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סט שלם של הזהר הקדוש 
בדפוס  בסלאוויטא  שנדפס 
הקדוש  הצדיק  של  הנודע 
תקע"ה  שפירא.  משה  רבי 

 .1815 -

ג' כרכי זהר הקדוש מהתנא האלקי רבי 
תורה  סתרי  עם  ז"ל  יוחאי  בן  שמעון 
ומדרש הנעלם ורעיא מהימנא ותוספתא 
ודרך  תנ"ך  מפסוקי  מקום  ומראה 
מהר"ם  בינה  ואמרי  ז"ל  מהאר"י  אמת 

קורדואירו...
שפירא  משה  מוהר"ר  וכו'  הרב  בדפוס 
תקע"ה  בשנת  שנדפסו  מסלאוויטא, 

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע.
ביותר  וחשובה  מיוחסת  זאת  מהדורה 
בקרב צדיקי החסידות, חסידים בני בינה 
ואנשי מעלה, בהיותה מהדורה שנדפסה 
שפירא,  משה  רבי  הרה"ק  בידי  עוד 
האי  של  יקירו  ובנו  הדפוס  בית  מייסד 

קדישא עילאה רבי פינחס מקאריץ.

חלק ראשון: רישומי בעלות בכת"י אלי' 
מיליהין/ נחמן  משה  גלאזמאן.  ציון  בן 
נחמן בן מנחם מן מיליהן ]?[. שער בדיו 
אדומה. כריכה מקורית מנותקת ובלויה. 

נקבי  דף.   ]3[ רסט,  שמות:  ב':  חלק 
תרומה.  בפרשת  בטקסט  נזקים  עש. 
שרטוטים ורישומים קבליים. דף השער 
והערות  בעלות  רישומי  אדומה.  בדיו 
קבליות בעיפרון. חתימת בעלות 'שלמה 
האכוואלד  טוביה  הרב  היילפרין'  אהרן 
הוכוולד  אברהם  הרב  היה  ]בנו  טרייסט 
כריכה  שעבר[.  בדור  אירופה  מרבני 

מפוארת חדשה.

קטו,  דברים.  במדבר  ויקרא  ג':  חלק 
קיז-רמ, דף, 19 ס"מ. דף השער משוקם 
בכתב  קבלית  הערה  קלות.  באמנות 
עש  נקבי  חותמות.  כתמים.  עתיק.  יד 
שיקום.  בלאי.  ירקרק.  ניר  משוקמים. 

כריכה מפוארת חדשה.

מצב כללי טוב-טוב מאוד. 

min Milihen [?]. Title page with red 
lettering. Original binding, detached 
and worn. 

Section II: 269, [3] leaves. Moth 
perforations, Damage to the text 
of Parashas Terumah. Kabbalistic 
sketches and notations. Title page with 
red lettering. Ownership notations 
and Kabbalistic comments in pencil. 
Ownership signature 'Shlomo Aharon 
Heilperin' HaRav Tuvia Hochweld 
Triest [his son was Rabbi Avraham 

Hochweld, one of the rabbis of Europe 
in the previous generation]. New 
impressive binding. 

Section III:  Vayikra, Bamidbar, 
Devarim. 116, 117-240 leaves, 19 cm. The 
title page is professionally restored. 
Kabbalistic comment in ancient 
script. Stains. Stamps. Restored moth 
perforations. Greenish paper. Wear. 
Restoration. New impressive binding. 

Good-very good general condition.

מחיר פתיחה:   $8,000
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A complete set of the holy Zohar
that was printed in Slavuta at the famed printing 
house of the holy Tzaddik Rabbi Moshe Shapiro. 
1815.
 
3 volumes of the holy Zohar by the Divine Tana Rabbi Shimon 
Bar Yochai with Sitrei Torah and Midrash HaNe'elam and Raya 
Meheimana and Tosefta and references to biblical verses and 
Derech Emes by the Ari and Imrei Binah by the Maharam 
Kordovero. 

Printed by Rabbi Moshe Shapiro of Slavuta in 1815. 

This edition is a most important and pedigreed one due to it being 
printed by the holy Rav Rabbi Moshe Shapiro, the founder of the 
printing house and the beloved son of Rabbi Pinchas of Koretz. 

Section I: handwritten ownership notations Eliyahu Ben Zion 
Glasman. Moshe Nachman MIlihin/Nachman ben Menachem 
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The Siddur of the greatest Tzaddik 
Chassid.
Siddur Rabbi Asher - Lvov, 1787. 
Siddur Tefilah for all year round, with Kavanos HaAri, [section 
I: Tefilos for the days of the week]. Yehuda Shlomo ben Naftali 
Hirtz Yarush Rappaport Press, Lvov, 1787. 

Appearing in this copy is a late stamp of the Russian censor with 
an inscription from 1834 and in the same script, corrections and 
comments for fear of the censor. 

In addition, interesting and important ownership notations 
from the period. 

A little about the virtue of the Siddur and its importance: edited 
by the sages of the Kloiz of Brody and printed in Zholkva in 
1781. In the precise Lvov edition, all the errors of the Zholkca 
edition were corrected, editings were added as well as Kavanos 
from Etz Chaim, Sefer HaYichudim, Machberes HaKoddesh 
and especially from the Siddur of Rabbi Shabtai of Roshkov, a 

disciple of the Besht, which had not yet been printed. 

In Sefer 'Imrei Pinchas' it is written that 'Maran the holy Rav Rabbi 
Pinchas of Koretz and with him all the disciples of the Besht 
used the Lvov edition of Siddur HaAri, refusing to pray from any 
other ... when this Siddur was printed it was considered by them 
a gem...' His son after him, the holy Rav Rabbi Yaakov Shimshon 
of Zaslav also wrote 'One should pray only from the Lvov edition 
of the Ari's version or from the Suddir of Rabbi Shabtai and 
not other versions of the new Siddurim'. Thus, in the courts of 
Ziditchov and Spinka, all the Tzaddikim and Chassidim made an 
effort to pray only from a copy of the edition before us, or alas, 
from editions that copied this one. 

[216] leaves, 18 cm. Early important ownership notations. 
Stains, moth holes, wear to margins. Some short tears, 
f a i r - g o o d 
condition.

סידור של גדולי צדיקי החסידות.
סידור רבי אשר - לבוב תקמ"ח.

כוונות  עם  ]א[,  ספרד,  בנוסח  אשכנז  כמנהג  סידור 
האר"י והגהותיו. מהדורה ראשונה, לבוב, תקמ"ח 1787.

הנועם  מהדורה  שנה  באותה  הדפיס  דפוס  בית  אותו  כנודע, 
היו  וסופרים  ספרים  מפי  וכמקובל  ראשון,  בדפוס  אלימלך 
עובדי בית הדפוס אנשים קדושים מ'ל"ו הצדיקים הנסתרים 

שבדור'. 

סדור תפלה מכל השנה, עם כוונת האר"י, ]חלק א: תפילות 
יארוש  הירץ  נפתלי  בן  שלמה  יהודה  דפוס   . החול[  לימות 

רפאפורט, לבוב, תקמ"ח 1787.
הרוסי  הצענזור  של  מאוחרת  חותמת  שלפנינו,  בעותק 
עם כיתוב משנת 1834 ]תקצ"ד[, ובאותו כתב יד תיקונים 

והערות נערכו מאימת הצענזור. 
כמו כן רישומי בעלות מעניינים וחשובים מהתקופה. 

בידי  ונסדר  נערך  וחשיבותו:  הסידור  מעלת  על  מעט 
חכמי הקלויז בבראדי ונדפס בזאלקאווא שנת תקמ"א. 
במהדורת לבוב המדוקדקת, תוקנו כל השגיאות שנפלו 
ספר  חיים,  מעץ  וכוונות  הגהות  נוספו  בזאלקאווא, 
שבתי  רבי  מסידור  ובייחוד  הקודש  מחברת  הייחודים, 

מראשקוב תלמיד הבעש"ט, שעדיין לא נדפס. 

פינחס  רבי  הרה"ק  מרן  כי  כותב  פינחס'  'אמרי  בספר 
מקאריץ ועמו כל חבריא קדישא מבני היכלא דבעש"ט 
הקדוש היה 'הסידור שלהם סידור האריז"ל דפוס לבוב 
והיה חשוב מאד אצלו  ולא רצו להתפלל בסידור אחר, 
וכשנדפס סידור הנ"ל תפשוהו כאבן טוב ונחשב אצלם 
מאד' גם בנו אחריו הרה"ק רבי יעקב שמשון מזסלאב 
לבוב  דפוס  האריז"ל  בנוסח  אלא  להתפלל  'אין  כותב 
האחרות  בנוסחאות  ולא  שבתי  רבי  של  בסידור  או 
וספינקא,  זידיטשויב  בבית  כך  החדשים'.  שבסידורים 
בסידור  אך  להתפלל  והחסידים  הצדיקים  כל  השתדלו 
שהעתיקו  במהדורות  ולמצער,  שלפנינו,  במהדורה  זה 

הימנה. 

חשובים  בעלות  רישומי  ס"מ.   18 דף,   ]216[  
מוקדמים. כתמים, חורי עש, בלאי בשוליים. מעט 

קרעים קצרים, מצב בינוני-טוב.
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מחיר פתיחה:   $1,800מחיר פתיחה:   $2,500



Tikkun Leil Shavu'os
- Slavuta, 1823, rare!
Rare and important! Tikkun Leil 
Shavu'os and Hoshana Rabba. Rabbi 
Moshe Shapiro Press. Slavuta, 1823.

Tikkun Leil Shavu'os and Hoshana 
Rabba, according to Kavanos HaAri 
printed in Sefer "Shnei Luchos 
Habris". Large and vowelized letters 
'with all the virtues of the edition 
printed in Amsterdam ... printed 
by the Rav Rabbi Moshe Shapiro of 
Slavuta..." Slavuta 1823.

Important ownership notations 
from the period: 'Shlomo Yitzchak 

Ben Yosef'. 

[2], 3-123, 1-78 leaves. 20.5 
cm. Minor moth perforation, 
Wear. Greenish-bluish paper 
in very good condition. 
Original leather binding, worn 

with moth damage. Good general 
condition. 

תיקון ליל שבועות
והושענא רבא.

סלאוויטא,  שפירא.  משה  רבי  דפוס 
תקפ"ג 1823-.

כוונת  לפי  רבא,  והושענא  שבועות  ליל  תיקון 
האריז"ל הנדפס בספר "שני לוחות הברית". אותיות 
בתיקון  שהיה  המעלות  כל  'עם  ומנוקדות  גדולות 

מוהר"ר  וכו'  הרב  ע"י  נדפס  באמשטרדם..  שנדפס 
יו מם ו  ו הגית בו  משה שפירא מסלאוויטא, בשנת 

לילה. סלאוויטא, תקפ"ג 1823.

רישומי בעלות חשובים מהתקופה: 'שלמה יצחק בן 
יוסף'.

עש  נקב  ס"מ.   20.5 דף.  א-עח,  ג-קכג,   ,]2[
טוב  במצב  ירקרק-כחלחל  ניר  בלאי.  זערורי. 
מאוד. כריכת עור מקורית, בלויה ועם נזקי עש. 

מצב כללי טוב.

3

7מחיר פתיחה:   $1,800



8

Sefer Mussar Se'ah Solet,
small quantity and multi quality, 
authored by the Chacham Rabbi 
Rafael ben Rabbi Gavriel Nuritzi, 
from Italy, in the 16th century. Printed 
by the partners Rabbi Chanina Lipa 
and Rabbi Yehoshua Heschel Shapiro 
grandsons of the Rav of Slavuta. 
Zhytomyr 1858. 

Special benefits are known about the 
sefarim printed by the Rav of Slavuta and 
his descendants, Besides in their printing 
press they proceeded with much holiness 
and purity, even the engravers and printers 
immersed in the Mikveh before printing. 
It is know from the righteous sages that by 
keeping the sefer that was printed by the 
Rav of Slavuta is a segual for an abundance 
of blessing and success.

15 cm. 14 page.
Some stains. Bound in a new and 
impressive leather binding. Very good 
condition.

סאה סולת,
ורב  כמות  קטן  מוסר  ספר 
האיכות, חיברו החכם רבי רפאל 
מחכמי  נוריצי  גבריאל  ב"ר 

איטליה במאה ה 16.
הרב  נכדי  השותפים  ע"י  נדפס 
ליפא  חנינא  רבי  מסלאוויטא 
שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי 

זיטאמיר, תרי"ט - 1858.

לספרים  נודעת  מיוחדת  מעלה 
מסלאוויטא  הרב  ע"י  שהודפסו 
ונכדיו, בהדפסתם נהגו ביתר קדושה 
הוטבלו  הדפוס  גלופות  ואף  וטהרה 
ידוע  ההדפסה.  קודם  במקווה 
מצדיקים שעצם החזקת ספר מדפוס 
לשפע  מסוגלת  מסלאוויטא  הרב 

ברכה והצלחה

15 ס"מ, יד דף.
עור  בכריכת  כרוך  כתמים,  מעט 

חדשה ומהודרת, מצב טוב מאד.

להחזיק  מיוחד  הושענות,  סדר 
ביאור  עם  הבימה,  הקפת  בעת 
כל  המבאר  ציון'  'דרש  מספיק 

מילה ומילה מהיכן לוקחה.

דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרט"ז 
.-1856

שהדפיס  הושענות,  סדר  ומיוחד!  יקר 
מורה  רבי אברהם הכהן  הגאון הקדוש 
ביאורו  עם  באהאפאלי,  בעיר  צדק 
תיבה  כל  המבאר  ציון,  דרש  המופלא 
נביאים  בתורה,  מקורה  את  ותיבה 

וירושלמי,  בבלי  בש"ס  ואף  כתובים 
דבר דבור על אופניו.

שניתן  כך  במיוחד,  מוקטנת  מהדורה 
אגד  עם  יחד  ההושענות  בסדר  לאחוז 

הלולב וארבעת המינים כאחד.

תיקונים והוספות חשובים ביותר בכתב 
נוספו  כך  ההושענות.  סדר  על  יד, 
בהושענא  הארץ'  כל  'משוש  התיבות 
מהשמטת  תיקון  או  שתיה',  'אבן 
'כבשוה  להדפיס  שדרש  הצענזור 
מלפנים בגולה' ותוקן בכתב יד 'כבושה 

יקר המציאות 4

מחיר פתיחה:   $5,000 מחיר פתיחה:   500



Valuable treasure!
Seder Hosha'anot,
especially for holding while circling the 
'bimah', with 'Doresh Tzion' explanation 
from where each word is taken. Shapiro 
Brothers Press. Zhytomyr, 1856.  

Valuable and exclusive! Seder Hosha'anot printed 
by the holy gaon Rabbi Avraham HaKohen Moreh 
Tzedek in the city of Bahapali, along with his 
beautiful commentary 'Doresh Tzion', explanation 
on each word with its source from the Torah, Neviim, 
Ketuvim, and also from Shas Bavli and Yerushalmi.
Extremely small edition, enabling for the Seder 
Hosha'anot to be held with the Lulav and the rest of 
the 4 species together.

Very important hand written corrections and 
additions on the Seder Hosha'anot. So the words  
 .'אבן שתיה'  were added by the Hoshana of 'משוש כל הארץ'
So to corrections from what has been dropped 
out by the censor, they instructed to print: 'כבשוה 
 ,'כבושה בגולה' :this was corrected by hand to ,'מלפנים בגולה
Also the words: 'בין מכעיסיה ]היתה[   this extra word ,'זרויה 
was crossed off by hand. Additionally a complete 
sentence which is recited on Hosha'ana Raba: 'קול שם 
 .was missing and added by hand 'רשעים להאביד
Many additions in antique hand writing, also by the 
prayers of   יהי רצון שבשמחת תורה ושמיני עצרת.  
By the 'לשם יחוד' לפני הקפות is printed: 'הנה אנחנו באים לקיים מנהגי 
 .'ישראל קדושים' :he adds ,'ישראל
14 cm. 54 cm. several tiny aging stains. Very good 
condition. Bound in elegant leather cover.

בגולה'. גם בתיבות 'זרויה בין מכעיסיה, 
בין  היתה  'זרויה  הצענזור  הדפיס 
נמחקה בכתב  זו,  תיבה  ואף  מכעיסיה' 
בכתב  שהתווספה  גדולה  השמטה  יד. 
יד היא השמטת משפט שלם 'קול שם 
בהושענא  הנאמר  להאביד',  רשעים 

רבה.

גם  עתיק  יד  בכתב  רבות  תוספות 
בתפילות וב'יהי רצון' שבשמחת תורה 
לפני  יחוד'  ב'לשם  עצרת.  ושמיני 
לקיים  באים  אנחנו  'הנה  נכתב  הקפות 
בכתב  מוסיף  כך  ועל  ישראל',  מנהגי 

יד: 'ישראל קדושים'. 

בודדים  זמן  כתמי  עמ'.   54 ס"מ,   14
מוזהבת  עור  בכריכת  כרוך  וזעירים. 

ומהודרת. מצב טוב מאוד.

5
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ספר חרדים,
מנין המצות על פי גוף האדם 
איזו מצווה מכווונת כנגד כל 

אבר, 

חיברו רבינו אלעזר אזקרי, מגדולי 
האריז"ל  בזמן  שבצפת  הדעה  דור 
נדפס  נפש.  ידיד  הפיוט  ומחבר 
זיטאמיר,  שפירא,  האחים  בדפוס 

תרי"ז - 1857.

15 ס"מ. קכ דף.

מקצועית,  שיקום  עבודת  כתמים, 
מהודרת.  עור  חצי  בכריכת  כרוך 

לקוטי צבי.מצב כללי: טוב מאד.
תיקון  עם  ותפילות  תחינות 
דפוס  פסח.  של  שביעי  ליל 
זיטאמיר,  שפירא.  האחים 

תר"כ ]1860[

בייחוד  ובקשות,  תפילות  צבי,  לקוטי 
איגרת  'עם  והסליחות  הרחמים  לימי 
יתר  וכל  התשובה  ויסוד  התשובה 
ליל  תיקון  סדר  הענינים....והוספנו 
והזוהר  המשניות  עם  פסח  של  שביעי 
מוה'  האחים  בדפוס  זו'.  ללילה  השייך 
חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע 
מסלאוויטא  הרב  נכדי  שפירא  העשיל 

בזיטאמיר, תר"כ - 1860.

15 ס"מ. נזקי עש זעירים. כתמים קלים 
בדפים בעיקר בדף השער. כריכת עור 

נאה. מצב טוב - טוב מאוד.

Sefer 'Chareidim',
the Torah Commandments 
according to the human body 
the Commandments as they 
imply towards each of the 
limbs.

Authored by Rabbi Elazar Ezkari, 
author of the famous piyut (poem) 
'Yedid Nefesh', from the great scholars 
of the prodigious generation in Safed 
at the time of the Holy Arizal, and the 
. Shapiro Brothers Press. Zhytomyr 
1857.

15 cm. 120 
pages.

S t a i n e d , 
professional 
rehabilitation 
work, bound 
in beautiful 
half leather 
cover. General 
condition very 
good.

Sefer 'Chareidim',
the Torah Commandments 
according to the human body the 
Commandments as they imply 
towards each of the limbs.

Authored by Rabbi Elazar Ezkari, author 
of the famous piyut (poem) 'Yedid 
Nefesh', from the great scholars of the 
prodigious generation in Safed at the 
time of the Holy Arizal, and the . Shapiro 
Brothers Press. Zhytomyr 1857.

15 cm. 120  pages.
Stained, professional 
rehabilitation work, bound in beautiful 
half leather cover. General condition 
very good.

67

מחיר פתיחה:   $1,500מחיר פתיחה:   $1,000



ספר זכירה,
מצדיקי  וסגולות  עניינים 

הדורות )האריז"ל רבי יהודה 

ועוד(, חיברו רבי זכריה  החסיד 

פלינגיאן.  מק"ק  סימנר  יעקב  ב"ר 

בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תר"ח 

.1848 -

נדיר ביותר !

15 ס"מ. נג דף.

כתמים, 
עבודת 
שיקום

 מקצועית, 
כרוך 

בכריכת עור
מהודרת. מצב 

טוב  -
 טוב  מאד.

Sefer  'Zechira',
includes segulot 

from the righteous of 
all generations (The 
Holy Arizal, Rabbi 
Yehudah HaChassid, 
and more), authored 
by Rabbi Zecharia 
son of Rabbi Yaakov 
Simaner of Plungė. 
Shapiro Brothers 
Press. Zhytomyr 
1848.

15 cm. 53 pages.

Stained, professional 
rehabilitation work, 
bound in beautiful 
cover. Good - very 
good condition.

ביותר!נדיר

8

11מחיר פתיחה:   $1,000
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באר מים חיים
ב' חלקים מהרה"ק רבי חיים 

מטשערנוביץ,
זיטאמיר, תרכ"א ]1860[

"חיבור נפלא על התורה שחיבר איש 
חסיד הרב הגאון איש אלוקים קדוש 
המופלג בחוכמה וביראה וענוה מוה' 
סדורו  ספר  בעמ"ח  זצללה"ה  חיים 
וספר שער התפילה אשר  של שבת 
קהילות  במכה  הרבנות  בכתר  שמש 
ישיבתו  קבע  ימיו  וסוף  קדושות 
חיבור  הובא  משם  תוב"ב  באה"ק 
שער  )מתוך  ידבר"  נפלאות  בו  הלז 

הספר(.

חבור נפלא על התורה, ב' חלקים בב' 
הרב  נכדי  השותפים  ידי  על  כרכים, 
מסלאוויטא. זיטאמיר תרכ"א 1860-.

 294  ,]1[ בראשית:  ראשון,  חלק 
שמות-דברים:  שני,  חלק  עמודים, 

]1[, 330 עמודים.

24 ס"מ,
כריכה עתיקה, מעט נזקי עש ב-8 
דפים אחרונים של חלק ב', קרעים 
קלים בדף שער ראשון. מצב טוב 

- טוב מאוד.

Be'er Mayim Chaim,
two sections, authored in Eretz 
Yisroel by the holy Rav Rabbi 
Chaim of Chernowitz, Zhitomir, 
[1860]. 

"Wonderful composition on the Torah 
authored by the Chassid Rav the holy 
Divine Gaon great in wisdom, Yirah and 
modesty Rabbi Chaim author of Sidduro 
shel Shabbas and Sefer Sha'ar haTefilah, 
who was Rav of several holy communities 
and toward the end of his days settled in 
the Holy land from where this composition 
was brought ..." (from the title page of the 
Sefer). 

Wonderful composition on the Torah, two 
sections in two volumes, by the partners 
the grandsons of the Rav of Slavuta. 
Zhitomir, 1860. 

Section I, Bereshis: [1], 294 pp. Section II, 
Shemos-Devorim: [1], 330 pp. 

24 cm.
Ancient binding, some moth damage 
to the 8 last leaves of section II, small 
tears to the first title page, good-very 
good condition. 

9

מחיר פתיחה:  $2,000 



שני לוחות הברית
)של"ה( ב' חלקים. 

ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס האחים 

זיטאמיר,  שפירא.  העשיל  יהושע 
תרט"ו 1856.

ישעיה  רבינו  חיברו   - הברית  לוחות  שני 
הקדמת  עם  הק',  השל"ה  בעל  הורביץ  הלוי 
הורביץ.  רבי שעפטל  בנו  ווי העמודים מאת 

דפוס האחים שפירא. זיטאמיר. תרט"ו 1856.

* חלק ראשון, שצג, דף.
* חלק שני, רלו, )הקדמת ווי העמודים( סד, 

דף.

כריכות  חלק,  לכל  נפרד  שער  ס"מ.   23
חדשות חצי עור, זהות ומרשימות.

כתמים, מעט מעט נקבי עש בחלק ב' לא 
ניכר כמעט, מצב כללי טוב מאוד. 

אור זרוע,
זיטאמיר  מווינה.  יצחק  לרבינו 
1862- תרכ"ב-תר"נ  וירושלים, 

 .1890
דפוס ראשון של פסקי אור זרוע, 

שיצאו לאור מתוך כתבי יד.

כרכים,  ב]2[  זרוע,  אור  ספרי  סט 
שיצאו לאור מתוך כתבי יד:

נשים,  זרעים,  סדר  על   - א  כרך   *
קדשים וטהרות ועל סדר מועד:

כתמי זמן, מצב טוב.

בבא  קמא,  בבא  פסקי   - ב  כרך   *
סנהדרין  ופסקי  בתרא  ובבא  מציעא 

ועבודה זרה:

]2[, מ; ]1[, נג; ]1[, לו; ]2[, מ דף, 35 
ס"מ. עם איור כותל המערבי ומקדש 

שלמה.
שער  דף  חלקית,  מנותקת  כריכה 
קצרים  קרעים  עם  מנותק  ראשון 

בצידי הדף, מצב טוב.

Shnei Luchos Habris (Shelah) two sections.
The press of the brothers Rabbi Chanina Lipa and 
Rabbi Yehoshua Heshil Shapiro. Zhitomir, 1856. 

Shnei Luchos Habris - 
authored by Rabbeinu Yeshaya Halevi Horowitz 
author of the holy Shelah, with the Vavei HaAmudim 
foreword by his son Rabbi Sheftel Horowitz.

* Section I, 393 leaves. 
* Section II, 236 (Vavei HaAmudim foreword) 64 leaves. 
23 cm. Separate title page for each section, new, 
identical, impressive semi-leather bindings. 
Stains, some moth perforations in section II, almost 
imperceptible. Very good general condition.  

Or Zaru'ah,
by Rabbeinu Yitzchak 
of Vienna. Zhitomir and 
Jerusalem, 1862-1890.
First edition of Piskei 
Or Zaru'ah, which 
were published from 
manuscripts. 

Set of Sifrei Or Zaru'ah, in 
[2] volumes, which were 
published from manuscripts:

* Volume I - on Seder Zera'im, 
Nashim, Kodashim and 
Taharot and on Seder Mo'ed:

Aging stains, good condition. 

* Volume II - Piskei Baca 
Kama, Bava Metzi'ah and Bava 
Batra and Piskei Sanhedrin 
and Avodah Zarah:

Partly detached binding, the 
first title page is detached 
with short tears to the sides 
of the leaf, good condition. 

עותק
יחודי!
Unique
 copy! 

11 10
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Sefer Yere'im,
by Rabbeinu Eliezer of 
Metz. Zholkva, [1804]. List 
of subscribers including the 
greatest Chassidic Tzaddikim 
of first generations.

Sefer Yere'im on the Mitzvos of 
the Torah, authored by Rabbeinu 
Eliezer of Metz, one of Ba'alei 
HaTosafos. Gershon Litteris 
Press, Zholkva, [1804].

[7], 82, 20 leaves, 23 cm. Ancient 
owner's signature.

Important approbations including 
an approbation by the holy Gaon 
Rabbi Ephraim Zalman Margolis 
of Brody, the holy Rav author 
of the Ohev Yisroel of Opatow 
and the holy Rav the Maggid of 
Kozhnitz.

Appearing on the list of subscribers 
are names of renowned rabbis, 
including extremely rare onesl this 
is one of the most important and 
pedigreed lists of subscribers.
Maranan the holy Tzaddikim:
The Chozeh of Lublin, the Noam 
Megadim of Tornigrad, the Maggid of 

Kozhnitz, Rabbi Shlomo the Maggid of 
Luck, Rabbi Aryeh Leibush the father 
of the Divrei Chaim of Sanz, Rabbi 
Naftali of Ropsjitz, Rabbi Avraham 
Mordechai of Pintshov, the Yismach 
Moshe of Vohl, the Aryeh Dveya 
Ila'ah, Rabbi Itamar of Konskivali 
- Mishmeres Itamar, Rabbi Yehuda 
Leib of Mzovichvatsh, Rabbi Faivil 
author of Or HaChochma, Rabbi 
Moshe Chalfan the in-law of the 
Chidushei HaRim and the Saraf of 
Kock.

New binding,
stains, some moth damage, 

good condition.

ספר יראים,
לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד 

צדיקי  מגדולי  פרענומעראנטן   .]1804[

החסידות בדורות הראשונים.

רבינו  שחיבר  התורה,  מצוות  על  יראים  ספר 

גרשון  דפוס  התוספות.  מבעלי  ממיץ,  אליעזר 

ליטעריס, זאלקווא, תקס"ד ]1804[.

בעלים  חתימות  ס"מ.   23 דף,  כ  פב,   ,]7[

פ"מ  שכנא  ב"ר  יאקיל  ו"ר'  סאקאר"  "יחזקאל 

]פרידמאן?[".

ובהם  חשובות  הסכמות 

אפרים  רבי  הגה"ק  הסכמת 

מבראד,  מרגליות  זלמן 

הרה"ק בעל ה"אוהב ישראל" 

המגיד  הרה"ק  מאפטא, 

מקאזניץ.

החתומים  ברשימת 

מופיעים  כפרענומעראנטן, 

שמותיהם של צדיקי הדורות, 

ביותר החותמים  נדירים  מהם 

קדימה':  מעות  'נותני  על 

הרשימות  אחת  לפנינו 

של  והחשובות  המיוחסות 

נותני דמי קדימה:

מרנן הצדיקים הקדושים:

מטארניגראד,  מגדים  הנועם  מלובלין,  החוזה 

מלוצק,  המגיד  שלמה  רבי  מקאזניץ,  המגיד 

מצאנז,  חיים  הדברי  אבי  לייבוש  אריה  רבי 

מרדכי  אברהם  רבי  מראפשיץ,  נפתלי  רבי 

מפינטשוב, הישמח משה מאוהעל, הארי' דביה 

עילאה, רבי איתמר מקאנסקיוואלי - משמרת 

רבי  מזאוויחוואטש,  לייב  יהודה  רבי  איתמר, 

פייוויל בעל אור החכמה, רבי משה חלפן חותנם 

של החידושי הרי"מ והשרף מקאצק.

עש,  נזקי  מעט  כתמים,  חדשה,  כריכה 
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אוצר הכבוד,
רבינו  האלוקי  המקובל  מאת 

נאווי  אבולעפיה.  הלוי  טודרוס 

]1808[. מהדורה  דוואהר, תקס"ח 

צדיקי  הסכמות  עם  ראשונה 

הדור. 

ספר אוצר הכבוד, ביאור על אגדות 
הש"ס מסדרי זרעים ומועד על דרך 
רבינו  האלוקי  המקובל  מאת  הסוד, 
דפוס  ]אבולעפיה[.  הלוי  טודרוס 

יאהן אנטאן קריגר, נאווי 

דוואהר, תקס"ח ]1808[. עם הסכמת 
והרה"ק  מקאזניץ'  הקדוש  המגיד 
הכותב  מרופשיץ  נפתלי  רבי 
במצוות רבו הרה"ק רבי מנחם מנדל 

מרימנוב. 

]3[, מח דף, 20 ס"מ. עם רשימת 

פרענומעראנטן הכוללת חסידים 

חשובים.  

מצב  זמן,  כתמי  חשובה,  כריכה 

טוב.

למידע ופרטים 
נוספים סרקו
את הברקוד:

 For more
 information

and details
 Scan the
barcode

Otzar HaKavod,
by the Divine Kabbalist 
Rabbeinu Todros HaLevi 
Abulafia. Novi Dvor, 
[1808]. First ediiton with 
approbations by the 
greatest Admorim. 

Sefer Otzar HaKavod, 
Kabbalistic commentary on 
Aggados HaShas from Seder 
Zera'im and Moed, by the 
Divine Kabbalist Rabbeinu 
Todros HaLevi [Abulafia]. 
Johann Anton Kriger Press, 
Novi Dvor, [1808]. With an 
approbation by the Maggid of 
Kozhnitz and an approbation 
by Rabbi Naftali of Ropshitz 
writing by the order of his 
Rav the holy Rav Menachem 
Mendel of Riminov. 

[3], 48 leaves, 20 cm. 
With a list of subscribers 
that includes important 
Chassidim. 

Important binding, aging 
stains, good condition. 
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שטר פרוזבול שערך
בעל  ואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון  מרן 
ורבני  מעלה  אנשי  כמה  אצל  הלוי'  'שבט 

שכונת 'זכרון מאיר'. לא מצויינת השנה. 

שמואל  והרב  וייס  יוסף  יצחק  ר'  הרב  כב'  לכם  'מוסרני 
יצחק קליין וכבוד הרב אברהם אליעזר פליישמן הדיינים 
היושבים פה בני ברק, שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן 
שארצה. נאם שמואל הלוי ואזנר ]מקום חתימת המבקש[.
כמה דיוקי הלכות ניתן לדקדק משטר פרוזבול זה שערך 
בהידור  הלוי,  מרן בעל שבט  ישראל  לבית  ההוראה  אבי 

ובעמל. 

השטר טופס מוכן שנערך בשכונת זכרון מאיר בני ברק, 
בעצם  כתובה  לא  נפרדת  שכונה  היותה  אף  על  אולם 
השטר. כמו כן לא נכתב תאריך עשיית השטר, ולא נכתב 

בערב  נערך  אם 
או  שמיטה  שנת 

במוצאה. 
פרוזבול  טופס   ]1[
מודפס, מלא בכתב 
הגאון  של  ידו 
הדור  פוסק  האדיר 
הלוי  שמואל  רבי 
ור"מ  אב"ד  ואזנר 
וראש  מאיר  זכרון 
חכמי  ישיבת 
שבט  בעל  לובלין. 

הלוי. 

21x16.5 ס"מ. 
סימני קיפול.

 כתמים קלילים. 

מצב טוב מאוד. 

The Prozbul document made by 
Maran the Gaon Rabbi Shmuel 
Halevi Wosner the author of 'Sheves 
Halevi' with some distinguished rabbis 
of the 'Zichron Meir' neighborhood. 
The year is not noted.

How many Diyukei Halachos can be 
learned from this Prozbul document made 
by Avi HaHora'ah of Beis Yisroel Maran the 
author of Sheves Halevi!

[1] printed Prozbul form. Filled-in by the 
great Gaon Posek Hador Rabbi Shmuel 
Halevi Wosner Av Beis Din and Ram of 
Zichron Meir and Rosh Yeshivas Chachmei 
Lublin, author of 
Sheves Halevi. 

21X16.5 cm. Fold 
marks. Minor stains. 
Very good condition.  

ה  ַרח ַמּטֶ ּפָ
ְלֵבית ֵלִוי 
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מקלו של מרן פוסק הדור ואבי 
ההוראה לבית ישראל,

רבי  כקש"ת  האדיר  הגאון 
ור"מ  אב"ד  ואזנר  הלוי  שמואל 
חכמי  ישיבת  וראש  מאיר  זכרון 
לובלין בעל ה'שבט הלוי', בו שפט 
והורה הוראה לרבבות  את ישראל 

אלפי ישראל שבעים שנה. 

מרן הגאון האדיר רבי שמואל הלי ואזנר, 

מחדש  ישראל,  אלפי  רבבות  של  רבם 

בהקימו  תילה  על  ומעמידה  ההוראה 

שפט  הארצות,  בכל  הוראה  בתי  מאות 

את ישראל למעלה משבעים שנה, והורה 

הוראה ופסק הלכה בכל יום ויומו.

כקש"ת מרן הרה"ק קדוש אהרן מבעלזא 

ההן:  המוקדמות  בשנים  עליו  התבטא 

הם  הם  בדורנו,  הלכה  של  אמות  'ארבע 

והיו  ברק'.  בבני  מאיר  זכרון  בשכונת 

ההערצה  על  ולמופת  לאות  הדברים 

פסיקתו  ולדרך  אליו  שרחש  הרבה 

קהל  והנהגת  לרבים  הוראותיו  בהלכה, 

ישראל בשנים שיבואו.

לגדולות  הועידו  איש  החזון  הגה"ק  מרן 

כוח  ובכל  מאודו  בכל  בו  תמך  ונצורות, 

בעצמו  שאלו  ואף  הכבירה,  הנהגתו 

שאלות שונות. 

הוקירוהו  הדור  וגדולי  צדיקי  שאר  גם 

ישראל  הבית  הרה"ק  מרן  והעריצוהו. 

מגור שהתבטא על קדושתו, מרן הרה"ק 

אלופי  ראשי  וכל  מוויזניץ  חיים  האמרי 

בית ישראל. 

המטה שלפנינו, הוא המטה שעליו נסמך 

בימים  הלוי  השבט  כקש"ת  מרן  ונשען 

קדמונים, באותן שנים ראשונות בהן החל 

בהקימו  ואז  ישראל,  בכל  לפרוץ  שמו 

בתי הוראה בכל מקום יישוב שדבר השם 

הגאון  בנו  שמעיד  כפי  מגיע.  הלכה,  זו 

הגדול במכתבו. 

ואזנר בעל 'שבט הלוי'  זכה מרן הגר"ש 

מרן  המובהק  ורבו  מורו  של  לברכתו 

הגאון האדיר רבי מאיר שפירא מלובלין, 

עיניו  ויהיו  ונחת,  בשובה  ימים  שיאריך 

וחיות  רעננות  הק'  ורגליו  הטהורות 

ושנותיו  ימיו  אורך  לכל  השם  לעבודת 

ליחו.  ינוס  ולא  עינו  תכהה  לא  בנעימים, 

בשלימות.  זו  ברכה  התקיימה  אכן  וכך 

כמנהג  בקביעות,  מלווהו  היה  זה  מטה 

הרבנים הגאונים, שופטי ישראל ופרנסיו 

בכל הדורות, שמקלם בידם.

90 ס"מ גובהו. כ-105 אורכו כולל כיפוף 

בית אחיזת היד. גולת כסף פשוט מחפה 

את בית אחיזת היד. סימני דבק מקוריים 

קלילים. מצב טוב מאוד.

The staff of Beis Halevi 
has blossomed - the cane 
of Maran Posek Hador 

the great Gaon Rabbi 
Shmuel Halevi Wosner 
Av Beis Din and Ram of 
Zichron Meir and Rosh 
Yeshivas Chachmei Lublin 
author of the 'Sheves Halevi', 
with which he judged Yisroel 
and taught thousands of 
Yisroel Halacha for seventy 
years. 

Maran the great Gaon Rabbi 
Shmuel Halevi Wosner, the Rav 
of thousands, judged Yisroel for 
more than seventy years and 
taught Halacha daily. 

Maran the holy Rav Kedosh 
Aharon of Belz said of him in 
those early years: 'Four cubits of 
Halacha in our generation are in 
the Zichron Meir neighborhood 
of Bnei Berak', indicating his 
admiration of Rabbi Wosner's 
Psikah. 

Maran the holy Gaon the Chazon 
Ish said he was destined for 
greatness, supporting him 
constantly and even asking him 
himself varied questions. 

Other Tzaddikim and Gedolei 
Hador also admired and 
appreciated him. Maran the 
holy Rav the Beis Yisroel of Gur 
commented on his holiness as 
well as Maran the holy Rav the 
Imrei Chaim of Vizhnitz and 
additional leading rabbis. 

This cane is the one which 
supported Maran the Sheves 
Halevi in those early years when 
his name became renowned as 
establishing Basei Hora'ah in each 
and every settlement, as indicated 
by his son the great Gaon in his 
letter. 

Length: 90 cm. approx. 105 cm. 
with the handle. A simple silver 
knob covers the handle. Original 
minor traces of glue. Very good 
condition. 
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איגרת מיוחדת בכתי"ק הרה"ק
אודות  ובחתימתו  מסטולין  משה  רבי 
מאמציו הכבירים להחזקת ישיבתו. ללא 

תאריך. שלהי שנות התר"צ, לערך. 

זהובים   150 כ-  ומיד  תיכף  לשלוח  'אבקשו 
בעד ישיבתנו כי המצב קשה מאוד...'. האיגרת 
של  ועסקניו  מחכמיו  ברק  אהרן  לרבי  נשלחה 

וועד הישיבות בווילנא. 

]תרמ"ט-תש"ב[  מסטולין  משה  רבי  הרה"ק 
ישראל  רבי  המפורסם  הרה"ק  של  הרביעי  בנו 
מקרלין ]מכונה גם 'הפרנקפורטר' או 'הינוקא'[ 
אביו  פטירת  אחר  סטולין  בעיר  כאדמו"ר  כיהן 
תורה  והרביץ  גדולה  ישיבה  הקים  גם  אז  הק', 
פניו.  ושיחרו  העריצוהו  רבים  הצאן.  לצעירי 
התורה,  מכמני  בכל  הרחבה  בשליטתו  ידוע 
ובתחומים  באמנות  העמים,  בחכמות  ולהבדיל, 
ושטחים רחבים. עלה על המוקד בשנות חורבן 

יהדות אירופה.

13*20 ס"מ. כולו בכתב ידו ובחתימתו הטהורה. 
נקבי תיוק. מצב טוב מאוד.

Special letter handwritten and signed by the holy Rav
Rabbi Moshe of Stolin about his tremendous efforts
to support his yeshiva. Not dated. Ca. late 1930s. 

'I will ask him to send right away 150 gold coins for 
our yeshiva since the situation is most difficult ...' 
The letter was sent to Rabbi Aharon Barak, one of 
the sages and publicist of Va'ad Hayeshivas in Vilna. 

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 renowned for his vast knowledge of the 
secrets of the Torah, as well as of secular fields of 
knowledge. Perished in the Holocaust.

13X20 cm. 
Handwritten entirely 
by him and with his 
pure signature. Filing 
perforations. Very good 
c o n d i t i o n .
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בשפע  הברכות  במקור  "תתברכו 
בכל  והצלחה  טובה  ופרנסה  ברכה 

אשר תפנו". 

רבי  הרה"ק  של  קדשו  ברכות  איגרת 

אברהם אלימלך מקרלין
בה מתייחס גם להקמת תלמוד תורה לילדי 

ישראל, בחתימת ידו הטהורה.

של  בלאנק  עם  רשמי  מכתבים  ניר   ]1[
בכתב  כתוב  ס"מ.   20x12 הק'.  הרבי 
מקרלין.  הרה"ק  בחתימת  חתום  הגבאי, 

סימני קיפול. מצב טוב מאוד.

"May you be blessed from the 
source of all blessings with 
an abundance of blessing, 
a good living and success 
wherever you go".

Letter of holy blessings by the 
holy Rav Rabbi Avraham 
Elimelech of Karlin.
In the letter, he also refers to 
the establishment of a Talmud 
Torah for Jewish children. With 
his pure handwritten signature. 

[1] official stationery with 
the rabbi's blank. 20X12 
cm. Written by the Gabai 
and hand-signed by 
the holy Rav of Karlin. 
Fold marks. Very good 
condition.  

יחיד"א 
יחדך

כתב יד קדשו של
רבינו החיד"א
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כתב יד קדשו של
רבינו 

החיד"א
- תוספות ל'העלם
דבר' שלא נדפסו

 מעולם!
שמים  ליראת  מסוגל 
נשגבות  ולמעלות 

ברוחניות!
של  קודשו  יד  כתב  בעצם  דף 

רבי   - חיד"א  הרב  הגדול  רבינו 
מתוך  אזולאי,  דוד  יוסף  חיים 
טיוטת קונטרס "העלם דבר", עם 
ועם  מעולם  נדפסו  שלא  אותיות 

שינויים חשובים מהנדפס.

דף בכתב ידו של רבינו החיד"א, עם 
לחיבורו  כטיוטה  נכתב  סעיפים   27
חיבור  דבר,  העלם  דבר".  "העלם 
חיד"א,  הרב  רבינו  מחיבורי  קצר 
חזקות  וקושיות  'תמיהות  הביא  בו 
בקיצור נמרץ'. חיבור חשוב וייחודי 
עד  רבות  שנים  במשך  נעלם  זה, 
מצאו  בניהו  מאיר  מר  שהחוקר 
הלומדים  מן  רבים  אמנם  וההדירו, 
ישנן  כי  העריכו  והחוקרים,  ההוגים 
הערות נוספות או שחלק מההערות 
מאחר  זאת  בדיוק,  שלא  הועתקו 
מספר  מביא  עצמו,  החיד"א  ורבינו 
ומציין  אחרים  במקומות  קושיות 

לספרו 'העלם דבר', והן אינן בספר 
שלפנינו.

חמישה  ובו  יד  כתב  גיליון  לפנינו, 
במהדורה  שאינן  והשגות  הערות 
דבר',  ב'העלם  ומקובלת  הנדפסת 
בתוך  'נעלמות  בבחינת  והמה 
מעולם!  נדפסו  ולא  דבר'  העלמות 
נדפסו  אחרות  הערות  מלבדנה, 
בשינויים ובהרחבה שונה מהנמצא 

בכתב היד גופו. 
רבינו הגדול חיים יוסף דוד אזולאי 
 – ]תפ"ד-תקס"ו[  'חיד"א'  הרב 
גם  החסידים  בקהילות  המכונה 
ישראל,  מגאוני  'האזולאי'.  כ- 
חובר חבורים, גאון וקדוש נערץ 
לתהילה  נודע  שמו  ונשגב. 
מקום  בכל  ובנדודיו  במסעותיו 
דומיה  לו  מגיע.  שדברו  ומקום 

תהילה.

מפורסם  צדיקים  בקרב 
מסוגל  בספריו  הלימוד  כי  וידוע 
ליראת  הלב,  לרוממות  ביותר 

שמים ולקרבת אלוקים. 

 75-102 אותיות  ס"מ,   18 דף,   ]1[
"העלם דבר",  מטיוטת ספרו הגדול 
חיד"א.  הרב  של  ספרדי  יד  כתב 
הרב  מאת  מומחה  אישור  מצורף 

שמעון שווארץ.

מהודרת  חדשה  עור  בכריכת  נתון 
ומעוטרת, כתמי זמן קלים, חורי עש 

קלים, מצב טוב-טוב מאוד.

composition disappeared 
for many years until the scholar Mr. 
Meir Bnayahu found and edited it. Indeed, 
many scholars assumed that there are 
additional comments or that some of the 
comments were not copied accurately, 
since Rabbeinu the Chida himself 
introduces several queries elsewhere, 
referring to his Sefer 'Ha'alem Davar' yet 
they do not appear in this Sefer. 

This is a manuscript with five comments 
and enquiries which do not appear in the 
printed version of 'Ha'alem Davar' and 
they are 'the hidden within the hidden' 
and were never printed! Alongside these, 

a d d i t i o n a l 
comments were printed with 

textual variations and a differing 
expansion from what appears in this 
manuscript . 

[1] leaf, 18 cm. letters 75-102 of the 
draft of his great Sefer 'Ha'alem Davar', 
Sephardic script of the Chida. Enclosed is 
confirmation by an expert, Rabbi Shimon 
Schwartz. 
Placed in a new, elegant and decorated 
leather binding, minor aging stains, slight 
moth holes, good-very good condition. 
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Manuscript by 
Rabbeinu the 
Chida
- Additions to 
'Ha'alem Davar' 
which were 
Never Printed!
Capable of Yiras Shamayim 
and exalted spiritual virtues!
A leaf handwritten by Rabbeinu 
the Chida - Rabbi Chaim Yosef 

David Azulai, from a draft of 
Kuntras 'Ha'alem Davar', with 
letters that have never been 
printed and important textual 
variations compared to the 
printed version. 

A leaf handwritten by 
Rabbeinu the Chida, with 27 
clauses, written as a draft 
of his composition 'Ha'alem 
Davar'. Ha'alem Davar, a short 
composition by Rabbeinu the 
Chida, introducing 'questions 
and queries very concisely'. 
This important and unique 

Letter in Italian Signed by
Rabbi Raphael Yeshaya Azulai,
the son of Rabbeinu the Chida. 
Livorno, 1806.
"Blessings and many successes and 
constant happiness". Letter of blessing to 
the leaders of the Ankona community "The 
esteemed and important leaders of the 
holy community ... these are the words of 
he who is loyal to the alliance of their love 
forever the young Raphael Yeshaya Azulai 
S.T." 

[1] leaf folded in half, 25 cm. On the back of 
the letter, the sender's address and that of 
the addressees and traces of a wax stamp. 
Italian with several Hebrew words. On the 
margins of the letter, two lines handwritten 
and signed by Rabbi Raphael Yeshaya 
Azulai. 

The letter was written approx. a month after 
the passing of his father, the Chida. 

Fold marks, aging stains, very good condition. 

מכתב מבן רבינו
החיד"א - חודש

לאחר פטירת אביו.

בחתימת  באיטלקית  מכתב 
הגאון המקובל רבי רפאל ישעיה 
אזולאי, בנו בכורו ותלמידו הגדול 
אזולאי  דוד  יוסף  חיים  רבינו  של 
הוא רבן של ישראל 'הרב חיד"א'. 

ליוורנו, תקס"ו 1806.
בשובע  הצלחות  ורוב  "ברכות 
ברכה  מכתב  תמיד".  שמחות 
"הגבירים  אנקונה  קהילת  לראשי 
הממונים החשובים ראשי  הרמים 
הק"ק יצ"ו... כה דברי נאמן בברית 
אהבתם תמיד לנצח נצחים הצעיר 

רפאל ישעיה אזולאי ס"ט". 

ס"מ.   25 לשתיים,  מקופל  דף   ]1[
השולח  כתובת  המכתב  בגב 
חותמת  ושאריות  והנמענים 
השעווה. איטלקית בשילוב מספר 
המכתב  בשולי  בעברית.  מילים 
וחתימתו  ידו  בכתב  שורות  שתי 

של רבי רפאל ישעיה אזולאי.
אזולאי  ישעיה  רפאל  רבי  הגאון 
בכור  תקפ"ו(,  בשבט  )ת"ק-ט' 
החיד"א.  רבינו  של  ותלמידו  בניו 
כאחד  ונודע  בירושלים  נולד 
ולחיבה  להערכה  זכה  מחכמיה. 

רבה מאביו, שהזכירו בחיבוריו. 

לאחר  כחודש  נכתב  המכתב 
פטירת אביו, רבינו החיד"א זיע"א. 

טוב  מצב  זמן,  כתמי  קיפול,  סימני 

מאוד.
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מכתב מאת רבי משה פארדו אל רבי יעקב שאול אלישר,
בהיותו ראב"ד ירושלים. 

הגאון הק' רבי משה פארדו )תק"ע-תרמ"ח, 1810-1888( נולד בירושלים לאביו רבי דוד רפאל, מצאצאי רבי דוד 
פארדו ורבינו החיד"א. למד  מתוך עוני ודוחק בישיבת רבי דוד אברהם קארייו ראש ישיבת 'חסד לאברהם ובניין 
שלמה', יחד עם חבריו רבי יעקב שאול אלישר, רבי אפרים נבון ורבי אליהו מהודר. שנים רבות שימש כדיין 

בבית הדין של רבי אהרן עזריאל ורבי אברהם אשכנזי. בשנת תרכ"ז מונה רבי משה פארדו לראב"ד 
עדת הספרדים בירושלים. בשנת תר"ל )1870( נשלח כשד"ר כוללות הספרים לצפון אפריקה. בדרכו 
חזרה מונה לדיין ולרב העיר אלכסנדריה. נפטר בט"ז באב תרמ"ח )1888( והובא למנוחות באלכסנדריה. 
'חסדי דוד'  'הוראה דבית דין', שו"ת 'שמו משה', הגהות על הספר  'צדק ומשפט',  חיבר את הספרים 

והשגות על הספר 'אם למקרא'.
 ]2[ עמ', 21X13 ס"מ, כתב יד ספרדי. בכתב ידו וחתימתו. סימני קיפול, כתמים, מצב טוב.

Letter by
Rabbi Moshe Pardo
to the Rishon LeZion Rabbi 
Yaakov Shaul Elyashar, when 
he was then Rosh Av Beis Din 
of Jerusalem. 

[2] pages, 21x13 cm. Sephardic 
script. Handwritten and signed 
by him
Content of the letter: Rabbi 
Moshe reports about 
ordering valuable and 
fine Tallis to the recipient 
of the letter, the 'Yissah 
Bracha' and for the Chief 
Rabbi ]Rabbi Avraham 
Ashkenazi[. In response to 
the complaint of the Yissaa 

Bracha on the many titles 
referred to him, Rabbi Moshe 
apologizes and informs him 
what titles he will use when 
mentioning Rav Elyashar. 
He also writes about his 
difficulties in raising funds as 
a Shadar due to the difficult 
time. "הצלחה לי  יהיה  שבכפרים   וקיותי 
 רבה ולא מצאתי אפי' לשליש ולרביע וחומש
שקדמני  He finishes the ."משד"ר 
letter in reference to the titles 
written to him and prayers 
to serve G-d wholesomely. 
 העיקר שה' יזכנו לעובדו באמת בלבב שלם,"
ית' רצונו  לעשות  כדי  הפחות,  ערכי   ואדע 
טובים לחיים  שמו  בעהי"ת  נר"ן  ולתקן   שמו 

."ולשלום

Fold marks, stains. Good 
condition.
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יוסף  עקיבא  רבי  אל  גלויה 
וחתימתו  ידו  בכתב  שלזינגר 
של מחותנו רבי משה מרדכי דוב, 
בבקשה שיתפלל לרפואת המו"צ 
הכהן  יעקב  רבי  ממיהאפאלו, 

פישער. הונגריה, תרנ"ג ]1893[.

