחיר
פתיחה
$ 200

Beis Yisroel,
by the holy Rav Rabbi Zvi Hirsch of 
Ziditchov, [Lvov], [1834]. First edition. 
"The house with his holy Seforim will be protected 
against anything bad ...". Sefer Beis Yisroel, on the 
Torah and 

Drush on Tefillin, by the holy 
Rav 'Sar Beis haZohar' Rabbi Zvi 
Hirsch of Zitichov. First eiditon. 
[Lemberg], 1834. 
The holy Rav Rabbi Zvi Hirsch 
Eichenstein of Ziditchov (1762-
1831) a leading disciple of Rabbi 
Baruch of Mezhbizh and the 
Chozeh of Lublin. A renowned 
Admor and kabbalist, the founder 
of the Ziditchov Chassidus. Author 
of 'Ateres Zvi' and 'Hakdamah 
VeDerech LeEtz Chaim' and 
additonal Seforim.
[1], 2-32, [1], 38-60 leaves. 22 cm. 
New binding, aging stains, gluing 
to the last leaf, good condition. 
lower part of the title page not 
affecting the text. Good condition.  

בית ישראל,
צבי  הרה"ק  מאת  ישראל,  בית 
הירש מזידושטוב, ]לבוב[, תקצ"ד 

]1834[. מהדורה ראשונה.

"הבית אשר ספריו הקדושים יהיו בתוכו 

יאונה  רע שלא  מכל  יהי' משומר 
על  ישראל,  בית  ספר  ח''ו". 
התורה ודרוש על תפילין, מאת 
רבי  הזוהר'  בית  'שר  הרה''ק 
מהדורה  מזידיטשוב.  הירש  צבי 
תקצ''ד  ]לעמברג[,  ראשונה. 

.1834
הירש  צבי  רבי  הרה"ק 
אייכנשטיין מזידיטשוב )תקכ"ג-

תלמיד   -  )1762-1831 תקצ"א, 
ממז'יבוז'  ברוך  רבי  של  מובהק 
אדמו"ר  מלובלין.  והחוזה 
ומקובל מפורסם, מייסד חסידות 
צבי',  'עטרת  מחבר  זידיטשוב. 
החיים'  לעץ  ודרך  'הקדמה 

וספרים נוספים.

לב; לא-מ ]צ"ל לה[ דף, 22 ס"מ. 
עש,  חורי  כתמים,  חדשה,  כריכה 

מצב בינוני-טוב.

12
מחיר
פתיחה
$ 350
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13
מחיר
פתיחה
$ 350

הקדמה ודרך לעץ חיים,
סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק צבי 

הירש מזידיטשוב.
תקצ"ב ]1832[.

14
מחיר
פתיחה
$ 300

ספר הקדמה ודרך לעץ החיים, מאת הרב הגדול המפורסים בנגלה 
ונסתר... מוהר"ר צבי הירש זודיטשובר, למברג, תקצ"ב ]1832[.

 ]1[ כה דף. 2 ס"מ.
כריכה חדשה, כתמים, קרעים והדבקות, מצב בינוני-טוב.

Hakdama VeDerech 
LeEtz Chaim,
Sur MeRah VeAsseh Tov, by the 
holy Rav Rabbi Zvi Hirsch of 
Ziditchov. Lemberg, [1832]. 
Sefer Hakdama VeDerech LeEtz Chaim, by the 

great Rav renowned in the Nigleh and the Nistar ... 
Rabbi Zvi Hirsch Ziditchover, Lemberg, [1832]. 
[1], 25 leaves. 2 cm. 

מיוחד! תלמוד 
ירושלמי, זרעים,

עם שני דפי שער - 

המציינים מקומות שונים 
לדפוס: קאפוסט / שקלאוו,

תקע"ב ]1812[. 
א,  ירושלמי,  תלמוד 
 / קאפוסט  יפה,  יצחק  בן  ישראל  דפוס  זרעים, 
דפוס מרדכי בן שמואל הלוי הורוויץ, שקלאוו, 
אליהו  רבי  מאת  פירוש  עם   .]1812[ תקע"ב 
הסכמות  עם  מקומות.  מראה  ועם  ]מפולדה[ 
לצד  זה  ובהם  קאפוסט,  ממהדורת  חשובות 
מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  הסכמת  זה 
רבי  האדיר  הגאון  והסכמת  ישראל  של  סניגורן 

חיים מוואלאזין. 
יז ]צ"ל: יח[, ]1[; נב,  ]2[ ב-ד, ]2[, ו-מה; טז; 
יב ]צ"ל: יג[; יא; י; ג ]צ"ל ד[, ]3[ דף, 34 ס"מ. 

ספירת דפים משובשת. מעט תיקונים בכתב יד.
כריכת עור חדשה ומהודרת עם אותיות מוזהבות, 

כתמים, נזקי עש, הדבקות ושיקום פגמים בדף 
בטקסט,  משמעותית  פגיעה  ללא  השער 

בפינות  פגמים  בודדים  בדפים 
ללא  כמעט  וקרעים  

מצב  בטקסט,  פגיעה 
כללי טוב.

Jerusalem Talmud, Zeraim, 

Two title pages - noting different places 

of printing: Yisroel Ben Yitzchak 
Press Kapust / Mordechai Ben Shmuel 
Halevi Horowitz Shklow, [1812]. 
Jerusalem Talmud, 1, Zeraim. Kapust 
/ Shklow, [1812]. With important 
approbations from the Kapust edition, 
including, side-by-side, the approbation 
by the holy Rav Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchev and the approbation by the 
Gaon Rabbi Chaim of Volozhin. 
[2], 2-4, [2], 6-45; 16; 17 [i.e. 18], [1]; 52, 
12 [i.e. 13]; 11; 10; 3 [i.e. 4], [3] leaves, 34 
cm. Mispagination. some handwritten 
corrections. 
New, elegant leather binding, with gilt 
lettering, stains. moth damage, gluing 
and restoration to the title page 
not significantly affecting 
the text, blemishes to the 
corners of some leaves 
and tears, almost 
not affecting the 
text, good general 
condition.  
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'ברית מנוחה'
ברדיטשוב תקס"ז.

עם ההסכמה המופלאה של סניגורן
של ישראל מברדיטשוב.

הראשון  הספר  מנוחה.  ברית 

עם  בבארדיטשוב  שהודפס 
ישראל  של  סנגורן  של  הסכמתו 
מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי 
לבית  דבריו  בגוף  המתייחס 

הדפוס החדש. תקס"ז. 
איורים קבליים בסוף הספר. הגהות 
מאוחרות בכתב יד בתוך הספר. 

צבי  הרב  של  בעלות  חותמות 
תפארת  ביהמ"ד  רב  הכהן  הירש 

ניו  ריווערסייד  ישראל 
יורק. מגדולי הרבנים נותני 
הברית.  בארצות  הכשרות 
הגרי"ח  תלמיד  מלפנים 

זוננפלד בירושלים. 
ומהודרת  חדשה  עור  כריכת 
 ]1[ מוזהבות.  אותיות  עם 
דפים  ס"מ.   19.5 דף.  ב-מ, 
טוב  ושמורים.  איכותיים 

מאוד.

Bris Menucha. 
The first Sefer that was 
printed in Berditchev with 
the apporbation by Rabbi 
Levi Yitzchak of Berditchev
who refers in his holy words to the 

new printery. 1807.
Kabbalistic illustrations at the end 
of the Sefer.

New elegant leather binding with gily lettering. 40 
leaves,   19.5 cm. The title page is slightly worn in 
its lower part, slight lack of text on the first and 
last leaves. Stains, new binding. Good-Very good 
condition.
  

ספר המצות, 
ברדיטשוב, 

תק"ע ]1809[. 
עם הסכמתו האחרונה 

של רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב.

נדפס עם ספר דרך 
מצותיך, מאת רבי יהודה 

רוזאניס.
השגות  עם  לרמב"ם,  המצות  ספר 
דרך  וספר   אסתר,  ומגלת  הרמב"ן 
רוזאניס.  יהודה  רבי  מאת  מצותיך, 
סג"ל,  בער  ישכר  בן  שמואל  דפוס 
עם   .]1809[ תק"ע  ברדיטשוב, 
הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב על 
ספר המצוות, כחודש לפני פטירתו. 

קכד; יד דף, 20 ס"מ. הסכמת הרה"ק 
רב לוי יצחק אב"ד ברדיטשוב כ"ו אלול 
שכתב,  האחרונה  ההסכמה  תקס"ט, 

לפני פטירתו ב כ"ה בתשרי תק"ע.

חורי עש, כתמי זמן, מצב בינוני-טוב.

Sefer 
HaMitzvos, 
Berditchev, 
[1809].

With the last approbation by
Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev. 
Printed with Sefer DErech Mitzvotecha, by 
Rabbi Yehuda Rosanis. 
Sefer HaMitzvos LehaRambam, with Hasagos 
HaRamban and Sefer Derech Mitzvotecha, by 
Rabbi Yehuda Rosanis. Shmuel Ben Yissachar 
Ber Segal Press, Berditchev, [1809]. With 
an approbation by Rabbi Levi Yitzchak 
of Berditchev on SEfer HaMitzvos, 
approx. a month before his passing. 
124; 14 leaves, 20 cm. Approbation 
by the holy Rav Rabbi Levi Yitzchak 
of Berditchev the 26th of Elul 1809, 
the last approbation he had written, 
before his passing on the 25th of 
Tishrei 1809.
Moth holes, aging stains, fair-good 
condition.
  

15
מחיר
פתיחה
$ 250

16
מחיר
פתיחה
$ 350
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ספר ברכת אברהם על התורה, ליקוטי פסוקים מאמרים 
אברהם  הרה"ק  מאת  הש"ס,  על  וחידושים  ומדרשים 
אלחנן ]פאס[. דפוס יצחק ראטהער, ורשה, תר"ל 1870.

שלפנינו  בעותק  ס"מ.   24 דף,   ]3[ לח,   ;]1[ מח,   ]2[
של  הסכמותיהם  את  הכולל  ההסכמות  דף  חסר 
מצאנז  הרה"ק  מייזלש,  בערוש  דוב  רבי  ורשה  אב"ד 
הרה"ק  חיים",  ה"דברי  בעל  האלברשטאם  חיים  רבי 

]גוטערמאן[,  אריה  יעקב  רבי  מראדזימין 
הרה"ק מאמשינוב רבי יעקב 

והרה"ק  ]קאליש[  דוד 
יעקב  רבי  מבלענדוב 
בעל  ]שפירא[  יצחק 
בן  ליעקב"  "אמת 

'השרף' ממוגלניצא. 
כריכת חצי עור 

הסכמות  רבינו ה"דברי חיים" על גבי שני הספרים הבאים:
* חשב האפד, מאת הרה"ק פנחס אריה אב"ד טורקא. דפוס 
ישכר ב"ק, למברג, תרכ"ב 1862. מהדורה ראשונה. כולל 
יהודה  רבי  הרה"ק  בן  אברהם  הרה"ק  מאת  הסכמות  גם 
צבי מסטרעטין ומאת גאב"ד אונגוואר רבי מנחם בן רבינו 

המהר"ם א"ש מאונגוואר.
כריכה חדשה, כתמים, מצב טוב.

אב"ד  ליב  אריה  הרה"ק  מאת  דרושים  אריאל,  חומת   *
לאנצוט וקעשניב, בסופו קונטרס חלק צדיק מאת הרה"ק 
נוספים.  מצדיקים  וליקוטים  ליסקא,  אב"ד  מנדל  מנחם 
מהדורה   .1867 למברג,  סאלאט,  וואלף  זאב  אורי  דפוס 
ראשונה. כולל גם הסכמה מאת רבי יוסף שאול הלוי נתנזון 

אב"ד לבוב.
]2[ עד דף, 25 ס"מ. 

אחרון,  ודף  ראשון  דף  בשולי  הדבקות  עש,  חורי  זמן,  כתמי 
דפים א-ד כרוכים שלא כסדרם, כריכה חדשה, מצב בינוני-

טוב.

מהדורה 
ראשונה!

ברכת אברהם להרה"ק רבי 
אברהם אלחנן מפלאנטש 

תלמיד סניגורן של ישראל 
מברדיטשוב. ורשה, תר"ל.

17
מחיר
פתיחה
$ 350

18
מחיר
פתיחה
$ 350

מקבץ ]2[ ספרים עם הסכמות 
רבינו ה"דברי חיים":

חשב האפד )למברג, 1862(, 
חומת אריאל )למברג, 1867(, 

מהדורות ראשונות.
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First ediiton. 
Birkas Avraham, by the holy 
Rav Avraham Elchonon Av Beis 
Din of Plantesh, a disciple of the 
holy Rav Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchev. Warsaw, 1870. 
Sefer Birkas Avraham on the Torah, 
compilation of verses, Ma'amarim amd 
Midrashim and innovations on the Shas, 
by the holy Rav Avraham Elchonon [Fes]. 
Yitzchak Rother Press, Warsaw 1870.
[2], 48, [1]; 38, [3] leaves, 24 cm. This copy 
lacks the leaf of approbations that includes 
the approbations of Av Beis Din of Warsaw 
Rabbi Dov Berish Meislisch, the holy Rav 
of Sanz Rabbi Chaim Halberstam author of 
"Divrei Chaim", the holy Rav of Radzimin 
Rabbi Yaakov Aryeh [Gutterman], the holy 
Rav of Amshinov Rabbi Yaakov David 
[Kalisch] and the holy Rav of Blendov 
Rabbi Yaakov Yitzchak [Shapiro] author of 
"Emes LeYaakov" the son of the 'Saraf ' of 
Moglanitz. 
New elegant semi-leather binding with 
gilt ornament and lettering, aging 
stains. Good condition.

Approbations by the "Divrei Chaim" in these two Seforim: 
* Cheshev HaEfod by the holy Rav Pinchas Aryeh Av Beis 
Din of Turka. Yissachar Bak Press, Lemberg, 1862. First 
ediiton. With approbations also by the holy Rav Avraham 
[Brandwein] of Stretin and by Av Beis Din of Ungvar Rabbi 
Menachem ben Rabbi Meir Esh. 
New binding, stains, good condition. 
* Chomas Ariel, Drushim by the holy Rav Aryeh Leib Av 
Beis Din of Lantzot and Keshniv and at its end, Kuntras 
Chelek Tzaddik by the holy Rav Menachem Mendel Av Beis 
Din of Liska, and compilations by additional Tzaddikim. 
Uri Ze'ev Wolf Salat Press, Lemberg, 1867. First edition. 
With an approbation also by Rabbi Yosef Shaul Halevi 
Nathanson Av Beis Din of Lvov. 
[2] 74 leaves, 25 cm. 
Aging stains, moth holes, gluings on the margins of the 
first leaf and last leaf, leaves 1-4 are bound out of order, 
new binding, fair-good condition. 

Collection of [2] Seforim with approbations 
by Rabbeinu the "Divrei Chaim":
Cheshev HaEfod (Lemberg, 1862), Chomas 
Ariel (Lemberg, 1867). First editions. 
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מכתבים להגן על המורה נבוכים ועל הרד"ק -
רבי דוד קמחי נגד מתנגדיהם.

מהדורה ראשונה, ברלין, תקכ"ד - 1764. 

העותק האישי שהיה שייך לכ"ק מרן
הרב הקדוש המפורסם בכל קצווי תבל

רבי חיים מטשערנאוויץ
בעל מחבר 'באר מים חיים

סידורו של שבת'.
בדף השער נכתב 'שייך להרב הצדיק מו"ה חיים שליט"א 

מים  רבינו הבאר  כיהן  בה  קהילת באטישאן'.  פה  החונה 
חיים ברבנות. 

כמו כן, חתימות רבות הק' אהרן במו"ה יעקב קאפיל סג"ל 
מתתי'  בהר"ר  אברהם  הק'  חתימת  וכן   .]?[ מיוזעפאף 

מבעלז. ורישומי בעלות ישנים נוספים. 

רבינו הקדוש רבי חיים טירער מטשערנאוויץ, הבאר מים חיים 
והשקה  ו'סידורו של שבת'. מגדולי צדיקי החסידות. דלה 
מתורת רבו הק' רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב. נודע בשערים 
עלה  אצלו.  השבת  קדושת  גודל  בייחוד  ולתהילה,  לשם 

לעיה"ק צפת ובה נטמן. 
החסידות  גדולי  כל 
והגו  בשבחו  הכבירו 
רבות בתורתו הרחבה. 
הרה"ק  אמרת  ידועה 
שלום  השר  רשכבה"ג 
כי  שהתבטא,  מבעלזא 
הראשון  מוסר  הספר 
'באר  הספר  היה  שלו, 

מים חיים'. 

]31[ דף. 18 ס"מ. מעט 
כריכה  וכתמים.  בלאי 
נתון  נאה.  מאוחרת 

במארז מכובד.
מצב טוב - טוב מאוד.

כתבי קודש להרמב"ם, 19
מחיר
פתיחה

$ 10,000
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letters to protect Moreh Nevochim and the Radak - Rabbi David Kimchi against their 
opponents. First edition, Berlin, 1764. 

The personal copy that had belonged to
the holy Maran the renowned

Rabbi Chaim of Chernowitz 
author of Be'er Mayim Chaim 
and Sidduro shel Shabbas. 
Written on the title page: 'Belongs to the Tzaddik Rav Chaim Shalota 

residing here in the community of Botishen' where the Be'er Mayim 
Chaim served as Rav.
In addition, many signatures of 'Aharon the son of Yaakov 
Kopil Segal of Josefow' [?] and the signature of Avraham ben 
Harav Matisyahu of Belz. Additional ownership notations.  

The holy Rav Rabbi Chaim Tirer of Chernowitz, the Be'er 
Mayim Chaim and Sidduro shel Shabbas, one of the great 
Tzaddikim of Chassidus.  A disciple of Rabbi Yechiel Michl 
of Zlotchov. Was renowned especially for the holiness of 
his Shabbas. In 1813, he 
immigrated to Eretz 
Yisroel and settled in 
Safed, where he was 
buried. The greatest of 
Chassidus praised him 
greatly and studied his 
Torah. The holy Rav 
the Sar Sholom of Belz 
said that his first Mussar 
Sefer was the Sefer 'Be'er 
Mayim Chaim'. 

[31] leaves, 18 cm. Some 
wear and stains. Late fine 
binding. In an elegant 
case. Good-very good 
condition. 

Kitvei Kodesh LehaRambam, 
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20
מחיר
פתיחה
$ 200

שער התפלה, 
לרבינו הרה"ק בעל 

באר מים חיים וסדורו 
של שבת.

מהדורה שניה. 
סדילקאב, תקצ"ז 1836.

בעותק שלפנינו קיימים שבעת דפי ה'שאלה 

על  השיב  אשר  ותשובה' 
בעל  ושאלות  תמיהות 
הנודע ביהודה על החסידים, 

נוסח התפילה ומנהגיהם.
ברבים  חסרה  זו  תשובה 

מהעותקים.
בעלות  וחותמות  חתימות 
רבות 'שייך לבית המדרש של 
חסידים דלעכאוויטש' או 'שייך 
לעכאוויטש  חסידים  למנין 

בווילנא'.
]2[ ו:יא-צא דף, ]חלקו על[ נייר 

כחלחל, 21 ס"מ. 
ובדף  השער  בדף  זעירים  חורים 
האחרון, פגמים בשולי דף נד ו-עב 
דף  ובפינת  בטקסט  פגיעה  ללא 
זמן,  כתמי  בטקסט,  פגיעה  עם  עג 

כריכה מחודשת, מצב בינוני-טוב.

Sha'ar HaTefilah,
by Rabbeinu the holy Rav author of Be'er Mayim 
Chaim and Sidduro shel Shabbas. Sudilkov, 1836.
This copy contains the 

seven leaves of 'She'elah 
and Teshuva' with which he 
responded to the questions 
of the author of the Noda 
BiYehuda on the Chassidim, 
their version of the prayer and 
their customs. This Teshuva 
is missing from many of the 
copies. 
Many ownership signatures 
and stamps 'Belongs to the 
Beis Midrash of the Chassidim 
DeLachovitch' or 'Belongs to 
the Minyan of Chassidim of 
lachovitch in Vilna'. 
[2], 6: 11-91 leaves, [some of it on] bluish 
paper, 21 cm. 
Tiny holes to the title page and the last 
leaf, blemishes to the margins of leaf 72 
not affecting the text and to the corner 
of leaf 73 affecting the text, aging stains, 
renewed binding. fair-good condition.  

מספרי היסוד 
של תורת 
החסידות!

סדורו של שבת, 
א-ב,        

 מאמרי חסידות  במעלת שבת קודש לרבינו 
מטשרנוביץ,  חיים  מים  הבאר  בעל  הרה"ק 

מהדורה שנייה, ]זאלקווא?, תקע"ה 1815?[.
כאן  מופיע  החסידות,  בתורת  יסודי  ספר 

עור  בכריכת  כרוך  השנייה  במהדורתו 
חסידות,  סטפנסקי  ומהודרת.  חדשה 

.423
ד, ס;  מ דף. 20 ס"מ.

כתמים, דפים בודדים עם עובש, מצב טוב 
- טוב מאד.

A basic Chassidic Sefer!
Sidduro shel Shabbas, 1-2,
Ma'amarei Chassidus on the virtue of the 
Shabbas by Rabbeinu author of Be'er mayim 
Chaim, Rabbi Chaim Chernowitz, second 
edition. [Zholkva? 1815?].
A copy of the second edition of the basic 
Chassidic Sefer, bound in a new, elegant leather 
binding. Stefansky Chassidus, 423. 
4, 60; 40 leaves. 20 cm. 
Stains, some leaves with 
mold, good-very good 
condition.  

21
מחיר
פתיחה
$ 200
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ארץ החיים ]ב"ח[
להרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ 
בעל הבאר מים חיים. מהדורה 
ראשונה, טשערנאוויץ,          

תרכ"א - 1861.

חידושי  א':  החיים, חלק  ספה"ק ארץ 
חלק  ברכות,  למסכת  ואגדה  הלכה 
התורה  פסוקי  על  קודש  מאמרי  ב': 
בעומק  הלכות  חידושי  ובסופו  ונ"ך 
העיון. יו"ל ע"י רבי חיים ליב פאנג 
בח"א  חסר:  עותק  מסאדאגורא. 
מדף סז עד עח )דף עט נכרך שלא 

במקומו(.
חותמות  מספר  הספר  דפי  בין 
סג"ל  צבי  יוסף  בעלות:  ורישומי 
עיה"ק,  מירושלים  גאלדשטיין 
מקאליש  ערדשטיין  אברהם 

וטבריא ועוד.
]3[ סו, ]2[, ל דף. 21 ס"מ.

הכריכה  כתמים,  מעט  עש,  נקבי 
בינוני  מנותקת חלקית, מצב כללי 

- טוב.
- סטפנסקי חסידות 68.

Eretz HaChaim 
[two sections] by the holy 
Rav Rabbi Chaim of 
Chernowitz author of the 
Be'er Mayim Chaim. First 
edition, Chernowitz, 1861.

Th e holy Sefer Eretz HaChaim, 

section 1: Halachic and 
Aggadic innovations on 
Tractate Berachos, section 
2: Ma'amarei Kodesh on 
the Biblical verses and at its 
end Halachic innovations. 
Published by Rabbi Chaim 
Leib Fang of Sadigura. 
Lacking copy: section 1 is 
missing leaves 67-78 (leaf 79 
was bound out of order). 
On the leaves of the Sefer, 
several stamps and ownership 
notations" Yosef Zvi 
Segal Goldstein of 
Jerusalem, Avraham 
Erdstein of Kalisch and 
Tiberius and more. 
[3], 66, [2] leaves. 21 cm. 
Moth perforations, some 
stains, the binding is 
partly detached, fair-good 
general condition.  
Stefansky Chassidus 68.

22
מחיר
פתיחה
$ 350

למידע ופרטים נוספים
 סרקו את הברקוד

 For more information
and details
Scan the barcode
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סט משניות עם 
פירושי הרה"ק רבי 
יצחק יהודה אייזיק 

מקאמרנא.

הראשונה.  המהדורה  שניה של  הוצאה 
למברג, ]תרכ"ב[ 1862.

ששה סדרי משנה, ]א-ו[, עם פירושי 
רבי עובדיה מברטנורה ו"תוספות יום 
טוב" ועוד. ועם פירוש מעשה אורג, 
פני זקן ]לסדר זרעים וטהרות[ ועצי 
רבי  המקובל  האדמו"ר  מאת  עדן 
יצחק יהודה אייזיק ספרין מקומרנה. 
דפוס צבי הירש שפערלינג ובעריש 
מהדורה   .1862 למברג,  לוריא, 

ראשונה בחיי האדמו"ר מקומרנה.
]6[ סדרים, ב]3[ כרכים, 28 ס"מ:

צד  כו,  צז,   ,]4[ זרעים.  ]א[:   *
]צ"ל: צג[ דף. חסר דף השער.

נט,   ,]1[ מועד.  ]ב[:  עם:  כרוך 
סא-קמא ]צ"ל: קמג[ דף.

* ]ג[: נשים ]1[, קכט, ]1[ דף.
ז-ח,   ,]3[ נזיקין.  ]ד[:  עם:  כרוך 
יז-קפד דף. שני דפים  ג-ד, ט-יד, 
כרוכים  ]ז-ח[  קמא  בבא  במסכת 

שלא במקומם.
* ]ה[: קדשים. ]1[, צד, מג דף.

כרוך עם: ]ו[: טהרות. ]1[, רצו דף.
הנגיד  החסיד  בעלים  חתימות  עם   
יוסף אורנשטיין" וחותמות שלו,  "ר' 
נוספים,  בעלות  ורישומי  חתימות 
יד בסדר  ועם מספר הגהות בכתב 

זרעים.
מקומרנא  האדמו"ר  של  פירושיו 

למשנה, כוללים:
המסתיים  עדן",  "עצי  פירוש   *

באמצע מסכת "אהלות".
סדר  על   - ארג"  "מעשה  פירוש   *

זרעים וטהרות - ובו ביאור המשנה על 
פי דברי התוספתא והירושלמי.  

* פירוש "פני זקן" - על סדר זרעים 
המשנה  בדיני  פסקי  ובו   - וטהרות 

ע"פ הרמב"ם.
הקדמת המחבר, המלהיבה לאהבת 
של  ולעמלה  ישראל  לאהבת  ה', 
תורה, מופיעה בראש סדר זרעים. 
ו'  כרך  בתחילת  מופיע  כן  כמו 

הקדמתו לסדר טהרות.
שני  זרעים,  לסדר  שער  דף  חסר 

כתמי  במקומם,  שלא  כרוכים  דפים 
זמן, דפים בודדים עם קרעים או מנותקים 
בודדים,  דפים  בצידי  הדבקות  חלקית, 

מצב טוב.

Second printing of the first 
edition. Lemberg, 1862.

Shisha Sidrei Mishna, [1-6], wit 

the commentaries of Rabbi Ovadya 
of Bartenura, and "Tosfos Yom 
Tov" and more. And with the 
commentaries Ma'asseh Oreg, 
Pnei Zaken [on Seder Zera'im 
and Taharos] and Atzei Eden 
by the Kabbalist Admor Rabbi 
Yitzchak Yehuda Isaac Safrin of 
Komarno. Zvi Hirsch Sperling and 
Berish Luria Press, Lemberg, 1862. 
First ediiton in the lifetime of the 
Admor of Komorna. 
[6] Sedarim, in [3] volumes, 28 
cm.
* [1]: Zeraim. [4], 97, 26, 94 
[i.e. 93] leaves. The title page is 
missing. 
Bound with: [2]: Moed. [1], 59, 61-
141 [i.e. 143] leaves. 
* [3]: nashim. [1], 129, [1] leaves. 
Bound with: [4]: Nezikin. [3], 7-8, 
3-4, 9-14, 17-84 leaves. Two 
leaves of Tractate Bava Kama 
are bound not in place. 
* [5]: Kodashim. [1], 94, 43 
leaves. 
Bound with: [6] Taharos. [1], 
296 leaves. 
The commentaries of the Admor 
of Komorna on the Mishna 
include: 
* "Atzei Eden" commentary, ending 
in the middle of Tractate "Ohalos".
* "Ma'aseh Oreg" commentary - on 
Seder Zeraim and Taharos - with an 
elucidation on the Mishna after the 
Tosefta and Yerushalmi. 
* "Pnei Zaken" commentary - on Seder 
Zeraim and Taharos - with Piskei Dinim 
in the Mishna after the Rambam. 
Author's forword, encuraging love of Hashem, love of Yisroel and love 
of the Torah, appears at the beginning of Seder Zera'im. In addition, at 
the beginning of volume 6, his foreword for Seder Taharos. 
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פתיחה
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Set Mishnayos with 
commentaries by 
the holy Rav Rabbi 
Yitzchak Yehuda Isaac
of Komorna.
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למידע ופרטים נוספים
 סרקו את הברקוד

For more information and details
Scan the barcode

סט זכרון דברים,
חלקים ]א[ ו-ב,

אלכסנדר  רבי  הרה"ק  מאת 
מקאמארנא, בכריכות עור חדשות 

ומהודרות. מהדורות ראשונות. 

זכרון דברים ]א[, מאמרים ודרושים מאת הרה"ק 
ב,  דברים,  וזכרון  מקאמארנא,  אלכסנדר  רבי 
ובו שו"ת מאת האדמו"ר רבי אלכסנדר אבד"ק 
קאמארנא ומאת בנו האדמו"ר הרה''ק רבי יצחק 
יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא. בסופו קונטרס 

שלש"  "דמעות 
איכה  על 
בדרך הקבלה, 
רבי  נינו  מאת 
ר  ד נ ס כ ל א
ק"ב  צבי 

]קלינגבערג[:

Set Zichron 
Devarim,
sections [1] and 2,
by the holy Rav Rabbi Alexander 
of Komarno, in new, elegant 
leather bindings. First editions. 

Zichron Devarim [1], Ma'amarim and Drushim 
by the holy Rav Rabbi Alexander of Komarno and 
Zichron Devarim 2, with Shut by the Admor Rabbi 
Alexander Av Beis Din of Komorna and 
by his son the 
Admor the 
holy Rav Rabbi 
Y i t z c h a k 
Y e h u d a 
Yechiel Safrin  

24
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בארדיטשוב תקע"ז, בחתימת 
לייב  אריה  רבי  הקדוש  הרב 

מבענדער וצאצאיו הצדיקים אחריו.

ספר מבשר צדק, ביאורי תורה על דרך הקבלה, 
ישכר דוב מהרה"ק רבי 

בער מגזע 
צבי אב"ד 
זלאטשוב. 

ברדיטשוב, 
תקע"ז 
 .1817

מהדורה 
שניה.

העותק 
האישי החתום 

בחתימת יד 
קודש הרה"ק 

רבי ארי' 
לייב אבדק"ק 

בענדער,
נכד בעל שם טוב 

הק' ואבי שושלת 
בענדר. 

כמו  השער.  בדף  מתנוססת  שחתימתו 
יצחק  רבי  הרה"ק  באדמורות  ממשיכו  נכדו  חותם  כן 
מבענדער וחותמת "הגבאים מהקלויז של הרב מבענדר 

שליט"א בשנת תרנ"ד לפ"ק".
בעלות  רישום  הספר,  בגוף 
נוסף של הרה"ק רבי שלום 
מייסד  של  בנו  מבענדר, 
אריה  רבי  הרה"ק  השושלת 

לייב. 
חלק  ס"מ.   21 דף.  נג   ]2[
וירוק.  כחול  בנייר  מהדפים 
חורי עש מתוקנים עם פגיעה 
בעיקר  בלאי  בטקסט.  קלה 
אמנותי.  שיקום  השער.  בדף 
ומהודרת  נאה  עור  כריכת 
ביותר. מצב טוב - טוב מאוד.

Sefer Mevasser Tzeddek, Kabbalistic commentary 
on the Torah, by the holy Rav Rabbi Yissachar 
Dov MiGeza Zvi Ber Av Beis Din of Zlotchov. 
Berditchev, 1817. Second edition. 

The personal copy of the Holy Rav  Rabbi 
Aryeh 
Leib Av 
Beis Din 
of Bender 

, the grandson 

of the holy Ba'al 
Shem Tov and 
the father of the 
Bender dynasty, 
signed by him on 
the title page. An 
additonal signature 
of his grandson, his 
successor as Admor 
the holy Rav Rabbi Yitzchak of Bender and a stamp 
"The Gabaim of the Kloiz of the Rav of Bender 
Shalita 1894".
In the body of the Sefer, an 
additional ownership notation 
of the holy Rav Rabbi Sholom 
of Bender, the son of the 
founder of the dynasty the holy 
Rav Rabbi Aryeh Leib. 
[2] 53 leaves. 21 cm. Some 
of the leaves are on blue and 
green paper. Restored moth 
perforations slightly affecting 
the text. Wear, mainly to the title 
page. Professional restoration, 
New, most elegant leather 
binding. Good-very good    
 condition.  

'Mevasser      
Tzeddek'.
Berditchev, 1817, signed by the Holy 
Rav Rabbi Aryeh Leib of Bender and 
his pious descendants. 

'מבשר 
צדק'. מחיר25

פתיחה
$ 2,000
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חיבור שלם בכתב יד מיוחס 
וחשוב, ובו אמרות קודש ומאמרים 

יקרים מצדיק יסוד עולם

רבי פינחס מקאריץ.
 נכתב בעיר תהילה 'מעזיבוז' 

בשנת 'השיב את חמתי מעל בני 
ישראל לפ"ק' - שנת תרל"ה.

נכתב  החיבור  בתוך  מקומות  בכמה 
בעלות  אודות  ואחר  שונה  יד  בכתב 
המרומם  הנגיד  להחסיד  השייך  הספר 
רבי שמעריל סופר ממעזיבוז', ולבנו רבי 
יוסף שמחה החונה בעיר מעזיבוז'. את 
החיבור פותח שער בכתב יד נאה ביותר 

ומתוקן.  
של  רבות  מאות  יש  הספר,  בתרי  בין 
מאת  צדיקים  ואוצרות  חכמה  פניני 
מקאריץ,  פינחס  רבי  ציס"ע  הרה"ק 
ישרות. חלק  והנהגות  עובדות קדושות 
ורבים  מעולם  נדפס  לא  מהמאמרים 
מהם נדפסו בשינויי לשון. בסוף החיבור, 
מכתבי תורה ואיגרות בחסידות העתקה 
מכתב יד קודש של הרה"ק מקאריץ וכן 
החסידות  רועי  תלמידיו  מגדולי  אגרות 
הראשונים הרה"ק רבי רפאל מברעשיד 
משפיטווקא  שמשון  יעקב  רבי  הרה"ק 
והרה"ק רבי משה צבי מסאווראן, אף הם 
בחיבורי  מהנדפס  ולשון  נוסח  בשינויי 

החסידים במשך הדורות. 

]1[ לו דף. כריכת עור עתיק חדשה והדורה. 
כתב נאה. מעט כתמים. שוליים משוקמים 

קלות באמנות. מצב טוב מאוד.

An entire manuscript, pedigreed and 
important, with Imros Kodesh and 
Ma'amarim by Tzaddik Yessod Olam 

Rabbi Pinchas 
of Koretz.

Written in the famed city of 'Medzhybizh' in 1875. 

In several places in the manuscript, it was written in 
different script that it belonged to the Chassid Naggid 
Rabbi Shmeril Sofer of Medzhybizh and his son Rabbi 
Yosef Simcha of Medzhybizh. The manuscript begins 
with a fine handwritten title page. 
The manuscript contains hundreds of pearls of wisdom 
and Otzros Tzaddikim by the holy Rav Rabbi Pinchas of 
Koretz, holy facts and Hanhagos. Some of the Ma'amarim 
have never been published and many of them were 
published with lingual variations. At the end of the 
manuscript, Torah and Chassidus letters copied from a 
manuscript by the holy Rav of Koretz and letters by his 
leading disciples the holy Rav Rabbi Raphael of Breshid, 
the holy Rav Rabbi Yaakov Shimshon of Spitvaka and 
the holy Rav Rabbi Moshe Zvi of Savran. These too are 
versions with textual and lingual variations compared 
to the printed versions. This composition was among 
the compositions that served as the source of the holy 
Seforim 'Imrei Pinchas'. 

[1] 36 leaves. New, elegant ancient leather binding. Fine 
script. Some stains. professionally restored margins. Very 
good condition. 
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איגרת ברכות בכתב קדשו ובחתימתו של הרה"ק 
רבי אברהם שלום מסטראפקוב בנו של הרה"ק 
ישועות  להשפיע  בכוחו  הידוע  יחזקאל,  הדברי 

ורפואות וזרע של קיימא. קאשוי, תרצ"ה. 

מאליפות,  בברכות  וגדוש  עמוס  גלויה,  מכתב 
עושה  הרה"ק  הטהורה  בחתימתו  וחתום  כתוב 
פלאות רבי שלום מסטראפקוב בעל 'דברי שלום' 
יחזקאל'  ה'דברי  הרה"ק  של  וחביבו  יקירו  בנו 
בנו  נשמת  גדלות  על  העיד  אשר  משינאווא, 
רבות  ישועות  יפעל  כי  והבטיח  מסטראפקוב 
בפרט בענייני פקידת עקרות וחשוכי בנים. בימיו 
נושעו אלפי ישראל מברכותיו שהאציל לרבבות 

באי שער עירו.

