


עמודי  גדולי  משני  ארוך,  הלכה  פסק 
ההוראה בארצות הברית שאחר השואה

הגאון האדיר

והגאון האדיר

הזמנה רשמית ששלח
הרה"ק רבי ישראל פערלאוו,

מכתב ארוך חתום בחתימת יד
רבני ירושלים וחכמיה הגאונים

ועמם גבאי הישיבה.
ירושלים, אלול תרפ"ו. 

Lengthy Psak Halacha by two 
pillars of Hora'ah in the USA 
after the Holocaust,
the great Gaon

and the great Gaon

Official invitation that was sent by 
the holy Rav

Rabbi Yisroel Perlow

Lengthy letter with the
handwritten signatures of the 
rabbis of Jerusalem and its Geonim

Jerusalem, Elul 1926. 

also known as The Frankfurter, for the 
wedding of his daughter Mrs. Chava 
with the bridegroom the Tzaddik Rav 
Rabbi Sholom, the son of the holy Rav 
Rabbi Yaakov Moshe of Komarno.

In the Psak Halacha, the rabbis deal with the 
matter of a Gabai Tzeddaka who raised funds 
for the Mir Yeshiva in the USA headed by the 
Gaon Rabbi Avraham Kalmanovich of Mir. 
Yeshiva in Israel headed by the Gaon Rabbi 
Eliezer Yehuda Finkel. 

'And may they too receive my blessing that 
they merit rejoicing at the Semachos of their 
offspring...'. The invitation was sent to the 
rabbinic Chassid Rabbi Yitzchak Tenenbaum.  

In their letter, they appeal to the Shadar 
in the USA, listing the names of cities and 
towns where fuds for the yeshiva can be 
raised. The letter also describes the trips 
of past Shadarim, their attempts and 
efforts, ups and downs. 

הנקרא גם 'הפרנקפורטר'
לנישואי בתו מרת חוה עם החתן הרה"צ רבי 
שלום בן הרה"ק רבי יעקב משה מקאמארנא. 

לשמוח  יזכו  כי  ברכתי  את  המה  גם  'ויקבלו 
וברב  והרחבה  נחת  מתוך  שי'  יו"ח  בשמחת 

טוב המקוה לבית ישראל'.

יצחק  ר'  הרבני  לחסיד  נשלח  ההזמנה 
טענענבוים.

הנמצא  הישיבה  לשד"ר  פונים  במכתבם 
כל  את  בפניו  ומפרטים  הברית,  בארצות 
להשיג  ניתן  בהן  והעיירות  הערים  שמות 
כל  את  נכתב  בפרוטרוט  לישיבה.  תרומות 
ניסיונותיהם  הקודמים,  השדרי"ם  מסעות 

ומאמציהם, המורדות והעליות. 
 

האדיר  הגאון  יד  בכתב  כולו  הכתוב  ההלכה,  בפסק 
פוסקי  ומזקני  הדור  מגדולי  הענקין  אליהו  יוסף  רבי 
ההוראה בארצות הברית, חתום בחתימת ידו ובחתימת 
פיינשטיין,  משה  רבי  הדור  פוסק  האדיר  הגאון  יד 
עוסקים הרבנים גדולי ההלכה וההוראה, בעניין גבאי 
צדקה שאסף כספים עבור ישיבת מיר בארצות הברית, 

בראשות הגאון רבי אברהם קאלמאנאוויץ ממיר.
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שערי תשובה
- ספר היראה להחסיד רבינו יונה גירונדי 

חתום בחותם
הרה"ק רבי יקותיאל יהודה 

מקלויזנבורג

עותק מיוחס ומקודש ביותר של
'חתם סופר'

מונקאטש, תרס"ב,

בחתימת ידו הטהורה של הרה"ק

בה מתנה את מצב ישיבת קלעצק שהינו 
חשבון  על  ישלחו  כי  ומתחנן  רע,  בכי 
ועזרה  תמיכה  הקרובים,  הסכומים 
מאוד  הנורא  המצב  'בשביל  לישיבה 
אצלנו עכשיו שתלוי' הישיבה על בלימה 

ממש אך מתקימת בנס בחסדי ד''. 

איגרת ארוכה, כולה בכתב יד
מרן הגאון הגדול

ודברי יציב.