וחתימתו  ידו  בכתב  ס"מ.   9X14 גלויה,   ]1[
של רבי "משה מרדכי דוב בן חנה". במכתב 

של  בניו  שני  מוזכרים 
רבי יחזקאל צבי הכהן 
דיסעל:  אב"ד  פישר 
הכהן  יעקב  רבי 
צדק  מורה  פישר 
מיהאלפא  בישוב 
משה  רבי  ואחיו 
פישר  הכהן  טוביה 
בעבר  מפרשבורג. 
ושם  כתובת  השני 
שלזינגער.  הגרע"י 
תוכן  תדפיס  מצורף 

הגלויה.
כתמי דיו, מצב טוב-

טוב מאוד.

 21X13 עמ',   ]2[  
ס"מ, כתב יד ספרדי. 
וחתימתו.  ידו  בכתב 
סימני קיפול, כתמים, 

מצב טוב.

יוסף  גלויה אל רבי עקיבא 
ידו וחתימתו  שלזינגר בכתב 
של בן דודו רבי יעקב בעער. 

פרשבורג, תרע"ג ]1912[.

שיחו  לשפוך  בבקשה  לפניו  "אבא 
 ]...[ זוגתי  אשתי  על  קדוש  במקום 
שישלח לה ה' במהרה רפואה שלימה 
חולשה  מחמת  נשטתית  ר"ל  היא  כי 
ר"ל  שחורה  מרה  בחולת  ונפלה 
בקשת  מאומה".  יודעת  אינה  ועתים 
משפחתו  מקרוב  בעער  יעקב  רבי 
עקיבא  רבי  הנודע  הירושלמי  הגאון 
העברי'  'לב  בעל  שלעזינגער  יוסף 
אשתו,  בעד  שיתפלל  מירושלים 
ובקשת סגולה לקיום בניו של גיסו רבי 

יואל. פרשבורג, תרע"ג ]1912[.
ידו  בכתב  ס"מ.   9X14 גלויה,   ]1[

וחתימתו של רבי יאקב בעער. 

כתמי דיו, מצב טוב-טוב מאוד.

Postcard to Rabbi
Akiva Yosef Schlesinger 
handwritten and signed 
by his in-law Rabbi Moshe 
Mordechai Dov, with a 
request that he pray for the 
healing of the Moreh Tzeddek 
of Mihapalo, Rabbi Yaakov 
Hacohen Fischer. Hungary, 
[1893]. 

]1[ postcard, 9X14 
cm, Handwritten 
and signed by 
Rabbi "Moshe 
Mordechai Dov 
ben Chanah". The 
letter refers to the 
two sons of Rabbi 
Yechezkel Zvi 
Hacohen Fischer 
Av Beis Din of 
Disel: Rabbu 
Yaakov Hacohen 
Moreh Tzeddek 
in Mihapalo 
and his brother 
Rabbi Moshe 
Tuvia Fischer of 
Pressburg. On 
the other side 
the address and 
name of the Gaon Rabbi Akiva 
Yosef Schlesinger. Enclosed is 
a printout of the content of the 

postcard . 

Ink stains, good-very good condition. 

Postcard to
Rabbi Akiva Yosef Schlesinger 
handwritten and signed by his cousin 
Rabbi Yaakov Ber. Pressburg, [1912]. 

"I come to him with a request to pray in 

a holy place for my wife ]...[ that Hashem 

may speedily send her complete healing 

... she has fallen into melancholy and 

sometimes knows nothing". A request 

by Rabbi Yaakov Ber a relative of the 

renowned Jerusalem Gaon Rabbi Akiva 

Yosef Schlesinger author of 'Lev HaIvri' 

of Jerusalem to pray for his wife, and a 

request for a Segulah for the livelihood 

of the sons of his brother-in-law Rabbi 

Yoel. Pressburg, ]1912[. 

]1[ postcard, 9X14 cm. Handwritten and 

signed by Rabbi Yaakov Ber. 

Ink stains, good-very good condition. 
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Proclamation by the greatest Geonim, 
Poskim and Rashei Yeshivos for establishing 
the 'Knesses Bnei HaGolah' institution 
in the Sanhedria 
neighborhood for 
Holocaust refugees 
and orphans, 
hand-signed by 
them. Jerusalem, 
1946. 

The proclamation is 
signed by the leaders 
of the community: 
the Gaon Rabbi Isser 
zalman Meltzer the 
Rosh Yeshiva of Etz 
Chaim, the Gaon 
Rabbi Yitzchak Isaac 
Halevi Scher the Rosh 
Yeshiva of Slabodka, 
the Gaon Rabbi 
Shimshon Aharon 
Polanski of Teplik, 
the Gaon Rabbi 
Eliezer Yehuda Finkel 
the Rosh Yeshiva of 
Mir and the Gaon 
Rabbi Yehoshua of 
Horodna, a refuggee 
from Minsk [the 
great Gaon Rabbi Yehoshua Horodner, Rabbi 
Yehoshua Cimbalist]. Original signature of the 
Gaon of Teplik, the Gaon of Minsk and the Gaon 
Rabbi Eliezer Yehuda Finkel of Mir. Some of the 
signature are mimeographed. Appearing are also 
original stamps of the Slabodka Yeshiva, the Mir 
Yeshiva and the Gaon of Teplik. 

[1] large sheet of paper. 33X21 cm. Fold lines with 
tears and wear along them and to the edges. Some 
of the letters were damaged in the mimeograph 
process. Stains. Good condition.  

פוסקי  גאוני  גדולי  מרנן  קורא מאת  קול 
הקמת  למען  הישיבות  וראשי  הדור 
סנהדריה  בשכונת  הגולה'  בני  'כנסת  מוסד 

ויתומי  פליטי  למען 
ידם.  בחתימת  השואה, 

ירושלים, תש"ו.

הדור  מגדולי  קורא  קול 
המלחמה  לסיום  ממש  סמוך 
למען  באירופה,  הנוראית 
הקמת מוסד 'כנסת בני הגולה' 
טרנסניסטריה,  ילדי  לטובת 
וילדי  בוכנוולד  בלזן,  ברגן 
כחוב  קוראים  הם  ובו  טהרן, 
בעדם.  ולסייע  לעמוד  קדוש 
ובהשגחת  בנשיאות  במוסד 
מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין 
אב"ד לוצק ולימים יושב ראש 
יו"ר  התורה,  גדולי  מועצת 
החינוך  ויו"ר  הישיבות  ועד 

העצמאי. 

מרנן  הכרוז,  על  חתומים 
הגאון  העדה:  עיני  ורבנן 
מלצר  זלמן  איסר  רבי 
חיים,  עץ  ישיבת  ראש 
אייזיק  יצחק  רבי  הגאון 
ישיבת  ראש  שר  הלוי 
רבי  הגאון  סלבודקה, 
פולנסקי  אהרן  שמשון 
רבי  הגאון  מטעפליק, 
אליעזר יהודה פינקל ראש 

ישיבת מיר והגאון רבי יהושע מהוראדנא מפליטי 
מינסק ]הגאון העצום רבי יהושע הוראדנער, רבי 
. חתימות מקוריות של הגאון  יהושע צימבליסט[ 
ממיר.  פינקל  והגרא"י  ממינסק  הגאון  מטעפליק, 
חלק מהחתימות מודפסות בסטנסיל. כן מופיעות 
מישיבת  סלבודקה,  מישיבת  מקוריות  חותמות 

מיר, ושל הגאון מטעפליק. 

]1[ גיליון ניר גדול. 33X21 ס"מ. סימני קיפול עם קרעים 
ובלאי לאורך סימני הקיפול ובשוליים. מעט מהאותיות 

ניזוקו בהקלדת המכונה. כתמים. מצב טוב.
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פרטי-כל מהגורל קודש שנעשה לפי תקנות דכוללנו 'תפארת-צבי' על ג' בתים אשר בשכונת 
כולל מונקאטש, בנוכחות ובחתימת מרא דארעא דישראל הגאון האדיר רבי יוסף חיים 
ג' מרחשון  ירושלים,  בירושלים.  אב"ד  צבי קרלנשטיין  דוב  רבי  האדיר  והגאון  זוננפלד 

תרפ"ט ]1928[.

בסוף הטקסט הוסיף הגרי"ח זוננפלד מספר שורות בעצם כתב יד קודשו וחתם בסופן. בגב המסמך, הוספת 
שורות לקיום ואישור, מאת הגרד"צ קרלנשטיין וחתימתו. 

]1[ דף, 27 ס"מ. נייר רשמי של כולל תפארת צבי. ]4[ שורות עם כתב ידו וחתימתו של רבי יוסף חיים 
זוננפלד. בגב המסמך, רשימת 15 האנשים שהשתתפו בהגרלה, ו]4[ שורות עם כתב ידו וחתימתו של הדיין 

והמו"צ רבי דב צבי קרלנשטיין. 

סימני קיפול, קרעים והדבקות, כתמי זמן, מצב בינוני-טוב.

Lines Handwritten by the 
Holy Rav of Jerusalem 
Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld and Rabbi 
Dov Zvi Karelenstein, 
with Their Signature. On 
a Rare Protocol of Kollel 
Tiferes Zvi. Jerusalem 1928.

Protocol of raffle from the 'Kollel 
Tiferes Zvi'of for three houses 
in the neighborhood of Kollel 
Munkatch. With presence and 
signature of the Holy Rav of 
Jerusalem Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld and the great Gaon 
Rabbi Dov Zvi Karelenstein Av 
Beis Din of Jerusalem. Jerusalem 
1928.

At the end of the text, Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld added a few 
lines with his holy handwriting 
and signature. On the back of 
the document, Rabbi Dov Zi 
Karelenstein added a few lines 
and signed to confirm.

[1] leaf, 27 cm. Official stationery 
of 'Kollel Tiferes Zvi'. [4] lines 
handwritten and signed by Rabbi 
Yosef Chaim Sonnenfeld. On the 
back of the document listing of 
15 people who participated in the 
raffle, [4] lines handwritten and 
signed by the Dayan Rabbi Dov 
Zvi Karelenstein.
Fold marks, tears and gluings, 
aging stains. Fair – good 

Letter by the Gabai and 
presidents of the Diskin 
orphanage, signed by the 
Rav of Jerusalem the Gaon
Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld. 
Jerusalem, [1929].

[1] leaf, official stationery with 
an illustration of the front of 
the orphanage. 31 cm. Stamp of 
the Diskin orphanage, with the 
signatures of the three Gabaim of 
the orphanage: two handwritten 
signatures and one stamped 
signature, and with two signatures 
of the presidents of the orphanage: 
the handwritten signatures of 
Rabbi Sonnenfeld and the stamped 
signature of Rabbi Eliyahu 
Klatzkin. 
Filing perforations, fold lines, 
good condition.  

היתומים  בית  ונשיאי  גבאי  מכתב 
ירושלים  של  רבה  בחתימת  דיסקין, 
זוננפלד.  חיים  יוסף  רבי  הגאון 

ירושלים, תר"צ ]1929[.

ישראל  אגודת  של  היתומים  "קרן  אל  מכתב 
תרומה  קבלת  על  ותודה  אישור  ובו  בשוויץ", 
להחזקת שני יתומים, מאת הנהלת "בית מחסה 
ליתומים הגדול דיסקין", בחתימת כתב ידו של 
יוסף חיים זוננפלד. ירושלים, כסלו תר"צ  רבי 

.]1929[

]1[ דף, נייר רשמי עם איור חזית בית היתומים, 
ליתומים  מחסה  בית  "חברת  חותמת  ס"מ.   31
בית  גבאי  שלשת  חתימת  עם  דיסקין,  הגדול 
היתומים - מהם שתי חתימות בכתב יד וחתימה 
נשיאי  חתימות  שתי  ועם  בחותמת,  אחת 
וחותמת  זוננפלד  הרב  חתימת  היתומים:  בית 

חתימתו של רבי אליהו קלאצקין.
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מאמר בחינת עולם,
מאת רבי ידעיה הפניני,

פארנסיש.  ופירוש  חביב  פירוש  עם 
שקלוב, תקנ"ב ]1792[.

ידעיה  רבי  מאת  עולם,  בחינת  מאמר  ספר 
הפניני ב"ר אברהם בדרשי, עם לקט פירושים 
מאת רבי יעקב מטשיוויטש  ]למעשה לפנינו 
העליר,  ליפמאן  יום-טוב  רבי  של  פירושו 
ב"ר  ליב  אריה  דפוס  שנ"ח[.  פראג  מהוצאת 

שניאור פייבוש, שקלוב, תקנ"ב ]1792[.

חסר.  מה  דף  ס"מ.   20 דף,  מו-מז  א-מד, 
תיקונים  מעט  השער,  בדף  בעלים  חתימת 

בכתב יד.

הדפים,  אחד  חסר  עותק  חדשה,  כריכה 
כתמים, מעט קרעים קצרים, הדבקות בדפים 

אחרונים, מצב בינוני-טוב.

של  ראשונה  מהדורה 
ביאור הגר"א. 

הוראדנא, תקס"ו.

אשלי  של  הראשונה  המהדורה 
רברבי עם ביאורו של הגאון החסיד 
הגר"א.   - מווילנא  אליהו  רבינו 
רבי  תלמידיו  וגדול  בניו  בהוצאת 
הוראדנא,  משקלוב.  מנדל  מנחם 

תקס"ו- 1806.

באר  עם  דעה,  יורה  ערוך  שלחן 
הוראדנא,  הגר"א.  וביאור  הגולה, 
של  ראשונה  מהדורה  תקס"ו. 

ביאור הגר"א.
הגדולים  בניו  בידי  לדפוס  הובא 
ורבי  ליב  יהודא  רבי  הגאונים 
ובמצוות  ובהוראת  אברהם 
הגה"ק  הגדול  תלמידו  והוצאות 
משקלאוו,  מענדיל  מנחם  רבי 
והחשובה  כולל ההסכמה הארוכה 
בה  משקלוב,  מנדל  מרבי  ביותר 
מגלה מעט ממעלותיו ומדרגותיו. 

וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א 749 

דף  ס"מ.   34 דף,  כד-קעו   ,]1[ כג, 
דפים  אדומות.  באותיות  השער 

עבים ואיכותים.
נקבי  כתמים.  מחודשת,  כריכה 

עש. מצב טוב. 

Ma'amar Bechinos 
Olam,
by Rabbi Yadaya HaPenini, 
with Peirush Chaviv and 
Peirush Frances. Shklow, 
[1792]. 

Sefer Ma'amar Bechinos 
Olam, by Rabbi Yedaya 
HaPenini ben Rabbi Avraham 
Bedersi, with a collection of 
commentaries by Rabbi Yaakov 
of Tshivitsh [actually, this is the 
commentary by Rabbi Yom Tov 
Lipman Heller, of the Prague 
1598 edition). Aryeh Leib ben 
Rabbi Shneur Feibush Press, 
Shklow, [1792]. 
1-44, 46-47 leaves. 20 cm. 
Leaf 45 is missing. Owner's 
signature on the title page, 
some handwritten corrections. 

New binding, 
a copy 
lacking one 
of its leaves, 
stains, some 
short tears, 
gluings to the 
last leaves, 
f a i r - g o o d 
condition.  

First Edition
of Be'ur HaGra.
Horodna, 1806 .

The first edition of Ashlei Ravravei with 
the elucidation by the Chassid Gaon 
Rabbeinu Eliyahu of Vilna - HaGra. 
Published by his sons and his leadign 
disciple Rabbi Menachem Mendel of 
Shklow. Horodna, 1806. 

Shulchan Aruch Yoreh Deah, with Be'er 
HaGolha and Be'ur HaGra. Horodna, 
1806. First ediiton of Be'ur HaGra. 
23, [1], 24-176 leaves, 34 cm. Title page with red lettering. Thicl, 
quality leaves. 
New binding, stains, moth perforations. Good condition.
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ואיכה  מדרש אסתר, רות 
רבתי, עם ביאורי עץ יוסף 
אחד.  בכרך  יוסף,  וענף 

מהדורה ראשונה.
וילנה, תקפ"ט ]1829[.

רבתי,  אסתר  ]ב:[  רבה:  מדרש 
איכה  ו]א:[  רבתי  רות  ]ג:[ 
יוסף  ועץ  יוסף  ענף  עם  רבתי, 
יוסף  ב"ר  זונדיל  חנוך  רבי  מאת 
השותפים  דפוס  מביאליסטאק. 
תקפ"ט  והוראדנא,  ווילנא  דק"ק 
העותק  ראשונה.  מהדורה   .]1829[
של רבי אבא חיים לעווינזאן, רבה 

של בולטימור.

]2[, ל; ]2[, כג; ]2[, נט, ]1[ דף, 22 
ס"מ. 3 חלקים בכרך אחד, עם דף 
שער נפרד לכל חלק. עם חותמות  

רבי אבא חיים לעווינזאן.

בלאי  כתמים,  חדשה,  כריכה 
פגיעה  ללא  האחרון  הדף  בהיקף 
בטקסט, מעט נזקי עש, מצב כללי 

טוב.

קהלת רבתי עם הספד. דפו"ר. 
וילנא, תקצ"ט.

עץ  ביאורי  עם  רבתי,  קהלת  מדרש 
ראשונה.  מהדורה  יוסף.  וענף  יוסף 

וילנה, תקצ"ד ]1834[.

קהלת  ה:[  מגילות,  ]חמש  רבה  מדרש 
רבתי, עם ענף יוסף ועץ יוסף, מאת רבי 
מביאליסטאק.  יוסף  ב"ר  זונדיל  חנוך 
דפוס השותפים דק"ק ווילנא והוראדנא, 

תקצ"ד ]1834[. מהדורה ראשונה. 

חותמת  עם  ס"מ.   20 דף,   ]1[ עב,   ,]3[
ביאלסטאק".  דק"ק  מדרשים  "חברה 
מאיר  יעקב  רבי  על  הספד  בתחילתו 
בסופו,  ייאלאווקע.  מק"ק  לפידות  ב"ר 

חדושים בהלכות עבדים לרמב"ם.

כריכה חדשה, כתמים, מעט נזקי עש, 
מצב טוב.

Midrash Ester, Ruth and Eicha 
Rabbati, with the Etz Yosef and 
Anaf Yosef Elucidation, in a 
single volume. First edition. 
Vilna, [1829].

Midrash Rabba: [II] Ester Rabbati, [III] 
Ruth Rabbati, [I] Eicha Rabbati, with Anaf 
Yosef and Etz Yosef by Rabbi Chanoch 
Zundel ben Rabbi Yosef of Bialystok. Press 
of the partners of the holy communities of 
Vilna and Horodna, [1829]. First edition. 
The Copy of Rabbi Abba Chaim Levinson, 
the Rav of Baltimore. 

[2], 30; [2], 23; [2], 59, [1] leaves, 22 cm. 
3 sections in a single volume, with a 
separate title page for each section. With 
stamps of Rabbi Abba Chaim Levinson. 
New binding, stains, wear to the 
perimeter of the last leaf not affecting the 
text, some moth damage, good general 
condition. 

Midrash Koheles
 Rabbati,
with the Etz Yosef and 
Anaf Yosef elucidations. 
First edition. Vilna, 
[1834]. 

Midrash Rabba [Chamesh 
Megilos, V]: Koheles Rabbati, 
with Anaf Yosef and Etz Yosef, 
by Rabbi Chanoch Zundel 
ben Rabbi Yosef of Bialystok. 
Press of the partners of the 

holy communities of Vilna and 
Horodna, [1829]. First edition. 

[3], 72, [1] leaves, 20 cm. With the 
stamp of "Chevrah Midrashim 
... Bialystok". At its beginning, 
a eulogy for Rabbi Yaakov Meir 
ben Rabbi Lapidos of Jalovka. 
At its end, Halachic innovations 
on Hilchos Avadim by the 
Rambam. 
New binding, stains, some moth 
damage, good condition. 
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יד  ]20[ עמו' -  רזין טמירין בכתב 
קודשו של

רבי מנחם מנדל
משקלוב,

מגדולי תלמידי הגר"א.

"יכול כל אדם להדביק א"ע ]=את עצמו[ במידותיו 
ית"ש ולהיות מעביר על פשעיו מי שעושה לו רע 
במרד להיות מכסה פשע באהבה שעל כל פשעים 
מאת  הסוד  בתורת  דפים  מקבץ  אהבה".  תכסה 

הגאון רבי מנחם מנדל משקלוב.

בצידי  הגהות  מספר  ס"מ.   30 יד,  בכתב  דף   ]10[
ככל  הודפסו,  שלפנינו  בדפים  החידושים  הדפים. 

הנראה, בתוך הספר "כתבי הגרמ"מ". 
אשכנזי  בנדיט  ברוך  ב"ר  מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
משקלוב )נפטר בל' בשבט תקפ"ז( - רב, מקובל 
היה   )1796( תקנ"ו  משנת  רבים.  ספרים  ומחבר 
תלמיד נאמן, אהוב וקרוב של הגר"א, שלימדו את 
עמקי התורה הנגלה ובנסתר. נמנה על עורכי ספרי 
תקס"ח  בשנת  הגדול.  רבו  הנהגות  ותיעד  הגר"א 
לארץ  הגר"א"  תלמידי  "עליית  את  הנהיג   )1808(
הגר"א בעיר  ישראל, עמד בראש קהילת תלמידי 
האשכנזי  היהודי  הישוב  את  וחידש  צפת  הקודש 
בהר  העלמין  בבית  למנוחות  הובא  בירושלים. 
"אור  רבינו  של  מנוחתו  למקום  בסמוך  הזיתים 

החיים" הקדוש, ונספד על ידי החתם סופר.

ללא כריכה וללא שדרה - דפים מנותקים, כתמים, חור 

באחד הדפים כתוצאה משריפה, מצב טוב-טוב מאוד.
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[20] pp. - Razin Temirin 
handwritten by

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

"Any man can adopt His virtues and 
forgive those who sin against him 
since love covers all sin". Collection of 
Kabbalistic leaves by the Gaon Rabbi 
Menachem Mendel of Shklow. 

[10] handwritten leaves, 30 cm. Several 
editings on the sides of the leaves. 
The innovations in these leaves were 
apparently printed in the Sefer "Kitvei 
HaGaon Rabbi Menachem Mendel". 

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 editors 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 Chasam Sofer. 

No binding and no spine - detached 
leaves, stains, a hole to one of the 
leaves as a result of fire, good-very 
good condition. 

 20
pages

29



30

Impressive,
very well-preserved copy!
Chidushei 
Maseches Chulin
by the Rashba.
Daniel Bomberg 
Press,
Venice, 1523.

Extremely rare! Five hundred years 
old as of fifty years in beauty!

Sefer Chidushei Maseches Chulin 
by Rabbeinu Shlomo ben Avraham 
Aderet, the Rashba. First edition. Well-
preserved copy, rare in its beauty. 
Daniel Bomberg Press, [Venice], [1523]. 

133 [i.e. 134] leaves, 22 cm. Printed 
parallel to Chidushei Bava Batra by the 
Ramban, Chidushei Berachos by the 
Rashba and Chidushei Gittin by the 
Rashba. The four Seforim are called 
"Chidushei Arbah Shitos LeHaRashba 
VeRamban". 

Some headings of the 
leaves were 
trimmed by 
the original 
binding. New, 
impressive 
leather 
binding, 
some gluings, 
very good 
condit ion. 

חידושי מסכת חולין 
מהרשב"א.

מהדורה ראשונה.
דפוס דניאל בומבירגי,
ויניציאה, רפ"ג 1523-.

נדיר ביותר! בן חמש מאות כבן חמישים ליופי! 

אדרת,  אברהם  בן  שלמה  מרבינו  חולין  מסכת  חידושי  ספר 
דפוס  ביפיו.  ונדיר  שמור  עותק  ראשונה,  מהדורה  הרשב"א. 

דניאל בומבירגי, ]ונציה[, רפ"ג ]1523[.

אותה שנה הודפס לראשונה, באותו בית דפוס חשוב בונציה, 
ש"ס תלמוד בבלי במלואו אחר שקודם לכן הודפסו אך חלקים 

ממנו בשונצינו.

 קלג ]צ"ל: קלד[ דף, 22 ס"מ.  נדפס במקביל לחידושי בבא 
גיטין  וחידושי  מהרשב"א  ברכות  חדושי  מהרמב"ן,  בתרא 
ארבע  "חידושי  בשם  מכונים  הספרים  ארבעת  מהרשב"א. 

שיטות להרשב"א ורמב"ן".

בכמה דפים בודדים נחתכו במעט הכותרות העליונים. כריכת 
עור חדשה מהודרת, מעט הדבקות, מצב טוב מאוד.

עותק 
מרהיב 
ושמור 
מכל 

משמר!
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Sefer Beis Yisroel
on Tur Even HaEzer, with the first 
edition of the commentaries 
of the Perishah and 
Derishah, by the 
disciple of 
the Rema 
and of the 
Maharshal, 
the Gaon 
Rabbi Yehoshua 
Falk ben Rabbi
Alexander Hacohen.
[Klonimus Kalman Yaffe] 
Press, Lublin  [1635]. Rare.

Tur Even HaEzer, with the Beis Ysiroel 
commentary [Derishah and Perishah] and 
Kutones Pasim on Tur Even HaEzer [with the 
text], by Rabbi Yosha Falk Katz, and his son 
Rabbi Yosef [ Josefow]. Lublin, 1635. First edition. 

[1], 356 leaves, 29 cm. The commentaries of 
"Perishah" and "Derishah" which were first 
published in this edition with the Tur were 
later printed in most edition of the Tur. Ancient 
owner's signature "Simana Milta ... the young 
Shmuel ben Rabbi Menachem". 
Semi-leather binding, stains and some 
gluimgs, good condition. 

ספר 
"בית ישראל"

ובו המהדורה הראשונה של  דעה,  יורה  טור  על 
תלמיד  מאת  וה"דרישה",  ה"פרישה"  פירושי 
הרמ"א והמהרש"ל, הגאון רבי יהושע פלק בן רבי 
יפה[,  קלמן  ]קלונימוס  דפוס  הכהן.  אלכסנדר 

לובלין, שצ"ה ]1635[. נדיר.

]דרישה  ישראל  בית  ביאור  עם  העזר,  אבן  טור 
]עם  העזר  אבן  טור  על  פסים  וכתונת  ופרישה[ 
הסמ"ע[  ]רבינו  כ"ץ  ולק  יושע  רבי  מאת  הפנים[, 
 .]1635[ שצ"ה  לובלין,  ]יוזפא[.  יוסף  רבי  ובנו 

מהדורה ראשונה.

29 ס"מ. פירוש ה"פרישה" וה"דרישה"  ]1[, שנו דף, 
הטור,  עם  יחד  שלפנינו  במהדורה  לראשונה  שהודפסו 
חתימת  הטורים.  של  ההוצאות  ברוב  כך  אחר  הודפסו 
בעלים עתיקא "סימנא מילתא הי' נאם הק' שמואל בא"א 

ר' מנחם".

כריכת חצי עור, כתמים, והדבקות, מצב טוב.
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הפרישה ודרישה בדפוסו הראשון:
ספר "בית ישראל" על טור אבן העזר

ובו המהדורה הראשונה של פירושי הפרישה והדרישה, מאת תלמיד 
הכהן.  אלכסנדר  רבי  בן  פלק  יהושע  רבי  הגאון  והמהרש"ל,  הרמ"א 

דפוס קלונימוס קלמן יפה, לובלין,
 שצ"ח ]1638[. נדיר.

אבן  טור  על  פסים  וכתונת  ופרישה  דרישה   - ישראל  בית  ביאור  עם  העזר,  אבן  טור 
העזר - עם הפנים, מאת רבי יושע ולק כ"ץ, רבני הסמ"ע ובנו רבי יוסף יוזפא. לובלין, 

שצ"ח - 1638. מהדורה ראשונה.

וה"דרישה"  ה"פרישה"  פירוש  משובשת.  דפים  ספירת  ס"מ.   29 דף,  רד[  ]צ"ל:  רי 
שהודפסו לראשונה במהדורה שלפנינו יחד עם הטור, הודפסו אחר כך ברוב ההוצאות 
"אברהם  בעלים  חתימת  עולם.  לדורות  הפסיקה  של  היסוד  מאבני  והינם  הטורים  של 

שמואל קעטטסוהיים" משנת תרמ"ח ]1888[.

כריכת עור מקורית בלויה במקצת ובה רשמים מובהקים מתפארתה ועיטוריה המרהיבים. 
אבזמי מתכת רחבים תקינים משולבים עור, כתמים, הדבקות בשולי דף אחרון, מצב טוב.

HaPerishah 
VeDerishah,
first edition:
Sefer Beis Yisroel on 
Tur Even HaEzer, with 
the first edition of 
the commentaries of 
H a P e r i s h a h 
VeHaDerishah, by the 
disciple of the Rema and of 
the Maharshal, the Gaon 
Rabbi Yehoshua Falk ben 
Rabbi Alexander Hacohen. 
Klonimus Kalman Yaffe 
Press, Lublin [1638].
Rare, impressive copy!

210 [i.e. 204] leaves, 29 cm. 
Mispagination. The commentaries 
of "Perishah" and "Derishah" 
which were first published in this 
edition with the Tur were later 
printed in most edition of the Tur 
and are one of the cornerstones 
of Pesikah, Owner's signature 
"Avraham Shmuel Kettsoheim" 
from 1888. 
Original leather binding, slightly 
worn, impressively ornated. Wide 
metal buckles are integrated into 
the leather, stains, gluings to the 
margins of the last leaf, good 
condition. 
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Tkafo Cohen,
by Rabbeinu the Shach Rabbi 
Shabtal Katz. Frankfurt an der Oder, 
[1677]. First edition. The personal 
copy of the great Gaon Rabbi Moshe 
Eiger the nephew and disciple of 
the Gaon Rabbi Akiva Eiger and 
the publisher of his writings who is 
referred to numerous times in Shut 
Chassam Sofer. 

Sefer Tkafo Cohen, by Rabbeinu the 
Shach, on the rules of Dinim on תיקו 
and  דרבוותא  and two opinions פלוגתא 

amongst the Poskim and the claim 
of לי  .and other common Dinim  קים 
Yochonon Christoff Beckman Press, 
Frankfurt an der Oder, ]1677[. First 
edition. 

[2], 90 leaves, 18 cm. With the 
handwritten signature of Rabbi 
Moshe Eiger and the stamps of 
the Yechiel Wallach Beis Midrash 
- the ancient Kloiz of Hamburg. 
New, elegant semi-leather binding, 
stains, restoration of corners in [3] 
leaves slightly affecting the text, 
good condition. 

תקפו כהן,
דאודר,  פרנקפורט  כ"ץ.  שבתי  רבי  הש"ך  רבינו  מאת 
של  האישי  העותק  ראשונה.  מהדורה   .]1677[ תל"ז 
הגאון הגדול רבי משה איגר בן אחיו ותלמיד רבינו הגאון 
רבי עקיבא אייגר ומוציא כתביו לאור עולם הנזכר רבות 

בשו"ת חתם סופר.

ופלוגתא  תיקו  על  דינים  כללי  הוא  הש"ך,  לרבינו  כהן,  תקפו  ספר 
דינים  הרבה  ושאר  לי  קים  וטענת  בפוסקים  דיעות  ושני  דרבוותא 
דאודר,  פרנקפורט  בעקמן,  קריסטוף  יוחנן  דפוס  בינינו.  השכיחים 

תל"ז ]1677[. מהדורה ראשונה.

]2[, צ דף, 18 ס"מ. עם חתימת יד רבי משה איגר, וחותמות בית המדרש 
חדשה  עור  חצי  כריכת  בהמבורג.  העתיק  הקלויז   - וולך  יחיאל 
ומהודרת, כתמים, שיקום פינות ב]3[ דפים עם פגיעה קלה בטקסט, 

מצב טוב.
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כוס הישועות,
הגדול  לרבינו  מהרשש"ך  חידושי 
שמואל הכהן שאטין, על סדר נזיקין. 
 .]1711[ תע"א  דמיין,  פרנקפורט 

מהדורה ראשונה. נדיר.

והוא  נזיקין,  סדר  על  הישועות  כוס  ספר 
על  מהרשש"ך  חידושי  מן  הראשון  חלק 
סנהדרין,  בבות,  שלש  אלו:  מסכתות  שבע 
ע"י  העלו  אשר  הן  והן  ע"ז.  שבועות,  מכות, 
התלמידים  בתרביץ  חכמים  מישיבת  פלפול 

הגדול  המדרש  בבית  המקשיבים  והחברים 
יוהאן קעלנר,  שבק"ק פרנקפורט דמיין. דפוס 
מהדורה   .]1711[ תע"א  דמיין  פרנקפורט 

ראשונה.

המדרש  בית  חותמות  ס"מ.   31 דף,  קנט   ,]2[
)הקלויז( יחיאל וולך 

 Daniel" של  מספריית  תוית  בהמבורג. 
]קלויז   "Salomon Wallich Klaus

דניאל שלמה וולך[.

שאטין,  הכהן  יוזפא  יוסף  ב"ר  שמואל  רבי 

זקנו   ,)1644-1719 )ת"ד-תע"ט,  מהרשש"ך 
התייחס  אשר  סופר  החתם  מרנא  של  הגדול 
יהדות  רבני  מגדולי  קודש,  בהערצת  אחריו 
הגדול  המדרש  בית  וראש  רב  בדורו,  אשכנז 
)ה'קלויז'( בפרנקפורט דמיין ורבה של רוזנות 
הישועות'  'כוס  ספר  מחבר  הסן-דרמשטדט. 
על סדר נזיקין. הגהותיו למסכתות נדרים, נזיר 
ובבא בתרא, הודפסו במהדורת ש"ס פרנקפורט 
)ת"פ-תפ"ב(. חידושיו על מסכתות נוספות, לא 

הודפסו. 

עור  כריכת  רחבים,  גליונות  מפואר,  עותק 
מקורית, בלויה במקצת, מצב מצוין.

Kos HaYeshu'os,
Chidushei Maharshashach, 
by Rabbeinu Rabbi Shmuel 
Hacohen Schotten [Section 
I], on Seder Nezikin. 
Frankfurt am Main, [1711]. 
First edition. Rare. 

Sefer Kos HaYeshu'os on Seder 
Nezikin, which is the first section of 
Chidushei Maharshashach on these 
seven tractates: Shalosh Bavos, 
Sanhedrin, Makos, Shvu'os, Avodah 
Zarah. Introduced by Pipul at the 
great Beis Midrash of Frankfurt am 
Main Johan Kelner Press, Frankfurt 
am Main, ]1711[. First edition. 

]2[, 159 leaves, 31 cm. owner's stamp 
"Avraham Marx" and stamps of the 
Beis Midrash )the Kloiz( of Yechiel 
Wallich in Hamburg. A bookplate 
from the library of "Daniel Salomon 
Wallich Klaus". 

Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosef 
Josefow Hacohen Schotten, 
Maharshashach )1644-1719(, the great 
grandfather of Maran the Chassam 
Sofer, one of the greatest rabbis of 
Ashkenaz in his generation, Rav and 

head of the great Beis Midrash )the Kloiz( of Frankfurt am 
Main and the Rav of the Duchy of Hesse-Darmstadt. Author 
of Sefer Kos Hayeshu'os on Seder Nezikin. His editings on 
tractates Nedarim, Nazir and Bava Batra were printed in the 
Frankfurt edition of the Shas )1720-1722(. His innovations on 
additional tractates were not printed. 

wide sheets, original leather binding, slightly worn, stains, 
good condition. 
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ספר היסוד
'חוות יאיר'

במהדורתו הראשונה, חלק א.
פרנקפורט דמיין, תנ"ט ]1699[. 

לרבינו  ראשון,  חלק  יאיר,  חות 
הגאון האדיר רבי יאיר חיים בכרך. 
פרנקפורט  וואוסט,  יהניס  דפוס 
מהדורה   .]1699[ תנ"ט  דמין, 

ראשונה בחיי המחבר.

]4[, רעו דף, 20 ס"מ. חלק שני לא 
נדפס.

עש,  חורי  כתמים,  רופפת,  כריכה 
מצב בינוני-טוב.

חק לישראל,
ע"פ  המצוות  מניין 
הרמב"ם והרמב"ן בתרגום 
רבי  בנו  מאת  ליידיש 
ישראל הלוי לנדא בנו של 
מפראג.  ביהודה,  הנודע 
 .]1798[ תקנ"ח  פראג, 

מהדורה יחידה.

]6[, מח; עב דף, 23 ס"מ. ]2[ דפי 
 ]2[ איורים.  עם  הראשון  שער, 
איורים נוספים בתוך הספר. עם 
שיר על מצות לא תעשה ושיר 
על מצות עשה מאת רבי שלמה 
לר'  הקדשה  עם  גבירול.  בן 
שמעון ב"ר דוב דוד וואגנה לרגל 
מלאת לו שבעים שנה וחתימתו. 
חותמות "עץ חיים, בית המדרש 

לרבנים באמשטרדם".

כריכת חצי עור, כתמי זמן, מצב 

מצוין. 

The first ediiton
 of the basic Sefer 
'Chavos Yair',
section I. Frankfurt 
am Main, [1699].

Chavos Yair, first section, 
by Rabbeinu the great Gaon 
Rabbi Yair Bachrach. Janus 
Vauset Press, Frankfurt am 
Main, [1699]. First edition in 
the author's lifetime. 

[4] 276 leaves, 20 cm. A second 
section was not printed. 

Loose binding, stains, moth 
holes, fair-good condition. 

Chok LeYisroel,
the Mitzvahs according to the 
Rambam and the Ramban with 
a Yiddish translation by Rabbi 
Yisroel Halevi landau the son of 
the Nodah BiYehuda of Prague. 
Prague, [1798]. Single edition. 
 
[6], 48; 72 leaves, 23 cm. [2] title 
pages, the first with illustrations. [2] 
additional in-text illustrations. With 
a poem on Mitzvas Loh Ta'asseh and 
a poem on Mitzvas Asseh by Rabbi 
Shlomo ibn Gavirol. With a dedication 
to Rabbi Shimon ben Rabbi Dov 
David Vagna for his 70th birthday 
and with his signature. Stamps of 
"Etz Chaim, Beis Midrash for Rabbis 
in Amsterdam". 

Worn semi-leather binding, aging 
stains, Excellent condition.  
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בית מועד,
ענייני  הכוונות  בשער  הודפס 
חיים  רבי  שחבר  מועדים, 
מהאר"י  שקיבל  ממה  ויטאל 

הקדוש.
ידו  וחתימת  קודשו  יד  בכתב 

של הגאון הקדוש
רבי שם טוב גבאי,

החיים  אור  של  תלמידו 
הקדוש

. תק"א-תק"ז ]1741-1747[.

ענין  לבאר   - מועד  "בית  ספר 
וחנוכה  מועד  של  וחולו  המועדים 
רבי  של  ידו  בכתב  ור"ח",  ופורים 
דברי  האחרון  בדף  גבאי.  טוב  שם 
הכותב  של  ידו  כתב  וחתימת  סיום 
שם  דחברייא  זעירא  הצעיר  "אני 
ספר  כתבתי  יעקב  בחא"א  טוב 
הכוונות הזה ש' תק"א לפ"ק ונשלם 
תק"ז.  שנת  של  בבקר  פסח  ערב 
שם טוב בא"א יעקב ][ ס"ט". מקור 
נוסח  מול  אל  להשוואה  ייחודי 

הספר המודפס!

]מז[-קלו,  ממוספר  דף,   ]95[
קלח-]קמב[, 21 ס"מ. דף קלז חסר. 

כתב יד ספרדי. 

החיבור שלפנינו מופיע בספר שער 
ספר  ושלום"  "צדק  ספר  הכוונות: 

"יפה שעה", דף עו:-קט:

צמח  יעקב  רבי  שהעתיק  בנוסח 
מכתבי  תמיד"  "עולת  בספרו 

מוהרח"ו נכתב "זה מצאתי מכתיבת 
לא  אך  עצמו,  זלה"ה  מורי  ידי 
נוטה  ודעתי  שלו  הוא  אם  ידעתי 
היד  כתב  בסיום  שלו".  שהוא 
"עד  נרשם:  בנדפס,  וכן  שלפנינו, 
של  הדרושים  ספר  כל  הגיעו  כאן 
א'  דבר  הפלתי  ולא  זלה"ה  הרב 
מדבריו ארצה תל"י". הנוסח בכתב 

היד עם שינויים קלים מהנדפס.

בדף ]נד.[ בכתב היד מופיע: "אמר 
והוא  הואלתי...",  נא  הנה  שמואל 
ויטאל בנו של  מדברי רבי שמואל 

מהרח"ו, שערך את כתבי אביו.

ספר  של  היד  כתבי  חשיבות  על 
של  במאמרו  ראה  מועד"  "בית 
מאיר בניהו, ספר זכרון להרב יצחק 

נסים, ד, עמ' קט ואילך. 

הרב המקובל רבי שם טוב גבאי - 
תלמיד רבי שמואל אלבאז ומבחירי 
עטר,  בן  חיים  רבי  של  תלמידיו 
אותו  שליווו  הקדוש,  החיים  האור 
ישראל.  לארץ  ממרוקו  בעלייתו 
הגדולים"  "שם  בספרו  החיד"א 
)ב, אות ט, ה( מזכיר את כתב היד 
וחסד"  "טוב  הדרשות  ספר  של 
למד  גבאי.  טוב  שם  רבי  שחיבר 
במדרש "כנסת ישראל" בירושלים 
ועמד, יחד עם חברו רבי יונה נבון, 
מרדכי"  "גדולה  ישיבת  בראשות 
טאלוק  מרדכי  הגביר  של  מייסודו 

מערבי. 

בלאי בכריכה, כתמי זמן, דף חסר, 
ומספר  ראשון  דף  השולי  בלאי 

דפים אחרונים, מצב כללי טוב.

The Kabbalist Rav Rabbi Shem Tov Gabai 

- a disciple of Rabbi Shmuel Elbaz and a 

leading disciple of Rabbi Chaim Ben Atar 

- the holy Or HaChaim, who accompanied 

him when he immigrated from Morocco 

to Eretz Yisroel. The Chida, in his Sefer 

"Shem HaGedolim" )2, 9, 5( refers to the 

manuscript of the "Tov VaChessed" Sefer 

Derashos, authored by Rabbi Shem Tov 

Gabai. Studied at the "Knesses Yisroel" Beis 

Midrash in Jerusalem and headed, with his 

friend Rabbi Yonah Navon, the "Gedulah 

Mordechai" yeshiva founded by the 

philanthropist Mordechai Taluk Ma'aravi.

Aging stains, a missing leaf, wear to the 

margins of the first leaf and several of the 

last leaves, good general condition.  
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Beis Moed,
printed in Sha'ar 
HaKavanos on the Moadim, 
authored by Rabbi Chaim Vital 
from what he received by the holy 
Ari. Handwritten and signed by
Rabbi Shem Tov Gabai,
a disciple of
the holy Or HaChaim.
[1741-1747]. 

Sefer "Beis Moed - to elucidate the matters of 

the Moadim and Chol HaMoed and Hanukkah 

and Purim and Rosh Chodesh", handwritten 

by Rabbi Shem Tov Gabai. On the last leaf, 

a postface and the writer's handwritten 

signature "I the young ... Shem Tov ben Yaakov 

have written this Sefer Kavanos in the year of 

1741 and it has been completed on the eve of 

Passover of 1747. Shem Tov ben Yaakov ][ S.T." 

A unique source for comparing to the printed 

version!

]95[ leaves, paginated ]47[-136, 138-]142[, 21 cm. 

Leaf 137 is missing. Sephardic script. 

This composition appears in Sefer Sha'ar 

HaKavanos: Sefer "Tzeddek VeShalom" Sefer 

"Yaffa Sha'ah", leaf 76-109: In the version copied 

by Rabbi Yaakov Tzemach in his Sefer "Olas 

Tamid" it is written "This I found in the writing 

of my teacher himself, yet I did not know 

whether it was his and I tend to think it is". At 

the end of this manuscript, as well as in the 

printed version, it was written: "This far the 

entire Sefer Drushim of the Rav has reached 

and I have not left out anything of his words". 

The version of the manuscript has minor 

changes compared to the printed one.

Appearing on leaf ]54[ of the manuscript: "Said 

Shmuel I have agreed..." citing Rabbi Shmuel 
Vital the son of Rabbi Chaim Vital, who edited 

his father's writings.

About the importance of the manuscript of 

Sefer "Beis Moed", see Meir Bnayahu's article, 

Sefer Zikaron LeHaRav Yitzchak Nissim, 4, p. 

109 and onward. 

37



38

המקובל  של  קודשו  יד  כתב 
האלוקי הנודע

רבי יוסף אירגאס,
אמונים'  'שומר  בעל 

הקדמון,
כולל שער הכללים ודרשות 
ז"ל,  האר"י  מתורת  נוספות 
בדפוס  מהנמצא  שינויים  עם 
ספריית  חותמת  עם  בימינו. 
ויהודית  משה  אהל  "ישיבת 
]מונטיפיורי[ בק"ק ראמסגט 

]אנגליה[".

שכתב  ספרדי,  יד  כתב  דף,   ]16[
ה"שומר  בעל  אירגאס  יוסף  רבי 
אמונים" הקדמון, כללים ודרשות 

מתורתו של האר"י ז"ל:

היד  בכתב   1-15 )דף  הקדמה   *
חיים,  בעץ  הודפס   - שלפנינו( 

שער הכללים, פרקים א-יג.

לפנינו(   15 )בדף  אחר"  "דרוש   *
בעץ חיים, ב, דף קיט, מתחיל שם 

במילים "להאר"י זלה"ה".

אחת  בחינה  כי  דע  "דרוש   *
 - לפנינו(  16א  )בדף  יורדת"  
מהאר"י  הש"ס  בליקוטי  הודפס 
ז"ל, מסכת חולין, מתחיל במילים 
את  ומעטי  לכי  משארז"ל  "דע 

עצמך וכו'".

זמני  שלשה  "ענין  דרוש    *
 - לפנינו(  16א-ב  )בדף  עיבור"  
לרבינו  ההקדמות,  בשער  הודפס 
חיים ויטאל, ונקרא שם "דרוש בג' 

זמני עיבור של ז"א".

אור"  ג"פ  הוא  כתר  כי  "דע   *
)בדף 16ב לפנינו( - הודפס בשער 
ויטאל,  חיים  לרבינו  ההקדמות, 

ונקרא שם "דרוש בעניין הכתר".

נוקבא  של  כתר  "למה  והמשכו    
בעץ  הודפס  שליש"  חצי  מספיק 
חיים, ב, היכל ה, שער לד, פרק ב, 

כלל ד.

הנדפס  בין  חשובים  נוסח  שינויי 
וכתב היד שלפנינו.  

אירגאס  יוסף  רבי  הקדוש  הגאון 
)תמ"ה-ת"ץ, 1685–1730(, מגדולי 
מראשי  איטליה,  ורבני  מקובלי 
השבתאות.  בתנועת  הלוחמים 
פאס  די  שמואל  רבי  תלמיד 
בליוורנו ורבי בנימין הכהן ויטאלי. 
ראש ישיבה בעיר פיזה, רבו של 
בעת  ביותר  נודע  מלאכי".  ה"יד 
מליוורנו  חיון  נחמיה  את  גירש 
וחיבר כנגדו ספרי פולמוס. מחבר 
"שומר  וספר  יוסף"  "דברי  שו"ת 
יסוד  כספר  הנחשב  אמונים", 

בלימוד הקבלה וספרים נוספים. 

חדשה,  מהודרת  עור  חצי  כריכת 
כתמי זמן, מצב טוב מאוד.
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Manuscript by the Awe-
Inspiring Kabbalist

Rabbi Yosef Irgas 
'Shomer Emunim'.
Manuscript by the Kabbalist 
Rabbi Yosef Irgas, including 
Sha'ar HaKlalim and additional 
Derashos from Toras HaAri. 
With the stamp of the library 
"Yeshivat Ohel Moshe and 
Yehudit [Montefiore] in the 
Holy Community of Ramsgat 
[England]".

]16[ leaves, Sephardic script, handwritten 

by Rabbi Yosef Irgas author of the early 

"Shomer Emunim", Klalim and Derashos 

from Toras HaAri:

* Foreword )leaves 1-15 of this manuscript( 

- printed in Etz Chaim, Sha'ar HaKlalim, 

chapters 1-13. 

 )on leaf 15 of this manuscript( "דרוש אחר" *

in Etz Chaim, 2, leaf 119, beginning there 

with the words "להאר"י זלה"ה".

* Drush " יורדת אחת  בחינה  כי   on leaf 16a( "דע 

of this manuscript( - printed in Likuteu 

HaShas MeHaAri, Tractate Chulin, begins 

there with the words "את ומעטי  לכי  משארז"ל   דע 

וכו ."'עצמך 

* Drush "עיבור זמני  שלשה   on leaf 16a-b(  "ענין 

of this manuscript( - printed in Sha'ar 

HaHakdamos by Rabbeinu Chaim Vital and 

called there "ז"א של  עיבור  זמני  בג'  ."דרוש 

אור"  * ג"פ  הוא  כתר  כי   on leaf 16b in( "דע 

this manuscript( - printed in Sha'ar 

HaHakdamos by Rabbeinu Chaim Vital and 

called there "הכתר בעניין  ."דרוש 

And its continuation "מספיק נוקבא  של  כתר   למה 

שליש  ,printed in Etz Chaim, 2, Heichal 5 "חצי 

Sha'ar 34, chapter 2. Klal 4. 

There are textual variations compared to 

the printed version.

The Gaon Rabbi Yosef Emanuel Irgas )1685-

1730(, Rav and Kabbalist in Italy, a disciple of 

Rabbi Shmuel di Fes of Livorno and Rabbi 

Binyomin Hacohen Vitali. Rosh Yeshiva 

in Pisa, the Rav of Rabbi Malachi hacohen 

the "Yad Malachi". Rabbi Yosef was known 

as one of the greatest fighters against the 

Sabbateans, banishing Nechemya Chayun 

from Livorno and authoring polemic 

compositions against him. Author of "Divrei 

Yosef" Shut and Sefer "Shomer Emunim", 

which is considered a basic Kabbalah Sefer, 

and additional Seforim. 

New, elegant semi-leather binding, aging 

stains, very good condition.  
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תשובה בהלכות ייחוד מאת
רבי יוסף טאב הדיין מפרנקפורט דמיין

אל רבי יוסף כ"ץ אב"ד הנובר.
]צעל[, ת"נ ]1690[ לערך.

כ"ץ  יוסף  כמוהר"ר  הנובר  דמדינת  להאב"ד  שכתבתי  "מה 
על  שם  שהשכירה  בעל  בעולת  האשה  בענין  אושטרודא 
ייחוד  הלכות  בדין  בעיר צעל". תשובה  הפבריק דטובאק. 
בעניין משרתת מפעל טבק בכתב ידו של הדיין מפרנקפורט 

דמיין, רבי יוסף טאב. ]צעל[, תנ"ה ]1695[ לערך.

]1[ דף, 10X16 ס"מ. כולה בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף 
טאב. התשובה ההלכתית שלפנינו, מהווה מסמך היסטוריה 
העסקתה  תנאי  ועל  יומה  סדר  על  לעמוד  ניתן  שמתוכו 
נכרי  בבית  במפעל  לילד,  ואם  נשואה  יהודיה,  משרתת 
דאגתם  על  וכן  בגרמניה,  ה-17  המאה  בשלהי  באושטרוד 
של הרבנים לשמור על דיני הייחוד ולמנוע הוצאת לעז על 
האשה. מצורף הקלדת תוכן המכתב ומידע אודות הכותב 

והנמען.