נאמן  לחסיד  אונגוואר  לעיר  נשלח  המכתב 
וחתום  קודש  יד  בכתב  כתוב  שטרן,  ממשפחת 
משלוח  על  מודה  הרבי  וחותמתו.  בחתימתו 
עליהם.  ומברך  הנאמן  החסיד  מאת  פירות 
בהמשך מבקש מאת נאמנו למען בחור שנשלח 
לנמען המכתב לעזר וסעד ושמו 'אברהם משה'. 
'אברהם  השם  את  רבינו  כותב  פעמים  שלוש 

משה' או בשינוי 'משה אברהם'.
לבשר  'מצפה  בשנית  כותב  האיגרת  בשולי 
בשורות טובות מכם ומסיים בברכת חיים ושלום 

וכל טוב סלה'. 
המכתב חתום גם בחותמתו האישית: הק' שלום 
הלברשטאם בן אאמו"ר הר"הצ משינאווע זצ"ל.

של  נוספת  חותמת  המכתב,  של  השני  בעברו 
וכן חותם בית הדואר קושיצא  הרבי, בלטינית. 

היא קאשוי.

שלום  אברהם  רבי  המפורסם  הקדוש  הרב 
 - ]תרי"ז  אבי שושלת סטראפקוב  מסטראפקוב 
משינאווא  יחזקאל  רבי  הרה"ק  של  בנו  ת"ש[ 
בעל  הוא  כי  עליו  שאמר  יחזקאל'  'דברי  בעל 
נשמה גבוהה שעל ידה יוושעו רבבות מישראל. 

14.5x10.5 ס"מ. סימן קיפול במרכז. כתמים שונים. 
מצב טוב מאוד.

הרב  מעם  ברכות  שפע 
ישועות  פועל  הקדוש 
רבי אברהם שלום 

מסטראפקוב
בן הרה"ק הדברי        

יחזקאל משינאווא

 May Hashem Yosborach aid'
 his honor with his business'. An
 abundance of blessing by the
holy Rav the miracle worker
 Rabbi Avraham
 Sholom of Stropkov
 the son of the holy Rav the
 .Divrei Yechezkel of Shinava

Letter of blessing handwritten and signed 
by the holy Rav Rabbi Avraham Sholom of 
Stripkov the son of the holy Rav the Divrei 
Yechezkel, who was a renowned miracle 
worker. Kashoy, 1935. 

A postcard letter, laden with warm blessings, 
handwritten and signed by the holy Rav the 
miracle worker Rabbi Sholom of Stripkov 
author of the 'Divrei Sholom' the son of the 
holy Rav the 'Divrei Yechezkel' of Shinana, 
who attested to the greatness of his son's 
soul and promised he will work miracles, 
especially with childless couples. In his time, 
thousands of Jews who came to him for 
blessings were saved through them. 

The letter which sent to Ungvar to a loyal 
Chassid of the Stern family is handwritten 
and signed by Rabbi Avraham and with his 
stamp. The Rav thanks the loyal Chassid for 
the fruit he sent and blesses him. Later, he 
pleads for a boy who was sent to the addressee 
to be aided whose name is 'Avraham Moshe'. 
Rabbeinu wrote the name 'Avraham Moshe' 
or its variation 'Moshe Avraham' three times. 
On the margins of the letter, he again writes 
'Expecting you to be bearers of good tidings, 
a blessing of life and peace and all the best'. 
The letter is also stamped with his personal 
stamp: אאמו"ר בן  הלברשטאם  שלום   הק' 
.הר"הצ משינאווע זצ"ל
On the back of the letter, an additional 
stamp of the Rav, in Latin, and a postmark 
of Kashoy.

14.5X10.5 cm. Fold mark in the center. Varied 
stains. Very good condition. 
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השם 
יתברך 

יהיה
בעזר
כבוד 

מעלתו 
בכל 

עסקיו'. 
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גלוית איגרת בענייני גיטין כולה 
בכתב יד הרה"ק

רבי מנחם נחום 
מלויאב מירופול, 

מיראפאלער  לאיעווער  נחומטשע  'רבי  המכונה 
הצדיקים  מגדולי  רבי', 

ה  ק י ר מ א ב
בימים שלפני 
ת  מ ח ל מ
ם  ל ו ע ה
בה  השניה, 
חריפות  מוחה 
הגאונים  בפני 
יוסף  רבי 
הענקין  אליהו 
ישראל  ורבי 
ג  ר ע ב נ ז א ר
ומנהלי  ראשי 
תורה'  'עזרת 
דין  בית  נגד 

בעיר  פיקטיבי 
נשים  בפני  הממליץ  הברית  בארצות  אחת 
עגונות לבוא בפני בית הדין ותמורת כסף, יתנו 
להם מזכירי בית הדין גט בעצמם. בניגוד לכל 

Letter on matters of Gittin handwritten 
entirely by the Holy Rav

Rabbi Menachem Nachum of 
Leviev-Myropil,
also known as 'Rabbi Nachumche Levier 

Myropiler', one of the greatest Tzaddikim of 
America before World 
War II, in which he 
sharply protests to the 
Geonim Rabbi Yosef 
Eliyahu Henkin and 
Rabbi Yisroel Rosenberg 
the heads and leaders of 
'Ezras Torah' against a 
fictive Beis Din in one 
of the cities of the USA 
which recommends that 
Agunos come to the 
Beis Din and for a fee, 
will be given a Gett by the 
secretaries of the Beis Din themselves, contrary 
to the Halacha of course. 
14X8 cm. Postcard handwritten entirely by him 
and signed with his stamp. Very good condition. 
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מקבץ ]8[ מכתבי קודש מאת הגיסים 
האדמורי"ם הצדיקים הרה"ק

רבי אלעזר שפירא
מדינאוו-סאניק

וגיסיו הרה"ק

רבי חיים דוב מבארדיוב
והרה"ק רבי דוד משה מגארליץ. 

עוד  חלקם  יידיש.  בשפת  המכתבים 
מסאניק. רובם נכתבו בידי כ"ק הרה"צ רבי 
הצדיק  של  בנו  מסאנוק,  שפירא  אלעזר 
מדינוב  שפירא  יוסף  רבי  אדמו"ר  כ"ק 
אלימלך  צבי  רבי  הקדוש  הצדיק  של  בנו 
מבירטש בנו של צדיקא קדישא רבי אלעזר 
צבי  רבי  ציס"ע  האי  של  בנו  מלאנצהוט 

אלימלך מדינוב בעל 'בני יששכר'. 

הרה"ק  גיסו  מאת  נשלח  נוסף  מכתב   *
מבארדיוב  הלברשטאם  דוב  חיים  רבי 

הרבנית  את  נשא  אשר  ברוקלין, 
מרת רייזל שרה שפירא. רבי חיים 

דוב היה בנו הרה"ק רבי שמואל 
רבי  הרה"ק  בן  מבארדיוב, 
הרה"ק  בן  מבארדיוב  משה 
המכתב  מגארליץ.  ברוך  רבי 
נשלח מניו יורק בשנת 1941 
עוסק  הוא  ואף  ]תש"א[ 

בענייני צדקה. 
הרבנית  מאת  נוסף  מכתב   *

הצדקת מרת ביילא הלברשטאם, 
יוסף שפירא  רבי  בתו של הצדיק 
מדינוב, אשת הרה"צ רבי דוד משה 
הרה"ק  בן  מדינוב,  הלברשטאם 
הרה"ק  בן  מגארליץ  אלישע  רבי 

רבי ברוך מגארליץ. בשפת היידיש 
דוד  רבי  הרה"ק  בעלה  מוסיף  ועליו 

משה מדינוב שורות בכתב ידו. 

ניר  גבי  על  חלקן  וגלויות.  מכתבים   ]8[
מכתבים וגלויה רשמיים. כולם בשפת היידיש. 

מצבים משתנים. מצב כללי טוב. 

Collection of [8] holy letter by the Admorim 
the holy Rav

Rabbi Elazar Shapiro of 
Dynów-Sanok
and his brothers-in-law the holy Rav 

Rabbi Chaim Dov of Bardejov 

and the holy Rav Rabbi David Moshe of Gorlitz.

The letters are in Yiddish. Some of them are from Sanik. Most of 
them were written by the holy Tzaddik Rav Rabbi Elazar Shapiro 
of Sanok, the son of the Tzaddik the holy Admor Rabbi Yosef 
Shapiro of Dinov the son the holy Tzaddik Rabbi Zvi Elimelech 
Of Birtsh the son of the holy Tzaddik Rabbi Elazar o f 
Lantzhot the son of the holy Rabbi Zvi Elimelech 
of Dinov author of 'Bnei Yissachar'. 

* An additional letter was sent by 
his brother-in-law the holy 
Rav Rabbi Chaim Dov 
Halberstam of Bardejov 
Brooklyn, who married 
the Rebbetzen Mrs. Reisel 
Sarah Shapiro. Rabbi 
Chaim Dov was the son 
of the holy Rav Rabbi 
Shmuel of Bardejov, 
the son of the holy 
Rav Rabbi Moshe of 
Bardejov the son of 
the holy Rav Rabbi 
Baruch of Gorlitz. 
The letter was sent 
from New York in 
1941 and it too 
deals with charity 
matters. 

* An additional 
letter by the pious 
Rebbetzen Mrs. Beila 
Halberstam, the daughter of the 
Tzaddik Rabbi Yosef Shapiro if Dinov, 
the wife of the holy Tzaddik Rabbi David 
Moshe Halberstam of Dinov, the son of the holy 
Rav Rabbi Elisha of Gorlitz the son of the holy Rav Rabbi 
Baruch of Gorlitz. In Yiddish. Her husband, the holy Rav Rabbi 
Moshe David of Dinov, added several handwritten lines to the 
letter. 

[8] letters and postcards. Some of them on official stationery. All in 
Yiddish. Condition varies. Good general condition.  
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מכתב עם ברכות בכתב ידו, 
חתימתו וחותמו של הרה"ק

רבי שלמה'לה  
הורביץ מרישא 

הי"ד. 
"והנני מברכו בזכות אבותי הקדושים 
ישועות  מיני  בכל  שיושע  זצללה"ה 

טובות והצלחות".
מכתב אישור על קבלת תרומה וברכה, 
הורוויץ.  שלמה  רבי  הרה"ק  מאת 
ריישא,  וחותמו.  חתימתו  ידו,  בכתב 

לפי השואה.
רבי שלמה הורביץ נולד בערך בשנת 
הירש  צבי  רבי  הרה"ק  לאביו  תר"ס 
מרת  את  לאשה  נשא  מרוזבדוב. 
של  היחידה  בתו  פינקל,  קריינדל 
הרה"ק רבי אלעזר ויסבלום מריישא. 
מילא את מקום חמיו כאחד מחשובי 
עם  תש"ג  בשנת  נרצח  האדמו"רים. 
אלעזר  גיטל,  שינדל,  ילדיו:  ארבעת 
במחבוא  נספתה  רעייתו  ובילא. 
בריישא בהושענא רבה תש"ג )1942(. 

הי"ד.
]1[ דף, 13X10 ס"מ .סימני קיפול, בלאי 

בשולי הדף, מצב בינוני-טוב.

Letter with blessings handwritten and 
signed and with the stamp of the Holy Rav

Rabbi Shlomo'leh 
Horowitz of Reisha. 
"And I bless him with the merit of my holy 

fathers may he be saved and see salvation 
and success".
Letter confirming having being received a donation 
and with a blessing, by the Holy Rav Rabbi Shlomo 
Horowitz. Handwritten and signed by him and with 
his stamp. Reisha, before the Holocaust. 
Rabbi Shlomo Horowitz was born in ca. 1900 to his 
father the holy Rav Rabbi Zvi Hirsch of Rosvadov. 
He married Mrs. Kreindel Finkel, the only daughter 
of the holy Rav Rabbi Elazar Weiisblum of Reisha. 
He succeeded his father-in-law as one of the most 
important Admorim. He was murdered in 1943 
with his four children: Sheindel, Gittl, Elazar and 
Beila. His wife perished in a hiding place in Reish on 
Hoshana Rabba 1942.

[1] leaf, 13X10 cm. Fold marks. Wear to the edges of 
the leaf. Fair-good condition. 
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חיים  רבי  הרה"ק  מאת  גלויות   ]2[

יהודה הורביץ הי"ד. רישא ]פולין[, 
השנייה  העולם  מלחמת  לקראת 

ובעיצומה. תרצ"ט-תש"א. 
הרב  מאת  ס"מ.   14X10 גלויה,   ]1[  *

הצדיק רבי חיים ]יהודה[ הורביץ, 

שמעון  רבי  הרבני  לנגיד  מרישא, 
בהרבה  שתמך  מניו-יורק  שטיינברג 
מצאנז.  חיים  הדברי  הרה"ק  מנכדי 

רישא, ]ה' תמוז תרצ"ט[ 22.06.1939. 
סימן קיפול, כתמי זמן, מצב טוב.

רבי  מאת  ס"מ.   14X10 גלויה,   ]1[  *

מרישא,  הורביץ,  יהודה  חיים 
 - לייפער מקליוולנד  להרה"ק רבי מאיר 
מלוס אנג'לס. רישא, גנרלגוברנמן, ]חשוון 
תש"א[ 11.1940. בכתב ידו וחתימתו. עם 
חותמות נאציות. הגלויה נכתבה בגרמנית.
סימן קיפול, כתמי זמן, פגמים בפינות הגלויה, 

מצב בינוני.

ביידיש  כתובה  גלויה 
הצדקנית  הרבנית  יד  בכתב 

גולדה  חנה  מרת 
ראזנפעלד

בת הגה"ק

מקאמינקא  שלום  רבי 
רבי  הרה"צ  אשת  ]השני[ 
מאושפצין  ראובן  שלום 
רבי  הקדוש  הגאון  של  בנו 
אלעזר מאושפיצין, חתנו של 
חיים  הדברי  רשכבה"ג  מרן 

מצאנז. אושפיצין, תרע"ח. 

מבוילת.  מקורית  גלויה 
 .1917 נובמבר  15x10ס"מ. 
כתובה משני עבריה. בחתימת 

הצדקת  הרבנית 
ובחותמתה. 
ת  מ ת ו ח ה

מרוחה.  מעט 
 - טוב  מצב 

טוב מאוד. 

[2] postcards by the 

holy Rav Rabbi 
Chaim Yehuda 
Horowitz. Reisha 
[Poland]. Before and in 
the midst of World War 

II. 1939-1940.
* [1] postcard, 14X10 cm. By the Tzaddik 
Rav Rabbi Chaim [Yehuda] 
Horowitz, from Reisha, to the 
Rabbinic Naggid Rabbi Shimon Steinberg 
of New York who supported many of 
the grandsons of the holy Rav the Divrei 
Chaim of SAnz. Reisha, 22.06.1939. 
Fold mark, aging stains, good condition. 
* [1] postcard, 14X10 cm. by Rabbi Chaim 
Yehuda Horowitz, from Reisha, to the holy 
Rav Rabbi Meir Leifer of Cleveland 
- Los Angeles. Reisha, Generalgubernman, 
11. 1940. Handwritten and signed by him. 
With Nazi stamps. The postcard was written 
in German. 
Fold mark, aging stains, blemishes to the 
corners of the postcard, fair condition. 

Postcard 
in Yiddish 
handwritten 
by the pious 
Rebbetzen 

Mrs. Chana Golda 
Rosenfeld the daughter of 
the holy Gaon Rabbi Sholom 
of Kaminka [the second] the 
wife of the Tzaddik Rav Rabbi 
Sholom Reuven of Ushpitzin the 
son of the holy Gaon Rabbi Elazar 
of Ushpitzin, the son-in-law of 
Maran the Gaon the Divrei Chaim 
of Sanz. Ushpitzin, 1917. 

Original postcard, with postage 
stamps. 15X10 cm. November 
1917. Written on both its sides. Signed by the pious 
Rebbetzen and with her stamp. The stamp is slightly 
smeared. Good-very good condition. 
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גלוית איגרת רפואה ורחמים, של הרה"ק

רבי ישראל אברהם
אלטר לאנדא

אב"ד דק"ק עדעלין, חתנו חביבו של הרב הקדוש 

המפורסם רבי ישעי' מקערעסטיר, בכתב יד 

בימי  לנדא,  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  בנו  קדושת 
אביו  לרפואת  מעתיר  בה  הק',  אביו  של  חוליו 

העתיד לעבור ניתוח בכליותיו. תרצ"ט. 

וחומר.... קל  מגזירת  השומר  יציל  העומר  'בימי 
רפואה  לו  ויהי'  ומוצלחת  טובה  בשעה  שיהיה 
רבי  הרה"ק  כותב  במכתב  דידן'.  במהרה  שלמה 
בנימין  רבי שמואל  הירש אל הרבני החסיד  צבי 
סג"ל היימליך שו"ב מומחה, כי אביו הק' ישראל 
שלמה  לרפואה  זקוק  אידל  בן  אלטר  אברהם 
לעבור  עתיד  סבל,  ממנה  הכליות  מחלת  עקב 
'ניכען  בכליותיו  האבנים  על  'אפעראציע'  ניתוח 
שטיינער'. הוא מספר כי אביו שוהה בבודאפעשט 
דמי הצדקה, כשהוא  על משלוח  עמוקות  ומודה 
מוסיף ומברך בבשורות טובות ובברכות נוספות. 

אברהם  ישראל  רבי  הרה"ק  של  רשמית  גלויה   ]1[
בנו  יד  בכתב  עבריה  משני  כתובה  לאנדא.  אלטר 
וקרע  בלאי  ס"מ.   10x15 הירש.  צבי  רבי  הרה"ק 
בשוליים למטה, ללא חיסרון כמעט בטקסט. חותמות 

הדואר. מצב טוב - טוב מאוד. 

Letter for the good health of the holy Rav

Rabbi Yisroel Avraham 
Alter Landau
Av Beis Din of Edelin, the beloved son-in-law of the 
holy Rav the miracle worker Rabbi Yeshaya of 
Kerestir, handwritten by his holy son the holy 
Rav Rabbi Zvi Hirsch Landau, from the time of the 
illness of his holy father, in which he prays for the 
health of his father who is about to have a kideny 
surgery. 1939.
'In the days of the Omer may the Shomer save by 
Gzeras Kal VaChomer ... may he have a speedy 
recovery'. In the letter, the holy Rav Rabbi Zvi 
Hirsch writes to the Rabbinic Chassid Rabbi Shmuel 
Binyomin Heimlich an expert Shoches and Bodek 
that his holy father Yisroel Avraham Alter ben Idel 
needs good health since he is suffering from a kidney 
disease and is about to have a kidney operation 
'Nichen Shteiner'. He says that his father is staying 
in Budapest and thanks him deeply for the charity 
money, adding and blessing with good tidings and 
additional blessings. 

[1] official postcard of the holy Rav Rabbi Yisroel 
Avraham Alter Landau, handwritten on both its sides by 
his son the holy Rav Rabbi Zvi Hirsch. 10X15 cm. Wear 
and tear to the lower margins, only slightly affecting 
the text. Postmarks. Good-very good condition.   
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מכתב קנאות 

ארוך ולוהט בעצם כתב קודש

הרה"ק רבי שלום 
משאץ

אודות דרכי המאבק בציונות
מכתב פלאי ארוך ביותר, סוער ונוקב, כתוב כולו 
עושה  הקדוש  הצדיק  של  קדשו  יד  כתב  בעצם 
מציע  ובו  לונדון,   - משאץ  שלום  רבי  פלאות 
עם  בעצמו  מסאטמאר  הקדוש  הצדיק  ייפגש  כי 
משלחת רבנים חשובה אל ראש ממשלת ישראל 
ב.ג. ובוודאי ישפיע עליו. לונדון, מנחם אב תשי"ב. 

רקע:  
על המכתב שלפנינו: הרה"ק משאץ סבר כי בעת 
רצוי  ישראל,  בארץ  ביקורו של הרה"ק מסאטמר 
ב.ג.  הממשלה  ראש  הציונים  ראש  עם  ייפגש  כי 
ובוודאי ישפיע עליו בכל חום ליבו, הוא וקבוצה 

גדולה מרבנים חשובים ומופלגים. 

אולי  הרבים  וזכות  הק'  אבותיו  וזכות  הגדול  בזכותו 
יפעל מה...

איגרת אויר. 20x12 ס"מ. כתובה מכל עבריה בכתב 
קטן וצפוף. סימני קיפול. מעט קרעים בסימני הקיפול. 

בלאי. מצב טוב - טוב מאוד.

A lengthy wonderous 
letter, sharp and heated, handwritten entirely 
by the holy Tzaddik the miracle worker

Rabbi Sholom of
Schotz - London,
in which he suggests with courtesy that the holy Rabbi 

of Satmar himself meet, together with an important 
delegation of rabbis, the Israeli Prime Minister B.G. and 
surely will influence him. London, Menachem Av 1952. 
Background:
This letter: The holy Rav of Schotz believed that during 
the holy Rav of Satmar's visit Eretz Yisroel, he should 
meet with the leaders of the Zionist Prime Minister 
B.G. and surely influence him, he and a large group of 
important and leading rabbis.

'By his merit and that of his holy fathers and the merit 
of the many maybe he will do something...'

Airmail letter. 20X12 cm. Written on all its sides in small, 
dense script. Fold marks. Some tears along the fold lines. 
Wear. Good-very good condition.
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נדיר!
מכתב ארוך 
בהלכה כולו 

בכתב יד גאון 
ישראל פוסק הדור 

המהרש"ם 
מברעזאן

אל הגה"צ רבי משה 

מערלוי. ברעזאן, 
תרס"ח - 1908

אביו  כבוד  למען  כרגע  פניתי  "והיום 
שליט"א וכבוד אבותיו קדושי עליון",

ופלפול  תורה  בחידושי  גדוש  תורני  מכתב 
הלכה כולו בכתב יד גאונו ובחתימתו של מאור 
ישראל פוסק הדור מרן רבי שלום מרדכי הכהן 

שבדרון מברעזאן. ברעזאן, תרס"ח - 1908.

עמוקים  בעניינים  העוסקת  ההלכה  איגרת  את 
עניינים  ועוד  משפט  בחושן  הלוואה  בהלכות 
אל  המהרש"ם  מרן  וכתב  ערך  ממונות,  בדיני 

הגה"צ רבי משה סופר, הרב הצעיר דק"ק ערלוי בעל 'יד סופר' ]בן הגה"ק 
רבי שמעון סופר בעל התעוררות תשובה מערלוי ואביו של כ"ק אדמו"ר 
האמרי סופר מערלוי[, ובראשה כותב המהרש"ם בחביבות לנכד מאורן של 
ישראל מרנא החתם סופר: מאז הגיעני מכתבו ומרוב חבילות המכתבים 
פניתי  והיום  בידי למצוא מרגוע להשיבו  כי חדל לספור, לא עלתה  עד 
כרגע למען כבוד אביו ידידי הרה"ג שליט"א וכבוד אבותיו קדושי עליון 

ובקצירת האומר. 
בגוף האיגרת, מזכיר מרן המהרש"ם את ספרו הגדול 'משפט שלום'. 

כתביו  ועורך  המהרש"ם  של  חביבו  נכדו  אחדות,  שורות  המכתב  בסוף 
הגאון רבי משה ישראל פעלדמאן, מו"ץ בעיר ברז'אן ומחבר הספר 'ליקוטי 
מהרמ"י ו'שם ישראל': "יקבל תשובת כ"ק מוח"ז הגאון רשכבה"ג... ולמען 

כבוד בית אביו נתן לו משפט הקדימה להשיבו..."
22X14 ס"מ. )גליון כפול(.קרע קל, סימני קיפול. מצב טוב - טוב מאד.
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Rare!
Lengthy Letter 
on Halacha 
Handwritten 
Entirely by the 
Gaon Posek 
HaDor the 

Maharsham 
of Brezan
 to the Gaon Rabbi 
Moshe of Erlau. 
Brezan, 1908
A letter filled with Totah innovations and 
Pilpul Halacha handwritten entirely and 
signed by the Gaon Posek HaDor Rabbi 
Sholom Modechai Hacohen Schwadron of 
Brezan. Brezan, 1908.

The Halachic letter dealing with deep matters 
of the laws of a loan in Choshen Mishpat 
and additional monetary laws was edited 
and written by Moron the Maharsham to the 
Gaon Rabbi Moshe Sofer, the young Rav of 
Erlau author of 'Yad Moshe' [the son of the Holy 
Gaon Rabbi Shimon Sofer author of Hitorerus 
HaTeshuva of Erlau and the father of the Holy 
Admor the Imrei Sofer of Erlau] and at its 
beginning, the Maharsham kindly writes to the gradnson Moron the Chasam 
Sofer: Since I received his letter and due to the countless packages of letters, I 
could not find a moment of peace to reply and today I have made the time for his 
honorable father my friend the Gaon Shalita and his honorable fathers...
In the body of the letter, Moron the Maharsham mentions his great Sefer 'Mishpat 
Shalom'. 
At the end of the letter, several lines, the Maharsham's favorite grandson and 
editor of his writings the Gaon Rabbi Moshe Yisrael Feldman, Motz in Brezan 
and author of the Sefer 'Likutei Maharami' and 'Shem Yisrael': "Will receive the 
reply of the Holy Gaon Rabbi ... for the honor of his father's family he has 
hastened to reply..."
22X24 cm. (double sheet). 
Small tear, fold marks, good-very good condition.
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ספר תורה קטן,
של הרב הקדוש המפורסם

הרבי רבי שמחה בונים 
מפרשיסחא זיע"א. 

ספר תורה מיוחס ביותר שהיה שייך להרה"ק רבי שמחה 
בינם מפרשיסחא, ושכן בבית החסידים דחסידי גור ברחוב 
פיארברג בעיר תל אביב. בית החסידים שטיבל 'אחד העם- 
פיארברג', קיים קרוב למאה שנה, התפללו בו גדולי עולם 

וחשובי החסידים.
ספר התורה נתרם בשנת תש"א בידי הרבני החסיד הנגיד 
ר' שלום שכנא בן ר' דוד הלוי, שהיה לו הספר בירושה דור 
אחר דור עד הרב הקדוש המפורסם הרבי רבי שמחה בונים 

מפרשיסחא זיע"א.
אף הרה"ק הרבי הבית ישראל מגור, בבואו לתל אביב, קרא 

ועלה לתורה בספר התורה המיוחס הזה. 
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שנת תש"ט הייתה השנה האחת 
רבי  הרה"ק  שהה  בה  והיחידה 
תל  בעיר  זי"ע  מבעלזא  אהרן 
ושמחת  הסוכות  בחג  אביב 
מיוחדת,  שנה  באותה  תורה. 
עלתה משלחת מיוחדת מחשובי 
ספר  ועמה  השטיבל,  מתפללי 
הזה,  והמיוחס  הקדוש  התורה 
והציעה כי הצדיק מבעלזא יערוך 
הטמירה  ועבודתו  הקפותיו  את 
מיוחס  תורה  בספר  בקודש, 
וחשוב זה. הרבי בקדושתו אישר 
הספר  אכן  כי  הטהורות  בעיניו 
תורה מיוחס באמת להרה"ק רבי 
ואכן  מפרשיסחא,  בונים  שמחה 
לארון  סמוך  היה  תורה  הספר 
עריכת  זמן  משך  בכל  קודש 

ההקפות. 

כתובות בכתב  42 שורות  גודל: 
קטן ומעולה. 18 ס"מ גובה הקלף, 
כולל השוליים. גובה ספר התורה 
החיים,  בעצי  ס"מ.   33 כולו 

חסרים עצי החיים התחתיים. 

אולם  ככשר,  נמכר  לא  הספר 
כי  ציינו  מומחים  סת"ם  סופרי 
תיקונו  במהירות.  לתקנו  ניתן 
לקריאה  יכשירוהו  והגהתו, 

לכתחילה ולמהדרין. 
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The year of 1949 was the one 
and only year in which the 
holy Rav Rabbi Aharon of 
Belz stayed in Tel Aviv on 
Sukkos and Simchas Torah. 
In that special year, a special 
delegation of the most 
important worshippers of 
the Shtibel suggested that 
the Tzaddik of Belz conduct 
the Hakafos and holy 
Avodah with this important 
and pedigreed  Sefer Torah. 
The Rabbi confirmed with 
his pure eyes that indeed 
this Sefer Torah was truly 
attributed to the holy Rav 
Rabbi Simcha Bunim of 
Pershischa and indeed, the 
Sefer was close to Aron 
HaKodesh during the entire 
Hakafos.

Size: 42 lines written in 
small excellent script. 18 
cm. the height of the vellum, 
including the margins. The 
height of the entire Sefer 
Torah is 33 cm. The lower 
Atzei Chaim are missing.  

The Sefer is not sold as 
Kosher; however, expert 
Sofrei Setam noted that 
is can easily be repaired. 
Repairing and proofreading 
the Sefer will render it 
Kosher for reading. 
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Small Sefer Torah
that had belonged to the holy Rav

Rabbi Simcha Bunim of
Pershischa (Przysucha).
A most pedigreed Sefer Torah that had belonged to the holy Rav Rabbi 
Simcha Bunim of Pershischa and was kept at Beis HaChassidim of the Gur 
Chassidim on Fireberg St. in Tel Aviv.  Beis HaChassidim Shtibel 'Achad 
HaAm-Fireberg' has been standing for nearly a century and is where great 
rabbis and important Chassidim had prayed.
The Sefer Torah was donated in 1941 by the Rabbinic the Chassid the 
Naggid R. Sholom Shachneh ben R. David Halevi, who had inherited the 
Sefer generation after generation up to the renowned holy Rav Rabbi 
Bunim Simcha of Pershischa. 
The holy Rav the Beis Yisroel of Gur, when he came to Tel Aviv, 
was also called up to the reading of this pedigreed 
Sefer Torah.
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שני עמודים 
בעצם בכתב יד 

קדשו של הרה"ק

רבי צבי 
הירש 

מליסקא, 
דרשות לראש 

השנה, שבחלקם 
טרם הודפס.

"לכן נתן השי"ת זה המצוה של 
הטבע  נגד  שהוא  מעשר  נתינת 
וזה  יותר,  לו  יהי'  שיתן  שמי 
וגם  שתתעשר,  בשביל  עשר 
כן בשביל שלא תתחסר השדה 
למען  וזה  עת.  בכל  ג"כ  פחת 
תלמוד ליראה את ד' כל הימים, 
שכר  שיש  לידע  תוכל  שמזה 

ועונש";

מתוך דרשה ליום שני של ראש השנה בכתב יד קודשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, שברובה לא 
נמצאת בספריו המודפסים.

]2[ עמו', 25 ס"מ. כולל ]74[ שורות בעצם כתב יד קדשו. מהם ]19[ שורות שלא נמצאו בדפוס, והשאר 
הודפס עם שינויים אחדים.

בדף שלפנינו כתב הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, שני דרשות לשני הימים של ראש השנה. הדרשה ליום א' 
של ראש השנה המופיעה בדף שלפנינו, הודפסה ב"דרוש ה' לראש השנה" )הישר והטוב, א, דף ו(. אך את 
הדרשה ליום ב' של ראש השנה בדף שלפנינו, לא מצאנו בדפוס אף לאחר חיפוש ממושך, מלבד ]3[ השורות 

בתחילת הדרשה, שהודפסו )הישר והטוב, א, דף ב(.
הרה"ק רבי צבי הירש הרב מליסקא ]תקס"ח-תרל"ד[ בעל מחבר 'אך פרי תבואה' 'הישר והטוב'. מגדולי 
הצדיקים בהונגריה, תלמידו הקרוב של הרה"ק בעל 'ישמח משה' מאוהל, ותלמיד הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, 

הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, הרה"ק השר שלום מבעלזא והרה"ק הדברי חיים מצאנז.
ובימיו הייתה חסידות ליסקא החשובה  אלפי חסידים נהרו אליו לקבל ברכתו ועצתו מכל רחבי הונגריה, 

והמפורסמת ביותר בכל הונגריה.
גבאו ומשמשו בקודש, שגדל על ברכיו מגיל י"ב שנה ועד כ"ח שנה, היה הרה"ק המפורסם רבי ישעיהל'י 
מקערעסטיר שהקפיד לחתום בחתימתו הק' ישעי' בן מו"ה משה ז"ל שהי' משמש בקודש אצל הרב הצדיק 

מליסקא זי"ע, בייחסו כל גדלותו ומופתיו המרובים לרבו הק'.
כתמי זמן קלים ומעט כתמי דיו, מצב טוב מאוד.
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Two Pages 
handwritten by the 
holy Rav
Rabbi Zvi 
Hirsch of 
Liska,
Derashos for Rosh 
Hashana, some of which 
have not been printed. 

"Therefore Hashem Yisborach gave 

this Mitzva of giving a Ma'asser 
which is against nature that he who 
gives will have more and this is Asser 
bishvil ShTitasher (given a tenth of 
what you have to become rich) ... and 
this to teach to fear G-d every day, 
since from this you can know that 
retribution exists';

from a sermon for the second day of Rosh Hashana handwritten by the holy Rav Rabbi Zvi Hirsch of Liska, 
most of which does not appear in his printed Seforim. 
[2] pp. 25 cm. [74] lines handwritten by him. Of them, [19] have not been printed and the rest has been 
printed with variations. 
On this leaf, the holy Rav Rabbi Zvi Hirsch of Liska wrote two sermons for the two days of Rosh Hashana. The 
sermon for the first day of Rosh Hashana appearing here was printed in "Drush Hashem LeRosh Hashana" 
(Hayashar Vehatov, 1, leaf 6). However, the sermon for the second day of Rosh Hashana appearing here has 
not been printed, except for the [3] lines at its beginning, which were printed (Hayashar Vehatov, 1, leaf 2). 
The holy Rav rabbi Zvi Hirsch of Liska [1808-1874] author of 'Ach Pri Tevuah' and 'Hayashar Vehatov'. 
One of the greatest  Tzaddikim of Hungary, a leading disciple of holy Rav the 'Yismach Moshe' of Ujhely 
(Sátoraljaújhely), and a disciple of the holy Rav Rabbi Yisroel of Ruzhin, the holy Rav Rabbi Meir of 
Premishlan, the holy Rav the Sar-Shalom of Belz, and the holy Rav the Divrei Chaim of Sanz.
Thousands of Chassidim from all over Hungary came to him for blessings and advice. In his days the 
Chassidus of Liska was most important and renowned in Hungary.
His holy Gabai and Meshamesh Bakodesh, who grew up on his knees from the age of 12 years until 28 years, 
was Rabbi Yeshaye'le Kerestir, who used to sign: 
 attributing his greatness and ,הק' ישעי' בן מו"ה משה ז"ל שהי' משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע
many virtues to his holy Rav.
Minor aging stains and some ink stains. Very good condition. 
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כתב יד טהור של האי בוצינא קדישא

רבי צבי הירש 
מליסקא

דרוש ליום ראש השנה
'זה אמרתי בראש השנה שנת תרכ"ה'! דרשה 
הגאון  טהור  יד  כתב  בעצם  כולה  כתובה 
ציס"ע רבי צבי הירש מליסקא בשני  הקדוש 

צידי הדף. 
יד  כתוב משני עבריו בכתב  גדול,  דף  גיליון 
כתב  בעצם  כולו  שורות,   75 ובאורך  צפוף 
הקדוש  הרב  עולם  יסוד  צדיק  של  קדשו  יד 
הנורא רבי צבי הירש מליסקא, פועל ישועות 
בקרב הארץ אוהבם של ישראל ורבו המובהק 
ישעיהל'י  רבי  הרבי  המפורסם  הרה"ק  של 

מקרעסטיר.
הירש  צבי  רבי  הקדוש  הצדיק  שהגיד  בעת 

מליסקא את דבריו 
כגחלי  הקדושים 
מראהו  היה  אש, 
וקדוש  נורא 
"לבוש לבנים, פניו 
בוערים כגחלי אש 
תארו  ולפידים, 
אלוקים,  כמלאך 
למעלה  עיניו 
כפיו  סגורים, 
ראשי  על  פרושות 
ככהן  ישראל  בני 
בשם".  המברך 
כי  אמרו  צדיקים 
מדליה  בדרשותיו 
ובכוחם  נפח 
בתשובה  לעורר 
ורחמים כל הקורא 

בהם. 
גדול.  גיליון   ]1[
דיו  ס"מ.   25x20
ושביר.  מעט  נמחק 
בלאי  דיו.  כתמי 
בשוליים. מצב טוב. 

'שיהא הכל לשם שמים גם 
בשעה שעוסק

 בפרנסתו גם יחשוב לתורה'

Pure manuscript by the holt
Rabbi Zvi Hirsc
of Liska,
Drush for Rosh Hashana.
'This i said on Rosh Hashana 1865'! A sermon 
handwritten entirely by the holy Gaon Rabbi Zvi 
Hirsch of Liska, on both sides of the leaf. 
Large sheet of paper, handwritten on both its sides 
in dense script. 75 lines handwritten by the Tzaddik 
the holy awe-inspiring Rav Rabbi Zvi Hirsch of 
Liska, a miracle worker and lover of Yisroel and 
the leading Rav of the renowned holy Rav Rabbi 
Yeshayale of Kerestir. 
When the holy Tzaddik Rabbi Zvi Hirsch of Liska 
said his holy words, his appearnace was holy and 
awe-inspiring "Dressed in white, his face flaming 
as burning caols 
and torches, his 
appearance as 
a Divine angel, 
his eye shut, his 
hands spread on 
the heads of Bnei 
Yisroel like a 
priest blessing in 
the G-d's name". 
Tzaddikim have 
said that his 
sermons have the 
power to cause 
repentance and 
mercy for anyone 
who reads them. 
[1] large sheet. 
25X20 cm. The ink 
has been slightly 
erased and is 
fragile. Ink stains. 
Wear to margins. 
Good condition. 
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דף  עכשיו'  שיתרפא  גורם  'מזלו 
בכתב יד קדשו של הגאון האדיר 

בעל מלא הרועים

רבי יעקב צבי 
יאליש,

גאונות בתורה משולבת בענייני 
קמיעות על פי קבלה מעשית.