ובניו הק'
הברך משה מסאטמאר

והרה"צ רבי משולם זישא הי"ד. 

ראש ישיבת עץ חיים סלוצק
בקלעצק,

נשלחה לגאון רבי יוסף שו"ב, 
ממנהלי וועד הישיבות וכולה עוסקת 

במצב ישיבתו הנורא. תרצ"ד

Sha'arei Teshuva
- Sefer HaYirah by the Chassid 
Rabbeinu Yonah Girondi

Pedigreed copy of Sefer

Chidushei Chasam Sofer
Munkatch, 1901,

Lengthy letter, 
handwritten entirely by 
the great Gaon

With the stamp of the holy Rav 

Rabbi Yehuda Halberstam 
of Sanz-Kloizenburg
author of the

with the handwritten 
signature of the holy Rav the

and Divrei Yatziv.

and his holy sons the 

Barech Moshe
of Satmar
and the Tzaddik Rav
Rabbi Meshulam Zusha.

Rosh Yeshivas Etz Chaim 
Slutzk and Kleck.

Sent to the Gaon Rabbi 
Yosef Shuv,
one of the managers of
Va'ad Hayeshivas and dealing 
with the terrible situation of 
his yeshiva. 1934. 

On the title page, his satmp 'Yekutiel 
Yehuda Halberstam Av Beis Din of 
Sanz'. a relatively late stamp of the 
holy Rav of Kloizenburg.

בדף השער חותמתו 'יקותיאל יהודה הלברשטאם 
של  יחסית  מאוחרת  חותמת  צאנז',  אבדק"ק 

הרה"ק מקלויזנבורג. 

לאור  שיצא  סופר,  חתם  חידושי  ספר 
בית  הדפוס  בבית  במונקאטש  לראשונה 
מסחר הספרים של הרבני הנגיד מו"ה מאיר 

יחיאל פעלדינגער, בשנת תרס"ב - 1901.
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שלושה ספרים שהיו שייכים להרב 
הקדוש המפורסם מופת הדור איש פלא

קיטל לבן שהורכב ונתפר משיירי 
בגדי כהן לקל עליון מרן 

איגרת ששלח הרה"ק המפורסם

שעמהם עבד עבודתו הטמירה. 

בעל 'קדושת ציון' מגדולי צדיקי הדור,
בה ברכות מאליפות לשנה החדשה.

Three SEforim that had belonged 
to the famed holy Rav the

White Kittel that was made from 
remnants of clothes that had 
belonged to Maran

Letter sent by the renowned holy Rav

with which he did his pure Avodah. 

author of Kedushas Zion, one of the 
greatest Tzaddikim of the generation
with warm blessings for a speedy 
recovery and a happy New Year.

שלושה ספרים כרוכים כאחד חתומים בחותמת 
 Isaje Steiner שטיינער  'ישעי'  הרה"ק 
Bodrog-Keresztur' בלשון קודש ובלועזית. 

הספרים הכרוכים הם: 
אגרות ושאלות ותשובות הרמב"ם.   

ווארשא, תרס"ח 1908.     
בהוצאות ר' העניך זילבערשטיין מבענדין.      

שירה. ספר נחמד, פירוש מהמבי"ט על פרק     
מונקאטש, תרס"ה.     

הקדמת ליקוטי תורה והש"ס, מאת הרה"ק     
האמרי יוסף מספינקא. מונקאטש, תרע"א.

קודש  בד  שיירי  עם  ושולב  שנתפר  לבן,  קיטל 
מהוועסטיל של מרן הרה"ק מבעלזא, כולל סימני 
בוועסטיל,  שהיו  והמיוחדים  האופייניים  הפסים 
עליו נתפרה עטרת כסף נאה המשולבת בפיסות 
מעטרת קודשו של מרן זי"ע, ועל מקטורנו שיירי 
הפעלץ 'פרוות חורף' שהייתה לבושה על גבי גופו 

הקדוש להחם ולהבדיל מצינה וממטר. 

בד  שיירי  פיסות  שולבו  'גארטיל'  האבנט  בתוך 
ממכנסי הרה"ק רבי אהרן מבעלזא. 

