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ביאורים בקבלה בעצם כתי"ק
הגאון הקדוש

הבעש"ט  הימים  שבעת  אור  של  גיסו 

פוסק יהדות מרוקו רבי רפאל בירדוגו. 
כתב יד, מרוקו, המאה הי"ח - י"ט.

כף זהב, שיר קודש של

מכתב צדקה וברכות בכתי"ק הרה"ק

בנו של הרה"ק הינוקא מסטולין ומגדולי 
הצדיקים בדורו

Kabbalistic elucidations 
handwritten by the holy Gaon

the Brother-in-Law of Maran the 
holy Besht. 

Rabbi Raphael Berdugo, the Posek 
of Moroccan Jewry. Manuscript,   
Morocco, 18th-19th century.

Rabbi Gershon 
Kitover

Angel Raphael

Rabbi Yaakov 
Chaim of Detroit

Kaf Zahav. Holy poem by the

Extremely rare letter, handwritten 
entirely by the holy Rav

Manuscript of the holy poem Kaf 
Zahav by Rabbi Raphael Berdugo, 
one of the leading rabbis of Morocco, 
who was also known as the "Angel 
Raphael". Handwritten. Morocco, 
18th-19th century.

Glosses and lengthy and short 
elucidations handwritten by the holy 
Gaon the Divine kabbalist the holy Rav 
Rabbi Avraham Gershon of Kitov 'Rabbi 
Gershon Kitover', the Brother-in-Law 
and great disciple of Maran the Besht. 

Maran the Besht called him by esteemed 
titles such as 'my brother-in-law the 
famed Gaon Rav Ish Elokim Nehirin Loh 
Shvilin Deraki'ah'. 

The poem was printed with minor textual 
varioations in the Sefer Mei Menuchos by 
the author.

Rare letter, more than 13 lines handwritten by 
the renowned holy Rav Rabbi Yaakov Chaim 
Perlov who was known as Der Detroiter, Sent 
to the famed Karlin Chassid Rabbi Yehuda 
Leib Globerman. In the letter, he writes the 
following: 

Bless G-d for the life and peace residing with 
us. I received his letter about the engagement 
of his daughter and I bless him with Mazel 
Tov and May the Zivug go well and the Binyan 
Adei Ad and he merit seeing a pious generation 
from them and Naches from all his offspring. 

'כף זהב' מרבי רפאל  כתב יד של זמר הקודש 
"המלאך  שכונה  מרוקו  רבני  מגדולי  בירדוגו 
יד, מרוקו, המאה הי"ח -  רפאל", כתוב בכתב 

י"ט.

רבי רפאל בירדוגו )תק"ז - תקפ"ב. 1747 - 1822( 
מגדולי חכמי ופוסקי מרוקו. נולד במקנס לאביו 
משה  רבי   - "המשביר"  מצאצאי  מרדכי  רבי 
בירדוגו. נתמנה לדיין בעירו ולאחר מכן לאב"ד 

ונתקבל בכל קהילות המגרב כפוסק הדור.
הזמר נדפס בשינויים מעטים בספר 'מי מנוחות' 

להרב המחבר.

בכתב  שורות  מ-13  למעלה  ונדירה,  מלאה  איגרת 
חיים  יעקב  רבי  המפורסם  הקדוש  הרב  של  ידו 
פערלוב המכונה 'דער דעטרויטער' על שם העיר בה 
נטמן אחר פטירתו בארצות הברית. נשלחה לחסיד 
ובה  גלויברמן  לייב  יהודה  רבי  הנודע  הקרלינאי 

כותב כדברים האלו ובתוכם ברכות פיו להשפיע:

כה  איתנו  השוכן  והשלום  החיים  בעד  השם  ברוך 
קבלתי  שתחי'  ה'  ביתו  מהאירוסין  מכתבו  להבא. 
יעלה  שהזיווג  ה'  יתן  טוב  מזל  ברכת  לברכו  והנני 
דור  מהם  לראות  ויזכה  עד  עדי  בניין  ושיהי'  יפה 

ישרים יבורך ויראה נחת מכל יוצאי חלציו.