דף מחידושי תורת הגאון האדיר הקדוש 
בעל מלא הרועים רבי יעקב צבי יאליש 
מדינוב, בו משלב מגאונותו המופלאה 

את  שהרעישה 
התורה  עולם 
עם  בפולין, 
ידיעותיו  אוצר 
הבלום בקבלה 
ת  י ש ע מ
ת  מ כ ח ב ו
נסתר, בסוגיית 
בשבת  הגמרא 
'איתמחי  לגבי 
גברא ואיתמחי 
 ' א ע י מ ק
קמיע  והוצאת 
קודש  בשבת 
מרשות לרשות 

וטלטולו.
חידושי  בתוך 
מזכיר  התורה 
המלא  הגה"ק 
את  הרועים 
רבות  התיבות 
ת  ו ע מ ש מ ה
גורם  'מזלו 
א  פ ר ת י ש

עכשיו'. 
ת  ר ת ו כ ב
נכתב  הגיליון 
שבת  חידושי 
עמוד  ס"א  ד' 

א'. 
גיליון   ]1[
גדול,  דף 
ס"מ.   24x19
כתובות  עליו 

בעצם  ארוכות  שורות  שבע  בצפיפות 
כתב יד קדשו. כתמים. מעט בלאי. סימול 
חזקה  הכתיבה  דיו  הגיליון.  גבי  על  מים 

ואיכותית. מצב טוב מאוד. 

עכשיו' שיתרפא  גורם   A Leaf by 'מזלו 
the Holy Hand of the Great Gaon 
Author of Meloh haRoim

Rabbi Yaakov Zvi 
Yalisch,

His Torah Genius Integrated into Matters of Amulets 
according to Practical Kabbala
A leaf with Torah innovations by the great Gaon author of 
Meloh HaRoim Rabbi Yaakov Zvi Yalisch of Dinov, integrating 
his wonderous genius with his vast knowledge of practical 
Kabbala and 
C h o c h m a s 
HaNistar, on 
the Sugya of 
the Gemora 
S h a b b a s 
a b o u t 
 איתמחי גברא'
י ח מ ת י א  ו
 and 'קמיעא
c a r r y i n g 
an amulet 
on Shabbas 
from one 
Reshus to 
another. 
W i t h i n 
the Torah 
innovations, 
the holy 
Gaon the 
M e l o h 
H a R o i m 
refers to the 
meaningful 
words 'מזלו 
שיתרפא  גורם 
 The .'עכשיו
title of the 
sheet it 
' C h i d u s h e i 
Shabbas 4 
61a'.
Kemoto'.
[1] large sheet, 24X19 cm. on which are written seven lengthy 
and dense lines by his holy hand. Stains. Some wear. Water 
mark on the sheet. The ink is strong and of high quality. Very 
good condition. 
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גיליון דף בקבלה בכתב יד קודש 
בעל 'בת עיני' ו'מבשר צדק'

המפורסם  הקדוש  הרב 

רבי ישכר בער מגזע צבי
אב"ד זלאטשוב ואח"כ בעיה"ק צפת,

מיכל  יחיאל  רבי  הרה"ק  מרן  של  המובהק  תלמידו 
עץ  'פרי  מספר  האריז"ל  כוונות  כתב  בו  מזלאטשוב. 

חיים' למהרח"ו. תקל"ו.
שמע,  הקריאת  לשער  כוונות  היד,  כתב  דף  בגיליון 

השער השמיני ובו העתיק בכתב קדשו הנאה. 
ידו. בשולי כתב היד פגימות  64 שורות בעצם כתב 

רבות וחסרון חלק מ2-3 השורות התחתונות.
 

הרה"ק רבי יששכר דוב בער היה ידיד נעוריו ובן-דודו 
בעת  התיידד  עמו  מבארדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  של 
בער  יששכר  רבי  לוברטוב.  בעיר  יחדיו  שהתגוררו 
ורבי לוי יצחק היו נשואים לבנות דודות ממשפחת 
רבי  ספרד(.  גולי  מצאצאי  )שהיו  מלוברטוב  פרץ 
יששכר בער נשא את בתו של רבי צבי הירש פרץ, 

פרץ  ישראל  רבי  של  בתו  את  נשא  יצחק  לוי  ורבי 
בער  יששכר  רבי  וידידו  יצחק  לוי  רבי  מלוברטוב. 
התקרבו יחדיו לחסידות בעקבות קרוב משפחתם רבי 

אריה ליבוש פרץ )בעל "בית פרץ"(.
]1[ גיליון ניר. 23x19 ס"מ. מצב טוב עם פגמים ניכרים 

בתחתית. מצורף אישור מומחה. 

A leaf on Kabbalah handwritten by 
the author of 'Bas Eini' and 'Mevasser 
Tzeddek' the renowned holy

Rav Rabbi Yissachar Ber
MiGeza Zvi
Av Beis Din of Zlotchov and later of Safed,

the leading disciple of Maran the holy Rav Rabbi 
Yechiel Michl of Zlotchov, on which he wrote 
Kavanos HaArizal from the Sefer 'Pri Etz Chaim' 
by Rabbi Chaim Vital. 1776.
The manuscript contains Kavanos for Sha'ar Kerias 

Shema, the eighth Sha'ar which he copied in his fine holy handwriting. 
64 lines handwritten by him. Many blemishes to the margins of the manuscript and part of the 2-3 lower 
lines is missing. 
The holy Rav Rabbi Yissachar Dov Ber was a childhood friend and cousin of Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchev, whom he befriended when they lived together in Lobratov. Rabbi Yissachar Ber and Rabbi 
Levi Yitzchak were married to the cousins of the Peretz family of Lobratov (who were descendants of 
the exile of Spain). Rabbi Yissachar Ber married the daughter of Rabbi Zvi Hirsch Peretz and Rabbi Levi 
Yitzchak married the daughter of Rabbi Yisroel Peretz of Lobratov. Rabbi Levi Yitzchak and his friend 
Rabbi Yissachar Ber got close to Chassidus following their relative Rabbi Aryeh Leibush Peretz (the author 
of "Beis Peretz"). 
[1] sheet of paper, 23X19 cm. Good condition with considerable blemishes to the lower part. Enclosed is 
confirmation by an expert. 
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מדרש שוחר טוב, על תהלים.
העותק של הרה"ק רבי גרשון 

מרגליות מסקאליט.
פולנאה,  שור,  מגזע  בצלאל  ב"ר  שניאור  דפוס 

]תקנ"ד, 1794[.
עור  חצי  כריכת  ס"מ.   20 דף,  קה-קו  קב,   ,]1[
חדשה עם אותיות מוזהבות. בדף לג חתימת רבי 
גרשון מרגליות מסקאליט, משולבת עם מספור 

הדף.
מרגליות  בן-ציון  ב"ר  גרשון  רבי  הגאה"צ 
יצחק  לוי  רבי  תלמיד  תקצ"ח(   – לערך  )תק"ל 
מברדיטשוב. אב"ד סקאליט וזיטאמיר. מצאצאי 
זלמן  אפרים  רבי  של  קרובו  והמהר"ל,  הב"ח 
מרגליות מבראד וחתנו של רבי יששכר דוב בר 
מגזע צבי אב"ד זלוטשוב בעל "מבשר צדק" על 
נכתב  צדק"  "מבשר  הספר  עין".  ו"בת  התורה 
בידי רבי גרשון מרגליות, שרשם מידי יום ראשון 
את דברי התורה שאמר חותנו מידי שבת. עלה 
נשיא  היה  לערך,  תקע"א  בשנת  ישראל  לארץ 

כולל החסידים ונפטר בצפת.
ונפגע  פגמים  שוקמו  בודדים  בדפים  זמן,  כתמי 

הטקסט, מעט חורי עש, מצב טוב.

Midrash Shocher 
Tov on Tehillim
The copy of the holy Rav 

Rabbi Gershon 
Margolis of Skolit. 

Midrash Shocher Tov on Tehillim. Shneur ben Rabbi 

Bezalel MiGeza Schor Press, Polonye, [1794]. 
[1], 102, 105-106 leaves, 20 cm. New semi-leather 
binding with gilt lettering. On leaf 33, the signature 
of Rabbi Gershon Margolis of Skolit, integrated with 
the pagination of the leaf. 
The Tzaddik gaon Rabbi Gershon ben Rabbi Ben-
Zion Margolis (ca. 1770-1834) a disciple of Rabbi 
Levi Yitzchak of Berditchev. Av Beis Din of Skolit and 
Zhitomir. A descendant of the Bach and the Maharal, 
a relative of Rabbi Ephraim Zalman Margolis of 
Brod and the son-in-law of Rabbi Yissachar Dov 
Ber MiGeza Zvi Av Beis Din of Zlotchov author of 
:Mevasser Tzeddek" on the Torah and "Bas Ayin". 
The Sefer "Mevasser Tzeddek" was written by Rabbi 
Gershon Margolis, who every Sunday used to write 
down the Divrei Torah that his father-in-law said 
on Sabbath. Immigrated to Eretz Yisroel in ca. 
1811, was the president of Kollel HaChassidim 
and passed away in Safed. 

Aging stains, in some leaves, blemishes were 
restored affecting the text, some moth 

holes, good condition. 
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ְׂשפּוֵני
ְטמּוֵני 
ֹקֶדׁש!

'הייליגער טבק 
פושקע'

של הצדיק הנשגב מופת הדור ופועל 
ישועות בקרב ישראל 

רבי ישכר בער הסבא 
קדישא מראדושיץ זיע"א
מגדולי צדיקי החסידות 'שר הרפואה' 

אשר ברכות פיו שידדו מערכות ופעלו 
ישועות. פריט קודש מיוחס ומקודש 

לאין ערוך!
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השתמש  בה  הטבק  קופסת   
והריח ביראת השם, הרה"ק צדיק 
יסוד עולם רבי ישכר בער 'הסבא 
מגדולי  מראדושיץ'  קדישא 
הרבי  הצדיקים,  מרנן  תלמידי 
רבי אלימלך מליז'ענסק, הרה"ק 
הרבי  מסאסוב,  לייב  משה  רבי 
רבי  הרה"ק  'החוזה',  מלובלין 
הקדוש  המגיד  מרימנוב,  מנדל 
מקאזניץ, הרה"ק האוהב ישראל 
והרה"ק היהודי הקדוש  מאפטא, 
שושלת  מייסד  מפרשיסחא. 
צדיקים  המעטירה.  ראדושיץ 
קדושים כינוהו 'שר הרפואה' על 
שם רבות מופתיו וישועות רבות 
רפואה  בענייני  בייחוד  שפעל 
הקדוש  השרף  עניינים.  ובכל 
הביטוי  את  עליו  קרא  מקאצק 

המרעיד 'יחידו של עולם'.
מצוקי  הגדולים,  מתלמידיו 
הצדיקים  ישראל,  רועי  ארץ 
ממאגלניצא,  השרף  הקדושים: 
מראדומסק,  שלמה  התפארת 
משינאווא,  יחזקאל  הדברי 
רבי  משידלובצא,  דוד  נתן  רבי 
יוד  הגוטער  מדז'יקוב,  אליעזר 

מניישטאט, וצדיקי הדור.
עברה  הקדושה  הטבק  קופסת 
דרכו  ממשיך  לבנו  בירושה 
בקודש הרב הקדוש רבי ישראל 
עברה  ומשם  מראדושיץ,  יצחק 
רבי  הרה"ק  לחתנו  בירושה 
נכדו  מבריגל  ליפשיץ  טוביה 
וממשיכו של הארי דביה עילאה. 
הרה"ק רבי טוביה העבירה דורון 
דרשה לאחיינו הרה"צ רבי יצחק 
מרת  את  שנשא  ברנשטיין  דוד 
ליפשיץ  טייטלבוים  לבית  ביילה 
מוסמך  אישור  מצורף  מבריגל. 

דור אחר דור עד הדור הנוכחי.
רבי  הצדיק  העידו  כן,  כמו 
והצדקנית  דאכנער  שמעלקע 
מרת רבקה, צאצאי הרב הקדוש 
מבריגל ומראדושיץ כי אכן זאת 
קופסת הטבק של הסבא קדישא.  
התייחדו  הקודש,  חפצי  כלל  בין 
מצדיקי  ירושה  הטבק  קופסאות 
גדולי  התבטאו  אליהן  הדורות, 
 - והנסתר  הרז  וחכמי  החסידות 

רבות וגדולות.

'Heiliger Tabak Pushke'
of the Tzaddik, the exemplar of the generation and 
miracle worker

Rabbi Yissachar Ber the 
Saba Kaddisha
of Radoshitz,
 one of the greatest of Chassidus, the 'Minister of 

Cure' whose blessings brought forth salvation. An 
invaluable holy pedigreed item! 

The tobacco box which was used and smelled by the holy Rav, 
Tzaddik Yessod Olam, Rabbi Yissachar Ber the 'Saba Kaddisha of 
Radoshitz' one of the greatest disciples of Maranan the Tzaddikim 
Rabbi Elimelech of lizhensk, the holy Rav Rabbi Moshe Leib of 
Sasov, the Rabbi the Chozeh of Lublin, the holy Rav Rabbi Mendel 
of Rimnov, the holy Maggid of Kozhnitz, the holy Rav the Phev 
Yisroel of Apta and the holy Rav HaYehudi HaKaddosh of Pshischa. 
The founder of the grlorious Radoshitz Chassidic dynasty.  The 
holy Saraf of Kock said of his that he was 'Yechido shel Olam'. 
His great disciples included the holy Tzaddikim: the Saraf of Moglanitza, 
the Tiferest Shlomo of Radomsk, the Divrei Yechezkel of Shinava, Rabbi 
Nosson David of Shidlovtza, Rabbi Eliezer of Djikov, the Gutter Yud of 
Neishtat, and the Tzaddikim of the generation. 
The holy tobacco box was inherited by his son, his successor, the holy Rav 
Rabbi Yisroel Yitzchak of Radoshitz, and then by his son-in-law the holy 
Rav Rabbi Tuvya Lifshitz of Brigel the grandson and successor of the Ari 
Dvei Ilaya. The holy Rav Rabbi Tuvya gave the box as a gift to his nephew 
the Tzaddik Rav Rabbi Yitzchak David Bernstein who married Mrs. Beila 
of the Teitelboim-Lifshitz family of Brigel. Enclosed is confirmation 
generation after generation until the present one. 
In addition, the Tzaddik Rabbi Shmelkeh Dachner and the pious Mrs. 
Rivkah, the descendants of the holy Rav of Brigel and Radoshitz testified 
that this is indeed the tobacco box of the Saba Kaddisha. 
Among all holy artifacts, tobacco boxes are oustanding and the greatest of 
Chassidus and Kabbala said great things about them. 
Kabbalistic and Chassidic Seforim deal with the importance and holiness 
of artifacts of Tzaddikim. Following are just a few examples: 
In Midrash Raba Shir HaShirim 81 on the verse "לריח שמניך טובים":

In the Beis Midrash of R.A. there was a special stone on which 
he sat. Once, R. Yehoshua entered and started kissing that 
stone, saying: "This stone is similar to Mount Sinai and this 
upon which he sat is like Ark of the Covenant".
Chasssam Sofer on Parashas Toldos: 

...אבל נלע"ד דמשמע בירושלמי ר"פ ואלו מגלחין דבמלבושיו של אדם 
יאצל  והלובש אותם אחריו  וה"ה בהיפוך  נאצלים מקדוש של הלובש 
עליו מאותו הרוח לטוב ולמוטב בסוד אשר ילבשם תחתיו מבניו... כשם 
יעקב  שנתברך  עכשיו  ה"ה  שלי  מחמדה  מלבושים  ע"י  עליו  שנאצל 
באותן מלבושים ושוב לובשם עשו עתה א"כ מהראוי שע"י המלבושים 
יאצל גם עליו מהברכוח וזה הלא אצלת לי ברכה ע"י המלבושים והשיב 

לו יצחק אה"נ..." 
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בחשיבות  רבות  עוסקים  והרז,  החסידות  הקבלה,  ספרי 
וקדושת חפצי הצדיקים. לפנינו אך אחדים שבהם:

שמניך  לריח  הפסוק  על  פ"א  השירים  שיר  רבה  במדרש 
טובים:

ובית מדרשו של ר"א היה עשוי כמין ריס ואבן אחת היתה 
יהושע  ר'  נכנס  לישיבה, פעם אחת  לו  מיוחדת  והיתה  שם 
התחיל ונושק אותה האבן ואמר האבן הזאת דומה להר סיני 

וזה שישב עליה דומה לארון הברית...
חתם סופר פרשת תולדות:

מגלחין  ואלו  ר"פ  בירושלמי  דמשמע  נלע"ד  "...אבל 
וה"ה  הלובש  של  מקדוש  נאצלים  אדם  של  דבמלבושיו 
בהיפוך והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו הרוח לטוב 
שנאצל  כשם  מבניו...  תחתיו  ילבשם  אשר  בסוד  ולמוטב 
עליו ע"י מלבושים מחמדה שלי ה"ה עכשיו שנתברך יעקב 
באותן מלבושים ושוב לובשם עשו עתה א"כ מהראוי שע"י 
המלבושים יאצל גם עליו מהברכוח וזה הלא אצלת לי ברכה 

ע"י המלבושים והשיב לו יצחק אה"נ..."
טבק פושקע: 

טבק  קופסת  הייתה  מצאנז,  חיים  הדברי  בעל  הרה"ק  ברשות 
מיוחסת, למרות שמעודו לא הריח בטבק. בערב 'כל נדרי' היה בנו 
הילד הרה"ק מטשחויב במצב מסוכן ביותר. בתו של הדברי חיים 
שלום  למען  שיתפלל  נרגשות  בו  להפציר  והחלה  לאביה  ניגשה 
לעניינים  ליבו  שת  אשר  מי  ואמר:  נענה  חיים  הדברי  אך  הילד. 
כאלו בשעה נשגבת זו. הבת המשיכה להפציר ולהתחנן עד שאביה 
נעתר לה ואמר: 'שימי על הילד את קופסת הטבק הזאת, הוא עוד 

יאריך ימים ויפעל ישועות'.
קופסת  על  ימיו  כל  ושמר  אכן הרה"ק מטשחויב החלים מחוליו 
רבים,  מזור לחולים  ידה המציא  ועל  הטבק היקרה מכל משמר, 
המקשה- או  החולה  גוף  על  הקופסא  את  להניח  מצווה  כשהוא 

חיפשוה  מביתו!  נעלמה  היקרה  וקופסת הטבק  היום,  ויהי  לילד. 
נפש-מרובה,  עגמת  לו  גרם  הדבר  נמצאה.  לא  והיא  מקום,  בכל 
והוא השיח את צערו אצל אחיו הרה"ק משינאווא. אמר לו הרה"ק 
זקוק  אינו  אבינו[  של  ]בנו  א-קינד  טאטנ'ס  "דעם  בפסקנות: 

לקופסה של טבק, בכוחו לפעול ישועות גם בלעדיה!".
על רוח-תשובה שהערה הרה"ק מטשחויב על בחור פורק עול בכח 
קופסת הטבק מסופר, שבהיות הרה"ק מטשחויב באחד הכפרים 
לתרבות  יצא  שבנו  בבכי  ומירר  אחד  איש  אליו  באל  בהונגריה, 
התורה  את  גוו  אחרי  והשליך  ולסטודנט  למשכיל  נהפך  רעה, 
ומצוות, בלי להחזיק אפילו בשמירת שבת וכדומה. יעץ לו הרה"ק 
שיראה להביא את הבן אליו, ואז יראה כדת מה לעשות. כשהגיע 
הבן הביתה ביקש ממנו אביו שיבוא עמו רק הפעם לבית הכנסת. 
בבית הכנסת הראה  בהיותם  אביו.  והלך עם  הבן לבקשה  נעתר 
האב להרה"ק מטשחויב על בנו, וכשראהו רץ אליו הרה"ק וכיבדו 
להריח טבק מקופסתו. כנראה שמשום כבוד הצדיק ואביו ונוכחות 
הקהל לא ההין לסרב ולקח באצבעותיו קמצוץ טבק והריחו. ויהי 
כאשר אך הריח קצת מריחו הטוב של הטבק נהפך ונהיה לאיש 
אחר ורגשות חרטה החלו לפעפע בו, עד שביקש שיביאו לו את 
התפילין שקנה לו אביו כשנכנס לעול המצוות, שכבר זמן רב לא 
הניחם. מאותו יום שב בתשובה שלימה עד שנעשה בעל תשובה 

גמור והתנהג כיהודי כשר לכל דבר.
הטבק  קופסת  הייתה  מוויזניץ  ישראל'  ה'אהבת  הרה"ק  ברשות 
בכל  לפניו  עמדה  והיא  מנעשכיז  מרדכי  רבי  מהרה"ק  המיוחסת 
תפילות הימים הנוראים. גם אצל בנו הרה"ק האמרי חיים הייתה 
הקופסא מונחת כל תפילות הימים הנוראים ומפעם בפעם הריחו 
מאשר  יותר  מהקופסא  מריח  אני  התבטא:  ישראל  האהבת  בה. 

מהטבק...

Tabak Pushke: 
The holy Rav author of the 
'Divrei Chaim' of Sanz had in his 
possession an exclusive tobacco 
box, though he never smelled 
from it. Before 'Kol Nidrei' Erev 
Yom Kippur, his son the holy Rav 
of Czchów as child was in a very 
dangerous state. The daughter of 
the Divrei Chaim requested her 
father to pray for the child but 
the Divrei Chaim exclaimed who 
can think of these things in such 
a high moment. The daughter 
did not give up until her father 
relented and said: 'lay the tobacco 
box on the child and he will yet 
live a long life and bring forth 
salvations'.
Indeed, when the holy Rav of 
Czchów recovered from his 
sickness he safeguarded this 
exclusive tobacco case his whole 
life, and he cured many sick 
people, by instructing to put 
this box on the body of the sick 
or women in childbirth. One 
day the exclusive tobacco box 
disappeared from his house! 
They searched everywhere, but 
could not find it. This caused him 
much anguish, and he discussed 
his distress with his brother 
the holy Rav of Shinova. The 
holy Rav told him "The son of 
our father does not need to rely 
on this tobacco box, it is in his 
power to bring forth salvation 
even without it".
On the subject of repentance, the 
holy Rav of Czchów inspired a 
youth who went astray with the 
tobacco box: It is told, that when 
the holy Rav of Czchów was in 
one of the villages in Hungary, 
someone came to him crying 
bitterly about his son that went 
astray, became a maskil (educated 
student) and disregarded the 
Torah and its commandments, 
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not even keeping Shabbat and the like. The holy Rav advised him to 
bring his son to him, and then he will see what he can do. When the 
son arrived home his father asked him to come with him this one 
time to the synagogue. The son agreed to his request and went with 
his father. When at the synagogue, the father showed the holy Rav of 
Czchów his son, when the holy Rav saw him he ran towards him and 
offered him to smell from his tobacco box. It seems that for the honor 
of the Sage and his father he did not decline and took a pinch with 
his fingers and smelled the tobacco. And so it was that after smelling 
but a little of the good smell of the tobacco he became a different 
person and feelings of remorse overcame him until he requested the 
Tefillin his father had bought for him by his Bar Mitzva, which he 
has not put on for a very long time. From that day he fully repented 
and became a complete Baal Teshuva and a proper Jew.
The holy Rav the 'Ahavas Yisroel' of Vizhnitz possessed the exclusive 
tobacco box of the holy Rav Rabbi Mordechei of and he kept it before 
him during the prayers on Yamim Noraim. His son the holy Rav 
the "Imrei Chaim of Vizhnitz also had the tobacco box before him 
during all the prayers on the Yamim Noraim and from time to time 
he smelled from it. The Ahavas Yisroel said: "I smell more than the 
tobacco…"
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מכתבי כ"ק אדמו"ר הרה"צ

רבי שלום 
מיכאלאוויטש

מבראד -ראדוויל
לאגודת ישראל.

ובחתימת  יד  בכתב  מכתבים  שני 
מיכלוביץ  שלום  רבי  הצדיק  האדמו"ר 
בעיר  מגוריו  בימי  ראדוויל,  מבראדי 
ראשון לציון, להקמת וכינון סניף אגודת 
1952-[ תשי"ג-תשי"ד  במקום.  ישראל 

.]1954

ס"מ.   27x20 רשמי.  מכתבים  נירות   ]2[
דיו  כתמי  חלקית.  מקורעים  תיוק  נקבי 
טוב  מצב  כהה.  ניר  קלים.  קרעים  קלים. 

מאוד. 

כ"ק מרן אדמו"ר רבי 
ברזובסקי  נח  שלום 
שלום  הנתיבות  בעל 
)תרע"א  מסלונים 
 -  1911 תש"ס.   -
מחשובי   .)2000
בדורנו  האדמורי"ם 
מנהיגי  מגדולי 
החרדית,  היהדות 
מראשי מועצת גדולי 
התורה וחברי נשיאות 

וועד הישיבות.

16X11 ס"מ .מצב טוב 
מאוד.

Letters by the Holy 
Admor
Rabbi Sholom 
Michaelovich
of Brody
to Agudas Yisroel

Two letters handwritten and signed by 
the Admor the Tzaddik Rabbi Sholom 
Michaelovich of Brody Radvil, from when 
he lived in Rishon leZion, about establishing 
a branch of Agudas Yisroel there. [1952-
1954].

[2] official stationeries. 27X20 cm. Filing 
perforations, partly torn. Minor ink 
stains. Small tears. Dark paper. Very good 
condition. 

Maran the holy Admor Rabbi 
Sholom Noach Berezovsky 
author of Nesivos Sholom of 
Slonim (1911-2000). One of the 
most important Admorim in our 
generation and one of the greatest 
leaders of the Haredi community, 
one of the leaders of Moetzes 
Gedolei HaTorah and a 
member of the presidency 
of Va'ad HaYeshivas. 

16X11 cm. Very good 
condition. 
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מכתב תודה להחזקת תורה 
וחסידות בכתב יד קודש 

כ"ק מרן הנתיבות 
שלום מסלונים.

ירושלים, תשל"ז - 1977.

Letter of gratitude for supporting
Torah and Chassidus handwritten by

Maran the Nesivos
Sholom of Slonim.
Jerusalem, 1977.
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שני מכתבים מאת כ"ק האדמו"ר 
היקרא דמלכא

רבי מרדכי 
מזוועהיל

בענייני ציבור וצדקה. 

ירושלים, תשכ"ג - 
תשל"ג.

Two letters by the
holy Admor

Rabbi Mordechai
of Zvhil
on public matters and 
charity. Jerusalem, 1963-
1973. 

הראשון  *המכתב 
)הנדפס על נייר מכתבים 
בחתימת  וחתום  רשמי 
יד קדשו( כותב כ"ק מרן 
דמלכא  היקרא  אדמו"ר 
מזוויעהל בענייני הציבור 
להתאגד  החיוני  ובצורך 
כולם תחת שורות אגודת 
"חבר  בבחינת  ישראל 

אני לכל אשר יראוך".
)הכתוב  השני  *במכתב 
ידו(  כתב  בעצם  כולו 
האדמו"ר  כ"ק  עוסק 
ומגבית  צדקה  בענייני 
פארק.  בבורו  שנעשתה 

המכתב מסתיים בברכות פיו. 

לוט]5[ מכתבים מבתי אדמורי"ם 
צדיקים מהדור האחרון כתובים 

וחתומים על ידי המשמשים 
בקודש ונאמני ביתם. 

שמשו  מאת  גלויה  גבי  על  מכתב   *
האש  בעל  הגה"ק  כ"ק  של  ומזכירו 
לירושלים  נשלח  אשר  מאוז'רוב  דת 
בו הוא מזכיר את המקובל הירושלמי 
הנודע רבי משה יאיר וויינשטוק. ניו 

יורק, שנות החמישים לערך. 
* שני מכתבים מאת משמשו בקודש 
של הרה"ק בעל האמרי חיים מויז'ניץ 
רזמוביץ  דוד  יצחק  רבי  הרה"ח 
העוסקים בענייני שמחות וצדקה. בני 

ברק, תשכ"ו - כ"ז.
*מכתב מאת משמשו של כ"ק הרה"ק 
רבי יעקב מפשעווארסק הכותב בשם 
רבי  הרה"ק  )בת  הצדקת  הרבנית 
לסכום  המצורף  מכתב  איציק'ל( 
צדקה ששלחה. אנטווערפען, תש"מ.

ביתו  ונאמן  משמשו  מאת  מכתב   *
מצאנז  יציב  הדברי  בעל  הרה"ק  של 
קלויזנבורג הרה"ח רבי בן ציון רייך. 

יוניון סיטי, תשמ"ד.
ניירות  על  נדפסו  המכתבים  כל 
הצדיקים  של  רשמיים  מסמכים 
מצב  משתנים,  גדלים  האדמורי"ם. 

כללי טוב מאוד.

* The first letter (printed 
on official stationery 
and with his holy 
handwritten signature) 
deals with public matters 
and the need to unite 
under Agudas Yisroel  
tantamount to "חבר אני 
."לכל אשר יראוך
* The second letter 
(handwritten entirely by 
him) deals with charity 
matters and a fundraiser 
in Borough Park. 

Collection of [5] letters by important 
Admorim houses written and signed 
by their Meshamshim BaKodesh and 
their confidantes.
* Letter by the Shamash of the holy Gaon 
author of Esh Das of Ozharov which was 
sent to Jerusalem and which refers to the 
renowned Jerusalemite Kabbalist Rabbi 
Moshe Yair Weinstock. New York, ca. 1950s. 
* Two letters by the Meshamesh BaKodesh 
of the holy Rav author of the Imrei Chaim 
of Vizhnitz the important Rav Rabbi 
Yitzchak David Resmowitz, dealing with 
Semachos and charity. Bnei Berak, 1966-67.
* Letter by the Meshamesh of the holy 
Rav Rabbi Yaakov of Pshewarsk the holy 
Rav Rabbi Yechezkel Klaksblad in which 
he writes on behalf of the Rebbetzen (the 
daughter of the holy Rav Rabbi Itzikel) a 
letter added to a sum she sent for charity. 
Antwerp, 1980. 
* A letter by the Meshamesh and confidante 
of the holy Rav author of Divrei Yatziv of 
Sanz Kloisenburg the holy Rav Rabbi Ben 
Zion Reich. Union City, 1984. 
All the letters were printed on official 
stationery. Size varies. Good general 
condition. 
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לוט מכתבים חשובים מאת 
כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל 

שרגא מסטראפקוב זי"ע. 
תשי"ג ואילך.

כ"ק אדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ 
)תרס"ח  מסטראפקוב  הלברשטאם 
מצאצאי   ,)1994  -  1908 תשנ"ה.   -
ומגזע  עילאי  דבי  הארי  בעל  הרה"ק 

הרה"ק מצאנז.
גדלים משתנים, מצב כללי טוב מאוד.

שלושה מכתבי קודש בענייני צדקה ובענייני 
השעה והזמן, בכתב יד קודש

הרה"ק רבי מאיר לייפער מקליוולאנד
בכור בניו של הרה"ק רבי בערטשי' מסאטמאר, 
מהרבנית הצדקת מרת רחמה מירל לייפער ובני 

המשפחה. לאס אנדזשלאס, ת"ש ]1940[.

קיפול.  סימני  שונים.  וגדלים  מצבים  מכתבים.   ]3[
מעט בלאי. מצב כללי טוב - טוב מאוד.

Collection of letters by the holy Admor Rabbi Yechezkel Sheraga of Stropkov, 
some of them rare and important. 1953 and onwards. 

The holy Admor Rabbi Yechezkel Sheraga Lifshitz-Halberstam of Stropkov (1908-1994) was born to his 
father Rabbi Yissachar Dov Lifshitz of Ungvar (a descendant of the holy Rav author of HaAri Dvei Ilai) 
and his mother Mers. Beila, a descendant of the Sanz 
Size varies, very good general condition.  

Three holy letters on charity and urgent 
matters, handwritten by the holy Rav
Rabbi Meir Leifer of Cleveland,
the eldest son of the holy Rav Rabbi Bertzi 
of Satmar, and by the pious Rebbezten Mrs. 
Ruchama Mirel Leifer and other family 
members. Los Angeles, [1940]. 

[3] letters. Size and condition vary. Fold marks. 
Some wear. Good-very good general condition.  
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מכתב עוז ידידות מלא 
ברכת השם בכתב יד 

הרה"ק הצדקת 
יוסף מפיטסבורג 

לאחיו רבי מאיר 

מקליוולנד 

עוז  מלא  ארוך  מכתב 

תרי  הני  בין  ידידות 
הרה"ק  דדהבא  צנתרי 
מפיטסבורג בעל 'צדקת 
הרה"ק  לאחיו  יוסף' 
מקליוולנד.  מאיר  רבי 
 - תרפ"ח  פיטסבורג, 

 .1928
 

רשמי  מכתבים  ניר   ]1[
מפיטסבורג.  הרה"צ  של 

יצויין כי במקור הבלאנק מופיעה טעות 
במקום  מסאקער'  בערצי  ר'  'בהגה"ק 
קיפול  סימני  'סאטמאר'.  או  סאקמער' 

עם קרעים קלים. טוב מאוד.

וישועות,  ברכות  איגרת 
כתובה כולה בכתב יד קדשו 

של

אדמו"ר  מרן  כ"ק 
זוסיא  משולם  רבי 

מטשערנאביל,

הפונה לשאר בשרו כ"ק מרן 

הרה"צ  מציעשנוב  אדמו"ר 
שרגא  יחזקאל  שלו'  רבי 
למען  במכתב  הלברשטאם 

הכנסת כלה וענייני צדקה.

אויר  איגרת  ניר   ]1[
הרבי  בלאנק  עם  רשמי 
 28x18 מטשערנאביל. 
ידו  בכתב  כתוב  ס"מ. 
מעבר  בחתימתו.  וחתום 
האדמו"ר.  חותמת  השני 
בלאי  מעט  קיפול.  סימני 

קל. מצב טוב מאוד.

Letter of 
f r i e n d s h i p 
full of Birkas 
H a s h e m 
handwritten 
by the holy 

Rav

the Tzidkas Yose
of Pittsburgh
to his brother Rabbi Meir 
of Cleveland. 

A lengthy letter of friendship 
by the holy Rav of Pittsburgh 
author of 'Tzidkas Yosef ' to 
his brother the holy Rav Rabbi 
Meir of Cleveland. Pittsburgh, 
1928.

[1] official stationery of the holy Tzaddik of Pittsburgh. It should 
be noted that in the original blank, a mistake appears: 'The son of 
the Gaon Rabbi Berchi of Saker' instead of Sakmer or Satmar. Fold 
marks with small tears. Very good condition.  

Letter of blessings 
and salvation, 
handwritten 
entirely by the 
holy Maran 

the Admor Rabbi 
Meshulam Zussia of 
Chernobyl,
who is appealing to his relative 
the holy Maran the Admor 
of Tzieshnov the Tzaddik 
Rav Rabbi Sholom Yechezkel 
Sheraga Halberstam in a letter 
for Hachnasas Kalah and charity 
matters. 

[1] official airmail letter with the 
blank of the Rav of Chernobyl. 
28X18 cm. Handwritten and signed 
by him. On the back, the Admor's 
stamp. Fold marks. Slight wear. Very 
good condition. 
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מכתב ברכות נדיר 
וארוך ביותר כולו 

בכתי"ק זקן צדיקי הדור 

כ"ק מרן אדמו"ר 
מראחמיסטריווקא

מכתב ארוך ונדיר, כתוב כולו 

האי  של  קדשו  כתב  בעצם 
של  אוהבן  ופרישא,  צדיקא 
רבי  מרן אדמו"ר  כ"ק  ישראל 
מראחמיסטריווקא  יצחק  חי 
שליט"א, עמוס וגדוש בברכות 
ברוקלין,  המאליפות.  פיו 

תשמ"ד. 
מקורית  המעטפה  מצורפת 
כ"ק  כתב  עליה  רשמית, 
הנמען  שם  את  שליט"א 

בעצם כתי"ק. 
כנפש ידידם הדורש שלומם 
 - חפצה  ונפש  בלב  הטוב 
המלאה  ידו  חתימת  מקום 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
א  ק ו ו י ר ט ס י מ ח א ר מ

שליט"א. 

 28x22 .1[ ניר מכתבים רשמי[
של  ידו  בכתב  כולו  ס"מ. 
האדמו"ר שליט"א ובחתימתו. 
קרעים  כתמים.  קיפול.  סימני 
הקיפול.  סימני  ע"ג  קלילים 
של  הרשמית  המעטפה  כולל 
טוב   - טוב  מצב  האדמו"ר. 

מאוד. 