'לכבוד ידידי הרב החסיד המופלא בתורה ויראה, 
מוה'  כש"ת  היוחסין  שלשלת  בנימוסין  מוכתר 

יעקב ישראל שי'. 
לכל  ומרפא  ארוכה  ותעלה  ברפואה  מברכו  'הנני 
גוף ונפש ברוב אונים ואמץ כח ויזכה לשנה טובה 
כל,  אדון  לפני  לרצון  יעלו  ותפלותיו  ומבורכת 
טובה  וחתימה  בכתיבה  מברכו  נפשו  ידיד  כנפש 

ובריאות השלימות ובכל טוב סלה. 
הקדושת ציון מבאבוב חותם על האיגרת בחתימת 

ידו הטהורה.
האיגרת נושאת התאריך ה' תצא תרצ"ז באבוב יע"א.

Three Seforim bound together with 
the stamp of the holy Rav Rabbi Yeshaya 
Steiner - Isaje Steiner Bodrog Keresztur 
- in Hebrew and a foreign languge.

Igros and Shut HaRambam. Warsaw, 1908.
Sefer Nechmad, commentary by the 
Mabit on Perek Shira. Munkatch, 1905.
Hakdamas Likutei Torah VehaShas. 
Munkatch, 1911.

The Bound Sefrom are:

White Kittel that was sewn combining 
remnants of fabric from the Vestil of  
Maran the holy Rav of Belz, including 
the marks of the typical and special 
stripes of the Vestil, on which a fine silver 
collar integrated with pieces from the collar of 
Maran, and on its front, remnants of the Feltz, 
the 'winter fur' which he wore during the winter. 

'I bless him with speedy recovery ... and may 
he merit a good and blessed year and his 
prayers be accepted by the Master of All ... 
Ketivah VeChatimah Tovah...'
The Kedushas Zion signed the letter with his 
handwritten signature.
The letter bears the date 5 Tetzeh 1937 Bobov.
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איגרת ברכות מאליפות עם תוספת 
שתי שורות בעצם כתי"ק של מרן

זוהר הקדוש
אשר בו הגה בסילודין כקש"ת מרן הגאב"ד 

הקפטן של שבת קודש ממרן בעל השבט 
הלוי הגאון האדיר

וחתימתו

רבה ופארה של ירושלים עיר הקודש. 
טשערנאוויץ', תרי"ב - 1852.

רב ור"מ זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.

Letter of Warm Blessings with an 
addition of two lines handwritten by 
the Holy Rav 

The Zohar HaKadosh
which was studied by the Holy
Rabbi Maran the Gabd

The Sabbath Kaften of Maran the 
Sheves halevi the great Gaon

and with his signature
'Congratulations on his immigration 
to the Holy Land and may Hasehm 
Yisborach provide him with easy and 
abundant livelihood and he will live with 
his household peacefully and confidently'

the Rav and glory of Jerusalem. 
Chernowitz, 1852.

Rav and Ram of Zichron Meir and 
Rosh Yeshivas Chachmei Lublin. 

וימציא  בשעטומ"צ  לארה"ק  עלייתו  'שיהי' 
ב"ב  עם  וידור  ובריוח  בנקל  פרנסה  השי"ת  לו 
ברכות  איגרת מלאה  ובטח'  ושלוה השקט  בשלו' 
לפרנסה בריוח ולנחת ולשלומים, מאת מרן הרה"ק 
מסאטמאר, לאחד ממקורביו שעלה לארץ הקודש. 

חורף תרצ"ה. עוד מימי מגוריו בעיר סאטמאר. 
המכתב נשלח למקורבו החסיד הרבני ר' צבי פינחס הכהן 

מאשקאוויטש שעלה לארה"ק בחורף שנת תרצ"ה.
הרבי מוסיף בעצם כתב יד קדשו את התיבות 'נפש 
הק'  עניניו  בכל  ומברכו  רבה  באהבה  דו"ש  ידידו 

'- - -

הגאב"ד  של  חותמותיו  מופיעות  הספר  דפי  בין 
מימי ראשית מגוריו בירושלים, בהיותו מורה צדק 
יותר  מאוחרות  חותמות  החרדית,  העדה  מטעם 
בימי שבתו על כס ממלכתו בראש הנהגת עיה"ק 
ירושלים וכן חותמת נדירה ביותר מימי חלדו עת 

שימש ברבנות בעיר סאטמאר.
"משה ארי' פריינד דומו"ץ דק"ק סאטמאר יע"א". 