רבי יוסף ב"ר חיים טויב  - צדיק וגאון, דיין, פרנס ומנהיג 
מקהילת  הכהן  ברוך  רבי  של  חתנו  דמיין.  בפרנקפורט 

מעץ. נפטר בשנת 1695.

וחריף  בקי  גאון  ]כהן[,  כ"ץ  זיסל  ב"ר משולם  יוסף  רבי 
לגירוש  והתגורר בפולדה עד  דמיין  שנולד בפרנקפורט 
אבוט  הנסיך  העיר  מושל  בידי   1671 בשנת  העיר  יהודי 
גוסטב. אחר כך התגורר באושטרוד שבמדינת ברונשוויג, 
ובין השנים 1687-1703 היה אב"ד ור"מ מדינת ברונשוויג 

ורב המדינה הראשון בהנובר. ידידו רבי יאיר חיים בכרך, 
הרים...  ועוקר  סיני  זה  הלא  ומזה  מזה  המרומם  לאחת  עד  "חביבי  עליו  כתב  יאיר",  "חות  בעל 
מה מאד יקר בעיני מעלתו ומה מאד גדלה אהבתי אהבה רבה לו". במכתב שלפנינו מפליג רבי 
יוסף טויב בשבחו וכותב עליו "מוכתר בכתר תורה וכהונה, לצדיק כמותו כל און לא יאונה, אביר 

שבאבירים, נר ישראל עמוד התורני...". נפטר בשנת 1704.

כתמי זמן, בלאי בהיקף הדף ללא פגיעה בטקסט, מצב טוב-טוב מאוד.

Responsum on
 Hilchos 
Yichud by
Rabbi Yosef Toib
the 
Dayan of Frankfurt
am Main
to Rabbi Yosef  Katz
Av Beis Din
of Hanover.
[Tzel], ca. [1690].

כמוהר"ר" הנובר  דמדינת  להאב"ד  שכתבתי   מה 
בעל בעולת  האשה  בענין  אושטרודא  כ"ץ   יוסף 
צעל בעיר  דטובאק.  הפבריק  על  שם   ."שהשכירה 
Responsum on Hilchos Yichud 
regarding a Jewish servant working 
in a tobacco factory handwritten 
by the Dayan of Frankfurt am Main, 
Rabbi Yosef Toib. ]Tzel[, ca. ]1695[. 

]1[ leaf, 10X16 cm. Handwritten and 
signed by Rabbi Yosef Toib. This 
Halachic responsum constitutes 
a historical document indicating 
the daily schedule and terms of 
employment of a Jewish servant, 
married and mother of a child, in 
a gentile factory in Osterode in the 
late 17th century in Germany, and 

the rabbis' concern with observing 
the laws of Yichud and preventing 
the woman's defamation. Enclosed 
is a printed 
version of the 
letter and 
i n fo r m a t i o n 
about its writer 
and addressee. 

Rabbi Yosef ben 
Rabbi Chaim 
Toib - Tzaddik 
and Gaon, 
Dayan, Parnas 
and leader 
in Frankfurt 
am Main. The 
son-in-law of 
Rabbi Baruch 
Hacohen of 
Metz. Passed 
away in 1695. 

In this letter, 
Rabbi Yosef 
Toib also 
greatly praises 
him. Passed away in 1704. 
Aging stains, wear to the perimeter 
of the leaf not affecting the text, 
good-very good condition.    
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]2[ מכתבים אל
הרב יוסף הלוי מלונדון,

אחד בכתב ידו וחתימתו של  רבי שמחה 
במברגר אב"ד אשפנבורג,

והשני בכתב ידו וחתימתו של בנו,
הרב ד"ר יצחק זאקל במברגר

הרב המחוזי של קיסינגן. גרמניה, -1875
.1913

]1[ דף, 22 ס"מ, לשון הקודש ויידיש. בכתב 
ידו וחתימתו של רבי שמחה במברגר.  בסיום 
מדברי  רש"י  פירוש  על  שאלה  המכתב 
יוסף  רבי  ותשובה קצרה מאת  מדרש רבה, 

הלוי עם חתימתו.
סימני קיפול, קרע לרוחב הדף והדבקות, 

כתם, מצב טוב.

מכתב מאת
הרב ד"ר דוד צבי הופמן,

לרבנים  המדרש  בית  ראש 
היהדות  ממנהיגי  בברלין, 
בגרמניה  האורטודוכסית 
ישראל.  אגודת  וממיסדי 
ברלין,  וחתימתו.  ידו  בכתב 

תרס"ד ]1904[.

"יישר כחו וחילו לאורייתא ויזכה 
לדרוש  מספר  אין  פעמים  עוד 
את  ולזכות  ובחכמה  בתורה 
והערכה  תודה  מכתב  הרבים". 
מהדיר  של  הספרותי  למפעלו 
המדרשים ר' שלמה בובר, בכתב 
ידו של הרב ד"ר דוד צבי הופמן 
תרס"ד  ברלין,  בובר.  שלמה  אל 

.]1904[

נייר  דף,   ]1[
ס"מ.   20 רשמי, 
בכתב  עברית. 
ידו וחתימתו של 

הרב הופמן.

[2] Letters to
Rabbi Yosef Halevi
of  London,
one handwritten and 
signed by 
Rabbi Simcha 
Bamberger 
Av Beis Din of 
Aschaffenburg and the 
second handwritten and 
signed by his son, the Rav 
Dr. Yitzchal Zakel 
Bamberger,
the district Rav of 
Kissingen. Germany,
1875-1913. 

]1[ leaf, 22 cm. Hebrew 

and Yiddish. 

Handwritten and 

signed by Rabbi 

Simcha Bamberger. 

At the end of the 

letter, a question on 

Rashi's commentary 

on Midrash 

Rabba and a short 

reposnum by Rabbi 

Yosef Halevi with his 

signature . 

Fold lines, a tear across 

the leaf and gluings, a 

stain, good condition

Letter by
Rabbi David Zvi 
Hoffman,
the head of the Beis Midrash 
for rabbis in Berlin, one of 
the leaders of Orthodox Jewry 
in Germany and one of the 
fouders of Agudas Yisroel. 
Handwritten and signed by 
him. Berlin, [1904]. 

"Yishar Kocho VeCheilo LeOrayta, and 

may he merit nemerous times to study 

Torah and wisdom and merit the many". 

Letter of gratitude and appreciation 

for the literary 

project of the 

editor of the 

Midrashim Reb 

Shlomo Buber, 

handwritten by 

the Rav Dr. David 

Zvi Hoffman to 

Shlomo Buber. 

Berlin, ]1904[. 

]1[ leaf, official 
stationery, 20 

cm. Hebrew. 

H a n d w r i t t e n 

and signed by 

Rabbi Hoffman. 
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"זאת נחלת החריצות",
תעודת הערכה לתלמיד ה"חדר השני מחדרי עניי 
 .]1845[ תר"ה-תר"ו  אמשטרדם,  ישראל".  בני 

מסמך נדיר.

בני  ויתרונו על שארי  "להיות לו לזכרון בעד חריצותו בלמדו 
גילו", תעודת הערכה לתלמיד לב שפיאר, מאת ועד "הממונים 
על דבר חנוך נערי בני ישראל בק"ק אמסטרדאם". אמשטרדם, 

תר"ה-תר"ו ]1845[.

]1[ דף, 9X16 ס"מ. תעודה מודפסת עם מילוי פרטים אישיים 
וסופר  רוזן  מאיר  בן  אליעזר  הוועד  ראש  בחתימת  יד.  בכתב 

הוועד יואל בן הירש מנס.

נוסד   - ישראל  בני  נערי  חנוך  דבר  על  הממונים  ועד   
באמסטרדם בשנת תקע"ט )1819( במטרה להעניק לימוד וחינוך 

לילדי העניים בקהילת אמסטרדם. 
כתמים, מצב טוב.

חברה  של  לדינר  הזמנה 
חנוכה  בודפשט,  סנדקאות. 
מסמך   .1936 ]תרצ"ו[ 

היסטורי נדיר.

לארוחת  הזמנה  טופס 
במסעדה,  משפחתית  ערב 
הקהילות  נציגי  בהשתתפות 
והנאולוגיות,  האורתודוקסיות 
סנדקאות"  "חברה  קרן  לטובת 
ליולדות  ולסיוע  בריתות  למימון 
שנה  ממאה  יותר  בציון  עניות, 

לקיום החברה. 

ס"מ.   19X12 עבה,  נייר  דף,   ]1[
ותאריך  מונחים  בשילוב  הונגרית 
זמני  "לוח  ההזמנה  בגב  בעברית. 
יד,  בכתב  הפסח",  לחג  התפלה 

עברית והונגרית.

חברה סנדקאות - נוסדה בבודפשט 
הייתה  כזו  חברה  ה-19.  במאה 
ומטרתה  רבות  בקהילות  קיימת 
עניות  למשפחות  לסייע  הייתה 
בהוצאות  ליולדות,  בארוחות 
גם  ולפעמים  המילה  ברית  סעודת 
בהוצאות הרופא והמיילדת. חבריה 
אלו,  בבריתות  סנדקים  לשמש  זכו 
מוסד  לצד  החברה.  תקנות  פי  על 
מוסדות  בקהילות  פעלו  זה  חברתי 
קדישא,  חברה  כדוגמת  נוספים 
גמילות  חברה  חולים,  ביקור  חברה 
ש"ס,  חברה  צדקה,  חברה  חסד, 
חברה תהלים, חברה משניות, חברה 

בחורים, נר תמיד ועוד.

סימני קיפול, כתמים, פגמים בהיקף 
מצב  בטקסט.  פגיעה  ללא  הדף 

בינוני-טוב.

"This is the legacy of 
diligence",
certificate of appreciation 
for a student of "the second 
Cheider of the Cheiderim for 
the poor among Bnei Yisroel". 
Amsterdam [1845].
Rare document. 

"To remind him of his diligence and his 

advantage over his peers", certificate 

of appreciation to the student Lev 

Shpier, by the committee "in charge 

of the education of Jewish boys in 

Amsterdam". Amsterdam, ]1845[. 

]1[ leaf, 9x16 cm. Printed certificate 

with filled-in personal details. Signed 

by the head of the committee Eliezer 

ben Meir Rosen and by its scribe Yoel 
ben Hirsch Mans.

The committee in charge of the 

education of Jewish boys was founded 

in Amsterdam in 1819 for the purpose 

of enabling the poor children of 

Amsterdam to get an education.  

Stains, good condition. 
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מכתב מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק
לאישור כהונת

רבי דוד שלמה קסובסקי כרב בית הכנסת "משכנות 
שאננים" בשכונת ימין משה בירושלים.

עם חתימת כתב ידו באנגלית. ירושלים, ]תר"ץ[ 1930.

מסמך רשמי באנגלית בו מאשר הרב הראשי לארץ-ישראל הראי"ה 
קוק את היותו של רבי דוד שלמה קסובסקי רב בית הכנסת "משכנות 
שאננים" בשכונת ימין משה בירושלים בשנים 1927-1929. ירושלים, 

]תר"ץ[ 1930.

מכתב  של  פחם  נייר  העתק  אנגלית.  ס"מ.   26 רשמי,  נייר  דף,   ]1[
ושל  קוק  הראי"ה  של  ידו  כתב  חתימת  עם  כתיבה  במכונת  מודפס 
מזכיר לשכת הרבנות הראשית בשפה האנגלית, עם חותמת הרבנות 

הראשית לארץ-ישראל. 

סימני קיפול, מצב טוב מאוד.

Invitation to a 
dinner of Chevrah 
Sandeka'us. 
Budapest,
 Hanukkah, 1936. 
Rare historical 
document. 

Invitation form for 
a family dinner in a 
restuarant, attended 
by the representatives 
of the orthodox and 
Neolog communities 
for the "Chevrah 
Sandeka'us" charity 
which funded Bris 
Milah and assisted 
poor  mothers, on its 
100th anniversary.  

]1[ leaf, thick paper, 
19X12 cm. Hungarian 
with Hebrew terms and 
date. On the back of the 
invitation "Table of the 
Times of Prayers for 
Passover", handwritten, 

Hebrew and Hungarian. 

Chevrah Sandeka'us - was 
established in Budapest 
in the 19th century. Such 
a society existed in many 
Jewish communities to 
assist poor families after 
the birth of their child, 
including meals for the 
mothers, the feast of the 
Bris Milah and sometime 
the mother's medical 
expenses. According to 
the regulations of the 
Chevrah, its members 
were the Sandakim of 
these Britos. In many 
communities, additional 
social institutions 
operated alongside 
this one, including the 
Chevrah Kaddisha, 
Bikkur Cholim, Gemilus 
Chessed, Shas, Tehillim, 
Mishnayos, Bachurim, 
Ner Tamid and more. 

Fold marks, stains, 
blemishes to the 
perimeter of the leaf not 
affecting the text. Fair-
good condition. 

Letter by
Rabbi Avraham Yitzchak 
Hacohen Kook 
confirming the term of 
Rabbi David Shlomo 
Kosovsky as the Rav of the 
"Mishkenos Sha'ananim" 
synagogue of the Yemin 
Moshe neighborhood 
of Jerusalem. With his 
handwritten English
 signature. Jerusalem, 1930. 

An official English document in 

which the Chief Rabbi of Eretz 

Yisroel Rabbi Avraham Yitzchak 

Hacohen Kook confirms that 

Rabbi David Shlomo Kosovsky 

was the Rav of the "Mishkenos 

Sha'ananim" synagogue of the 

Yemin Moshe neighborhood of 

Jerusalem during the years 1927-

1929. Jerusalem, 1930. 

]1[ leaf, official stationery. 26 cm. 

Englich. Carbon paper copy of 

a typewritten letter, with the 

handwritten English signature 

of  Eretz Yisroel.

Fold marks, very good condition.  
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מסמך מרתק מהוועד לכתיבת ספר תורה 
על שם רבינו הגאון הצדיק

רבן של ישראל מרן ישראל מאיר 
הכהן זצוקללה"ה

בעל 'חפץ חיים',
ובו  ווילנא,  הישיבות  ועד  באמצעות 

התחייבות רכישת אות בידי מרן הגאון
רבי אברהם יצחק הכהן קוק,

הראשית  הרבנות  של  ומייסדה  רבה 
ו'הרב הראשי האשכנזי' הראשון בארץ 

ישראל.

הרב קוק רוכש את המילה בה רמוז שמו הק': 
'אברהם' בתוך פרשת בחוקותי, בפסוק 'וזכרתי 
את  ואף  יצחק  בריתי  את  ואף  יעקב  בריתי  את 

ייתכן  אזכור'.  אברהם  בריתי 
וכוונות  רמזים  כאן  שטמונים 
הרב  של  בבחירתו  עמוקות 
'אברהם'  בתיבת  דווקא  קוק, 
הקללות  פרשת  שבאמצע 
את  להפוך  בחוקותי,  בפרשת 
את  לקדש  לברכות,  הקללות 
שפלי  את  גם  ולרומם  החולין 

הארץ. 

מרן,  של  שמו  הזכרת  מלבד 
החשובים,  הנדיבים  גם  נזכרים 
מילעצקי  ראובן  רבי  הגאון 
נפש,  חיי  שמירת  הספר  מחבר 

צבי'  מרת  הנכבדות  והגברות 
לירושלים  יורק  מניו  שעלתה  פינקעלשטיין, 
באחת  החשובות  מהנשים  ספוקויני  לאה  ורחל 

המשפחות הידועות בירושלים. 

ספר  לכתיבת  וועד  של  רשמי  מכתבים  ניר   ]1[
ס"מ.   34X22 חיים.  החפץ  מרן  שם  על  תורה 

קבלה על תשלום לישיבת "אהל משה", 
בחתימת כתב ידו של

רבי ישעיה אורנשטיין.
ירושלים, תרס"ח ]1908[.

"נכון קבלתי מאת הרב רבי שמואל סלאנט 
עשרה   10 סך  ת"ו  בירושלים  שליט"א 
קויפמאן".  האחים  מאת  הנשלח  מארק 
משה"  "אהל  ישיבת  ראש  בחתימת  מסמך 
בירושלים, רבי ישעיה אורנשטיין. ירושלים, 

תרס"ח ]1908[.

]1[ דף, קבלה מודפסת עם מילוי פרטים בכתב 
יד, 11X9 ס"מ. בחתימת רבי ישעיה אורנשטיין 

ועם חותמת ישיבתו.

הגאון רבי ישעיה ב"ר אורי אורנשטיין )תקצ"ו 
– תרס"ט, 1836-1908( בן רבי אורי. חסיד חב"ד, 
ראש ישיבה, ממנהיגי הישוב היהודי בירושלים 
לגור  עבר  בצפת,  נולד  שכונותיה.  וממייסדי 
שנים  חמש  ולאחר   )1841( תר"א  בשנת  חברון 
של  תלמידם  לירושלים.  משפחתו  עם  עלה 
רבי משה יהודה לייב מקוטנא ורבי אליהו יוסף 
כמזכיר  כשד"ר,  אביו,  מקום  ממלא  ריבלין. 
כולל חב"ד. לימים גם עמד בראש כולל חב"ד. 
נמנה על מייסדי השכונות "מאה שערים" ו"בית 
קניית  את  ייזם   )1872( תרל"ב  בשנת  ישראל" 
אדמות כיכר הירדן לצורך הקמת יישוב. בשנת 
יעקב, את  בנו, רבי  יחד עם  ייסד   )1894( תרנ"ד 
רוחני  למרכז  שנעשתה  משה"  "אהל  ישיבת 
וקול  בירושלים  החכמים  לתלמידי  מרכזי 
התורה נשמע בה בכל שעות היממה. ממקורבי 

המהרי"ל דיסקין.

נייר דבק מודבק בהיקף הדף, סימן קיפול, מצב 
טוב.

A fascinating document by 
the committee for writing 
a Sefer Torah in memory of 
Rabbeinu the Tzaddik Gaon 
Maran Yisroel meir 
hacohen author of the 
'Chofetz Chaim', by 
means of Va'ad haYeshivas in 
Vilna, with a commitment to 
purchase a letter by Maran 
the Gaon
Rabbi Avraham 
Yitzchak Hacohen 
Kook, the Rav and  
founder of the Chief 
Rabbinate and the 
first Ashkenazic Chief 
Rabbi of Eretz Yisroel. 

Rabbi Kook purchased 

the word indicating 

his holy name 

'Avraham' in Parashas 

Bechukotai, in the 

verse 'יעקב בריתי  את   וזכרתי 

את ואף  יצחק  בריתי  את   ואף 

 ,Possibly .'בריתי אברהם אזכור

there are deep Kavanos in 

Rabbi Kook's choice of the 

word, the word 'Avraham' 

appearing in the midst 

of Parashas HaKelalos of 

Parashas Bechukotai, turning 

the curses into blessings, 

sanctifying the secular and 

uplifting the low. 

]1[ official stationery of the 
committee for writing the 
Sefer Torah in memory of 
Maran the Chofetz Chaim. 
34X22 cm. Stains. A small 
tear and water damage to the 
upper margins not affecting 
the text. Fold marks. Good 
condition.  
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פסק דין בתי דין צדק אשכנזים בירושלים בעניין 
צבי"  "נחלת  בשכונת  אונגרין  כולל  בבתי  דיורים 
בירושלים. ירושלים, כסלו תרס"ו ]1905[. עם חותמות 

בתי הדין וחתימת כתב ידם של ]5[ מדייני ירושלים.

"יצא מאתנו שהבתים הנז'... שייך לר' סנדר ור"ז וואלף שי' הנ"ל על 
כל ימי חייהם לדור בהם ואחרי אריכות ימו"ש יוחזר הזכות להכולל 
שהזוכה  הכולל  בני  על  צדק  גורל  לעשות  הכולל  תקנות  כפי  הנ"ל 
עם  דין  פסק  דתוה"ק".  עפ"י  מאתנו  יצא  כן  שנים.  שלוש  בה  ידור 
חתימות דייני בד"צ דקהל אשכנזים ובד"ק דקהל אשכנזים חסידים 

בירושלים וחותמות בית הדין.

]1[ דף, 23 ס"מ. עם ]2[ חותמות בתי הדין ו]5[ חתימות כתב ידי הדיינים: 
* רבי חיים יעקב ]ב"ר מנחם זונדל[ שפירא )תקצ"ב-תרס"ח(

* רבי אריה ליב בן רבי אלימלך דוב ]הרשלר[ )נפטר בשנת תרע"ז( 
* רבי ליפמאן דוד בן רבי ישראל יצחק ]שובקס[ )תק"צ  - תרפ"ד(

 * רבי יוסף יהודה ברבי דוב הלוי ]שטרזברג[ )תקפ"א - תרע"א(
* רבי אברהם ]משה דוב בער[ ב"ר דוד הכהן פרידמן ]שלזינגר[ )תרי"ח 

לערך - תרע"ג(

הדבקה  הדף,  בהיקף  זעירים  קרעים  קלים,  כתמים  קיפול,  סימני 
התחתית הדף, מצב טוב.

Receipt for payment 
to the "Ohel Moshe" 
Yeshiva, with the 
handwritten signature 
o f
Rabbi Yeshaya 
Orenstein. 
Jerusalem, [1908].

"I have received by Rabbi 

Shmuel Salant Shalita of 

Jerusalem an amount of 

10 ten Mark that were sent 

by the Koifman Brothers". 

A document signed by 

the Rosh Yeshiva of "Ohel 
Moshe" of Jerusalem, 

Rabbi Yeshaya Orenstein. 

Jerusalem ]1908[.

]1[ leaf, printed receipt, with 

filled-in details, 11X9 cm. 

Signed by Rabbi Yeshaya 

Orenstein and with the 

stamp of his yeshiva.

The Gaon Rabbi Yeshaya 

ben Rabbi Uri Orenstein 

)1836-1908(. A Chabad 

Chassid, Rosh Yeshiva, 

one of the leaders of the 

Yishuv of Jerusalem and 

one of the founders of its 

neighborhoods. Was born 

in Safed, moved to Hebron 

in 1841 and five years later, 

moved to Jerusalem.

Tape on the perimeter of 

the leaf, fold mark, good 

condition . 

Psak Din of the Beis Din 
Tzeddek of the Ashekaniz 
community of Jerusalem 
pertaining to residents of the 
houses of Kollel Ungrain in the 
Nachalas Zvi neighborhood of 
Jerusalem. Jerusalem, Kislev 
[1905]. With stamps of the 
Beis Din and the handwritten 
signatures of [5] of rge Dayanim 
of Jerusalem. 

]1[ leaf, 23 cm. With ]2[ stamps of the Beis 

Din and ]5[ handwritten signatures of 

the Dayanim: 

* Rabbi Chaim Yaakov ]ben Rabbi 

Menachem Zundel[ Shapiro )1832-

1908( 

* Rabbi Aryeh Leib ben Rabbi Elimelech 

Dov ]Hershler[ )passed away in 1917[

* Rabbi Lipman David ben Rabbi 

Yisroel Yitzchak ]Shuvaks[ )1830-1924( 

* Rabbi Yosef Yehuda ben Rabbi David 

Halevi ]Strasberg[ )1821-1911( 

* Rabbi Avraham ]Moshe Dov ber[ 

ben Rabbi David Hacohen Friedman 

]Schlesinger[ )ca. 1853-1913( 

Fold marks, minor stains, small tears to 

the perimeter of the leaf, gluing to the 

lower part of the leaf, good condition. 
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מכתב מאת רבי יעקב פרידמן בעניין העברת כספי 
רבי מאיר בעל הנס לעניי ארץ הקודש בתקופת ראשית 
 .]1914[ תרע"ד  אב  בוסטון,  השניה.  העולם  מלחמת 

ונשיא  הגביר  הבנקאי,  ומכתבו של 
צדקות רמבעה"נ שם,

ר' ברוך יצחק ריינהערץ. 

הכללי,  לועד  כסף  משלוח  "בדבר 
אשר כל הדרכים אבלות מבלי יכולת 
היושבים  להענים  כסף  שום  לשלוח 
ככל  בעז"ה  נעשה  עשה  באה"ק... 
מכתבים  הזה".  הקדוש  לענין  הדרוש 
מאת רבי יעקב פרידמן ומאת ר' ברוך 
למצוא  במאמץ  ריינהערץ,  יצחק 
ארץ  לעניי  כספים  להעברת  פתרון 

ישראל. בוסטון, תרע"ד ]1914[.

יעקב  זלמן  רבי  של  רשמי  נייר  דף,   ]1[
פרידמן, 28 ס"מ. בצד האחד של הדף מכתב 
יעקב  זלמן  רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב 
בצד  אברמוביץ.  דובער  רבי  אל  פרידמן 
ר'  של  ידו  בכתב  מכתב  הדף  של  השני 

ברוך יצחק ריינהערץ.

רבי זלמן יעקב ב"ר ברוך מרדכי פרידמן 
)תרכ"ה-תרצ"ו( - חתן רבי יעקב הלוי 
ליפשיץ מקובנה. מחבר הספרים "אמת 

ואמונה", "נחלת יעקב" ו"מנחת יעקב".

הרב   - ריינהערץ  יצחק  ברוך  הרב 
והמשכיל, הגביר והנגיד, שזכה לשני 
במקום  וגדולה  תורה  שולחנות, 
והנדבנים  הבנקאים  מגדולי  אחד, 

בבוסטון.

קרעים  זמן,  כתמי  בטקסט,  פגיעה  ללא  הדף  בצד  קרע  קיפול,  סימני 
זעירים, מצב טוב.

Letter by
Rabbi Yaakov Friedman about the transfer 
of funds of Rabbi Meir Ba'al HaNes to the poor 
of the Holy Land in the period 
of the onset of World War II. 
Boston, Av [1914]. And a letter 
by the banker, philanthropist 
and president of Tzeddakos 
Rabbi Meir Ba'al HaNes,
Reb Baruch Yitzchak 
Reinhertz. 

]1[ leaf, official stationery of Rabbi 

Zalman Yaakov Friedman, 28 cm. 

On one side of the leaf a letter 

handwritten and signed by 

Rabbi Zalman Yaakov Friedman 

to rabbi Dober Abramowitz. 

On the other side, a letter 

handwritten by Reb Baruch 

Yitzchak Reinhertz. 

Rabbi Zalman Yaakov ben Rabbi 

Baruch Mordechai Friedman )1865-

1936( the son-in-law of Rabbi Yaakov 

Helevi Lifshitz of Kovno. Author of the 

Seforim Emes VeEmunah, Nachalas 

Yaakov and Minchas Yaakov. 

Fold marks. a tear to the side of the 

leaf not affecting the text, aging 

stains, small tears, good condition.  

בקשת ר' יעקב בקר
לרבני הוועד הכללי ]כנסת ישראל[ בירושלים 
לקבל תמיכה להצלת משפחתו מרעב, בחתימת

רבי נפתלי הירץ הלוי
אב"ד יפו וחתימת נציגי ועד קהילת העיר. יפו, 

תרנ"ח ]1898[.

נגוע  אל  בענינו,  נא  נאבדה  ואל  נא  חמולו  נא  "חוסו 
ספר  בספרכם  אותנו  וכתבו  אדוננו  חננו  חננו  לעיניכם 
ולא  ונחיה  אני...  יו"י  אברהם  מבני  אני  גם  כי  החיים, 
יפו  תושב  של  במכתבו  והצלה  לעזרה  זעקה  נמות". 

הסובל מרעב, עם הסכמות וחתימות ]5[ מרבני העיר.

בעקער,  יעקב  של  ידו  בכתב  מכתב  ס"מ.   24 דף,   ]1[
עם הסכמה וחתימת ]4[ נציגי ועד קהילת יפו וחותמת 
יפו רבי  וחותמת רבה של  ועם הסכמה חתימה  הוועד, 

נפתלי הירץ הלוי. 

ולאחר  לגליציה  שהיגר  אודסה,  יליד  בעקער,  יעקב 
בסביבות  אשתו  עם  ישראל  לארץ  עלה  שנים  כעשר 
הם  בדרך.  שטבעה  "ציחאצאוו"  באוניה   ,1890 שנת 
אחד  לאף  להצטרף  בידו  עלה  ולא  כל,  חסרי  הגיעו 
מקור  בהעדר  עצמי,  הון  בהעדר  בארץ.  מהכוללים 
פרנסה וללא זכאות לקבל מכספי החלוקה - סבלו בני 
ובמלבושים. אחיו,  בדיור  וממחסור  הזוג מחרפת רעב 
שלמה אודסר, התגורר באותה תקופה בשכונת "מחנה 

יהודה" בירושלים. 

 -  )1902–1852 )תרי"ג-תרס"ב,  הלוי  הירץ  נפתלי  רבי 
יפו  של  הראשון  האשכנזי  רבה  וקדוש,  מקובל  גאון 
בגיל שלושים עלה לארץ הקודש,  נולד בביאלסטוק. 

התישב בשכונת מאה שערים ופתח בה ישיבה.

והדבקות,  קרעים  דיו,  כתם  זמן,  כתמי  קיפול,  סימני 
פינה פגומה ללא פגיעה בטקסט, מצב כללי טוב.
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Request by Reb Yaakov Beker to the rabbis 
of the Va'ad Hakellali [Knesses Yisroel] of 
Jerusalem to receive support for saving his 
family from hunger, signed by
Rabbi Naftali Hirtz Halevi Av Beis Din of 
Jaffa and by the representatives of the city 
committee of the town. Jaffa, [1898]. 

""Pity us and have mercy on us so we may not be lost ... write us 

down in your book of life since I too am of the sons of Avraham 

... and we shall live and not die". A plea for help in a letter by 

a resident of Jaffa suffering from hunger, with approbations 

and signatures of ]5[ of the rabbis of the city. 

]1[ leaf, 24 cm. Letter handwritten by Yaakov Beker, with and 

approbation and signature of ]4[ representatives of the city 

commuttee of Jaffa and its stamp and with an approbation, 

signature and stamp of the Rav of Jaffa Rabbi Naftali Hirtz 

Halevi. 

Fold marks, aging stains, ink stain, tears and gluings, blemished 

corner not affecting the text. Good general condition.

Collection of Prozbul Documents 
Signed by the Geonim of Jerusalem.

Collection of prozbul document for 

Shemitas Kesafim, signed by the great 

rabbis of Jerusalem in the years 1931, 1938 

and 1952. 

* Prozbul document for the Shemitah of 

1931 that was signed in Jerusalem for the 

important Chassid Rabbi Ahaon Elbe of 

Warsaw, one of the founders of Jerusalem 

neighborhoods and a confidante of Rabbi 

Yosef Chaom Sonnenfeld, owner of the 

'Livyas Chessed' Gemach, signed by the 

rabbis: Shlomo Greenwald, Rabbi Yosef Leib 

Navrotzki and Rabbi Yosef Chaim Yerler ]?[. 

]3[ paper items. Fold marks. Size and 

condition vary. Very good general condition. 

מקבץ שטרי פרוזבול בחתימות גאוני ירושלים.

גאוני  בחתימות  כספים,  לשמיטת  פרוזבול  שטרות  מקבץ 
גדולי ורבני ירושלים בשנים תרצ"א, תרצ"ח ותשי"ב. 

עבור  בירושלים  שנחתם  תרצ"א  שנת  משמיטת  פרוזבול  שטר 
החסיד החשוב רבי אהרן עלבע מווארשה, ממייסדי ומקימי שכונות 
עליו  חסד',  'לוית  גמ"ח  בעל  זוננפלד,  הגרי"ח  ומנאמני  בירושלים 
חתומים הרבנים הגאונים:  שלמה גרינוולד, רבי יוסף לייב נברוצקי 

ורבי יוסף חיים יערלער ]?[.
* שטר פרוזבול שנערך בירושלים בידי ביד"ץ של אגודת ישראל 
- ועד הרבנים עבור החייבים חובות להרה"ג ר' שמעון גרוסמן, ועליו 
השיעורים,  בעל  נאה  חיים  אברהם  רבי  המפורסם  הגאון  חתומים 
הגאון החסיד רבי שלמה שרייבר רבם של חסידי רוז'ין והגאון החסיד 
ליובאוויטש  חב"ד  קהילת  ומשפיע  רב  ששונקין  שמריה  נחום  רבי 

בירושלים ומלפנים רבה של גיאורגיה. כולל חותם בית הדין. 
* שטר פרוזבול שנערך בירושלים בשמיטה שנת תרצ"ח בידי חברי 
החרדית  העדה   - האשכנזים  מקהלות  לכל  צדק  הדין  בית  וראשי 
ועליו חתומים הגאונים הגדולים רבי פינחס עפשטיין, לימים ראב"ד 
ישראל  ורבי  געלב  אייזיק  יצחק  רבי  הפוסקים,  ומגדולי  ירושלים 

יעקב בערינשטיין. כולל חותם בית הדין. 

]3[ פריטי ניר. סימני קיפול. מצבים וגדלים שונים. מצב כללי טוב 
מאוד.

51

47מחיר פתיחה:   $300



48

אלשיך הקדוש של
רבינו המגיד הקדוש 

מקאזניץ
- עשרות הגהות בעצם

 כתב ידו הטהורה.

מי יבוא בסודו: מראות הצובאות, 
נביאים  על  אלשיך  משה  לרבינו 
תע"ט.  אופי-באך  דפוס  ראשונים 
שהיה שייך למאור ישראל ותפארתו 
הגה  עמו  מקאזניץ',  הקדוש  המגיד 
עשרות  בתוכו  ורשם  בסילודין 
והערות,  מקומות  מראי  הגהות, 
משכיות  באוצר  וספון  גנוז  והיה 
יחיאל  חיים מאיר  רבי  נכדו הרה"ק 

שפירא מדראהביטש.

נביאים  על  פירוש  הצובאות,  מראות 
הגאון  להרב  צופים,  כנופת  ראשונים 
המופלא שבסנהדרין, כל רז לא אניס לי' 
המפורסם  הגאון  ומסתורין  מצפוני  מגלי 
משה  מוהר"ר  בישראל  שמו  מרבן  גדול 
אלשיך זצוק"ל. מהדורת אופיבאך תע"ט. 

העליון  בחלקו  חתוך  רישום  השער  בדף 
המופלא..מופץ...מהור"ר  שייך..  הספר  'זה 
בשער  קיימות  כן  כמו  אבד"ק..'  ישראל 
שפירא  יחיאל  מאיר  'חיים  נינו  בן  חותמות 
נוספות  דראהאביטש ]גאליציען[. חותמות 
חותמת  הכרך  בסוף  הספר.  דפי  בין  ממנו 

שונה ומפוארת של הרה"ק מדראהביטש. 

ידו של מרן  בדף השער רישום ארוך בעצם כתב 
'מעשה  הכותב  מקאזניץ  ישראל  קדושת  תפארת 
אליהו עם ריב"ל שהלכו שניהם יחדיו עי' דף ס"ח 

ע"ב ד"ה או יאמר וכו'. שם אכן מציין המגיד 
לציון   - זה  קטע  על  קו  יד  בכתב  הקדוש 

ולעיון. 

בכל הספר עשרות הגהות, הפזורות בין דפי 
הספר ומלמדות כי המגיד הקדוש מקאזניץ 
הגה בו תקופה ממושכת ביותר, ולב מלכים 

אין חקר. 

מקאזניץ  ישראל  רבי  הקדוש  המגיד 
הצדיקים  מגדולי  ]תצ"ז-תקע"ה[ 
שם  על  נקרא  עולם.  לדורות  והמקובלים 
אור שבעת הימים מרן הבעל שם טוב הק', 
של  מובהק  תלמיד  ובברכתו.  בהוראתו 
עמו  מניקלשבורג,  שמעלקא  רבי  הרה"ק 
הגדול  המגיד  נסע להסתופף בצל קדושת 
תלמידי  מגדולי  נעשה  אחר  ממעזריטש, 
ונחשב  מליז'ענסק  אלימלך  הנועם  הרה"ק 
כמי שירש את 'כוח הלב' ממנו. אלפים נהרו 
לפתחו ובראשם גדולי הצדיקים שהסתופפו 
ממוגלניצא,  הנורא  השרף  נכדו  בצילו: 
רבי  הרה"ק  הרועים,  מלא  בעל  הרה"ק 
יחזקאל מקוזמיר, הסבא קדישא רבי ישכר 
הרי"ם  החידושי  והרה"ק  מראדושיץ  בער 

שגדל על ברכיו מילדותו ממש. 

וזמן  מים  כתמי  ס"מ.   30 דף.  עא,   ,]2[
משולי  בחלק  אמנותי  שיקום  קלים. 

הדפים. כל ההגהות הקדושות בכתב נהיר 
וקריא היטב, בדיו משובח וחזק. כריכת עור 

מפוארת ומהודרת. 
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The Holy Alshich of Rabbeinu 

the Holy Maggid
of Kozhnitz
 - Dozens of Editings 

handwritten by Him.

Maros HaTzovos, by Rabbeinu 
Mose Alshich on Nevi'im Rishonim, 

printed in Offenbach in 1719, which 

had belonged to the holy Maggid 

of Kozhnitz. Containing dozens of 

editings, references and comments 

and was archived by his grandson the 

holy Gaon Rabbi Chaim Meir Yechiel 
Shapiro of Drohavitsh.

Maros HaTzovos, commentary on 

Nevi'im Rishonim, by the renonwed 

Gaon rabbi Moshe Alshich. Offenbach 

1719 edition. 

On the title page, a notation trimmed 

in its upper part 'This Sefer belongs ... 

Rabbi Yisroel Av Beis Din Koddesh...' 

In addition, the stamps of his great-

grandson's son appear also on the title 

page 'Chaim Meir Yechiel Shapiro 

of Drohavitsh ]Galicien['. Additional 
stamps by him on other 

leaves of the Sefer. At the end of the volume, 

a different, elegant stamp of the holy Rav of 

Drohavitsh. 

On the title page a lengthy notation 

handwritten by Maran Tiferes Kedushas 

Yisroel of Kozhnitz writing 'מעשה אליהו עם ריב"ל 

 There .'שהלכו שניהם יחדיו עי' דף ס"ח ע"ב ד"ה או יאמר וכו

indeed the holy Maggid lined this passage 

for emphasis and stufy. 

Throughout the Sefer, dozens of editings 

indicating that the holy Maggid of Kozhnitz 

had studied it for an extended period.

The  Maggid Rabbi Yisroel of Kozhnitz ]1737-

1815[ one of the greatest Tzaddikim and 

Kabbalists of all generations. Named after 

Ohr Shivas Hayamim Maran the holy Ba'al 
Shem Tov and with his blessing. A leading 

disciple of the holy Rav Rabbi Shmelke of 

Nikolsburg, with whom he used to travel 
to the great Maggid of Mezeritch. Later, 

he became a leading disciple of the Noam 

Elimelech of Lizhensk and was considered 

the one who inherited 'The power of the 

heart' from him. Thousands flocked to him, 

headed by the greatest Tzaddikim.

]2[, 71 leaves. 30 cm. Minor aging and water 

stains. Professional restoration to some of the 

margins of the leaves. All his editings in clear, 

readable script, with quality and strong ink. 

Elegant, impressive leather binding. 
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ב' עמודים, אמרותיו הטהורות של צדיק יסוד עולם

הרה"ק המופלא רבי צבי הירש מליסקא,
רבים מהנדפס. דברי התורה הטהורים  יד קדשו, עם שינויים  בעצם כתב 
'הישר  על פרשת החודש מארבע פרשיות ונדפסו בשינויים רבים בספרו 

והטוב' דף ס'. 

גיליון דף גדול, כתוב משני עבריו בכתב יד צפוף ובאורך 59 שורות, כולו בעצם כתב 
פועל  מליסקא,  הירש  צבי  רבי  הנורא  הקדוש  הרב  עולם  יסוד  צדיק  של  קדשו  יד 
ישועות בקרב הארץ אוהבם של ישראל ורבו המובהק של הרה"ק המפורסם הרבי רבי 

ישעיהל'י מקרעסטיר.

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

בהם. 
הגה"ק רבי צבי הירש מליסקא )תקס"ח-תרל"ד. 1808 - 1874(. מגדולי צדיקי החסידות, 
לשמו ולזכרו נפשות שוקקות. למד בצעירותו תורה מפי הגה"ק ה'טיב גיטין' והגה"ק 
רבי אברהם מדעמביץ. הסתופף בצל הרה"ק הישמח משה מאוהל, הרה"ק רבי ישראל 
חיים מצאנז, הרה"ק השר שלום מבעלזא, הרה"ק רבי מאיר  מרוז'ין, הרה"ק הדברי 
בפרמישלאן. נעתר להפצרת רבו הישמח משה והחל לכהן ברבנות ובאדמורו"ת בעיר 
ברכת קדשו  לקבל  רבבות  נהרו  ארץ  קצווי  ומכל  ביותר  התפרסם שמו  בה  ליסקא, 
ועצותיו אמונה. פעל ישועות והשפיע רוב ברכות והשפעות על עם בני ישראל. ספריו 
נדפסו דרשות אלו שלפנינו בשינויי לשון  והטוב' בהם  ו'הישר  'אך פרי תבואה'  הק' 

וניסוח אחר. תלמידו המובהק הגה"ק רבי ישעיל'י מקערעסטיר, חתם עצמו תמיד 'שהיה 
משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא זיע"א'. 

]2[ עמו'. 25X20 ס"מ. כתמים וכתמי דיו קלים. מצב טוב מאוד. 

זי"ע מליסקא  הצדיק  הרב  אצל  בקודש  משמש  שהי'  ז"ל  משה  מו"ה  בן  ישעי'   attributing his ,הק' 

greatness and many virtues to his holy Rav.

]2[ pp. 25X20 cm. Stains and minor ink stains. Very good condition.  
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2 pages, pure sayings by the holy Rav

Rabbi Zvi Hirsch of Liska, 
handwritten by him, with many 
variations compared to the printed 
version. Pure Divrei Torah on 
Parashas Hachodesh from Arabah 
Parshiyos which were printed with 
many variations in his Sefer 'Hayashar 
Vehatov' leaf 60. 

Large sheet, written on both its sides in 

dense script, 59 lines handwritten entirely 

by the Tzaddik, the holy awe-inspiring Rav 

Rabbi Zvi Hirsch of Liska, a miracle-worker, 

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 appearance 
was holy and awesome "dressed in white, 
his face burning like glowing embers and 
torches, his appearance like a Divine angel, 
his eyes closed, his hands spread on the 
heads of Bnei Yisroel like a blessing Cohen". 

The holy Gaon Rabbi Zvi Hirsch of Liska 

]1808-1874[ One of the greatest Tzaddikim of 

Hungary, in his youth, he studied Torah with 

the holy Gaon the 'Tiv Giittin' and the holy Gaon 

Rabbi Avraham of 

Dembitz. Then he 

became a leading 

disciple of holy 

Rav the 'Yismach 

Moshe' of Ujhely 

)Sátoral jaújhely ( , 

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 .

He accepted the 

request of his Rav, 

the Yismach Moshe, 

to serve as Rav and 

Admor of Liska 

and thousands of 

Chassidim from 

all over Hungary 

used to come to him 

for blessings and 

advice. Authored the 

holy Sefroim  of 'Ach Pri Tevuah' and 'Hayashar 

Vehatov', in which these sermons were printed 

with libual and textual variations.  

His leading disciple the holy Gaon Rabbi 

Yeshayale Kerestir used to sign:
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כתב יד קדשו של הרה"ק איש המופת
רבי יעקב אריה מראדזימין,

דף מדברי תורתו. סגולה מיוחדת לשמירה 
מעולה!

ישועות  ופועל  מופת  בעל  צדיק  באצבע  כתוב  דף 

אריה  יעקב  רבי  הקדוש  הצדיק  הרב  הארץ  בקרב 

בספרו  לימים  שנדפסו  תורתו  חידושי  מראדזימין, 

'ביכורי אביב' מתוך כתב יד קדשו זה.

כתב  כי  ארץ  וקדושי  צדיקים  בשם  ונודע  מפורסם 

יד קדשו של הגה"ק מראדזימין, הינו סגולה מיוחדת 

מדרשה  מבית  צדיקים  בקרב  אף  עילאה.  לשמירה 

את  ביותר  החשיבו  וקאצק,  פרשיסחא  חסידות  של 

סגולת כתב היד הזה, לשמירה ולהצלחה וברכה.

הלב  הרה"ק  לבנו  הביא  מגור  אמת  האמרי  הרה"ק 

שמחה שנעשה לחתן בבית ראדזימין, כתב יד מאת 

סגולה  הוא  כי  נדיר  באורח  בציינו  מראדזימין  זקנו 

ושמירה מיוחדת.

אריה  יעקב  רבי  פלאות  עושה  הקדוש  הרב 

צדיקי  זקן  ]תקנ"ב-תרל"ד[  מראדזימין  גוטערמאן 

פולין בדורו. תלמיד מובהק להרה"ק הרבי מלובלין, 

היו  הקרובים  רעיו  ומוורקא.  מפרשיסחא  הרה"ק 

צדיקי  כל  הרי"מ.  החידושי  והרה"ק  מקאצק  השרף  מוורקא,  הרה"ק 

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.

שורות,   19 מראדזימין.  המהרי"א  יד  כתב  בעצם  כולו  כתוב  דף   ]1[

בבירור וברהיטות. 21 ס"מ. סימני קיפול עם חורים קלילים. מצב טוב 

- טוב מאוד.

Manucript by the holy Rav the miracle-worker 
Rabbi Yaakov Aryeh of Radzymin,
a leaf with his Divrei Torah. Special Segulah 
for protection!

A leaf handwritten by the Tzaddik, the miracle-
worker, the holy Rav Rabbi Yaakov Aryeh of 
Radzymin, his Torah innovations 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 gave 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.  

]1[ leaf handwritten entirely by the Maharih of Radzymin. 19 lines, clear and eloquent. 21 cm. 

Fold marks with minor holes. Good-very good condition. 

סגולה
מיוחדת

לשמירה 
מעולה!
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מאמר דא"ח בעצם כתב יד
רבי משה מאולע

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

בעל  הזקן  האדמו"ר  הרה"ק  בן  משה  רבי  מאת  דא"ח 

לאביו  הסידור  במאמרי  יסוד  מושגי  בביאור  התניא, 

שינויים  עם  הודפס  דומה,  תוכן  הזקן.  אדמו"ר  רבינו 

בקונטרס פירוש המלות מאת אחיו הרה"ק רבי דובער, 

אדמו"ר האמצעי.

הגה"צ רבי משה אב"ד אולע, בנו הצעיר של הרב הקדוש 
הזקן  האדמו"ר  של  והצעיר  השלישי  בנו  הזקן  אדמו"ר 
בעל התניא, נולד בסביבות שנת תקמ"ג. בשנים תקס"ב-

חלק  אביו.  של  החסידות  דברי  על  לחזור  נהג  תקס"ח 
תורה",  וב"לקוטי  אור"  ב"תורה  הזקן  אדמו"ר  ממאמרי 
מאמרי  לאור  יצאו  לימים  משה.  הרב  של  "הנחות"  הם 
משה,  רבי  של  ידו  בכתב  'הנחות'  מתוך  הזקן  האדמו"ר 
משל  חידושים  גם  כתב  צדק".  ה"צמח  אדמו"ר  בהגהת 
אביו, בעל  הגאוניים.  כישרונותיו  ניכרים  ומכתביו  עצמו, 
וכוח  העילויים  כשרונותיו  אודות  רבות  התבטא  התניא 
זכרונו המופלא ומופלג. לימים, נפל בשבי צבא נפוליאון 
שפלש לרוסיה, הואשם בריגול ונידון למוות. טראומה זו 
הביאה להתפרצות מחלה נפשית ממנה סבל בילדותו, והוא 
משנת  לו  שאירעו  הטרגיים  המאורעות  תיאור  שוחרר. 
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(.

רבי  הזקן  האדמו"ר  של  בנו  משה,  רבי  מאת  דף   ]1[

שניאור זלמן מלאדי. 

חורי עש בודדים בתחתית הדף, מצב טוב מאוד.

Ma'amar Divrei Elokim 
Chaim handwritten by 
Rabbi Moshe
of  Oleh
the youngest son of the 
holy Rav the Admor 
HaZaken Ba'al HaTanya 
and Shulchan Aruch, 
who wrote many of his 
father's Ma'amarim. 

Divrei Elokim Chaim by 
Rabbi Moshe the son of 
the holy Rav the Admor 
HaZaken author of the 
Tanya, elucidating basic 
concepts of Ma'marei 
HaSiddur by his father the 
Admor HaZaken. Similar 
content was printed with 
variations in Kuntras 
Peirush HaMilos by his 
brother the holy Rav Rabbi 

Dober, the Mittler Rebbe. 

The Tzaddik Gaon Rabbi Moshe 

Av Beis Din of Oleh, the third and 

youngest son of the holy Rav the 

Admor 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. He also 

wrote his own innovations, and 

his writings indicate his great 

genius. Rabbi Moshe was the 

son-in-law of Rabbi Zvi Hirsch 

of Oleh. After his wedding, he 

served as Rav in Oleh, solving 

difficult Halachic Sugyos that 

came before him. In late 1812, 

he was captured by Napoleon's 

army which invaded Russia, 

was accused of espionage and 

sentenced to death. The trauma 

led to the outbreak of a mental 
illness from which he suffered as 

a child and he was released. The 

tragic events he experienced 

since 1820 are discussed in 

studies. See the article by Rabbi 

Eliyahu Matusov "אישים חוקרים   כיצד 

 in his "בישראל, פרק ב: הרב משה בן רבינו הזקן

Sefer "Ayin Tachas Ayin" )New 

York, 2014(. 

]1[ leaf by Rabbi Moshe, the 

son of HaAdmor HaZaken 

Rabbi Shnuel Zalman of Liadi. 

Few moth holes to the lower 

part of the leaf, very good 

condition . 
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ר"י  הלכות  וחידושי  שו"ת 
הלוי, א-ב, מאת אחי רבינו 
ב"ר  יצחק  רבינו  הט"ז, 
תצ"ו  וויט,  נייאי  שמואל. 

.]1736[
העותק של רבי שמואל 

העליר ראב"ד צפת.
מהדורה ראשונה.

ותשובות  שאלות  חלקים:  ב' 
הגאון  מאת  הלכה,  וחידושי 
ורבו  אחיו  הלוי  יצחק  רבינו 
זהב.  טורי  המחבר  בעל  של 
דפוס יאהאן באלטצער הויבט, 

נויביד, תצ"ו ]1736[. 

31 ס"מ. חסר דף שער  לג; לא דף, 
עם  ב.  בחלק  אחרון  ודף  א  בחלק 
רבי  של  ידו  כתב  חתימות   ]3[

שמואל העליר.

הגה"ק רבי שמואל העליר ]תקס"ג-תרנ"ד, -1803
מראשי  היה  צפת,  לעיה"ק  מקודש  ראב"ד   ]1884
מנהיגי העיר במשך למעלה מארבעים שנה. מכל 
קצוות תבל פנו אליו לבירורים ושאלות הלכתיות. 
האדמה  ברעידת  וברכותיו.  לעצותיו  פנו  רבים 
ואת  רעייתו  את  שכל  תקצ"ז  בשנת  הגדולה 
הספרים:  את  חיבר  קשות.  ונפצע  ילדיו,  שלשת 
שער  משפט,  דברי  נשר,  דרך  הקודש,  טהרת 
יצא לאור  וכבוד מלכים, ולאחר פטירתו  פרישה, 

ספרו רפואות וסגולות.

כתמים, סימני קיפול, קרעים לאורך קוי הקיפול 
קרע בצד הדף. מצב בינוני - טוב.

כתמים,  חסר,  עותק  מנותקת,  עור  חצי  כריכת 
חורי עש, מצב בינוני.

Shut Vechidushei 
Rabbi Yitzchak 
Halevi, I-II, by 
the Brother of the 
Taz, Rabbeinu 
Yitzchak ben 
Rabbi Shmuel. 
Neuwied, [1736]. 
The Copy of the 
Rosh Av Beis Din 
of Safed
Rabbi Shmuel 
Heller.
First edition. 

Two sections: 
Shut and Halachic 
innovations, by the 
Gaon Rabbi Yitzchak Halevi the 
brother and Rav of the author 
of Turei Zahav. Johan Baltzer 
Hoibat Press, Neuwied, ]1736[. 

33; 31 leaves, 31 cm. The title page 
of section I and the last leaf of 
section II are missing. With ]3[ 
handwritten signatures of Rabbi 

Shmuel Heller. 