'May his horn be exalted in all matters cure and salvation 
satisfaction and pleasure'. 
Rare, lengthy letter of blessings handwritten entirely by the 
eldest Tzaddik of the generation the holy Maran

the Admor of Rachmistrivka. 
Rare, lengthy letter handwritten entirely by the holy Maran the Admor Rabbi 
Chai Yitzchak of Rachmistrivka Shalita, laden with his blessings. Brooklyn, 
1984. 
Enclosed is the original official envelope, on which the holy Admor Shalita handwrote the addressee's name. 
The letter ends with the full handwritten signature of the holy Maran the Admor of Rachmistrivka Shalita.
The holy Maran the Admor Rabbi Chai Yitzchak of Rachmistrivka, the eldest Tzaddik of our generation. Was born 
in Jerusalem to the Holy Rav Rabbi Yochanan of Rachmistrivka. His grandfather the Holy Rav Rabbi Shimshon 
Nachumtshe served as the Sandek during his Bris. In his youth, he studied at the Etz Chaim Talmud Torah and 
yeshiva and was close to the Gaon Rabbi Isser Zalman Meltzer. Was admired and beloved by the Tzaddikim of 
Gur, Belz and Zvihl. 
[1] official stationery. 28X22 cm. Handwritten entirely by the Admor Shalita and with his signature. Fold marks. Small 
tears along the fold lines. With the Admor's official envelope. Good-very good condition. 
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נדיר ומקודש!
חתימת כתב יד קדשו של הרה"ק

בעל השפת אמת מגור
נישואין,  על מסמך רשמי של אישור 
תרנ"ז  קלווריא,  גורה  הרוסית  בשפה 

.1897 -

נישואין  על  הרוסית  בשפה  רשמי  אישור 
שהתקיימו בחצר הישיבה בגור על ידי 'רב 
הישיבה' 'אריה ליב אלטר'. כתוב כולו בשפה 
בחתימות  פעמים  שלוש  וחתום  הקרילית 

בעצם כתב יד קדשו. 

רבי  הקדוש  הרב  אמת'  'השפת  רשכבה"ג 
תרס"ה.   - ]תר"ז  מגור  לייב  אריה  יהודה 
פולין. ספרו  צדיקי  מגדולי   .]1905  -  1847
בעולם  ביותר  החשובים  היסוד  מספרי  הק' 

החסידות.

]1[ דף, כתוב משני צדדיו ברוסית, למעלה 
מ-30 שורות בכל עמוד, 31 ס"מ. עם חתימות 
ה"שפת אמת" ברוסית, וכן חתימות העדים 
שיקום  הרשויות.  מטעם  הנישואין  ורשם 

בקרטון קל. קרעים קלים בתחתית הדף.
מצב טוב מאוד.

on an official marriage certificate, in 
Russian, Góra Kalwaria, 1897.

Official certificate, in Russian, for a marriage that 

took place in the courtyard of the yeshiva in Gur by 
the 'Rav of the yeshiva' 'Aryeh Leib Alter'. Written in 
Cyrillic and signed three times by his holy hand. 

The Gaon the 'Sefas Emes' the holy Rav Rabbi Yehuda 
Aryeh Leib of Gur [1847-1905] one of the greatest 
Tzaddikim of Poland of all time. His holy Sefer the 
Sefas Emes, one of the basic and most impoartnt Sefer 
in the Hassidic world.

[1] leaf, written on both its sides in Russian, more 
than 30 lines per page, 31 cm. With signatures of the 
Sefas Emes in Russian as well as the signatures of the 
witnesses and the governmental marriage registrar. 
Minor restoration to the card. Small tears to the lower 
part of the leaf. Very good condition.   

Rare and holy! 
Handwritten signature of the Holy 
Rav author of

Sefas Emes of Gur
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אישור נישואין 
רשמי חתום 

בחתימת הרה"ק 

רבי נחמיה 
אלתר,

אמת בנו של מרן  השפת  הרה"ק 

אמת'  'שפת  ישיבת  וראש  מגור 
לנישואי ר' יוסף קונסנס מ'היושבים' 
בחצר הק' גור ומהמקורבים למרן 
ירושלים,  אמת.  האמרי  הרה"ק 

תרפ"ז. 

הנישואין  אישור 

נערך בכתב סופר 
ועליו חתם הרה"ק 
נחמיה אלטר  רבי 

את חתימת ידו.
העדים  שמות 
ם  י ד י ס ח ה
רבי  המפורסמים 
יחזקאל מילשטיין 
אברהם  ור' 
ליכטשיין  מרדכי 
צדיקי  ממשפחת 
ונכד  גור  בית 
הרי"מ.  החידושי 
מופיעה  מלבדם, 
רבי  חתימת 
הלוי  ראובן  ברוך 
מזכיר  יונגרייז 
וועד  של  ראשי 
והביד"ץ  העיר 
מרדכי  זיסל  ורבי 
ג  ר ע ב ד ל ו ג

המזכיר.
הרה"ק רבי נחמיה 
גם:  ]נכתב  אלתר 
אלטר או: אלטער[  
]תרל"ה-תש"ב[ 
השלישי  בנו 
מרן  הרה"ק  של 

האמרי  הרה"ק  מרן  אחי  מגור,  אמת  השפת 
שמחה  הלב  הרה"ק  מרן  של  וחותנו  אמת 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  הוא  היחיד  נכדו  מגור. 
מגור שליט"א.. ]1[ גיליון ניר רשמי של ועד 

העיר.
מקורעים.  תיוק  נקבי  בדף.  קרע  ס"מ.   34x22

בלאי קל. כתמי דיו וכתמים. מצב טוב.

Official marriage certificate signed 
by the holy Rav

Rabbi Nechemya 
Alter,
the son of Maran the holy Rav the Sefas 
Emes of Gur and the Rosh Yeshiva of the 
Sefas Emes Yeshiva. of the marriage of R. 
Yosef Consense, a member of the holy 
court of Gur and close to Maran the holy 
Rav the Imrei Emes. Jerusalem, 1927. 

The marriage 
certificate was written 
by a scribe and hand-
signed by the holy 
Rav Rabbi Nechemya 
Alter. The names 
of the renowned 
Chassidic witnesses 
Rabbi Yechezkel 
Milstein and R. 
Avraham Lichtstein 
of the family of 
Tzaddikim of Gur 
and the grandson 
of the Chidushei 
haRim. In addition, 
the signature of 
Rabbi Baruch 
Reuven Jungreis the 
chief secretary of the 
city committee and 
Beis Din Tzeddek 
and Rabbi Zissel 
Mordechai Goldberg, 
the secretary. 
The holy Rav Rabbi 
Nechemya Alter 
[1875-1942] the third 
son of the holy Rav 
Maran the Sefas Emes 
of Gur, the brother of 
Maran the holy Rav the Imrei Emes  and the in-law of 
the holy Rav the Lev Simcha of Gur. His only grandson 
is the holy Maran the Admor of Gur Shalita. [1] official 
stationery of the city committee.
34X22 cm. A tear to the leaf. Torn filing perforations. Slight 
wear. Ink stains and other stains. Good condition. 
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הבית  הרה"ק  של  הנישואין  אישור 
ישראל מגור שסודרו בידי אביו הרה"ק 

האמרי אמת מגור. ירושלים תש"ח

מסמך היסטורי חשוב! 
אישור הנישואין הרשמי של העדה החרדית, 
לנישואי הרה"ק הבית ישראל מגור, בנישואיו 
תש"ח,  בשנת  פערל,  מרת  הצדקנית  לרבנית 
רשכבה"ג  אביו  פטירת  לפני  אחדים  חדשים 

האמרי אמת מגור. 
היו אלו סידור הקידושין האחרונים של מרן 

האמרי אמת מגור. 
בשורת 'שם האב ומשלח ידו' נכתב -אברהם 
מרדכי אלתר - רב. הנישואין התקיימו בתאריך 

ח"י כסלו תש"ח. 
הנישואין  אישור  שטר  על  החתומים  העדים 
רבי  והמפורסם  הנודע  החסידי  המלחין  הינם 
רבי  הוותיק  החסיד  והגבאי  תלמוד  יעקב 
בבית המדרש  ראשי  גבאי  בינקה,  נח  יהושע 

גור בימי הרה"ק הבית ישראל. 
כ"ק  נכתב:  הקידושין  מסדר  הכיתוב  תחת 

אדמו"ר מגור שליט"א. 
 23x21 .1[ ניר רשמי[
תיוק  נקבי  ס"מ. 
מצב  קיפול.  וסימני 

טוב מאוד. 

Marriage Certifictae of the Holy Rav the 
Beis Yisroel of Gur, whose Father the Holy 
Rav the Imrei Emes of Gur was the Mesader 
Kiddushin. Jerusalem 1947

Important historical document!
The official marriage certificate of the Edah HaChareidis, 
for the marriage of the holy Rav the Beis Yisroel of 
Gur to the pious Rebbetzen Mrs. Perl, in 1947, several 
months before the passing of his father the holy Gaon 
the Imrei Emes of Gur. 
This was the last Siddur Kiddushin of Maran the Imrei 
Emes of Gur. 
In the line of "Father's name and occupation' it was 
written - Avraham Mordechai Alter - Rav. The marriage 
took place on the 18th of Kislev 1947.
The witnesses who signed the document are the 
renowned Chassidic composer Rabbi Yaakov Talmud 
and the senior Gabai the Chassid Rabbi Yehoshua Noah 
Binka, the chief Gabai at the Beis Midrash of Gur in the 
days of the holy Rav the Beis Yisroel. 
Beneath the inscription Mesader Kiddushin it was 
written: The Holy Admor of Gur Shalita.
[1] official 
stationery. 
23X21 cm. Filing 
perforations and 
fold marks. Very 
good condition.  
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אישור נישואי

הרה"ק הפני 
מנחם מגור

שסידר אביו הרה"ק האמרי אמת מגור

תעודת אישור נישואין רשמית של העדה החרדית 

פרושים וחסידים, מנישואי הרה"ק הפני מנחם מגור 

בן זקוניו של ראש גולת אריאל הרה"ק האמרי אמת 

מגור, עם נכדת אחי אביו הרבנית הצדקנית מרת 

ציפורה אלתר. ירושלים תש"ו-1946. 

שני העדים החתומם על שטר אישור הנישואין 

הינם מחשובי העדה וגדוליה. החסיד רבי מנחם 

מנדל שרייבום, בנו של רבי 'שמחה מורה הוראה' 

שהיה מוראה ההוראה בעיירת גור. הגבאי החסיד 

המפורסם רבי יהושע נח בינקה גבאי בית המדרש 

הגדול בגור בימי הרה"ק הבית ישראל ומרושמי 

תורותיו העיקריים של הרה"ק האמרי אמת מגור. 

]1[ דף נייר רשמי 21X21 ס"מ; סימני קיפול. נקבי 

תיוק. מעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד

מסמך
!Holy hHistorical Documentהיסטורי קדוש!

Marriage Certifcate of the
Pnei Menachem of Gur 
whose Father the Imrei Emes was the 
Mesader Kiddushin

Official marriage certificate of HaEdah 
HaChareidis Prushim and Chassidim, for the 
marriage of the holy Rav the Pnei Menachem of 
Gur, the youngest son of the holy Rav the Imrei 
Emes of Gur, to the granddaughter of his father's 
brother the pious Rebbezten Mrs. Tzipora Alter. 
Jerusalem, 1946.
  
The two witnnesses who signed the marriage 
certificate are two of the most important and 
greatest Gur Chassidim: the Chassid Rabbi 
Menachem Mendel Schreibom, the son of 
Rabbi 'Simcha More Hora'ah' of Gur and the 
renowned Chassid Gabai Rabbi Yehoshua Noah 
Binka, the Gabai of the great Beis Midrash of 
Gur during the lifetime of the holy Rav the Beis 
Yisroel, who wrote down the Torah of 
the holy Rav the Imrei Emes of Gur. 
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'אחר הבחירות
הפנימיות'

מקבץ בענייני הכלל מאת

כ"ק מרן אדמו"ר
הפני מנחם מגור

בחתימת  ציבור  ענייני  של  וחשוב  קטן  מקבץ 
מגור,  מנחם  הפני  אדמו"ר  כ"ק  מרן  יד  ובכתב 
בשנות כהונתו כראש ישיבת שפת אמת וכמנהיג 

אגודת ישראל. 
]3[ פריטי ניר. גדלים ומצבים שונים. נקבי תיוק. 

מצב כללי טוב מאוד. 

'After the Internal 
Elections' 
Collection on Public Matters by Maran

the Holy Admor the 
Pnei Menachem of 
Gur
[3] paper items. Size and condition vary. Filing 
perforations. Very good general condition. 
of Rabbi 'Simcha More Hora'ah' of Gur and 
the renowned Chassid Gabai Rabbi Yehoshua 
Noah Binka, the Gabai of the great Beis 
Midrash of Gur during the lifetime of the holy 
Rav the Beis Yisroel, who wrote down the 
Torah of the holy Rav the Imrei Emes of Gur. 
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בעל התהילים' 'דער גוטער יוד' מגדולי הצדיקים 
בפולין, הוא וצאצאיו אחריו. 

מגאסטינין  הקדוש  הצדיק  השתמש  זה  בסידור 
העריצו  אותה  ולתהילה,  לשם  הנודעת  בעבודתו 
קרא  מקאצק  השרף  ורבו  עליונים,  צדיקי  והשגיבו 
עליו שהוא מל"ו הצדיקים שבדור. הרה"ק השפת אמת 
מגור אמר כי בכל עת בה אומר בתפילה את התיבות 

'ושים חלקנו עמהם' מכוון הוא לצדיק מגאסטינין. 
הסידור,  דפי  אורך  בכל  ניכרים  רבים  שימוש  סימני 
בו השתמש בכל ימות השנה. בולטים במיוחד כתמי 
כוסות  ארבע  סימני  וביומו,  שבת  לליל  בקידוש  יין 
בעבודתו  הקדוש  הצדיק  דמעות ששפך  הסדר,  ליל 
המלאות  עשרה  שמונה  בתפילות  במיוחד  הנשגבה 

בסימני משמוש הידיים, בתפילת נעילה בסדר כפרות 
ועוד. כן קיימים כמה דפים שהוספו בכתב יד! 

יחיאל  ר'  הצדיק  'הרב  בעלות  רישום  השער  בדף 
מאיר מגאסטינין' וכן 'הרב הצדיק ר' יחיאל מאיר'. על 
העותק חתימות רבות וחותמת בנו הק' ממשיך דרכו 
של הרה"ק מגאסטינין רבי ישראל משה מפראשקוב 
פעמים.  כמה  מאיר'  יחיאל  מורינו  מורה  בן  'משה 
כמו כן רישומי בעלות שונים, יתכן כקוויטלאך ובהם 

התיבות 'פיעטרקובסקי' 'פראנקענטאל'. 
]תקע"ו-תרמ"ח,  יחיאל מאיר מגוסטינין  הרה"ק רבי 
התהילים'  'בעל  בכינויו  ונשגב  נערץ   ]-1816-1888
יוד מגוסטינין' מצדיקי הדור בפולין לאחר  'הגוטער 
שהורשו  מהיחידים  והיה  מקוצק  השרף  רבו  פטירת 
להיכנס להרה"ק מקאצק בימי הסגירה. כמו כן היה 
הרה"ק  מגור,  הרי"מ  החידושי  הרה"ק  של  תלמידם 
אריה  יעקב  רבי  והרה"ק  מטשכנוב  אברהם  רבי 

מראדזימין.
מפראשקוב,  ליפשיץ  משה  ישראל  רבי  הרה"ק  בנו 
המשיך את דרכו של אביו, תלמיד חכם וצדיק. רוב 
לחצרו שהתנוססו כשלושים  נהו אחריו  אביו  חסידי 

שנה. נפטר בשנת תרע"ח. 

ב-שיב. כולל דף השער, חסר דף לאחריו. קרע עם 
בדף  קרע  כן  קעז.  בדף  הטקסט  בתחתית  קל  חוסר 
]קיב 2[ שדרה מפורקת מעט. כריכה מקורית בלויה. 

מצב בינוני. 

סידור דרך החיים. 
ווארשא, תקצ"ד ]1834[.

עותק מקודש ביותר!
של הרב הקדוש הצדיק   

עושה פלאות

רבי יחיאל מאיר 
מגאסטינין

Siddur Derech HaChaim.
Warsaw, [1834].

A most holy copy!
of the holy Rav the Tzaddik miracle worker

Rabbi Yechiel Meir
of Gustinin
'Ba'al HaTehillim'. 'Der Gutter Jud' one of the 
greatest Tzaddikim of Poland, he and his descendants 
after him. 
This Siddur was used by the holy Tzaddik of Gustinin 
during his renowned Avodah which was admired 
and praised by the greatest Tzaddikim and his Rav 
the Saraf of Kock said of him that he was one of the  
thirty six Tzaddikim of his generation. The holy Rav 
the Sefas Emes of Gur said that whenever he says the 
words of the prayer 'ושים חלקנו עמהם' he means the 
Tzaddik of Gustinin. 

Many signs of use can be seen throughout the 
leaves of the Siddur, which was used by him 

all year round. Especially noticeable 
are the wine stains on the Kiddush of 
Sabbath, the four cups of Leil HaSeder, 
the tears that the Tzaddik had shed 

during the exalted Avodah and especially 
on the prayers

of Shemonah Esreh, Tefilas Ne'ilah, Seder Kaparos 
and more. In addiiton, there are several handwritten 
leaves that were added! On the title page, an 
ownership notation 'HaRav HaTzaddik R. Yechiel 
Meir of Gustinin' and 'HaRav HaTzaddik R. Yechiel 
Meir'. There are many signatures on the copy and 
the stamp of his holy son the successor of the holy 
Rav of Gustinin Rabbi Yisroel Moshe of Proshkov 
'Moshe the son of our teacher Yechiel Meir'.
In addition, varied ownership notations, possibly 
as Kvitelach, including the words 'Pietrekovsky' and 
'Frankental'. 
The holy Rav Rabbi Yechiel Meir of Gustinin [1816-
1888] admired and praised as 'Ba'al haTehillim' 'The 
Gutter Jud of Gustinin' one of the Tzaddikim of 
Poland after the passing of his Rav the Saraf of Kock, 
who was among the few who were allowed to enter 
the holy Rav of Kock in his last days. In addition, 
he was the disciple of the holy Rav the Chidushei 
HaRim of Gur, the holy Rav Rabbi Avraham of 
Tchechnov and the holy Rav Rabbi Yaakov Aryeh of 
Radzymin.

2-312. Including the title page, the following leaf is 
missing. Tear with slight lack in the lower part of 
the text in leaf 177 and a tear to leaf [112, 2] spine 
slightly falling apart. original worn binding. Fair 
condition.  
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גיליון מלא כתב יד קדשו של הרה"ק איש המופת

רבי יעקב אריה מראדזימין,
סגולה מיוחדת לשמירה מעולה!

שני עמודים כתובים באצבע צדיק בעל נפלאות הרב הגאון הקדוש רבי יעקב אריה מראדזימין, חידושי 
תורתו על מדרש תנחומא פרשת ואתחנן, שנדפסו לימים בספרו 'ביכורי אביב' מתוך כתב יד קדשו זה. 

ידוע בקרב חסידים ואנשי מעלה, בשם צדיקים וקדושי ארץ כי כתב יד קדשו של הגה"ק מראדזימין, הינו 
סגולה מיוחדת לשמירה עילאה. אף בקרב צדיקים מבית מדרשה של חסידות פרשיסחא וקאצק, החשיבו 

ביותר את סגולת כתב היד הזה, לשמירה ולהצלחה וברכה. 

הרה"ק האמרי אמת מגור הביא לבנו הרה"ק הלב שמחה שנעשה לחתן בבית ראדזימין, כתב יד מאת זקנו 
מראדזימין בציינו באורח נדיר כי הוא סגולה ושמירה מיוחדת. 

הרב הקדוש עושה פלאות רבי יעקב אריה גוטערמאן מראדזימין ]תקנ"ב-תרל"ד[ זקן צדיקי פולין בדורו. 
תלמיד מובהק להרה"ק הרבי מלובלין, הרה"ק מפרשיסחא ומוורקא. רעיו הקרובים היו הרה"ק מוורקא, 
השרף מקאצק והרה"ק החידושי הרי"מ. כל צדיקי דורו הרבו לשגר אליו פתקי דרחמי ומבקשים בעת צרתם 
והוא פעל מופת לרבבות שנהרו לחצרו ובכוח גזירותיו השפיע ישועות לעם בני ישראל באורח פלאי. מבין 

צאצאיו בדורנו: כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א וכ"ק אדמו"ר מאמשינוב שליט"א, הנקראים בשמו. 

דף אחד כתוב משני עבריו. 36 שורות בכתב יד קדשו, בבירור וברהיטות. מעט כתמי דיו. הכיתוב נראה מעט 
מעברו השני של הדף. נתון בכרך דמוי עור מהודר. מצב טוב - טוב מאוד. 

'שאין 
תענוג 

שלה רק 
לעשות 

רצון 
הבורא'
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A sheet handwritten by the Holy Rav the Miracle Worker

Rabbi Yaakov Aryeh of Radzymin,
a Special Segulah for Protection!

Two pages handwritten by the Tzaddik the miracle worker the holy Gaon Rabbi Yaakov Aryeh of Radzymin, his Torah 
innovations on Midrash Tanchuma Parashas VaEtchanan, which were eventually printed in his Sefer 'Bikurei Aviv' 
from this holy manuscript. 

It is known among Chassidim and men of virtue that manuscripts by the holy Gaon of Radzymin are a special Segulah 
for Divine protection. The Tzaddikim of the Przysucha and Kock Chassidus also considered this manuscript as a 
Segulah for protection, success and blessing. 
The holy Rav the Imrei Emes of Gur brought his son the holy Rav the Lev Simcha who became a Chassan of Beis 
Radzymin a manuscript by his elder of Radzymin noting that it is a special Segulah for protection.  
The holy Rav the miracle worker Rabbi Yaakov Aryeh Gutterman of Radzymin [1792-1874] the eldest of the Tzaddikim 
of Poland in his generation. A leading disciple of the holy Rav of Lublin, the holy Rav of Przysucha and Vorka, the Saraf 
of Kock and the holy Rav the Chidushei HaRim. All the Tzaddikim of his generation sent him Pitkei Derachamei in 
times of trouble and he worked miracles for the thousands who gathered in his court, bringing miraculous salvation 
to Am Yisroel. His descendants include the holy Admor of Gur Shalita and the holy Admor of Amshinov Shalita, who 
were named after him. 

One leaf written on both its sides. 36 lines handwritten by him in clear and eloquent script. Some ink stains. The 
writing can be slightly seen from the back of the leaf. Placed in an elegant leather-like binding. Good-very good 
condition.  

'Her 
Pleasure 
is to do 
the Bid 
of the 
Creator' 
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יד  בכתב  למדניות  הגהות 
קודשם של רבני ישיבת חכמי 

לובלין ובהם

רבי אריה צבי פרומר,

א:  חסד,  תורת  שו"ת  גבי  על 

ורשה,  מלובלין.  זלמן  שניאור  רבי  מאת  או"ח, 
תרמ"ג 1883.

ארבעת  על  חיים,  תורת  ותשובות  שאלות  ספר 
חיים,  אורח  א:[  ]חלק  ערוך  השלחן  חלקי 
מלובלין.  ]פראדקין[  זלמן  שניאור  רבי  מאת 
1883. עם  ורשה, תרמ"ג  גלדמן,  יצחק  דפוס 
]13[ הגהות למדניות בכתב יד מאת הגאון רבי 

אריה צבי פרומר, ורבנים נוספים. 
הגאון האדיר רבי צבי אריה פרומר מקוז'יגלוב 
הגאון  תלמיד   ,)1884-1943 )תרמ"ד-תש"ג, 
מאמסטוב והגה"ק בעל אבני נזר מסוכטשוב. 
ראש ישיבות סוכטשוב בפולין, רב בקוז’יגלוב 
צבי'  'ארץ  שו"ת  מחבר  בעל  ובסוסנוביץ. 
ומגדולי הדור הנערצים. ראש הישיבה הנערץ 
של  פטירתו  אחר  לובלין  חכמי  ישיבת  של 
תלמידיו  בין  מלובלין.  שפירא  מהר"ם  מרן 
המובהקים היו גאוני פולין, בהם מרן הגר"ש 

ואזנר. 
ספרית  חותמת  בעלים.  חתימת  ס"מ.   33 עמו',   316

ישיבת חכמי לובלין. 
קרעים והדבקות ופגם בפינת דף השער, קרעים בשני 

דפים אחרונים, כתמי זמן, מצב בינוני-טוב.

Scholarly editings handwritten by the 
rabbis of Yeshivas Chachmei Lublin 
including
Rabbi Aryeh Zvi Frumer,
on the Toras Chessed Shut, A: Orach Chaim. by 
Rabbi Shneur Zalman of Lublin. Warsaw, 1883. 
Toras Chaim Shut, on the four sections of Shulchan 
Aruch [Section A]" Orach Chaim, by Rabbi Shneur 
Zalman [Fradkin] of Lublin. Yitzchak Goldman 
Press, Warsaw, 1883. With [13] scholarly 
editings handwritten by the Gaon Rabbi 
Zryeh Zvi Frumer, and additional rabbis. 
The great Gaon Rabbi Zvi Aryeh Frumer of 
Kozhigalov (1884-1943), a disciple of the 
Gaon of Amastov and the holy Gaon author 
of the Avnei Nezer of Sochatchov in Poland, 
Rav in Kozhigalov and Sosnovich. Author 
of the 'Eretz Zvi' Shut and an admired Rav. 
The admired Rosh Yeshiva of the Yeshivas 
Chachmei Lublin after the passing of Maran 
the Maharm Shapiro of Lublin. His leading 
disciples included the Geonim of Poland 
including Maran the Gaon Rabbi Shmuel 
Wosner. 
316 pp. 33 cm. Owner's signature. Library stamp of 
Yeshivas Chachmei Lublin. 
Tears, gluing and a blemish to the corner of the title 
page, tears to the two last leaves, aging stains, fair-
good condition.  
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מברק ברכה 
לבר מצווה 
בכתב ידו 

של מרן 
הגאון

רבי שלמה 
זלמן 

אויערבאך 

לנכד מחותנו 
מרן הגרי"ש 

אלישיב.
בברכה  "הנני 
המצוות  לחתן 
היקר  הבחור 
נ"י  צבי  אברהם 

ותהיו  ושמחה,  בריאות  מתוך  בתוי"ש  ויעלה  שיגדל 
לגאון ותפארת להורים ולכל המשפחה הדגולה ויזכו 
לרוות ענג ונחת דקדושה מבנם זה ומכל אשר להם".

]1[ דף, מברק ברכה רשמי של ישיבת "קול תורה". ]5[ 
שורות בכתב ידו ובחתימתו של מרן הגרש"ז אוירבך.

סימני קיפול, מצב טוב מאוד.

ראש  על  טהורה  והשקפה  מוסר  מחשבות 
השנה, בעצם כתב ידו הטהורה של מרן הגאון

שלום  יוסף  רבי  הדור  פוסק 
אלישיב,

ידו.  בכתב  ובאגדה  בהשקפה  עמודים  שני 
תשי"א- תשי"ג לערך.

 44 עמו'   ]2[
בכתב  שורות 
של  הנאה  ידו 
הגרי"ש  מרן 
מעט  אלישיב. 
 . ם י נ ו ק י ת
ס"מ.   21x13

מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון!

Telegram of 
blessing for a 
Bar Mitzvah 
handwritten by 
Rabbi Shlomo 
Zalman 
Auerbach. 
'I bless the Chasan HaMitzvos the dear Bachur 
Avraham Zvi may he rise and ascend in Torah and 
Yiras Shamayim out of health and happiness and 
may he by a pride to his parents and entire family". 
[1] leaf, official telegram of blessing of the "Kol Torah" 
yeshiva. [5] lines handwritten and signed by Rabbi 
Auerbach. 
Fold marks, very good condition. 

Thoughts on Mussar and pure 
worldview on Rosh Hashana, 
handwritten by th epure hand of Maran

Posek hador Rabbi   
Yosef Shalom Elyashiv,

two pages on worldview and Aggadah handwritten by 
him. Ca. 1951-1953.
Cherdas malachim. 

[2] pp. 40 lines in 
Maran the Gaon 
Elyashiv's fine script. 
Some corrections. 
21X13 cm. Excellent 
condition.  
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שני מכתבי תודה וברכה לנדיבים 
ולפעילים למען החזקת ישיבת 'שם 

עולם' אמשינוב בבית וגן, כולם בכתב יד

הגאון הגדול רבי חיים 
מיליקובסקי,

אמשינוב.  ישיבת  ראש 
ירושלים, תשל"ז. 

אמשינוב.  ישיבת  של  רשמיים  מכתבים  נירות   ]2[
ובחתימתו.  ידו  בכתב  כולם  כתובים  ס"מ.   21x17
מצב  קיפול.  סימני  זמן.  כתמי  עם  המכתבים  אחד 

טוב - טוב מאוד. 

שלושה פוסקי הדור 
רועי ישראל!

איגרת יחידה מסוגה בהלכות ברכות 
ההוראה  עמוד  של  משפט  ובחושן 

מרן הגרי"ש אלישיב אל מחותניו 

הסטייפלער  מרן  הדור  גדולי 

ומרן הגרש"ז אויערבאך
בגאונות  וגדושה  מלאה  איגרת 
בתורה, בעמקות ובעיון רב, כולה 
בעצם כתב יד מרן עמוד ההוראה 
אלישיב  שלו'  יוסף  רבי  הגאון 
גאוני  מחותניו  לשני  ששלחה 

רבי  הגאון  הדור  ופארי 
קנייבסקי  ישראל  יעקב 
והגאון  'הסטייפלער' 
זלמן  שלמה  רבי 
אויערבאך. ירושלים, 

תשי"ב. 
שורות.  ניר   ]1[
ס"מ.   15x21
מצב טוב מאוד. 

.

Three POskei Hador!
A Unique Letter on Hilchos Berachos and 
Choshen Mishpas by Maran the Gaon
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv to His In-
Laws, Gedolei Hador, Maran the Steipler 
and Maran the Gaon 
Rabbi Shlomo 
Zalman Auerbach

A letter full of Geonus 

Torah, depth and study, 
handwritten by Maran the 
Gaon Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv to his two great in-
laws the Gon Rabbi Yaakov 
Yisroel Kanievsky the 
'Steipler' and the Gaon Rabbi 
Shlomo Zalman Auerbach. 
Jerusalem, 1952.
[1] lines paper. 15X21 cm. Very good 
condition.
 

Two letters of gratitude and blessing for the 
philanthropists and activists supporting 
the "Shem Olam" Yeshiva in Bayis Vagan, 
handwritten by
the great Gaon Rabbi Chaim 
Milikovsky,
he Rosh Yeshiva of the Amshinov Yeshiva. 
Jerusalem, 1977.
[2] letters on the official stationery of the 
Amshinov Yeshiva. 21X17 cm. Handwritten 
entirely and signed by him. One of the letters 
is with aging stains. Fold marks. Good-very 
good condition.  
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השקפה,  מכתבי   ]3[ מקבץ 
וענייני ציבור  מוסר, הדרכה 
בכתב ידו של זקן המשגיחים

הגה"צ רבי שלמה 
וולבה. 

גבי  על  מכתבים.   ]3[
כולם  שונים.  בלאנק  דפי 
הגר"ש  של  ידו  בכתב 
באחד  ובחתימתו.  וולבה 
חותמתו  המכתבים 
לחתימה.  בנוסף  חתומה 
אחד.  במכתב  תיוק  נקב 
קלים  קיפול  סימני 

באחד  בודד  כתם  אחר.  במכתב 
המכתבים. מצב כללי טוב מאוד. 

ידו  בכתב  מכתב 
רבי  של  וחתימתו 

יוסף דוב הלוי 
סולוביצ'יק,

טובה  שנה  בברכת 
קבלת  על  ובתודה 
ספר בענייני חסידות. 
יום  ערב  ]בוסטון[, 
תשכ"ד  הכיפורים 

.]1963[
טובה  חתימה  "גמר 
ושלום,  חיים  לשנת 
רוח,  ונחת  חפץ  שנת 
ובריאות  מנוחת הנפש 
נייר  דף,   ]1[ הגוף". 
רשמי, 26 ס"מ. בכתב 
הרב  של  וחתימתו  ידו 
יידיש.  סולוביצ'יק. 
נכתב  הנראה  ככל 
לסופר ר' מנשה אונגר 
ספרו  על  בהערכה 
שם  בעל  ישראל  "רבי 

טוב" )ניו יורק 1963(.
סימני קיפול, מצב טוב-

טוב מאוד.

Collection 
of [3] letters 
of worldview, 
Mussar, guidance 
and public matters 
handwritten by 
the eldest of the 
Mashgichi

Rabbi Shlomo 
Wolba. 
 
[3] letters on official stationery 
of varied types. All of them 
handwritten and signed by the 
Gaon Rabbi Shlomo Wolba. His 
stamp appears on one of the letters 
in addition to his signature. Filing 
perforation in one letter. Minor fold 
marks to another letter. A stain on 
one of the letters. Very good general 
condition.  
 

Rabbi Yosef 
Dov Halevi 
Soloveitchik,
with a blessing for the New 
Year and with gratitude 
for receiving the Sefer on 
Chassidus. [Boston], the eve 
of Yom Kippur [1963]. 
"Gemar Chatima Tova for a year 
of life and peace, wishes and 
satisfaction, rest of mind and 
good health". [Boston, 1963]. 
[1] leaf, official stationery, 26 
cm. Handwritten and signed 
by Rabbi Soloveitchik. Yiddish. 
Apparently, was written to the 
writer R. Menashe Unger for his 
Sefer "Rabbi Yisroel Ba'al Shem 
Tov" (New York, 1963). 
Fold marks, good-very good condition.
  
 

Letter 
handwritten 
and signed by
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מקבץ מכתבים מאת

הגה"צ רבי בנימין 
מנדלזון גאב"ד 

קוממיות,
בענייני הכלל והפרט 

ומצוות שמיטה.
מאת  מכתבים  מקבץ 
ופרישא  חסידא  הגה"צ 
מנדלזון  בנימין  רבי 
בענייני  קוממיות.  גאב"ד 
ולפרט  לכלל  סיוע 

ולמצוות שמיטה. 

גדלים  ניר.  פריטי   ]4[
מצב  תיוק.  נקבי  שונים. 

כללי טוב מאוד. 

מכתב

מרן 
הראי"ה 

קוק,

חברת  על  המלצה 
העומד  ועל  "בושם" 
זאב  הרב  בראשה 
וברכה  שחור, 
לפיתוח  למסייעים 
בארץ  התעשייה 
ירושלים,  ישראל. 

תרפ"ז )1927(.
מכתב מוקלד במכונת 
חתימת  עם  כתיבה, 
וחותמתו,  קוק  הרב 
תיקונים  שני  ועם 

בכתב ידו. 
 28 רשמי,  נייר  דף,   ]1[
ס"מ. סימני קיפול, כתמי 
בלאי  תיוק,  חורי  זמן, 
הדף  בהיקף  וקרעים 
הקיפול,  קוי  ולאורך 

מצב בינוני-טוב. 

Collection of Letters 
by the Tzaddik Gaon 

Rabbi Binyomin 
Mendelsohn 
Gaon Av 
Beis Din of 
Komemiyut, 
about Individual and 
Communal Matters 
and the Mitzvah of the 
Shemitah
Collection of letters 
by the Tzaddik Gaon 
Rabbi Binyomin 
Mendelsohn Gaon 
Av Beis Din of 
Komemiyut. About 
matters of helping 
the individual and 
the community and 
the Mitzvah of the 
Shemitah.

Letter of recommendation for the 
"Bosem" company and its head 
Rabbi Ze'ev Shachor and a blessing 
to those who assist in developing 
industry in Eretz Yisroel, by the Chief 

Rabbi,

Rabbi Avraham 
Yitzchak 
Hacohen Kook. 
Jerusalem, (1927). 
Typewritten letter, with 
Rabbi Kook's signature 
and stamp and two 
corrections handwritten 
by him. 

[1] leaf, official stationery, 
28 cm. Fold marks, aging 
stains, filing perforations, 
wear and tears to the 
perimeter of the leaf and 
along the fold lines, fair-
good condition.  
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מכתב מאת הגאון

רבי יצחק 
יעקב ריינס,

לתמוך  בקריאה 
הגדולה.  בישיבתו 
לידא, תרס"ט )1909(.

ישיבתנו  דבר  "על 
וחנוך  הגדולה... 
היהדות  ברוח  בנינו 
המכון  והאנושיות... 
לתורה  הזה  הגדול 
בישראל".  ולתעודה 
מכתב מאת הרב ריינס 
עליאשעוו,  לחכם 

בביסוס  בידו  לסייע 
סיון  וילנה,  פלך  לידא,  בלידא.  ישיבתו 

תרצ"ט )1909(.
]1[ דף, נייר רשמי של "הישיבה הגדולה 
בלידא", 21 ס"מ. מכתב מוקלד, בחתימת 

כתב ידו של הרב ריינס.
זערים  קרעים  זמן,  כתמי  קיפול,  סימני 

במפגש קווי הקיפול, מצב בינוני-טוב.

מכתב ארוך מאת

הגרי"מ חרל"פ
חיבורו  בשבח  פרוש  נחום  אליהו  לרבי 
]"החקלאות בתלמוד"[. ]ירושלים[, תרע"ה 

.)1915(

וחתימתו של  ידו  ]6[ עמ', 20 ס"מ. בכתב 
בגרי"מ חרל"פ, המאריך לתאר את מעלות 
חיבורו של רבי אליהו נחום ומברכו שיזכה 
להוציא לאור את חיבורו בקרוב. מכתב זה 

ככל הנראה טרם פורסם.
כתמי זמן, סימני קיפול, קרעים קצרים לאורך 

קווי קיפול, מצב בינוני-טוב.

Letter by

Rabbi 
Yitzchak 
Yaakov 
Reines,

calling to support his great 
yeshiva. Lida, (1909)
"About our great yeshiva 
... and the education of our 
sons in the spirit of Judaism 
and humanity ... this great 
institute for Torah in Yisroel". 
Letter by Rabbi Reines to 
Chacham Aliasevo, to help 
him establish his yeshiva in Lida. Vilnius 
district, Sivan (1909).
[1] leaf, official stationery of the "Great 
Yeshiva of Lida", 21 cm. Typewritten letter, 
with Rabbi Reines' handwritten signature.
Fold marks, aging stains, tiny tears along 
the fold lines, fair-good condition.