יד  כתב  בעצם  וקצרים  ארוכים  וביאורים  הגהות 
רבי  הרה"ק  האלוקי  המקובל  הקדוש  הגאון  קודש 
גיסו  קיטווער'  גרשון  'רבי  מקיטוב  גרשון  אברהם 
הבעל  הימים  שבעת  אור  מרן  של  הגדול  ותלמידו 
החסידות  תורת  מפיצי  מגדולי  הקדוש,  טוב  שם 

וראשון העולים החסידיים לארץ ישראל.
מרנא הבעש"ט כינהו בתארים רמים כמו 'גיסי הרה"ג 

המפורסם איש אלקים נהירין לו שבילין דרקיע'.
ההגהה היא על כתב יד קדום ומקודש מתוך שער הכוונות 

לרבינו חיים ויטאל, דרוש בסוד התפילין,
שני  שילוב  סוד  מביא  קיטווער  גרשון  רבי  ב'.  דרוש 
השימות אהי-ה והוי-ה, בביאור סוד התפילין וד' פרשיות 

שבתפילין, בעומק תורת הרז. 
  

רבי גרשון קיטעווער

המלאך רפאל

רבי יעקב חיים מדעטרויט
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בשבת קודש ובימים טובים, רבות בשנים.

א געבלומטע בעקיטשע
קפטן פרחוני שלבש ובה התעטף 

איגרת ברכות לכתיבה וחתימה טובה
בכי"ק הרה"ק 

הקדשה בכתי"ק בנו
 

the famed holy Rav 
of Tosh

Rabbi Herscheleh 
of Spinka

Toras Mordechai
of Vizhnitz

Imrei Chaim

a geblumte Bekitshe
 flowered Bekitshe that was worn by

Letter of Blessings for Ketiva 
VeChatima Tovah Handwritten by
the Holy Rav

Dedication Handwritten by His Son the

on Sabbath and Jewish festivals. 

The holy Sefer Imrei Chaim section 

III on the Moadim and months of the 

year by the Admor the holy Rav 

Rabbi Chaim Meir. 

On the flyleaf, a dedication with a 

pure blessing handwritten by his son 

the Tzaddik the Toras Mordechai of 

Vizhnitz in Monsey:

A holy garment worn by the holy Rav of 
Tosh on Sabbath and Jewish festivals. 
Known is his pure Avodah on Sabbath 
which was done while wrapped in 
Sabbath clothes which he used to wear 
until Sunday morning. 

Confirmed by the Gabai Shalita, who writes that he 
bought the special fabric for the Bekitshe and gave it 
to a tailor to be made especially for the Rav of Tosh. 
After several years of using the garment, the Rav 
returned it to the Gabai and Meshamesh Bakoddesh. 

The letter was written on an aerogram and 
was sent to the renowned Chassid Rabbi 
David Zvi Greenzweig of Jerusalem. In it, 
the Rebbe writes 'I bless you with Ketiva 
VeChatima Tovah for a good life and the 
coming of Goel Tzeddek'. Signed by him: 
'Your friend who sends his regards always 
... Shmuel Zvi'.

The letter was sent during the days of 
Selichos of 1961 and was handwritten entirely 
by the holy Rav Rabbi Zvi [Herscheleh] of 
Spinka and with his signature.

בגד קדוש שבו התעטף הרב הקדוש מטאהש, בימות 
השבת קודש, ובימים טובים כמה וכמה שנים. ידועה 
נשאר  הוא  אולם  כבחול,  בשבתות  הטהורה  עבודתו 
בשעות  ראשון  יום  עד  השבת  בבגדי  ומעוטף  לבוש 

הבוקר ולעיתים רבות אף אחר מכן. 

זקנו  על עבודת  דיבר בקדשו  רבינו מטאהש 
השרף הקדוש, בייחוד בשבת קודש, והדברים 
מתאימים היטב היטב לנכדו הרה"ק מטאהש. 
ערך  ובציצין,  בפרחים  מעוטר  זה,  קפטן  עם 

עבודתו הקדושה ביומא דנשמתא. 

נשלחה  אוויר,  איגרת  גבי  על  נכתב  האיגרת 
גרינצוויג  צבי  דוד  רבי  המפורסם  לחסיד 

מירושלים

כתיבה  בברכת  מברכך  הנני   ' הרבי  כותב  ובה 
וחתימה טובה לאלתר לחיים טובים בביאת גו"צ 
וחותם בעצם יד חתימת טהרתו: ידידך הדורש 
המצפה  דברי  כה  הלא  תמיד  הטוב  שלומך 

לישועה, הק' שמואל צבי.

בשולי הדברים, מוסיף הרבי בכתי"ק ענין אישי 
על אודות שליח אחד ממיודעיו וחיפוש שליח 

אחר למלא שליחויותיו שאינן ידועות לנו. 