The holy Gaon Rabbi Shmuel Heller 
)1803-1884( Rosh Av Beis Din of 

Safed and one of its leaders for more 

than forty years. From all around 

the world he was sent Halachic 

quest ions . 

Many came to him for advice and 

blessing. In the great earthquake 

of 1837 he lost his wife and three 

children, while he himself was 

severely wounded. Authored the 

Seforim Taharas Hakoddesh, 

Derech Nesher, Divrei Mishpas, 

Sha'ar Perisha and Kevod Melachim. 

After his passing, his Sefer Refu'os 

VeSegulos was published. 

Stains, fold marks, tears along the 

fold lines and a tear to the side of 

the leaf. Detached semi-leather 

binding, incomplete copy, stains, 

moth holes, fair condition.

יד המלך, א-ב ו-ד
 חדושי הלכות פסוקות ובאורים רחבים 
רבי  מאת  לרמב"ם  תורה  משנה  על 
תקס"ט- לבוב,  לנדא.  סג"ל  אלעזר 

תקפ"ו 1809-1826. העותק של
רבי אליהו חיים מייזל אב"ד לאדז.

 מהדורה ראשונה.

לודז' הגאון  עותק שהיה בבעלות רבה של 
רבי אליהו חיים מייזל, יד המלך, חלקים א-ב 

וד, בכרך אחד.

 ,]4[ תקפ"ו.  ]מדע-אהבה-זמנים[.  א:  חלק 
דפוס  חסר.  שער  דף  ס"מ.   35 דף,   ]5[ ע, 
בהקדמה  סג"ל.  הלוי  דוד  חיים  בן  אהרן 
נוספת  והקדמה  והחכמה"  היראה  "מאמר 
ד[  בחלק  ומקומה  בטעות  כאן  ]שנכרכה 
"תוספת  בסופו  והביטחון",  האמונה  "מאמר 
כאן  ]נכרך  הספר"  לגוף  השייכים  עניינים 
דף  חסר  ד.  בחלק  הנכון  ומקומו  בטעות 

אחד[.

חלק ב: ]נשים-קדושה[. תק"ע. עד דף, 35 
ס"מ. דפוס נפתלי הירץ גרושמאן.

חלק ג לא נדפס.
]נזיקין-קנין-משפטים-שופטים[.  ד:  חלק 
תקפ"ו. ]1[, סג;יח דף, 35 ס"מ. דפוס אהרן בן 

חיים דוד הלוי סג"ל.
מייזל,  חיים  אליהו  רבי  הגאון  חותמות   עם 
אב"ד לודז'. עם ]2[ תיקונים והגהות בכתב 

יד.

חסר אחד מדפי השער ודף אחד מ"תוספת 
נזקי  מעט  הספר",  לגוף  השייכים  עניינים 
פגם  כתמים,  והדבקות,  פגמים  מעט  עש, 

בצד דף שער חלק ד, מצב טוב.

5657

מחיר פתיחה:   $200 מחיר פתיחה:   $300



בגד
 כליל
תכלת

כתונת משי
פנימית 'וועסטיל'.

שלבש מרן
הרה"ק

האמרי חיים
מוויזניץ

Yad Hamelech,
I-II and IV, Halachic innovations 
and elucidation on Mishneh Torah 
LaRambam by Rabbi Elazar Segal 
Landau. Lvov, 1809-1826. The copy 
of
Rabbi Eliyahu Chaim 
Meisel
Av Beis Din of Lodz.
First edition. 

A copy that had belonged to the Rav of Lodz 
the Gaon Rabbi Eliyahi Chaim Meisel, Yad 
HaMelech, section I-II and IV, in a single 
volume. 

Section I: ]Madah-Ahava- Zemanim[. 1826. 
]4[, 70, ]5[ leaves, 35 cm. The title page is 
missing .
Section II: ]Nashim-Kedusha[. 1810. 74 leaves, 
35 cm. Naftali Hirtz Grushman Press.
Section III was not printed. 
Section Vi: ]Nezikin-Kinyan-Mishpatim-
Shoftim[. 1826. ]1[, 63; 18 leaves, 35 cm.

With stamps of the Gaon Rabbi Eliyahu 
Chaim Meisel, Av Beis Din of Lodz. With ]2[ 
handwritten 

corrections and editings.

One of the title pages is missing and one 

leaf of the "Addition of matters belonging 

to the body of the Sefer", some moth 

damage, some blemishes and gluings, 

stains, a blemish to the side of the title 

page of section IV, good condition. 
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משי  כתונת   - תכלת  כליל  בגד 
פנימית 'וועסטיל'. שלבש מרן
הרה"ק האמרי חיים מוויזניץ

עדת  קהל  קיבל  עמה  רבות,  שנים 
ישורון לעצה ולברכה, עמה התפלל 

וערך עבודתו הקדושה הטמירה. 

הוועסטיל רחב, עם חמשה כיסים, ארבעה 
מבחוץ ואחד כיס פנימי, איזור בד עם אבזם, 
מורכב מלפניו בד פרחוני - רעביש, אחוריו 
במשי.  רקום  ותוכו  שחור-בורדו  מבד 
כפתורי הוועסטיל המקוריים למעט כפתור 
אחד. הכפתורים עטופים חלקית בבד ואחד 
המקטורן  בצווארון  ממש  קל  בלאי  שבור. 

ובשוליים. 

מצורף אישור מהמשמשים בקודש. 

מצב טוב מאוד. 
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All of Blue Garment
 - The inner silk vest "Vestil" worn by Maran 
the holy Rav
the Imrei Chaim of Vizhnitz
 for many years with which he received Kehal 
Adas Yeshuron for advice and blessing, 
prayed and conducted his holy Avodah. 

The Vestil is wide with five pockets, four on the 
outside and one inside pocket, fabric with a buckle, 
the front is made of floral fabric - Revish, and the back 
of black-maroon fabric, its inside embroidered with 
silk. Original buttons, except for one. The buttons are 
partly covered with fabric and one is broken. Very 
slight wear to the collar of the vest and to its margins. 

Enclosed is confirmation by the Meshamshim 
BaKoddesh . 

Very good condition.  
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האישי  הקדוש  הזהר 
של צדיקי בית וויזניץ.

הזהר  ספר  לדור!  מדור  קדוש  עותק 
חומש  יוחאי,  בן  שמעון  לרבי  הק' 
מוקטנת,  כיס  מהדורת  בראשית. 

ירושלים, תרפ"ו.
הקדוש  הרב  של  האישי  העותק 

המפורסם
האמרי חיים מוויזניץ

רבי  המפורסם  הרה"ק  לבנו  שהוריש 

מאנסי.   - מוויזשניץ  מרדכי 
חתום בחותם קדשם עם רישומיהם.

תרפ"ו  ירושלים,  ב.כהן  הוצאת  דפוס 
השער  בדף  שער.  דפי  שני    .]1926[
מרן  של  למדי[  ]דהוי  חותם  הראשון, 
הרה"ק האמרי חיים, רישום קבלי בעצם 
כתב יד קדשו, ושתי חותמות אישיות של 
'מרדכי האגר בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה 

מוויזניצא', אחת בכל דף שער.

קדמית  כריכה  ללא  ס"מ.   13.5 דף.  תכב 
אחורית  כריכה  הכריכה.  שדרת  וללא 
מקורית. שדרה מפורקת. דפים מנותקים. 
מעט.  שבירים  דפים  מוקטנת.  מהדורה 

מצב טוב.

The personal 
holy Zohar of the 
Tzaddiki
of Vizhnitz. 
Sacred copy!
The holy Sefer HaZohar by 
Rabbi Shimon Bar Yochai, 
Chumash Bereshis. Pocket 
edition, Jerusalem, 1926. 
The personal copy of the 
renowned holy Rav the
Imrei Chaim of 
Vizhnitz
who bequethed it to his 
son the renowned holy 
R av
Rabbi Mordechai of 
Vizhnitz - Monsey. 
With their stamp and 
notations.

B. Cohen Press, Jerusalem 
]1926[. Two title pages. On the 
first title page, a stamp ]quite 
faded[ of Maran the holy Rav 
the Imrei Chaim, a Kabbalistic 
notation handwritten by him 
and two personal stamps of 
'Mordechai Hager ben HaRav 

of Vizhnitz', one on each title 
page. 

422 leaves, 13.5 cm. No front 
binding and no spine. Original 
back binding. Detached 
leaves. Small edition. Slightly 
brittle leaves. Good condition. 

59

מחיר פתיחה:  $1,000



הרה"ק בעל הכנסת יחזקאל מדעעש, 
תרפ"ד.

בעל  הרה"ק  של  קדשו  כתב  בעצם  כולו  ארוך  מכתב 
הכנסת יחזקאל מדעעש אל הרב הכולל דניו יורק רבי 

הלל קליין. דעעש, תרפ"ד - 1924.

אברך  עבור  בהמלצה  מדעש  הרה"ק  פונה  במכתב, 

צורבא מרבנן  ממשפחה רמת היחס )ר' שמשון מרגליות  

מצפת חתן רבי שמשון היימן ממשפחת הגאון רבי מנחם 

דעעשערראש  רמ"מ  המכונה  שטערנבערג  מענדל 

לאמריקה,  בואו  לקראת  בצפת(  משה  תפארת  ישיבת 

למען  ולפעול  למחסורו  לדאוג  קליין  ברב  מפציר  הוא 

מציאת משרת רבנות בעבורו "כי כאשר הוכרח לעזוב 

את ארה"ק לרגלי המלחמה..." 

תר"ץ.   - )תר"ל  מדעעש  פאנעט  יחזקאל  רבי  הרה"ק 

1870 - 1930(. מגדולי צדיקי טרנסילבניה. למד אצל סבו 

להניח  החל  ובהוראתו  פאנעט  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק 

רבים  עם  בצעירותו  כבר  התכתב  שבע.  בגיל  תפילין 

מגדולי הדור בהם בעל הדרכי תשובה.

הרב הכולל דמדינת ניו יורק רבי הלל קליין. מהבולטים 

שימש  השנייה.  העולם  מלחמת  לפני  יורק  ניו  שברבני 

שומרי  כולל  ביניהם  חשובים  ארגונים  מספר  כנשיא 

החומות. נהג לומר בחידוד כי מכל תאריו הרבים רק את 

ו'  ביום  נפטר  בגאווה...  נושא  אינו  קליין"  "הלל  התואר 

בניסן תרפ"ו - 1926. 

נייר מכתבים רשמי )כתוב על שני עמו'( כולו בכתי"ק 

של הכנסת יחזקאל בצירוף חותמתו וחתימתו.

22X14 ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב מאד.

The Holy Rav the 
Knesses Yechezkel of 
Deyzh 1924.

Lengthy letter by the holy 
Rav the Knesses Yechezkel 
of Deyzh to the rav of Kollel 
New York Rabbi Hillele 
Klein. Deyzh- 1924.

In the letter, the Holy Rabbi 

of Deyzh appeals with a 

recommendation for an young 

man of a pedigreed family 
)R. Shimshon Margaliyot 

of Safed the son-in-law of 

Rabbi Shimshon Heiman of 

the family of the Gaon Rabbi 

Menachem Mendel Sternberg 

called Ramam Deyzher the 

head of the Tiferet Moshe 

Yeshiva in Safed( towards his 

arrival in America. He pleads 

with Rabbi Klein to care for 

him and make an effort to find 

him a rabbinate position 'since 

he was forced to leave the Holy 

Land due to the war...'

The Holy Rabbi Yechezkel Panet 
)1870-1930( one of the great 

Tzaddikim of Transylvania. 

Studied with his grandfather 

the Holy Rabbi Menachem 

Mendel Panet and by his 

instruction, started laying 

Tefillin at the age of seven. 

He also studied at the yeshiva 

of the Holy Rabbi the Minchat 

Elazar of Munkatch. Already at 

a young age he corresponded 

with many of Gedolim of the 

generation including the 

Darkei Teshuvah. 

Official stationery )written 

on two pages( handwritten 

entirely by the Knesses 

Yechezkel with his signature 

and stamp. 

22X14 cm. Fold marks. Very 

good condition. 
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עותקי צדיקי בית דעעש - רבני רעטיאג.

רעטיאג,  העיר  רבני   - דעעש  מבית  ספרים  שלושה 
עותקי הגה"ק רבי יעקב פאנעט מדעעש ובנו הגה"ק 
ממלא  וכן  רעטיאג  אב"ד  פאנעט  בצלאל  חיים  רבי 
מקומו הגה"צ רבי יהושע לעבאוויטש אב"ד רעטיאג.

* שו"ת שערי צדק, מאות תשובות בהלכה של הגה"ק רבי 
אחיו  נכד  של  העותק   – מדעעש  פאנעט  מענדל  מנחם 
מקומו  ממלא  של  וכן  פאנעט  בצלאל  חיים  רבי  הגה"ק 
יהושע ליבוביץ רבני העיר רעטיאג. מהדורה  הגה"צ רבי 

ראשונה. מונקאטש, תרמ"ג - 1883. 
חתום כמה פעמים בחותמתם.

מעט קשקושים בלורד מאוחר בגוף הספר. קרעים. מספר 
מקורית  לא  כריכה  מהשדרה.  כמעט  מנותקים  דפים 

מנותקת כמעט ובלויה. מצב טוב. 

* כפות תמרים - שמות בארץ למהר"ם ן' חביב. מהדורה 
רבי  הגה"ק  העותק של   .1861  - למברג, תרס"א  שביעאה, 
רבי  הרה"ק  של  בנו  רעטיאג,  ור"מ  אב"ד  פאנעטה  יעקב 
יצחק משה מדעעש ונכד הרה"ק ציס"ע המראה יחזקאל 

מדעעש. 
רבי  בחותם  וכן  בחותמתו,  הק',  ידו  כתב  בעצם  חתימה 
דרכו  בנו ממשיך  את אלמנת  יהושע לעבאוויטש שנשא 
רבי חיים בצלאל וכיהן גם ברבנות רעטיאג אחר רבי חיים 

בצלאל פאנעט. 
כרוך עם:

חותמות  תרמ"ד.  ווארשא  הלכות.  חידושי  חדש,  אור   *
בעלות נדירות של 'חברה מזונות דבחורים דק"ק רעטיאק'. 

וכן חתימות בכתב יד של החברה ושל הבחור משה גרין. 
קיח דף. 

מצבים שונים. מצב כללי טוב - טוב מאוד. 

The Copy of the 
Tzaddikim of Deyzh - 
the Rabbis of Retiag.

Three Seforim from the 
house of Deyzh - the rabbis 
of Retiag, the copies of the 
holy Gaon Rabbi Yaakov 
Panet of Deyzh and his on 
the holy Gaon Rabbi Chaim 
Bezalel panet Av Beis Din 
of Retiag and his successor 
the Tzaddik Gaon Rabbi 
Yehoshua Leibovich Av 
Beis Din of Reitag. 

* Shut Sha'arei Tzeddek,  

halachic responsa by the 

holy Gaon Rabbi Menachem 

Mendel Panet of Deyzh - 

the copy of his brother's 

grandson the holy Gaon 

Rabbi Chaim Bezalel 
Panet and of his successor 

the Tzaddik Gaon Rabbi 

Yehoshua Leibovich, the 

rabbis of Reitag. First 

edition. Munkatch, 1883. 

With their stamps. 

Some later scibbles with felt-

tip pen on the body of the 

Sefer. Tears. Some leaves are 

almost detached from the 

spine. Non-original binding, 

almost detached and worn. 

Good condition. 

* Kapos Temarim - Shemos 

BaAretz by the Maharam 

ben Chaviv. Seventh edition, 

Lemberg 1861. The copy of 

the holy Gaon Rabbi Yaakov 

Panet Av Beis Din and Ram 

of Retiag, the son of the holy 

Rav Rabbi Yitzchak Moshe 

of Deyzh and the grandson 

of the holy Rav the Mareh 

Yechezkel of Deyzh. 

Bound with:

* Or Chadash, halachic 

innovations. Warsaw, 1884. 

Rare ownership stamps 

of 'Chevrah Mezonos 

DeBachurim of Reitag'. And 

handwritten signatures of 

the Chevrah and of Moshe 

Green . 

118 leaves. 

Condition varies. Good-very 

good general condition. 
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'יחיו ויתברכו בכל הברכות הנאמרות למחזיקי התורה'.
מסמך נדיר ביותר בכתיבת וחתימת יד קודש מרן הגאון הקדוש

 רבי אלחנן בונם ווסרמן, אישור על תרומת נדבה לישיבתו. 

בונם  ר' אלחנן  ומנהל ראשי הרה"ג  פולני' - ר"מ  'אהל תורה' ברנוביץ  'מתיבתא רבתא 

ווסרמן', שובר קבלה נתקבל מאת ע"י הרה"ג ר' אהרן טשארני בעיאן, 3.75 דולר. שיחיו 

ויתברכו בכל הברכות הנאמרות למחזיקי התורה ועץ חיים וזכות החזקת הישיבה הגדולה 

הזאת תעמוד לכבודו ולכל ב"ב היא למחזיקים בה. 

יום כ"ג לחדש אייר שנת תרצ"ח. חתימה בעצם כתב קדשו: אלחנן בונם ווסרמן. 

ותלמידם  טעלז,  בישיבת  למד   .]1876-1941 ]תרל”ו-תש"א,  וסרמן  בונם  אלחנן  רבי  הגה"ק 

כר"מ  כיהן  חיים”בראדין.  וה”חפץ  מבריסק  חיים  רבי  ישראל  רועי  מרנן  של  המובהק 

את  וייסד  לפולין  עבר   ]1921[ תרפ׳׳א  בשנת  סמילוביץ.  ובישיבת  בבריסק  באמטשיסלוב, 

והיה  הכלל  עניני  בכל  פעיל  חלק  לקח  צדיק,  כגאון,  נודע  בברנוביץ.  תורה"  "אהל  ישיבת 

ממנהיגי אגודת ישראל. בשנת תרצ׳׳ח ]1938[ נסע לארה”ב על מנת לגייס כספים להמשך 

החוברת  את  פרסם  שם  ישיבתו.  פעילות 

יצא  ובה  דמשיחא“,  “עקבתא  המפורסמת 

על  המצב  על  והתריע  מגולה  בתוכחת 

בתשובה  יחזרו  לא  אם  הצפויה  הסכנה 

ובעקבות  לפולין,  שב  הרב  שלימה. 

עם  ברח  הוא  הגרמנים  בידי  כיבושה 

קבוצת תלמידים לליטא. הרב נלקח מגיטו 

קובנה ונהרג עקה"ש בי"א בתמוז תש"א.

"May they live and be blessed 
with all the blessings said 
for supporters of the Torah'. 
An extremely rare document 
handwritten and signed by 
Maran the holy Gaon
Rabbi Elchonon Bunim 
Wasserman, confirmation 
of a donation to his yeshiva. 

'Metivta Ravta 'Ohel Torah' Baranowitz 

Polani' - Ram and chief manager the 

Gaon Rav Rabbi Elchonon Bunim 

Wasserman' a receipt received by 

the Gaon Rav Rabbi Aharon Tcherni 

Beyan, 3.75 Dollar. May they live and 

be blessed with all the blessings said 

for supporters of the Torah ... and the 

merit of supporting this great yeshiva 

will be credited to his honor and all his 

family members..."

23 of Iyar 1938. With his handwritten 

signature: Elchonon Bunim Wasserman. 

The holy Gaon Rabbi Elchonon Bunim 

Wasserman )1876-1941( a disciple of Rabbi 

Eliezer Gordon and Rabbi Shimon Shkop 

at the Telz Yeshiva and a disciple of the 

Chofetz Chaim at the Kollel LeLimud 

Kodashim in Radin. Served as Ram in 

Amtshislov, Brisk and Smilovitz. In 1921, 

he established the "Ohel Torah" yeshiva in 

Baranovitz. Was a renowned prodigy and 

famed in the world of Torah scholars. and 

also worked for the Jews in general being 

one of the leaders of Agudas Yisroel. In 

1938, he travelled to the USA to raise funds 

for his yeshiva. There he published the 

well-known admonishing booklet "Akavta 

DeMeshicha" in which he warned of the 

danger expected if the Jews do not repent. 

Rabbi Wasserman returned to Poland and 

after its occupation by the Germans, fled 

with a group of his disciples to Lithuania. 

He was arrested in the Kovno Ghetto and 

killed on Kiddush Hashem on the 11th of 

Tamuz 1941.
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שורות  ונדירה,  חשובה  ברכות  איגרת 
מרן  קודש  יד  בכתב  וגדושות  ארוכות 

הגאון האדיר
לתומך  ליבאוויץ  דוב  ברוך  רבי 
בחתימתו  בקמיניץ,  הרמה  הישיבה 

ובחותמתו. 

"בטח נודע לידידי המצב הקשה בפולין אשר אנו 
עומדים בו ונושאים בעולו, גדולה הסכנה במצב 

איך  היא  עלינו  הרובצת  הראשית  הדאגה  אבל  זה 
לכלכל ולהחזיק את מוסדות תורתנו הקדושה בשעת מצוקה 

זו". 

ובשפע  באריכות  קדשו  יד  כתב  בעצם  ברכות  תוספת  עם 
שלא כדרכו:

'הנני לברך את כבודו הרמה שיכתבהו הש"י ויחתמהו בספרן 
לשנה  ומתוקים  טובים  לחיים  לאלתר  גמורים  צדיקים  של 
טובה ומתוקה בכל הברכות והצלחות עם ביתו שתחי' לאוי"ט 
לחיים  לאלתר  ותחתמו  יכתבו  כולכם  שי'  צאצאים  כל  ועם 
טובים ומתוקים לשנת גאולה..הכותב וחותם המברכו בכתיבה 

וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים.

ברוך דוב ליבאוויץ ר"מ בישיבה הקדושה בית יצחק'.

הגה"ק רבי ברוך בער ליבוביץ )תר"ל - ת"ש. 1870 - 1939(. 
מגדולי דורו, ממנחילי התורה הגדולים. נודע בעולם בקדושתו 
רבי  של  המובהק  תלמידו  הכבירה.  גאונותו  לצד  וצדקותו 
חיים מבריסק אשר בו ובתורתו דבק כל ימיו. בצעירותו הקים 
בעיר קרמנצ'וג ישיבה ועמד בראשה. בשנת תרס"ד נתמנה 
לכהן כראש ישיבת "כנסת בית יצחק" שהוקמה ע"י רבי צבי 
הירש רבינוביץ בנו של רבי יצחק אלחנן ספקטור ורבה של 
קובנה. השאיר אחריו ברכה בספריו ברכת שמואל על הש"ס 

והמה נכסי צאן ברזל בכל מרחבי העולם התורני.
קיפול.  סימני  תיוק.  נקבי  ס"מ.   30X24 .מכתבים רשמי ניר 

קרע בסימן הקיפול. מצב טוב-טוב מאוד.

Important and rare 
letter of blessing, 
lengthy lines 
handwritten by the 
great Gaon
Rabbi Baruch 
Dov Leibowitz
to a supporter of the 
yeshiva of Kaminitz, 
with his signature 
and stamp. 

Surely my friend is aware 

of the difficult situation in 

Poland ... the danger is grave 

in such circumstances but 

our main concern is how to 

support the institutions of 

our holy Torah in such time 

of distress. 

With an addition of many 

uncustomary blessings 

handwritten by him:

'I hereby bless his honor that 

Hashem Yisborach will write 

and sign him in the Sefer 

of complete Tzaddikim for 

a good and sweet life for a 

good and sweet year and all 

blessings and success with his 

wife and offspring ... Baruch 

Dov leibowitz Ram of the holy 

yeshiva Beis Yitzchak'. 

The Holy Gaon Rabbi Baruch 

Ber Leibowitz )1870-1939(, 

one of the greatest of is 

generation. Was renowned 

for his holiness and 

piousness, alongside his great 

genius. His leading disciple 

was Rabbi Chaim of Brisk. 

In his youth, he established 

in Kremenchuk a yeshiva, 

which he headed. In 1904, 

he was appointed the Rosh 

Yeshiva of the "Knesses Beis 

Yitzchak" Yeshiva which was 

established by Rabbi Zvi 

Hirsch Rabinowitz the on 

of Rabbi Yitzchak Elchonon 

Spektor and the Rav of Kovno. 

Authored the Seforim of 

Birkas Shmuel on the Shas, 

which are inalienable assets 

of the religious world.

Official stationery. 30X24 

cm. Filing perforations. Fold 

marks. A tear to the fold line. 

Good-very good condition. 
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הדור  גאון  יד  כתב  בעצם  כולו  כתוב  ארוך,  מכתב 
יהודה שקאפ  רבי שמעון  הישיבות מרן  ואבי 
וחתום בחתימת ידו הק' למען ישיבת גרודנה שייסד 

ועמד בראשה. נכתב בעת שהותו בארצות הברית.

המכתב נשלח לתלמידו ורעו הגאון רבי אהרן ראובן טשארני, 
מתלמידי ישיבת וולוזין, רב בבעיאן שבאנגליה ולימים מחכמי 
ורבני יהדות ליטא באמריקה. באיגרת מבקש מרן רבי שמעון 
שקאפ כי ייחד את אחת השבתות הקרבות ובאות לשבת 'מגבית' 
למען ישיבתו הנמצאת בקשיים ובמיצר. רבי שמעון מציין כי 
ולפיכך  אמונה'  'שומר  הכנסת  לבית  מגיע  הוא  הקרובה  בשת 
מבקש כי בשבת שאחריה או באחת מהשבתות הקרובות, יבוא 

גם לבית מדרשו ומקום תפילת הרב טשארני. 

לעשות  שכנו  במקום  לבוא  חפצי  גליתיו  כבר  כאשר  'הנה 
תעמולה להחזקת הישיבה הק' שער התורה בגרודנה'.

דוש"ת  עוז  ידידו  הנני  ובזה   : גאונו  בהדר  חותם  שמעון  רבי 
באהבה שמעון יהודא הכהן שקאפ.

הכהן  יהודה  שמעון  רבי  יושר'  'שערי  בעל  האדיר  הגאון  מרן 
הישיבות  ראשי  מגדולי   )1939  -  1860 ת"ש.   - )תר"כ  שקאפ 
בישיבת  לימודים  של  כשנתיים  לאחר  הדור.  וממנהיגי  בליטא 
מיר, הצטרף לקבוצה מצומצמת שלמדה תורה מפי גאון ישראל 
רבי חיים מבריסק בישיבת וואלאז'ין. נישא לאחייניתו של רבי 
אליעזר גורדון מטעלז אשר התרשם מגדלותו התורנית והזמינו 
בשנת  שנה.  עשרה  שמונה  משך  טעלז  בישבת  כר"מ  לשמש 
גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  רבי  הגאון  רשכבה"ג  ע"י  נקרא  תר"פ 
נשא  זה  בגרודנה. תפקיד  התורה  ישיבת שער  לכהן בראשות 
יושר",  הגדול "שערי  הוציא לאור את ספרו  בה  עד לפטירתו. 

ספר יסוד למדני בכל בתי המדרשות בעולם היהודי.
]1[ ניר מכתבים רשמי של הגר"ש שקאפ. 28X22 ס"מ. סימני 
נזק. מצב  קיפול. בלאי וקרע קלים בשוליים תחתיים ללא כל 

טוב מאוד. ]נדיר במצבו[.

Lengthy letter 
handwritten entirely 
by the Gaon and 
father of the yeshivas 
Maran Rabbi 
Shimon Yehuda 
Shkop,
with his holy 
signature, for the 
Grodno Yeshiva 
which he founded 
and headed. Written 
when he was staying 
in the USA. 

The letter was sent to his 
disciple and friend the 
Gaon Rabbi Aharon Reuven 
Tcherni, a student of the 
Volozhin Yeshiva, Rav in 
Bean, England and eventually 
one of the sages and rabbis of 
Lithuanian Jewry in America. 
In the letter, Maran Rabbi 
Shimon Shkop asks that he 
dedicate one of the upcoming 
Sabbaths to raising funds 
for his yeshiva which is 
struggling with difficulties. 
Rabbi Shimon notes that 
he will come to the 'Shomer 
Emunah' synagogue this 
Sabbath and therefore asks 
to come to Rabbi Tcherni's 
Beis Midrash and synagogue 
on the following Sabbath to 
campaign for the holy 'Sha'ar 

HaTorah' Yeshiva in Grodno'. 
Rabbi Shimon signs: 'And 
by this I am his friend ... 
with love Shimon Yehuda 
Hacohen Shkop'.

The great Gaon author 
of 'Sha'arei Yosher' Rabbi 
Shimon Yehuda HaKohen 
Shkop )1860-1939( one of 
the greatest Rosh Yeshivas 
in Lithuania and leaders of 
the generation. After two 
years of studying at the Mir 
Yeshiva, he joined a selected 
group which studied Torah 
with the Gaon Rabbi Chaim 
of Brisk at the Volozhin 
Yeshiva. He married the 
niece of Rabbi Eliezer 
Gordon of Telz, who was 
impressed by his spiritual 
greatness and invited him 
to serve as a Ram at the Telz 
Yeshiva for eighteen years. 
In 1920, he was called by the 
Gaon Rabbi Chaim Ozer 
Grodsinsky to serve as the 
Rosh Yeshiva of the Sha'ar 
HaTorah Yeshiva in Grodno. 
He held this position until 
his passing. There he also 
published his book "Sha'arei 
Yosher", a basic book for 
Yeshiva students throughout 
the Jewish world.  
]1[ official stationery of the 
Gaon Rabbi Shimon Shkop. 
28X22 cm. Fold marks. Slight 
wear and tear to the lower 
margins, not affecting the 
text. Very good condition ] 
rare in its condition![. 
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מהגאון  תורה  למחזיקי  מאליפות  ברכות 

האדיר רבי אליעזר יהודה פינקל.

לשנה  מאליפות  ברכות  מלאת  ארוכה,  איגרת 
יהודה  אליעזר  רבי  האדיר  הגאון  מאת  החדשה, 
ישיבת  לגבאי  ולתומכיה  תורה  למחזיקי  פינקל, 
מיר בארצות הברית רבי שלמה שטיינבערג. אלול 

תרצ"ו - 1936

באיגרת מברך מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל 
לב  מקרב  עמוקות  ברכות  טובה,  וחתימה  לכתיבה 
ומציין כי בני הישיבה הגדולה במיר יתפללו בימים 

הנוראים הבאים לטובה ולברכה.
האדיר  הגאון  של  ידו  כתב  בחתימת  חתום  המכתב 
רבי אליעזר יהודה פינקל ובחותמתו 'ראש הישיבה 

דמיר'. 

 28.5X21.5 .1[ ניר מכתבים רשמי של הגרא"י פינקל[
ס"מ. כתמי זמן וחלודה. נקב בראשו. סימני קיפול. 

מצב טוב - טוב מאוד. 

לחם הפנים.
ווילהרמרשדארף, תפ"ו - 1726

לחם הפנים על שולחן ערוך יורה דעה 
 .1726  – תפ"ו  ווילהרמרשדארף   –

מהדורה שניה.

של  בעיקר  מוקדמות.  בעלות  חתימות 
הרב נתן סג"ל. מק"ק טאטרס. 

ספר לחם הפנים נדפס לראשונה בהענא 
הודפס  שנים  עשר  אחר  תע"ו,  בשנת 
זו   – תפ"ו  בווילהרמרשדארף  בשנית 
שנים  תריסר  ואחר  שלפנינו,  המהדורה 
המהדורה  כמתכונת  בפיורדא  הודפס 

הנוכחית - שלפנינו. 

]1[ סט, דף. 31 ס"מ.
נרחב  חיסרון  עש.  ונזקי  נקבי  בלאי. 
שורות  חיסרון  אחרון,  דף  בטקסט 
אחרונים  דפים  כמה  בטקסט  אחדות 
בהוספות  בדפים אמצעיים. שוקם  ומעט 
חלק  השמטת  עם  בדפוס  חיתוך  ניר. 
מקורית  לא  כריכה  העמודים.  מכותרות 
ישנה ובלויה, מורכבת על שאריות כריכה 

מקורית. מצב כללי בינוני/טוב.

Warm blessings for the 
supporters of the Torah by 
the great Gaon
Rabbi Eliezer Yehuda 
Finkel. 

Lengthy letter, with warm 
blessings for the New Year, 
by the great Gaon Rabbi 
Eliezer Yehuda Finkel, for the 
supporters of the Torah and 
the Gabai of the Mir Yeshiva 
in the USA Rabbi Shlomo 
Steinberg. Elul 1936. 

The letter is signed with the 
handwritten signature of 
the great Gaon Rabbi Eliezer 
Yehuda Finkel and with his 
stamp 'Rosh Hayeshiva DeMir'. 

]1[ official stationery of the 
Gaon Rabbi Eliezer Yehuda 
Finkel.  28.5X21.5 cm. Aging and 
rust stains. A perforation in its 
upper part. Fold marks. Good-
very good condition. 

Lechem HaPanim. 
Wilhelmsdorf, 1726

Lechem HaPanim on Shulchan Aruch 

Yoreh Deah - Wilhelmsdorf, 1726. 

Second edition. 

Early ownership signatures, mostly 

by Rabbi Nosson Segal of Tatres. 

]1[, 69 leaves, 31 cm. Wear. Moth 

perforation and damage. Extensive lack of text to the last leaf. Lack of 

some lines of the text of some of the last leaves and some of the middle 

leaves. Restored with paper. Trimmed edges with an omission of some 

of the headings of the pages. Non-original, old and worn binding on the 

remains of the original one. Fair-good general condition. 
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ספר נדיר! שותא דינוקא. עותק הראש"ל רבי חיים דוד חזן.

דינוקא חברו הגאון הק' רבי חזקיה שמואל  ספר בלתי מצוי כלל: שותא 
נדפס  לתורה,  וגימטריאות  פרפראות  איזמיר.  רבני  מגדולי  טאריקה, 

באזמיר בשנת תרכ"א }לערך{. 

בדף הפורזאץ האחורי, חתימת ידו של הגאון הראשון לציון רבי חיים דוד 
חזן החותם 'ס"ט דוד חזן'.

הראשון לציון רבי חיים דוד חזן )תקנ"א - תרכ"ט. 1790 - 1869(. מגדולי 
לב  חזן בעל החקרי  יוסף רפאל  רבי  לציון  בנו של הרשון  בדורו  ישראל 
בצעירותו  ובכלל(.  ספרד  פוסקי  בקרב  ביותר  הנודעים  השו"ת  )מספרי 
לשמש  נתמנה  ת"ר  בשנת  בהמשך,  באיזמיר.  השוחטים  כראש  שימש 
כראש הרבנים בעיר ושימש בתפקיד זה מספר שנים. בשנת תרט"ו עלה 
לצד  רבניות  במשרות  שימש  שם  בירושלים.  ונתיישב  ישראל  לארץ 
גדולי ירושלים דאז רבי משה בנבנשתי, רבי חיים ניסים אבולעפיה ועוד. 
בירושלים פעל רבות לרווחת בני היישוב ואף ייצא לשם כך למסע שדר"ת 
בואל ווינה. בשנת תרכ"א נתמנה לכהן כחכם באשי והראשון לציון בתפקיד 
זה שימש עד לפטירתו. השאיר אחריו חיבורים רבים לברכה: שו"ת נדיב 

לב, תורת הזבח - דיני שחיטה, ייטב לב - דרושים. ועוד.
נא דף. 30 ס"מ. נזקי מים. כתמי זמן. כריכה ישנה. מצב טוב מאוד. 

פרי חדש,
הפנים,  עם  דעה,  יורה  ערוך  שלחן  ]על 
די  חזקיה  רבי  מאת  א-קכב[,  סימנים 
סילויה. מהדורה ראשונה, אמשטרדם, תנ"ב 

 .]1692[

ספר פרי חדש, ביאור על חלק יורה דעה מתחלתו 
סילוה.  די  חזקיה  רבי   מאת  נסך,  יין  הלכות  עד 

דפוס דוד תארטאס, אמשטרדם, תנ"ב ]1692[. 

31 ס"מ. רישומי בעלות  ]1[, קיו-קל דף,  ]2[, קיו, 
על הכריכה.

כריכת חצי עור וקלף פגומה, שדרה רופפת וקבצי 
מצב  עש,  חורי  כתמים,  חלקית,  מנותקים  דפים 

בינוני.

Rare Sefer! Shuta DeYanuka, 
the Copy of the Rishon LeZion 
Rabbi Chaim David Chazan. 

Rare Sefer: Shuta DeYanuka authored by 

the holy Gaon Rabbi Chizkiya Shmuel 
Tarika, one of the leading rabbis of 

Izmir. Light thoughts and Gemtriya on 

the Torah. Printed in Izmir in ca. 1861. 

On the back flyleaf, the handwritten 

signature of the Gaon the Rishon LeZion 

Rabbi Chaim David Chazan who signed 
 .'ס"ט דוד חזן'

The Rishon LeZion Rabbi Chaim David 

Chazan )1790-1869(, Gedol Hador of 

his generation, the son of the Rishon 

LeZion Rabbi Yosef Raphael Chazan 

author of the Chikrei Lev )one of the 

most well-known Shut Seforim among 

Sephardic Poskim and in general(. In 

his youth he served as the head of the 

Shochatim in Izmir. Later, in 1840, he 

was appointed to serve as the head 

of the rabbis of the town, holding the 

position for several years. In 1855, 

he immigrated to the Land of Israel, 
settling in Jerusalem. There he held 

various rabbinic positions alongside the 

greatest rabbis of Jerusalem including 

Rabbi Moshe Benvanisti, Rabbi Chaim 

Nissim Abulafia and more. 

51 leaves, 30 cm. water damage. Aging 

stains. Old binding. Very good condition. 

Pri Chadash
[on Shulchan Aruch 
Yoreh Deah, with the text, 
Simanim 1-122], by Rabbi 
Chizkiya di Silva. First 
edition, Amsterdam, [1692]. 

Sefer Pri Chadash, elucidation 

on Yoreh Deah from its 

beginning to Hilchos Yein 

Nesech, by Rabbi Chizkiya 

di Silva. David Tortos Press, 

Amsterdam ]1692[. 
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הלכות קטנות.
ראשונה.  מהדורה 

ונציה,
תס"ד - 1704.

א-ב,  קטנות,  הלכות 
חאגיז.  יעקב  לרבי 
 .]1704[ תס"ד  ונציה, 

מהדורה ראשונה.

קטנות,  הלכות  ספר 
ושני  ראשון  חלק 
ותשובות,  משאלות 
מאת רבי יעקב חאגיז, 
'מדרש  ישיבת  ראש 
בירושלים.  יעקב'  בית 
 Alvise דפוס 
ונציה,   ,Bragadin

תס"ד ]1704[.

 26 דף,   ]9[ עא,   ,]4[
ס"מ. חתימות בעלים.

רבי ]ישראל[ יעקב חאגיז )ש"פ - תל"ד. 1620 - 1674( 
- מגדולי ישראל בדורו פעל רבות למען היישוב היהודי 
בא"י. נולד במרוקו למשפחה ממגורשי ספרד. בצעירותו 
עבר  וליוורנו.  ורונה  בקהילות  חי  שם  לאיטליה  היגר 
לירושלים ושם נשא את בתו של רבי משה גלנטי - הרב 
יעקב,  בית  ישיבת  המדרש  בית  בראשות  עמד  המג"ן. 
השקר  במשיח  לחם  רבים.  לתלמידים  תורה  והרביץ 
משה  רבי  בנו  המשיך  זאת  מלחמתו  את  צבי.  שבתאי 
הלכות  שו"ת  הוא  המפורסם  ספרו  )המני"ח(.  חאגיז 

קטנות. נכדו רבי רפאל מיוחס היה הראשון לציון.

כריכה בלויה, כתמים, מצב בינוני-טוב.

Halachos Ketanos, 
I-II, by Rabbi Yaakov 
Hagiz. Venice, 1704. 
First Edition.

Sefer Halachos 

Ketanos, first and 

second sections of the 

responsa, by Rabbi 

Yaakov Hagiz, Rosh 

Yeshivas 'Midrash Beis 

Yaakov' of Jerusalem. 

Alvise Bragadin Press, 

Venice, ]1704[. 
]4[, 71, ]9[ leaves, 26 cm. 

Owner's signatures. 

Rabbi ]Yisroel[ Yaakov 

Hagiz )1620-1674( Gedol 
Yisroel in his generation, 

worked for the Jewish 

Settlement in Eretz Yisroel. Was born in Morocco to 

a family of Spanish exiles. In his youth, he moved to 

Italy, there he lived in the communities of Verona and 

Livorno. He immigrated to Jerusalem, there he married 

the daughter of Rabbi Moshe Galante - HaRav Hamagen. 

He headed the Beis Midrash of the Beis Yaakov Yeshiva 

and taught Torah to many students. He fought the false 

Messiah Shabtai Zvi, a battle that was continued by his 

son Rabbi Moshe Hagiz )the Meniach(. His renowned 

Sefer is Shut Halachos Ketanos. His grandson, Rabbi 

Raphael Meyuchas, was the Rishon LeZion. 

Worn binding, stains, fair-good condition. 

]2[, 116, ]1[, 116-130 leaves, 31 cm. Ownership 

notations on the binding. 

Blemished semi-leather and vellum 

binding, loose spine and partly detached 

gatherings, stains, moth holes, fair 

condition . 

סטפנסקי ספרי יסוד - 171
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אור תורה מאת רבי מנחם די לונזאנו, עם ספר תורה אור מאת 
רבי אריה ליב מפינסק. ברלין, תק"ה ]1745[.

די  מנחם  רבי  מאת  ידות'  'שתי  מספר  הראשון  האצבע   - תורה'  'אור  ספר 
לונזאנו, ובו שלימות תיקון הגהת ספר התורה, כרוך עם ספר 'תורה אור' מאת 
רבי אריה ליב המגיה מפינסק ב"ר יהושע העשיל מסלוצק, ובו הלכות ספר 

תורה, תיקונו וקריאתו. דפוס אהרן בן משה רופא, ברלין, תק"ה ]1745[.

כז; ]8[ דף, 19 ס"מ. בדף הפורזץ, נכתב בכתב יד עמו' ובו דיני אותיות שנפסקו. 
שער נוסף 'תורה אור'. רישומי בעלות וחתימות בעלים מאת הרב חיים ווייל 

מקהילת שוורזנץ וראגאשני שבחבל פוזנא. 

כריכת חצי עור בלויה ומפורקת חלקית, חורי עש, כתמים, מצב בינוני.

ספר יסוד במהדורה ראשונה.

סדרי טהרה. 
ברלין, תקמ"ג.

 עם הסכמת בעל ההפלאה!

גדולי  ספר סדרי טהרה, מהדורה ראשונה. עם הסכמות 
הרה"ק  מרן  ובראשם  דמיין  פרנקפורט-  רבני  הדור 

ציס"ע בעל 'ההפלאה'. ברלין, תקמ"ג 1783. 

חיברו  נדה,  הלכות  דעה  יורה  שו"ע  עם  טהרה.  סדרי 
זנוויל  שמואל  רבי  הגאון  בן  אשכנזי  אלחנן  רבי  הגאון 

אב"ד שאטלאנד. 

מקורית  כריכה  כתמים.  מעט.  מפורקת  שדרה  דף.  קי 
בחלקה. בלויה. מצב טוב - טוב מאוד.

סטפנסקי ספרי יסוד - 182   
Or Torahby Rabbi Menachem de 
Lonzano , with Sefer Torah Or by
Rabbi Aryeh Leib of Pinsk. Berlin, [1745]. 

Sefer 'Or Torah' the first of Sefer 'Shtei Yados' by 
Rabbi Menachem de Lonzano, on how to edit a 
Sefer Torah, bound with Sefer 'Torah or' by Rabbi 
Aryeh Leib the proofreader of Pinsk the son of 
Rabbi Yehoshua Heschil of Slutzk, with Hilchos 
Sefer Torah, its correction and reading. Aharon ben 
Moshe Rofeh Press, Berlin, ]1745[. 

27; ]8[ leaves, 19 cm. Handwritten on the flyleaf is a 
page with the Dinim pertaining to letters of the 
Sefer Torah. An additional title page for 'Torah 
Or'. Ownership notations and owner's signatures 
by Rabbi Chaim Weil of the Schwarznetz and 
Rogoshani communities of the Posna district.

Semi-leather binding, worn and partly detached, 
moth holes, stains, fair condition. 

Sidrei Tahara, with Shulchan Aruch 
Yoreh Deah Hilchos Nidah, authored 
by the Gaon Rabbi Elchonon 
Ashkenazi the son of the Gaon 
Rabbi Shmuel Zanvil Av Beis Din of 
Shatland .

110 leaves. Slightly dismantled 
binding. Stains, partly original 
binding, worn. Good-very good 

condition .

סטפנסקי ספרי יסוד - 182
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Basic Sefer. First Edition.
Sidrei Tahara.
Berlin, 1783.
With an approbation by
Ba'al HaHaFla'ah!
Sefer Sidrei Tahara, first edition.

With approbations by Gedolei Hador the rabbis 
of Frankfurt am Main headed by Maran the holy 
Rav author of 'HaHaFla'ah'. Berlin, 1783.

Sefer Kanfei Yonah.
First edition. Prague, 1812. 
Pedigreed copy with the 
stamp of the holy Gaon 
Rabbi Chaim Yehuda 
Broin, Rosh Yeshiva and 
Rav of Iklad, the son-in-law 
of the holy Rav the Mahari 
of Deyzh. 

An editing and halachic 
correction on leaf 65 in pencil. 

The holy Gaon Rabbi Chaim 

Yudah Broin ]1896-1944[ the 

son-in-law of the holy Rav 

Rabbi Yitzchak Yechiel of 

Deyzh. The disciple of the holy 

Gaon the Arugas HaBosem 

of Chust. Reish Metivta at the 

yeshiva of his in-law in Deyzh 

and eventually the Rav of Iklad 

near Samoshavivar. Taught 

many students, including many 

rabbis of Hungarian cities and 

communities. Perished with his 

entire family in the Holocaust. 

88, ]1[ leaves. Stains. Partly 

original binding, slightly 

detached. The leaves are in very 

good condition. Good-very 

good general condition. 

ספר כנפי יונה. מהדורה ראשונה. פראג, תקע"ב.
עותק מיוחס חתום בחותם הגה"ק רבי חיים יהודה ברוין,

ראש ישיבה ורב העיר איקלאד, חתן הרה"ק מהרי"י מדעעש. 

הגהה אחת ותיקון הלכה בדף ס"ה בעיפרון.

רבי  הרה"ק  חתן  תש"ד[   – ]תרנ"ו  ברוין  יודא  חיים  רבי  הגה"ק 

יצחק יחיאל מדעעש. תלמיד הגה"ק הערוגת הבושם מחוסט. ריש 

מתיבתא בישיבת חותנו בדעעש ולימים רבה של איקלאד הסמוכה 

לסאמושאויואר. הרביץ תורה לתלמידים רבים, בהם רבני קהילות 

וערים בהונגריה. נספה עם כל בני משפחתו בשואה. 

]1[ דף. כתמים. כריכה מקורית חלקית, מנותקת קימעא. מצב  פח 

הדפים טוב מאוד. מצב כללי טוב -טוב מאוד. 
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 ספר החיים,
מאת רבי חיים בן בצלאל,

חברו של הרמ"א.
]סדילקאב?[, ]תקפ"ה 1825 לערך[.

ספר החיים, מאת רבי חיים בן בצלאל 
עם  הרמ"א.  של  חברו  ]מפרידברג[ 
מאפטא.  ישראל"  ה"אוהב  הסכמת 

]סדילקאב?[, ]תקפ"ה 1825 לערך[. 

הוצאת  פי  על  ס"מ.   20 דף,  ל   ,]2[
הועתקו  השער  בדף  תקע"ז.  מעזיבוז 
פרטי מהדורת מעזיבוז, תקע"ז ]1817[ 
מאפטא.  הרבי  בפקודת  שהודפסה 
בדף  בלעז  בעלים  וחתימת  רישום 

השער.

משוקם  פגם  כתמים,  חדשה,  כריכה 
באותיות  פגיעה  עם  אחרון  דף  בפינת 

בודדות, מצב בינוני-טוב.

סדר המצות,
וטעמי  דינים  פרטי  עם  מצוות   תרי"ג 
המצות, מאת רבי יעקב יוסף קאלינברג. 

ורשה, תרכ"ב 1861. מהדורה יחידה. 

עם  מצות  תרי"ג  כולל  המצות,  סדר  ספר 
חידושים  עם  מצותיה  וטעמי  דיניהם  פרטי 
רבי  וערך  ליקט  עולם,  מגיאוני  וביאורים 
יעקב יוסף קאלינברג. דפוס נ. ד. זיסבערג, 

ורשה, תרכ"ב 1861. מהדורה יחידה.

חתימת  ס"מ.   25 דף,   ]2[ פא-פד,  עה,   ,]2[
שמואל  "אברהם  בעלים  חותמות  בעלים, 
גראסס". עם הסכמת רבה של פראגה, הרה"ק 
רבי ישעיה מושקאט מראשי חסידות פולין 
והסכמת רבי יהושע טרונק מקוטנא מגודלי 

הפוסקים בפולין, בעל "ישועות מלכו".

- למד  גראסס  רבי אברהם שמואל  הרה"ח 
בבעלזא לפני מלחמת העולם השניה. בשנת 
יוסף  רבי  של  הדין  בית  על  נמנה  תש"ו 
בענייני  שעסק  בסאמבאטהעלי  גרינוואלד 
בהיותו  המלחמה.  בתום  עגינות  התרת 
במינכן נולד בנו. התגורר באנטוורפן ונפטר 

בשיבה טובה.

דף  בתחתית  בלועזית  רישומים  זמן,  כתמי 
מו, מצב טוב.

Sefer HaChaim
by Rabbi Chaim Ben 
Bezalel, a friend of the 
Rema. [Sudilkov?], [ca. 
1825] . 

Sefer HaChaim by 
Rabbi Chaim Bezalel ]of 
Friedberg[ the friend of the 
Rema. With an approbation 

by the "Ohev Yisroel" of 
Opatow. ]Sudilkov?[, ]ca. 
1825[ . 

]2[, 30 leaves, 20 cm. After 
the Mezhbizh 1817 edition. 
Copied on the title page 
are details of the Mezhbizh 
]1817[ edition which was 
printed by the order of the 

Rabbi of Opatow. Owner's 
notation and signature in 
a foreign language on the 
title page. 

New binding, stains, a 
restored blemish to the 
corner of the last leaf 
affecting some letters, fair-
good condition.  
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Seder HaMitzvos,
Taryag Mitzvos, with Pirtei 
Dinim and Ta'amei Mitzvos, 
by Rabbi Yaakov Yosef 
Kalinberg. Warsaw, 1861. 
Single edition. 

Sefer Seder HaMitzvos, with 

Taryag Mitzvos, with Pirtei 

Dinim and Ta'amei Mitzvos, with 

innovations and elucidations 

by Geonei Olam, compiled and 

edited by Rabbi Yaakov Yosef 

Kalinberg. N.D. Zissberg Press, 

Warsaw, 1861. Single edition. 

]2[, 75, 81-84, ]2[ leaves. 25 cm. 

Owner's signature, owner's 

stamps "Avraham Shmuel 
Grassas". With apporbations by 

the Rav of Prague the holy Rav 

Rabbi Yeshaya Muscat one of the 

leaders of the Polish Chassidus and by 

Rabbi Yehoshua Trunk of Kutno one 

of the greatest Poskim of Polad author 

of "Yeshu'os Malko". 

The important Rav Rabbi Avraham 

Shmuel Grassas - studied in Belz 

before World War II. In 1946 was a 

member of the Beis Din of Rabbi Yosef 

Greenwald in Sambotheli which dealt 

with Hatarat Agunos after the war. 

His son was born in Munich. Lived in 

Antwerp and passed away very old. 

Aging stains, notations in a foreign 

language on the lower part of leaf 46, 

good condition. 

למידע ופרטים 
נוספים סרקו
את הברקוד:

 For more
 information

and details
 Scan the
barcode
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גליונות בכתי"ק ציס"ע
המלא הרועים

מדינוב.
עמוסים  גדולים,  גיליונות  שבעה 

כתב  עצם  עמודים  בתשעה  וגדושים 

יד הגה"ק בעל מלא הרועים רבי יעקב 

גאונו  חידושי  מדינוב,  יאליש  צבי 

במסכת שבת והלכותיה, מסכת עירובין 

ובהלכות טריפות. 