Lengthy letter by the Gaon

Rabbi Yaakov Moshe 
Harlap
to Rabbi Eliyahu Nachum Porush 
praising his composition ["HaChakla'us 
BaTalmud"]. [Jerusalem]. (1915). 

[6] pp. 20 cm. Handwritten and signed by Rabbi Yaakov 
Moshe Harlap, who describes at length the virtue of the 
composition by Rabbi Eliyahu Nachum and blesses 
him that he merit to puplish his composition soon. This 
letter was apparently not published. 
Aging stains, fold marks, short tears along the fold lines, 
fair-good condition.  
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תורה  ודברי  משפחתי  מידע  עם  מחברת 
בכתב ידו של רבי צבי הירש ב"ר גרשון. 
המאה  של  הראשונה  המחצית  באוויטום, 

ה-19.

]17[ דף, 29 ס"מ, ובהם כתב ידו של ר' 
צבי הירש ב"ר גרשון עם רישום אירועים 
וימי  פטירות  נישואין,  משפחתיים: 
ציטוטי  ספרים,  קניית  תיעוד  יארצייט, 
למועדים,  השבוע,  לפרשת  תורה  דברי 
החיים  על  מרתק  תיעוד  ועוד.  תפילות 
היהודים בסקסוניה תחתית. לשון הקודש 

ויידיש.

]4[ דפים מנותקים, כתמים, חורי עש, שדרה 
רופפת, מצב גרוע-בינוני.

Notebook with writings by

Rabbi Zvi Hirsch ben 
Rabbi Gershon
of the Bavitum community [near 
Göttingen, Germany], 19th century. 

Notebook with family information and 
Divrei Torah handwritten by Rabbi Zvi 
Hirsch ben Rabbi Gershon. Bavitum, 
the first half of the 19th century. 

[17] leaves, 29 cm. including a 
manuscript by Rabbi Zvi Hirsch ben 
rabbi Gershon with a record of family 
events: marriages, deaths and Yahrzeits, 
the buying of Seforim, Divrei Torah 
for Parashas HaShavua, for the Jewish 
holidays, prayers and more. 

Fascinating documentation of Jewish 
life in lower Saxony. Hebrew and 
Yiddish. 

[4] detached leaves, stains, woth holes, 
loose spine, poor-fair condition. 
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רבי צבי הירש 
ב"ר גרשון
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לגטינגן, גרמניה[, המאה 

ה-19.
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בכתב  כולה  לפרט,  סיוע  בענייני  איגרת 
יד

הגאון רבי נפתלי ]הרמן[ 
אדלר הכהן,

הגאון  של  ובנו  לאנגליה  הראשי  הרב 

]מרקוס[  נתן  הרב 
הראשי  רבה  אדלר 
האימפריה  של 
גאוני  אל  הבריטית, 
וצדיקי ירושלים רבה 
ירושלים  העיר  של 
רבי  האדיר  הגאון 
סלאנט  שמואל 
רבי  הצדיק  והגאון 
 - בלאזער  איצלה 
מגדולי  פעטרבורגר 

המוסר. תרס"ה. 

בריטית.  גלויה   ]1[
ס"מ.   9x14

חתומה בחותם בית 
הדואר. מצב טוב מאוד

Letter on matters of helping an individual, 
handwritten entirely by

the Gaon Rabbi Naftali 
[Herman] Adler Hacohen,

the Chief Rabbi 

of England
the Geonim and 
Tzaddikim of 
Jerusalem, the 
Rav of the city the 
Great Gaon Rabbi 
Shmuel Salant 
and the Tzaddik 
Gaon Rabbi 
Itzaleh Blazer 
- Petersburger, 
one of Gedolei 
HaMussar. 1905. 
renter-invader.  

[1] British postcard
9X14 cm. With postmarks. Very good condition. 

גלויה בענייני כשרות מאת

רבי מאיר יהושע ב"ר יהודה 
יודיל רוזנברג,

אל רבי יהודה ליב זלצר תרצ"ג ]1933[.
רבי מאיר יהושע רוזנברג )תרמ"ה-י"ז חשון 
יודל  יהודה  רבי  בן   ,)1885-1940 תש"א, 
רוזנברג, מראשי אגודת הרבנים של ארצות 
וולוז'ין,  ישיבת  תלמיד  וקנדה.  הברית 
כיהן   .1920 בשנת  לארה"ב  מפולין  היגר 
ספרינגפילד  )קונטיקט(,  בהרטפורד  כרב 
)ניו-  ופלינפילד  )מסצ'וסטס(  והוליהוק 

ג'רזי(. מחבר 
"כור  הספר 
על  המבחן" 
דעה.  יורה 
מרבני  היה 
 " י ח ר ז מ ה "

בארה"ב. 
בפינת  קרע 
וקרע  הגלויה 
בצידה,  זעיר 

מצב טוב. 

Postcard by
Rabbi Meir 
Yehoshua ben 
Rabbi Yehuda 
Yudel Rosenberg,

to Rabbi Yehuda Leib Zeltzer [1933]. 
Rabbi Meir Yehoshua Rosenberg (1885-1940), the 
son of Rabbi Yehuda Yudel Rosenberg, one of the 
leaders of the Union of Orthodox Rabbis of the 
United States and Canada.. A student of the Volozhin 
Yeshiva.. Author of the Sefer "Kur HaMivchan" on 
Yoreh Deah. Was 
one of the rabbis of 
"HaMizrachi" in the 
USA. 

A tear to the corner 
of the postcard and 
a tiny tear to its side, 
good condition.
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על  ברוין,  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  חידושי 
ענייני טרפות ועוד, בכתב יד קודשו.

]31[ עמודים גדולים, רובן 34 ס"מ. כתובים 
בצפיפות, כולל בשולי הדפים, כתב יד בעניין 
כתובות  ממסכת  סוגיות  חידושי  עם  טרפות, 
ידו של  ככתב  היד  כתב  זיהוי  מציעא.  ובבא 
רבי שלמה זלמן ברוין אב"ד פוטנאק, מסתמך 
שמערל  רבי  הרה"ח  המומחה  קביעת  על 

ציטרננבוים. 

)תקע"ה-כ"ג  ברוין  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
בחשון תרל"ג(, אב"ד פוטנאק. תלמיד הגאון 
רבי יצחק צבי מארגארעטן אב"ד אבראהאם. 
השאיר אחריו כתבי יד עם חידושים על סוגיות 
של  חותנו  תורה.  ומכתבי  השו"ע  על  הש"ס, 

רבי יצחק אייזיק שטרן ראב"ד מישקאלץ.

פינות  הדפים,  בהיקף  וקרעים  בלאי  כתמים, 
פגומות עם פגיעה בטקסט, מצב גרוע-בינוני.

leaves with Torah innovations by the Gaon

Rabbi Shlomo Zalman Broin 
Av Beis Din of Potnak
about Treifos and Sugyos of the Shas. 

Innovations by the Gaon Rabbi Shlomo Zalman 
Broin, about matters of Treifos and more, 
handwritten by him. 

[31] large pages, most ofthem 34 cm. Manuscript 
on matters of Treifos, with innovations on Sugyos 
from Tractates Ketubot and Bava Metzia. The 
identification of the manuscript as handwritten 
by Rabbi Shlomo Zalman Broin is based on the 
opinion of the expert the important Rav Rabbi 
Shmerl Tziternenboim. 

The Gaon  Rabbi Shlomo Zalman Broin (1815-
1873) Av Beis Din of Potnak. A disicple of the 
Gaon Rabbi Yitzchak Zvi Margareten Av Beis 
Din of Abraham. Left manuscripts of innovations 
on the Sugyos of the Shas, on the Shulchan Aruch 
and the Torah. The in-law of Rabbi Yitzchak Isaac 
Stern Rosh Av Beis Din of Mishkoltz. 
Stains, wear and tear to the perimeter of some 
leaves, damaged corners, affecting the text, fair-
poor condition. 
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דף רזין טמירין בכתב יד קודשו של

רבי מנחם
מנדל משקלוב,

מגדולי תלמידי הגר"א.

"וסוד ניסן תיקן משה רבינו עליו השלוםביציאת 

מצרים, ושלמה המלך עליו השלום תיקן תשרי 
בעוונותינו  נשאר  ועדין  המקדש...  בית  בבנין 

הרבים טבת אשר סמך 
אשר  ותמוז  בבל  מלך 
יתקן  וזה  העיר  הובקע 
במהרה  צדקנו  משיח 

בימינו".
דף בתורת הסוד מאת 
הגאון רבי מנחם מנדל 

משקלוב. 

 ]2[ ובו  דף,   ]1[
יד,  בכתב  עמודות 
החידושים  ס"מ.   31
הודפסו  בדף שלפנינו 
סדר  על  ב"דרושים 
בתוך  ההשתלשלות", 
ספר "כתבי הגרמ"מ", 

א, עמ' שכו-שכז.

מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
בנדיט  ברוך  ב"ר 
אשכנזי משקלוב )נפטר 
בל' בשבט תקפ"ז( - רב, 
ספרים  ומחבר  מקובל 
תקנ"ו  משנת  רבים. 
תלמיד  היה   )1796(
של  וקרוב  אהוב  נאמן, 
את  שלימדו  הגר"א, 
הנגלה  התורה  עמקי 
ובנסתר. נמנה על עורכי 
ותיעד  הגר"א  ספרי 
הגדול.  רבו  הנהגות 

בשנת תקס"ח )1808( הנהיג את "עליית תלמידי 
הגר"א" לארץ ישראל, עמד בראש קהילת תלמידי 
הישוב  את  וחידש  צפת  הקודש  בעיר  הגר"א 
היהודי האשכנזי בירושלים. הובא למנוחות 
בבית העלמין בהר הזיתים בסמוך למקום 
מנוחתו של רבינו "אור החיים" הקדוש, 

ונספד על ידי החתם סופר. 

כתמים, בלאי בשולי הדף, חתך 

קצר לאורך קו הקיפול. 

Kabbalistic leaf handwritten by

Rabbi Menachem 
Mendel of Shklow,
one of the greatest disciples of the 
Vilna Gaon. 

ביציאת  השלום  עליו  רבינו  משה  תיקן  ניסן  "וסוד 
מצרים, ושלמה המלך עליו השלום תיקן תשרי בבנין 
טבת  הרבים  בעוונותינו  נשאר  ועדין  המקדש...  בית 
אשר סמך מלך בבל ותמוז אשר הובקע העיר וזה יתקן 
במהרה  צדקנו  משיח 
 Kabbalistic בימינו". 
 leaf by the Gaon
 Rabbi Menachem
.Mendel of Shklow

[1] leaf with [2] 
h a n d w r i t t e n 
columns, 31 cm. 
The innovations 
on this leaf 
were printed in 
"Drushim al Seder 
HaHishtalshelus", 
in the Sefer "Kitvei 
Hagramm", 1, pp. 
326-327.

The Gaon Rabbi 
Menachem Mendel 
ben Rabbi Baruch 
Bendit Ashkenazi 
of Shklow (passed 
away in Shevat 1827) 
- Rav, Kabbalist 
and author of many 
Seforim. Since 1796 
was a loyal, beloved 
and close disciple of 
the Vilna Gaon, who 
taught him the depths of 
the Torah. Was one of the editions of the Seforim of the 
Vilna Gaon and documented the customs of his great 
Rav. In 1808, led the immigration of the disciples of the 
Vilna Gaon to Eretz Yisroel, headed the community of 
disciples in Safed and renewed the Jewish Ashkenazi 
Yishuv in Jerusalem. Was laid to rest in the cemetery 
on the Mount of Olives, close to the resting place of 
Rabbeinu the holy "Or HaChaim" and was eulogized 
by the Chassam Sofer. 

Stains, wear to the edges of the leaf, a short cut along the 
fold line.
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יד ובחתימת  איגרת נדירה בכתב 
הגה"ק מאור הדור

רבי אלחנן ווסרמן
בנו  והצלת  בברנוביץ  ישיבתו  בענייני 

מגיוס.

האיגרת כתובה מעברה השני של גלויה 
רשמית של ישיבת 'מתיבתא רבתא אהל 
תורה ברנוביץ פולני' - רבין חונון וסרמן 
ברנוביצ'א פולניא', כולה בעצם כתב יד 
גאונה של ליטא ומגדולי הדורות הגה"ק 
בחלקו  מעט  חסר  ווסרמן.  אלחנן  רבי 

העליון. 

נשלחה בתאריך ב' תבוא, ללא ציון שנת 
הכתיבה. 

21 שורות כולן בעצם כתב ידו הקדושה 
של הגה"ק רבי אלחנן וסרמן מברנוביץ. 
7 שורות ראשונות חסרות בחצין. על גבי 

גלויה רשמית של ישיבת ברנוביץ. 

14.5x10.5 ס"מ. נקב תיוק בודד. מצב טוב 
מאוד.

Rare Letter Handwritten and Signed
by the Holy Gaon

Rabbi Elchonon Wasserman
about His Yeshiva in Baranowitz and Saving His 
Son from Being Enlisted

The letter is written on the back of an official postcard 
of 'Metivta Ravta Ohel Torah' yeshiva in Baranowitz, 
Poland 'מתיבתא רבתא אהל תורה ברנוביץ פולני' - רבין 
פולניא ברנוביצ'א  וסרמן   handwritten entriely ,'חונון 
by the Gaon of Lithuania and one of the greatest of all 
generations the Holy Gaon Rabbi Elchonon Wasserman. 
Slightly incomplete in its upper part. 
Sent on B Tavoh, without noting the year of writing. 

21 lines written by the holy hand of the holy Gaon 
rabbi Elchonon Wasserman of Baranowitz. The first 7 
lines are partly missing. On an official postcard of the 
Baranowitz Yeshiva. 

15.5X10.5 cm. A single filing perforation. Very good 
condition.  
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'ונזכה לראות במהרה בגאולתן של 
ישראל ובבוא משיחנו'

מכתב נדיר בכתב ידו הק' של הגה"ק

רבי ברוך בער מקמניץ
הרבנית  תוספת  עם  ישיבתו,  למען 

הצדקת.

איגרת מיוחדת כתובה בעצם כתב קדשו 
של הגאון האדיר רבי ברוך דוב ליבאוויץ 
ראש ישיבת 'בית יצחק' קמניץ, המבקש 
של  בשרה  ושאר  ידידו  מאת  ומעתיר 
ר' אלטער  הרבנית הנדיב התורני הרב 
מווילנא, שישלח מעות  פאווזרנאווסקי 
במצב  הנמצאת  קמניץ  ישיבת  עבור 
קשה, ומברכו בכל הברכות. מנחם אב 

תרצ"ז.

הרבנית  מוסיפה  ונדיר,  מיוחד  באורח 
שורות  היידיש,  בשפת  ידה,  בכתב 
החמרי  מצבה  על  ונכוחות  מפצירות 
וחותמת  בקמניץ,  הישיבה  של  הקשה 
'מאתי,  פייגיל'.  קוזינע  אייער  מיר  'פון 

בת דודתך פייגל'.
הגה"ק רבי ברוך בער ליבוביץ )תר"ל - 

ת"ש. 1870 - 1939(.

כתובה  ס"מ.   15x10 דואר.  גלוית   ]1[
ברוך  רבי  יד  בכתב  צדיה  משני  כולה 
יד  וכתב  ובחתימתו,  ליבאוויץ  דוב 
מקום  תיוק.  נקבי  וחתימתה.  הרבנית 
הבול נמחק. מצב טוב מאוד. מצב נדיר.

'May We Merit seeing the Speedy 
Redemption of Yisroel and the 
Coming of the Messiah'
Rare Letter Handwritten by the Holy Gaon

Rabbi Baruch Ber of   
Kemnitz

for His Yeshiva, with an Addition by the Pious 
Rebbetzen

Special letter handwritten by the great Gaon Rabbi 
Baruch Dov Leibowitz Rosh Yeshivas 'Beus Yitzchak' 
in Kemnitz, asking and pleading his friend and relative 
of the Rebbetzen the philanthropist Rabbi Alter 
Posranavsky of Vilnius to send money for the Kemnizt 
Yeshiva which is in a difficult situation and blesses him 
with all blessings. Menachem Av 1937.

Untypically, the Rebbetzen added, in Yiddish, pleading 
lines handwritten by her describng the difficult financial 
situation of the yeshiva in Kemnitz, signing  'מיר  פון 
 .(from me, your cousin Fiegel) .'אייער קוזינע פייגיל

The Holy Gaon Rabbi Baruch Ber Leibowitz (1870-
1939),.

[1] postcard. 15X10 cm. Handwritten on both its 
sides and signed by Rabbi Baruch Dov Leibowitz and 
with additional llines handwritten and signed by the 
Rebbetzen. Filing perforations. The place of the postage 
stamp has been erased. Very good condition. Rare 
condition. 

מחיר
פתיחה

$ 1,000

76

7373



איגרת ארוכה ביותר,
כתובה כולה בעצם כתב ידו של הגאון האדיר 

רבי שמעון שקאפ
בעל  בגרודנה,  התורה'  'שער  ישיבת  ראש 

יושר' ומאבירי עולם הישיבות. עוס ־'שערי 
קת בענייני עולם הישיבות, ובה נזכרים גאוני 
והחפץ  מווילנא  עוזר  חיים  רבי  מרנן  עוזנו 

חיים מראדין. תרפ"ה.

והלוואה  עזרה  לבקש  נוספת  הצעה  לגבי 
גרוד  - הוראדנא  בעיר  גבירים  ־מחמישה 

'למצוא חמשה צדיקים  נא - כותב במליצה 
בהוראדנא הוא דבר רחוק בעיניי ואין לסמוך 

על זה כלל..

כולו  ס"מ.   28x22 רשמי.  מכתבים  ניר   ]1[
בכמה  תיוק  נקבי  ובחתימתו.  ידו  בכתב 
קיפול.  סימני  בטקסט.  פגיעה  ללא  צדדים, 
שיקום אמנותי בשוליים ללא חסרון בטקסט. 

מצב טוב מאוד. 

Lengthy letter
handwritten entirely by the great Gaon

Rabbi Shimon Shkop
the Rosh Yeshiva of 'Sha'ar HaTorah' Yeshiva in 

Grodno, autho of 'Sha'arei Yosher', referring to 
the Geonim Maran Rabbi Chaim Ozer of Vilna 
and the Chofetz Chaim of Radin. 1925.

About another suggestion to ask for help and 
a loan from five philanthropists in Grodno - he 
writes 'To find five Tzaddikim in Grodno is far-
fetched and should not be relied on at all...'

[1] official stationery. 28X22 cm. Handwritten and 
signed by him. Filing perforations in several sides, 
not affecting the text. Fold marks. Professional 
restoration to the margins, not affecting the text. 
Very good condition. 
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כרופא  מחשבותיו  עוזר  חיים  'רבינו 
כללי על הישיבות כולן'.

איגרת מוקדמת ונדירה בכתב 

יד גאון המוסר

לייב  רבי 
חסמן

ועד  בעניין 
הישיבות בליטא 
ובפולין. מרתק!

נכתבה  האיגרת 

ניר  גבי  על 
הנושא  גלויה 
הבלאנק  את 
מרכזי  'ועד 

לישיבות בליטא הפולנית.

ס"מ.   14x10 מכתבים.  גלוית   ]1[
לייב  רבי  ובחתימת  יד  בכתב  כולה 
הדואר.  חותמות  תיוק.  נקבי  חסמן. 

חתומה  כתיבה,  במכונת  ארוכה,  איגרת 
בחתימת יד הגאון הצדיק

רבי ישראל חיים קפלן
ראש ישיבת 'תורת חסד' בבריסק עד פרוץ 
עקידת יהדות אירופה, ובחותמת הישיבה 

הק'. אלול תרצ"ח - 1938.
כתוב גם  כתובה  המכתבים  ניר  גבי  ־על 

זאב  יצחק  רבי  הגאון האדיר  מרן  תו של 
מבריסק'  'הרב  סולובייציק 

כאחד מראשי הישיבה.
 

של  רשמי  מכתבים  ניר   ]1[
'מתיבתא רבתא 'תורת חסד' 
 29x22 בוג.  נהר  על  בריסק 

בשו קלילים  קרעים  ־ס"מ. 
קר עם  קיפול  סימני  ־ליים. 
עים קלים. מצב טוב מאוד. 

'Rabbeinu Chaim Ozer may His 
Thoughts be Those of a Physician'

Early and Rare Letter Handwritten 
by the Mussar Gaon 

Rabbi Leib 
Chasman

about Va'ad HaYeshivas in Lithuania 
and Poland. Fascinating! 
The letter was written on the official 
stationery of the Central Committee 
of the Yeshivas of Polish Lithuania 
and bears the date of the 1920s. The 
postmark on the back indicates that it was 
written in 1925. 

[1] postcard, 14X10 cm. Handwritten entirely and 
signed by Rabbi Leib Chasman. Filing perforations. 
Postmarks. The postage stamp is missing. Minor 
aging stains. Very good condition

Lengthy typewritten letter with the 
handwritten signature of the Tzaddik 
Gaon

Rabbi Yisroel Chaim 
Kaplan

Rosh Yeshivas 'Toras Chessed' in Brisk until the 
Holocaust. With the stamp of the holy yeshiva. Elul 
1938.
Written on the stationery is 
also the address of Maran 
the great Gaon Rabbi 
Yitzchak Ze'ev Soloveitchik 
'The Rav of Brisk' as one of 
the heads of the yeshiva. 

[1] official stationery of 'Metivta 
Ravta 'Toras Chessed' Brisk on 
the Bog River'. 29X22 cm. Small 
tears to the edges. Fold marks with 
small tears. Very good condition.  
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מרפואת  בצער  מאוד  שרוי  'אני 
תלמידי שהוא ת"ח מצויין'

מכתב מלא רחמים כולו בכתי"ק הגאון 

רבי אהרון קוטלר
לגאון רבי מאיר קרליץ אחי מרן החזון 

איש.
איגרת מיוחדת 11 שורות ארכה, כולה 
ורפואת  נפש  פיקוח  בענייני  עוסקת 
רבי  הגאון  מרן  אחד מחשובי תלמידי 
אהרון קוטלר, אשר בחמלתו ובאהבת 
מפציר  שבו  ישראל  ואהבת  התורה 
בהגר"מ קרליץ כי וועד הישיבות יקציב 
את  ויפעיל  רפואתו,  למען  זהובים   50
הרופאים  בכירי  על  והשפעתו  קשריו 
'ראשית שיראו התעניינות מהחשובים 
יתענינו גם הם ביותר, גם יראה שירשו 
לקאנסוליום  הפראפעסאר  את  להביא 
נקל  יהי'  דעותיהם  שישמעו  ואחרי 
אם  גאונו  כבוד  יתיישב  גם  להכריע, 
ימצא לנחוץ עם הגאון רבינו חיים עוזר 

שליט"א. 
נכתב:  הבלאנק  נייר  גבי  על 
דסלוצק  חיים'  'עץ  רבתא  "מתיבתא 
רדיפות  עקב  זאת  בקלעצק'".  כעת 
עקרה  הבולשביקים  השלטונות 
מקומה  את  תרפ"א  בשנת  הישיבה 
לקלעצק פולין- גבול רוסיה, ושם עמד 
מייסד  חתן  אהרן,  רבי  הגאון  בראשה 

הישיבה רבי איסר זלמן מלצר.

'I am Grieving due to the Health of My Disciple 
who is an Excellent Talmid Chacham'
Compaasionate Letter Handwritten by the Gaon

Rabbi Aharon Kotler
to the Gaon Rabbi Meir Kerlitz the Brother of Maran 

the Chazon Ish
A special letter of 11 lines, dealing with matters of 
Pikuach Nefesh and the health of one of the important 
disciples of Maran the Gaon Rabbi Aharon Kotler, 
who with compassion and love of Torah and love of 
Yisroel pleads with the Gaon Rabbi Meir Kerlitz to 
persuade Va'ad HaYeshivas to allocate 50 golden coins 
for his health and to use his ties with senior doctors 
'first, if they see important ones showing interest, 
they too will show interest, and to see to it that they 
allow bringing the professors to the consolium and 
after hearing their opinion it will be easier to reach a 
decision, if his honor finds it necessary, may he meet 
with the Gaon Rabbeinu Chaim Ozer Shalita'.
Written on the official stationery: "Metivta Ravta Etz 
Chaim DeSlutzk no in Kleck". Due to persecutions 
by the Bolshevik government, the yeshiva moved in 
1921 to Kleck near the Polish-Russian border, there 
the Gaon Rabbi Aharon, the son-in-law of the founder 
of the yeshiva Rabbi Isser Zalman Meltzer, became the 
Rosh Yeshiva.
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טופס רכישת אותיות בספר תורה מטעם 
הוועד לכתיבת ספר תורה על שם ה"חפץ 
מקעלצק  תושבים  רשימת  עם  חיים", 

שרכשו אותיות,
ובהם

קוטלר.  אהרן  רבי  הגאון 
קלצק, שנות ה-30.

שמות  עם  טבלה 
ובהם  קעלצק,  אנשי 
קוטלר,  אהרן  רבי 
האותיות  ופרטי 
תורה  בספר  שרכשו 
שנכתב ביוזמת "ועד 
בוילנה,  הישיבות" 
על שם הגאון הצדיק 
מרן  ישראל  רבן של 
הכהן,  מאיר  ישראל 

זצוקללה"ה.
ס"מ.   36X22 דף,   ]1[
בדפוס  הודפס  הטופס 

קרינס, וילנה.
סימן קיפול, חורי תיוק, 
פגמים בהיקף הדף. מצב 

בינוני-טוב.

]2[ מכתבי מרן הגאון

רבי אליעזר 
יהודה פינקל.

מיר  ישיבת  מתקופת 

תרפ"ז-תרצ"ד,  בפולין, 
.1927-1934

לנדיבים  תודה  מכתבי 
תמיכתם  על  תורה  אוהבי 
פולין.    , מיר  מיר.  בישיבת 
1927- תרפ"ז-תרצ"ד, 

.1934
]2[ מכתבי תודה לתורמים 
ר' שמעון  ממשפחת הרבני 

יורק,  ניו  במנהטן  שטיינברג 
נייר רשמי, בהם:

תרפ"ז  משנת   ]1[ מכתב   *
בכתב  הקודש  בלשון   ,]1927[
פינקל.  הרב  של  וחתימתו  ידו 

25 ס"מ.
* מכתב ]1[, לליפא שטיינברג 
ידו  כתב  בחתימת  באנגלית 
וחותמתו משנת 1934 ]תרצ"ד[. 

27 ס"מ.
סימני קיפול, כתמי זמן קלים, קרעים 

ונקבים זעירים, מצב בינוני-טוב.

A form for purchasing letters in a Sefer Torah, 
issued by the committee for writing a Sefer Torah 

i n memory of the Chofetz Chaim, with a list of the 
residents of Kleck who purchased letter, including 
the Gaon

Rabbi Aharon Kotler.
Kleck, 1930s. 

A table with names 
of residents of Kleck, 
including Rabbi Aharon 
Kotler, and details of 
the letters they had 
purchased of a Sefer 
Torah that was written 
by the initiative of "Va'ad 
HaYeshivas" in Vilna, in 
memory of the Tzaddik 
Gaon Maran Yisroel 
Meir Hacohen. 
[1] leaf, 36X22 cm. The 
form was printed at the 
Krins Press in Vilna. 
Fold mark, filing 
perforations, blemishes to 
the perimeter of the leaf. 
Fair-good condition.

[2] Letters by the Gaon

Rabbi Eliezer 
Yehuda Finkel.
Mir [Poland], [1927]-

1934. 
Letter of gratitude to the Torah-lovers 
philanthropists for their support of the 
Mir Yeshiva. Mir [Poland], [1927]-1934.
[2] letters of gratitude to the donors of 
the Steinberg family, official 
stationery:
* [1] letter from [1927], in 
Hebrew, handwritten and 
signed by Rabbi Finkel. 25 
cm. 
* [1] letter, to Lipel Steinberg, 
in English, with his 
handwritten signature and 
stamp from 1934. 27 cm. 

Fold marks, minor aging 
stains, tears and tiny 
perforations, fair-good 
condition. 
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ליקטי אמרים - תניא,
מאדמו"ר הזקן. מהדורה נדירה,

חשובה ומתוקנת,

יצא לאור ע"י חברת תומכי תמימים. ווילנא תר"ס 
.1900

ליקוטי אמרים תניא. ווילנא תר"ס - 1900. מהדורה 
מיוחדת זו עברה הגהה על-פי כתבי-יד, ועל-פי כתב-יד המחבר, 
אשר  רבי  בעריכת  חשובות,  השלמות  כמה  לראשונה  בה  ונוספו 
שו"ב מניקאלייעב. המהדורה שלפנינו משמשת כמהדורת אב שעל 
ומאות  בעשרות  צולמה  אחריה.  שבאו  המהדורות  כל  נדפסו  פיה 

מהדורות שנדפסו במקומות שונים בעולם. 
]2[ קסג דף, 20 ס"מ. נדפסה על נייר איכותי, עם שוליים רחבות. בראש 

הספר ]2[ דפי שער. חתימות ורישומי בעלות.
כריכת חצי עור חדשה ומפוארת עם אותיות מוזהב, כתמי זמן, מצב טוב.

Likutei Amaram 
- Tanya,
by the Admor HaZaken. 
Rare edition, important 
and revised,

published by Chevras 

Tomchei Temimim. Vilna, 
1900.
Likutei Amarim Tanya. Vilna, 
1900. This special edition was 
proofread after manuscripts, 
and after a manuscript by the 
author, and it included several 
important completions, 
edited by Rabbi Asher Shuv of 
Nikoliev. This edition serves as 
the prototype for all following 
editions. Was photocopied 
in dozens and hundreds of 
editions that were published 
all over the world. 
[2], 163 leaves. 20 cm. Printed 
on quality paper, with wide 
margins. At the beginning 
of the Sefer, [2] title pages. 
Signatures and ownership 
notations. 
New elegant semi-leather 
binding with gilt lettering, 
aging stains, good condition. 
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מאמר דא"ח בעצם כתב יד

רבי משה מאולע
בנו הצעיר של הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא ושולחן ערוך, שכתב רבים ממאמריו. 

דא"ח מאת רבי משה בן הרה"ק האדמו"ר הזקן בעל התניא, בביאור מונחים בסידור אביו האדמו"ר הזקן.

הגה"צ רבי משה אב"ד אולע, בנו הצעיר של הרב הקדוש אדמו"ר הזקן  בנו השלישי והצעיר של האדמו"ר 
הזקן בעל התניא, נולד בסביבות שנת תקמ"ג. בשנים תקס"ב-תקס"ח נהג לחזור על דברי החסידות של 
אביו. חלק ממאמרי אדמו"ר הזקן ב"תורה אור" וב"לקוטי תורה", הם "הנחות" של הרב משה. לימים יצאו 
לאור מאמרי האדמו"ר הזקן מתוך 'הנחות' בכתב ידו של רבי משה, בהגהת אדמו"ר ה"צמח צדק". כתב 
גם חידושים משל עצמו, ומכתביו ניכרים כישרונותיו הגאוניים. תיאור המאורעות הטרגיים שאירעו לו 
משנת תק"פ ואילך נידונו במחקרים. ראה מאמרו של הרב אליהו מטוסוב "כיצד חוקרים אישים בישראל, 

פרק ב: הרב משה בן רבינו הזקן" בספרו "עין תחת עין" )ניו יורק, תשע"ד(.

]1[ דף מאת רבי משה, בנו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. תוכן דומה, הודפס עם שינויים בקונטרס 
פירוש המלות מאת אחיו הרה"ק רבי דובער, אדמו"ר האמצעי. כתמים ובלאי בשולי הדף, מצב טוב-טוב מאוד.
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Leaf handwritten by

Rabbi Moshe
the son of Ba'al HaTanya. 
Divrei Elokim Chaim by Rabbi Moshe the son of the holy Rav HaAdmor HaZaken Ba'al HaTanya, 
commentary on terms in the Siddur of his father HaAdmor HaZaken.  

Rabbi Moshe, the third and youngest son of HaAdmor haZaken Ba'al HaTanya, was born in ca. 1783. In the 
years 1802-1808, he used to repeat his father's Divrei Chassidus. Some of the Drushim of HaAdmor HaZaken 
in "Torah Or" and "Likutei Torah" are, "Hanachos" of Rabbi Moshe. Eventually, Ma'amarei HaAdmor HaZaken 
were published from 'Hanachos' handwritten by Rabbi Moshe, proofread by the Admor the Tzemach Tzeddek. 
See the article by Rabbi Eliyahu Matusov "כיצד חוקרים אישים בישראל, פרק ב: הרב משה בן רבינו הזקן" in his 
Sefer "Ayin Tachas Ayin" (New York, 2014).

[1] leaf by Rabbi Moshe, the son of HaAdmor HaZaken Rabbi Shneur of Liadi. Similar content, with 
several variations was printed in Kuntras Peirush HaMilos by his brother Rabbi Dober, the Mittler 
Admor.
Stains and wear to the margins of the leaf. Good-very good condition.  
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$ 5,000
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מכתב מאת הגאון המקובל רבי משה 

זכות, הרמ"ז.
]מנטובה[, תמ"ב ]1681[.
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Letter by the Gaon Kabbalist 
Rabbi Moshe Zacuto, HaRemez.
[Mantova, 1681].
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אישור קבלת תשלום, בכתב ידו וחתימתו 
של הגאון הרמ"ז. ]מנטובה[, ג' למרחשון 

תמ"ב ]1681[.
יצ"ו  שלם  נורצי  מהגבירים  "קבלתי 
ליטרין שלש מאות ושמונים וזה לתשלום 
שכרי מהקק"י ]מהקהילת קודש ישראל[ 
אלול  אב  תמוז  שעברו  חדשים  מג' 
חתמתי  האמת  ולראיית  התמ"א.  משנת 
שמי. משה בכה"ר מרדכי זכות זלה"ה". 
בתחתית המכתב מופיעה גם חתימת רבי 

יהודה בריאל.

]1[ דף, 12X8 ס"מ.

המקובל הא-לוקי רבי משה ב"ר מרדכי 
זכות, הרמ"ז )שפ"ה לערך - תנ"ח, -1625

והמקובלים  הרבנים  מגדולי   -  )1697
באיטליה ומבחירי פרשני הזוהר הקדוש. 
נולד באמשטרדם, היה תלמידו של רבי 
שאול מוטירה ואח"כ נסע לפולין ללמוד 
ת"ה  בשנת  מפוזנא.  יצחק  מרבי  קבלה 
כראש  שם  וכיהן  לוונציה  עבר   )1645(
והנסתר.  הנגלה  לתורת  גדולה  ישיבה 
בהמשך למד את תורת האר"י מהשד"ר 
מצפת רבי בנימין הלוי, תלמיד מהרח"ו. 
וכראש  כרב  כיהן   )1673( תל"ג  משנת 
ישיבה גדולה במנטובה. תלמידי הישיבה 
הקדוש  האר"י  כתבי  את  להעתיק  דאגו 
הרמ"ז  מנהגיו.  ואת  תורתו  את  ולהפיץ 
והוציא לאור ספרים  חיבר פיוטים, ערך 
בנגלה  ספרים  עשרות  וחיבר  רבים 
'אגרות  הרמ"ז',  'שו"ת  ובהם:  ובנסתר, 
מלך'  'מקדש  הרמ"ז',  'קול  הרמ"ז', 

ו'הדרת מלך' על הזוהר, ועוד.

)ת"ג- בריאל  אליעזר  ב"ר  יהודה  רבי 
הרועים"  "אביר   ,)1643-1722 תפ"ב, 
- תלמידו וחבר בית דינו של רבי משה 
זכות במנטובה. לאחר פטירת רבי משה 
זכות, מילא רבי יהודה בריאל את מקומו 
העמיד  מנטובה.  ישיבת  וכראש  כאב"ד 
תלמידים רבים, שהיו גדולי רבני איטליה 
בדור שאחריו, ובהם: רבי יצחק למפרונטי 
רבה של פרארה, רבי ישעיהו באסאן רבה 

של פדובה,
רבי דוד פינצי מרבני מנטובה, רבי שמשון 

מורפורגו רבה של אנקונה ועוד. 

כתמי זמן, סימני קיפול, קרע ללא פגיעה 
בטקסט, מצב טוב. 

Receipt for payment, handwritten and signed 
by the Gaon HaRemze. [Mantova], the third of 
Cheshvan [1681]. 

"I have received from the wealthy Norzi Shalem  
Litrin three hundred and eighty as payment of my 
fee from the holy community for the past three 
months Tamuz Av Elul 1680. And as evidence 
I have signed my name. Moshe ben HaRav 
Mordechai Zacuto". Appearing on the lower part 
of the letter is also the signature of Rabbi Yehuda 
Briel.

[1] leaf, 12X8 cm. 

The Divine Kabbalist Rabbi Moshe ben Rabbi 
Mordechai Zacuto, HaRemez (ca. 1625-1697) - 
one of the greatest rabbis and Kabbalists in Italy 
and one of the leading commentators on the holy 
Zohar. Was born in Amsterdam, was the disciple 
of Rabbi Shaul Morteira and later, travelled to 
Poland to study Kabbalah with Rabbi Yitzchak 
Posno. In 1645, he moved to Venice where he 
served as the Rosh Yeshiva of a large yeshiva. Later 
he studied the Torah of the Ari with the Shadar 
from Safed Rabbi Binyomin Halevi, a disciple of 
Rabbi Chaim Vital. Since 1673, served as a Rav 
and Rosh Yeshiva in Mantova. The students of his 
yeshiva copied the writings of the holy Ari and 
distributed his Torah and customs. The Remez 
wrote Piyyutim, edited and published many 
Seforim and authored dozens of Sedorim on the 
Nigleh and the Nistar, including 'Shut HaRemze', 
'Igros HaRemez', 'Kol HaRemez', 'Mikdash 
Melech' and 'Hadras Melech', and more. 