Appearing among the leaves of the book are 
the stamps of the Gabd from the early days of 
in Jerusalem, when he was Moreh Tzeddek on 
behalf of the Edah HaChareidis, later stamps 
from when he was the leader of the Edah 
Chareidis and an extremely rare stamp from 
when he was a Rav in Satmar.
."משה ארי' פריינד דומו"ץ דק"ק סאטמאר יע"א"

With this Kaften he led the Sabbath prayers 
as is indicated by the letter of his son the 
Tzaddik Gaon. With it, he studied the holy 
Torah, especially when he set his pure tables, 
which thousands flocked to. 

Posek Hador and Amud Hora'ah with thousands 
of disicples who were Morei Hora'ah,
Rabbis, Talmidei Chachamim and Bnei Torah.

The letter was sent to his associate the rabbinic 
Chassid Rabbi Zvi Pinchas Hacohen Moskowich 
who immigrated to the Holy Land in the winter of 
1935. Maran of Satmar added the words
 'נפש ידידו דו"ש באהבה רבה ומברכו בכל עניניו הק' - - -'

קודש  השבת  תפילות  את  ערך  הקפטן  זה  עם 
עמו  במכתבו.  הגה"צ  בנו  שמעיד  כפי  בדבקות 
בעת  במיוחד  ונתעלה,  הקדושה  בתורה  הגה 
הטהורים  שולחנותיו  ערך  עת  דרעוין  רעווא 

נועם מוסריו הקשיבו כמהים,  צוף  ברבים, במסרו 
מאות ואלפים מבני ישראל שנהרו לשולחנותיו הטהורים. 

קודם תפילת המנחה, למד ברבים ולימד את שיעורו הקבוע 
בספר 'מנחת חינוך' כמידי שבת בשבתו, בפני תלמידיו - 
בניו האהובים, ומשם יצאה תורה והוראה לכל בית ישראל.
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דף דרושים מאת המקובל האלקי

חתימת כתב יד קדשו בלועזית
של הרה"ק

איגרת אישית כולה בעצם כתב יד הרה"ק 

בכתב יד קודשו. 
עם דרושים להספד בפרשות שלח ונח.

על מסמך רשמי,
גור, תרנ"ז - 1897.

המדבר בזעק כאב אודות מחלת בנו הרה"צ רבי 
ישראל יעקב שנפטר על פניו ועל שערוריית 
ילדי תימן בארץ ישראל. לונדון, שבט תש"י. 

Leaf of Drushim by the Divine Kabbalist

Handwritten signature in a 
foreign language of the holy 
Rav author of the

A personal letter handwritten 
entirely by the holy Rav

handwritten by him.
with Drushim for a eulogy on Parashos 
Shelach and Noah. 

on an official document,

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. 

more than [70] line.

The handwritten signature 
of the Sefas Emes appears, 
apparently in Russian, on an 
official marriage certificate 
of the Polish authorities as the 
Rav Mesader Kiddushin. 
This is a rare item with the 
handwritten signature of one 
of the Tzaddikim of Poland. 

למעלה מ70 שורות בכתב ידו של מהרח"ו. 
בספר  לאור  יצאו  שלפנינו  בדף  הדרשות 

"עץ הדעת טוב", ירושלים תשס"ח,

מובאת  שלח  לפרשת  ]תלו[  דרשה  רו-רי.  עמ' 
לפרשת  ]תלז[  והדרשה  שורות,  ב]5[  במלואה 
נח מובאת בחלקה הגדול. ההספדים נאמרו לאחר 
ו"צדיק  איש אשכולות  צדיקים:  נפטרים  פטירת 
תמים... גדול שבדורו היה בבחרותו ובצעירותו... 
עדן  לגן  המנוח  זה  התהלך  האלקים  את  ודאי 
העליון ינוח על משכבו... ועל ידי פטירתו יכופר 
עון הדור ויצילנו מצרות המתרגשות חס ושלום".

מופיעה,  אמת  השפת  של  כי"ק  חתימת 
בשפה הרוסית כנראה, על אישור נישואין 
מופיעה  בו  בפולין  הרשויות  של  רשמי 

חתימתו כרב המסדר קידושין.