הגה"ק המפורסם צדיק יסוד עולם רבי 

]תקל"ח- מדינוב  יאליש  צבי  יעקב 

פולין  מגאוני   ]-1824  1777 תקפ"ה, 

שימש  ביותר.  המפורסמים 

ובאדמורו"ת  ברבנות 

הוסאקוב  בגלאגוב, 

נשגב  צדיק  ובדינאוו. 

חיבורו  ע"ש  נודע  ונפלא. 

'מלא הרועים' וחיבר ספרים רבים בכל חלקי התורה הק'. 

חריף ובקי בנגלה ובנסתר. תלמידם המובהק של הרה"ק 

מקאז'ניץ  המגיד  ישראל  רבי  הרה"ק  מלובלין,  החוזה 

והרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב. רבינו הבני יששכר 

מדינוב מציין בהסכמתו 'והשם עמו שהלכה כמותו'.

סך  צידיהם.  משני  כתובים  חלקם  גדול,  דף  גיליון   ]7[

הכל ]9[ עמודי חידושי תורה ובהם מאות שורות צפופות, 

כולן בעצם כתב יד קדשו ברהיטות וכמעט ללא תיקונים. 

דיו  וכתם  כתמים  ידו.  בעצם  בשוליים  והערות  הגהות 

בשוליים. מעט בלאי ונקבי עש. הכתב קריא היטב. מצב 

כללי טוב - טוב מאוד.

Sheets Handwritten 
by the
Meloh HaRoim 
of Dinov.

Seven large sheets, nine 

pages handwritten by 

the holy Gaon author of 

Meloh HaRoaim of Dinov 

Rabbi Yaakov Zvi Yalish, 

his innovations on Tractate 

Shabbas and its laws, 

Tractate Eruvin and 

Hilchos Treifos. 

The renowned 

Holy Gaon Rabbi 

Yaakov Zvi Yalish of Dinov 

]1777-1824[ one of the most 

renowned Geonim of Poland. 

Served as Rav and Admor in 

Glagov, Husakov and Dinov. 

A sublime and wonderful 
Tzaddik. Was known after 

his Sefer 'Meloh HaRoim' 

and authored many Seforim 

on all subjects of the Torah. 

Sharp and knowledgeable in 

the Nigleh and Nistar. A 

leading disicple of the Holy 

Rav the Chozeh of Lublin, the 

Holy Rav Rabbi Yisroel the 

Maggid of Kozhnitz and the 

Holy Rav Rabbi Menachem 

Mendel of Rimnov. Rabbeinu 

the Bnei Yissachar of Dinov 

notes in his approbation that 

'Hashem is with him since 

Halacha Kemoto'.

]7[ large sheets, some of them 

written on both their sides. 

A total of ]9[ pages of Torah 

innovations with hundreds 

of dense lines, handwrittten 

entirely by him and with 

almost no corrections. 

Editings and comments on 

the margins handwritten by 

him. Stains and an ink stain 

on the margins. Some wear 

and moth perforations. The 

script is readable. Good-very 

good general condition. 
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'יעלה מעלה מעלה נשיאות חן בעיני כל רואיו' איגרת 
ברכות קודש נאדרה בקודש מאת הצדיק המפורסם

רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא,
בנו של הרה"ק רבי יוחנן ונכד הרה"ק המגיד הקדוש 
אבותיו  מכורת  בעיר  מגוריו  מימי  מטשערנאביל, 

'ראחמיסטריווקע'.

ר'  בהרב  נחום  'מנחם  של  אישי  מכתבים  ניר  גבי  על 
בתיבות  פותח  מראחמיסטריווקע'  זצוק"לל"הה  יוחנן 
'אורך ימים ושנות חיים להאי גברא רבא ויקירא מוכתר 
בכל המעלות' ושלל תארי חיבה וכבוד להרב רבי משה 
בגוף האיגרת ברכות קודש מאת  בן רבי צבי'.  אלעזר 
הרה"ק רבי מנחם נחום 'אברכהו ואומר שלום לו ורומם 
נוגה ויעלה למעלה למעלה נשיאות  ויופיע כאור  קרנו 
וכבוד  עושר  יעטרהו  והדר  הוד  רואיו  כל  בעיני  חן 
מנחם  רבינו  מודה  ובה  ממשיכה  האיגרת  תלבישהו'. 
שקיבל  והידידות  החסד  על  מראחמיסטריווקא  נחום 
מעם החסיד הנעלה, ומוסיף וכופל ברכות פיו 'ויצליחו 
משלש  ועוד  המשולשת'  בברכה  ביתו  בני  ולכל  לו 

ומוסיף מברכות קדשו באהבה.

השורה האחרונה בעצם כתב ידו ממש ובה נכתב בקודש 
באהבה בלא שום צער מנחם נחום בהרב מוהר"ר יוחנן 

זצוקללה"ה 

נכתבה ונחתמה באסרו חג שבועות שנת תר"ס.

בלתי מצוי מכתבים מאת הרה"ק רבי מנחם נחום 
רבות  שנים  בראחמיסטריווקא  מגוריו  מתקופת 

טרם עלותו לארץ הקודש.

רבי  תפארתו  שם  כבוד  המפורסם  הרה"ק 
 - ]תר"ג  מרחמסטריווקא  נחום  מנחם 

תרצ"ו[ בן הרה"ק המפורסם ציס"ע רבי יוחנן 
מרחמסטריווקא צעיר בניו הק' של הרה"ק המגיד 

באדמורו"ת  כיהן  מטשערנאביל.   הקדוש 
מרדכי  רבי  הקדושים  אחיו  עם  יחד 

עלה  תרפ"ד  בשנת  זאב.  ורבי 
עם  כיהן  בה  וגם  לירושלים 

אברהם  רבי  הצדיקים  אחריו  בניו  זאב.  רבי  הק'  אחיו 
מיהודי  רבים  באדמורו"ת.  יחדיו  שימשו  דוד  ורבי  דב 
ירושלים נהרו לחצר הק' ראחמיסטריווקא ובימיו הפכה 
לאבן שואבת לכל בני ירושלים ולרבים העולים לארץ 
ישראל בשנים האחרונות לפני מלחמת העולם השניה. 

כאחיו הק', נודע בברכות פיו הקדוש שלא שבו ריקם, 
בענוותנותו וקדושתו, ובכח עבודת תפילתו בהשתפכות 

הנפש שהמונים באו לחזות בה. 

]1[ ניר מכתבים רשמי בלאנק בלשון הקודש ובאותיות 
סימני  מקופל[  כפול  ]גיליון  ס"מ.   21X14 קריליות. 
הקיפול.  בסימן  בטקסט  חסרון  ללא  קל  קרע  קיפול. 

מצב טוב מאוד. 

'May he rise upward and 
upward in obtaining favor 
in the sight of all of those 
who see him'.
Letter of holy blessings by 
the renowned Tzaddik

Rabbi Menachem 
Nachum of 
Rachmastrivka,
the son of the holy Rav 

Rabbi Yochonon and the 
grandson of the holy 
Rav the holy Maggid of 
Chernobyl, from the time 
he lived in Rachmastrivka. 

On the personal stationery 

of 'Menachem Nachum 

BeHarav Rabbi Yochonon of 

Rachmastrivak', begins with the 

words 'longevity to Hai Gavra 

and Yakira crowned by all 
virtues and many affectionate 

titles to the Rav Rabbi Moshe 

Elazar ben Rabbi Zvi'. The letter 

contains holy blessings by the 

holy Rav Rabbi Menachem 

Nachum 'I will bless him ... 

and may he rise upward and 

upward in obtaining favor in 

the sight of all of those who see 

him...' The letter continues and 

Rabbeinu Menachem Nachum 

of Rachmastrivka expresses 

his gratitude for the charity 

and friendship he received by 

the Chassid and adds loving 

blessings 'and may he and his 

family succeed with the triple 

blessing'. 

The last line is really in 

his handwriting: with 

wholehearted love Menachem 

nachum BehaRav Yochonon...

Written and signed on Isru 

Chag Shavuos 1900. 

Letters by the 

holy Rav Rabbi 

Menachem Nachum 

of Rachmastrivka 

from the time he lived 

in Rachmastrivka 

many years before 

he immigrated to 

the Holy Land are 

u n c o m m o n . 

]1[ official stationery 

in Hebrew and 

Cyrillic characters. 

21X14 cm. ]double 

sheet, folded[ fold 

marks. A small tear 

not affecting the text 

to the fold mark. Very 

good condition. 
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וישועות,  ברכות  בלולים  ובו  קודש  מכתב 
בעצם כתב יד כ"ק מרן אדמו"ר הרה"צ

רבי משולם זוסיא 
מטשערנאביל

רבי  הרה"צ  אדמו"ר  מרן  כ"ק  קרובו  אל 
הלברשטאם  רובין  שרגא  יחזקאל  שלו' 

מצעשינוב. בני ברק, תשכ"ג.

כלה  והכנסת  חסד  צדקה,  בענייני  עוסק  המכתב 
ובו מברך כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנאביל 'שיזכו 
והרחבת הדעת'  נחת  בניהם שיחיו מתוך  לשמחת 

וברכות נוספות.
בנש"ק  הוותיקים  החסידים  גם  נזכרים  במכתב 
רבי אריה לייבוש רובין - לימים בנו ממלא מקומו 
קלאגסבאלד  צבי  חיים  רבי  המופלג  והבחור 

שסייעו ואספו סכום חשוב. 

]1[ איגרת אויר. 28X19 ס"מ. כולה בכתב ידו. ומעבר 
השני חתומה בחותמתו. כפלים קלים בשוליים. מצב 

טוב מאוד. 

Holy letter with blessings and 
salvation, handwritten by Maran 
the Admor the Tzaddik Rav
Rabbi Meshulam Zussia 
of Chernobyl
to his relative Maran the 
Admor the Tzaddik Rav Sholom 
Yechezkel Rubin Halberstam of 
Tzeshinov. Bnei Berak, 1963.

The letters deals with charity 

matter and Hachanssas Kalah 
and in it Maran the holy Admor 
of Chernobyl blesses 'may they 

merit the hapiness of their 
sons who will live in comfort 
and tranquility' and additional 
blessings . 
The letter refers to the senior 
Chassidim Rabbi Aryeh Leibush 
Rubin - his son and future 
successor and to Rabbi Chaim 
Zvi Klagsbald who assisted and 
collected an important sum. 

]1[ aerogram. 28X19 cm. Handwritten 

entirely by him. His stamp appears on 

its verso. Minor folds to the margins. 

Very good condition. 
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A basic Chassidic Sefer!

Sidduro shel Shabbas,
Ma'amarei Chassidus on the virtue of 
Sabbath by Rabbeinu the author of Be'er 
Mayim Chayim, Rabbi Chaim of Chernowitz, 
first edition, Mahlov, 1813. 

A copy of the first edition of this basic Chassidic Sefer, 

bound in a new binding and very well preserved.

The Holy Rav Rabbi Chaim of Chernowitz  )ca. 1740- 

1818(, one of the greatest Chassidic Rabbis, a leading 

disciple of the Holy Maggid of Zlotshov. Served as 

Rav in several important cities, Chernowitz first and 

foremost. Was renowned as a holy Divine man, with 

many miraculous stories attached to his name. 

Among the Chassidim it is known that after he 

immersed himself in the Mikveh on Sabbath 

eve his form would be transfomed and he 

became an inch taller. He immigrated to 

Eretz Yisroel and settled in Safed where 

he was laid to rest. His other basic Seforim 
"Be'er Mayim Chaim", "Sha'ar Hatefilah" and 
"Eretz HaChaim" had many editions and are 

cornerstones in Chassidus. 

Volume A: ]6[, 108, ]1[ leaves. 20 cm. 

Volume B: 12, 64 leaves. 20 cm. 

Stains, professional restorations, minor 
moth damage, bluish paper, new binding. 

Good-very good general condition. 

סטפנסקי חסידות - 422

מספרי היסוד של תורת החסידות!

סידורו של שבת,
לרבינו  קודש  שבת  במעלת  חסידות  מאמרי 

בעל הבאר מים חיים, רבי חיים מטשרנוביץ,
מהדורה ראשונה, מאהלוב, תקע"ג - 1813.

במהדורתו  מופיע  החסידות  בתורת  זה  יסודי  ספר 

הראשונה כרוך בכריכה חדשה ובמצב שמור מאד. 

בערך-תקע"ח(  )ת"ק  מטשרנוביץ  חיים  רבי  הרה"ק 

המגיד  של  המובהק  תלמידו  החסידות,  רועי  מגדולי 

חשובות  בערים  ברבנות  כיהן  מזלאטשוב,  הקדוש 

ובראשן טשרנוביץ. נודע כאיש אלוקים קדוש וסיפורי 

פלא מתהלכים אודותיו, בעולם החסידות ידוע כי אחר 

צורתו  משתנית  הייתה  שבת  בערב  במקווה  טבילתו 

והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  בטפח.  גבהה  וקומתו 

היסודיים  ספריו  שאר  גם  מנוחתו.  מקום  ושם  בצפת 

"באר מים חיים", "שער התפילה" ו"ארץ החיים" נפוצו 

בתורת  יסוד  אבני  והינם  רבות  במהדורות  ונדפסו 

החסידות.

כרך א': ]6[, קח, ]1[ דף. 20 ס"מ.

כרך ב': יב, סד דף. 20 ס"מ.

כתמים, עבודות שיקום מקצועיות, נזקי עש קלים, נייר 

כחלחל, כריכה חדשה. מצב כללי: טוב - טוב מאד.

סטפנסקי חסידות - 422

מספרי 
היסוד 

של תורת 
החסידות!
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המגיד מטשכנוב -
זכותא דאברהם

מהדורה ראשונה. ורשה,
תרנ"ה 1895. עותק מיוחס.

ליקוטים  דרשות  דאברהם,  זכותא  ספר 
אדמו"ר  הגאון  הרב  מאת  וחידושים 
מהדורה  מטשכנוב.  אברהם  רבי  הקדוש 
בוימריטטער,  אפרים  דפוס  ראשונה. 

ורשה, תרנ"ה 1895.

ביותר  מיוחס  ועותק  מאש  מוצל  אוד 
בפולין  לובלין  חכמי  ישיבת  לבחורי 
באש  מושלכים  קדושים  ובהם  ובשנחאי 

וצדיקים שנצלו מן העקדה. 

הסכמת  עם  ס"מ.   26 דף,   ]2[ נב,   ,]2[
הרה"ק בעל "אבני נזר" מסוכטשוב.

של  רבות  בעלים  חתימות  חותמות 
"אברהם  בהם  ביותר:  חשובים  בעלים 
מלובלין,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לימים  איגר" 
אהרן  "אשר  שמואל",  ]דנציגער?[  "ד.גר 
בערענשטיין" מלבוב, "אליעזר בן ציפורה 
ווייסבערג"  "ישראל  פלדברגר",  רייזל 
מאזורקוב הי"ד שתרם את הספר לספרית 
 ]...[ אהרן  "הב'  לובלין,  חכמי  ישיבת 
מאזורקוב" שאסף את הספר ]מן התורם[, 
אחראי "עקד ישיבת חכמי לובלין דמהר"ם 
יצחק  ישראל  "חיים  הבחור  זצ"ל"  שפירא 
ויינאכט" הי"ד מפיטרקוב עורך כתב העת 
"כרם בית שמואל" ו"אלימלך שיטץ" שזכה 
בספר מספרית ישיבת חכמי לובלין בשנת 
את  הנאצים  השחיתו  בה  בתקופה  תש"א, 
ספרייתה  את  ושרפו  לובלין  חכמי  ישיבת 
בטקס פומבי בכיכר השוק, לצלילי מוזיקה 
 20 צבאית. במשך  תזמורת  שניגנה  עליזה 
העיר,  יהודי  לעיני  הספרים,  בערו  שעות 

שהוכרחו להשתתף בטקס מזעזע זה. 
קצרים  קרעים  זמן,  כתמי  חדשה,  כריכה 

והדבקות, מצב טוב.

The Maggid of Chechnov - 
Zchutah DeAvraham,
first edition. Warsaw 1895. 
Pedigreed copy.
Sefer Zchutah DeAvraham, sermons, 
compilations and innovations by the Gaon 
Rav the Admor of Chechnov. First edition. 
Ephraim Boimritter Press, Warsaw 1895.

Remnant saved from the fire and a most 
pedigreed copy which was owned by the 
students of Yeshivas Chachmei Lublin in 
Shnaghai, including sacfed people who 
were thrown into the fire and Tzaddikim 
who were saved from it.

]2[, ]52[, ]2[ leaves. 26 cm. With an 
approbation by the holy Rav Rabbi 
Avrohom Bornsztain of Sochatchov, 

author of Avnei Nezer.

New binding, aging stains, short tears 
and gluings, good condition. 

דברי בינה
 חלק ראשון על חומש בראשית, יצא מפי 
קדוש מייסד שושלת בית ביאלא הרה"ק 
רבי  הרה"ק  בן  מביאלע  יעקב  יצחק  רבי 
רבי  הרה"ק  וחתן  משידלאווצה  דוד  נתן 
ראשון.  דפוס  מאסטראווצה.  יהושע 

לובלין תרס"ט - 1909.

הספר כולל השמטות שבאו לידי בן המחבר, 

העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק  הוא 
כלולים  כן  בדפוס.  סידורו  אחר  מלובלין, 
קדימה.  מעות  נותני  של  ארוכות  רשימות 
גזע  צדיקי  הפערנאמעראנטען:  נותני  בין 
וורקא,  ושידלובצה,  פארציווה  ביאלה,  בית 

סטולין ורשה ורבני גאוני פולין נוספים. 

קרעי  ומעט  כתמים  עש.  נקבי  דף.   ,4 קמו, 
רישומי  מקורית.  לא  חדשה  כריכה  זמן. 

בעלות. מצב טוב - טוב מאוד. 

Divrei Binah,
first section on 
Chumash Bereshis, 
by the founder of 
Biala dynasty the holy 
Rav Rabbi Yitzchak 
Yaakov of Biala the 
son of the holy Rav 
Rabbi Nosson David 
of Shidlavtza and the 
son-in-law of the holy 
Rav Rabbi Yehoshua 
of Ostrovatza. First 
Edition. Lublin, 1909. 

The Sefer contains 
omissions that became 
known to the author's 
son, the holy Rav Rabbi Avraham Yehoshua Heschil of Lublin, 
after the Sefer was prepared for printing. There are also long 
lists of subscribers, which include the names of the Tzaddikim 
of the Biala dynasty, Partziva, Shidlovtza, Vurka, Stolin and 
Resha and additional rabbis and Geonim of Poland. 

146, 4 leaves. Moth perforations. Stains and some aging tears. 
New, non-original binding. Ownership notations. Good-very 
good condition.
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צבי לצדיק,
ספרו הקדוש של צדיקא ופרישא ציס"ע 
חלקים,  ב'  מבלאזוב,  אלימלך  צבי  רבי 
בנו  בידי  בקראקא  לראשונה  לאור  יצא 
'קרן  בעל  מריישא  יהושע  רבי  הרה"ק 

ישועה'. תרפ"ה-תרפ"ח.

בדפוס  בקראקא  לאור  יצא  ראשון  חלק 
ובהשתדלות   4 מייזעליסא  לענקאוויטש, 
נכד המחבר הרה"ק רבי ישראל שפירא אב"ד 
מבלוז'וב  הנודע  האדמו"ר  ולימים  פראכניק 

בניו יורק. קראקא, תרפ"ה - 1925.
בדפוס  בקראקא,  לאור  יצא  שני  חלק 
משה  רבי  החסיד  הרבני  של  המפורסם 
הרה"ק  המחבר  נכד  בהשתדלות  דייטשער. 
גם  ריבאטיץ.  אב"ד  שפירא  אליעזר  רבי 
רבי  הרה"ק  מאת  ופתיחה  הקדמה  זה,  בחלק 

יהושע מריישא. תרפ"ח-1928. 

בחלק  שערים   2 ס"מ.   25 ד';  פה   ]2[ ק"ו   ]4
השני.  החלק  בתחילת  נוסף  ושער  הראשון 
חותמות  למדי.  מפורקות  וכריכה  שדרה 
נתן  אוהל  ביהמ"ד  ספרים  קנין  בעלות חברת 
פרנקפורט. נקבי עש יחידים. מצב טוב - טוב 

מאוד. 

Zvi Latzaddik
the holy Sefer by Rabbi Zvi 
Elimelech of Blazov. Two 
Sections. Was first published 
in Krakow by his son the holy 
Rav Rabbi Yehoshua of Reisha 
author of 'Keren Yeshuah'. 
1925-1928. 

The first section was published in 
Krakow by the Lenkowitz Press 
and by the efforst of the author's 
grandson the holy Rav Rabbi Yisroel 
Shapiro Av Beis Din of Prochnik and 
the future Admor of Blazov in New 
York. Krakow, 1925. 
The second section was published 
in Krakow by the renowned printing 
house of the rabbinic Chassid Rabbi 
Moshe Deutscher and by the efforts 
of the author's grandson the holy 
Rav Rabbi Eliezer Shapiro Av Beis 
Din of Rivatich. In this section too, 
the foreword is by the holy Rav Rabbi 
Yehoshua of Reisha. Krakow, 1928. 

]4[, 105, ]2[, 85 leaves, 25 cm. 2 
title pages to the 
first section and 
an additional 
title page at the 
beginning of the 
second section. 
Dismantled spine 
and binding. 
Ownership stamps 
of Chevras Kinyak 
Seforim Ohel 
Nosson Beis Midrash 
Frankfurt. Few moth 
perforations. Good-
very good condition. 

ספר אור עינים,
אור ראשון של שבעת ימי השבוע, 

יהודי  איש  וחיבר  קיבץ  אשר 
בהרב...  נ"י  ספרין  צבי  אליעזר 
יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק  מוה' 
קבלה  פי  על  מקאמארנא...  זלה"ה 
אמיתיות וכן איזה לקוטים של דבר 
דפוס  ראשון.  חלק  מרז"ל...  מוסר 
חיים אהרן זאפניק וחיים קנאללער, 

פרמישלה, תרמ"ב 1882.

]6[, רפב דף, 21 ס"מ. כריכה חדשה. 

הרה"ק רבי אליעזר צבי ב"ר יצחק אייזיק 
יהודה יחיאל ספרין ]1830-1898[, האדמו"ר 
השלישי בשושלת חסידות קומרנה, למד 
בילדותו את תורת הנסתר מאביו הקדוש. 
הזוהר  על  אליעזר"  "דמשק  ספר  מחבר 
מפתח  הכולל  עינים"  "אור  וספר  הקדוש, 
נוספים.  וספרים  הנסתר,  בתורת  ערכים 
והובא למנוחות  נפטר בכ"ד באייר תרנ"ח 

בעיר קומרנה.

מעט כתמים, מצב טוב-טוב מאוד.

Sefer 'Ohr Einayim'
first section, compiled and 
authored by the Jewish man 
Eliezer Zvi Safrin the son of  
Rabbi Yitzchok Esaac Yehuda 
Yechiel of Komarno ... according 
to Kabbalah and Likutim of 
Mussar by the Sages ... first 
section. Chaim Aharon Zapnik 
and Chaim Knoller Press, 
Premishla (Przemysl), 1882.

]6[, 282 pages, 21 cm. New binding.

The holy Rav Rabbi Eliezer Zvi ben 

Rabbi Yitzchok Isaac Yehuda Yechiel 
Safrin ]1830-1898[, was the third 

Admor of the Komarno Chassidic 

dynasty. As a child, he learned 

Kabbalah from his holy father. 

Author of "Damesek Eliezer" on the 

Zohar HaKadosh, and sefer "Ohr 

Einayim", and other seforim. Passed 

away on the 24th of Iyar 1898 and 

laid to rest in Komarno.

Few stains, good – very good 
c o n d i t i o n .
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ספר סגולה! תעלומות חכמה
מראזדיל  צבי  יהודה  רבי  הדור  מופת  להרה"ק 
בעל מחבר דעת קדושים, בן הרה"ק האלוקי רבי 
משה מסאמבור וחדב"נ הגה"ק האלוקי רבי צבי 
 .1889  - תרמ"ט  קאלמעא,  מזידיטשוב.  הירש 

מהדורה ראשונה.

נכדו הרה"צ רבי ישראל אב"ד דארנא חתן  חיברו 
בן בתו של  הרה"ק רבי מנחם מענדל מזאבליטוב 
המחבר. בסופו שני מכתבי תורה, השני, הוא הנשלח 

ממתיבתא דרקיעא להגה"ק המהר"ם בנעט. 
רבי  הרה"ק  עליון  מצדיקי  חשובות  הסכמות  כולל 
מבוהוש  יצחק  רבי  הרה"ק  מטשורטקוב,  משה  דוד 
והרה"ק  מסיגעט  לב  הייטב  הרה"ק  המחבר,  דוד   -
גדול  לנו  'מי  בקדשו  הכותב  מספינקא  יוסף  האמרי 
מאדמו"ר הגה"ק המפורסים מוהר"ח מצאנץ זללה"ה 
ז"ל  ל' דעת קדושים  ועכי"א שכתב בהסכמתו  זי"ע 
מי אנכי שפל אנשים להעיד על גודל יקר ערך אשר 
מלבד  וכו'  הקדושים  דבריו  להבין  זכיתי  לא  כמעט 
נלקח  ממנו  ומוסר  יראה  גם  ידבר  במרומים  אשר 

ולהורות לעם ה' דרך ילכו בה'.
חותמות בעלות 'ישראל סופר ווילחואוויץ'. 

כריכה  קל.  ובלאי  כפלים  מעט  דף.   ]1[ ח,   ,]4[
!Sefer Segulahחדשה. מצב טוב - טוב מאוד.

Ta'alumos Chochma
by the holy Rav Rabbi Yehuda 
Zvi of Razdil author of Da'as 
Kedoshim, the son of the holy 
Rav Rabbi Moshe of Sambor  and 
the son-in-law of the holy Gaon 
Rabbi Zvi Hirsch of Ziditchov. 
Kolmeya, 1889. First edition. 

Authored by his grandson the 
Tzaddik rav Rabbi Yisroel Av Beis 
Din of Dorna and the son-in-law 
of the holy Rav Rabbi Menachem 
Mendel of Zablitoc the son of the 
author's daughter. At its end, two 
Torah letters, the second was sent 

to the holy Gaon the Maharam 
Bennet. 

With important approbations by 
the holy Rav Rabbi David Moshe 
of Tchortakov, the holy Rav Rabbi 
Yitzchak of Bohush - th eauthor's 
uncle, the holy Rav the Yitav Lev 
of Siget and the holy Rav the Imrei 
Yosef of Spinka, who praises the 
author's greatness. 

Ownership stamps 'Yisroel Sofer 
Wilchowich ' . 

]4[, 8, ]1[ leaves. Some folds and slight 
wear. New binding. Good-very good 
condition.  
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ועד  החזקת  בענייני  איגרת  גלוית 
בכלל,  ובליטא  בוילנא  הישיבות 
וההשקפה  המוסר  אביר  יד  בכתב 

הטהורה המשגיח הגאון

רבי יהודה לייב חסמן,
נסיעותיו  אודות  בקצרה  המזכיר 
בליטא.  התורה  החזקת  למען 

שטוצ'ין - ליטא, תרפ"ה - 1925.

נסיעה  נחיצות  ע"ד  ידיעה  אקבל  'בטח 
להשיב'.  נחפז  הנני  אי"ה.  ש"ק  לאחר 
היא  הנמען  כתובת  נכתבה  הגלויה  בגב 
חיים  רבי  מרן  רשכבה"ג  של  כתובתו 

עוזר מווילנא. 

רבי  המשגיח  מרן  המוסר,  וגאון  גדול 

יהודה לייב חסמן )תרכ"ט - תרצ"ו. 1869 
- 1936(. מנהלן הרוחני של ישיבות טעלז 
וחברון ומגדולי בעלי המוסר בדורו. למד 
והסבא  בלאזר  יצחק  רבי  הגאונים  אצל 
נתן צבי פינקל, כמו כן  מסלבודקא רבי 
למד כשנה ב'תלמוד תורה' בקעלם אצל 
נישואיו  אחר  זיסל.  שמחה  רבי  הסבא 
שימש  וואלאז'ין.  בישיבת  כשנה  עשה 
עלה  טעלז.  ובישיבת  שטוצין  ברבנות 
הרוחני  כמנהלה  ושימש  ישראל  לארץ 
בספר  כונסה  תורתו  חברון.  ישיבת  של 
במחשבות  ביותר  חשוב  ספר  יהל,  אור 

מוסר והשקפה.

כולה  ס"מ.   14X9 מכתבים.  גלוית   ]1[
בכתב יד ובחתימת רבי לייב חסמן בר"ת. 
בול  מקום  הדואר.  חותמות  תיוק.  נקבי 

חסר. כתמי זמן קלים. מצב טוב מאוד.

Postcard letter on supporting Va'ad 
hayeshivas of Vilna, Lithuania and 
in general, handwritten by Abir 
HaMussar the Gaon Mashgiach 
Rabbi Yehuda leib Chasman, 
who shortly refers to his trip for 
supporting Torah in Lithuania. 
Shtotzin - Lithuania, 1925. 

'Surely I will receive the information about 
the necessity of the trip after the holy 
Sabbath. I hasten to reply'. Written on the 

back of the postcard is the addressee's 
address, the adress of the holy Gaon Maran 
Rabbi Chaim Ozer of Vilna. 

The Great Mussar Gaon, Maran the 
mashgiach Rabbi Yehuda Leib Chasman 
)1869-1936(, the spiritual manager of the 
Telz and Hebron yeshivas and one of the 
greatest Ba'alei Mussar of his generation. 
Studied with the Geonim Rabbi Yitzchak 
Blazer and the Saba of Slabodka Rabbi 
Nosson Zvi Finkel. In addition, he studied 
for approx. a year at the 'Talmud Torah' of 

Kelm with the Saba Rabbi Simcha Zissel. 
After his marriage, he studied for approx. a 
year at the Volozhin Yehiva. Served as Rav in 
Shtotzin and the Telz Yeshiva. Immigrated 
to Eretz Yisroel and served as the spiritual 
manager of the Hebron Yeshiva. His Torah 
was gathered in the Sefer Or Yahel, an 
important Mussar book. 

]1[ postcard letter. 14X9 cm. Handwritten 
entirely and signed )with his initials( by 
Rabbi Leib Chasman. Filing perforations. 
Postmarks. The place of the stamp is 
missing. Minor aging stains. Very good 
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הישיבות  למען  ליטא  גאוני  פעילות 
ועולם התורה באמצעות וועד הישיבות, 

בעצם כתב ידו לטוהר של הגאון הק'
רבי אהרן וואלקין

וראש  אהרן'  'זקן  שו"ת  מחבר  בעל 
למרן  שנשלחה  איגרת  פינסק.  ישיבת 
רשכבה"ג הגאון רבי חיים עוזר מווילנא.

גלוית קרטון שנשלחה לכתובת תל תלפיות, 
הגרח"ע  מרן  הגולה  בני  כל  של  רבם 
יד  בכתב  כולו  כתוב  מווילנא,  גרודז'ינסקי 
'זקן  בעל  וואלקין  אהרן  רבי  האדיר  הגאון 
כולו  ונסוב  בחתימתו,  וחתום  מפינסק  אהרן' 
לוועד  להגיע  העתידים  וכספים  צדקות  על 
הגובים  מטעם  עוזר  חיים  ולרבי  הישיבות 
שתחת סמכותו של רבי אהרן מפינסק. יצויין, 
כי המכתב אינו כולל כל עניינים אחרים ואף 

מילות פתיחה וסיום מופיעות בו במשורה. 

מפינסק  וואלקין  אהרון  רבי  האדיר  הגאון 

]תרכ"ה-תש"ב,  אהרון'  'זקן  בעל 
1865-1942[ מגדולי הפוסקים שקמו 
בליטא בין מלחמות העולם, תלמיד 
ישיבת וואלאז'ין. האיר את ישראל 
עולם  גדולי  ובפסקיו.  בתורתו 
בהלכה  שאלותיהם  בפניו  הריצו 
והאמרי  מווילנא  הגרח"ע  גם  ובהם 
אריאל.  גולת  ראשי   - מגור  אמת 
היה ממקימי אגודת ישראל בליטא 
רבות  במסגרתה  ופעל  ומייסדיה 
כמה  של  רבן  ישראל.  עם  למען 
בעיר  לכהן  שהחל  עד  עיירות 

פינסק ועל שמה התפרסם. 

כתובה  איגרת.  גלוית  ידו ]1[  בכתב  האחד  מצדה 
בלועזית  השני  ומעברה 
כתובתו המלאה של הגרח"ע 
מצב  תיוק.  נקבי  מווילנא. 

טוב מאוד. 

The activity
of the Geonim of Lithuania 
for the yeshivas and Torah 
world by means of Va'ad 
HaYeshivas, handwritten by 
the holy Gaon
Rabbi Aharon Walkin 
author of the 'Zekan Aharon' 
Shut and the Rosh Yeshiva 
of the Pinsk Yeshiva. A letter 
that was sent to Maran the 
Gaon Rabbi Chaim Ozer of 
Vilna. 

A postcard that was sent to the 
address of Maran the Gaon Rabbi 
Chaim Ozer Grodzinsky of Vilna, 

handwritten entirely 
by the great Gaon 
Rabbi Aharon Walkin 

author of 'Zekan Aharon' of Pinsk 
and with his signature, about 
funds that were raised by the 
collectors under the authority of 
Rabbi Aahron of Pinsk and that 
were to reach Va'ad HaYeshivas 
and Rabbi Chaim Ozer. It should 
be noted that the letter focuses 
solely on these matters and even 
the opening and ending words 
are scarce. 

The Great Gaon Rabbi Aharon 
Walkin of Pinsk author of 'Zekan 
Aharon' )1865-1942( one of the 
greatest Poskim of Lithuania 
between the two world wars, a 

student of the Volozhin Yeshiva. 
Lighted Yisroel with his Torah 
and Psakim. The greatest rabbis 
sent him their halachic questions 
including the Gaon Rabbi Chaim 
Ozer of Vilna and the Imrei Emes 
of Gur. Was one of the founders 
of Agudas Yisroel in Lithuania 
and did a lot of good work for Am 
Yisroel as its member. the Rav 
of several cities until he became 
the Rav of Pinsk.

]1[ postcard letter. Written on one 
of its sides and on its other, the 
full address of the Gaon Rabbi 
Chaim Ozer of Vilna in a foreign 
language. Filing perforations. 
Very good condition.  

מקבץ ]3[ מכתבים מאת הגאון
רבי יחזקאל אברמסקי, עם חתימת כתב ידו.

תשכ"ט-תשל"ה, 1969-1975.

"וזכות המצוה הגדולה תגן עליו להתברך מאת ה' המטהר עמו 
בחתימת  מכתבים   ]3[ עולם".  עד  דמיטב  מילי  בכל  ישראל 

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי:

* ]1[ דף, נייר רשמי של המרכז הארצי למען טהרת המשפחה, 
28 ס"מ. ירושלים, 1969. מכתב ל"אחינו היהודי שבכל מקום" 
בקריאה לסייע בידי רבי יוסף יהושע פרידמן, רב בית הכנסת 
המרכזי בבני ברק, במהלך מסעו לגיוס כספים למטרת חיזוק 
כתיבה,  במכונת  מוקלד  מכתב  בישראל.  המשפחה  טהרת 

אנגלית, עם חתימת כתב ידו של הרב אמברמסקי.
סימני קיפול וקרע לאורך קו הקיפול, כתמים, מצב בינוני.

טהרת  למען  הארצי  המרכז  של  רשמי  נייר  דף,   ]1[  *
להרב  מכתב   .)1975( תשל"ה  ירושלים,  ס"מ.   28 המשפחה, 
למפעל  לסייע  בקריאה  אנטוורפן,  של  הראשי  רבה  מדליה, 
שנקלע  המשפחה,  טהרת  למען  הארצי  המרכז  של  הקדוש 
למשבר כלכלי חמור. מכתב מוקלד במכונת כתיבה, אנגלית, 
עם שורה של ברכה וחתימה בכתב ידו של הרב אמברמסקי.

סימני קיפול, מצב טוב מאוד.

ידו של הרב אברמסקי ובחתימתו.  * ]1[ גלויה, כולה בכתב 
מלון  למנהל  נשלחה  הגלויה   .)1975( תשל"ה  ירושלים, 
"המרכז" בירושלים, מתוך הכרת טובה על הזמנתו להתארח 

במלון בחג הפסח.
כתמים קלים, מצב טוב.

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי )תרמ"ו - תשל"ו, 1886-1976( בעל 
'חזון יחזקאל' על התוספתא. רבה של סלוצק, ולאחר מכן גאב"ד 
לונדון. בשנותיו האחרונות התגורר בשכונת בית וגן בירושלים 
וכיהן כאחד מראשי ישיבת סלבודקה )בני ברק(, כאחד ממנהיגי 
היהדות החרדית ומראשי מועצת גדולי התורה, כאחד מנשיאי 
ארגון "אתרא קדישא", כנשיא "ועד הישיבות"  וכן כנשיא של 

המרכז הארצי לטהרת המשפחה.
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Collection of [3] letters by 
the Gaon Rabbi Yechezkel 
Abramski
,with his handwritten 
signature. 1969-1975.
"May the merit of the great Mitzvah 
shall protect him to be blessed by 
G-d who purifies his people with 
all Milei DeMeitav for all eternity". 
]3[ letters signed by the Gaon Rabbi 
Yechezkel Abramski:

* ]1[ leaf, official stationery of the 
national center for the purity of 
the family, 28 cm. Jerusalem, 1969. 
A  letter to "our Jewish brothers 
anywhere"calling to assist Rabbi 
Yosef yehoshua Friedman, Rav of 
the central synagogue of Bnei Berak, 
in his fundraising campaign for 
strengthening Taharas Hamishpacha 
in Israel. A typewritten letter, English, 
with Rabbi Abramski's handwritten 
signature. 

Fold lines and a tear along the fold 
line, stains, fair condition. 

* ]1[ leaf, official stationery of the 
national center for the purity of the 
family, 28 cm. Jerusalem, )1975(. Letter 
to Rabbi Medaliah, the Chief Rabbi of 
Antwerp, calling to assist the national 
center for the purity of the family, 
which was plunged into a serious 
financial crisis.  A typewritten letter, 
English, with a line of blessing 
handwritten by Rabbi Abramski and 
with his handwritten signature.  
Fold lines, very good condition. 

* ]1[ postcard, handwritten entirely 
by Rabbi Abramski and with his 
signature. Jerusalem, )1975(. The 
postcard was sent to the manager 
of "HaMerkaz" Hotel of Jerusalem, 
expressing gratitude for his 
invitation to stay in the hotel on 
Passover . 
Minor stains, good condition. 

Letter handwritten by the Rosh Av 
Beis Din
Rabbi Zelig Reuven Bengis 
to assist with the Pidyon Shvuyim 
(redemption of captives) of two 
brothers who were arrested.
Kislev [1944].

"Please do anything you can for this great 
Mitzvah since I know from reliable sources 
that their behavior is honest and they had 
nothing to do with the corrupt matters 
and how great is the goodness promised to 
those who observe this Mitzvah of Pidyon 
Shvuyim". A letter that was sent to the 
Jerusalem activist Rabbi Moshe Glickman 
Porush, in which the Rosh Av Beis Din 
asks for his help in releasing the brothers 
Shabtai and Reuven Zecharya. The letter 
is hand-signed by the Rosh Av Beis Din 
himself, which is most uncommon since 
most of his letters were signed with a 
stamp formatted like his signature. 
]1[ leaf, official stationery, 21X13 cm. 
Handwritten and signed by the Rosh Av 
Beis Din Bengis and with his stamp. 
Fold mark, stains on the right side of the 
leaf, good condition. 

מכתב בעצם כת"י הראב"ד
רבי זעליג ראובן בענגיס

לסייע בפדיון שבויים של שני אחים 
שנעצרו.

ירושלים, כסלו תש"ה ]1944[.

למען  ידיו  לאל  שיש  מה  לעשת  "אנא 
מגברי  לי  מאמנים  כי  הלזו  רבה  מצוה 
להם  ואין  ישרה  התנהגותם  כי  מהמני 
רב  ומה  הנשחתים  לענינים  שייכות  שום 
טוב הצפון להמקיים מצות פ"ש ]- פדיון 

שבוים[ כידוע". 
ראובן  זעליג  רבי  הגאון  מרן  הראב"ד 
 .)1953  -  1864 )תרכ"ד - תשי"ג.  בענגיס 
העדה  וראב"ד  ירושלים  רבני  מגדולי 
החרדית. נולד בשניפישוק לאביו רבי צבי 
הירש. כבן שבע עשרה שנים החל ללמוד 
בישיבת וואלאז'ין המעטירה שם נתקשר 
)שכינהו  הנצי"ב  לרבו  אהבה  בעבותות 
לרבנות  נסמך  הגרז"ר  חי'(.  'ש"ס  בחיבה 
יצחק  רבי  הנצי"ב,  ישראל:  מאורי  ע"י 

אלחנן ספקטור, והגר"ח מבריסק.
]1[ דף, ניר רשמי, 21X13 ס"מ. בכתב ידו, 

חתימתו וחותמו של הראב"ד בענגיס.
סימן קיפול, כתמים בצד הימני של הדף, 

מצב טוב.
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בידי  חולקו  ישראל  לארץ  שנשלחו  צדקה  מעות  חשבון 
הרה"ק רבי ישראל אברהם אלטר לאנדא

אב"ד ק"ק עדעלין וחתן הרב הקדוש מופת הדור רבי ישעי'לי 
מקערעסטיר. 

'מעות הקודש נמסר בידי אדמו"ר שליט"א ג' תזריע תרפ"ט'. 'הנה 
שלחתי אתמול המעות סך הזה על ידי הפאסט טשעק על אדרעס 
שלכם בירושלים בע"ח יום ג' תזריע תרפ"ט הק' ישראל אברהם 

אלטר לאנדא רב אב"ד דפה ק"ק עדעלין יצ"ו'. 

מקורית  מעטפה  מצורפת  בעדעלין.  הקהל  חשובי  ברשימה 
החומות.  שומרי  לכולל  שנשלחה  לנדא  הגרי"א  של  בלאנק  עם 

ירושלים, פלסטינה. 

]2[ פריטי ניר: 
וחתימתו  ידו  כתב  בעצם  ארוכות  שורות  ס"מ.   34X21 דף   ]1[

וחותמתו. קרעים בסימני קיפול.
]1[ מעטפת ניר קרועה בצדה. 

מצב טוב - טוב מאוד. 

Sefer 'Lucho Eidut',   collection of 
manuscripts about the controversy about 
the amulets of Rabbi Yonoson Eibenschütz. 
Published by Levine-Epstein brothers 
Press. Warsaw, [early 20th century]. 

160 pp. 19 cm. Year of printing is not noted. Stereotypical 
printing of the 1885 Warsaw edition. On the title page, 
the handwritten signature of the holy Rav Rabbi 
Meir Yosef Rubin of Kerestir, beloved grandson and 
successor of the Holy Rav and wonder worker Rabbi 
Yeshaye'le of Kerestir. His stamps is on the flyleaf.

The holy Rav Rabbi Meir Yosef of Kerestir )1878-1944(, 
son of the holy Rabbi Baruch of Brizdovitz, grandson 
of the righteous sages of Koznitz, Lizhensk, Ohr 
LaShemayim, Ropshitz, Linsk, Ziditchoiv, Komarno and 
many more. A disciple of the holy Gaon of Mad author 
of the 'Levushei Mordechai'. Married the righteous 
Rebbetzin Rivka Tzirel 
daughter of the Holy Rav 
Rabbi Avraham son and 
successor of the holy 
Rav and wonder worker 
Rabbi Yeshaye'le of 
Kerestir. For 6 years he 
lived with his father-in-
law the Holy Rav Rabbi 
Yeshaye'le and basked in 
his warm righteousness 
and holiness and who 
showed him much 
affectionation.

Front binding, title page, 
and ]7[ last leaves are 
detached. Blemishes to 
binding, tear to the title 
page and blemish to its 
lower part not affecting 
the text, aging stains. 
Fair condition.

בעניין  כתבים  קובץ  עדות,  לוחות  ספר 
יהונתן  רבי  של  הקמיעות  אודות  המחלוקת 
לעווין- האחים  והוצאת  דפוס  אייבשיץ. 

עפשטיין, ורשה, ]תחילת המאה ה-20[. 

דפוס   - הדפוס  שנת  ציון  ללא  ס"מ.   19 עמ',   160
השער  בדף  תרמ"ה.  ורשה  מהדורת  של  סטריאוטיפי 
עם חתימת כתב יד קודשו של הרה"ק רבי מאיר יוסף 
רובין מקערעסטיר, נכדו אהובו וממשיך דרכו בקודש 
של הרה"ק רבן ואוהבן של ישראל צדיק עושה פלאות 

רבי ישעיהל'י. בדף הפורזאץ חותמות שלו.
]תרנ"ט-תש"ד  מקערעסטיר  יוסף  מאיר  רבי  הצדיק  הרה"ק 

נכד הצדיקים  1878-1944[ בן הרה"ק רבי ברוך מבריזדאוויץ, 
לשמים,  אור  מליזענסק,  מקאזניץ,  ארץ,  מצוקי  הקדושים 
רופשיץ, לינסק, זידיטשויב, קאמארנא ועוד למעלה בקודש. 
את  לאשה  נשא  מרדכי'.   'לבושי  בעל  ממאד  הגה"ק  תלמיד 
הרבנית הצדקת מרת רבקה צירל בת הרה"ק רבי אברהם בנו 

ממשיכו בקודש של הרה"ק הצדיק עושה פלאות, אוהבם 
ורבם של ישראל רבי ישעיה'לה מקערעסטיר.  במשך 
שש שנים היה סמוך על שולחן חותנו זקינו הרה"ק רבי 
ישעי'לע והתבשם מאור צדקתו וקדושתו אשר הראה 

לו חיבה יתירה וזכה אצלו לקרבה מרובה.
הבחינו  ישעי'לע,  רבי  הרה"ק  של  הסתלקותו  לפני 
יאריך  לא  אברהמ'לע  רבי  שבנו  קדשו  ברוח  שחוזה 
ימים על ממלכתו, על כן סמך את ידיו על נכדו אהוב 
את  וימשיך  מקומו  את  ימלא  הימים  שברבות  נפשו, 

דרכו בקודש.
הגיע  לישועות,  שנזקקו  אנשים  איך  מסופר  רבות 
אליהם זקינו הרה"ק רבי ישעי'לע מקערעסטיר בחלום, 
ואמר להם לבוא לנכדו ממלא מקומו ושם יוושעו. גם 
הק',  הציון  על  שהשטתחו  החסידים  זקני  על  מסופר 
ושם נרדמו ונתגלה להם רבי ישעי'לע ואמר להם, מה 
אתם מחפשים כאן למעלה, רדו למטה אצל נכדי ושם 

תיוושעו.

אחרונים  דפים  ו]7[  שער  דף  קדמית,  כריכה 
השער  בדף  קרע  בכריכה,  פגמים  מנותקים, 
ופגם בתחתיתו ללא פגיעה בטקסט, כתמי זמן, 

מצב בינוני.

The holy Rav Rabbi Yisroel Avraham Alter Landau 

Av Beid Din of Edelin and the son-in-law of the 

holy Rav of Kerestir author of 'Chassan Yeshaya'. A 

disciple of the holy Gaon Rabbi Yehuda Greenwald 

of Satmar. For almost twenty years he lived near his 

father-in-law in Kerestir, following him constantly. 

Nevertheless, he did not become involved with the 

matters of the masses who came and purely taught 

Torah all the days. .

]2[ paper items:
]1[ leaf 34X21 cm. Lengthy lines handwritten and 
signed by him and with his stamp. Tears along the 
fold lines. 
]1[ paper envelope torn in its side. 
Good-very good condition.  
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מקבץ אגרות גדול מאת
מאיר  יצחק  רבי  אדמו"ר  כ"ק 

ממעזבוז - חיפה
אב"ד  רבינוביץ  נחום  רבי  הגאון  לחותנו 
בארה"ב  ואדמורו"ת  רבנות  בענייני  חיפה, 
רובם  משפחתיים,  ועניינים  הקודש  ובארץ 
באגרות אויר ומיעוטם בניר מכתבים רשמי 
פתח  ולימים  בברונקס  ממעזבוז'  הרבי  של 
בה  והקים  בחיפה  עבאס  ברחוב  חצרו  את 
אבן  שהיה  ישראל'  'אוהב  מדרשו  בית  את 

שואבת בעיר חיפה.

נחום  רבי  הגאון  לחותנו  שלח  המכתבים  את 
אדמו"ר  כ"ק  של  בנו  חיפה,  אב"ד  רבינוביץ 
בחלק  ליניץ,  מגזע  מקונטיקוזבה  פינחס  רבי 
מוסיף  והוא  הרבנית  זוגתו  כותבת  מהמכתבים 
המכתבים,  בין  ארוכות.  שורות  השני,  מהעבר 
כספי  חלוקת  על  אמון  שהיה  כמי  מתאר,  הוא 
מזכיר  היותו  מתוקף  לאדמורי"ם,  רבים  צדקה 
אגודת האדמורי"ם והרוח הפעילה באגודה, על 
מסאטמאר  לרבי  יחס  כולל  שונים,  אדמורי"ם 

ואחרים. 

מכתבים  ניירות  מיעוטם  אויר.  אגרות   ]15[
רשמיים. רובם כתובים משני עבריהם. מצב טוב 

מאוד. 

Account of charity money that was sent to 
Eretz Yisroel and were distributed by the 
holy Rav
Rabbi Yisroel Avraham Alter Landau
Av Beis Din of Edelin and the son-in-law 
the holy Rav Rabbi Yeshaya'le of Kerestir. 

'The holy money was given to the Admor Shalita 

the third of Tazri'ah 1929' 'I sent yesterday the 

money this amount by the post check to your 

address in Jerusalem Tuesday Tazri'ah 1929 

Yisroel Avraham Alter Landau Rav Av Beis Din of 

Edelin'. 

The list includes important members of the 

Edelin community. Enclosed is the original 
envelope with the letterhead of the Gaon Rabbi 

Yisroel Avraham Alter Landau that was sent to 

Kollel Shomrei HaChmos. Jerusalem, Palestine. 

Large collection of letters from
the Admor Rabbi Yitzchak Meir 
of Mezhbiz Haifa
to his father-in-law the Gaon Rabbi Nachum 
Rabinowitz Av Beis Din of Haifa, on matters of 
Rabbanut and Admorot in the USA and Israel and 
family matters. Most are aerograms and some on the 
official stationery of the Rabbi of Mezhebiz in the 
Bronx. Later he established his courtyard on Abbas St. 
in Haifa and founded his Beis Midrash 'Ohev Yisroel'.

The letters were sent to his father-in-law the Gaon 

Rabbi Nachum Rabinowitz Av Beis Din of Haifa, son of 

Rabbi Pinchas of Kontikozvah of the Linitz dynasty. 

Some of the letters were written by his Rebbetzen and 

he added lengthy lines on the other side. Among the 

letters, he describes, as the person who was responsible 

for distributing  charity money to Admorim, being the 

secretary of Agudas HaAdmorim and its life and soul, 
various Admorim, including the Rabbi of Satmar and 

others.

]15[ aerograms. Few on official stationery. Most written 

on both sides. Very good condition.
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'השם יתברך יהיה בעזר כבוד מעלתו בכל עסקיו'. 
שפע ברכות מעם הרב הקדוש פועל ישועות

רבי אברהם שלום מסטראפקוב
בן הרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא.

איגרת ברכות בכתב קדשו ובחתימתו של הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב 
בנו של הרה"ק הדברי יחזקאל, הידוע בכוחו להשפיע ישועות ורפואות וזרע של 

קיימא. קאשוי, תרצ"ה. 

מכתב גלויה, עמוס וגדוש בברכות מאליפות, כתוב וחתום בחתימתו הטהורה הרה"ק 
עושה פלאות רבי שלום מסטראפקוב בעל 'דברי שלום' בנו יקירו 

וחביבו של הרה"ק ה'דברי יחזקאל' משינאווא, אשר העיד על 
גדלות נשמת בנו מסטראפקוב והבטיח כי יפעל ישועות רבות 
בפרט בענייני פקידת עקרות וחשוכי בנים. בימיו נושעו אלפי 

ישראל מברכותיו שהאציל לרבבות באי שער עירו.