Rabbi Yehuda ben Rabbi Eliezer Briel (1643-
1722), "Abir HaRo'im" - the disciple and memver 
of the Beis Din of Rabbi Moshe Zacuto in 
mantova. After Rabbi Moshe Zacuto's passing, he 
succeeded him as Av Beis Din and Rosh Yeshiva 
of Mantova. Had many disciples, which were 
great rabbis in Italy including: Rabbi Yitzchak 
Lampronti the Rav of Ferrara, Rabbi Yeshayahu 
Bassan the Rav of Padova, Rabbi David Finzi 
one of the rabbis of Mantova, Rabbi Shimshon 
Morforgo the Rav of Ancona and more. 

Aging stains, fold marks, a tear not affecting the 
text, good condition. 
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'סגולה נפלאה 
לשמירה ולרפואה' !

כתוב  תזריע,  פרשת  על  בקבלה  ביאור 
כתב קדשו של המקובל האלוקי  בעצם 

רבי יעקב צמח,
מהרח"ו  תורת  ומסדרי  כותבי  גדול 

ומגדולי מפיצי דרך האריז"ל בקבלה.

לא נדפס מעולם.

22 שורות בעצם כתב ידו הקדושה של המקובל 
על  המופלא  בביאורו  צמח  יעקב  רבי  האלוקי 
מעולם.  נדפס  שלא  ביאור  הקדוש,  הזוהר 
השורות שלפנינו הינן ביאור על פרשת תזריע. 
בכתיבה ספרדית אוטנטית, על גבי ניר איכותי. 
מובאים  קטנטן,  בטור  טורים,  בשני  הכתיבה, 
דברי הזוהר הק' ומסביבו כתב רבי יעקב צמח 

את ביאורו המקיף. 

המקובל האלוקי רבי יעקב צמח ]נפטר תכ"ז[ 
מגדולי תלמידי רבי שמואל ויטאל, אשר מצא 
כתבי קבלה רבים מאת רבינו מהרח"ו, סידרם 
וערכם בצורה מחודשת. הדפיס עשרות חיבורים 
בקבלה מתורת רבותיו, ואת חיבוריו הוא - קול 
רבים  ועוד.  הרקיע  זוהר  ומצווה,  נגיד  ברמה, 

מחיבוריו עודם בכתובים.

נפלאה  כסגולה  בעולם  נחשבים  ידו  כתבי 
ולשמירה  להצלחה  לילד,  ולמקשה  לרפואה 

בכל העניינים.
14.5x10.5 ס"מ. מצב טוב מאוד.
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$ 4,000'Wonderful Segulah 
for Protection and 
Cure'! 

Kabbalistic elucidation on Parashas 
Tazri'ah, handwritten by the Divine 
Kabbalist

Rabbi Yaakov 
Tzemach,
the greatest writer and editor of the Torah of 
Rabbi Chaim Vital and one of the greatest 
distributors of the Kabbalistic Torah of the Ari.
Has never been Printed. 
22 lines handwritten by the holy hand of the Divine 
Kabbalist Rabbi Yaakov Tzemach with his wonderous 
elucidation on the holy Zohar, an elucidation that 
has never been printed. These lines are on Parashas 
Tazri'ah. In authentic Sephardic script, on quality 
paper. The tiny script, in two columns, introduces 
the words of the holy Zohar and around them, 
Rabbi Yaakov Tzemach wrote his comprehenzive 
elucidation.

The Divine Kabbalist Rabbi Yaakov Tzemach [passed 
away in 1667] one of the greatest disciples of Rabbi 
Shmuel Vital, who found many Kabbalistic writings 
by Rabbeinu Rabbi Chaim Vital, and re-edited them. 
Published dozens of Kabbalistic compositions from 
the Torah of his rabbis, and his own compositions - 
Kol BaRama, Naggid Umetzuveh, Zohar HaRaki'ah 
and more. Many of his  compositions have not yet 
been published. 

Manuscripts by him are considered a wonderful 
Segulah for cure and an easy birth, success and 
protection in all matters,  
14.5X10.5 cm. Very good condition.  
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העותק האישי 
של רבי אברהם 

מחבר ה"זכור 
לאברהם"!

תולדות אהרן,

מראה מקומות לפסוקי התנ"ך,
ונציה, שנ"א ]1591[. 

אברהם  רבי  הגאון  חתימת  ס"מ.   16 דף,   159

בכתב  )כולם  נוספים  ורישומים  הגהות  אלקלעי, 
חצי קולמוס ספרדי( מופיעים בין דפי הספר.

מהדורה זו מבוססת על מהדורה קודמת, ויניציאה 
שנ"א שהביאה פסוקים מהתורה ומחמש מגילות, 
הנביאים  ספרי  משאר  פסוקים  תוספת  עם 
והכתובים. ברוב העותקים של מהדורה זו הוחלפו 
בדף השער המילים "מחמשה חומשי תורה וחמש 
מגילות" במילים "שבתורה נביאים וכתובים", אך 
בטופס שלפנינו נשאר השער הקודם ללא שינוי. 
רבי אברהם אלקלעי )תק"ט לערך - תקע"א, -1749

1811(, נולד בסלוניקי שביוון, והיה תלמידו של 
עבר   )1780( תק"מ  בשנת  יעיש.  אבן  יוסף  רבי 
בשנת  בדובניצה.  ורב  דיין  ושימש  לבולגריה 
בעיה"ק  ונתיישב  לארה"ק  עלה   )1810( תק"ע 
צפת. חיבר כמה ספרים, הידוע שבהם הוא ספר 
בהלכה(  וכללים  מערכות  )ג"ח,  לאברהם  זכור 
שנתפרסם ונעשה לספר יסוד ומוזכר רבות בדברי 
מרבני  היה  שמואל  רבי  בנו  הפוסקים.  רבותינו 

העיר טבריה.

בלאי בכריכת חצי עור, כתמים, מעט נזקי עש, מצב 
טוב.

The personal copy of Rabbi 
Avraham the author of 
"Zechor LeAvraham"!
Toldos Aharon, references to 
Biblical verses, Venice, [1591].
159 leaves, 16 cm. Signature of the Gaon Rabbi 
Avraham Alkalai, editings and additional 
notations (all in Sephardic Solitreo) appear 
among the leaves of the Sefer. 

This edition is based on an earlier edition, Venice 
1591, which introduced verses from the Torah 
and the Five Scrolls, with an addition of verses 
from other Sifrei Nevi'im and Ketuvim. In most 
copies of this edition, the words on the title page 
"From Chamisha Chumshei Torah and Chamesh 
Mefilos" were replaced with the words "In the 
Torah, Nevi'im and Ketuvim"; however, in this 
copy, the former title page remained unchanged. 
Rabbi Avraham Alkalai (ca. 1749-1811) was born 
in Salonika, Greece and was the disciple of Rabbi 
Yosef Ibn Ya'ish. In 1780, he moved to Bulgaria and 
served as Rav and Dayan in Dobnitza. In 1810, he 
immigrated to the Holy Land and settled in Safed. 
Authored several Seforim, the most renowned of them 
"Zechor LeAvraham" (three sections, Ma'arachos and 
Halachic rules) which became a basic Sefer that 
is mentioned by leading Poskim. His son, Rabbi 
Shmuel, was one of the rabbis of Tiberius. 

Wear to the semi-leather binding, stains, moth 
damage, good condition.  
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לרפואה  צלוחית  במינו,  יחיד  סגולה  קמיע 
'זקן  יד  מעשה  המזיקים  מכל  ולשמירה 

המקובלים' הגאון הצדיק המלומד בניסים

רבי יצחק כדורי
 ראש ישיבת 'נחלת יצחק'. 

Special Segulah amulet, a saucer for 
good health and protection against 
all Mezikim made by the' Eldest of 
the Kabbalists' the Tzaddik Gaon 
and miracle worke

Rabbi Yitzchak 
Kaduri
Rosh Yeshivas
'Nachalas Yitzchak'. 
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על גב צלחת חרס עבודת יד, כתב הרב כדורי במו ידיו הקדושות שמות מיחושים 
רבים אשר עלולילם חלילה לבוא על האדם, והשותה מים מתוך צלחת זו, מסוגל 

ביותר שלא יינזק באותן המחלות והמיחושים, בעזרת השם. 
הרב כדורי שרטט שמות של מלאכים ושרפים, טבלאות בקבלה והשבעת שמות, 

בסופם כתב 'אמן כן יהי רצון'. 

הצלחת נשברה ותוקנה בדבק בצורה מקצועית, כמעט ללא כל פגיעה בשמות הקודש ובקמיע. 

הגאון הצדיק המקובל רבי יצחק כדורי 'זקן המקובלים', נולד בבגדד בערך בשנת תרנ"ט. אביו, שהיה 
צדיק נסתר וסוחר בשמים, שלח אותו ללמוד ב"מדרש בית זלכה" המפורסם, וכילד פגש שם את מרן 
הגאון רבי יוסף חיים מבגדאד "הבן איש חי", לפי המסורת, הפליג הבן איש חי בשבח הילד הצעיר. 
בגיל שבע עשרה דרש בפני גדולי התורה בבגדד, ועם תום דבריו נתבקש מעם החכמים והמקובלים 
שם שלא ירבה בדרשות בעתיד מחשש לעין הרע. בשנת תרפ"ב עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת 
המקובלים 'שושנים לדוד' וכן למד תורת הנגלה בישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה בירושלים אצל 
חכם רבי אפרים הכהן. שנים רבות התפרנס מעבודתו ככורך ספרים בשכונת הבוכרים בירושלים, 
שבה התגורר וכונה 'רבי יצחק הכורך' או 'רבי יצחק הארוך' על שם גובהו הרם והנישא, וסודו לא 
נתגלה כי אם לחכמי הקבלה בירושלים. בהמשך החל להתפרסם ושמעו יצא בכל המדינות. הוא עמד 
בראש ישיבת המקובלים "נחלת יצחק", שנוסדה לשם לימוד כוונות התפילה לפי סדר הרש"ש וכונה 
בהערצה ובחיבה 'זקן המקובלים'. מכל קצווי תבל נהרו לקבל ברכותיו, קמעיו וסגולות שערך ע"פ 
רזין וסודות. נפטר בזקנה מופלגת ובשיבה טובה בכ"ט בטבת ה'תשס"ו כבוד גדול עשו לו במותו 
ובמסע הלוויתו השתתפו מאות אלפי בני אדם. נקבר בהר המנוחות כשקברו הופך למוקד בקשות 

לישועה ולגאולה לכלל ולפרט.

קוטר 18 ס"מ. הצלוחית נשברה והודבקה באמנות. שוליה וחלקה העליון מימין של הצלחת, חסרה, 
ללא חיסרון בסגולה. עוד על הקמיע והצלחת, ראה בספר 'הרב כדורי' מאת ר' ל' סופר עמוד 70.
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$ 6,000

Special Segulah amulet, a saucer for good health and protection against all Mezikim made by the' 
Eldest of the Kabbalists' the Tzaddik Gaon and miracle worker Rabbi Yitzchak Kaduri Rosh Yeshivas 
'Nachalas Yitzchak'. 

On the hand-made clay saucerת Rabbi Kaduri wrote by his holy hand names of many illnesses and 
that drinking water from this saucer is a Segulah protecting against those illnesses, with G-d's help. 

The saucer had broken and was professionally repaired, almost without damage to the holy names 
and the amulet. 

The Tzaddik Gaon the Kabbalist Rabbi Yitzchak Kaduri the 'Eldest of the Kabbalists', was born in 
Baghdad in ca. 1899. His father, who was a hidden Tzaddik and perfume merchant, sent him to study 
at the renowned 'Midrash Beis Zilcha' and as a child he met Maran the Gaon Rabbi Yosef Chaim of 
Baghdad, the 'Ben Ish Chai' there. According to tradition, the ben Ish Chai greatly praised the child. 
At the age of seventeen he delivered a sermon before leading rabbis of Baghdad and when he ended, 
was asked by the rabbis and Kabbalists not to deliver many sermons in the future for fear of Ayin 
Hora . In 1922, he immigrated to Erezt Yisroel and studied at the 'Shoshanim LeDavid' Kabbalists 
yeshiva. He also studied Toras HaNigleh at the Poras Yosef Yeshiva in the Old City of Jerusalem 
with Chacham Rabbi Ephraim Hacohen. For many years, he earned a living as a book-binder at the 
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Bucharim neighborhood of Jerusalem, where he lived, and was known as 'Rabbi Yitzchak the 
Binder' or 'The Tall Rabbi Yitzchak' due to his height. His secret was known only to the Kabbalists 
of Jerusalem. Later, he became renowned all over the world. He headed the "Nachalas Yitzchak" 
Kabbalists yeshiva, which was established to study Kavanos HaTefilah according the Rashash, and 
was admiringly and fondly known as the 'Eldest of the Kabbalists'. Thousands from all over the 
world came to him for blessing and his amulet and Segulos. He passed away at an old age on the 
29th of Tevet 2006 and hundreds of thousands came to his funeral. He was buried in the cemetery 
of Har Hamenuchos and his grave became a site for requests for salvation and redemption.

Diameter: 18 mm. The saucer was broken and professionally repaired. The right upper part and 
rim are missing, not affecting the Segulah. More about the amulet and saucer, see the Sefer 'HaRav 
Kaduri' by R.L. Sofer, p. 70. 
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מקבץ מכתבים חשובים בכתב יד ובחתימת 
מרן הראשון לציון

הגאון הגדול רבי 
עובדיה יוסף

מקבץ מכתבים חשובים בכתב יד ובחתימת 
מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי עובדיה 
יוסף כולל שפעת ברכות פיו לבני חיי ומזוני 

רויחי ברוב אושר.
בברכות  הרב  מסיים  המכתבים,  בשני 
אלו  המלצה  מכתבי  ולעוזרים.  למסייעים 
כתובים בדפוס וחתומים בחתימת ידו כשאת 
ידו. שנים  התאריך מוסיף הרב בעצם כתב 

תשנ"ח - תשס"ה. 

]4[ נירות מכתבים רשמיים של מרן הראשון 
וגדלים  מצבים  יוסף.  עובדיה  רבי  לציון 

שונים, כמפורט. מצב כללי טוב מאוד. 

סנסן ליאיר,
חיד"א,  רבינו  מאת 
בחיי  ראשון,  דפוס 
ליוורנו, תק"נ  המחבר. 

.]1790[
סנסן ליאי"ר, סדר אשר נעשה 

אנשי  בפקודת  רחמים,  לעורר  הערים  באחת 
כולל  הגבירים הרמים,  חסד מעלת שרי צבאות 

כל  על  המועילים  "דברים 
צרה שלא תבא". מאת הרב 
חיד"א. דפוס אליעזר סעדון, 

תק"נ  ליוורנו, 
.]1790[

ח דף, 14 ס"מ. 
חדשה,  כריכה 
בפינות  פגם 
ת  י ת ח ת ב
הדפים  שלשת 
עם  האחרונים 
פגיעה בטקסט, 
מצב  כתמים, 

בינוני-טוב.

Collection of Important Letters Handwritten and Signed by 
Maran the Rishon LeZion

the Great Gaon Rabbi
Ovadya Yosef
Collection of important letters handwritten and signed by 
Maran the Rishon LeZion the Great Gaon Rabbi Ovadya 
Yosef, with many blessings by him for a good living and 
happiness. 

[4] official stationeries of Maran the Rishon LeZion Rabbi Ovadya 
Yosef. Size and condition vary. Very good general condition. 

Sansan LeYair
by Rabbeinu the Chida, first edition, 
in the author's lifetime. Livorno, 
[1790].

Sansan LeYair, Seder that was done in one of the 
cities to stir pity, by order of men of kindness 
... including "things that are useful just in case". 
By the Rav the 
Chida. Eliezer 
Sa'adon Press, 
L i v o r n o , 
[1790].
8 leaves, 14 cm.
New binding, 
blemish to the 
lower corners 
of the three last 
leaves, affecting 
the text, stains. 
F a i r - g o o d 
condition.  

מחיר
פתיחה
$ 400

מחיר
פתיחה
$ 300
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צוואה יקרה, מאת 
רבי אלכסנדר זיסקינד 

בעל "יסוד ושורש 
העבודה". ירושלים, 

]תרכ"ג, 1863?[.

הגאון  מאת  יקרה,  צוואה 
אלכסנדר  רבי  החסיד 
הוראדנא,  מק"ק  זיסקינד 
בעל "יסוד ושורש העבודה". 
על  ב"ק,  ישראל  דפוס 
משה  משאת  הדפוס  מכבש 
בגנזי  נשמתה  ויהודית  הי"ו 
]תרכ"ג,  ירושלים,  מרומים, 

.]?1863
השער  בגב  ס"מ.   16 דף,  כ 

איור קבר רחל.
לאחר  נדפס  והספר  היות 
יהודית  של  פטירתה 
בראש  שנפטרה  מונטיפיורי, 

נדפס  שהספר  מערכים  תרכ"ג,  השנה 
ראה  אח"כ.  קצר  זמן  או  תרכ"ג  בשנת 
"ספרי ירושלים הראשונים", שושנה הלוי, 

ירושלים תשל"ו, עמ' 46.
ועובש,  זמן  כתמי  חדשה,  עור  חצי  כריכת 

מצב בינוני-טוב.

מעשה רקח,
הרמב"ם  על  פירושים  א, 
רקח,  חי  מסעוד  רבי  מאת 
 .]1742[ תק"ב  וינציאה, 

מהדורה ראשונה.

רבי  מאת  רוקח,  מעשה  ספר 
מסעוד חי רקח, על משנה תורה, 
חלק א ]עם הפנים[: מדע, אהבה, 
על  חידושים  בתחילתו  זמנים. 
מגאונים  יד  בכתיבת  הרמב"ם 
זארה,  דא  מאיר  דפוס  קדמונים. 
ויניציאה, תק"ב ]1742[. מהדורה 
בחיי  לאור  שיצא  חלק  ראשונה, 

המחבר.
ס"מ.   28 דף,  רפו   ]8[
עם  מחודשת  כריכה 

אותיות מוזהבות.
כתמי  בכריכה,  בלאי 
חיתוך  בשל  זמן, 
דפים  ישנם  הדפים 
נחתכו  בהם  בודדים 
הדף,  בקצה  אותיות 

מצב טוב-טוב מאוד. 

Tzava'ah 
Yekara, 
by Rabbi 
Alexander 
Ziskind 

author of "Yessod 
VeShoresh haAvodah".
Jerusalem. [1863?].

 Yisroel Bal press, by the printing 
press gift of Moshe and Yehudis 
her soul in Ginzei Meromim. 
Jerusalem, [1863?].
20 leaves, 16 cm. On the back of 
the title page, an illustration of 
Rachel's Tomb. 
Since the Sefer was printed after 
the passing of Yehudis Montefiore, 
who passed away on Rosh Hashana 
1863, it is estimated the Sefer was 
printed in 1863 or shortly afterwards. See "Sifrei 
Yerushalayim HaRishonim", Shoshana Halevi, 
Jerusalem 1976, p. 46. 
New semi-leather binding, aging stains and mold, 
fair-good condition.  

Ma'asseh 
Rokeach
A, commentary 
on the Rambam by 
Rabbi Massud Chai 
Rekeach. Venice, 

[1742]. First edition. 
on Mishneh Torah, section A [with the 
text]: Madah, Ahava, Zemanim. At its 
beginning, innovations on the Rambam 
handwritten by ancient Geonim. Meir 
de Zara Press, Venice, [1742]. First 
edition, which was published 
in the author's lifetime. 
[8], 286 leaves, 28 cm. Renewed 
binding with gilt lettering. 
Wear to binding, aging stains, 
due to the trimming of the 
leaves, there are several 
leaves in which the letters 
at the edge of the leaf were 
trimmed. Good-very good 
condition. 

מחיר
פתיחה
$ 250
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92
מחיר
פתיחה
$ 200
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השקפה וקנאות! 
תוכחת

מרן מסאטמר 
המזרחי  למנהיג 
הגבאי  יד  בכתב 
והנאמן  המסור 

גבי  על  אשכנזי  יוסל  רבי 
'בלאנק' מרן מסאטמר

מכתבים  ניר  גבי  על  ארוך  מכתב 
יואל  רבי  הרה"ק  מרן  של  'בלאנק' 
מסאטמאר, בו כותב החסיד הנאמן 
גבאי  אשכנזי  יוסף  רבי  והוותיק 
ונאמן בית מרן מסאטמר על פגישת 
משה  מר  המזרחי  מנהיג  עם  מרן 

חיים שפירא. בערך תש"י. 
במכתב מכחיש הרב החסיד רבי יוסף 
אשכנזי את הפרסומים בעתוני התקופה 
ובמיוחד בעיתון 'הצופה' על ביקור חם 
בין מר שפירא אצל הרה"ק מסאטמר 
מסאטמר  הרבי  עמו  הסכים  וכביכול 

ודיבר איתו רכות ובנעימות.
מרן  של  בלאנק  עם  מכתבים  ניר   ]1[
מסאטמר. 28x21 ס"מ. הדיו נמחק מעט 
ניכרים.  קיפול  סימני  מקומות.  בהרבה 

בלאי וקרעים. מצב בינוני - טוב.

אדמו"ר  'דעת 
שליט"א כל הזמן 
בחזרה  לנסוע 

לארה"ק'.
הגבאי  מכתב 

הנאמן

רבי יוסף אשכנזי על דעת הרה"ק 
עיה"ק  רבנות  בעניין  מסאטמאר 

ירושלים
רבי  הנאמן  החסיד  מאת  ארוך  מכתב 
ונאמן  גבאי  דוב אשכנזי,  יוסף  אפרים 
בית הרה"ק רבי יואל מסאטמאר, אל 
המפואר  החסיד  הטוב  ורעו  ידידו 
מאשקאוויטש  הכהן  פינחס  צבי  רבי 
צדיקי  של  ביתם  נאמן  מירושלים, 
הדור ומפרנסי קהילת סאטמאר בעיר 

הקודש. תש"ט - 1948. 
במכתב מובעת השקפתו של

מרן הרב הקדוש והטהור מסאטמאר
עיר  של  כרבה  שישמש  ההצעה  בעניין 
ההתייחסויות  אחת  וזאת  ירושלים,  הקודש 

המוקדמות והראשונות לדעתו הקדושה, אם להיענות 
או לשלול את הצעת הרבנות.

Worldview and zealousness! 
Rebuke by Maran of 
Satmar to the leader of 
HaMizrachi handwritten by the 
dedicated and loyal Gabai Rabbi 
Yossel Ashkenazi on the official 
stationery of Maran of Satmar.
Lengthy letter on the official 
staionery of Maran the holy Rav 
Rabbi Yoel of Satmar, in which the 
loyal and senior Chassid Rabbi 
Yosef Ashkenazi, the Gabai and 
confidante of Maran of Satmar, 
writes about a meeting between 
Maran and the leader of 
HaMizrachi Mr. Moshe Shapiro. 
Ca. 1950.
In the letter, the Chassid Rav 
Rabbi Yosef Ashkenazi denies 
the publications in contemporary 
press and especially the HaTzofeh 
newspaper about a warm visit of 
Mr. Shapiro to the holy Rav of 
Satmar during which allegedly, 
the Rav of Satmar agreed with him 
and spoke gently amd pleasantly to 
him. 

'The Admor Shalita is constantly thinking 
of returning to the Holy Land'.
Letter by the loyal Gabai Rabbi Yosef 
Ashkenazi about the opinion of the 
holy Rav of Satmar on the rabbinate of 
Jerusalem. 
A lengthy letter by the loyal Chassid 
Rabbi Ephraom Yosef Dov Ashkenazi, 
the Gabai and confidante of the holy 
Rav Rabbi Yoel of Satmar, to his good 
friend the Chassid Rabbi Zvi Pinchas 
Hacohen Moskowitz of Jerusalem, the 
confidante of the Tzaddikim of the 
generation and one of the leaders of the 
Satmar community of Jerusalem. 1948.
The letter presents the opinion of Maran 

the holy and pure Rav of Satmar regarding the 
suggestion that he serve as the Rav of Jerusalem and 
this is one the earliest references to his holy opinion, 
whether to comply or refuse to the rabbinic position. 
[1] airmail letter. Handwritten and signed by the Gabai. 
Slight wear. Fold marks. Good-very good condition.  
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מחיר
פתיחה
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מחיר
פתיחה
$ 500
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אבל  הישיבה  להסגיר  חפצנו  'כבר 
הנערים מתרבים כל יום'

משה  רבי  הרה"ק  מכתב 

מסטאלין
עוזר  חיים  רבי  רשכבה"ג  אל 

גרודז'ינסקי בעניין ישיבתו.

מכתב ארוך ונדיר מאת הרה"ק רבי משה 
מסטאלין אל רבן של כל בני הגולה הגאון 
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא בעניין 
ללא  בהן.  והתמיכה  בליטא  הישיבות 

תאריך. תחלית שנות התר"צ - 1930. 
הרה"ק רבי משה מסטולין ]תרמ"ט-תש"ב[ 
רבי  המפורסם  הרה"ק  של  הרביעי  בנו 
ישראל מקרלין ]מכונה גם 'הפרנקפורטר' 
סטולין  בעיר  כאדמו"ר  כיהן  'הינוקא'[  או 
אחר פטירת אביו הק', בה הקים גם ישיבה 

גדולה והרביץ תורה 
לצעירי הצאן. רבים 
ושיחרו  העריצוהו 
פניו. ידוע בשליטתו 
מכמני  בכל  הרחבה 
ולהבדיל,  התורה, 
העמים,  בחכמות 
ובתחומים  באמנות 
רחבים.  ושטחים 
המוקד  על  עלה 
חורבן  בשנות 

יהדות אירופה.

מכתבים  ניר   ]1[
 21x13 .רשמי מקופל
תיוק.  נקבי  ס"מ. 

מצב טוב מאוד. 

'We have already thought of 
closing the Yeshiva, but the 
number of boys is increasing 
daily'

Letter by the Holy Rav 
Rabbi Moshe of Stolin
to the Gaon Rabbi Chaim Ozer 
Grodzinsky about His Yeshiva

Lengthy and rare letter by the holy Rav Rabbi 
Moshe of Stolin to the Gaon Rabbi Chaim Ozer 
Grodzinsky of Vilna about the yeshivas of Lithuania 
and their support. No date. early 1930s.
The holy Rav Rabbi Moshe of Stolin [1889-1942] the 
fourth son of the renowned holy Rav Rabbi Yisroel 
of Karlin [also 
known as 'The 
Frankfurter' or 
the 'Yanuka']. 
Served as 
Admor in 
Stolin after 
the passing of 
his holy father 
and there 
established a 
large yeshiva. 
Many admired 
him and sought 
his advice. Was 
r e n o w n e d 
for his vast 
k n o w l e d g e 
of the secrets 
of the Torah, 
as well as of 
secular fields 
of knowledge. 
Perished in the 
Holocaust.
[1] folded 
o ffi c i a l 
s t a t i o n e r y . 
2 1 X 1 3 
cm. Filing 
p e r forati on s . 
Very good 
condition.  
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מחיר
פתיחה
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תרומת הדשן,
מהדורה שנייה,

עותק מיוחס של

הרה"ק שלמהניו' 
מסדיגורה,

עם הגהות רבות. ויניציאיה, ש"ו ]1546[.

ספר תרומת הדשן, מאת רבי ישראל איסרלן. 
ש"ו  ונציה,  יושטיניאן,  אנטוניו  מארקו  דפוס 

.]1546[

קצ דף, 20 ס"מ. חתימות ורישומי בעלים, עם 
מסאדיגורה.  שלמהניו'  רבי  הרה"ק  חותמת 
לשון  תיקוני  למדניות,  הערות  עשרות 

ומחיקות. הערות אלו טרם פורסמו. 

פרידמן  ]שלמה'ניו[  שלמה  רבי  הרה"ק 
בטבת  כ'   - תר"ד  בתשרי  )י"א  מסאדיגורה 
תרמ"א, 1843-1880( - בן הרה"ק רבי אברהם 
יעקב ]הראשון[ מסדיגורה. בזיווג ראשון היה 
שני  ובזיווג  מרימנוב  הירש  צבי  הרה"ק  חתן 
היה חתן דודו הרה"ק דוד הלפרין חתנו של 
התקבצו  אביו  בחיי  מרוז'ין.  ישראל  תפארת 
ממלא  להיות  מיועד  והיה  אברכים  תחתיו 

מקום אביו, אך נפטר בחיי אביו הקדוש. 

אותיות  עם  משוקמת  עתיקה  עור  כריכת 
מוזהבות, כתמים, שיקום פגמים בדף השער 

ובדף האחרון חורי עש, מצב בינוני-טוב.

96
מחיר
פתיחה
$ 450
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these comments have not been published. 
 The holy Rav Rabbi Shlomo [Shlominyu]
 riedman (1843-1880) - the son of the first
 Admor of Sadigura, the holy Rav Rabbi
 Avraham Yaakov. By his first marriage his
 was the son-in-law of the holy Rav Rabbi
 Zvi Hirsch of Rimnov and by his second
 marriage, the son-in-law of his uncle the
 holy Rav Rabbi David Halperin. In his
 father's lifetime, Avrechim gathered around
 him and he was supposed to succeed his
 father yet passed away during his holy
 .father's lifetime

 Ancient leather binding, restored, with gilt
 lettering, stains, restoration of blemishes to
 the title page and the last leaf moth holes,
  .fair-good condition

Terumas HaDeshen,
second edition,
pedigreed copy of the holy Rav

Rabbi Shlomo 
Friedman of 
Sadigura,
with many editings. Venice, [1546].

Sefer Terumas HaDeshen, by Rabbi Yisroel 
Isserlan . Marco Antonio Justinan Press, Venice, 
[1546]. 

190 leaves, 20 cm. Signatures and ownership 
inscriptions, with a stamp of Rabbi Shlomo 
Friedman. Dozens of scholarly comments, 
linguistic corrections and erasures. Apparently, 
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'Mishchas Aharon'.
Frankfurt an der Oder, 1746. Single edition. The 
personal

copy of the Holy Rav Rabbi 
Nachum Ber of Sadigura, with 
his stamp and an editing handwritten 
by him on the margins of the Sefer. 
Innovations on all the tractates of the Shas (except for 

Seder Kodashim and Taharos) by Rabbi Aharon Zelig 
ben Rabbi Yoel Feibush, one of the sages and Geonim 
of Ostrohe. 
The Sefer is stamped with his personal stamp and with 
the stamp 'Kinyan Kaspi' indicating he had bought the 
Sefer with his own money and had not received it as a 
gift or inheritance. He used to classify and stamp his 
Seforim accordingly - Minchas Shai (gift), Yerushas 
Avos (inheritance), Kinyan Kaspi (bought with my 
money).
This Sefer contains an additonal old ownership 
signature 'Eliezer Lipman of Kovna [?]' ... and an 
editing in an identical script.  
31 cm. Fine binding, old and worn. Most of the spine is 
detached. Moth perforations. Stains. Detached flyleaf. 
Dry leaves. The title page is restored with old tape. 
Good condition. 

'משחת אהרן'.
פרנקפורט דאודר, תק"ו - 1746.

לא נדפס שוב.

העותק האישי של הרה"ק 
רבי נחום בער מסאדיגורה 
החתום בחותמתו, ועם הגהה 

בכתב ידו בשולי הספר. 

חידושים על כל מסכתות הש"ס )למעט 
אהרן  רבי  מאת  וטהרות(  קדשים  סדר 
וגאוני  מחכמי  פייבוש,  יואל  ב"ר  זעליג 

אוסטרהא.
הספר חתום בחותמתו האישית ובחותם 
הספר  את  שקנה  לאות  כספי'  'קנין 
מכספו ולא קבלו כשי או בירושה, כדרכו 
את  ולחתום  לסווג  נוהג  היה  בספריו. 
קנין  אבות,  ירושת  שי,  מנחת   - ספריו 

כספי.
כמו כן, מדבקה מעידה היות הספר חלק 
נחום  רבי  הרה"ק  של  הענק  מאוצרו 
כריכותיו  בסגנון  יפה  כריכה  דובער. 
של הרה"ק שספרייתו הייתה מהגדולות 

בעולם התורני.
ובלויה.  ישנה  יפה,  כריכה  ס"מ.   31
מנותקת ברוב שדרתה. נקבי עש. כתמים. 
דף  יבשים.  דפים  מנותק.  הפורזאץ  דף 
השער משוקם בדבק ניר ישן. מצב טוב.
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'חיי עולם',
יקר המעלה דרושים ואמרות טהורות 
 - תרמ"א  ווארשא,  ומידות.  במוסר 

.1881

של  האדירה  מספרייתו 
הרה"ק רבי נחום בערניו' 

מסדיגורה.
חתום בחותמתו האישית ובחותם 'קנין 
מכספו  הספר  את  שקנה  לאות  כספי' 
כדרכו  בירושה,  או  כשי  קבלו  ולא 
בספריו. היה נוהג לסווג ולחתום את 
ספריו - מנחת שי, ירושת אבות, קנין 

כספי.
הספר  היות  מעידה  מדבקה  כן,  כמו 
רבי  הרה"ק  של  הענק  מאוצרו  חלק 
בסגנון  יפה  כריכה  דובער.  נחום 
שספרייתו  הרה"ק  של  כריכותיו 

הייתה מהגדולות בעולם התורני.
כד, דף. 20 ס"מ. נזקי עש. בלאי מועט. 

מצב טוב.

'Chayei Olam',
Drushim and Imros Tehoros on 
Mussar and Midos. Warsaw, 1881. 

From the great library 
of the holy Rav Rabbi 
Nachum Berenyu of 
Sadigura. 
Stamped with his personal stamp 
and with the stamp of 'Kinyan 
Kaspi'  indicating he had bought 
the Sefer with his own money 
and had not received it as a gift 
or inheritance , Used to classify 
and stamp his Seforim accordingly 
- Minchas Shai (gift), Yerushas Avos 
(inheritance), Kinyan Kaspi (bought 
with my money). 
24 leaves, 20 cm. Moth damage. Some 
wear. Good condition.  
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סידורו האישי הקדוש 
של האי סבא קדישא, 

זקן צדיקי הדור

הרה"ק רבי ישראל    
מהוסיאטין,

אחרון נכדי עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, 
ובכוח  בתפילותיו  אשר  לו,  יאמר  קדוש 

קדושתו הגין על דורו ועל ארץ הקודש. 

שבתות  כולל  השנה,  מכל  תפילות  סדר  סידור 
תפילות.  ועוד  פסח  של  הגדה  טובים,  וימים 
יעקב  רבי  מהגאון  החיים  דרך  הביאורים  עם 
מליסא, קהלת שלמה מהגה"צ רבי שלמה חיים 
ישראל  של  סניגורן  נכד  קוידינוב   - מבולחוב 
זכירות מבוארות  הרה"ק מברדיטשוב עם סדר 
בביאור רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, פרקי אבות 
עם פירוש 'מעשה אבות' ליקוט מזקניו הצדיקים 
מדרהאביטש, זלאטשוב, נעשכיז, קאריץ, קרלין, 
וקיבץ  ערך  אלו  כל  ונובומינסק.   קוידינוב 
הרה"ק רבי שלמה חיים פערלאוו מבאלחוב, נכד 
הצדיק הקדוש מקוידינוב ולמעלה בקודש ובנו 
לאור  יצא  מנובומינסק.  יעקב  רבי  הגה"ק  של 

במארמאראשסיגעט, תרס"ז. 

הסידור חתום בחותמו של מלך, בעמוד השער, 
'אוצר הספרים של ישראל פרידמאן מהוסיאטין' 
של  בתוכו  השימוש.  סימני  ניכרים  ובתוכו 
הסידור עוד נמצא קוויטל 'פתקא דרחמי' בכתב 
יד, אשר נותרה בסידור מימי הרה"ק מהוסיאטין 
שהעתיר עליה בעת תפילתו הרוממה, ובל נגע 

בה אדם. 

הדור,  צדיקי  זקן  מהוסיאטין  ישראל  רבי  הרה"ק 
עמוד צלותהון של ישראל, אשר כונה בידי הרה"ק 
מוהר"א מבעלזא 'צדיק יסוד עולם' ו'הרבי'. כל צדיקי 
הדורות קראו אחריו 'מקודש מקודש', נודע במיוחד 
במלחמתו אשר ניהל עם הס"מ בעת מלחמת העולם 
ועבודתו  תפילתו  עוצם  ביותר  מפורסם  השניה. 
של  בפיקודו  הנאצים  החלו  בעת  בקודש  הנוראה 
אל- בקרבות  ישראל  לארץ  להתקרב  רומל,  הגנרל 

עלמיין. עד דורנו אנו, נערצת דמותו כצדיק קדוש 

וטהור, עושה פלאות ועמוד התפילה לבית ישראל.

פגומה  מקורית  כריכה  ס"מ.   21 דף.  תנב   ,]4[
במעט. מצב טוב מאוד. 
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$ 7,000
The personal Siddur of Hai Saba 
Kaddisha, the eldest of the Tzaddikim 
of the generation the holy Rav 
Rabbi Yisroel of 
Husiatyn,
the last of the grandsons of Ateres Tiferes 
Yisroel of Ruzhin, whose prayers and 
holiness protected his generation and the 
Holy Land. 