לפנינו פריט נדיר של חתימת ידו בלועזית 
ממנו  נותרו  שלא  פולין  מצדיקי  אחד  של 

כתבי יד רבים.

באיגרת הנושאת אופי אישי כאוב ביותר, מתאר 
הרה"ק משאץ את מחלת בנו השני הרה"צ רבי 
ישראל יעקב מאשקאוויטש, שככל יתר בניו 
ובנותיו האחרים של אותו צדיק וקדוש, נפטר 
על פני אביו הגדול, ומבשר על מצב בריאותו 
שהוא 'לעת עתה בבית, פעם הולך פעם שוכב 
במיטה ד' ירפאהו'. בתוך האיגרת כותב אודות 
יחיו,  מהתימנים  מהמחנות  אצליכם  'הנעשה 
מדכאה ראש כל יהודי חרדי כמובן ואני איש 

חם מאוד בעניינים כאלה'. 

The eulogy for Parashas Noah was delivered 
by Rabbi Chaim Vital for the passing of the 
Maharashdam, Rabbi Shmuel de Medina (1506-
1589) - Av Beis Din and Rosh Yeshiva, one of the 
greatest sages of Salonika, a disciple of Rabbi 
Yosef Totachak and Rabbi levi Ben Chaviv. 
Author of Shut Maharashdam who passed 
away before Shabbas Parashas Noah 1589. 

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'. 
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דף גיליון ב' עמודי כתב

סידור 'תפילה ישרה - ברדיטשוב,
שבו התפלל ועבד עבודתו

קוויטל- פתקי דרחמי - שכתב הרה"ק

בסוגיית 'קידושי טעות' ובתוך 
הדברים מזכיר ומביא מרבו

בעל ה'הפלאה'. 

זקן צדיקי הדור. 

לבקשת רחמים, להצלחה
ולנחת דקדושה מבנו.

ברוקלין, לא ידוע השנה.

A leaf, 2 pages handwritten by

Siddur Tefilah Yeshara - Berditchev, 
from which the renowned

Kvitel - Pitkei DeRachamei - written 
by the holy Rav

on the Sugya of 'Kiddushei Tau's', 
referring among others, to the 
words of his Rav the author
of HaFela'ah. 

for mercy, success and Naches from
his son. Brooklyn, the year is unknown. 

ארבעים  עמודיו,  משני  כתוב  ניר,  גיליון 
ידו של רבן של  ואחת שורות, בעצן כתב 
ישראל מרנא החתם סופר, בסוגיית 'קידושי 
ובסוגיית  עג,  דף  כתובות  במסכת  טעות' 
'אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות', ועוד 

בדברי התוס' בדף זה.

מתורת  סופר  החתם  מזכיר  הדברים  בתוך 
בעל  הורוביץ  הלוי  פנחס  רבי  הגדול  רבו 
שכיוצא  לי  'וכמדומה  ובלשונו:  'הפלאה', 

בזה כ' מו' הגאון בהפלאה..' 

רבינו  של  האישית  חותמתו  הפורזאץ  בדף 
אב"ד  לאווי  סג"ל  פייש  'משולם  מטאהש 
דק"ק טאש יצ"ו' ומכל צידיה עשרות שמות 
לטובה  שייזכרו  שביקשו  ותלמידים  חסידים 

בעת התפילה בסילודין. 
הזכרת שמות  לסידור דף עם  חובר  כן,  כמו 
מסידור  העבירוהו  כנראה  צילום,  בהעתקת 

קודם, לסידור זה.
שימוש  וכתמי  רבות  דמעות  סימני  ניכרים 

הידיים הק' של הרבי מטאהש, 
נוסח  והגהת  תיקון  ובה  חותמת  מופיעה  כן 
חותם שערך  תקוה'.  תהי  אל  'ולמינים  ברכת 

ועשה הרה"ק מטאהש.  

בו מזכיר עצמו לזכות ללמוד וללמד לשמור 
ולעשות ולקיים את התורה הקדושה לשמה 
ימים  ולאריכת  והצלחה  טובה  ולפרנסה 

ושנים טובים.