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

'אברהם משה' או בשינוי 'משה אברהם'.
בשולי האיגרת כותב בשנית 'מצפה לבשר 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.
בלטינית.  הרבי,  נוספת של  חותמת  בעברו השני של המכתב, 

וכן חותם בית הדואר קושיצא היא קאשוי.

אבי  מסטראפקוב  שלום  אברהם  רבי  המפורסם  הקדוש  הרב 
רבי  הרה"ק  של  בנו  ת"ש[   - ]תרי"ז  סטראפקוב  שושלת 
הוא  כי  עליו  שאמר  יחזקאל'  'דברי  בעל  משינאווא  יחזקאל 

בעל נשמה גבוהה שעל ידה יוושעו רבבות מישראל. 

14.5X10.5 ס"מ. סימן קיפול במרכז. כתמים שונים. מצב טוב 
מאוד.

'May Hashem 
Yisborach aid his honor 
with his business'.
An abundance of 
blessings by the holy 
Rav the wonder-
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: 
 הק' שלום הלברשטאם בן אאמו"ר הר"הצ
זצ"ל .משינאווע 

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.

91

מחיר פתיחה:   $4,000



כל  עם  נחת  ורוב  והצלחה  ברכה  'שנת 
יוצאי חלציו'.

מכתב ברכות נפלא לשנה החדשה מאת
הרה"ק רבי חיים מקאסוב

דוד  רבי  מבראשוב  הנודע  הגאון  אל 
וחבר  דעניא'  'אפרקסתא  בעל  שפערבער 

מועצת גדולי התורה. קאסוב, תרצ"ו. 

בשנת 'ברכות חיים' כותב הרה"ק רבי חיים מקאסוב 
של  רבה  שפערבער,  דוד  רבי  המפורסם  הגאון  אל 
ברומניה,  התורה  ואדירי  מגדולי  בראשוב,  העיר 
וויז'ניץ. המכתב איגרת  בית קאסוב  מחשובי חסידי 
של  בספרן  ויחתם  ויכתב  החדשה,  לשנה  שלומים 
ומאושרים  נעימים  טובים  לחיים  לאלתר  צדיקים 
ורוב  והצלחה  ויתברך ממקור הברכות לשנת ברכה 
יעזור  והשי"ת  שיחי'  כב"ב  ועם  יוצ"ח  כל  עם  נחת 
הרחבת  מתוך  תמימה  ה'  תורת  ללמוד  שיוכל  לו 
והשי"ת  לטובה  נפשו  עם  כאשר  והזמן  הדעת 
וירושלים עיר קדשינו  ציון  לנו לראות בבנין  יעזור 
ידידו  ולגאולתנו  ונזכו לשמוע קול שופר לחירתונו 
לישועה  ומצפה  כה"י  בעדו  המעתיר  וח"ה  דושת"ה 
- הק' חיים בהרב הצדיק מקאסוב.... שורת החתימה 
והתיבות האחרונות, בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק 

מקאסוב.

הרה"ק רבי חיים מקאסוב ]השני[ בנו של הרה"ק רבי משה בן הרה"ק רבי יעקב שמשון 
לשם  הייתה  קאסוב,  בית  בדרך  עבודתו  בבראד.  אברהם  המחזה  הגה"ק  וחתן  מקוסוב 
ולתהילה. רבים מהגלילות הסמוכות נהרו לחצרו הק' לחזות בתפילותיו ולהתברך מברכותיו. 

]1[ ניר שורות חתום בראשו בחותם הרבי, כעין ניר רשמי. 22X14 ס"מ. כתב סופר, חתימת 
ידו הטהורה של הרבי. כתמים קלים. מצב טוב מאוד. 

'A year of blessing and 
success and Nachas with all 
his descendents'. 
A wonderful letter of 
blessings for the New Year by 
the Holy Rav 
Rabbi Chaim 
of Kosov
to the renowned Gaon of 
Barashov
Rabbi David 
Sperber author of 'Afarkesta 
DeAnya' and a member of 
Moetzes Gedolei HaTorah. 
Kosov, 1936. 
In the year of 'Birchot Chaim', the 

holy Rav Rabbi Chaim of Kosov writes 

to the renowned Gaon Rabbi David 

Sperber, the Rav of Barashov, one of the 

greatest rabbis of Romania, and one 

of the important Chassidim of Kosov 

Vizhnitz. The letter contains blessings 

for the New Year, mey he be written and 

signed in the book of the Tzaddikim for 

a good, pleasant and happy life and be 

blessed from the source of all blessings 

for a year of blessing and success and 

Nachas with all his descendents and 

all the members of his family and may 

Hashem Yisborach help to study Toras 

Hashem Temima ... 

and may Hashem 

Yisborach help us 

see the building 

of Zion and 

Jerusalem our holy 

city and may we 

merit to hear the 

voice of the Shofar 

for our freedom 

and redemption 

his friend ... who 

prays for him and 

looking forward 

to salvation - 

Chaim Baharav 

Hatzaddik of 

Kosov ... the line of 

the signature and 

the last words are 

handwritten by th 

eholy hand of the 

Holy Rav of Kosov.   

]1[ lines paper 

stamped on its 

upper part with the Rabbi's stamp, as 

an official stationery. 22X14 cm. Scribal 
script, with his pur handwritten 

signature. Minor stains. Very good 

condition . 
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Letter of blessings 
in rare and special 
language, handwritten 
entirely by the holy Rav
Rabbi Itzikel
of Pshevorsk
who writes inspiringly: 
"May you merit a life of 
satisfaction and may 
you have Harchavas 
HaDa'as DeKedusha 
with all of Yisroel". 

The letter also contains warm 

and uplifting blessings for 

good health: 'I shall bless 

you wholeheartedly with 

the blessing of a layman that 

you live in good health with 

ypur wife and your daughter 

and her husband and their 

offspring and may you merit 

a life of satisfaction and 

may you have Harchavas 

HaDa'as DeKedusha with all 
of Yisroel'. The entire letter is 

handwritten by his holy hand 

and with his holy signature. 

The holy Rav Rabbi Itzikel of 

Pshevorsk ]1882-1977[, one 

of the greatest Tzaddikim 

whose figure illuminated the 

sky of Chassidism. His father 

Rabbi Naftali Elimelech, 

a descendant of the holy 

Rav author of the Noam 

Elimelech. The nephew and 

close disciple of the holy Rav 

Rabbi Yechezkel Sheraga of 

Shinava. He later moved to 

the city of Pshevorsk, after 

which he was named and 

became famous. With the 

outbreak of World War II, 

he fled to Siberia with his 

daughter and son-in-law 

and successor the holy Rav 

Rabbi Yankeli. His wife and 

all their other descendants 

were murdered by the Nazis. 

After the war he settled for 

several years in Krakow and 

Paris. In 1957 he settled in 

Antwerp and there gathered 

around him a community of 

Chassidim. Was a renowned 

miracle-worker .

]1[ official stationery of Maran 

the holy Rav handwritten and 

signed by him. 21X14 cm. Fold 

marks. 

Enclosed is ]1[ original paper 

envelope of the holy Rav 

of Pshevorsk. Torn in its 

margins. Good-very good 

condition .

ומיוחדת, כתובה  נדירה  איגרת ברכות בלשון 
כולה בעצם כתב יד קודש הרה"ק ציס"ע

רבי איציק'ל מפשעווארסק
הכותב במילים מפעימות: 'תזכה לחיי נחת ויהי' 

לך הרחבת הדעת דקדושה בכלל ישראל'.

בתוך האיגרת גם ברכות מאליפות ומרוממות לבריאות 
השלמה ובלשון קדשו בכתב ידו 'אברכך מקירות לבי 
בשלימות  שתהי'  רצון  יהי  בראשית  הדיוט  בברכת 
בעלה  עם  תחי'  ביתך  עם  וגם  זוגתך  עם  הבריאות 
ויוצאי חלציהם שיחי', ותזכה לחיי נחת והיו לך הרחבת 
כתובה  האיגרת  כל  ישראל.  בכלל  דקדושה  הדעת 
הקדושה.  ידו  בכתב  בברכות  קדשו  יד  כתב  בעצם 

וחותם בחתימת יד קדשו.

הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק, ]תרמ"ב-תשל"ז[ 
שמי  את  האירה  דמותם  אשר  הצדיקים  מגדולי 
אחיינו  אלימלך.  הנעם  הרה"ק  מצאצאי  החסידות. 
משינאווא.  יחזקאל  רבי  הרה"ק  של  הקרוב  ותלמידו 
שמה  ועל  פשעווארסק  בעיר  להתגורר  עבר  לימים 
והתפרסם. עם פרוץ המלחמה ברח לסיביר עם  כונה 
יתר  יענקלי'.  רבי  הרה"ק  מקומו  ממלא  וחתנו  ביתו 
הנאצים  ע"י  נרצחו  ע"ה,  והרבנית  הרבים  צאצאיו 

ימ"ש. הי"ד.
לאחר המלחמה התיישב בקראקא ובפריז עד שקבע 
עדת  סביבו  התאספו  שם  אנטוורפן,  בעיר  מושבו 
חסידים מבקשי השם. בכל העולם יצא קוו, ומקצווי 
בעבודת  לראות  המאירים,  לשולחנותיו  נהרו  ארץ 
עורך  שהיה  מלכה'  'מלווה  בעתות  בייחוד  קדשו, 
עברו  משנים  צדיקים  סיפורי  סיפר  עת  בקדושה, 
פירות  עשו  ברכותיו  חפניים.  מלא  המסורה  והנחיל 
ושורש, ורבים רבים הישועות המסופרות, מה שפעל 

ועשה למעלה מדרך הטבע ממש.

]1[ ניר מכתבים רשמי של מרן הרה"ק כולו בכתב ידו 
ובחתימתו. 21X14 ס"מ. סימני קיפול.

מצורפת ]1[ מעטפת ניר מקורית רשמית של הרה"ק 
מפשעווארסק. קרועה בשוליה.

מצב טוב -טוב מאוד.
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בשפע  וגדושה  עמוסה  מופלאה,  ברכות  איגרת 
ברכות פי צדיק יסוד עולם הרב הקדוש המפורסם

מפשעווארסק  יצחק  משה  רבי 
אנטווערפען,

הטהורה  ידו  ובחתימת  קדשו  בכתב  הכותב 
ולפרנסה  לבריאות  הגון,  לזיווג  להצלחה, 

בהרחבה.

תיכף  והוא מחל  הנאמנים  מידידיו  לאחד  נשלח  המכתב 
שנה  'תחל  טהור  מפי  שיצאו  נאמנות  בברכות  ומיד 

בברכותיה לכל בית ישראל ובתוכם לכבוד ידידי היקר..

ככל  וכנודע  האלו,  כדברים  הרה"ק  כותב  המכתב  בגוף 
ברכת  אברכך  בשמים:  וקיימו  גזרו  כך  מפיו,  היוצא 
]כמו  יו"כ  נאך  זיך  ווינטשען  יודין  וויא  אזוי  הדיוט 
שאתה  כיפור[  יום  אחרי  ומתברכים  מברכים  שיהודים 
אגוט  גיבעטין  אויס  האבען  בתכם  ועם  זוגתך  עם  יחד 
גיבענטשעט יאהר מיט בריאות השלימות ובפרנסה טובה 
מכוסים  ל...ותהיו  במהרה  טוב  זיווג  ועם  ובניקל  ורחבה 
מכל עין הרע חס ושלום וירום קרנך ומזלך בקרב כלל 
דידן  ל...במהרה  טוב  זיווג  השי"ת  שיזמן  ויה"ר  ישראל 

וירום קרנו בקרוב בכלל ישראל.

בהמשך המכתב כותב הרה"ק רבי איציק'ל מדוע לא ענה 
על המכתב מייד ומספר כי לא היה בבריאות ל"ע ואף היה 
וכך סובב  ימי תשובה.  בימים של עשרת  אצלו דוקטור 

והולך 

ידו  בכתב  כולו  הרה"ק  מרן  של  רשמי  מכתבים  ניר   ]1[
וסימני  קלים  קרעים  בלאי,  ס"מ.   21X14 ובחתימתו. 

קיפול. מצב טוב -טוב מאוד.

Wonderous letter of blessings, laden with 
an abundance of blessings by the Tzaddik, 
the renowned holy Rav

Rabbi Moshe Yitzchak of Pshevorsk 
Antwerp,
for success, Zivug Hagun, health and 
livelihood, handwritten and signed by the 
Rav. 

The letter was sent to one of his loyal friends and 

immediately begins with warm blessings "may 

the year begin with its blessings for the entire 

Beis Yisroel and my dear friend amongst them..."

In the body of the letter, additional blessings: "I 

bless you with the blessing of a layman azoi viya 

yudin vintshen zich nach Yom Kippur ]like Jews 

bless and are blessed after Yom Kippur[ that you 

and your wife and daughter haven ois givetin agut 

giventshet yahr mit health and good livelihood 

and a good Zivug ... and may you be protected 

from the Evil Eye and have good luck ..."

Later in the letter, the holy Rav Rabbi Iztikel 
explains why he had not responded immediately 

and recalls that he had not felt good and was even 

visited by a physician on the days of Aseres Yemei 

Teshuvah. With his handwritten signature. 

]1[ official stationery of Maran the holy Rav 

handwritten and signed by him. 21X14 cm. Wear, 

small tears and fold marks. Good-very good 

condition. 
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שהיה  הקידוש  גביע 
הקדוש  להרב  שייך 
שמו מפוארים לו דומיה 

תהילה
דוד  רבי 

מלעלוב,
הרה"ק  תלמידי  מגדולי 

הרבי מלובלין 'החוזה',
ומייסד שושלת הקודש 

לבית לעלוב. 

על  ונתמך  עומד  גדול,  כסף  גביע 

גבי שלוש גולות כסף טהור, בו עבד 

עבודתו הטמירה בקודש הרב הקדוש 

רבי דוד מלעלוב, בו העיד שמים וארץ 

מלכותו יתברך של מלך מלכי המלכים. 

דור  נכדיו  במשפחת  נשמר  הגביע 

כפי האישור המצורף למטה.  דור,  אחר 

ביקשו  המאוחרים  מהדורות  צדיקים 

הגביע,  בזה  להשתמש  כפעם  מפעם 

לגבי  בינה  בני  חסידים  הערת  ותצויין 

שלוש גולות הכסף המחזיקות את הגביע 

הקדוש, שהמליצו על מאמרו המפורסם של 

הרה"ק מלעלוב על הפסוק 'והייתם לי סגולה 

מכל העמים', על סגולת ומעלת בני ישראל 

ה'סגול',  כניקוד  הינם  אשר  קדושים 

נותרים  השתנות,  ובכל  מצב  שבכל 

במעלתם ובקדושתם על פני כל האומות. 

ספרי החסידות, הקבלה והסוד, מלאים וגדושים 

במקורות על קדושת חפצי הצדיקים.

נטעמה מעט קצה המטה ביערת הדבש, קחנו 

משם. ישמע חכם ויוסף לקח:

הפסוק  על  פ"א  השירים  שיר  רבה  מדרש  ב 

לריח שמניך טובים:

ובית מדרשו של ר"א היה עשוי כמין ריס ואבן 

אחת היתה שם והיתה מיוחדת לו לישיבה, פעם 

אחת נכנס ר' יהושע התחיל ונושק אותה האבן 

שישב  וזה  סיני  להר  דומה  הזאת  האבן  ואמר 

עליה דומה לארון הברית...

חתם סופר פרשת תולדות:

ואלו  ר"פ  בירושלמי  דמשמע  נלע"ד  ...אבל   "

מגלחין דבמלבושיו של אדם נאצלים מקדוש 

של הלובש וה"ה בהיפוך והלובש אותם אחריו 

בסוד  ולמוטב  לטוב  הרוח  מאותו  עליו  יאצל 

שנאצל  כשם  מבניו...  תחתיו  ילבשם  אשר 

עכשיו  ה"ה  שלי  מחמדה  מלבושים  ע"י  עליו 

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..."

שלמה  רבי  בן  אברהם  רבי  אישור  מצורף 

בידרמן נכד הרה"ק רבי אלעזר מנדל מלעלוב. 

כסף  לגביעי  יחסית  גדולות  הגביע,  מידות 

מהדורות ההם.

נעשה 
שותף 

להקב"ה 
במעשה 
בראשית!
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The Kiddush cup that 
had belonged to the holy 
Rav

Rabbi David
of Lelov,
one of the greatest 

disciples of the holy Rav 
the Chozeh of Lublin, 
and the founder of the 
holy dynasty of Lelov. 

A large silver Kiddush cup, 

supported by three pure silver 

spheres which was used by the 

holy Rav Rabbi David of Lelov.

The Kiddush cup was kept 

by his grandsons generation 

after generation, as indicated 

by the enclosed confirmation. 

Tzaddikim of later generations 

asked from time to time to use 

the cup. A comment of wise 

Chassidim should be noted 

pertaining to the three silver 

spheres supporting the Kiddush 

cup; they recommended the 

famed Ma'amar of the holy Rav 

of Lelov on the verse 'והייתם לי סגולה 
 referring to the Segulah 'מכל העמים

and virtue of Bnei Yisroel, who 

like the Hebrew Segol, remain 

virtuous and sacred. 

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, Rabbi Yehoshua 

entered and started kissing 

that stone, saying: "This stone is 

similar to Mount Sinai and he 

who sat on it is similar to the Ark 

of the Covenant..."

Chasam Sofer on Parashas 

Toldos : 

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

Enclosed is confirmation by 

Rabbi Avraham ben Shlomo 

Biderman the grandson of the 

holy Rav Rabbi Elazar Mendel of 

Lelov. 

The Kiddush cup is relatively 

larger than other contemporary 

Kiddush cups. 
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'שהצדקה תתקבל כקרבן עולות וקטורת. בני חיי 
ומזוני עושר וכבוד וכל טוב סלה'.

ורחמים,  ישועה  ברכות  מלא  קבלה  מכתב 
מהרשנ"נ  הרה"ק  של  הטהורה  ידו  בחתימת 

מלעלוב
 ירושלים תרע"ד.

ומכיל  ביידיש,  רובו  נדפס  אשר  הקבלה'  'מכתב  בגוף 

יצאו  אשר  והרפואות,  הישועות  לכל  מאליפות  ברכות 

מפה קודש ציס"ע רבי שמעון נתן נטע מלעלוב בנו של 

מלעלוב,  דויד'ל'  'רבי  שלמה  צבי  דוד  רבי  קדישא  האי 

נשלח  המכתב  ישראל.  בני  לעם  ישועות  פעל  אשר 

לתורמים וידידים אשר שיגרו לצדיק נשגב אוהב ישראל 

המערבי  בכותל  עבורם  יעתיר  למען  רבים  כספים  זה, 

ובמקומות הקדושים בירושלים ובחברון.

נתן  שמעון  רבי  הרה"ק  כ"ק  ידו  בחתימת  חתום  הטופס 

נטע, וללא שם נמען.

ידו  חתימת  הקדושים.  המקומות  של  איור  ס"מ.   12X7

בדיו חזקה וברורה. מצב טוב מאוד.

הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בידערמאן מלעלוב ]תרכ"ט-

תר"צ[, בן הרה"ק רבי דויד'ל מלעלוב. צדיק נשגב עושה 

הקודש  עיר  בירושלים  התגורר  אלוקי.  מקובל  פלאות. 

אולם נסע לפולין רבות והסתופף בצילו של רבו הרה"ק 

רבי ישראל מסטולין-קרלין, התגורר בקראקא ופעל שם 

צדיקי  ואצל  רבו מסטולין  ונערץ אצל  ישועות. מקורב 

הדור ובייחוד אצל רשכבה"ג מהרי"ד מבעלזא. 

'May the charity be accepted as Korban 
Olos and Ketores ... wealth and honor 
Kol Tuv Selah'.
Letter of receipt full of blessings of 
salvation and mercy, with the pure 
handwritten signature of the Holy Rav
Rabbi Shimon Natan Note of Lelov,
Jerusalem 1914.

'Letter of receipt' printed mostly in Yiddish, 

containing many blessings for salvation and 

health, by he Holy Rav Rabbi Shimon Natan 

Note of Lelov the son of Rabbi David Zvi 

Shlomo 'Rabbi David'l" of Lelov, who worked 

miracles for the Jews. The letter was sent to 

donors and friends who had sent this exalted 

Tzaddik and Ohev Yisroel donations so that 

he will pray for them beside the Western Wall 
and the holy places in Jerusalem and Hebron.

The letter is hand-signed by the Rabbi Shimon 

Natan Note of Lelov, without the addressee's name.

12X7 cm. Illustration of the holy places. His 

handwritten signature in strong and clear 

ink. Small tear to the wide margins. Very good 

condition . 

The Holy Rabbi Shimon Natan Neta Biderman of 

Lelov ]1869-1930[ the son of the Holy Rabbi David'l 

of lelov. A lofty Tzaddik and miracle-worker. 

Divine Mekubal. Lived in Jerusalem yet travelled 

frequently to Poland to his Rav the Holy Rabbi 

Yisrael of Stolin-Kerlin. He lived in Krakow and 

worked miracles there. Was close to and admired 

by his Rav of Stolin and by the Tzaddikim of the 

generation especially the Gaon the Maharid of 

Belz. 
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נדיר ומיוחס! 
סדור בית יעקב האישי של

הרה"ק רבי אלטר מלעלוב
"דער ארץ ישראל רבי", זיטאמיר, תרמ"א - 1881.

סדור בית יעקב האישי של הרה"ק רבי אלטר מלעלוב  רבי 

זיטאמיר,  רבי",  ישראל  ארץ  "דער  נטע  נתן  בצלאל  אברהם 

תרמ"א - 1880.

ולתהילה  לשם  נודע  היעב"ץ  רבינו  שחיבר  יעקב  בית  סדור 

וצקון  תפילתם  בו  קבעו  אשר  הדורות  צדיקי  על  ונתחבב 

לחשם.

האחת  סוגים,  משני  רבות  חותמות  מופיעות  הסידור  דפי  בין 

גלופת כתב ידו של הרה"ק רבי אלטר אחת מהן מימי שבתו 

'שלמה  של  יד  בכתב  חותמת  מופיעה  כן  כמו  בירושלים. 

לובינסקי'. 

אלטר"  "רבי  בידרמן  נטע  נתן  בצלאל  אברהם  רבי  הרה"ק 

מסוסנובצא ]תרכ"ב- תרצ"ג[ היה בנו של הרה"ק רבי אלעזר 

שלמה  צבי  דוד  רבי  הרה"ק  של  ואחיו  מלעלוב  מנדל  מנחם 

בעיר  באדמורו"ת  וכיהן  מירושלים  לפולין  שב  דוד'ל[.  ]רבי 

נשגב  ישועות  כפועל  לתהילה  שמו  יצא  משם  סוסנוביצה 

ועובד עבודת השם בסילודין. 

 - חסרים  דפים  מספר  חסר,  )עותק  דף  לד  כ,  קכט,  רסח, 

בתהילים חסר מתחילה ועד קפיטל י"א(. 22 ס"מ.

נזקי עש, גוף הספר רופף קלות, כתמים ובלאי בשוליים, מעט 

דפים מנותקים מגוף הספר, מצב בינוני - טוב.

Pedigreed Copy.
The Personal Siddur Beis Yaakov of 
the Holy Rav Rabbi Alter of Lelov 
"Der Eretz Yisroel Rabbi",
Zhitomir, 1881

Pedigreed Copy. The Personal Siddur Beis 

Yaakov of the Holy Rav Rabbi Alter of Lelov 

Rabbi Avraham Bezalel Natan Nota "Der Eretz 

Yisroel Rabbi", Zhitomir, 1881.

Siddur Beis Yaakov authored by Rabbeinu the 

Yavetz  was favored by the Tzaddikim of the 

generations.

Appearing among the leaves of the Siddur 

are many stamps of two types, one a printing 

block of the handwriting of the Holy Rav Rabbi 

Alter one of them from the time he lived in 

Jerusalem. In addiiton, a handwritten stamp of 

'Shlomo Lubinsky'.

The Holy Rav Rabbi Avraham Bezalel Natan 

Nota Biderman "Rabbi Alter" of Sosnovitza 

]1862-1933[ was the son of the Holy Rav Rabbi 

Elazar Menachem Mendel of Lelov and the 

brother of the Holy Rav Rabbi David Zvi 

Shlomo ]Rabbi Dudel[. Returned to Poland 

from Jerusalem and served as an Admor in 

Sosnovitza, where he became renowned as a 

lofty miracle-worker and Oved Hashem.

268, 129, 20, 34 leaves )lacking copy, one leaf is 

missing(. 22 cm. 

Moth damage, the body of the Sefer is slighly 

loose, stains and wear to margins. Some leaves 

are detached from the body of the Sefer, fair-

good condition. 
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השדה.  ושיח  אליעזר  ר'  השיב  שו"ת 
נייאוויט, תק"ט ]1749[.

הנשר  הגה"ק  של  האישי  העותק 
החסיד  אדלר  נתן  רבי  הגדול 
חתימת  עם  מפרנקפורט  שבכהונה 

כתב ידו. מהדורה ראשונה.

השדה,  ושיח  אליעזר  ר'  השיב  שו"ת  ]א:[ 

עם ]ב:[ דמשק אליעזר, מאת רבי אליעזר 

ליפשיץ ובנו רבי ישראל. העותק של רבו 

של החתם סופר, הגאון הקדוש כהנא רבה 

רבי נתן אדלר - בחתימת יד קדשו.

נייאוויט,  הויבט,  באלצער  יאהאן  דפוס 

יחידה  מהדורה   .]1749[ תק"ט 

בביליוגרפיה של הספר העברי.

העותק  ס"מ.   29 דף,  ל   ,]1[ לב;   ,]3[

האישי רבי נתן אדלר, החותם בכתב 

והרבני  להתורני  'שייך  קודשו  יד 

כהר"ר נתן במהמנוח כמה"ו שמעון 

אדלר כ"ץ זללה"ה'.

מצורף אישור מומחה.

אדלר  הכהן  נתן  רבי  הגדול  הנשר  הקדוש  הגאון 
מילדותו נודע כמחונן וכבעל כשרונות נדירים וכנוטה 

החיד"א קרא  רבינו  ופרישות.  להתנהג במנהגי קדושה 

עליו את הפסוק "הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש 

הוא עובר עלינו תמיד". רבו המובהק של מרנא החת"ם 

'ותחסרהו מעט מאלוקים'  סופר שהתבטא עליו ברעד 

והכתירהו בתואר 'החסיד שבכהונה'. תלמידם של בעל 

רבי  היה  המובהק  רבו  ראפף,  משה  ורבי  יהושע  פני 

דוד טעבלי כ"ץ שיף שנהיה לימים רבה האשכנזי של 

רב  שהיה  אבוש  אברהם  רבי  אצל  קבלה  למד  לונדון. 

העיר.

'החסיד  כינהו  סופר,  החת"ם  מרנא  תלמידיו  גדול 

לו  קורא  היה  וגם  וקדושתו  חסידותו  בשל  שבכהונה' 

'הכהן' ולרבו השני בעל ההפלאה הלוי. 

מקובל אלקי ובעל מופת מלומד בניסים, והחתם סופר 

פעולות  ועשה  שהשתמש  בעיניו  שראה  עליו  העיד 

בשמות הקודש. למרות זאת החתם סופר העיד באוזני 

תלמידיו שרבו היה יכול לעשות מופתים גם בלי שמות 

קודש כמו קפיצת הדרך.

מהודרת  תיבה  עם  ומהודרת  חדשה  עור  חצי  כריכת 

חתוכות  דפים  ב]2[  תחתונות  שורות  הספר,  לאחסון 

חלקית, כתמי זמן, מצב טוב.
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Shut Heshiv Rabbi Eliezer VeSiach HaSadeh. 
Neuvit, [1749].
The personal copy of the holy Gaon HaNesher 
HaGadol Rabbi Nosson Adler
the Chassid of Frankfurt with his handwritten 
signature. First ediiton. 

]I[: Shut Heshiv Rabbi Eliezer VeSiach HaSadeh, with 

]II[: Damesek Eliezer, by Rabbi Eliezer Lifshitz and his 

son Rabbi Yisroel. 

The copy of the Rav of the Chassam Sofer, the holy Gaon 

Rabbi Nosson Aler - with his handwritten signature. 

Johan Beltzer Hoibet Press, Neuvit, ]1749[. Only edition 

in the Bibliography of the Hebrew Book. 

]3[, 32; ]1[, 30 leaves, 29 cm. The personal copy of Rabbi 

Nosson Adler, who signed 'Belongs to the rabbinic ... 

Nosson the son of the late Shimon Adler Katz'. 

Enclosed is confirmation by an expert. 

The holy Gaon HaNesher HaGadol Rabbi Nosson 
Hacohen Adler already as a child was renowned as 

gifted and a rare genius with a tendency to adopt 

customs of Kedusha and Prishus. Rabbeinu the Chida 

said that the verse "הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד" 

refers to him. The leading Rav of Maran the Chassam 

Sofer who titled him "שבכהונה  The Chassam Sofer ."החסיד 

also said of him that he was in the level of "מעט  ותחסרהו 

 Rabbi Adler was the disciple of the author of the ."מאלקים

Pnei Yehoshua and Rabbi Moshe Ropf. His leading Rav 

was Rabbi David Katz Schiff, who eventually became 

the Ashkenazic Rav of London. Studied kabbalah with 

Rabbi Avraham Abush who was the Rav of the town.

A Divine Kabbalist and renowned miracle-worker. 

New, elegant semi-leather binding with an elegant 

slipcase, the lower lines of ]2[ leaves are partly cut, aging 

stains, good condition.  
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שרביט  עם  ה'  'סוד  בספר  שנדפס  המילה   בסדר  המתחיל  מילה,  פנקס 

1837. בסופו כל הנהגות ברית מילה  הזהב ועם ברית השם - ווין תקצ"ז - 

בלשון אשכנז צח ומבואר ואחר מכן דפים מלאים וגדושים בשמות הילדים 

הנימולים על ברכי רבני העיר וגאוניה המפורסמים:

הגאונים הקדושים רבי ישראל יונה צבי אבי הגה"ק רבי שמואל ראזנבערג 

'תורת משה נתן', רבי משה  יונגרייז בעל  מאונסדארף, רבי משה נתן נטע 

סופר בן הגה"ק רבי יעקב שלום מטאפאלטשאני. רבי שמואל בנימין הכהן 

שטראססער בן הגה"ק רבי עקיבא נכד מרנא החתם סופר. 

בפנקס תיאור חי ומפורט משני מוהלים חשובים דמתא: הרבני מו"ה ברוך 

שמחה גרינבערגער ]תקפ"ב-תרכ"ז, ושימש במילה בערך תרכ"ד-תרכ"ו[ 

הרבני  חתנו  השני,  המוהל  ובלאס.  ברוין  גרינבערגער,  משפחות  אבי  והוא 

מו"ה צבי הירש בלאס מחשובי הקהילה הק' שזכה להיות מחותנו של רב 

הקהילה הגה"ק בעל תורת משה נתן. הוא מל 373 ילדים ]![. 

יונגרייז,  לבית  הקדושים  הגאונים  ממשפחת  רבים  הנזכרים  הילדים  בין 

צאצאי מרן בעל תורת משה נתן ומנוחת משה, ובהם בנו רבי אשר אנשיל 

אב"ד דיאנדיאש, נכדיו הרבנים החשובים, ונכדי הגה"ק ציס"ע בעל מנוחת 

אשר מטשענגער. 

יעקב  רבי  הגה"ק  מבנו  חיים  מחנה  בעל  הגה"ק  מצאצאי  רישום  קיים  כן 

שלום ונכדו רבי משה סופר. 

גם ילדי הערים והכפרים הסמוכים לעיר המחוז 'טיסא פריעד' כגון עדיעק, 

טשעגע, מעדיעש, סאפאנאש, אספאלטאש ואחרות. 

לפנינו אפוא אוצר בלום לתולדות העיר המעטירה והחשובה 'טיסא פורעד' 

והגלילות, מהקהילות החסודות הנאות והמצוינות בהונגריה בשנים תרכ"ג-

תרס"ו. 

לו, ]19[ דף. 17.5 ס"מ. 19 דפים מלאי שורות בכתב יד המוהלים המספרים את 

סיפור ילידי העיר המפוארה. 

פנקס מילה נדיר,
יהודי העיר  אוצר בלום לתולדות 
הונגריה,  בצפון  פריעד  טיסע 
והגדולות  החשובות  מהקהילות 
עולם,  גדולי  ברבנות  כיהנו  בה 
גאונים  בינקותם  נימולו  בה 
וקדושים, ובו נזכרים מהמפוארות 

שבמשפחות אפרתים. 
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Rare
Milah booklet,
a treasure trove for the 
history of the Jews of 
Tiszafüred in Northern 
Hungary, one of the largest 
and most important 
communities of Hungary. 
The booklet refers to the 
most pedigreed families of 
the community. 

Milah booklet which begins with 

Seder HaMilah that was printed in 

Sefer 'Sod Hashem' with Sharvis 

HaZahav and Bris Hashem - Wien, 

1837. At its end, the customs of 

Bris Milah in Ashkenaz language 

and then complete leaves laden 

with names of children who were 

circumcised on the knees of the 

rabbis of the cities and its famed 

Geonim : 

The holy Geonim Rabbi Yisroel Yonah 

Zvi the father of the holy Gaon Rabbi 

Shmuel Rosenberg of Unsdorf, Rabbi 

Moshe Nosson Note Jungreis author of 

Toras Moshe natan, Rabbi Moshe Sofer 

the son of the holy Gaon Rabbi Yaakov 

Sholom of Tapaltshani, Rabbi Shmuel 
Binyomin Hacohen Starsser the son 

of the holy Gaon Rabbi Akiva the 

grandson of Maran the Chassam Sofer. 

The booklet contains detailed and vivid descriptions by 

two important Mohalim: the rabbinic Baruch Simcha 

Greenberger ]1822-1867, served as a Mohel during the 

years ca. 1864-1866[, the father of the Greenberger, Broin 

and Blass families. The second Mohel, his rabbinic son-

in-law Zvi Hirsch Blass, an important member of the 

community who merited being the in-law of the Rav of 

the community the holy Gaon author of Toras Moshe 

Natan. He circumcised 373 children ]![. 

Among the children mentioned are many of the family of 

holy Geonim the Jungreis family, descendants of Maran 

the author of Toras Moshe Natan and the Menuchas 

Moshe, including his son Rabbi Asher Anschil Av Beis 

Din of Diandiash, his important rabbinic grandsons 

and the grandsons of the holy Gaon author of Menuchas 

Asher of Tshenger. 

There is also a notation from the descendants of the 

holy Gaon author of the Machaneh Chaim and his son 

the holy Gaon Rabbi Yaakov Sholom and his grandson 

Rabbi Moshe Sofer.  

Children from nearby cities and villages such as Ediek, 

Tshege, Mediesh, Safanash, Asfalatsh and others are 

also mentioned. 

This is a treasure trove for the history of the important 

city of Tiszafüred and its vicinity and their excellent 

Jewish communities from the years 1863-1906. 

36, ]19[ leaves, 17.5 cm. 19 leaves with lines handwritten 

by the Mohalim telling the story of the residents of the 

glorious city.
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אישה  בעבור  השתדלות  מכתב 
עגונה מאת הגה"ק

רבי יואל צבי ראטה
בעל בית היוצר מגדולי הונגריה.

בתורה  גדול  אל  הגה"ק  פונה  במכתב 

נודעה לנו, שיפעל  מסויים שזהותו לא 

למען סידור גט בעבור אישה כלשהיא 

ויושבת  לגט  רב  זמן  כבר  שמחכה 

בעגינותה. וכך הוא כותב: "גם אני באתי 

הרמה  תפארתו  הד"ג  פני  את  לבקש 

עבור האישה העלובה הזאת... שישלח 

לה גט פיטורין להוציא ממסגר נפשה..." 

תק"פ   ( ראטה  צבי  יואל  רבי  הגה"ק 

פוסקי  מגדולי   )1893  -  1820 תרנ"ג.   -

שמעון.  רבי  לאביו  נולד  הונגריה. 

הרה"ק  הדור  לצדיקי  נתשר  בצעירותו 

בעל הישמח משה מאויהל, הרה"ק רבי 

צבי הירש מליסקע, הרה"ק בעל הדברי 

מאד(  וקרבו  )שחיבבו  מצאנז  חיים 

המובהק  תלמידו  היה  כן  כמו  ועוד. 

של מהר"ם א"ש. כיהן ברבנות במספר 

שבה  בערעזנא  ק"ק  )ביניהם  קהילות 

ומשנת  שלפנינו(.  המכתב  את  כתב 

למאות  תלמידים  העמיד  תרמ"ד 

השאיר  חוסט.  בק"ק  הרמתה  בישיבתו 

היוצר',  'בית  בחיבוריו  ברכה  אחריו 

שו"ת וחידושים.

)החלק הראשון של המכתב לא לפנינו(.

קל  קרע  קיפול,  סימני  ס"מ.   17X11

בשוליים, מצב טוב מאוד.

Letter of Hishtadut for an 
Agunah by the Holy
Rabbi Yoel Zvi Roth 
Author of Beis HaYotzer, one of 
the leading rabbis of Hungary.

In the letter, the Holy Gaon appeals to 
a certain Torah sage whose identity 
we have not discovered to act for 
Siddur Gett for some woman who has 
been waiting much time for a Gett and 
is now an Agunah.  He writes: "I too am 
appealing to your honor for this poor 
woman ... to be sent a Gett and bring 
her soul out of prison..."

The Holy Gaon Rabbi Yoel Zvi Roth 
)1820-1893(, one of the greatest Poskim 

of Hungary. Was born to his father 
Shimon. In his youth, he studied with 
the Tzaddikim of his generation the 
Holy Rabbi author of Yismach Moshe 
of Oihel, the Holy Rabbi Zvi Hirsch 
of Liska, the Holy Rabbi author of of 
Divrei Chaim of Sanz )who was very 
fond of him( and more. He was also a 
leading desciple of the Maharam Esh. 
Served as Rav of several communities 
)including the Berezna community 
where he wrote the letter before us(. 
Since 1884, had hundreds of students 
at his yeshiva in Hust. Authored the 
'Beis HaYotzer' Shut and innovations. 

)the first part of the letter is missing(.
17X11 cm. Fold marks, a small tear to 
the edges. Very good condition.  
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יודא  רבי  הצדיק  הגאון  עותק 
גרינוואלד מסאטמאר:

במו"ה  חסדאי  מו"ה  הגדול  להרב  ה'  אור 
אברהם קרשקש שהיה רב בסרוגוסא בשעת 
השמד בשנת אל קנ"א - תלמיד רבינו הר"ן 
נדפס  ופילוסופיא  אמונה  בענייני  מדבר 
יקר  והיה  שט"ו  שנת  בפירארא  לראשונה 

בימים האלה.
דפוס ווין ע"פ כת"י 1860 - תר"כ. 

הגאון  של  הקדושה  ידו  בחתימת  האישי  העותק 
הצדיק רבי יודא גרינוואלד אב"ד סאטמאר וראש 
ומדגיש  כותב  גם  אשר  שם,  הגדולה  הישיבה 
חתימתו  רכישתו.  בעת  הספר  מחיר  את  בחביבות 
היא מתקופת מגוריו בצעירותו בעיר ברעזעווא בה 

נולד ועלה ונתעלה במעלות רמות.

חותמות נוספות הן של רבי "אברהם חנוך פרידמן 
דומ"צ פק"ק ארטה' סאטמר יע"א" 

מקורית.  לא  כריכה  ס"מ.   20 דפים.  א-צב   ]1[
רטיבות  סימני  קלים.  עש  נקבי  מעט.  מנותקת 
ביתר  מזעריים  וסימנים  האחרון  הדף  על  ניכרים 

הדפים.  מצב טוב. 

מקבץ ]4[ ספרים עם חתימת
רבי שמעון צבי דייטש,

תלמיד הכתב סופר, ועם הגהה בכתב ידו.

צבי  שמעון  רבי  של  אישיים  עותקים 

דייטש, עם חתימת כתב ידו:

* בית הספר, ב, למודי המישרים, מאת יהודה ליב 
וינה,  שמיד,  אנטאן  דפוס  השער:  בדף  זאב.  בן 
18 ס"מ. חסרים ]2[ דפים  156 עמ',  תקע"ו ]1816[. 
על  עבריות.  באותיות  וגרמנית  עברית  אחרונים. 
העותק  כל  שכמעט  נראה  העמודים  מיספור  פי 

שלפנינו הוא ממהדורת וינה תקס"ו ]1806[.
עש,  חורי  בלויה,  עור  חצי  כריכת  חסר,  עותק 

כתמים, מצב בינוני-טוב.
* משבצת הפנינים, לקט מאמרים וסיפורי חכמה 
 Franz דפוס  נייזאטץ.  ליפמן  מאת  ומוסר, 
Schmid und J. J. Busch, וינה, תר"ו]![ 
1847. מהדורה ראשונה.  66 עמ', 17 ס"מ. חסרים 

]2[ דפים אחרונים.
שער  דף  חסר,  עותק  אחורית,  מעטפת  ללא 
מנותק, כפלים בפינות הדפים, כתמים, מצב בינוני.
ומניעת  התורה  לשקידת  עצות  יהושע,  חוסן   *
מהדורה  העליר.  יהושע  רבי  מאת  מפריעיה, 
תרכ"ב  וילנה,  ראם,  ראובן  יוסף  דפוס  ראשונה. 

1862. 86 עמ', 19 ס"מ. 
כתמים,  עש,  נזקי  מעט  בלויה,  עור  חצי  כריכת 

שדרה רופפת, מצב בינוני-טוב.
* ספר הברית השלם, כולל כל החכמות והידיעות 
השכל  מוסר  תורה  חדושי  עם  מעולם  אשר 

וחכמת האמת, מאת רבי פנחס אליהו ]הורביץ[.
ידו של רבי  22 ס"מ. עם הערה בכתב   קצב דף, 

שמעון צבי דייטש. 
כריכת חצי עור, מעט כתמי זמן, מצב טוב.

The copy of the Tzaddik 
Gaon Rabbi Yuda 
Greenwald of 
Satmar:
Or Hashem on subjects of 
faith and philosophy, by 
the great Rav Chisdai ben 
Abraham Crescas, who was 
Rav in Zaragoza (in Spain), 
during the times of the first 
Spanish expulsion in 1391. 
Was a disciple Rabbeinu the 
Ran. First printed in Ferrara 
(Italy) in the year of 1555, and 
was very valuable in those 
days. Printed in Wien, 1860.

The personal copy with the 
handwritten signature of the 
Tzaddik gaon Rabbi Yehuda 
Greenwald Av Beis Din of 
Satmar and Rosh Yeshiva of 
the great Yeshiva there, who 
also wrote and emphasized 
the price of the book when it 
was purchased. The signature 
is from his youth, when he still 
lived in the city of Bresowa 
where he was born and grew 
to great heights.

]1[ 1-92 pages. 20 cm. Non-
original binding, slightly 
detached, minor moth holes. 
Considerable dampness 
marks on the last leaf and 
minimal marks on other 
pages. Good condition.

Collection of [4] Seforim with 
signatures of
Rabbi Shimon Zvi Deutsch,
a disciple of the Kesav Sofer, and 
with a handwritten gloss by him. 

Personal copies of Rabbi Shimon Zvi 
Deutsch, with his handwritten signature: 

* Beis HaSefer, II, Limudei Hameisharim, 
by Yehuda Leib ben Ze'ev.  

* Mishbetzet HaPninim, complation of 
Ma'amarim and tales of wisdom and 
Mussar, by Lipman Neizatz. Vienna, 1847. 
First edition   . 

* Chosen Yehoshua, advice for Torah 
diligence and preventing its disturbers, by 
Rabbi Yehoshua Heller. First edition. Yosef 
Reuven Rom Press, Vilna,

* Sefer Habris HaShalem, with Chidushei 
Torah, Mussar Haskel and Chochmas 
HaEmes, by Rabbi Pinchas Eliyahu 
]Horowitz[. With a comment handwritten 
by Rabbi Shimon Zvi Deutsch. 
Semi-leather binding, some aging stains, 
good condition.
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שייך  שהיה  טהור  מכסף  לדבש  כלי 
אב"ד  פרייא  לייב  מאיר  רבי  לגה"ק 
ראשי  ומגדולי  דורו  מפוסקי  שוראן, 

הישיבות. נכדו של מרן הכתב סופר. 

מצורף אישור מאת הגה"צ שליט"א, מחשובי בית 
משפחת הסופרים, המאשר כי פריטים אלו נפלו 

לו בירושה מאת הרב משוראן. 

הגאון רבי מאיר ליב פרייא אב"ד שוראן )תרל"ח-
דורו.  ופוסקי  הישיבות  ראשי  מגדולי  תש"ד(, 
מרן  של  חביבו  חתנו  היה  צבי,  יצחק  רבי  אביו 
מרן  ודודו  ממורו  קנה  תורה  הרבה  סופר.  הכתב 
השבט סופר ורבותיו הגאונים האדירים רבי כלב 
פייבל שלזינגר אב"ד טאפלטשאן בעל "תורת בר 
נש" ורבי מרדכי ליב וינקלר בעל "לבושי מרדכי" 
אב"ד מאד. ביום שנישא לבת דודו בתו של הגאון 
נתמנה  שוראן,  אב"ד  עהרנפלד  ישעיהו  רבי 
למלאות את מקומו ומאז הוכר שמו בכל ישראל 

'שוראנער רוב'.  

עשוי  מתקפלת,  צדפה  כעין  עשוי  הדבש  כלי 
מכסף טהור, משקלו 21 גרם. רחבו הולך ומשתנה, 
כסף  רגליות  על  ניצב  ס"מ.  כ6  אורכו  ס"מ,   1-5

מעוטרות. 

11 עמודים בכתב יד קודש הגאון הצדיק
הופמאנן,  יוסף  משה  רבי  מפאפא'  'הדיין 
חידושי תורתו בכמה סוגיות בש"ס, הערות וביאורים 

ארוכים. סגולה מיוחדת ומקובלת לשמירה. 

במסכתות  ובהם  שונים  בעניינים  התורה  וחידושי  הסוגיות 
שונות  בהלכות  טבריה.  חמי  בשבת,  שוחט  ברכות,  שבת, 

בעומק ובבקיאות נוראה.

ידוע ומפורסם בקרב קדושים וצדיקים, מעלת כתב יד קודש 
ולברכה,  לשמירה  הופמאן  יוסף  משה  רבי  הצדיק  הגאון 

להינצל מעין הרע ומפגע רע ולהצלחה בכל העניינים. 

הגה"ק רבי משה יוסף הופמן ]האפמאנן[ 'דער פאפאר דיין' 
]תר"ג-תרפ"ח [, רבותיו אמרו כי הוא קדוש מרחם, והיה ניכר 
בקדושתו כל ימיו. קיבל סמיכה מרבו הגדול מהרי"א אסאד, 
תרמ"ב  משנת  החל  סערדהאלי.  בעירו  ישיבה  כראש  כיהן 
בקהילת  צדק  ומורה  כדיין  תורה  הרביץ  תרס"ו  שנת  ועד 
פאפא המעטירה, ובשנת תרס"ו עלה לארץ הקודש, התגורר 
בירושלים והגה בתורה ובעבודה בבית המדרש בשכונת בתי 
אונגרין. כל היום כולו ישב עטור בתפילין וכתב מאות ואלפי 
דפים בחידושי תורה, כולם עמדו בעליית הגג בבית הכנסת, 
גאון  מופלאים.  היו  וצדקותו  שקידתו  משם.  שנעלמו  עד 
בנגלה ובנסתר. ענוותן. זכה לגילוי אליהו הנביא. בעל מופת 

נשגב ומלומד בניסים.

פעם אחת שאל אחד מתלמידי הגה”ק רבי יהושע בוקסבוים 
יוסף  משה  רבי  הגה”ק  לרבו  היה  האם  גאלאנטא:  אבדק”ק 
הדיין מפאפא רוח הקודש ?, והשיב: מרוח הקודש , שהיה לו 
אין לי ידיעה, אבל שהיה לו גילוי אליהו הנביא מזה אני יודע, 

ובדידי הוי עובדא.

]11[ עמו'. ]6[ דף. בחלק מהדפים משתקף הדיו לצד השני. 
סימני קיפול קלים. כתמים. מצב טוב מאוד. ]נדיר במצבו בין 

כתבי הגה"ק מפאפא[.

Pure silver honey dish which belonged to 
the Holy Rabbi Meir Leib Frei Av Beis 
Din of Shuran, a leading Posek and great 
Rosh Yeshiva in his generation. Grandson of 
Maran the Kesav Sofer.

Enclosed is confirmation by the Taddik Gaon 
Shalita, an important member of the Sofer family, 
confirming that he was bequeathed this item by the 
Rav of Shuran.

The Gaon Rabbi Meir Leib Frei Av Beis Din of Shuran 
)1878-1944(, great Rosh Yeshiva and Posek of his 
generation. His father Rabbi Yitzchak Zvi, was the 
beloved son-in-law of the 'Kesav Sofer'. He acquired 
much Torah from his Rebbe and Uncle Maran the 
Sheves Sofer and his great Rebbes and Geonim Rabbi 
Kaleiv Feivel Schlesinger Av Beis Din of Topoľčany 
author of 'Toras Bar-Nash' and Rabbi Mordechai 
Leib Winkler author of 'Levushei Mordechai' Av 
Beis Din of Mad. The day he married the daughter of 
his uncle the Gaon Rabbi Yeshayehu Ehrenfeld Av 
Beis Din of Shuran he was appointed 
to succeed him and from 
then he was known 
as the 'Shuraner 
Rov.

The honey dish 
is shaped like a 
folding oyster shell, 
made of pure silver, 
weighing 21 gr. The width 
altering 1-5 cm., length 
approx. 6 cm. standing on 
ornated silver stems.
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11 pages handwritten by the 
Tzaddik Gaon 'The Dayan 
of Pápa' Rabbi Moshe 
Yosef Hoffmanen,
his Torah innovations on 
several Sugiyos of the Shas, 
comments and lengthy 
elucidations. A special 
Segulah for protection. 

The Sugiyos and Torah 
innovations on varied issues 
including the tractates of 
Shabbas, Berachos, Shoches 
on Sabbath, the hot springs of 
Tiberius . 

The virtue of a manuscript by 
the Tzaddik Gaon Rabbi Moshe 
Yosef Hoffman for protection 
and blessing, to be saved from 
the Evil Eye and succeed in all 
matters, is known among the 
holy and pious. 

The Holy Gaon Rabbi Moshe 
Yosef Hoffman ]Hoffmanen[ "The 
Dayan of Pápa" ]1843-1928[, his 
rabbis said that he was a Kaddosh 
Merachem who was recognized 
by his holiness his entire life. He 
received his Semicha by his great 
Rav the Mahari Assad, serving 
as Rosh Yeshiva in his city of 

Serdahely. Since 1882 until 1906 
he served as Dayan and Moreh 
Tzeddek in Pápa and in 1906 
immigrated to the Holy Land, 
living in Jerusalem and studying 
Torah in the Beis Midrash of the 
Basei Ungarin neighborhood. 
He used to sit all day with his 
Tefillin and write hundreds and 
thousands of leaves with Torah 
innovations, which were kept in 
the attic of the synagogue until 
disappearing from there. His 
great diligence and piety were 
wonderous. Gaon in Nigleh 
and Nistar. A modest man 
who merited seeing Eliyahu. A 
miracle-worker.

Once, one of the disciples of the 
Holy Rav Yehoshua Buxbaum 
Av Beis Din of Galanta sked: Did 
his holy Rav Rabbi Moshe Yosef 
the Dayan of Pápa have Ruach 
HaKodesh? and was answered: I 
have no knowledge of him having 
RuachHaKodesh but I know for a 
fact that he saw Eliyahu HaNavih. 

]11[ pp. ]6[ leaves. On some of the 
leaves, the ink is reflected on the 
other side. Minor fold marks. 
Stains. Very good condition ]rare 
in its condition compared to 
other manuscripts by the holy 
Gaon of Pápa[.
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מכתב תמיכה והסכמה, עם ברכות להצלחה, 
מאת מרן שר התורה גאב"ד טשעבין הגאון 

האדיר רבי דוב בעריש ווידענפעלד.