Siddur Seder Tefilos Mikol HaShana, including 
Sabbaths and Holy Days, Passover haggadah and 
additonal prayers. With the elucidations Derech 
HaChaim by the Gaon Rabbi Yaakov of Lisa, Koheles 
Shlomo by the Tzaddik Gaon Rabbi Shlomo Chaim 
of Bolchov - Kvidinov the grandson of the holy Rav 
of Berditchev, with Seder Zechiros elucitaed by the 
elucidation of Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev, 
PIrkei Avos with the commentary 'Ma'asseh Avos', 
compilation from his pious forefathers of Drohovich, 
Zlotchov, Neshchiz, Koretz, Karlin, Kvidinov and 
Novominsk. All these were edited and compiled by 
the holy Rav Rabbi Shlomo Chaim Perlow of Bolchov, 
the grandson of the holy Tzaddik of Kvidinov and the 
son of the holy Gaon Rabbi Yaakov of Novominsk. 
Published in Mármaros – Siget, 1907. 

The Siddur is stamped with the stamp of a king, on the title 
page, 'מהוסיאטין פרידמאן  ישראל  של  הספרים   and contains 'אוצר 
signes of use. Inside the Siddur, a handwritten Kvitel 'Pitka 
Derachamei' was found, which remained in the Siddur 
from the days of the holy Rav of Husiatyn who prayed for 
it. 

The holy Rav Rabbi Yisrael of Husiatyn the eldest of 
Tzaddikei HaDor, admired by thousands, who to this 
day utter his name with awe. A miracle worker and 
spiritual pillar for the Jewish Nation, who was called by 
the Holy Rabbi Aharon of Belz 'Tzaddik Yessod Olam' and 
'HaRabbi'. The intensity of his prayers and Avodas Hashem 

was legendary when the Nazis under General Rommel's 
command approached the Land of Israel during the El 

Alamein battles. 

[4], 452 leaves, 21 cm. Original binding, slightly 
blemished. Very good condition.  
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מכתב שנכתב 
בפקודת הקודש 

של הרה"ק רבי 

ישראל שלום 
יוסף ממעז'יבוז' 
בידי הגבאי החסיד 

רבי נפתלי יושע בורשטיין, לחסידיו 
בעיר הקודש צפת, קודם לידת בתו 

הבכירה הרבנית מרת חוה שרה מבאיאן, 
בו מודה להם על תפילותיהם בעדו 

ובעד בני ביתו, להיפקד בזש"ק ומבקשם 
להמשיך להעתיר בעדם. מעזיבוז, תר"ן.

האיגרת נשלחה בתאריך ה' וישלח חיים 
ועושר תר"ן לפ"ק בעיר מעזיבוז, לחסידי 
מרדכי  רבי  החסידים  צפת,  בעיר  הרבי 
על  ובשבח  בהודיה  טוביה,  ורבי  שלמה 
כך שהם מזכירים באופן תדיר את הרבי 
וביתו בקברי הצדיקים וכן בעת התאספות 

בשבת אחים יחד. 

21x13 ס"מ. ניר דק. סימני קיפול ובלאי. 
מצב טוב.

Letter written by the holy order of the 

holy Rav Rabbi Yisroel Sholom 
Yosef of Mezhbizh
by the Chassid Gabai Rabbi Naftali Yosha 
Burstein, to his Chassidim in Safed, before 
the birth of his eldest daughter the Rebbetzen 
Mrs. Chava Sarah of Boyan, in which he 
thanks them for their prayers for him and his 
family members to have children and asks 
them to continue with their prayers for them. 
1890.
The letter was sent in 1890 from Mezhbizh to the 
Rabbi's Chassidim in Safed, the Chassidim Rabbi 
Mordechai Shlomo and Rabbi Tuvia, thanking 
and praising them for praying for the Rabbi and 
his family beside the graves of Tzaddikim and 
when brothers gather together.

21X13 cm. Thin paper. Fold marks and wear. 
Good condition. 
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נדיר!
מכתב כולו בעצם

 כתב ידו של 

הרה"ק האהלי
יעקב מהוסיאטין,

אביב,  תל  נפשות.  והצלת  צדקה  בענייני 
תרח"ץ - 1938. 

נשלח ליום ג' לסדר אם כסף תלוה את עמי, 
מראשי  סירקיס,  דניאל  מר  אל  תרח"ץ, 
המזרחי בפולין, יושב ראש וועד הקהילה 
לעמוד  נרגשת  בקשה  ובו  אביב,  בתל 
לימים מר משה פרידמן ]ככל הנראה אין 
קשר משפחתי[ אשר עסקיו התמוטטו בגין 
הערבים,  שביצעו  והפרעות  המאורעות 

שכונו  מאורעות 
'מאורעות תרצ"ו-
המרד   - תרצ"ח' 

הערבי הגדול. 

המחזיק  כל  'ועל 
יקרי  באנשים 
תבא  כאלה  ערך 
ברכת ד' ותומכיה 

מאושר'.

 9 ס"מ.   21x14
כולן  שורות. 
יד  כתב  בעצם 
נדיר  קדשו. 
סימני  ביותר. 
תיוק. מצב טוב 

מאוד.

Rare!
Letter handwritten entirely 
by the Holy Rav the 

Ohalei Yaakov 
of Husiatyn, 

about matters of charity and saving lives. Tel 
Aviv, 1938. 

Sent on the third day of Seder "Im Kesef Talveh et 
Ami", 1938, to Mr. Daniel Sirkis, one of the leaders 
of HaMizrachi in Poland, the chairman of the 
community council in Tel Aviv, with a touching 
request to stand beside Mr. Moshe Friedman 
[apparently, not a relative], whose business had 
collapsed due to the Arab Riots, also known as The 
1936–1939 Arab Revolt, or The Great Palestinian 
Revolt. 

"And anyone who 
supports such 
dear people will be 
blessed by G-d..."

21X14 cm. 9 lines. 
H a n d w r i t t e n 
entirely by his holy 
hand. Extremely 
rare. Filing holes. 
Very good condition. 
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מכתבי חצר הקודש סאדיגורה בהם חלק 
מפעליו של כבו"ק

מרן הכנסת מרדכי למען הכלל.
שלושה מכתבים מאת גבאיו ומזכיריו הקרובים 
כ"ק מרן הכנסת מרדכי מסאדיגורה, בהם  של 

מוזכרים מעט מפעליו למען הכלל והפרט. 
]3[ נירות מכתבים רשמיים של כבו"ק מרן הכנסת מרדכי 
מסדיגורה. גדלים ומצבים שונים. נקבי תיוק מקורעים. מצב 

Letters from the Holy Court of Sadigura 
including Some of the Enterprises of the 

Holy

Maran the Knesses 
Mordechai  for the Many
Three letters by the close Gabaim and secretaries 
of the holy Maran the Knesses Mordecai of 
Sadigura, referring to some of his enterprises 
for the many and the individual. 
[3] official stationeries of Maran the Knesses 
Mordechai of Sadigura. Size and condition 
vary. Torn filing perforations. Veru good 
general condition. 

מכתבים  מקבץ 
מכתבים  קטן, 

בחתימת

הרה"ק 
רבי אברהם יהושע העשיל 

מקאפיטשניץ
או מסמכים הנוגעים בענייני הכלל והנהגת ישראל, 
טיפה קטנה מים פעילותו להעמדת דת על תילה, 
להוציא יקר מזולל ולהשיב לבבות ישראל לאביהם 

שבשמים. 
מכתבים  קדשו,  בחתימת  מכתבים  שני  במקבץ, 
ישראלי שפעל בישראל  'אמריקאי  שנשלחו לבנק 
באותן שנים, ובהן הוראת העברת תשלומים למוסד 
הנאדרים  החיים  אור  מפעלי  ישראל  בנות  למען 

בבני ברק. 

Small collection of letters, letters signed by the holy Rav 

Rabbi Avraham Yehoshua 
Heschil of Kopitshnitz 
or documents pertaining to public matters and 
leadership of Yisroel, but a drop in the ocean of activity 
for establishing religion and returning the hearts of 
Yisroel to their Father in Heaven. 
In the collection, two letters with his holy signature, letters 
that were sent to the American Israeli Bank that operated 
in Israel in those years, and they contain an instruction to 
transfer funds to an institution for Jewish girls, the renowned 
Or HaChaim enterprises in Bnei Berak. 
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"רבי פינחס הורוויץ 
מפרנקפורט דמיין,
בעל 'ההפלאה'"

Rabbi Pinchas 
Horowitz of 
Frankfurt am 
Main, author of 
'HaFela'ah'
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104
ג' כרכי הלכות רב אלפס - רי"ף, מהדורת זולצבאך 

תקכ"ב- תקכ"ו ]1762-1766[. 

העותק האישי של רשכבה"ג הגאון הקדוש

רבי פינחס הורוויץ מפרנקפורט דמיין,
בעל 'ההפלאה' 'המקנה' ו'פנים יפות' רבו של מרנא החתם סופר 

אשר קרא עליו תוארו 'אספקלריה המאירה פני תבל'. 

בשער חלק שני נכתב 'הספר הזה שייך להרב הגאון הגדול החסיד מופת הדור רבן של כל 
בני הגולה מוהר"ר פנחס נרו אב"ד ור"מ ומ"צ בק"ק פ"פ דמיין יע"א'.

גם בשער חלק ראשון נכתב שייך להרב הגאון הגדול מוהר"ר פנחס אב"ד ור"מ פפד"מ 
יע"א. וכן בחלק השלישי, בתחתית הדף הראשון נכתב 'הק' פנחס'. יתכן שהיא כתיבת יד 

רבינו ההפלאה בעצמו.

כן קיימת חתימת יד הגאון רבי יצחק לייב פריישטאט מוויען וקיימות מספר הגהות קטנות 
בכתב יד. 

Three volumes of Hilchos Rav Alfas - Rif, Sulzbach [1762-1766] edition. 
The personal copy of the holy Gaon

Rabbi Pinchas Horowitz of Frankfurt am Main,
author of 'HaFela'ah' and 'Panim Yafos' the Rav of Maran the Chassam 
Sofer who called him 'A mirror lighting the world'. 

Written on the title page o fthe second section הספר הזה שייך' להרב הגאון הגדול החסיד 
 .'מופת הדור רבן של כל בני הגולה מוהר"ר פנחס נרו אב"ד ור"מ ומ"צ בק"ק פ"פ דמיין יע"א

On the title page of the first section it is also written that the Sefer belongs to the great 
Gaon Rav Rabbi Pinchas Av Beis Din of Frankfurt am Main. Written on the lower part of 
the title page of the third section 'הק' פנחס', possibly this is the handwriting of Rabbeinu 
HaFela'ah himself. 

In addition, the signature of the Gaon Rabbi Yitzchak Leib Freishttadt of Wien and several 
short handwritten editings.

מחיר
פתיחה

$ 10,000

102



103103



רבינו הק' אביר הרועים בעל ההפלאה מגאוני הדורות ומצדיקי החסידות הראשונים, מגדולי 
תלמידי המגיד ממעזריטש יחד עם אחיו הגה"ק הרבי רבי שמעלקע מניקלשבורג. חברו ורעו 
'אור  ביותר באיגרת ששיגר אליו:  נדירים  הרה"ק בעל התניא, התבטא אודותיו בביטויים 
ישראל וקדושו, בוצינא קדישא, חסידא ופרישא, מופת הדור זיוו והדרו איש אלוקים קדוש'. 

*כרך א': מסכת ברכות, הלכות קטנות וסדר מועד.

]3[ דש דף. שני דפי שער. כתמים ובלאי.

*כרך ב': סדר נשים, מסכת חולין, שערי שבועות פסקי הלכות וחיקור דינים.

]2[ שכ, כ, ו, מ, דף. כתמים ובלאי. מעט קרעים. 

*כרך ג': סדר נזיקין.

שעו דף. ללא דף שער. דף אחרון משוקם וחסר מעט. בלאי בדפים. בחלק מהדפים באמצע 
כרך זה קרעים ובלאי עם חיסרון במרכז הטקסט. כתמי מים ישנים וכתמי זמן. 

כריכות עור חדשות ומהודרות עם אותיות מוזהבות. כתמים. דפים כהים. מצב כללי טוב. 

The holy Rav author of HaFela'ah, one of the Geonim of recent generations and one of 
the first Tzaddikim of Chassidus, one of the greatest disciples of the Maggid of Mezeritch 
with his holy brother the holy Gaon Rabbi Shmelkeh of Nikolsburg, the friend of the holy 
Rav Ba'al HaTanya who said rare things about him in a letter he sent him:

 אור ישראל וקדושו, בוצינא קדישא, חסידא ופרישא, מופת הדור זיוו והדרו איש אלוקים'
 .'קדוש

* Volume A: Tractate Berachos, Halachos ketanos and Seder Moed.

[3] 304 leaves. Two title pages. Stains and wear. 

* Volume B: Seder Nashim, Tractate Chulin, Sha'arei Shavu'os Piskei Halachos and 
Chikur Dinim. 

[2] 320, 20, 6, 40 leaves. Stains and wear. Some tears. 

* Volume C: Seder Nezikin.

376 leaves. No title page. The last leaf is restored and slightly lacking. Wear to the leaves. 
Some of the leaves in the middle of this volume are torn and worn with lack in the center 
of the text. Old water stains and aging stains. New elegant leather bindings with gily 
lettering. Stains. Dark leaves. Good general condition.  
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גיליון ובו ט"ו הגהות וחידושים במסכת תענית בעצם כתב יד גאון עוזנו

מרנא רבי עקיבא איגר מפוזנא
ששיגר באיגרת לנכדו חביבו ואהוב נפשו הגאון רבי נפתלי הירש בלייכר, 

חתן בנו בכורו הגאון רבי אברהם איגר. 

לפנינו גיליון ניר טהור בעצם כתב יד גאון עוזנו רבי עקיבא אייגר, שהשיב לנכדו הגאון 
הגדול רבי נפתלי הירש בלייכראטה אב"ד העיר ווילעהן חתן בנו הגדול רבי אברהם איגר 
מראוויטש, אשר ברוב חביבותו אצל זקנו רועה אבן ישראל, כינהו 'חתני ידיד נפשי' או 
'אהוב לבי', תלמידו הוותיק של הגרע"א עוד בימיו בפרידלאנד, ואשר עוד קודם שנעשה 

נכדו, חתן בנו, כתב עליו רבי עקיבא אייגר 'לידידי כברי ובר בטני'. 

ההגהות והחידושים נדפסו בשינויי לשון ועריכה מחדש, בידי בני הגאון רבי עקיבא אייגר 
הגאונים האדירים רבי אברהם ורבי שלמה, בהוציאם לאור את ספר 'דרוש וחידוש' שם 
נדפסו בחידושים על מסכת תענית דף י"ג. לפנינו הדף המקורי ובו הגהותיו המתומצתות 

וחידושיו בעצם כתב יד אביר הרועים הגאון רשכבה"ג מרנא רבי עקיבא אייגר. 

A sheet with 15 editings and innovations on Tractate Ta'anis handwritten by the Gaon 

Maran Rabbi Akiva Eiger of Posna
which he sent in a letter to favorite and beloved grandson the Gaon Rabbi 
Naftali Hirsch Bleicher, the son-in-law of his eldest son the Gaon Rabbi 
Avraham Eiger. 

This is a pure sheet of paper handwritten by the Gaon Rabbi Akiva Eiger, a response 
letter to his grandson the great Gaon Rabbi Naftali Hirsch Bleicher Av Beis Din of 
Vilehn the son-in-law of his eldest son Rabbi Avraham Eiger of Ravitch, who was 
dearly beloved by his grandfather who called him 'My beloved son-in-law', a disciple 
of the Gaon Rabbi Akiva Eiger when he was still in Freedland and who, even before he 
became his grandson, his son's son-in-law, Rabbi Akiva Eiger wrote of him that he is 
"my friend as son". 

The editings and innovations were printed, with lingual variations and re-editing, by the 
Gaon Rabbi Akiva Eiger's sons the great Geonim Rabbi Avraham and Rabbi Shlomo, in 
the Sefer 'Drush VeChidush'  leaf 13. This is the original leaf with his concise editings 
and innovations handwritten by the Gaon Maran Rabbi Akiva Eiger. 
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A manuscript letter with fifteen lines and on its back, the name of its receiver 

 לק"ק וויליעהן - לחתני ידיד נפשי הרב המופלג חריף ובקי מו"ה'
'הירש נ"י בלייכראטה

It is common knowledge that owning a holy manuscript by Maran Rabbi Akiva 
Eiger is a Segulah for protection and livelihood and learning from the manuscript 
is a Segulah for Yiras Shamayim, as noted by the holy Gaon author of Avnei 
Nezer of Sochatchov that his Seforim smell of Yiras Hashem. Every word and 
letter by the Gaon Rabbi Akiva Eiger was studied by our Rabbis transmitter of 
the teachings as the teachings of one of the Rishonim.

The leaf is placed in an elegant ancient leather binder inlaid with gold, befitting 
a manuscript by Rabbi Akiva Eiger, with a full deciphering of the manuscript, 
its background and importance. The leaf is professionally restored. 20X18 cm. 
Strong and readable ink. Very good condition. 

איגרת כתב היד בת חמש עשרה שורות, ומעבר השני שם מקבל האיגרת 'לק"ק 

וויליעהן - לחתני ידיד נפשי הרב המופלג חריף ובקי מו"ה הירש נ"י 
בלייכראטה'. 

נודע ומקובל כי החזקת כתב יד קודש מרן רבי עיקבא אייגר סגולה לשמירה 
ולפרנסה, והלמוד בתוך כתב היד הינו סגולה ליראת שמים, בדומה להתבטאות 

הגה"ק בעל אבני נזר מסוכטשוב כי ספריו מריחים ביראת השם. בכל תיבה וקוץ 
במילותיו של הגרע"א, דנו רבותינו מעתיקי השמועה כשמועה מאחד הראשונים 

וגדול מרבן שמו.

דף כתב היד מונח במאגד עור עתיק משולב זהב טהור מפואר, כיאה וכיאות 
לעצם כתב יד רבי עקיבא איגר, עם פענוח מלא של כתב היד ועם רקע וחשיבות 
כתב יד קדשו של הגרע"א. הדף משוקם באמנות ומושלם. 20x18 ס"מ. דיו חזק 

וקריא היטב. מצב טוב מאוד.
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$ 2,800

שטר מינוי

רבי נחמן נתן 
קורונל
לשד"ר,

בחתימת גדולי 

רבני ירושלים. 
ירושלים, 1846 

]תרי"ד[.

שליחות  מינוי  שטר 
חיים  רבי  בחתימת 
אברהם גאגין, רבי יצחק 
ב"ר  שמואל  ורבי  פרחי 

דוד דידיע מאגר. 
]1[ דף, 49X46 ס"מ, על גבי 

הדף נרשמה סדרת מכתבים למינוי הרב נתן נחמן קורוניל, לשד"ר. ירושלים, 1846 ]תרי"ד[. 
כן נכתבו בדף גם מכתב משנת 1853 ורישומי תורמים ותרומות. עם חתימות גדולי רבני ירושלים, 

חותמות וחותמת שעווה.
רבי נחמן נתן קורינל, מעלת הרב הכולל כמוהר"ר נתן נחמן קורוניל" )תק"ע- כ"ז אב תר"נ, -1810

1890( - תלמיד גדולי רבני אמסטרדם והאג. בשנת 1830 התיישב בצפת. בעקבות רעידת האדמה 
לגיוס  כשד"ר  שימש  אל"  "בית  המקובלים  בישיבת  למד  בירושלים.  להתגורר  עבר   ,1837 בשנת 
תרומות בחו"ל להחזקת הישיבות ובני תורה בירושלים. בשנת 1864 נמנה על מייסדי "בתי מחסה" 
התלמוד,  בגירסאות  מחקרים  ערך  הוא  יד,  כתבי  אסף  בחו"ל  בנדודיו  בירושלים.  העתיקה  בעיר 
וערך והכין לדפוס כתבי יד של ראשונים. חיבר מספר ספרים ובהם "בית נתן", "זכר נתן" ו"חמשה 

קונטרסים".
סימני קיפול וקרעים קצרים לאורך קווי הקיפול, הדבקות, כתמי זמן, מצב טוב.
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Document of appointing 

Rabbi Nachman 
Nosson Coronel
 as Shadar (emissary of 
the rabbis), signed by the 
greatest rabbis of Jerusalem. 
Jerusalem, 1864.

Document of Shlichus signed by Rabbi 

Chaim Avraham Gagin, Rabbi Yitzchak 
Farchi and Rabbi Shmuel ben Rabbi David 
Didye of Ghajar. 
[1] leaf, 49X46 cm. Written on the back of 
the leaf is a series of letters for appointing 
Rabbi Nosson Nachman Coronel as Shadar. 
Jerusalem, 1864. Written on the leaf is an 
additional letter from 1853 and a list of 
donors and donations. With the signatures 
of the greatest rabbis of Jerusalem, stamps 
and a wax seal stamp. 
Rabbi Nachman Nosson Coronel (1810-
1890) - a disciple of the greatest rabbis of 
Amsterdam and Hague. In 1830 settled in 
Safed. Due to the earthquake of 1837, he 
moved to Jerusalem. Studied at the Beis El 
Kabbalists Yeshiva and served as a Shadar 
for raising funds abroad for supporting 
yeshivas and Torah scholars in Jerusalem. 
In 1864 was one of the founders of 'Batei 
Machasseh" in the Old City of Jerusalem. 
During his travels abroad, he collected manuscripts, conducted studies 
on the versions of the Talmud and edited and prepared manuscripts 
by the Rishonim for printing. Authored several Seforim including 
"Beis Nosson", "Zecher Nosson" and "Chamisha Kuntrasim". 
Fold marks and short tears along the fold lines, gluings, aging 
stains, good condition. 
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מחיר
פתיחה
$ 250

גלויה מאת

גינז,  צבי  חיים  רבי 
אל

רבי פנחס ליבוש וועבר 
מירושלים.

זענטא ]הונגריה[, תרע"א 1911.
]1[ גלויה, 9X14 ס"מ. 

השו"ב  בן  גינז,  צבי  חיים  רבי 
שמעון  רבי  מזענטא 
רבי  אחיו  תלמיד  גינז. 
אב"ד  גינז  יוסף  יעקב 
רבי  ותלמיד  סיסערמען, 
בעל  סופר  בונם  שמחה 
בישיבת  סופר"  ה"שבט 

פרשבורג. 
דיו,  מריחת  מעט  זמן,  כתמי 

מצב טוב.

Postcard by

Rabbi Chaim
Zvi Ginz
to 

Rabbi Pinchas Leibush 
Weber
of Jerusalem. Zenta [Hungary], 
1911.
[1] postcard, 9X14 cm. 
Rabbi Chaim Zvi Ginz, the 
son of the Shoches and Bodek 
Rabbi Shimon Ginz. A discipe 
of his brother Rabbi Yaakov 
Yosef Ginz Av Beis Din on 
Sisermen and a disciple of 
Rabbi Simcha Bonem Sofer 
author of the "Sheves Sofer" at the 
Pressburg Yeshiva. 
Aging stains, some ink spots, good 
condition.

כת"י  בעצם  מכתב 
הראב"ד

רבי זעליג 
ראובן בענגיס

העוסק בענייני חינוך, 

ירושלים, תש"ב.

העסקן  אל  נשלח  אשר  במכתב 

הירושלמי רבי משה פורוש עוסק 
הראב"ד בענייני חינוך ובדרישות 

נזכר  במכתב  אלו.  בעניינים  המנדט  ממשלת 
המנהיג רבי משה בלוי כמה פעמים כשהראב"ד 

מתחשב בדעתו הרחבה בעניני הציבור. 
ידו.  חתימת  בעצם  הראב"ד  חתם  המכתב  על 
ולא מצוי כאשר ברוב מכתביו חתם  נדיר  דבר 

בחותמת העשוייה כתבנית חתימת ידו.

Letter handwritten by 
the Rosh Av Beis Din

Rabbi Zelig 
Reuven Bengis 
dealing with 
educational matters, 
Jerusalem, 1942. 
In the letter, which was 

sent to the Jerusalemite 
activist Rabbi Moshe Porush, 
the Rosh Av Beis Din deals 
with educational matters 
and the requirements of 
the Mandate Government 
concerning these matters.
The letter was signed by hand 
by the Rosh Av Beis Din (which 
is a rare thing since most of his 
letters are signed with his signature-
like stamp).
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כמים  לבו  שפך  שבו  התהילים 
הגה"ק

רבי משה אריה פריינד,
דארעא  ומרא  ירושלים  של  רבה 

וקדושי  צדיקי  מגדולי  דישראל, 
הדור האחרון. 

חתום בתחילתו ובסופו, בדפי הפורזאץ, 
בחותמות מוקדמות מראשית ימי היותו 
מהדורת  החרדית.  בעדה  הוראה  מורה 
לוין  האחים  והוצאת  בדפוס  ווארשא 
עברי  כולל  פירושים  ט"ו  אפשטיין. 
האחד  שער,  דפי  ב'  ועוד.  טייטש 

באותיות אדומות 

The Tehillim of the Holy Gaon 

Rabbi Moshe Aryeh 
Freund,
the Rav of Jerusalem and Mara 
DeAra DeYisroel, one of the greatest 
Tzaddikim of the recent generation. 

Stamped at its beginning and end, and on 
the flyleaves, with early stamps from his 
first days as Moreh Hora'ah of the Edah 
Chareidis. Warsaw edition printed and 
published by the Levin Epstein Brothers. 
15 commentaries including Hebrew Teitsch 
and more. Two title pages, one with red 
lettering. 
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למידע ופרטים נוספים
 סרקו את הברקוד

For more information and details
Scan the barcode

110
מחיר
פתיחה
$ 300

הסכמה  מכתבי  מקבץ 
מרא  בחתימת  והמלצה 
מרן  דישראל  דארעא 

הגאון

רבי יצחק
יעקב וויס

מנחת  ובעל  ירושלים  גאב"ד 
יד  בחתימת  חתומים  יצחק. 
קדשו מתקופות שונות בימי 

חייו. 
תיוק  נקבי  ניר.  פריטי   ]4[
וגדלים  מצבים  בחלקם. 
שונים. מצב כללי טוב מאוד. 

Collection of Letters and Approbations by 
Maran Posek Hador the Gaon

Rabbi Yitzchak Yaakov Weiss 
Author of 'Minchas Yitzchak'
Collection of letters of approbation and recommendation 
signed by Mara DeAra DeYisroel Maran the Gaon Rabbi 
Yitzchak Yaakov Weiss Gaon Av Beis Din of Jerusalem 
and author of 'Minchas Yitzchak'. Signed with his holy 
handwritten signature for varied periods of his lifetime. 
[4] paper items. Filing perforations in some. Size and 
condition vary. Very good general condition. 
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אינו יודע אם זה ריבית או לא'!
דף ובו רישומים בעצם כתב ידו הק' 

של הגאון האדיר

רבי שלמה גאנצפריד
אב"ד אונוואר ובעל מחבר החיבור היסודי 
הנודע בכל קצווי תבל 'קיצור שולחן ערוך'. 
שבאו  תורה  לדיני  תזכירים  השיטין,  בין 
ריבית,  בהלכות  שאלה  ובהם  לפתחו 
ערוך  שולחן  קיצור  בעל  האדיר  כשהגאון 
דדינא  לעומקא  הנחית  כדיין  לפניו  מפרט 
וסדרי  ההלוואה  המהלכים,  פרטי  כל  את 

התשלומים. 
באותו עמוד, חתימות רבות בכתב ידו של 
חתימתו  וכן  'גאנצפריד',  המשפחה  שם 

בלועזית 'גאנצפריד סאלמון'. 
צפופה,  לועזית  בשפה  כתיבה  לדף  מעבר 
כנראה בסלובקית או בפולנית. גם כתב יד 
רבי  הגה"ק  של  וקולמסו  ידו  כתב  הוא  זה 

שלמה גאנצפריד. 
צדדים.  בארבע  כתוב  מקופל,  ניר  דף   ]1[
בכמה  נקבים  אחד.  בצד  קרוע  ס"מ.   12x19

שורות. כתמי דיו. מצב טוב. 

'I do not know if this is 
Ribis (interest) or not!'
A leaf with notations 
handwritten by the holy 
hand of the great Gaon

Rabbi Shlomo Ganzfried
Av Beis Din of Ungvar and author of the 

renowned basic Sefer 'Kitzur Shulchan Aruch'.
Between the lines, references to Dinei Torah 
that he had dealt with including a question on 
Hilchos Ribis (interest), the great Gaon author of 
the Kitzur Shulchan Aruch describing as a Dayan 
the full details of the proceedings, the loan and 
the payments. 
On the same page, many signatures handwritten 
by him of the last name 'Ganzfried' and his 
signature 'Salomon Ganzfried' in a foreign 
language. 
On the back of the leaf, dense script in a foreign 
language, apparently Slovakian or Polish. This 
script too is the handwriting of the holy Gaon 
Rabbi Shlomo Ganzfried. 
[1] folded leaf, written on four of its sides. 12X19 cm. 
Torn in one side. Perforations in several lines. Ink 
stains. Good condition. 
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גלויה מאת

רבי מאיר 
טננבוים

אב"ד פוטנאק אל 

רבי זוסמן סופר אב"ד פאקש. פוטנאק, 
תרנ"ח ]1898[.

"יעזור הקב"ה שעוד יראה בשמחת זרעו וזרע 
זרעו".

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי מאיר טננבוים 
אב"ד פוטנאק, לרבי זוסמן סופר אב"ד פאקש, 
ובו הוא מזכיר את רבי ישעי' זילברשטיין אב"ד 

וויטצען. פוטנאק, תרנ"ח ]1898[.
 8X14 ,1[ דף, גלויה שנשלחה מפוטנאק לזנטא[

ס"מ.
1854- )תרי"ד-תרפ"ח,  טענענבוים  מאיר  רבי 

1928(. אביו, רבי יעקב טענענבוים, היה אב"ד 
פוטנאק )הונגריה( ומחבר שו"ת "נהר אפרסמון" 
ו"שמן אפרסמון" על התורה. משנת תרמ"ב כיהן 
רבי מאיר כאב"ד פילעק וטארנא, ומילא מקום 
ישיבה  בראשות  עמד  פוטנאק.  כאב"ד  אביו 
אסתר  מגילת  על  אור"  "לוית  ספר  את  וחיבר 
)שיצא לאור בספר "אילת השחר( וספר דרשות 

"אמרי מאיר".
כתמי זמן, מריחת דיו, סימני קיפול, פגם קטן באחד 

הפינות ללא פגיעה בטקסט, מצב בינוני-טוב.

Postcard by

Rabbi Meir 
Tenenboim
Av Beis Din of Potnak 
to Rabbi Zussman Sofer Av Beis Din of 
Paks. Potnak, [1898].

"May G-d help that he see the Simcha of his 

sons and the sons of  his sons". 
Letter handwritten and signed by Rabbi Meir 
Tenenboim Av Beis Din of Potnak to Rabbi 
Zussman Sofer Av Beis Din of paks, referring 
to Rabbi Yeshayahu Zilberstein Av Beis Din of 
Vietzen. Potnak, [1898]. 
[1] leaf, postcard that was sent from Potnak to 
Zenta. 8C14 cm. 
Rabbi Meir Teneboim (1854-1928). His father, 
Rabbi Yaakov Tenenboim, was Av Beis Din 
of Potnak (Hungary) and author of "Nehar 
Afarsemon" Shut and "Shemen Afarsemon" on the 
Torah. Since 1882, Rabbi Meir served as Av Beis 
Din of Filek and Torno and succeeded his father 
as Av Beis Din of Potnak. Served as Rosh Yeshiva 
and authored the Sefer 'Livyas Or' on Megilas 
Ester (which was published in the Sefer "Ayeles 
HaShachar") and a Sefer of Derashos "Imrei Meir". 
Aging stains, ink smearing, fold marks, a small 
blemish to one of the corners, not affecting the text, 
fair-good condition.  
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מדבר בצדקה רב להושיע!
מכתב המלצה מהגה"ק הנורא

רבי דוד דייטש
יארמוט.  מבאלשא  דוד'  'גורן  בעל 

גאינפאבדען )ע"י ווינה(, תרכ"ט ]1869[

מכתב המלצה כולו בכת"י מהגה"ק הנורא רבי דוד 
דייטש בעל 'גורן דוד' מבאלשא יארמוט בעבור ת"ח 
אביון וידוע סבל. גאינפאבדען )ע"י ווינה(, תרכ"ט 

.1869 -

במכתב פונה הגאון אל ידידו רבי קלמן ליבון ומבקש 
ממנו לעזור לאברך ת"ח עני ואביון, מתלמידי הגאון 
א"ש,  מהר"ם  מרן  של  בנו  אייזנשטאט  מנחם  רבי 
ידו  יתן  "נא  המרפא:  במרחצאות  בשהותו  שפגש 
הוצאת  בידיו  אין  כי  לאחיעזר  לו  יהי'  וגם  סעד... 

הדרך...". 

 – )תקע"ב  דייטש  דוד  אהרן  חיים  רבי  הקדוש  הגאון 
תרל"ח(, בעל 'גורן דוד', גאון עצום, צדיק וקדוש נשגב. 
מגדולי וראשי הדור בהונגריה.בהיותו בגיל י"ג שנה יצא 
מביתו ועבר לפראג בעוני ובחוסר כל, שם למד בישיבת 
הגאון רבי ליב גלוגא. משנת תק"ץ, בהיותו בגיל ששה 
בעל  מרנא  אצל  ולמד  לפרשבורג  עבר  שנה,  עשרה 

"חתם סופר" ונחשב לחד מגדולי הגדולים 
והוא  שבתלמידיו 

ו  ב ב י ח
עד  ביותר 
התבטא  כי 
ו  י ת ו ד ו א
א  ו ה ש
לחיי  מזומן 
הבא  עולם 
תפילתו  וכח 
הוא.  כביר 
ברבנות  כיהן 
ערים  בכמה 
התפרסם  אך 
כאב"ד  בייחוד 
'באלשא  ור"מ 
במשך  יארמוט' 
שנים רבות. חלק 
מתורתו  זעיר 
נדפס  הגדולה 

בשו"ת גורן דוד.

23X14 ס"מ.
קרע קל )ללא חוסר 

בטקסט(, מעט 
קמטים, מצב כללי 

טוב - טוב מאד.

Letter of Recommendation by 
the Holy Gaon

Rabbi David 
Deutsch
 Author of 'Goren David' 

of Balsha Yarmot. Gainfabaden (near 
Vienna), [1869].

Letter of Recommendation by the Holy Gaon 
Rabbi David Deutsch Author of 'Goren David' 
of Balsha Yarmot for a poor and long suffering 
Talmid Chacham. Gainfabaden (near Vienna), 
[1869]

In the letter, the Gaon appeals to his friend 
Rabbi Kalman Liebon asking him to help a poor 
Avrech, a disicple of the Gaon Rabbi Menachem 
Eisenstadt the son of Moron the Maharam Esh, 
whom he met while staying at the hot springs: 
"May he give him relief ... since he cannot pay the 
travel expenses".

The Holy Gaon Rabbi Chaim Aharon 
David Deutsch (1812-1878), author of 
'Goren David', a great Gaon, Tzaddik 
and holy. Gelod HaDor in Hungary. 
When he was 13, he left his house and 
moved penniless to Prague, where he 
studied at the yeshiva of the Gaon 
Rabbi Leib Gluga. In 1830, when he 
was sixteen, he moved to Pressburg 
and studied with Moron the 
Chasam Sofer and was considered 
one of his greatest disicples. The 
Chasam Sofer was so fond of him 
that he said of him that he was 
destined for the life of the world 
to come and that the power of his 
prayer was great. Served as a Rav 
of several communities yet was 
especially renowned as Av Beis 
Din and Ram in Balsha Yarmot 
for many years. Some of his 
great Torah was printed in the 
Goren David Shut. 

23X14 cm. 
Small tear (without lack 
in text), some stains, 
good-very good general 
condition.  
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שו"ת מהר"ם 
מרוטנבורג האחרונים.

מהדורה יחידה.
למברג תרי"ז ]1857[. 

העותק האישי של הגאון הקדוש

גרינוואלד  משה  רבי 
ערוגות  בעל  מחוסט 

הבושם,
משה  'הק'  ידו:  בטהרת  החותם 

גרינוואלד מטארנא'. 

בעל  גרינוואלד  משה  רבי  הקדוש  הגאון 
1853- תר"ע   - ]תרי"ג  הבושם'  'ערוגות 

הונגריה  ופוסקי  רבני  מגדולי   ]1910
סופר  הכתב  מרן  של  המובהק  תלמידו 
תלמידי  גדולי  של  תלמידם  בפרעשבורג, 
החתם סופר הגה"ק רבי מנחם כץ וזקנו רבי 
יוסף גרינוולד.  מצעירותו נקשר לחסידות 
מבעלזא  הקדושים  לצדיקים  נוסע  והיה 
המעטירות  הקהילות  רב  היה  ושינאווא, 
רבה  שנעשה  עד  וקליינווארדיין  הומנא 
ומנהיגה של העיר חוסט הגדולה לאלוקים. 
בימיו הפכה ישיבת חוסט לישיבה הגדולה 
העולם  מכל  רבים  בהונגריה,  והחשובה 
ואף מארצות הברית באו להסתופף בצילה 

ולרכוש תורה ויראה מרבם הגדול. 

]1[ סב, לא, דף. 39 ס"מ. נקבי עש. כתמים 
עם  ומהודרת  חדשה  עור  כריכה  ובלאי. 