כמו כן, מזכיר את הרבנית הצדקנית מרת 
רייזל ואת בנו ממלא מקומו בירושלים הוא 
האדמו"ר  כיום  מרדכי  שמואל  רבי  הרה"צ 
הימנו  לראות  שיזכו  בירושלים  מסקולען 

נחת דקדושה ולזיווג הגון. 

In it, he reminds himself to merit learning 
and teaching, keeping and observing the 
holy Torah, good livelihood and success, 
longevity and good years. 
In addition, he mentions the pious 
Rebbetzin Mrs. Reizel and his son and 
successor in Jerusalem, the Tzaddik 
Rav Rabbi Shmuel Mordechai, today, the 
Admor of Skolen in Jerusalem, 

On the flyleaf, the personal stamp 
of Rabbeinu of Tosh "Meshulam 
Feish Segal Lowey Av Beis Din Tosh" 
and on its sides, dozens of names of 
Chassidim and disciples who asked to 
be mentioned favorably during the 
prayers.

In addition, attached to the Siddur is 
a photocopied leaf with names, which 
was apparently transferred from a 
previous Siddur to this one.

Sheet of paper, written on both its 
pages, 41 lines, handwritten by Maran 
the Chasam Sofer, on the Sugya of 
'Kiddushei Ta'us' of Tractate Ketubos 
leaf 73 and the Sugya of
זנות' בעילת  בעילתו  עושה  אדם   and 'אין 
more on the Tosfos's words on this leaf. 
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של מרנא אור שבעת הימים 
בעל שם טוב הקדוש

וכיפר על
הקודש

of Marana Or Shivas
Hayamim the Holy

Ba'al Shem Tov
The pipe, 'Lolkeh Tzibech',    
which was treasured by his pious 
grandsons, generation after generation. 

The Avodas Hakoddesh of Marana Or Shivas 
Hayamim the Holy Ba'al Shem Tov is exalted and 
lofty. His brother-in-law, the holy Rav Rabbi Gershon 
Kitover said with reverence: I wish I would have Olam 
Haba, only what the holy Ba'al Shem Tov achieves with 
smoking but one of his pipes (Lolkeh). 

The Tiferet Auction House was founded in Jerusalem in 2018, 
specializing in holy treasures, history and heritage, including ancient 
manuscript, first, important and pedigreed editions of Sifrei Kodesh, 
letters by rabbis, objects that belonged to Tzaddikim, silverware 
and Judaica items as well as photographs, maps, banknotes and 
coins, art, broadsides and more. 

Over time, Tiferet has gained a reputation as an experienced auction house, which 
professionally and with uncompromising trustworthiness honors each and 
every one of the thousands of items it receives in order to estimate and 
understand their value and worth. 

The uniqueness of Tiferet and its respectful treatment of any book, 
letter or object has placed it in the first row of those dealing with Judaica 
and antiques and has brought it an ever- growing loyal clientele, including 
thousands of enthusiasts and seekers of Hassidism from all over the world, scholars and 
treasurers, collectors and library administrators, all of whom see Tiferet as the place which 
grants their important book or holy object the respect it deserves.  

The experts of the auction house make every effort to explore and find out, discover and 
reveal layer after layer. Professionally and with an experienced hand, deep understanding 
and comprehensive research, they present the background and course of each letter or object, 
picture or broadside, Thus, the true monetary and historical value of the holy objects and 
historical treasures is reached and they are presented to all with precision and perfect detail.  

Live Broadcasting from the auction:Contact auction house:

053-3167390
053-3167390

tiferet.bidspirit.com

office@tiferet-auctions.com

 - 1:00 pm -

יום ה‘ - ט‘ אדר א‘

10.02.22

'לולקע ציבעך', בה עבד עבודתו הטמירה 
הקדוש,  טוב  שם  בעל  מרנא  והנעלמה 

מאוצר משפחת אפרתים, משפחת טווערסקי 
המיוחסת, דור אחר דור.

'הלולקע' שהיה ספון וטמון אצל נכדיו ובראשם 
צדיקי ארץ, דור אחר דור. 

ואמר  התבטא  קיטאווער  גרשון  רבי  הרהק  גיסו 
מה  רק  הבא,  עולם  לי  שיהיה  הלוואי  נוראה:  בהערצה 
שמשיג הבעל שם טוב הקדוש כשהוא מעשן מקטרת 

)לולקא( אחת.
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