המכתב נכתב בח"י סיון תשכ"ג, בשנותיו האחרונות 
תלמיד,  יד  בכתב  כתוב  טשיבין,  גאב"ד  מרן  של 

וחתום בחתימת עצם ידו הטהורה. 

הגאון האדיר פוסק הדור רבי דוב בעריש ווידענפעלד 
שר  טשעבין.  העיר  של  רבה  ]תרמ"א-תשכ"ו[ 
לגאונות  מושג  היה  רוב'  'טשיבינער  בדורו.  התורה 
בענוותנותו  דורו,  את  המופלאה  הנהגתו  כבירה, עם 
מהוסיאטין  הרה"ק  היה מחסידי  מידותיו.  ובאצילות 
וכן הסתופף בצל צדיקי בית בעלזא. מראשי מועצת 
מכווני  ומגדולי  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי 
דרכה של התנועה. עלה לארץ הקודש אחר נדודיו 
בבוכרה ובסיביר, הקים בירושלים את ישיבת 'כוכב 
מיעקב' ונערץ ע"י כל חלקי היהדות התורנית בעולם 

כולו.

קרועים.  תיוק  נקבי  גדול.  רשמי  מכתבים  ניר   ]1[
סימני קיפול. מצב טוב מאוד. 

Letter of support and 
approbation, with blessings 
for success, by Maran Sar 
HaTorah Gaon
Av Beis Din of Tshebin
the great Gaon Rabbi 
Dov Berish Weidenfeld. 

The letter was sent on the 18th 
of Sivan 1963, in the last years 
of Maran Gaon Av Beis Din 
of Tshebin, handwritten by a 
disciple and with the handwritten 
signature of the Gaon. 

The great Gaon Posek Hador Rabbi 
Dov Berish Wiedenfeld ]1881-1966[ 
the Rav of Tshebin. 'Tshebiner Rov' 
was a title for great genius, with 
his wonderous leadership of his 
generation, his modesty and nobility 
of his virtues. He was a Chassid of 
the Holy Rav of Husiatyn and also 
followed the Tzaddikim of Belz. One 
of the leaders of Moeztes Gedolei 
HaTorah and Agudas Yisroel and 
one of its guides. Immigrated to the 
Holy Land after being an exile in 
Bukhara and Siberia. Immigrated 
to the Holy Land after years of 
wandering in Bukhara and Siberia 
and established in Jerusalem the 
Kochav MiYaakov Yeshiva. Was 
admired by all religious Jews 
wherever they be.

]1[ large official stationery. Torn 
filing perforations. Fold marks. 
Very good condition. 

גארטיל - אבנט קודש,
קודש,  בד  בפיסי  ומשובץ  משולב 

שיירי בעקיטשע מוזהב,
מעם קודש הקדשים מרנא אור 
שבעת הימים בעל שם טוב הק',
עשוי בעבודת אומן ובאופן נעלה.

שווה כל הון שבעולם!

אומן  בעבודת  עשוי  גארטיל  פוילישע 
יקרתו,  תפארת  הוד  נורא  הכותרת  וגולת 
קודש  בד  פיסי  עם  רוקם  מעשה  שיבוץ 
מבעקיטשע 'היילג'ן קאפטין' שהיה לבוש 
בו אור שבעת הימים מרנא הבעל שם טוב 

הקדוש. 

רקע: 
של  לתהילה  שמם  יצא  צפת  הק'  בעיר 
משפחת  היא  מיוחסה  אפרתים  משפחת 
המשפחה,  ראש  המעטירה.  גולדנבוים 
חיים  ישראל  רבי  הרה"ק  של  בנו  בן  היה 

מלודמיר. 
משפחה מיוחסת זאת, הין צאצאים ונכדים 
טוב  שם  בעל  הימים  שבעת  אור  למרנא 
מוזהב  'קאפטן'  בירושה  להם  והיה  הק' 

פרחוני שלבש בו הבעש"ט הק' בעצמו. 
צדיקים  מכמה  הנשמע  כפי  הנראה,  ככל 
הבגד הקדוש משמש  זה  היה  מפורסמים, 
בשבתות, בעת עריכת השולחן הטהור, מה 
יום  כי בעצם  'טיש חלאט',  שאנו קוראים 
שבת קודש הלך מרנא הבעל שם טוב הק' 

כידוע בבגדי לבן, וזה שמשו לשבתות. 
הבגד, שעבר דור אחר דור ונזהרו בו, עם 
כל זה היה קרוע ובלוי, אשר על כן תקנוהו 
והעמידוהו כבגד שרד שיהיה בגד כראוי. 
באמנות  נעשתה  הזאת,  המלאכה  כל 
ובחרדת קודש בידי יראים ושלמים כשעל 
הק',  הבעש"ט  נכד  עומד  המלאכה  כל 

חסיד וירא אלוקים שנזהר ושימר כל חוט 
וחוט שנשר בעת התיקון. 

ניסים ונפלאות ראו בזה הבגד: 
כמה  בפני  הביאו  המשופץ,  הקפטן  את 
קדוש  לצדיק  ובראשם  דורנו,  מצדיקי 
חולשתו  שבעת  מטאהש  הרה"ק  ונשגב 
את  שעות  ב'  ערך  בעצמו  הלבישוהו 
הקפטן, ואחר מכן התחזק ביותר והשתפר 
ועוד  ]חמצן[  האקסישזען  מצב  ביותר 
מופתים וניסים שנעשו במשך השנים עם 
הבגד, כפי שמפורט במכתב נכד הבעש"ט, 
שברשות משפחתו היה הבגד - דור אחר 

דור. 

כ"ק מרן אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א, 
בהדרת  נשקו  ורק  בבגד,  לגעת  אבה  לא 
הון  כל  ווערד  'ס  אמר  כך  ואחר  קודש 
שבעלמא נאר א קוק צו טאהן' ובענוותנותו 
מסר מודעה כי אינו ראוי כלל אף לראותו.

הרה"ק המפורסם רבי שלום מאיר פרידמאן 
אברהם  רבי  הרה"ק  בן  ]תקע"ז-תר"ס[ 
שלמה בן הרה"ק המפורסם רבי ישראל חיים 
מלודמיר בן הרה"ק המלאך. רבי שלום מאיר 
הרבנים  מחשובי  והיה  צפת  לעיה"ק  עלה 
החסידיים בה, בעל מקובל תל תלפיות ופועל 

ישועות.
שלמה  אברהם  הצדיק  הגאון  החסיד  בנו 
מכונה  ]תר"ג-תרע"ז[  פרידמאן-גולדנבוים 
מגדולי  במהרא"ש'  שלמה  אברהם  'רבי 
ומחשובי  ומחשובי  צפת  הקודש  עיר  דייני 
חסידי סדיגורה בארץ הקודש. חתום בהרבה 
של  החשובים  מרבניה  ואחד  כדיין  כרוזים 

עיר הק' צפת.
גולדנבוים.  אהרן  חיים  רבי  הרה"צ  בנו 
בה  החסידים  מחשובי  צפת,  בעיה"ק  נולד 

שהתגורר גם בירושלים. 
יוסף ]נפטר תש"ד[  בנו הרה"צ רבי אברהם 

טמון בצפת סמוך לציון האר"י הק'.
]נפטר  גולדנבוים.  דב  שלמה  הרב  בנו 
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על  שמר  מעלה.  של  צפת  מיקירי  תשנ"ח[ 
הבגד הק' כעל כל הון שבעולם והיה מפורסם 
החשובה  המשפחה  בכל  עליו  בשמירתו 

המורחבת. 
נטלו  התיקון,  בעת  שנשרו  הבגד  מפיסי 
גארטיל  בפוילישע  אמנות  מעשה  ושיבצו 

המהודר והמפואר שלפנינו. 
הק'  והרב  הבעש"ט  נכד  אישור  מצורף 
דור  הבגד  היה  במשפחתם  אשר  המלאך, 

אחר דור, המתאר כל סדר ההשתלשלות.
שהעידו  דברים  נלווה  חומר  גם  מצורף 

צדיקי דורנו ועוד.  

Gartl - holy sash, 
embedded with holy pieces 
of fabric, remnants of the gilt 
Bekitshe that had belonged to 
Maran Or Shivas Hayami
m the holy Ba'al Shem Tov, 
exquisite craftsmanship.

Worth a fortune!
Artistic Poilishe Gartl whose crowning 
glory are embedded pieces of fabric 
from the Bekitshe 'Heilgen Kaftan 
worn by Maran Or Shivas Hayamim 
the holy Ba'al Shem Tov. 

Background: 

The Goldenboim family was famed in 
Safed. The head of the family was the 
son of the son of the holy Rav Rabbi 
Yisroel of Ludmir. This pedigreed family, 
which were a scion of Maran Or Shivas 
Hayamim the holy Ba'al Shem Tov, had 
inherited a gilt, patterned 'Kaftan' that 
had been worn by the Besht himself.

Apparently, as heard by several 
renowned Tzaddikim, this holy garment 
was used by the Besht on Sabbath while 
setting the pure table, what we call 'Tish 
Bekitshe', since on Sabbath day itself, 
Maran the Ba'al Shem Tov used to wear 
white clothes.

The garment was passed down through 
the generations and although it was 

treated with caution, was torn and worn. 
The garment was professionally repaired 
by righteous men who were supervised by 
the holy Besht's grandson, a Chassid and 
Yereh Elokim who took care to preserve 
each and every thread that dropped out in 
the repair.

Miracles and wonders worked by this 
garment :

The repaired Kaftan was brought to 
some of the Tzaddikim of our generation 
including the holy Rav of Tosh, when he 
was sick. The holy Rav of Tosh wore he 
Kaftan for two hours and then felt better, 
his oxygen level rising miraculously. 
Additional wonders were worked with 
the garment over the years, as specified 
in the letter by the Besht's grandson to 
whose family it had belonged generation 
following generation.

Maran the Admor of Pshevorsk Shalita did 
not want to touch the garment and only 
kissed it with awe saying 'ס ווערד כל הון שבעלמא 
טאהן צו  קוק  א   and modestly announcing 'נאר 
that he is not worthy of even seeing it.

Pieces of the garment that had dropped 
out during its repair were artistically 
embedded in this elegant Poilishe Gartl.
Enclosed is confirmation by the Besht's 
grandson and the holy Rav HaMalach, 
whose family owned the garment 
generation after generation, describing its 
timeline .

Enclosed is also accompanying material 
about the Gartl and more.

ְבֻלת  ת ַגּ ְרֹשׁ ַשׁ
ה ֲעֹבת  ַמֲעֵשׂ

ָזָהב 
ָטהֹור! 
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כתב פסק הלכה 'מעשה בית דין' בענייני גירושין, בעצם כתב 
קודש הגאון הצדיק בנש"ק רבי לוי יצחק פרענקיל, נכד 
סניגורן של ישראל, מרנא הבעש"ט והרה"ק הבאר מים חיים, 
אב"ד באקארעשט הבירה ומגדולי רבני רומניה. תר"ח - 1848. 

יצחק פרענקיל רבה של  לוי  רבי  הגה"צ  כותב  בו  יד,  פסק הלכה בכתב 
עשר  ששהו  אחר  להתגרש,  הזוג  בני  על  כי  ומכריע  באקארעשט 

'על  כיאות.  לאשתו  מכבד  אינו  והבעל  ומאחר  בנים  בלא  שנים 
זאת יצא מאתי החתום מטה ע"פ דין תורה שר' אהרן חייב לאשתו 
שיתן לה כתובתה... ותיקח לעצמה כל המלבושים שלה והשייך 
לגופה וכשיתן לה כל הנ"ל תהי מחוייבת האשה לקבל מבעלה גט 
בכל  ליתן הבעל  חייב  ישלם עבור כתובתה  זמן שלא  וכל  פטורין 
שבוע ושבוע מעות על מזונות כמה שישומו כבודה שצריכה מעות על 

פרנסתה...'

רבי לוי יצחק חותם על המכתב בחודש אייר שנת תר"ח לפ"ק. נאם הק' 
לוי יצחק חפ"ק באקארעשט יע"א'.

הבירה,  בוקרשט  אב"ד  פרענקיל  אשכנזי  יצחק  לוי  רבי  הק'  הגאון 
פרי עץ חיים שלשלת היוחסין, נכד צדיקי עליון ובעצמו צדיק ובעל 
מדרגה, היה בן הגאון רבי משולם זלמן פרנקל אשכנזי חתן הרה"ק רבי 
אליעזר ליפא חתן סניגורן של ישראל רבינו לוי יצחק מבארדיטשוב. 
טירער  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ק  חתן  היה  מבוקארעשט  יצחק  לוי  רבי 
מטשערנוביץ בנו של ציס"ע הרה"ק הבאר מים חיים וחתנו של הרה"ק 
שבעת  אור  נכד  אפרים  מחנה  הדגל  ציס"ע  חתן  מקאליס  יצחק  רבי 

הימים מרנא הבעש"ט הקדוש. 
דמתא.  וכדיין  הדין  בית  כראש  שנים.  עשרות  בוקרשט  ברבנות  כיהן 
רב  שהיה  המלבי"ם  הגאון  עם  יחד  ישראל  את  שפט  מהשנים  בחלק 

הכולל. עלה לעיה"ק צפת בשנת תרל"ג. 

חתנו היה הרה"ק רבי יוסף אהרן מבוטשעטש-בוטושאן המכונה' דער 
שהעריצו  מבעלזא  שלום  השר  הרה"ק  של  המובהק  תלמידו  בעש"ט'  קליינע 
קדושים  צדיקים  אחריו,  מצאצאיו  מארילוס.  משפחת  ואבי  לשבחו  והרבה 

וגאונים, משפחות מפוארות בכרם בית ישראל. 

]1[ גיליון ניר גדול מאוד. 43X36 ס"מ. 19 שורות כולן בעצם כתב ידו הטהורה. 
נזקי זמן בשתי אותיות בטקסט. מצב טוב מאוד. 

Psak Halacha 'Ma'asseh Beis Din' on 
matters of a divorce, handwritten by 
the Tzaddik Gaon
Rabbi Levi Yitzchak Frankel,
the grandson of Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchov, Maran the Besht and the 
holy Rav the Be'er mayim Chaim, Av 
Beis Din of Bucharest and one of the 
greatest rabbis of Romania. 1848.

Handwritten Psak Halacha, in which the 

Tzaddik Gaon Rabbi Levi Yitzchak Frankel 
the Rav of Bucharest decides that a couple 

should divorce after being married for ten 

years without children and the husband does 

not respect his wife properly. 'Therefore I the 

undersigned have decided according to Din 

Torah that R. Aharon owes his wife to give her 

her Ketubah ... and she should take her clothes 

and what belongs to her body and when he 

gives her all the above, the wife shall be obliged 

to receive a Gett from her husband and as long 

as he does not pay for her Ketubah he must give 

her weekly money as Mezonos...'

Rabbi Levi Yitzchak signs the letter in Iyar 1848. 

.'נאם הק' לוי יצחק חפ"ק באקארעשט יע"א

The holy Gaon Rabbi Levi Yitzchak Ashkenazi 

Frankel Av Beis Din of Bucharest, a grandson 

of Tzaddikei Elyon and a virtuous Tzaddik 

himself. Was the son of the Gaon Rabbi 

Meshulam Zalman Frankel Ashkenazi, the 

son-in-law of Rabbi Eliezer the son-in-law of 

Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov. Rabbi Levi 

Yitzchak of Bucharest was the son-in-law 

of the holy Rav Rabbi Yaakov Yosef Tirer of 

Chernowitz the son of the holy Rav the Be'er 

mayim Chaim and the son-in-law of the holy 

Rav Rabbi Yitzchak of Kalis the son-in-law of 

the Degel Machaneh Ephraim the grandson of 

Maran the holy Besht.

Served as the Rav of Bucharest for dozens of 

years, as Rosh Beis Din and Dayan. Immigarted 

to Safed in 1873.

]1[ very large sheet of paper. 43X36 cm. 19 lines 

handwritten by him. Aging damage to two 

letters of the text. Very good condition. 
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אורח מישור,
רבי  מאת  נזיר,  למסכת  וחידושים  ביאורים 
 .]1723[ תפ"ג  ברלין,  קרמניצער.  מאיר 

מהדורה ראשונה.
'האדם  הקדוש  הגאון  עותק 

מאיר  רבי  בענקים'  הגדול 
נתן האלברשטאם מצאנז,
מרנא  של  וחביבו  יקירו  בנו 
חיים  הדברי  הקדשים  קודש 

מצאנז,
עם חותמותיו הנדירות עד מאוד.

תורתו  מחידושי  בעולם  בנמצא  ואין  ביותר  נדיר 
ספרים  ועיתים,  תקופות  בסערות  שאבדו  הרבים 

ממנו או כל דבר שבכתובים מאוצרות תורתו ויראתו 
הרוממה.

לחרוט  ציווה  הגולה,  בני  כל  של  רבן  הקדוש  אביו 
בענקים',  הגדול  'האדם  הנדיר  התואר  את  במצבתו 

בפטירתו בחיי אביו הגדול.

להחתן  דכלה  אגרא   ' נכתב  השער,  בדף 
הגדול  המאור  הרב  בן  החשוב  הבחור 

אב"ד...'
בדף השער שתי חותמות קודש:  'מאיר 
האלברשטאם' וכך גם בסוף הכרך חותמת 
נוספת. יצויין כי חותמת בסגנון כמעט זהה, 
מרנא  הקדוש  אביו  של  הקדושה  חותמתו  היא 

הדברי חיים מצאנז.

]2[, מד; ח; ו דף, 30.5 ס"מ. נקבי עש קלילים. חותם 

Orach Mishor,
elucidations and innovations on Tractate 
Nazir, by Rabbi Meir Kremnitzer. Berlin, [1723]. 
First edition.
The copy of the holy Gaon
'The greatest man among Giants' Rabbi 
Meir Nosson Halberstam of Sanz,
the beloved son of the holy Maran the 
Divrei Chaim of Sanz,
with his extremely rare stamps.

It is extremely rare to find any of his Torah innovations, 
Seforim or any other written material, which were lost in 
the storms of time.

His holy father ordered to engrave on his tombstone the 
rare title 'The greatest man among the Giants', having 
passed away in his father's lifetime.

Written on the title page 'בן הרב המאור  אגרא דכלה להחתן הבחור החשוב 
אב"ד  '... הגדול 

Appearing on the title page are two stamps of 'Meir 
Halberstam' and another stamp appears also at the end of 
the volume.
It should be noted that a stamp in almost the same format 
is the holy stamp of his holy father Maran the Divrei Chaim 
of Sanz.

]2[, 44; 6 leaves, 30.5 cm. Minor moth perforations. Stamp of 
the censor. New and impressive leather binding. Very good 
condition.

!The onlyone in theworldבעולם!יחיד
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איגרת חיזוק וידידות כולה בכתב יד קודש הרה"ק 
מנאוואמינסק,   פערלאוו  מרדכי  נחום  רבי 
המגיע  בשבח  באמריקה,  הראשונות  בשנותיו 
לכתבי הגאון רבי אהרן ראובן טשארני רב באנגליה 

ובארצות הברית. תרצ"ה.

מנהיגי  מראשי  מנובומינסק,  הרבי  מתנסח  במכתבו 
אגודת ישראל באמריקה, בשפת נבונים ובלשון לימודים 
צחה ובהירה, מודה על הספר שנשלח אליו כדורון לפני 
ולנחת  התורה  מרביצי  לכל  בברכות  ומכביר  חגי תשרי 

מהצאצאים.

]תרנ"ו- מנאוואמינסק  מרדכי  נחום  רבי  הרה"ק  אדמו"ר 
ונכד  מנאוואמינסק  איש  התפארת  הרה"ק  בן  תשל"ו[ 
מנאוואמינסק.  הזקן  האדמו"ר  דיעקב,  שופרא  הגה"ק 
חתנו של הגה"ק מסוקולוב רבי יצחק זעליג מגדולי מנהיגי 
עלה  תרפ"ה  בשנת  בפולין.  הדור  וראשי  ישראל  אגודת 
שנים  פעל  ובה  לאמריקה  נסע  משם  אך  הקודש  לארץ 
רבות בהנהגת הכלל, בד בבד הוסיף התמדה על שקידתו 

העצומה והגה בתורה כל הימים והלילות. 

]1[ ניר מכתבים רשמי. 28X22 ס"מ. סימני קיפול. קרע קל 
בראשו ללא נזק בטקסט. מצב טוב מאוד. 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  הצהרת  מכתב 
הרה"ק רבי מרדכי מזוויעהל

בעל 'יקרא דמלכא'
לאגודת ישראל. 

רבי  הרה"צ  בנו  בידי  שנכתב  המכתב 
בן  מזוויעהל  הרה"צ  כי  מאשר  שמואל 
חבר  מזויעהל  משה  גדליה  רבי  הרה"צ 
בארץ  ישראל  אגודת  להסתדרות  נאמן 
ושאיפתו  ירושלים,  בסניף  ישראל 
כשאיפתה לפתור ברוח התורה והמסורה 
בחיי  יום  יום  שעולות  השאלות  כל  את 

כלל ישראל. 

נולד  הק'  הרבי  אביו  כי  מצהיר  הרבי  בן 
 10 אדמון  ברחוב  גר  והוא  תרע"ד  בשנת 

תמוז  בחודש  נחתם  המסמך  בירושלים. 
שנת תשכ"ד. 

הרה"ק רבי מרדכי מזוויעהל בעל 'יקרא 
רבי  ופרישא  קדישא  של  בנו  דמלכא' 
גדליה משה מזוויעהל ונכדו חביבו נאמנו 
יסוד  צדיק  הגדול  זקינו  של  ומקורבו 
עולם רבי שלומק'ה מזוויעהל. אשר עלה 
כל  והדריכו  וחינכו  הקודש  לארץ  עמו 
בשפלות  הקדושים  כאבותיו  נודע  ימיו. 
ובפשטות  שבו  ישראל  באהבת  רוחו, 

הליכותיו.

אגודת  הסתדרות  של  רשמי  מסמך   ]1[
בנו  יד  בכתיבת  ס"מ.   20X15 ישראל. 
תיוק  סימן  גולדמן.  שמואל  רבי  הרה"צ 

בודד. מצב טוב מאוד.

Letter of support 
andfriendship handwritten 
entirely by the holy Rav 
Rabbi Nachum Mordechai 
Perlov of Novominsk,
in his first years in America, 
praising the writings of the 
Gaon Rabbi Aharon Reuven 
Tsherni Rav in England and 
the USA, 1935. 
In his letter, the Rav of Novominsk, 
one of the leaders of Agudas 
Yisroel in America, in clear and 
eloquent language expresses his 
gratitude for the book that was 
sent to him as a gift before the 
festivals of Tishrei and blesses all 
those who teach Torah. 

The Admor the holy Rav Rabbi 
Bahcum Mordechai of Novominsk 
]1896-1976[ the son of the holy Rav 
the Tiferez Ish of Novominsk and 
grandson of the holy Gaon the 
Admor of Novomisnk, the son-in-
law of the holy Gaon of Sokolov 
Rabbi Yitzchak Zelig who was one 
of the leaders of Agudas Yisroel in 
Poland. In 1925, immigrated to the 
Holy Land yet eventually moved 
to the USA, where he lovingly 
worked for public alongside his 
great diligence and study of the 
Torah.

]1[ official stationery. 28X22 cm. 
Fold marks. A small tear to its 
upper part not affecting the text. 
Very good condition. 

DeMalka' )1905-1979( 
the son the Gedalya 
Moshe of Zvhil 
and the beloved 
grandson of his 
great grandfather 
Rabbi Shlomke of 
Zvhil, who even 
immigrated with 
him to the Holy 
L a n d . 

]1[ official document 
of Histadrus Agudas 
Yisroel. 20X15 cm. 
Handwritten by his 
son the Tzaddik 
Rav Rabbi Shmuel 
Goldman. Single 
filing mark. Very 
good condition. 
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ועד  התנהלות  אודות  נוקב  פולמוסי  מכתב 
הגאון  בידי  נכתב  ובפולין,  בליטא  הישיבות 

העצום מיחידי הדור
רבי יהודה ליב פיין אל רשכבה"ג

רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי
 מווילנא. סלונים, תרפ"ח.

על  הגאון האדיר מסלונים  כותב מרן  במכתב הארוך 
שנערכו  מגביות  על  לצורך,  שלא  שהוצאו  כספים 
ומצביע  בפרנסה  ודחוקים  ממון  חסרי  אנשים  בקרב 
חריפות  כותב  הוא  שונות.  התנהלויות  על  ומתריע 
אלה  כי  רואה  'אני  עוזר:  חיים  לרבי  הנוקב  במכתבו 
הישיבות  ועד  כנפי  ותחת  כסותו  תחת  המתחבאים 
ימשיכו  ואם  ח"ו  להחריבו  הימים  ברבות  עתידים 
להסית על אנשים נקיים אני מושך ידי מכל ענין ועד 
הישיבות ואין לי עסק בו'. את מכתבו מסיים בברכות 
ואיחולים לרועה ישראל מרן רבי חיים עוזר לבריות 

גופא ולהמשך מפעלות התורה ורוממות קרנה. 

פיין  ליב  יהודה  רבי  בדורותיו  המפורסם  הקדוש  הגאון 
סלונים  של  רבה  הדור.  גאוני  מגדולי  ]תרל"א-תש"א[ 
קופישוק,  ליטא.  פיאסצ'נה,  של  רבה  לפנים  והגליל. 
וחבר  בפולין  הרבנים  אגודת  נשיא  סגן  אושמיאנה. 
ישראל  אגודת  מנהיגי  מחשובי  התורה.  גדולי  מועצת 
והנאבקים  הלוחמים  מראשי  דרכה.  מכווני  ומראשי 
בגזירת השחיטה. נודע בכח דיבורו והשפעתו הציבורית, 
בשואה  נרצח  והרבצתה.  העצום  התורה  עמל  מלבד 
בתוך  המפוארת  קהילתו  ובני  משפחתו  כל  עם  האיומה 

יהדות אירופה כולה. 
בכתב  כולו  עבריו.  משני  כתוב  רשמי,  מכתבים  ניר   ]1[
יד גאונו של מהרי"ל פיין. נקבי תיוק. סימני קיפול. בלאי 
בטקסט.  ניכר  נזק  ללא  בשוליים,  קלים  רטיבות  ונזקי 

מצב טוב מאוד. 

Letter with the 
statement of 
Maran the holy Rav 
Rabbi Mordechai 
of Zvhil author of 
'Yekara DeMalka' 
to Agudas Yisroel. 
Letter with the 
statement of Maran 
the holy Rav Rabbi 
Mordechai of Zvhil 
author of 'Yekara 
DeMalka' to Agudas 
Yi s ro e l . 

The letter was written 
by his son the Tzaddik 
Rav Rabbi Shmuel 
confirming that the 
Tzaddik Rav of Zvhil the 
son of the Tzaddik Rav 
Rabbi Gedalya Moshe of 
Zvhil is a loyal member 
of Histadrus Agudas 
Yisroel in Eretz Yisroel 
the branch of Jerusalem 
and his ambition, like 
that of the Agudah, is 
to solve in the spirit of 
Torah and Messora all 
the daily questions that 
come up pertaining to 
to the life of the Jewish 
people. 

The Holy Admor 
Rabbi Mordechai of 
Zvhil author of 'Yekara 

Incisive polemic 
letter about the 
conduct of Va'ad 
Hayeshivos in 
Lithuania and 
Poland, written 
by th egreat Gaon 
Rabbi Yehuda 
leib Fein to the 
Gaon Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinsky of 
Vilna. Slonim, 1928. 

In his lengthy letter, Maran 
the great Gaon of Slonim 
writes about money that 
was spent unnecessarily, 
fundraisers that were held 
among the poor and additional 
misconduct. He writes sharply 
to Rabbi Chaim Ozer: 'I see that 
those hiding under his garments 
and under the wings of Va'ad 
HaYeshivos are soon to destroy it 
G-d forbid and if they continue to 
speak ill about innocent people I 
will wash my hands of the entire 
matter of Va'ad HaYeshivos ...'. He 
ends his letters with blessings 
and greetings to Maran Rabbi 
Chaim Ozer for health and the 
continuation of Torah enterprises. 

The holy Gaon Rabbi Yehuda Leib 
Fein ]1871-1941[ one of the greatest 
Geonim of his generation. The Rav 

of Slonim and its vicinity. Previously, 
the Rav of Piaseczna, Kupiškis 
and Ushmiana in Lithuania. The 
president of the union of rabbis of 
Poland and a member of Moetzes 
Gedolei HaTorah. An important 
leader of Agudas Ysiroel. Fought 
against the decree of the Shechita and 
was famed for his public influence. 
Was murdered in the Holocaust 
with his family and members of his 
community . 

]1[ official stationery, handwritten 
on both its sides by the Maharil Fein. 
Filing perforations. Fold marks. Wear 
and slight dampness damage to the 
margins not considerably affecting 
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מכתב בענייני ציבור 
והנהגת הכלל בכתב 
יד הגאון הגדול רבה 
בראנוביץ  של 
נשלח  המעטירה, 
ישראל  לגאון 

ומנהיג הדור 
רשכבה"ג רבי חיים 
מווילנא.  עוזר 

ניסן תרפ"ה, 
באראנאוויטש. 

עליון  לידיד  במכתבו 
וידיד נפש בית ישראל 
הגדול  הגאון  הרב 

המפורסם עמוד הימני פאר הדור עטרת שמו נודע למשגב, 
כקש"ת מרן ר' חיים עוזר שליט"א גראדזענסקי, מציין כי 
למען  ותשלומים  קבלה  הביא  רבינוביץ  מיכל  רבי  הרה"ג 
הישיבות במחוז ברנוביץ, וכן נשלח צ'ק עם מעות על שם 
ובהכוונת  בשליטת  שהיה  ווארט'  'דאס  העיתון  מערכת 
תמונה  עולה  פרטים  לפרטי  וכך  עוזר.  חיים  רבי  הגאון 
הישיבות  לכל  הגרח"ע  של  העצומה  דאגתו  על  מפעימה 
הקטנים  לסעיפים  עד  בכללה,  ובאירופה  בפרט  בליטא 
הישיבות  ראשי  בעדו,  מסייעים  כשהכל  ביותר,  והזניחים 

ורבני הערים והעיירות כולם. 

חתנו  ]תרל"ה-תשי"ח[,  ווייצעל  דוד  רבי  הגדול  הגאון 
כיהן  לובצ'אנסקי.  ליב  יהודה  חיים  רבי  וממלא מקומו של 
הדור  גדולי  שנה.  משלושים  למעלה  ברנוביץ  ברבנות 
דרך  בכל  שניסה  למרות  וענוותנותו,  צדקתו  העריכו 
להצטנע ולהמעיט עצמו. הגאון המשגיח רבי ירוחם ממיר 
התבטא אחריו 'אם רוצים אתם לדעת מי הבורח מן הכבוד- 
הוא הרב של ברנוביץ, כי כבוד התורה רודף אחריו למרות 
שמתרחק ממנו עד הקצה'. עבר וסבל את מאורעות השואה 
לארץ  עלה  ואחר  לסיביר  הוגלה  הקומוניזים,  אימי  ואת 

הקודש ושימש ברבנות בעיר תל אביב.

]1[ דף שורות. 18x22 ס"מ. שורות אחרונות מעט דהויות. 
נקבי תיוק. קמטים. מצב טוב מאוד.

'זכות מרן אדמו"ר הגה"צ בעל החפץ חיים יעמוד לו...'

יהושע  ורבי  קאפלאן  זאב  אליעזר  רבי  חיים  החפץ  מרנא  נכדי 
ליב לעווינסאן בפניה נרגשת למען ישיבת 'חפץ חיים' ראדין, אל רבה 

של מלבורן הגאון רבי יוסף ליפמן גורביץ, ראדין, תרצ"ה.

מכתב נכדיו הקרובים של מרנא רבן של ישראל החפץ חיים, הגאונים רבי 
ישיבת  בהעמדת  מורשתו  ממשיכי  קפלן,  זאב  ורבי  לבינסון  לייב  יהושע 
של  רבה  גורביץ  ליפמן  יוסף  רבי  הגאון  אל  בה,  התורה  והרבצת  ראדין 
מלבורן באוסטרליה, בו מציינים כי קיבלו את נדבת ידו של הגאון באמצעות 

רשכבה"ג רבי חיים עוזר, ובהמשך מודים לו נרגשות מעומר לבם.

תורה  גדולי  הק'  ישיבתינו  תלמידי  מאות  המה  ללחם  רעבים  השביע  'ממש 
משכורתו  ותהי  פעלו  השם  ישלם  הבע"ל.  הקדוש  החג  קודם  בפרט  ויראה 
שלמה מה' בזה ובבא. והננו חותמים בברכה כי זכותו הגדול של מרן אדמו"ר 
והמסייעים  העסקנים  ולכל  לכת"ה  יעמוד  זצוק"ל  חיים  החפץ  בעל  הגה"צ 
ברכה  טוב  וכל  ושלום  בחיים  השמים  מאלוקי  להתברך  עבורה  טוב  וימליץ 
קרן  והרמת  ישראל  בישועת  תחזינה  ועיניהם  ענייניהם  בכל  והצלחה מרובה 

התורה במהרה. 

על המכתב חותמים בחתימת ידם הגאונים ראשי ומנהלי הישיבה, נכדי רבינו 
החפץ חיים וחותם הישיבה הק'. 

]1[ ניר מכתבים רשמי של מתיבתא רבתא חפץ חיים בראדין. 28x21 ס"מ. 
נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב טוב מאוד. 

Letter on 
public matters 
and leadership 
handwritten by 
the great Gaon
the Rav of 
Baranovich, 
sent to the Gaon 
and leader of 
the generation 
Rabbi Chaim 
Ozer of Vilna. 
Nissan 1925, 
Baranovich.
In his letter to the renowned Rav the great Gaon 
Maran Rabbi Chaim Ozer Grodzinsky he notes 
that the holy Gaon Rabbi Michl Rabinowitz has 
brought a receipt and funds for the yeshivas of 
the Baranowitz district and has sent a check on 
behalf of the 'Das Vort' newspaper which was 
supervised by the Gaon Rabbi Chaim Ozer. The 
letter draws a detailed picture of the Gaon Rabbi 
Chaim Ozer's great concern for the yeshivas of 
Lithuania in particular and those of Europe in 
general. 

The great Gaon rabbi David Weizel ]1875-1948[ the 
son-in-law and successor of Rabbi Chaim Yehuda 
Leib Lubachinsky. Served as Rav of Baranovich 
for more than thirty years. Gedolei Hador 
appreciated his piety and modesty. Survived the 
Holocaust and the horrors of communism, was 
exiled to Siberia and later immigrated to the Holy 
land where he served as Rav in Tel Aviv. 

]1[ lined paper. 18X22 cm. The last lines are slightly 

faded. Filing perforations. Creases. Very good 

condition. 
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גלוית איגרת מאת הגאון האדיר
אהרון  רבי  הגאון  אל  קאברין  של  רבה  פרוסקין  פסח  רבי 
בערעק המזרזו לשגר לישיבת קוברין את הדרוש לה כדי חיותה 
לרוב.  קדשו  ברכות  עם  הגאונים,  הרבנים  תלמידיה  החזקת  וכדי 

סיון תרצ"ה. 

'השי"ת יזכנו לראות בהרמת קרן תורתנו הק' והנני מוקירו ומכבדו 
כערכו הרם'. כולו בכתב ידו ובחתימת הגאון רבי פסח פרוסקין.

הגאון האדיר רבי פסח פרוסקין ]תרל"ט-ת"ש[ רבה של קאברין 
וראש הישיבה בית אולפנא רבתא דקוברין. תלמיד מובהק למרנן 
והסבא  מלצר,  זלמן  איסר  רבי  מסלבודקה,  הסבא  חיים,  החפץ 

מסלבודקה. מתלמידיו המובהקים  הגאון רבי משה פיינשטיין.

נקבי  ס"מ.   15x10
קל  נזק  תיוק. 
מעבר  טקסט. 
כתובת  לגלויה, 
והנמען  השולח 
הישיבות- 'ועד 

בלטינית.  ווילנא' 
הדואר.  חותמות 

מצב טוב מאוד. 

'The Merit of the Admor the Tzaddik 
Gaon Author of Chofetz Chaim will 
Protect Him...'

The grandsons of Maran the Chofetz 
Chaim Rabbi Eliezer Ze'ev Kaplan and 
Rabbi Yehoshua Leib Levinson in a 
touching appeal for the 'Chofetz Chaim' 
Yeshiva in Radin, to the Rav of Melbourne 
the Gaon Rabbi Yosef Lipman Gurevich, 
Radin, 1935. 

A letter by the beloved grandsons of Maran 
the Chofetz Chaim, the Geonim Rabbi 
Eliezer Ze'ev Kaplan and Rabbi Yehoshua 
Leib Levinson, who founders of the Radin 
Yeshiva, to the Gaon Rabbi Yosef Lipman 
Gurevich the Rav of Melbourne, Australia, 
noting that they have received the Gaon's 
generosity by the Gaon Rabbi Chaim Ozer 
and deeply thank him for it.

'He truly fed the hungry, hundreds of students 
of our holy yeshiva great in Torah and Yirah 
and especially before the holy upcoming 
festival. May Hashem repay him ... and we end 
with the blessing that the merit of the Admor 
the Tzaddik Gaon author of Chofetz Chaim 
will protect him and all those who assist ... 
to be blessed by G-d with life and peace and 
goodness, blessing and success in all their 
matters and may their eyes soon see the 
salvation of Yisroel ...'

The letter is hand-signed by them, the Geonim 
and managers of the yeshiva, the grandsons 
of the Chofetz Chaim. With the stamp of the 
yeshiva.

]1[ official stationery of the Chofetz Chaim 
yeshiva in Radin. 28X21 cm. Filing perforations. 
Fold marks. Very good condition.

Postcard letter by the great Gaon
rabbi Pesach Pruskin the Rav of 
Kobrin to the gaon Rabbi Aharon Berek 
asking him to hurry and send the Kobrin 
yeshiva what it needs to support it students 
and rabbis. with many of his holy blessings. 
Sivan, 1935. 

'May Hashem Yisborach merit him to see the 
raise of the banner of our holy Torah and I 
cherish and respect him as his great value' 
handwritten entirely and signed by the gaon 
Rabbi Pesach Pruskin.  

The great Gaon Rabbi Pesach 
Pruskin ]1879-1940[ the Rav 
of Kobrin and Rosh Yeshiva 
of the large yeshiva there. A 
leading disciple of Maran the 
Chofetz Chaim, the Saba of 
Slabodka, Rabbi Isser Zalman 
Meltzer and the Gaon Rabbi 
Moshe Feinstein. 

15X10 cm. Filing perforations, 
slightly affecting the text. 
On the back of the postcard, 
the sender's and addressee's 
address 'Va'ad HaYeshivos-
Vilna' in Latin. Postmarks. 
Very good condition. 
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צבי  אברהם  רבי  האדיר  הגאון 
קמאי גאב"ד ור"מ מיר.

לבב  את  שימשיכו  נבונים  'אנשים 
רבי  הגאון  מכתב  אחריהם'.  התלמידים 
'חורב'  ועד  למערכת  קמאי  צבי  אברהם 
בליטא,  החרדיים  התורה  תלמודי  רשת 
ומלמדים  מורים  להשגת  ופועל  המבקש 
למקצועות החול והקודש, יראים ושלמים 

על טהרת הקודש.

למען  קמאי  הגרא"צ  של  למאמציו  הצצה 
עתיד תינוקות של בית רבן בליטא ולמכשולים 
ישראל  ורבני  הישיבות  ראשי  לנוכח  שעמדו 
ותנאים  תארים  שהצריך  הפולני  החוק  מול 

מסויימים למורי הילדים ולמנהלי בתי הספר.

הגאון האדיר רבי אברהם צבי מבקש להשיג 
אראנסאן  הרב  במקום  הקודש  לשון  מלמד 
לשפה  מורה  מחפש  וכן  משרתו,  את  שעוזב 
ספר',  בית  'ניהול  כושר  בעל  שיהיה  הפולנית 
משום  או  בחוק,  שמתחייב  כפי  הנראה  ככל 
הצורך שעלה באותה עת, ומבקש כי המלמדים 
נבונים להמשיך גם את לב  'אנשים  יהיו  הללו 
משמעת'.  בעלי  ושיהיו  אחריהם  התלמידים 
ושואל מה ידרשו עבור לימוד של שש שעות. 
כן מברר אודות שינוי החוק בממשלה הפולנית 
קודש,  למודי  למורים  הדרושים  התנאים  על 
עומד  שהוא  או  המכביד  החוק  נדחה  האם 

להיכנס לתוקף.

הי"ד  קמאי  צבי  אברהם  רבי  האדיר  הגאון 
]תר"כ-תש"ב[ רבה האחרון של העיירה מיר 
וראש הישיבה שם, בנו של הגאון רבי אליהו 
ברוך רבה של מיר. גאון וקדוש מגדולי הדור. 
תלמידים  העמיד  ובתורתו.  ביראתו  מופלג 
ורוב  קהילתו  בני  עם  בשואה  נספה  לאלפים. 

בני משפחתו. 

20x12 ס"מ. כולו בכתב ידו. בול הדואר. מצב 
טוב מאוד.

The Great Gaon 
Rabbi Avraham Zvi 
Kamai Gaon Av Beis 
Din and Ram of Mir.

'Wise men who will pull 
their students' hearts to 
follow them'. Letter by the 
Gaon Rabbi Avraham Zvi 
Kamai to the committee 
of 'Chorev', a network of 
Chareidi Talmudei Torah 
in Lithuania, in an effort 
to obtain G-d fearing 
and pious teachers 
for religious and non-
religious studies. 

A peek at the efforts of 
the Gaon Rabbi Avraham 
Zvi Kamai for the future 
of the Jewish children 
of Lithuania and the 
obstacles put by the Polish 
law that required certain 
titles and terms from 
teachers and principlas. 

The great Gaon Rabbi 
Avraham Zvi is looking 
for a Hebrew teacher 
instead of Rabbi Aronson, 
who was leaving his 
position and teacher for 
Polish who is qualified 

to 'manage a school', 
apparently as the law 
requires, and asks that 
these teachers be 'wise 
and disciplined men who 
will pull their students' 
hearts to follow them'. 
He also asks what they 
will charge for six hours 
of teaching andwhether 
the burdening Polish law 
regarding the required 
conditions from teachers 
for religious studies has 
been rejected or is about 
to come into force. 

The great Gaon Rabbi 
Avraham Zvi Kamai 
[1860-1942] the last Rav 
of Mir and the Rosh 
Yeshiva there, the son of 
the Gaon Rabbi Eliyahu 
Baruch, the Rav of Mir. A 
great Gaon in Torah and 
Yirah. Taught thousands 
of students. Perished 
during the Holocaust 
with the members of his 
community and most of 
his family. 

20X12 cm. Handwritten 
entirely by him. Postage 
stamp. Very good 
condition. 
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'הישיבה הק' מתקיימת בנס בחסדי ד'!
מכתב מופלא כולו בכתב יד קודש הגאון האדיר

רבי אהרן קוטלר
בטהרה.  עמליה  והחזקת  התורה  הצלת  למען  קלעצק,  ישיבת  מימי 

קלצק, תרצ"ד. 

על גבי ניר מכתבים נדיר של הישיבה בסלצק שנעתקה 
לקלצק, עם שם ראש הישיבה רבי אהרן קוטלר מתנוסס 
מאמציו  את  האדיר  הגאון  מרן  חורט  גבה,  על  בגאון 
להעמיד דת על תילה, להעביר מסורת הזהב ולהמשיך 

שלשלת התורה בטהרתה לדורות הבאים. וכה כותב:

בגלל המצב הנורא מאוד אצלנו עכשיו שתלוי' הישיבה 
על בלימה ממש, אך מתקיימת בנס בחסדי ד''.

האדיר  הגאון  הדור  ומנהיג  התורה  גדולי  מועצת  נשיא 
רבי אהרן קוטלר )תרנ"ב - תשכ"ג. 1892 - 1962( מגדולי 
הישיבות  עולם  ממקוממי  האחרון,  בדור  שקמו  ישראל 
ישראל.  בארץ  הטהור  החינוך  וממייסדי  באמריקה 
נתפרסם  צעיר  מגיל  העולמית.  ישראל  אגודת  ממנהיגי 
תורה  למד  ביותר.  ובקי  חריף  עצום,  וכשקדן  כעילוי 
מפי הגאון רבי זלמן סענדר כהנא שפירא. ואצל רבותיו 
בסלבודקה. נישא לבת גאון ישראל מרן הגרא"ז מלצר. 

מרכז  ייסד  לימים  וקלצק,  סלצק  ישיבת  ראש 
התורה העולמי בליקווד. 

 20x21 ניר מכתבים רשמי של הישיבה.   ]1[
ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב מאוד. 

'The holy Yeshiva exists by 
miracle BeChassdei Hashem'!
A wonderous letter handwritten 

entirely by the Great Gaon

Rabbi Aharon Kotler
fron the days of the Kleck 
Yeshiva, for saving the Torah and 
supporting those who study it. 
Kleck, 1934.

On the rare stationery of the Yeshiva of 

Slutzk, which was moved to Kleck, with 

the name of the Rosh Yeshiva Rabbi 

Aharon Kotler on its back, Maran the 

great Gaon writes about his efforts 

to keep the existence of religion, pass 

on the golden tradition and continue 

the pure chain of Torah for the next 

generations. He writes: 'Due to our 

terrible situation, whereby the yeshiva 

is hanging on by a thread, yet exists by 

miracle BeChassdei Hashem'.

The president of Moetzes Gedolei 

HaTorah and leader of the generation 

the great Gaon Rabbi Aharon Kotler 
)1892-1962( one of the greatest Gedolei 

Yisroel in the recent generation, one of 

the reestablishers of the yeshiva world 

in America and one of the founders 

of the pure education in Eretz Yisroel 
and one of the leaders of the worlwide 

Agudas Yisroel. From a young age 

was renowned as an Iluy and diligent 

student. In his youth, he studied Torah 

with the Gaon Rabbi Zalman Sender 

Kahana Shapiro and his rabbis in 

Slabodka. Married the daughter of the 

Gaon Rabbi Isser Zalman Meltzer. Was 

Rosh Yeshiva of Slutzk  and Kleck. 

]1[ official stationery of the yeshiva. 

20X21 cm. Fold marks. Very good 

condition . 
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מכתב הגאון הגדול רבי אהרן 
אהרן'  'זקן  בעל  וואלקין 
שכתבו  קרלין,  פינסק  אב"ד 
דוד  שמואל  רבי  הגאון  בנו 
חול  קדושת  מפאת  וואלקין 
המועד בענייני הקמת הישיבות 

בליטא. פינסק, תרפ"ח. 

המכתב נשלח לגאון רבי יוסף שו"ב 
הגאון  רשכבה"ג  מרן  של  ימינו  יד 
האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי 
ומנהל וועד הישיבות, בו מתאר את 
מאמצי אביו למען 'שקל הקודש', 
הישיבות.  ועד  לטובת  ההתרמה 
המכתב הארוך נזכר גם הגאון רבי 
אז  לוצק,  אב"ד  סורוצקין  זלמן 

אב"ד זיטל. 

וואלקין  אהרון  רבי  האדיר  הגאון 
אהרון'  'זקן  בעל  מפינסק 
 ]1865-1942 ]תרכ"ה-תש"ב, 
בליטא  שקמו  הפוסקים  מגדולי 
תלמיד  העולם,  מלחמות  בין 
ישיבת וואלאז'ין. האיר את ישראל 
עולם  גדולי  ובפסקיו.  בתורתו 
בהלכה  שאלותיהם  בפניו  הריצו 
ובהם גם הגרח"ע מווילנא והאמרי 
אריאל.  גולת  ראשי   - מגור  אמת 
היה ממקימי אגודת ישראל בליטא 
רבות  במסגרתה  ופעל  ומייסדיה 
כמה  של  רבן  ישראל.  עם  למען 
בעיר  לכהן  שהחל  עד  עיירות 

פינסק ועל שמה התפרסם.

חותם  רשמי.  מכתבים  ניר   ]1[
בנו  יד  וכתב  אהרון  הזקן  הגאון 
שמואל  רבי  הגאון  בנו  וחתימת 
בלאי  קלים.  קיפול  סימני  דוד. 
וקרעים בתחתית המכתב ללא נזק 

בטקסט. מצב טוב מאוד.

מכתב תודה כולו בכתב ידו וחתימתו של מרן פוסק הדור
הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב,

הקודש  עיר  במרכז  הכשרות  חיזוק  למען  שפעל  ציבורי  לעסקן 
ירושלים. חשון תשל"ה.

נדירה היא התייחסות מרן הגרי"ש אלישיב לענייני הכלל באותן השנים. רוב ככל 
היותו אחד ממנהיגי הדור, החלו אחר הקמת מפלגת  ובפרט  פעילותו הציבורית 
והפציר רבות לצרפו לעניני הכלל  בידי מרן הגרא"מ שך שביקש  'דגל התורה' 

והנהגת ציבור בני התורה.

המכתב נשלח לעסקן הוותיק והמפורסם הרב מנחם פורוש מראשי אגודת ישראל 
הכשרות  וחיזוק  לביסוס  רבות  פעל  אשר  החרדית,  ביהדות  העסקנים  ומגדולי 
בשוק מחנה יהודה 'המקום הכי מרכזי בתוככי ירושלים עיה"ק', כביטויו של מרן 

הגרי"ש אלישיב. 

'אני מודה לכבודו על אשר פעל במלא המרץ ובכל כח השפעתו לטובת הדבר 
הנ"ל'. לאחר מכן מוסיף הרב אלישיב את ברכתו למסייעים ואת תקוותו כי אכן 

יתקיים הדבר ויעמוד ללא כל השתהות מיותרת. 

24x18 ס"מ. כתוב כולו  ניר מכתבים רשמי גדול של מרן הגרי"ש אלישיב.   ]1[
בכתב ידו ובחתימתו. נקבי תיוק. מצב טוב מאוד.

Letter by the great Gaon
Rabbi Aahron Walkin 
author of 'Zekan 
Aharon' Av Beis Din of 
Pinsk Karlin, written by 
his son the Gaon Rabbi 
Shmuel David Walkin 
due to the sanctity of 
Chol HaMoed abou the 
establishment of yeshivas 
in Lithuania. Pinsk, 1928. 

The letter was sent to the 
Gaon Rabbi Yisef Shuv the 
right hand man of Maran 
the great Gaon Rabbi 
Chaim Ozer Grodzinsky 
and manager 
of Va'ad 
HaYeshivos , 
in which he 
d e s c r i b e s 
his father's 
efforts for 
' S h e k e l 
haKoddesh', 
a fundraiser 
for Va'ad 
Hayeshivos. 
The lengthy 
letter also 
refers to the 
Gaon Rabbi 
Z a l m a n 
Sorotzkin Av 
Beis Din of 
Lutzk, then 
Av beis Din 
of Zital. 

The great Gaon Rabbi Aharon 
Walkin of Pinsk author of 
'Zekan Aharon' )1865-1942( 
one of the greatest Poskim of 
Lithuania between the two 
world wars, a student of the 
Volozhin Yeshiva. Lighted 
Yisroel with his Torah and 
Psakim. The greatest rabbis 
sent him their halachic 
questions including the Gaon 
Rabbi Chaim Ozer of Vilna 
and the Imrei Emes of Ger. 

]1[ official stationery. Stamp 
ofd the Gaon the Zekan 
Aharon and the signature 
of his son the Gaon Rabbi 
Shmuel David. Minor fold 
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Letter of gratitude handwritten and signed 
netirely by Maran Posek Hador
the Gaon Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv,
to an activist who worked for strengthening 
the Kashrus in the center of Jerusalem. 
Cheshvan 1975. 

It is rare to find Maran the Gaon Rabbi Yosef 
Shalom Elyashiv addressing public affairs 
in those years. Practically all of his public 
work as one of the leaders of the generation 
started after the establishment of the 'Degel 
HaTorah' party by Maran the Gaon Rabbi 
Elazar Menachem Shach, who pleaded with 
him to join the leadership of Bnei HaTorah.

The letter was sent to the renowned activist 
Rabbi Menachem Porush, one of the leaders 
of Agudas Yisroel and one of the greatest 
activists of Chareidi Jewry, who worked 
for basing and strengthening the Kashrus 
of the Machaneh Yehuda market 'the most 
central site in the holy city of Jerusalem', to 
quote Maran the Gaon Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv.