אותיות מוזהבות. מצב בינוני - טוב. 

Shut Maharam 
of Rottenberg the 
Achronim. Single 
Edition. Lemberg [1857].
The personal copy of the holy Gaon 

Rabbi Moshe Greenwald 
of Chust author of 
'Arugos HaBosem',
who signs by his holy hand: '... Moshe 
Greenwald of Torno'.

The holy Gaon Rabbi Moshe Greenwald 
author of 'Arugos HaBosem' [1853-1910] 
one of the greatest Rabbis and Poskim of 
Hungary, the leading disciple of Maran the 
Kesav Sofer in Pressburg, the disciple of the 
greatest disciples of the Chassam Sofer the 
holy Gaon Rabbi Menachem Katz and his 
grandfather Rabbi Yosef Greenwald. Since 
his youth he became tied to Chassidus and 
would travel to the holy Tzaddikim of Belz 
and Shinava. Was the Rav of the renowned 
communities of Homno and Kleinwarden 
until he became the Rav and leader of Chust. 
In his days, the Chust yeshiva became the 
largest and most important yeshiva in 
Hungary, with many students from all over 
the world including the USA  joining it to 
study Torah and Yirah from its great Rav. 

[1] 62, 31 leaves. 39 cm. Moth perforations. 
Stains and wear. New elegant leather binding 
with gily lettering. Fair-good condition.  
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פסקי 
הלכה 

בכתב יד 
קדוש מרן 

'ההתעוררות תשובה' 
הגה"ק רבי שמעון 

סופר מערלוי
ידו  בכתב  כולו  כתוב  דף 

הקדושה של הגאון הקדוש רבי 
'התעוררות  בעל  סופר  שמעון 
הלכה,  פסקי  מערלוי  תשובה' 
חקירות ועיונים בענייני ברכות 
בענייני  וכן  הפירות,  וברכת 

זימון. 
חלקו הראשון של הדף, בענייני 
בספר  נדפס   - הפירות  ברכת 
שו"ת התעוררות תשובה סימן 

צ"ו. החלק השני, לא נמצא. 

וקרעים  בלאי  ס"מ.   16x10 נייר.   ]1[
בצידי הדף. נקבים. רישומים וכתמי דיו. 

מצב בינוני-טוב. 

115
מחיר
פתיחה
$ 350

116
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מכתב ברכות מאליפות 
למסייע להכנסת כלה, 

בעצם כתב יד וחתימת 

ה'ויחי יוסף' הגה"צ 
חו"פ

רבי יוסף גרינוואלד 
מפאפא

למען  בקשה  מכתב 
הכנסת כלה, לאחד מנקיי 
ירושלים  ויקיר  הדעת 
לצורך נישואי ביתו, כתוב 
הצדיק  הגאון  יד  בכתב 
יוסף  רבי  חו"פ  המפורסם 
ור"מ  גאב"ד  גרינוואלד 

פאפא ובעל 'ויחי יוסף',
הטהור  פיו  ברכות  עם 
והצלחה.  ברכה  לשפע 

תשל"ג. 

Letter with Warm Blessings for Those 
Assisting with Hachnasas Kalah, 
Handwritten and Signed by the
'Vayechi Yosef ' the Tzaddik Gaon
Rabbi Yosef 
Greenwald of 
Pápa 
Letter with a request for 
Hachnasas Kalah for 
one of the Tzaddikim 
of Jerusalem for the 
marriage of his daughter, 
handwritten by the 
renowned Tzaddik Gaon 
Rabbi Yosef Greenwald 
Gaon Av Beis Din and 
Ram of  Pápa, author 
of 'Vayechi Yosef ', with 
his pure blessing for an 
abundance of blessing and 
success. 1973.

Piskei Halacha 
handwritten by Maran the
'Hitorerus Teshuva' 
the holy Gaon Rabbi 
Shimon Sofer of 
Erlau. 
A leaf handwritten entirely 
by the holy Gaon Rabbi 
Shimon Sofer author of 
'Hitorerus Teshiva' of Erlau, 
Piskei Halacha and studies 
on blessings and the blessing of 
fruit, and on matters of Zimun. 
The first part of the leaf, on 
matters of the blesisng of fruit 
- was printed in the Sefer Shut 
Hitorerus Teshuva Soman 96. 
The second part was not found.

[1] leaf. 16X10 cn. Wear and 
tears along the edges of the leaf. 
Perforations. Notations and ink stains. 
Fair-good condition. 
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פסק הלכה ארוך וחשוב בענייני 
גיטין בכתב קדשו של הגאון 

האדיר

רבי יונתן שטייף
פעסט תרצ"ה.

העמודים,  אחד  של  השני  בעברו 

בשם  אישה  למצבת  נוסח  אקרוסטיכון 
הגר"י  של  ידו  בכתב  לא  רבקה',  'לאה 

שטייף. 

Lengthy and Important Psak Halacha on Matters 
of Gittin Handwritten by the Great Gaon

Rabbi Yonasan Steif.
Pest 1935
On the back of one of the pages, an acrostic for a 
tombstone of a woman named 'Leah Rivka', not in the 
handwriting of the Gaon Rabbi Yonasan Steif. 

[1] folded leaf 24X32 cm. Fold marks. Wear and small 
tears along the fold lines. Good-very good condition.  

מכתב כתוב כולו בכתב יד הגאון הצדיק 
המפורסם

רבי ישעיה פירסט
קהילת  ור"מ  אב"ד 
ישראל'  'עדת  היראים 

ה'שיף שוהל' בווינה.
ללא תאריך ושנה. 

ישעיה  רבי  הצדיק  הגאון 

]תרי"ז-תש"ג[  פירסט 

מרנן  תלמידי  מחשובי 
הכתב סופר והשבט סופר. 
אגודת  מייסדי  מראשי 
קהילות  של  רבן  ישראל. 
ורבה  פרעשוב  טירנא, 
ישראל  עדת  קהל  ואב"ד 
עם  בווינה.  )שיף-שוהל( 
בעת  הקהילה,  חורבן 
באוסטריה,  ה'אנשלוס' 
ובה  ללונדון  נמלט 
ונלב"ע  פעל  התגורר, 
ספרו  תש"ג.  בשנת 

שחיבר 'חזון ישעיה'.

ס"מ.   14x9.5 גלויה.   ]1[
דיו מחוק קימעא. כולה בעצם כתב ידו ובחתימתו. 

מצב בינוני - טוב.

Letter handwritten 
entirely by the Tzddik 
Gaon
Rabbi 
Yeshaya First

Av Beis Din and Ram of the 'Adas 
Yisroel' community, the 'Schif-
Schul' in Vienna. Not dated. 
The Tzaddik Gaon Rabbi Yeshay First 
[1857-1943] one of the most important 
disciples of Maran the Kesav Sofer and 
Maran the Sheves Sofer. One of the 
founders of Agudas Yisroel. The Rav of 
the Tirna and Preshov communities and 
the Rav and Av Beis Din of Adas Yisroel 
community (Schif Schul) in Vienna. 
With the destruction of the community, 
during the Anschluss of Austria, he 
escaped to London where he lived 
and worked until his passing in 1943. 
Authored the Sefer 'Chazon Yeshaya'. 
[1] postcard. 14X9.5 cm. Slightly 
erased ink. Handwritten entirely and 
signed by him. Fair-good condition. 
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מקבץ גדול של מסמכים 
חשובים ונדירים

והסניף  העולמית  ישראל  אגודת  של 

מנשר  במרכזו,  בירושלים.  החשוב 
ארוך ששלחו חברים באגודת ישראל 
הירושלמית אל הוועד הפועל בוינה 
ובפרנקפורט בו גוללים את כל חילוקי הדעות והבדלי 

הגישות בתוך אגודת ישראל. שנות התר"פ.

* הזמנה מפורטת ונדירה לכנסיה הגדולה העולמית השניה 
של אגודת ישראל, שהתקיימה בווינה בשנת תרפ"ט. ארבעה 
יידיש-גרמנית, כל הדרוש  נכתב בשפת  גדולים, בהם  עמו' 
מחירון  מטרותיה,  הכנסיה,  לקראת  ההתארגנות  לצורך 
מפורט של ה'סלעים' - דמי ההשתתפות בהוצאות האגודה, 
כמו  בה.  שידונו  הבוערות  והשאלות  האסיפות  ימי  סדר 
למשל: שאלת ארץ ישראל הבוערת, מאורעות תרפ"ט ועוד. 
מועתק  עמו',   13 בן  ומפורט,  ארוך  פולמוסי  מכתב   *
אגודת  בין  הדעות  חילוקי  כל  על  נ  חתום,  ולא  בסטנסיל 
מרן  בראשות  הראשית  הרבנות  ובין  בירושלים  ישראל 
הראי"ה קוק, ובתוך אגודת ישראל עצמה. במכתב מפורטים 
לרב  נאמן  מי  בירושלים,  השונים  והמחנות  'הכוחות'  סדרי 
קוק מעצם טיבו ושייכותו, מי אשר נמנה על אנשי הרבנות 
רק מטעמי פרנסה, כפי טענת הכותבים, ומי אשר מטעמים 
פסח  צבי  רבי  הגאונים  הרבנים  מוזכרים  במכתב  אחרים. 

פראנק והרב בערנשטיין, רבי יוסף בנימין הורוביץ ועוד. 
* קבלה מקורית על תמיכה ב'קרן התורה' שהקימה אגודת 
ישראל למען קימום וכינון עולם התורה, בהדפס חתימת ידם 
והרה"ק האמרי אמת  ישראל מטשארטקוב  רבי  של הרה"ק 
מגור. ניתנה לרבי שמעי' לוריא מחשובי פעילי ואישי אגודת 

ישראל ומראשי מרכז 'בית יעקב' בארץ ישראל. 
רבי  העסקן  ומנהלו  ישראל'  'קול  מערכת  מאת  מכתב   *
מנחם פרוש, לימים מראשי העסקנים בארץ ישראל ומגדולי 
וותיקי אישי אגודת ישראל ויושב ראש מרכז אגודת ישראל 
בירושלים. נשלח אל הרב שמעיה לוריא בחודש אלול ת"ש.

גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב - טוב מאוד.

Large collection of 
important and rare 
documents
of the worldwide Agudas Yisroel and its 
important branch in Jerusalem. At its center, 
a lengthy manifest which the members of 
the Jerusalem branch of Agudas Yisroel 
sent to the executive committee in Vienna 
and Frankfurt in which they recount the 
disagreements and differences of opinion 
within Agudas Yisroel. 1920s. 
* Rare, detailed invitation to the second worlwide 
conference of Agudas Yisroel, which took place in Vienna in 
1929. Four large pages, on which it was written in Yiddish-
German all that is required for organizing the conference, 
its goals, a detailed  price list of the 'Sela'im' - contribution 
to the expenses of the Agudah, what was on the agenda 
and the burning questions that will be discussed, such as 
the question of Palestine, the 1929 Palestine Riots and 
more.

* Lengthy polemic letter, of 13 pp. a stencil copy, not 
signed, about the disagreements between Agudas Yisroel 
of Jerusalem and the Chief Rabbinate headed by Maran 
Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook, שnd within 
Agudas Yisroel itself. The letter describes the varied forces 
and parties in Jerusalem, those loyal to Rabbi Kook due 
to his nature and belonging, those who are members of 
the Chief Rabbinate only because their livelihood depends 
on it, as the writers claim, and those who are its members 
for other reasons. The letter refers to the Geonim rabbis 
Rabbi Zvi Pesach Frank and Rabbi Bernstein, Rabbi Yosef 
Binyomin Horowitz and more. 
* An original receipt for supporting the Torah fund (Keren 
HaTorah) established Agudas Yisroel for reestablishing 
the world of Torah, with the printed signature of the Holy 
Rav Rabbi Yisroel of Chrotkov and the holy Rav the Imrei 
Emes of Gur. Given to Rabbi Shemaya Luria, an important 
activist of Agudas Yisroel and one of the leaders of 'Beis 
Yaakov' in Eretz Yisroel. 
* Letter by the editorial staff of 'Kol Yisroel' and its manager 
the activist Rabbi Menachem Porush, eventually one of 
the leading activists of Agudas Yisroel and one of its senior 
members and the chairman of its center in Jerusalem. Sent 
to Rabbi Shemaya Luria in Elul 1940. 

Size and condition vary. Good-very good general condition.  
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ולוחות  קודש  כתבי  מקבץ 

שנה עבריים בכתב ידו של 

אברהם פוליאקוב, שנכתבו 
בתקופת  המועצות  בברית 
על  מרתקת  עדות  חרושצ'וב. 
מסירות הנפש לשמירת הגחלת 

היהודית מעבר למסך הברזל!

מקבץ ]11[ כתבי יד ייחודים, ובהם לוחות שנה, סדר 
ברכת המזון, סידור למנחה וערבית, ספר תהלים והגדה 
של פסח, בכתב ידו של אברהם ב"ר אליעזר פוליאקוב. 

ברה"מ, תשט"ז-תשכ"ב 1962-1955.

במסירות  שנכתבו  עבריים,  יד  כתבי   ]11[ של  מקבץ 
נפש בברה"מ:

 ]24[ אבינו.  ויעקב  אבינו  יצחק  ולערבית תפלת  למנחה  סדר   *
דף, 17 ס"מ. עם פיטום הקטרת, אבינו מלכינו וקידוש לבנה ועוד. 
רובו מנוקד. כרוך בכריכה קשה, שנת תשט"ז 1955. דף ראשון 

מנותק חלקית.
* הזכרת נשמות עם סדר ספירת העומר. ]7[ דף, 14 ס"מ. כרוך עם 

סדר למנחה ולערבית הנ"ל. שנת "על התורה" )תשט"ז, 1956(.
* סדר הגדה של פסח, ]20[ דף, 22 ס"מ. רובו מנוקד. כולל ציור 
קערת הסדר והנחיות לעורך הסדר ביידיש. בסופו שיר השירים 
ותפלה בשעת שריפת חמץ. כרוך בכריכה קשה, שנת "על התורה" 

)תשט"ז( 1956. 
* תהלים ]מנוקד[ עם הגדה, ]1[, עט, ]13[ דף, 20 ס"מ. כולל 
יהי רצון אחר אמירת תהלים, ציור קערת הסדר והנחיות לעורך 
הסדר ביידיש. כרוך בכריכה קשה, שנת "הוא לדרתיכם" )תשט"ז( 

 .1956
]8[ דף, 16 ס"מ.  וברכת",  "ואכלת ושבעת  * סדר ברכת המזון 
בסופו ברכת בורא נפשות וברכה מעין שלש. כרוך בכריכה קשה, 

שנת "על התורה" )תשט"ז, 1956(. 
כריכת  ס"מ.   10 דף,   ]15[  .1958-1959 תשי"ט,  שנת  לוח   *
ספירת  ימי  השבוע,  פרשות  חגים,  המולד,  זמני  כולל  מעטפת. 

העומר, ציון ימי היארצייט של קרוביו, ועוד.
טובה  לישועה  לנו  "יהיה  שנת   ,1959-1960 תש"כ  שנת  לוח   *
ולנחמה טובה" ]תש"כ[. ]6[ דף, 20 ס"מ. כריכת מעטפת. כולל 
זמני המולד, חגים, פרשות השבוע, ימי ספירת העומר, תעניות, 

ועוד. רישום בגב המעטפת.
* לוח שנת תשכ"א 1960-1961. ]6[ דף, 20 ס"מ. כריכת מעטפת. 
כולל זמני המולד, חגים, פרשות השבוע, ימי ספירת העומר, ציון 

ימי היארצייט של קרוביו, ועוד.
כריכה  ]7[ דף, 17 ס"מ. ללא  לוח שנת תשכ"ב 1961-1962.   *
ספירת  ימי  השבוע,  פרשות  חגים,  המולד,  זמני  כולל  במקור. 

העומר, ציון ימי היארצייט של קרוביו, ועוד.
כריכה  ללא  ס"מ.   17 דף,   ]7[  .1962-1963 לוח שנת תשכ"ג   *
ספירת  ימי  השבוע,  פרשות  חגים,  המולד,  זמני  כולל  במקור. 

העומר, תעניות, ועוד.
* ]לוח שנה לחודשי אב-אלול תשכ"ג 1963[, ]2[ דף כתובים עם 
עוד ]4[ דפים שסומנה בהם מסגרת הטבלה כהכנה לרישום שאר 

חודשי השנה, 16 ס"מ, ללא מעטפת וללא כריכה.

ובשולי מעט  דיו, בלאי בפינות  כתמים, מעט מריחת 
דפים. מצב בינוני-טוב.
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Collection of Hebrew manuscripts and calendars handwritten by 
Avraham Poliakov in the USSR in the time of Khrushchev. Fascinating 
testimony of total devotion to holding the Jewish fort behind the iron 
curtain!

Collection of [11] unique manuscripts, including calendars, seder Birkas HaMazon, Siddur 
for Mincha and Aravis, Sefer Tehillim and Passover Haggadah, handwritten by Avraham 
ben Rabbi Eliezer Poliakov. USSR 1955-1962.

Collection of [11] Hebrew manuscripts, written with total devotion in the USSR:

* Seder LeMincha VeleAravis Tefilas Yitzchak Avinu VeYaakov Avinu. [24] leaves, 17 cm. With Pitum 
HaKetores, Avinu Malkeinu and Kiddush Levanah and more. Most of it is vowelized. Hardcover binding. 
1955. The first leaf is partly detached. 
* Hazkaras neshamos with Seder SEfiras HaOmer. [7] leaves, 14 cm. Bound with the above Seder LeMincha 
VeAravis. (1956).
* Seder Haggadah shel Pesach, [20] leaves, 22 cm. Most of it is vowelized. With an illustration of the Seder 
plate and Yiddish instructions for the Seder-Maker. At its end, Shir HaShirim and a prayer for the burning of 
the Chametz. Hardcover binding, 1956.
* Tehillim [vowelized] with the Haggadah. [1], 79, [13] leaves, 20 cm. With a Yehi Ratzon after saying the 
Tehillim, an illustration of the Seder Plate and Yiddish instructions for the Seder-Maker. Hardcover binding. 
1956. 
* Seder Birkas HaMazon "VeAchalta VeSavat UVerachta", [8] leaves, 16 cm. At its end, Birkas Boreh Nefashos 
and Beracha Me'Ein Shalosh. Hardcover binding. (1956). 
Calendar for 1958-1959. [15] leaves, 10 cm. Wrapper binding. With the times of the Molad, holidays, Parashos 
HaShavu'a, Sefiras HaOmer, Yahrziets of his relatives, and more. 
* Calendar for 1959-1960. [6] leaves, 20 cm. Wrapper binding. With the times of the Molad, holidays, Parashos 
HaShavu'a, Sefiras HaOmer, Ta'aniyos, and more. 
* Calendar for 1960-1961. [6] leaves, 20 cm. Wrapper binding. With the times of the Molad, holidays, Parashos 
HaShavu'a, Sefiras HaOmer, Yahrziets of his relatives, and more. 
* Calendar for 1961-1962. [7] leaves, 17 cm. No binding (originally). With the times of the Molad, holidays, 
Parashos HaShavu'a, Sefiras HaOmer, Yahrziets of his relatives, and more.
* Calendar for 1962-1963. [7] leaves, 17 cm. No binding (originally). With the times of the Molad, holidays, 
Parashos HaShavu'a, Sefiras HaOmer, Ta'aniyos, and more.
* [Calendar for the months of Av-Elul 1963], [2] written leaves and [4] leaves with a frame of table to write the 
other months of the year, 16 cm. No wrapper and no binding. 

Stains, some ink smearing, wear to the corners and margins of some 
leaves. fair-food condition. 
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$ 2,500

פנקס לחברה קדישא
"ראשית טוב",

כולל תפילות ורשימות נפטרים, כתב יד על קלף. הולנד, שנות 
ה-70 וה-80 של המאה ה-19.

פנקס לח"ק ראשית טוב יע"א נתון למתנה ביום עש"ק לסדר אשר ברכו 
ה' על ידי הנדיב כ' מיכל ב"כ יוסף בראמעט לפ"ק ]תרל"ד, 1874[. 

]12[ דף, ומתוכם ]22[ עמודים כתובים, 22 ס"מ, כתב יד סופר על קלף. 
בדף תפילה לשלום המלך וילם השלישי מלך הולנד, המלכה ויורשת 

העצר )וילהמינה, לימים מלכת הולנד(. דף זה נכתב בין שנת 1884, בה 
מונתה וילהמינה ליורשת העצר, ובין שנת 1890, בה מת אביה המלך 

וילם השלישי.

כריכה מחודשת, שדרה רופפת, שחיקה בדף הנייר המודבק, כתמי זמן, מצב 
טוב-טוב מאוד.
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Ledger of the Chevra Kadisha
"Reshis Tov",
including prayers and lists of deceased, script on vellum. Holland, 1870s or 1880s. 

Pinkas [ledger] of the Chevra Kadisha Reshis Tov given as a gift on Erev Sabbath Kodesh of 
Seder Asher Bercho Hashem by the honorable philanthropist Michl ben Yosef Bramet [1874].

[12] leaves, of them [22] written pages, scribal script on vellum. Mounted on leaf [5] is a prayer 
for King William III of Netherlands, the Queen and the Heiress (Wilhelmina, later the Queen 
of the Netherlands). The leaf was written between 1884, when Wilhelmina was appointed 
heiress, and 1890, when her father King William III died. 

Renewed binding, loose spine, wear to the mounted paper leaf, aging stains, good-very good 
condition. 
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כתב יד, תפילות לבית הקברות: 
שאומרים  ו"הקפות  הדין"  "צדוק 

לאיש" ועוד. ]איטליה?[.

תפילת הנכנס לבית הקברות, סדר צדוק 
הדין, הקפות שאומרים לאיש, סדר ליווי 

המת לקבר והיציאה מבית הקברות. 

יד  כתב  ס"מ,   10 עבה,  נייר  דף,   ]15[
הנוסח  עיקר  נאה,  סופר  כתב  עתיק, 
ניקוד.  ללא  והנחיות  כותרות  מנוקד, 
להקפות  עליו"  נא  "רחם  הפיוט  נוסח 
מקצת  כנוסח  היא  שלפנינו  היד  בכתב 
קהילות איטליה, שיצא לאור בספרו של 

Leonis Allatii ברומא בשנת 1655. 

כתמים, חלק מהשדרה רופפת, מצב טוב.

Manuscript, prayers for the cemetery: 
"Tzidduk Hadin" and "Hakafot said for a 
man" and more. [Italy?].

Prayer for someone who enters a cemetery, Seder 
Tzidduk Hadin, Hakafot said for a man, Seder of 
accompanying the deceased to the grave and leaving 
the cemetery.

[15] leaves, thick paper, 10 cm. Ancient manuscript, 
fine scribal script, most of the text is vowelized, 
captions and instructions are not vowelized. 

The version of the Piyyut "Rachem Nah Alav" for 
Hakafot in this manuscript is similar to the version 
of some Italian communities, which was published in 
Leonis Allatii's book in Rome, 1655.

Stain, a part of the spine is loose, good condition.  
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בית תפלה
כמנהג ק"ק איטליאני,

סידור מיניאטורי.
פיזה, תקע"ו ]1816[.

קטנות  באותיות  איטאלאני,  כמנהג  תפלה  בית  סידור 
ובהגהה רבה. דפוס שמואל מולכו, פיסא, תקע"ו ]1816[.

רכד דף, 7.5 ס"מ. עם כריכת עור מקורית.

כתמי זמן, בלאי וחורי עש בכריכה, מצב טוב-טוב מאוד.

Beis Tefilah 
according to the 
Italian custom,
miniature Siddur
Pisa, [1816].

Siddur Beis Tefilah according to the Italian 
custom, with small fonts and carefully 
proofread. Shmuel Molcho Press, Pisa, 
[1816]. 

224 leaves, 7.5 cm. With the original 
leather binding. 

Aging stains, wear and moth holes to 
binding, good-very good condition. 
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ארבעה טורים,
פרנקפורט דמיין,

תע"ב-תע"ו ]1712-1715[. 
]5[ כרכים, כריכות חצי 

עור מקורית.

ספר ארבעה טורים, ]5[ כרכים, עם פירוש הב"ח 
)ופירושי פרישה ודרישה לחושן משפט(. דפוס 
יוהאן קעלנער, פרנקפורט דמיין, תע"ב-תע"ו 

:]1712-1715[

א. טור אורח חיים, תע"ד ]1714[: ]2[, רצו דף, 
30 ס"מ. שיקום פגמים בהיקף דף שער ודף 

אחרון.
ב. טור יורה דעה, ]לפני תע"ד[. רעז דף, 30 ס"מ.

ג. טור אבן העזר, תע"ב ]1712[. ]1[, קלט דף, 
30 ס"מ.

ד. טור חשן המשפט, תע"ו ]1715[, עם כללי דיני 
תפיסה מהגאון המחבר פרישה ודרישה אשר לא 

היה לעולמים. חלק א-ב:
חלק א: )סי' א-קעד(. ]2[, רסז ]צ"ל רסו[ דף, 30 

ס"מ.
 חלק ב: )סי' קעה-תכו(. ]1[, קך, קפז דף, 30 

ס"מ.

]3[ מהכריכות מנותקות חלקית בכרך אורח 
חיים, כתמים, נקבי עש, מצב בינוני-טוב.

Arba'ah Turim,
Frankfurt am Main, [1712-1715]. [5] 
volumes, original semi-leather bindings. 

Sefer Arba'ah Turim, [5] volumes, with the 
bach commentary (and Perushei Prisha and 
Drisha LeChoshen Mishpas). Yohan Kelner 
Press, Frankfurt am Main, [1712-1715]:

A. Tur Orach Chaim, [1714]: [2], 296 leaves, 30 
cm. Restoration of blemishes to the perimeter 
of the title page and the last leaf. 
B. Tur Yoreh Deah, [before 1714]: 277 leaves, 
30 cm. 
Tur Even HaEzer, [1712]: [1], 139 leaves, 30 cm. 
D. Tur Choshen Mishpat, [1715], with Kelalei 
Dinei Tefisah by the Gaon author Prisha 
UDrisha asher Loh Haya LeOlamim. Section 
1-2:
Section 1: (Siman 1-174). [2], 267 [i.e. 266] 
leaves, 30 cm. 
Section 2: (Siman 175-426). [1], 120, 187 leaves, 
30 cm. 
[3] of the bindings are partly detached in 
the Orach Chaim volume, stains, moth 
perforations, fair-good condition. 
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ילקוט ראובני )הגדול( על 
התורה, לקט מספרי קבלה, 

מאת המקובל רבי ]אברהם[ 

ראובן ב"ר יהושע 
האשקי כ"ץ מפראג. 

מהדורה שניה,   אמשטרדם, 
ת"ס ]1700[. בסופו דרשות 
"שכחת לקט" מאת רבי נתן 

מפרנקפורט.

ילקוט ראובני הגדול, מאמרים 
ומדרשים על התורה, מאת רבי 
ראובן ב"ר האשקי כ"ץ, "שער 
גדול למשוטי ודורשי התורה 

וצינור... בדרכי הקבלה וסתרי 
תורה", עם ספר שכחת הלקט 

מאת רבי נתן מפרנקפורט אב"ד 
ור"מ המלבורג. דפוס עמנואל 

עטיאש, אמשטרדם, ת"ס 
.]1700[

]1[, כה, כז-קפד; ]1[, ט דף, 
31 ס"מ. חתימת בעלים ישנה 

מחוקה בחלקה "בן האלוף 
והקצין... הנקרא". שער מיוחד 

לספר שכחת לקט.
כריכה מחודשת, כתמים, מצב 

טוב.

Yalkus Reuveni 
(Hagadol) on the Torah, 
compilation from Kabbalah 
Seforim, by the Kabbalist 

Rabbi [Avraham] Reuven ben Rabbi 
Yehoshua Hashki Katz of 
Prague. Second edition. Amsterdam, 
[1700]. At its end, sermons "Shichechas 
Lekes" by Rabbi Nosson of Frankfurt. 
Yalkus Reuveni Hagadol, Ma'amarim 
and Midrashim on the Torah, by Rabbi 
Teuven ben Rabbi Hashki Katz "a large 
gate ... to the hidden facets of the Torah", 
with Sefer Shichechas Lekes by Rabbi 
Nosson of Frankfurt Av Beis Din and Ram 
of Hammelburg. Immanuel Atias Press , 
Amsterdam, [1700]. 
[1], 25, 27-184; [1], 9 leaves, 31 cm. Old 
ownership notation, partly erased "האלוף  בן 
הנקרא  Saparate title page for Sefer ."והקצין... 
Shichechas Lekes.
Renewed binding, stains, good condition. 
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תנ"ך,
והכתיב,  הקרי  לוח  עם 
ויתרות,  חסרות 
וההפטרות.  הפרשיות 
]תס"א[  אמשטרדם, 

.1701

ראשונים  נביאים  תורה,  חומשי  חמשה 
דפוס  א-ד[,  ]חלקים  וכתובים,  ואחרונים 
גערארדוס בורשטיוס, פראנסיסקוס האלמא 
וגוליעלמוס ון דא ווטאר, אמשטרדם, ]תס"א[ 

.1701

ס"מ.   13 עמ',   ]4[  ,293-306 דף,   292  ,]6[
מנוקד. קדם-שער מצוייר, שער עברית  לא 
ושני  בלאטינית  הקדמה  לאטיני.  ושער 
בחלקים  נוספים  שערים  בעברית.  שירים 
אחרונים,  נביאים  ראשונים,  נביאים  ב-ד: 
כתובים. קישוטים שונים בסוף חלקים ב-ד. 
הודפס לפי הוצאת פראנקפורט תנ"ד. כריכת 

עור מהודרת.

אחרונים,  דפים  בשני  הדבקות  זמן,  כתמי 
פגיעה  ללא  השער  מדפי  אחד  בפינת  פגם 
דפים  בשולי  קרעים  בטקסט,  משמעותית 
האותיות  נחתכו  דפים  במספר  בודדים, 

שהודפסו בקצה הדף. מצב בינוני-טוב.

The Bible,
with a table of Kri and Ktiv, Chasseros 

and Yeteros, the Parshiyos and 
Haftaros. Amsterdam, 1701. 

Chamisha Chumshei Torah, Nevi'im 
Rishonim and Acharonim and Ketuvim, 
[sections 1-4], Gerardos Borstius, Franciscus 
Halma and Gulialmus de Veter Press, 
Amsterdam, 1701. 

[6], 292 leaves, 293-306, [4] pp. 13 cm. Not 
vowelized. Illustrated half-title page, Hebrew 
title page and latin title page. Latin foreword 
and two Hebrew poems. Additional title 
pages in section 2-4: Nevi'im Rishonim, 
Nevi'im Acharonim, Ketuvim. Varied 
ornaments at the end of section 2-4. Printed 
after the Frankfurt 1694 edition. Elegant 
leather binding. 

Aging stains, gluing on the last two leaves, 
blemish to the corner of one of the title pages 
not significantly affecting the text, tears to 
the margins of some leaves, in several leaves, 
the letters printed on the edge of the leaf 
were cut. fair-good condition. 
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ספר כריתות,
כללים וסוגיות התלמוד, 

מאת רבינו שמשון 

מקינון.
זאלקווי, תקנ"ט ]1799[.

הגאון  שחבר  כריתות  ספר 
מב מקינון,  שמשון  ־רבינו 

זאלקווי,  התוספות.  עלי 
תקנ"ט ]1799[.

]3[, סט דף, 17 ס"מ. 
יצחק  ב"ר  שמשון  רבינו 
מקינון מבעלי התוספות חי 
הריב"ש  בפרובאנס.  ופעל 
גדול  רב  "היה  עליו:  כתב 

בהסכ דורו".  בני  ־מכל 
הירש  צבי  משה  רבי  מת 
זאלקווי  אב"ד  מייזליש 
כותב  הוא  שלפנינו  לספר 
"ומי שלא ראה הספר ההוא, 

לא ראה מאורות מימיו".
־בלאי בכריכה, דף שער מנו

מצב  זמן,  כתמי  חלקית,  תק 
טוב.

Sefer 
Kreitos,
rules and Sugyos of 
the Talmud, by

Rabbeinu 
Shimshon of   Kinon.
Zholkva, [1799].
Sefer Kreitos authored by the Gaon 
Rabbeinu Shimshon of Kinon, one of 
Ba'alei HaTosafos. Zholkva, [1799].
[3], 69 leaves, 17 cm. 
Rabbeinu Shimshon ben Rabbi 
Yitzchak of Kinon one of Ba'alei 
HaTosafos who lived and worked in 
Provence. The Rivash wrote of him: 
"Was a Rav greater than all members 
of his generation". In the approbation 
by Rabbi Moshe Zvi Hirsch Meislisch 
Av Beis Din of Zholkva to this Sefer, he 
writes "He who has not seen this Sefer, 
has never seen lights".
Wear to binding, partly detached title 
page, aging stains. Good condition.  

ספר 
יראים,

מאת רבינו 
אליעזר ממיץ,

עם הסכמות חשובות.
תקס"ד  זאלקווא, 
מהדורה   .]1804[

שניה.

מאת  יראים,  ספר 
אליעזר  רבי  הגאון 
רבינו  תלמיד  ממיץ 
הסכמות  עם  תם, 
גדולי הדור ובהם רבי 
מרגליות  זלמן  אפרים 
המגיד  מבראד, 
ה"אוהב  מקאזיניץ, 
מאפטא,  ישראל" 
גרשון  דפוס  ועוד.  
זאלקווא,  ליטעריס, 

תקס"ד ]1804[. 

]8[, פב; כ דף, 23 ס"מ. 
באותיות  פגיעה  עם  עש  חורי  בכריכה,  בלאי 

בודדות, מצב טוב - טוב מאוד.

Sefer 
Yere'im,
by 

Rabbeinu 
Eliezer of Metz,
with important approbations. 
Zholkva, [1804]. Second 
edition. 
Sefer Yere'im, by the Gaon 
Rabbi Eliezer of Metz the 
disciple of Rabbeinu Tam, with 
approbations by the Gedolei 
Hador including Rabbi Ephraim 
Zalman Margolis of Brod, the 
Maggid of Kozhnitz, the "Ohev 
Yisroel" of Apta and more. 
Gershon Litteris Press, Zholkva, 
[1804].,  

[8], 82; 20 leaves. 23 cm. 

Wera to binding, moth holes affecting several 
letters, good-very good condition. 
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חבת ירושלם
]בק[.  ישראל  דפוס  הורוויץ[.  חיים  רבי  ]מאת 
עם   .]1844[ תר"ד  ירושלים,  ראשונה,  מהדורה 
פרסום ראשוני ונדיר מבית מדרשם של ראשוני 

החסידים בירושלים.
]3[, ס דף, 20 ס"מ. עם הסכמות 
אברהם  חיים  רבי  לציון  הראשון 
גאגין אב"ד ירושלים ורבי יעקב 

ענתבי אב"ד דמשק

כריכת חצי עור, חורי עש, כתמי זמן, 
מצב בינוני-טוב.

Chibat 
Yerushalayim
[by Rabbi Chaim Horowitz]. 

Yisroel Bak Press. First edition, 
Jerusalem, [1844]. With a first 
and rare publication from 
the Beis Midrash of the first 
Chassidim of Jerusalem. 

[3], 60 leaves, 20 cm. With 
approbations by the Rishon 
LeZion Rabbi Chaim Avraham 
Gagin Av Beis Din of Jerusalem 
and Rabbi Yaakov Antabi Av 
Beis Din of Damascus

Semi-leather binding, moth 
holes, aging stains, fair-good 
condition.  

סט 2 ספרים
סט ספרי חברת תיקון 
דפוס  לילה,  חצות 
משה עטיאס, ליוורנו, 

תקכ"ה ]1765[:

* סדר משמרת הבן 

אשר הנהיגו לאמרו 
בני חברת תיקון חצות לילה לאבלי ציון 

וירושלים שבק"ק מודינא, בלילה שקודם 
המילה, כאשר סדרו להם הרבנים בשנת 

התקכ"ג. מהדורה יחידה.
]1[ נט דף, 20 ס"מ. 

* סדר תיקון חצות לילה,
מהרב  שמסודר  מה  כפי 
המקובל רבי נתן שפירא עם 
המצרים  בין  לחצות  קינת 
המקובלים  הרבנים  מאת 
מוהרב"ך  מוהרמ"ז, 
בני חברת  ומוהרד"ך, כמנהג 
תיקון חצות לילה לאבלי ציון 
מודינא.  שבק"ק  וירושלים 
הסכמות  ראשונה.  מהדורה 
הסכמת  גם  כוללות  זה  לספר 

למשמרת הבן.
]3[, טו דף, 21 ס"מ. 

Set of [2] 
Seforim: 
Set of Seforim of the Chevras 
Tikkun Chatzos Layla, Moshe 
Atias Press, Livorno, [1765]:
* Seder Mishmeres 
Haben introduced by the 
members of the Chevras Tikkun 
Chatzos Layla for the mourners 
of Zion and Jerusalem in 
Modena, on the night before the 
Milah, as ordered by the rabbis in 
1763. Single edition. 
[1] 59 leaves, 20 cm. 
* Seder Tikkun Chatzos,
as ordered by the Kabbalist Rav Rabbi Nosson 
Shapiro with Kinah LeChatzos Bein HaMetzarim 
by the Kabbalist rabbis Moharmaz, Moharbach 
and Mohardach, according to the custom of 
the members of the Chevras Tikkun Chatzos 
Layla for the mourners of Zion and Jerusalem 
in Modena. First edition. The approbations for 
this Sefer include an approbation for Mishmeres 
Haben also. 
[3], 15 leaves, 21 cm
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