'I thank his honor for working diligently for 
the above'. Then Rabbi Elyashiv adds his 
blessing to those who assist and his hope 
that it will be realized with no delays. 

]1[ large official stationery of the Gaon 
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv. 24X18 cm. 
Handwritten entirely by him and with his 
signature. Filing perforations. Very good 
condition .

הסכמות נדירות!
מגדים חדשים על מסכת עבודה 
היוחסין  שלשלת  מבנש"ק  זרה, 
זינגער  הכהן  מנחם  פנחס  רבי 
אב"ד לענטשין. פיעטרקוב, תר"ע. 

הסכמות גדולי הצדיקים.

האי  של  החתום  האישי  העותק 
הקדוש  הגאון  דמשפטים  סבא 
ארי'  משה  רבי  ופרישא  חסידא 
פריינד רבה של ירושלים עיה"ק, 
בעיר  למשפט  כסאות  שבתו  בימי 

תהילה סאטמאר.

הרה"ק  הסכמת  מופיעות  לספר 
בנו  מראדזימין  מנדל  אהרן  רבי 
רבי  הישועות  בעל  הרה"ק  של 
הגה"ק  גיסו  של  וכן  ארי',  יעקב 
רבי נחמיה אלטער בן הרה"ק מרן 
השפת אמת מגור, שזאת היא אחת 

מהסכמותיו הנדירות ביותר. 

'כל מי  הצדיקים כותבים בהסכמתם 
יזכהו השי"ת להניח  זה  שיקנה ספר 

ברכה בתוך ביתו, יהי מכירך ברוך'. 

בשער הספר שתי חותמותיו, שחורה 
דומ"ץ  פריינד  ארי'  'משה  ותכולה, 
הספר  בגוף  יע"א'  סאטמאר  דקה"י 
חותמות רבות ממנו וכן חותמת מהוה 

מימי שבתו בירושלים עיה"ק.

הארפעניס  'דוד  חותמת  מופיעה  כן 
תופס ישיבה פה קלוזינבורג'. מחבר 
ספרים ור"מ בישיבה בעיר קלוז'ש - 

קלויזנבורג.

דפים  זמן.  כתמי  דף.  ה-כה,   ]7[
כהים. כריכה לא מקורית. מצב טוב 

- טוב מאוד.

Rare approbations!
Megadim Chadashim 
on Tractate Avodah 
Zarah, by a descendant 
of the holy dynasty of 
Rabbi Pinchas Menachem 
Hacohen Singer Av Beis 
Din of Lentshin. Piotrkow, 
1910. Approbations by the 
greatest Tzaddikim. 

The personal copy signed 
by the holy Gaon Rabbi 
Moshe Aryeh Freund the 
Rav of Jerusalem, when he 
was Dayan in Satmar.

The Sefer is approbated by 
the holy Rav Rabbi Aharon 
Mendel of Radzimim the son 
of the holy Rav the wonder-
worker Rabbi Yaakov Aryeh 
and by his brother-in-law the 
holy Gaon Rabbi Nechemya 
Alter the son of the holy Rav 
Maran the Sefas Emes of Ger, 
his approbation being one of 
his rarest approbations. 

The Tzaddikim write in 
the approbation 'whoever 
purchases this Sefer Hashem 
Yisborach will merit him to 
bring blessing into his home...'.

Appearing on the title page are 
his two stamps, black and light 
blue, 'Moshe Aryeh Freund 
Domatz of Satmar'. Throughout 
the Sefer there are additonal 
stamps by him and a 

stamp from the time he lived in 
Jerusalem. 

There is also a stamp of 'David 
Harpenis ... Kloizenburg', 
author of Seforim and Ram in 

Klozash-Kloizenburg . 

]7[, 5-25 leaves. Aging stains. 
Non-original binding. Good-
very good condition. 
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מכתבי השקפה מסעירים ונדירים,
מאת נאמן בית כ"ק מרן הרה"ק רבי יואל מסאטמר 

הגה"ח רבי יוסל אשכנזי,
מסאטמאר  רבו  מאמר  ודעת  טעם  בטוב  המבאר 
הפולמוס  ומתאר  הבעש"ט'  דרך  נשתכחה  'בדורנו 
החריפה.  האמירה  בעקבות  חסידים  בחצרות  שנעשה 

ויליאמסבורג, תש"כ.

בעקבות דברים שאמר וכתב הרה"ק רבי יואל מסאטמאר כביכול 
'ויואל  בספרו  ארוך  מאמר  ובראשם  הבעש"ט',  תורת  'נשתכחה 
התורני  בעולם  רבה  והתרגשות  עצומה  סערה  התעוררה  משה' 
ומקום  מקום  ובכל  בכה,  וזה  בכה  זה  החסידות  בעולם  ובפרט 
אשר דבר הרבי מסאטמאר מגיע, הכל דנים ודשים בדברי קדשו 

שנאמרו בקול חוצב להבות אש.

בכמה  הדברים  את  שהסבירו  מסאטמאר  הרה"ק  מחסידי  היו 
אנפין, אולם לפנינו הסברו הבהיר, המנומק והנאה של האי חסידא 
אשכנזי,  יוסף  רבי  הגה"ח  מסאטמר,  רביה"ק  בית  נאמן  ופרישא 
אשר ידו לא זזה מעם הרה"ק רבי יואל ט"ב מסאטמאר והוא הולך 
זה שהוציא  יוסף אשכנזי היה  ובאר את דבריו. רבי  וסובב, הלוך 
'ויואל משה' וממילא היה הכתובת  לאור והתעסק בספרי הקודש 
העיקרית והראשונית להבארת דברי קדשו של הרה"ק מסאטמר 

שעוררו הדים רבים בכל העולם כולו. 

המתרחש  את  מתאר  הוא  והנהירים,  הארוכים  הסבריו  מלבד 
ביקורו  את  מקוממיות,  הרב  של  הסבריו  את  החסידות,  בעולם 
המרומם והנפלא של הרה"ק המפורסם הרבי מבאיאן בבית הרבי 
מסאטמר, את התגובות בחצר ליובאווויטש ואת התגובות והסערה 
גם בחצרות אחרות. את דבריו של הרה"ק משינאווא וקאפוסט - 

ליובאוויטש ועוד.

כמו כן, מצויין היחס לחצרו של הרבי הרה"ק הבית ישראל מגור, 
ישראל,  מדינת  מצוה,  של  קנאות  ענייני  גם  נשזרים  כן  ואגב 

ההתחברות לרשעים ועוד. 

]2[ איגרות אויר ארוכות, מלאות וגדושות בכתב יד החסיד הוותיק 
הנאמן רבי יוסף אשכנזי מסאטמאר. סימני קיפול עם קרעים קלים 
בסימני הקיפול. כמעט כל התיבות מובנות היטב. מצב טוב-טוב 

מאוד. 

קבלה עם ברכות לרוב, על תרומת 
ארץ  עניי  לטובת  כסף  סכום 
הקודש,  עיר  בירושלים  ישראל 
אדמו"ר  באמצעות  שהועברה 
ציס"ע  התורה  שר  הקוה"ט 
ט"ב  צבי  חיים  מרן  כקש"ת 
ואמרכל  אלקים  נשיא  שליט"א 
סיגוט  הגאבד"ק  תובב"א  ארה"ק 

והגליל יע"א. 

זלמן  מר'  העביר  התרומה  סכום  את 
קרעטשנוב  מעיר  עליעס  לייב 
]קרעטשניף[ בסך שני כתרים, והובא 
לאוצר הקודש אצל מרן הגה"צ מסיגט 

ע"י ממונה הכולל כולל סיגעט.

ברכת  נדפסה  התרומה  קבלת  בסוף 
הדגול  ונשיאו  הכולל  של  הקודש 
והקדוש לשפע רב בני חיי מזוני רויחי 
יונתן  החתום  על  טוב.  ברכות  ושפע 
מיטל  אב"ד  רב  שאלאמאן,  בנימין 

אפשא, ממונה הכולל.

צבי  חיים  רבי  הקדוש  הגאון 
טייטלבוים, בעל ה"עצי חיים" ]תר"מ-
בן  הדור.  צדיקי  מגדולי  תרפ"ו[, 
מקומו  ממלא  יו"ט"  "קדושת  הרה"ק 
בקודש חתן הרה"ק רבי שלום אליעזר 
לצדיקי  מובהק  תלמיד  מראצפערט. 
והרה"ק  הדור מרנן הרה"ק משינאווא, 
מבעלזא.  מהר"י  והרה"ק  מגורליץ 
קדושתו  אודות  התבטאו  צדיקים 
וגדלותו בתורה ובעבודה - אין לשער. 
מרן  של  המובהק  ורבו  הגדול  אחיו 

מהר"י ט"ב מסאטמאר.

קל  תיוק  קרע  ס"מ.   10x12
בשוליים. מצב טוב מאוד.

Receipt, with many 
blessings, for a donation 
of money for the poor of 
Eretz Yisroel in Jerusalem 
that was transferred by the 
Admor Maran
Rabbi Chaim Zvi the 
Atzei Chaim of Siger. 
The donation, two Crowns, 
was given by Reb Zalman 
Leib Elias of Kretshnov 
]Kretshnif[, and was brought 
to the treasury of Maran the 
Tzaddik Gaon of Siget  by the 
person in charge of the Siget 
Kollel. 

Printed on the receipt is the 
holy blessing of the Kollel 
and its holy president for שפע 
טוב ברכות  ושפע  רויחי  מזוני  חיי  בני   .רב 
Signed by Yonosson Binyomin 
Shulman, Rav Av Beis Din of 

Stredna Apsa, in charge of the 
Kollel. 
The holy Gaon Rabbi Chaim 
Zvi Teitelbaum, author of the 
Atzei Chaim ]1880-1926[ one 
of the greatest Tzaddikim 
of his generation. The son of 
the holy Rav the "Kedushas 
Yom Tov" and his  successor 
the son-in-law of the holy 
Rav Rabbi Sholom Eliezer 
Ratzfert. A leading disciple 
of the Tzaddikim of the 
generation, Maranan the 
holy Rav of Shinava, the holy 
Rav of Gorlitz an dthe holy 
Rav the Mahari of Belz. The 
older brother and leading 
Rav of Maran the Mahari Tov 
of Satmar. 

10X12 cm. Small filing tear 
in the margins. Very good 
condition .  
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Rare letters on outlook by 
the confidante of
Maran the holy Rav 
Rabbi Yoel of Satmar the 
Chassid Gaon Rabbi Yossel 
Ashkenazi, who tastefully 
elucidates a Ma'amar of his Rav 
of Satmar 'in our generation, 
the way of the Besht has been 
forgotten' and describes the 
controversy in Chassidic 
courts subsequent to this sharp 
statement. Williamsburg, 1860. 

Subsequent to words said and 
written by the holy Rav Rabbi Yoel of 
Satmar about the Torah of the Besht 
being seemingly forgotten, there 
was a public outcry in the religious 
world in general and the Chassidic 
world in particular, his holy words 
causing a heated debate wherever 
they reached. 

There were various interpretations 
of the Rabbi's words by his 
Chassidim; however, this is the fine, 
clear and reasoned interpretation of 
the confidante of the Rav of Satmar, 
the Chassid Gaon Rabbi Yosef 
Ashkenazi . 

Rabbi Yosef was the one who 
published the Seforim of 'VaYoel 
Moshe' and was already the man to 
explain the holy words of the holy 
Rav of Satmar.

Alongside his lengthy and clear explanations, 
he describes the happenings in the 
Chassidic world, the explanations of the Rav 
of Kememiyus, the wonderful visit of the 
renowned holy Rav of Boian at the Rav of 
Satmar's home, the responses in the Lubavitch 
court and the responses and debate in other 
Chassididc courts, the words of the holy Rav of 
Shinava and Kapust-Lubavitch and more. 

In addition, the attitude toward the court of the 
holy Rav the Beis Yisroel of Ger is noted as well 
as matter of Kana'us shel Mitzvah, the State of 
Israel, connecting with evil people and more. 

]2[ lengthy aerograms, handwritten by the loyal 
Chassid Rabbi Yosef Ashkenazi of Satmar. Fold 
lines with small tears along them. Almost all 
the words are clearly understood. Good-very 
good condition.  
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113



114

'הנעשה מהמחנות התימנים מדכא כל 
יהודי'

איגרת אישית כולה בעצם כתב יד
הרה"ק רבי שלום משאץ - לונדון,

 המדבר בזעק כאב אודות מחלת בנו הרה"צ 
ועל  פניו  על  שנפטר  יעקב  ישראל  רבי 
שערוריית ילדי תימן בארץ ישראל. לונדון, 

שבט תש"י. 

מתאר  ביותר,  כאוב  אישי  אופי  הנושאת  באיגרת 
רבי  הרה"צ  השני  בנו  מחלת  את  משאץ  הרה"ק 
ישראל יעקב מאשקאוויטש, שככל יתר בניו ובנותיו 
האחרים של אותו צדיק וקדוש, נפטר על פני אביו 
הגדול, ומבשר על מצב בריאותו שהוא 'לעת עתה 
ירפאהו'.  ד'  במיטה  שוכב  פעם  הולך  פעם  בבית, 
אצליכם  'הנעשה  אודות  כותב  האיגרת  בתוך 
יהודי  כל  ראש  מדכאה  יחיו,  מהתימנים  מהמחנות 

חרדי כמובן ואני איש חם מאוד בעניינים כאלה'. 

מתוך המכתב עולה, כי הרה"צ המפורסם רבי שלום 
המחנות  יושבי  אחינו  עבור  איגרת  שיגר  משאץ 
איגרת  מכתב  שליחת  כי  בידעו  אפס,  התימנים, 
ביקש  במכשולים,  בדרך  תיתקל  וודאי  ישירות 
העליה  למחנה  במיוחד  יסע  כי  הגדול  ממקורבו 
מעולי  רבים  ושוכנו  רוכזו  שם  לוד,  בשער  הגדול 
עתי  איש  יביא  או  המכתב  את  להם  ויתרגם  תימן, 
וכל  נאמן שיסע בעצמו להסביר להם את האיגרת 

הנכתב בה. 
מגזע   ]תרל"ח-תשי"ח[,  משאץ  שלום  רבי  הגה"ק 
מגדולי  ופרימישלאן.  בעלזא  זלאטשוב,  בית  צדיקי 
בקרב  נפלאות  ישועות  פועל  בדורו.  האדמו"רים 
מופלא  בקי  הסתלקותו.  ואחר  חיותו  בחיי  הארץ, 
בכל חלקי התורה וגדול בהוראה למעשה. נודע בכח 
בשנת  תרס"ג.  משנת  שאץ  ברבנות  כיהן  תפילותיו. 
תרפ"ז עקר ללונדון ושם נערץ ביותר על כל החוגים 
והעדות. בצוואתו הבטיח שיעורר רחמים בשמים על 
כל מי שיעלה לציונו, ידליק שני נרות לעילוי נשמתו 

ויקבל על עצמו להתחזק במצווה או בלימוד תורה.

הדבקות  עם  קיפול  סימני  מקופלת.  אויר  איגרת   ]1[
טוב-  מצב  והבול.  הדואר  חותם  וקמטים.  בלאי  ניר. 

טוב מאוד.

נדיר עד בלתי מצוא.
רבי  רוז'ין, הרה"ק  לבית  הקדושים  הצדיקים  עותק 
ונכדו  ]הראשון[  מסאדיגורה  שלמהני'ו 

הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב,
רבי  הרה"ק  קודש  יד  כתב  בעצם  חשובות  הגהות  עם 
רבינו מנחם  'צדה לדרך'   . זיע"א  שלמה'ניו מסדיגורה 

בן זרח, לעמברג תרי"ט - 1859. 

שלמה  רבי  הרה"ק  של  הקדושה  חותמתו  השער,  בדף 
יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  של  השני  בנו  מסדיגורה, 
בידי  ונערץ  בקודש  מקומו  למלא  שייועד  מסדיגורה, 

המוני חסידים. 
כמין  בתוכה  ובלועזית,  הקודש  בלשון  עגולה,  החותמת 
נשר, בסגנון חותמות הקודש של אחיו הק' מסדיגורה, של 
בית שטפנשט ושל ספרייתו המפורסמת של גיסו הרה"ק 

רבי נחום בער מסאדיגורה. 

שלמה  רבי  הרה"ק  של  הטהור  חותמו  מלבדה, 
מטשורטקוב, בנו של הרה"ק רבי נחום מרדכי בן הרה"ק 
רבי ישראל מטשורטקוב. חותמת נוספת בעמוד האחרון. 

בגוף הספר, ג' הגהות חשובות בקבלה, אחת ארוכה בת ג' 
שורות והגהות נוספות, ובסוד קדושים מי יעמוד.

]תר"ד- מסאדיגורה  ]שלמה'ניו[  שלמה  רבי  הרה"ק 
יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  בן   ]1843-1880 תרמ"א, 
]הראשון[ מסדיגורה. בזיווג ראשון היה חתן הרה"ק צבי 
הירש מרימנוב ובזיווג שני חתן דודו הרה"ק דוד הלפרין 
הדור,  צדיקי  מרוז'ין.  ישראל  תפארת  הרה"ק  של  חתנו 
ובפרט זקניו הרה"ק מרוז'ין והרה"ק הבית אהרן מקרלין, 
בחיי  עוד  מרעידים.  בביטויים  קדושתו  אודות  התבטאו 
ממלא  להיות  מיועד  והיה  אברכים  תחתיו  התקבצו  אביו 
נישא  שמו  הקדוש.  אביו  בחיי  נפטר  אך  אביו,  מקום 

בסילודין כל הדורות עד ימינו. 
]7[ קמד דף. נקבי עש קלים. כריכה לא מקורית. מצב טוב 

- טוב מאוד.
שלמה  רבי  הרה"ק  האדמו"ר  נכדו  של  מספריתו  מקור: 

מטשורטקוב זיע"א, שנמכרה לאחר פטירתו.

'What is happening at the 
camps of the 
Yemenites is depressing 
to any Jew'.
A personal letter
 handwritten entirely by the 
holy Rav
Rabbi Sholom of 
Shotz-London,
writing oainfully about 
the illness of his son 
the Tzaddik Rav Rabbi 
Yisroel Yaakov who 
passed away in his 
lifetime and about the 
scandal of the Yemenite 
children in Israel. 
London, Shevat 1950. 

In the letter, which is of 
a personal and painful 
nature, the holy Rav of Shotz 
describes the state of his 
second son's, the Tzaddik 
Rav Rabbi Yisrael Yaakov 
Moskowitz, health: 'For now 
he is at home, walking or 
lying in bed may hashem 
cure him'. The son, like all 
his siblings, passed away 
in his father's lifetime. He 
also writes about 'What is 
happening at the camps of 
the Yemenites is depressing 
to any Chareidi Jew...'.

The letter indicates that 
the renowned Tzaddik Rav 
Rabbi Sholom of Shotz sent 
a letter to the residents of the 
camps of Yemenites. However, 
knowing that sending the 

letter directly will encounter 
obstacles, he asked his close 
associate to go to the camp near 
Lod, where many Yemenite 
immigrants resided, and read 
the letter and its translation 
to them or send a trusted 
messenger to do so.

]1[ folded aerogram. Fold 
marks with gluing of paper. 
Wear and creases. Postmark 
and postage stamp. Good-
very good condition.  
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רוז'ין  לבית  המלכות  גזע  מספרי  שלושה 
במהדורתם הראשונה:

עירין קדישין, ווארשא, תרמ"ה /
דברי דוד, טשארטקוב. הוסיאטין, תרס"ד / 

פאר לישרים - ירושלם, תרפ"א.
שלושה ספרים חשובים מגזע בית רוז'ין, שיצאו 

לאור לראשונה:

מו"ה  והעטרה  ורבנא  מרנא  מאת  קדישין  עירין   *
וואלדען,  אהרן  רבי  בדפוס  נ"ע,  מריזין  ישראל 

ווארשא תרמ"ה - 1885. 
אותיות  בהדפסת  השני  השער  שער,  דפי  שני 
במעט  קל  בלאי  כתמים,  דף.   18 דף.  סה  מוזהבות. 

דפים ראשונים. כריכה לא מקורית מנותקת. 
* דברי דוד, מפי אותו צדיק יסוד עולם אדמו"ר האי 
סבא קדישא איש האלוקים רבי דוד משה זצוק"להה 
זי"ע ועכי"א מפה טשארטקוב. בדפוס ישראל ב"ר 

אברהם ראפאפארט. הוסיאטין, תרס"ד - 1904. 
]1[ לה ]1[, דף. ללא כריכה. דף שער בלוי ומוכתם. 
מנותקים  אחדים  דפים  קימעא,  מפורקת  שדרה 

כולל דף השער.
* פאר לישרים. שני ספרים נפתחים חלק א', תורה 
אור מכתבי קודש אור ישראל וקדושו רבנו הגדול 
זיע"א. המביא לבית הדפוס יצחק דוד הלוי  מריזין 
תרפ"א  ירושלים,  דב.  יוסף  במוה"ר  רויזינשטיין 

 .-1921
סה דף. שיקום דף השער וכמה דפים ראשונים, ללא 
פגיעה בטקסט. נקבי עש אחדים קלים. כריכה לא 

מקורית. מצב טוב מאוד.

A copy of the holy 
Tzaddikim of Ruzhin, the 
holy Rav
Rabbi Shlominyu of 
Sadigura [the first] 
and the holy Rav Rabbi 
Shlomo of Chortkov, 
with important editings 
handwritten by the holy 
Rav Rabbi Shlominyu of 
Sadigura. 'Tzedah LaDerech' 
Rabbienu Menachem ben 
Zerach, Lemberg 1859.

On the title page, the holy 
stamp of the holy Rav Rabbi 
Shlomo of Sadigura, the 
second son of the holy Rav 
Rabbi Avraham Yaakov of 
Sadigura, designated to 
succeed him in the Holy 
land and admired by masses 
of Chassidim. 

The stamp is round, in 
Hebrew and a foreign 
language, with a kind of 
vulture in it, similar to the 
holy stamps of his holy 
brother of Sadigura, of the 
Stefansti Chassidus and 
of the renowned library of 
his brother-in-law the hoy 
Rav Rabbi Nachum Ber of 
Sadigura . 

Except for it, the pure stamp 
of the holy Rav Rabbi Shlomo 
f Chertkov, the son of the holy 

Rav Rabbi Nachum Mordechai the 
son of the holy Rav Rabbi Yisroel of 
Chertkov. An additional stamp on 
the last page. 

In the body of the Sefer, three 
important kabbalistic editings, one 
lengthy of 3 lines and additional 
editings. 

]7[ 144 leaves. Minor moth 
perforations. Non-original 
binding. Good-very good 
c o n d i t i o n . 

Provenance: The library of the 
Admor's son Rabbi Shlomo of 
Chortkov, which was sold after 
his passing. 

Three Ruzhin dynasty Seforim, first 
editions:
Irin Kaddishin, Warsaw, 1885 /
Divrei David, Chertkov. Husiatyn, 1904 
/ Pe'er LaYesharim - Jerusalem, 1921.

Three important Seorim by the rabbis of 
the Ruzhin dynasty, first editions:

* Irin Kaddishin by Maran Rabbi Yisroel 
of Ruzhin. Rabbi Aharon Walden Press, 
Warsaw, 1885. 
Two title pages, the second one with gilt 
lettering. 65 leaves. Stains, slight wear 
to some of the first leaves. Non-original, 
detached binding. 
* Divrei David by the Tzaddik Yessod Olam 
Hai Saba Kaddisha Maran the great Rav 
David Moshe of Chertkov. Printed by Yisroel 
ben Rabbi Avraham Rappaport. Husiatyn, 
1904. 
]1[, 35, ]1[ leaves. No binding. Worn and 
stained title page. Slightly dismantled spine, 
some leaves are detached including the title 
page. 
 * Pe'er LaYesharim. Shnei Seforim 
Niftachim section I, Torah Or from the holy 
writings of Or Yisroel Rabbeinu of Ruzhin. 
65 leaves. The title page and several of the 
first leaves are restored, not affecting the 
text. Some minor moth perforations. Non-
original binding. Very good condition.   
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סופר' בתפקיד אב"ד וראש הישיבה 
בהיותו  עוד  בפרעשבורג,  הנכבדה 
העמיד  לפטירתו,  ועד  מאז   .24 בן 
אלפי תלמידים, גדולי ואדירי התורה 
הדור  משא  את  שנשאו  בהונגריה 

שאחריו.

יז; ]1[, ט; יב; יז; יח, ]1[ דף, 25 ס”מ.

החידושים  של  מדגמית  בבדיקה 
שבכתב היד נמצאו:

יד שהודפסו )לעתים בשינויי  * כתבי 
לשון ו כמו כן פעמים שבכתב יד ישנן 
 - בראשית  בדפוס(:  שאינן  הוספות 
החדש  )חת"ס  וגו'  השמים  ויכולו  ד"ה 
עמ'  תש"ס,  ירושלים  התורה,  על 
מה  אברהם  ויאמר  ד"ה   - לך  לך  ה(. 
עה"ת  סופר  וחתם  )כתב  וגו'  לי  תתן 
ודרשות, ניו יורק תשמ"ט, עמ' יט-כ(. 
)כתב  לוט  בהן  ישב  ד"ה אשר   - וירא 
דף  תרמ"ג,  וינה  א,  התורה,  על  סופר 
ויאמר לא יעשה כן  ויצא - ד"ה  כח:(. 
במקומנו וגו' )חת"ס החדש על התורה, 
ירושלים תש"ס, עמ' לה-לו(, ד"ה הבה 
לי בנים ואם אין מתה אנכי )כתב סופר 
על התורה, א, וינה תרמ"ג, דף נא.(, ד"ה 
ויגנוב יעקב את לב לבן על בלי הגיד לו 
וגו' )חת"ס החדש על התורה, ירושלים 
ואלה  ד"ה   - שמות  לז(.  עמ'  תש"ס, 
וגו' )כתב סופר על  שמות בני ישראל 
התורה א, וינה תרמ"ג, דף פב:(, ד"ה מי 
אנכי כי אלך וגו' )תחילתו הודפס בכתב 
דף  תרמ"ג,  וינה  א,  התורה,  על  סופר 
פה:-פו.(, ד"ה לתת חרב בידם להרגני 
וינה תרמ"ג,  )כתב סופר על התורה א, 

)תורת  רועה  היה  ומשה  ד"ה  צ.(,  דף 
ירושלים תשס"ה,  ב,  משה על התורה, 
דף מ:(. וארא - ד"ה וארא אל אברהם 
וינה  א,  התורה,  על  סופר  )כתב  וגו' 
תרמ"ג, דף צ:(, ד"ה הן בני ישראל לא 
שמעו וגו' )ד"ה ונ"ל לפרש, כתב סופר 
צא:- דף  תרמ"ג,  וינה  א,  התורה,  על 
צב.(. תצוה - ד"ה ועשית בגדי קודש 
)כתב סופר על התורה, א, וינה תרמ"ג, 
דף קלג.-קלג:(. כי תשא - ד"ה ויאמר 
משה אל אהרן )כתב סופר על התורה, 
 - קדושים  קלו:(.  דף  תרמ"ג,  וינה  א, 
ד"ה עוד נראה לפרש כעין זה )עטרות 
יורק  ניו  ומועדים,  התורה  על  סופרים 
תשנ"ה, דף נט-ס.(. במדבר - ד"ה שאו 
את ראש )תורת משה השלם, במדבר, 
עמו' א(. דברים - ד"ה תבוא כל רעתם 
ב,  התורה,  על  משה  )תורת  וגו'  לפניך 

ירושלים תשס"ה, דברים, דף יא.(.
* כתבי יד שככל הנראה לא הודפסו: 
בראשית - ד"ה ויקרא שם אשתו חוה 
וגו'. ד"ה ומעץ הדעת טוב ורע וגו'. ד"ה 
שרה  חיי  וגו'.  צויתיך  אשר  העץ  המן 
וגו'.  שנה  מאה  שרה  חיי  ויהיו  ד"ה   -
ויצא - ד"ה ויהי בבוקר והנה היא לאה 
כי דרך  וגו',  הכי אחי אתה  ויאמר  וגו', 
פי'.  רש"י  הנה  ד"ה   - ויגש  לי.  נשים 
וארא - וידבר משה אל בני ישראל וגו'. 
נ"ל.  עוד  ד"ה  ה',  ויקרא  ד"ה   - ויקרא 
בני ישראל  והיה מספר  במדבר - ד"ה 
יאמר, ד"ה חטא  וגו'. דברים - ד"ה או 

חטאה ירושלים.

בלאי בכריכה, שדרה רופפת ומספר 
דפים מנותקים, כתמים, מצב טוב.

תגלית
היסטורית!

מאות חידושי
מרנא הכתב סופר

בכתב יד תלמידו,
שטרם  חידושים  גם  ובהם 
אור  ראו  ולא  הודפסו 
שנות  פרשבורג,  הדפוס. 

הת"ר לערך.

על  תורה  חידושי  מ-300  למעלה 
מתורתו  וההפטרות,  השבוע  פרשיות 
תלמידו,  יד  בכתב  סופר,  הכתב  של 
מהם  אולם  שהודפסו,  חידושים  מהם 
כאלו שהודפסו עם שינויים והעולה על 
כלל  הודפסו  חלק מהם שטרם  כולנה: 

ועיקר.

סופר,  בנימין  שמואל  אברהם  רבי 
1815- )תקע"ה-תרל"ב,  סופר'  ה'כתב 

יהודות  של  הרוחני  מנהיגה   .)1872
מרנא  אביו  הסתלקות  לאחר  הונגריה 
חידושי  של  ומחברם  סופר  החתם 
סוגיות  על  התורה,  על  רבים  תורה 
שו"ת  דרשות,  אגדות,  חידושי  הש"ס, 
ה'חתם  אביו  מקום  את  מילא  ועוד. 
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Sofer' )1815-1872(, 
one of the leaders of 
Hungarian Jewry and 
the author of many 
Torah innovations, 
Talmudic innovations, 
Aggadic innovations, 
sermons, responsa 
and more. Succeeded 
his father the 'Chasam 
Sofer' as Av Beis Din 
and Rosh Yeshiva of 
Pressburg, when he was 
only 24 years old. Since 
then until his passing 
had thousands of 
students who became 
rabbis in Hungary in the 
following generation. 

Refer to Hebrew catalog 
for an exemplary list 
of innovations that 
have been printed 
and innovations that 
apparently have not 
been printed.

Wear to binding, loose 
spine and several 
detached leaves, stains, 
good condition. 

Historical 
discovery!

Hundreds of 
innovations by the
Kesav Sofer
handwritten by his 
disciple, including 
innovations that hav
e not been printed 
[Pressburg,
mid 19th century]. 
More than 300 Torah 
innovations on Parashiyos 
HaShavu'ah and the 
Haftaros, from the Torah of 
the Kesav Sofer, handwritten 
by his disciple, including 
innovations that have not 
been printed and some 
that have been printed yet 
appear here with textual 
variations . 

Rabbi Avraham Shmuel 
Binyomin Sofer, the 'Kesav 
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פלפול בדברי מרנא החתם סופר
- בעצם חיי חיותו, בכתב יד קודש תלמידו 
וחתנו חורגו הגה"ק רבי אברהם יצחק 
ווינבערגער רבה של קליינווארדיין. 

ומופלג  המופלא  הבחור  ל'ידידי  שנכתב  בפלפול 
במעלות  מושלם  והשנון,  החריף  וביראה,  בתורה 
ומדות הר"ר יוסף נ"י', אשר נושא ונותן בדברי מרן 
ומיישב  מצדיקו  יצחק  אברהם  רבי  סופר.  החתם 

את דברי רבו החתם סופר.

יצחק  אברהם  רבי  הגה"צ  עוסק  המכתב  בשולי 
נמען  המופלג,  לבחור  המוצע  שידוך  בענייני 
המכתב, מנחה בפרטי פרטים כמה להתחייב קודם 

השידוך וכמה אחר החתונה. 

נראה  יידיש,  בשפת  ארוך  הסכם  לדף,  מעבר 
חסדים,  וגמילות  ממונות  בענייני  הסכם  כטיוטת 
אשר  המצויין  לתלמידו  שלח  זאת  שאף  יתכן 
בגוף המכתב ניכרת דאגתו כאב רחמן לכל ענייניו 

בגשמיות וברוחניות. 

של  רבה  ווינבערגער  יצחק  אברהם  רבי  הגה"צ 
תלמידיו  מגדולי  וארדא[  ]קיש  קליינווארדיין 
של מרנא החתם סופר המפלפל באיגרת זו בדברי 
פריישטאט  הערים  של  כרבן  כיהן  רבו.  תורת 
רבים  תלמידים  והעמיד  ובבוניהאד  בסלובקיה 
בשנת תר"ד נבחר כרבה של העיר קליינווארדיין 
בה כיהן קרוב לארבעים שנה עד לפטירתו. חיבר 

הספרים החשובים 'פני יצחק' ו'מלל לאברהם'. 

חתנו חורגו של מרנא החת"ם סופר, כאשר נשא 
רבי  הגה"צ  אלמנת  הצדקת  הרבנית  חמותו  את 
של  רבה  גיטין',  'טיב  מחבר  בעל  העלער  צבי 
העיר 'אויבן-ישן' כיום חלק מהעיר בודאפעשט. 
השרף  של  הראשון  רבו  היה  יצחק  אברהם  רבי 

מטאהש, הרה"ק רבי משולם פייש. 

נוסף  טור  וכן  ס"מ.   24.5x20 כתובים.  עמו'   ]2[
ביידיש 8x24 ס"מ. קרעי זמן קלים, בלאי. מצב 

טוב-טוב מאוד. 

Pilpul on the words 
of Maran the 
Chasam Sofer
- handwritten during 
his lifetime by his 
disciple and step-in-
law Rabbi Avraham 
Yitzchak Weinberger 
Av Beis Din of 
Kleinwardein.

In the Pilpul which was 
written to 'my friend the 
wonderful righteous and 
great scholar, sharp and 
clever, perfect in virtue 
Rabbi Yosef' who discusses 
the words of Maran the 
Chasam Sofer. Rabbi 
Avraham Yitzchak explains 
and reconciles the words of 
his Rabbi the Chasam Sofer. 

On the margins of the letter, 
Rabbi Avraham Yitzchak 
deals with a Shiduch offered 
to the righteous scholar, 
the addressee of the letter, 
mediates in details of how 
much to commit to before 
the Shiduch and how much 
after the wedding. 

On the back of the leaf, a 
long Yiddish agreement, 
apparently a draft of a 
monetary and charity 
agreement. Possibly, he 

sent this as well to his 
exceptional disciple, which 
the letter indicates he 
cares for all his spiritual 
and material matters like a 
merciful father.

The Tzaddik Gaon Rabbi 
Avraham Yitzchak Weinberger 
the Rav of Kleinwardein 
]Kish Varda[ one of the 
greatest disciples of Maran 
the Chasam Sofer who in this 
letter discusses at length the 
Torah of his Rabbi. He served 
as the Rav of Freistadt in 
Slovakia and Bonyhad and 
had many disciples. In 1944, 
he was chosen to be the Rav 
of Kleinwardein, a position 
he held for approx. forty 
years until he passed away. 
He authored the important 
seforim 'Pnei Yitzchak' and 
'Milel LeAvraham'.

The step-in-law of Maran 
the Chasam Sofer, when he 
married his mother-in-law 
the Righteous Rebbetzen the 
widow of Rabbi Zvi Heller 
author of 'Tiv Gittin', the Rav 
of 'Oiven Yashan', today part 
of Budapest. Rabbi Avraham 
Yitzchak was the first Rabbi 
of the Saraf of Tosh, the Holy 
Rabbi Meshulim Feish.

]2[ written pages, 24.5X20 
cm. and an additional 
column in Yiddish 8X24 cm. 
Small aging tears. Wear. 
Good-very good condition.  
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הגהות בכתי"ק של
מגדולי  דייטש  דוד  רבי  הגאון 

הדור,
על גליון ספרו אהל דוד עמ"ס פסחים, 

סוכה, חגיגה ויומא, ווינה תק"פ ]1820[

ויומא.  חגיגה  סוכה  פסחים,  עמ"ס  דוד,  אהל 
חיברו הגה"ק רבי דוד דייטש מגדולי הונגריה. 
הינה המשך  זו  )מהדורה   1820  - ווינה, תק"פ 
עם  לכן(.  קודם  שנה  שהודפס  הספר  של 
כתי"ק  בעצם  הדפים  בשולי  רבות  הגהות 
של רבינו. חלקם כתובים בכתב רש"י וחלקם 

בכתב רגיל.

תקט"ז  בחשוון  )י"ז  דייטש  דוד  רבי  הגאון 
מגדולי   )1755-1831 תקצ"א,  בסיון  כ"ב   -
בקדושתו  כולו  בעולם  שנודע  הונגריה  רבני 
רב  ימניץ,  של  רבה  ישיבה,  ראש  הנוראה, 
סרדעהלי,  של  רבה  פראונקירכן,  ואב"ד 
ומשנת תק"ע כיהן כרבה של נובומסטא )'עיר 
החתם  מרנא  של  תלמיד-חבר  היה  חדשה'(. 
סופר שהתבטא אודותיו גדולות ונצורות. פעם 
ראהו החתם סופר ישן על הרצפה, וברוב צער 
על האי שופרא דבלי בארעא, גזר תענית על 
כך. כמו כן היה תלמיד מהר"ם ברבי ותלמידו 
לו  שכתב  ביהודה,  הנודע  מרן  של  המובהק 
הנודע.  בספרו  המצוטטות  תשובות  עשרות 
חידושיו הודפסו בסדרת הספרים "אהל דוד" 

)תקע"ט-תרכ"ז( ובספרים נוספים.  

יג - כו דף. 24 ס"מ.
כריכה  כתמים,  הדפים,  בשולי  בלאי  מעט 

חדשה, מצב כללי טוב - טוב מאד.

Handwritten editings by
the great Gaon Rabbi David Deutch, 
written on a sheet of his sefer 'Ohel 
David' on Tractates Pesachim, Sukkah, 
Chagiga, and Yoma. Vienna [1820]

Sefer 'Ohel David', on Tractates Pesachim, Sukkah, 

Chagiga and Yoma. Authored by the great Gaon Rabbi 

David Deutch, one of the leading rabbis of Hungary. 

Vienna 1820. )This edition is a continuation of the sefer 

that was published a year before.( With many editings 

on the margins of the pages handwritten by the holy 

author Rabbi David Deutch. Some are written in Rashi 

script.

The Gaon Rabbi David Deutch )1755-1831(, one of the 

leading rabbis of Hungary renowned all over the 

world for his exceptional holiness. Rosh Yeshiva, Rav 

of Jemnice, Rav and Av Beis Din of Frauenkirchen, 

Rav of Serdehely, and from 1810 served as Rav in 

Nove Mesto )"New Town"(. Was a revered disciple of 

Maran the Chasam Sofer who spoke of him with  great 

admiration. The Chasam Sofer once saw him sleeping 

on the floor and commanded a fast for this. Was also 

a disciple of the Mahram Berabi and close disciple of 

Maran the Noda BiYehuda, who wrote him dozens of 

responses in his famous sefer. His innovations were 

published in the series of seforim 'Ohel David' )1719-

1867( and in additional seforim.

13-26 leaves, 24 cm.

Some wear to the margins of the leaves, stains, 
new binding, good - very good general condition. 
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שני ספרים מגדולי הונגריה כרוכים 
יחד:

מסכתות  על  חידושים  דוד,  אהל 
אונגוואר,  שנייה,  מהדורה  הש"ס, 

תרכ"ז - 1867 /
בענייני  דרושים  אסתר,  מאמר 
זאב  בנימין  רבי  חיברו  ועוד,  אגדה 
וואלף מבאסקאוויץ, מהדורה אפען, 

תרצ"ב - 1832.

שני ספרים מגדולי הונגריה כרוכים יחד: 
חידושים על מסכתות הש"ס,  דוד,  אהל 
 - תרכ"ז  )אונגוואר,  שנייה  מהדורה 
בענייני  דרושים  אסתר,  ומאמר   ,)1867
)אפען,  יחידה  מהדורה  ועוד,  אגדה 

תקצ"ב - 1832(.

על מסכתות  חדושים  דוד,  אהל  ספר   *
דפוס  דייטש.  דוד  רבי  מאת  שונות, 
 ,Karl Jaeger's Wittwe
אונגוואר, תרכ"ז 1867. כולל חידושים 
קודם,  נדפסו  שלא  רבות  מסכתות  על 
על  לחידושים  רבות  תוספות  ועם 

מסכתות שהודפסו בהוצאה קודמת. 
פגיעה  ללא  השער  דף  בתחתית  קרע 

בטקסט, כתמים, מצב טוב. 

כרוך עם:
בתנ"ך  דרושים  אסתר,  מאמר  *ספר 
וואלף  זאב  בנימין  רבי  מאת  ובאגדה, 
קעניגליכען  דפוס  מבאסקאוויץ. 
אוניפערזיטעטס- אונגרישען 

 .1832 תקצ"ב  אופן,  בוכדרוקערייא, 
מהדורה יחידה.

בשוליים,  פגמים  דפים  במספר  כתמים, 
מצב  חסר,  עותק  אחרון,  בדף  הדבקות 

בינוני-טוב. 

כריכה חדשה.

תשובה ארוכה מאוד בהלכות גיטין בכתב יד 
הגאון הגדול

הנטע שורק
לחותנו רבי אברהם יעקב.

סענדרא תרכ"ט.

יד הגאון  גיטין בכתב  תשובה ארוכה מאוד בהלכות 
נטע  מחבר  בעל  טענענבוים  צבי  שרגא  רבי  הגדול 
בעל  טננבוים  וואלף  זאב  רבי  הגה"ק  של  בנו  שורק 
'נהר  בעל  יעקב  רבי  הגה"ק  ואחי  הנהר'  'רחובות 
יעקב,  אפרסמון'. נשלחה לחותנו הגאון רבי אברהם 
רבן של ערים חשובות בהונגריה. נשלחה ונכתבה בה' 

בהעלותך תרכ"ט. בעיר סענדרא.

הגאון רבי שרגא צבי בעל נטע שורק מזכיר בסערה 
שנשלח  הסבוך  הגט  מעשה  את  חריפה,  ובלשון 
לגדולי ישראל לדעת האם נתגרשה קודם שנישאת 

לאחר או שהיה קודם. 

למעלה מ-33 שורות, כולם בעצם כתב ידו. בתחתית 
ולגיסו,  לחותנתו  שלומים  דרישת  הוסיף  התשובה, 
וכן הוסיף בנו הצעיר רבי משה, פרישת שלום לזקנו 
ולזקנתו. גוף התשובה עצמה, הודפס בשינויים קלים 

בספר החשוב 'נטע שורק החדש'. 

]תקפ"ו-תרנ"ה[  טננבוים  צבי  רבי שרגא  הק'  הגאון 
על  ותשובות,  שאלות  שורק'  'נטע  הספרים  מחבר 
זאב  רבי  הגה"ק  בן  הדור.  מגדולי  ודרשות.  הש"ס 
יעקב  רבי  הגה"ק  ואחי  הנהר'  'רחובות  בעל  וולף 
בעל שו"ת 'נהרי אפרסמון' רב העיר סענדרא במשך 
עשרות בשנים. בה נכתבה התשובה שלפנינו. לימים 
בה הקים  'מעזא טשאטה',  נעשה לרבה של קהילת 
ישיבה גדולה והרביץ תורה והלכה למעלה מעשרים 
שנה. חתנו, רבי יהודה אלטמאן המשיך ומילא מקומו 

ברבנות ובהרבצת התורה. 

]1[ ניר גדול וארוך. 32x20 ס"מ. בלאי רב. מתפורר 
בסימני  קרעים  מאוד,  ניכרים  קיפול  סימני  מעט. 

הקיפול. מצב בינוני - טוב.

Two Seforim by Leading 
Hungarian Rabbis 
B o u n d 
Together.
Two Seforim by leading 
Hungarian rabbis bound 
together:
Ohel David, innovations 
on tractates of the Shas, 
second edition (Ungvar, 
1867)
and
Ma'amar Ester, Aggadic 
Drushim and more, single 
edition (Offen, 1832). 

* Sefer Ohel David, innovations 
on varied tractates, by Rabbi 
David Deutch. Karl Jaeger's 
Wittwe Press, Ungvar 1867. 

With innovations on many 
tractates that were not 
previously printed and 
with many additions to the 
innovations that were printed 
in the previous edition. 

Bound with:
* Sefer Ma'amar Ester, Biblical 
and Aggadic Drushim, by 
Rabbi Binyomin Ze'ev Wolf 
of Baskowitz. Keniklichen 
Ungarishen Uniperzitetes-
Buchdrukeriya Press, Offen, 
1832. Single edition. 

Stains, blemishes to the 
margins of some leaves, gluing 
to the last leaf, incomplete 
copy, fair-good condition. 

New binding. 
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Lengthy Responsum on 
Hilchos Gittin 
Handwritten by the Great 
Gaon
the Neta Sorek
to His In-Law
Rabbi Avraham Yaakov. 
Sendra, 1869.

Lengthy responsum on 
Hilchos Gittin handwritten 
by the Great Gaon Rabbi 
Sheraga Zvi Tennebaum the 
son of the Holy Gaon Rabbi 
Ze'ev Wolf Tenenbaum author 
of 'Rechovot Hanahar' and 
the brother of the Holy Gaon 
Rabbi Yaakov author of 'Nahar 
Afarsemon'. Was sent to his in-
law the Gaon Rabbi Avraham 
Yaakov, the Rav of important 
cities in Hungary. Was sent 
and written on Thursday 
Beha'alotcha, 1869. In Sendra. 

The Gaon Rabbi Sheraga Zvi 
author of Neta Sorek stormingly 
and in sharp language refers to 
the complicated affair of the 
Gett that was sent to Gedolei 
Yisrael to ask whether she was 
divorced before she married 
another. 

More than 33 lines, all 

handwritten by him. On the 
lower part of the responsum, he 
sends his regards to his mother 
and brother in-law as does his 
youngest son rabbi Moshe. The 
body of the responsum was 
printed with slight changes 
in the important Sefer 'Neta 
Sorek heChadash'. 

The Gaon the Holy Rabbi 
Sheraga Zvi Tenenbaum ]1826-
1895[ author of the Sefarim 
'Neta Sorek' Shut on the Shas 
and Derashot. One of Gedolei 
HaDor.  The son of the Holy Gaon 
Rabbi Ze'ev Wolf Tenenbaum 
author of 'Rechovot Hanahar' 
and the brother of the Holy 
Gaon Rabbi Yaakov author of 
'Nahar Afarsemon'.  The Rav 
of Sendra for dozens of years, 
where the responsum before 
us was written. Eventually, he 
became the rav of the 'Meza 
Tshata' community, where he 
founded a large yeshiva amd 
taught Torah and Halacha 
for more than twenty years. 
His son-in-law, Rabbi Yehuda 
Altman succeeded him as Rav.

]1[ large and long leaf. 32X20 cm. 
Much wear. Slightly crumbling. 
Considerable fold marks with 
tears along the fold lines. Fair 
condition.  
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כולה  והלכה,  תורה  וחידושי  בענייני כשרות המאכלים  נפלאה  איגרת 
בעצם כתב יד הגאון הפוסק הנודע

רבי אליעזר דייטש
ללא  למחותנו.  שנשלחה  בדורו,  המשיבים  ומגדולי  בהניאד  של  רבה 

ציון שנה.

באיגרתו, כותב הגאון הגדול אודות ההשגחה על 'הפירמא' העומדת תחת השגחת 
הגה"צ מבאניהאד בעיר אוגאש, כי היא אכן בכשרותו והכל נעשה על צד היותר 

טוב.
בחלק השני, כותב בחידושי תורה בעניין 'קמא קמא בטיל' ומציין כי כבר האריך 
בחיבורו על מסכת בבא קמא, והוא מקווה ומייחל להשי"ת שיזכה גם להביאו לאור 

הדפוס.
קצרות  משיב  הארוכה,  באיגרת  השלישי  בחלק 
יכול  אינו  כי  ומתנצל  ועוד  הקבועים  שינים  בעניין 
להאריך עוד יותר בגלל השיעורים הקבועים שעליו 

להכין ולמסור בפני התלמידים.
להשיב  צריך  אינו   - מחותנו  מעלת  לכבוד  בפרט 
שאלות בהלכה כי יכול לשאול את כל הדבר הקשה 
הגאון  הוא   - שליט"א  האמיתי  הגאון  אביו  אצל 

..הקב"ה יאריך ימיו.

כולו  שכאמור  המכתב  על  חותם  דייטש  הגר"א 
בעצם כתב ידו, בחתימת ידו ובחותמתו.

חיים  אליעזר  רבי  הקדוש  הגאון  המשיבים  מגדולי 
אונגרין.  רבני  מגאוני  תרע"ה[   - ]תר"י  דייטש 
יהודה  רבי  מרן  ואצל  מהאלמין  הגה"ק  אצל  למד 
עשרים  א"ש.  מהר"ם  למרן  מובהק  ותלמיד  אסאד 
שנה  ועשרים  בהאנישוויטש  ברבנות  שימש  שנה 
ישיבה  וכראש  כפוסק  כרב  שימש  בה  בבוניהאד, 
עד  הונגריה  לכל  בהלכה  תשובות  השיב  למאות. 
שאין ספר שו"ת שאינו נזכר בו. חיבר ספרים בכל 
מקצועות התורה. ממייסדי מחזיקי הדת בהונגריה. 
הגה"ק  של  חתנו  היה  דייטש  משה  רבי  הגה"צ  בנו 
רבי שמעון סופר בעל התעוררות תשובה מערלוי. 
חתנו המפורסם היה הגה"צ רבי יוסף הכהן שווארץ 
בהונגריה  המפורסמים  מהרבנים  יוסף'  'וילקט  בעל 

בתקופת מלחמות העולם.

]1[ ניר שורות. 23x14.5 ס"מ. סימן קיפול קל. מצב 
טוב מאוד.

Wonderful letter on matters of 
the Kashrus of food and Torah 
and Halachic innovations, 
handwritten entirely by the 
renowned Gaon and Posek
Rabbi Eliezer Deutsch, 
the Rav of Bonyhad and one of 
the most important Meshivim of 
his generation. Sent to his in-law. 
The year is not noted. 

In his letter, the great Gaon of Bonyhad 
confirms that 'the firm' in Ugash is indeed 
supervised by him and everything is done 
for the best.

The second part of the letter contains 
Torah innovations on the issue of 'Kama 
Kama Batel', noting that he has already 
written at length in his composition on 
Tractate Bava Kama and that he hopes it 
will be published soon.

In the third part of the lengthy letter, he 
replies shortly on an additional matter 
and apologizes for not writing at length 
since he has to prepare and teach his 
regular lessons. "And especially to his 
honorable in-law - he does not need to 
answer Halachic questions since he can 
ask his father the true Gaon Shalita - the 
Gaon ... may G-d give him longevity".

The letter is handwritten entirely and 
signed by the Gaon Rabbi Eliezer Deutsch 
and with his stamp.

The holy Gaon Rabbi Elezer Chaim 

Deutsch, one of the greatest Meshivim 
]1850-1915[, one of the Geonim of Hungary. 
Studied with the holy Gaon of Hakmin and 
with Maran Rabbi Yehuda Assad and was 
a leading disciple of Maran the Maharm 
Esh. For twenty years he served as Rav of 
Honishvitsh and for twenty years as Rav 
of Bonyhad, where he was also a Posek 
and Rosh Yeshiva of hundreds. Was a 
great Mashiv in Hungary and there is 
no Shut Sefer that does not refer to him. 
Authored Seforim on all subjects of the 
Torah. His son the 
Tzaddik Gaon 
Rabbi Moshe 
Deutsch was the 
son-in-law of 
the holy Gaon 
Rabbi Shimon 
Sofer author 
of Hitorerus 
H a T e s h u v a 
of Erlau. His 
renowned son-
in-law was 
the Tzaddik 
Gaon Rabbi 
Yosef Hacohen 
Schwartz author 
of Vayelakes 
Yosef, a renowned 
Rrav of Hungary 
between the two 
world wars.

]1[ leaf of lined 
paper. 23X14.5 
cm. Minor fold 
mark. Very good 
condition .  
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