מועדים  על  חלק שלישי  חיים  אמרי  הק'  ספר 
מאירות  עינים  טהורות  אמרות  השנה,  וחדשי 
ונופת  מדבש  ומתוקים  ערבים  קדושים  דברים 
צופים אשר השאיר אחריו ברכה כ"ק אדמו"ר 
פאר  הימיני  עמוד  העולם  יסוד  צדיק  הרה"ק 
מדברנא  ופרשיו  ישראל  רכב  והדרו  הדור 
דאומתא אוהב ישראל כקש"ת מו"ה חיים מאיר 

זצללה"ה'.

על דף הפורזאץ כיתוב הענקת ברכתו הטהורה 
התורת  הצדיק  בנו  של  קודש  יד  כתב  בעצם 

מרדכי מוויזניץ בעיר תהילה מאנסי:

הרה"ק מטאהש

רבי הערשעל'ע מספינקא

אמרי חיים

התורת מרדכי מוויזשניץ 

Lot  15 
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Important manuscript by the famed 
holy Gaon Rabbi Yaakov Margolis 
Rosh Av beis Din of Berditchev

"You did a great Mitzvah, may Hashem 
Yisborach help you succeed in all matters, 
in Yiras Shamayim and Kedusha... your 
friend Elazar".

On the other side of the leaf, a form of an 
official postcard of LASER WEISBLUMW 
rabbiner rzezow galizien.

אור מופלא!
מרנא  ובסיפורי  בשבח  היד  כתבי  מראשוני 
ביותר,  והנאמנים  המוסמכים  טוב  שם  הבעל 
יעקב  רבי  המפורסם  הגה"ק  קודש  יד  כתב 
בארדיטשוב,    תהילה  עיר  ראב"ד  מרגליות 
מחבר 'גדולים מעשי צדיקים - קבוצת יעקב', 
בנוסחו הראשון כולל שינויים וחידושים רבים 
צדיקים  מעשי  'גדולים  בספרו  נדפסו  שלא 
הרה"ק  בפקודת  לאור  שיצא  יעקב'  קבוצת   -

מהרא"י מסאדיגורה.

זה שלפנינו לא ראה מעולם אור  יד  כתב 
הדפוס!

ומצוה גדולה עשית, השי"ת יצליח אותך בכל מילי 
הן בקדושה שיהיה לך  הן ביראת שמים  דמיטב, 

ה...בתך למזל טוב והצלחה. ידידך ש"ב אלעזר.
רשמית  דואר  איגרת  גלוית  טופס  לדף,  מעבר 
 LASER WEISBLUMW rabbiner' של 

 .rzezow galizien

]תקצ"ח- מרישא  אלעזר  רבי  המפורסם  הרה"ק 
תר"ע[. בן הרה"ק רבי אלימלך מרודניק, בן הרה"ק 
בן  אלעזר  רבי  הרה"ק  בן  בער  ישכר  מנחם  רבי 
מצעירותו  מליז'ענסק.  אלימלך  הנועם  הרה"ק 
התגדל בבית הרה"ק רבי דוד מדינוב. חתן הרה"ק 

רבי דוד מקשאנוב בן מרנא הדברי חיים מצאנז.
פועל ישועות מפורסם ורבים נהרו אליו. היה כותב 
ישועות  בהם  פועל  והיה  תרופות  מרשמי  בעצמו 
שלא ע"פ דרכי הטבע. כיהן ברבנות ובאדמורו"ת 

בעיר בוקובסק ובפשווערסק ורישא.

The Tzaddikim of the generation greatly 
exalted the Avodah of the Tefillin. 
The Tefillin were miraculously preserved, 
generation after generation. We did not 
dare to examine the Tefillin;  they are, 
however, rendered Kosher. 

The holy Rav Rabbi Elazar of Reisha [1838-
1910] the son of the holy Rav Rabbi Elimelech 
of Rodnik, the son of the holy Rav Rabbi 
menachem Yissachar Ber, the son of the holy 
Rav Rabbi Elazar, the son of the holy Rav 
the Noam Elimelech of Lizhensk. 

 who wrote what he had heard and 
received and most of it was printed in his 
composition Gedolim Ma'assei Tzaddikim. 
This manuscript contains many essential 
variations, both textual and in the order of the 
things and even new facts that have never been 
printed by Maran Or Shivas Hayamim.

Lofty Manuscript Facts and Stories of

handwritten by the famed Tzaaik Rav Maran

The Holy Rav Maran the Tzaddik Rabbi Elazar 
Menachem Mendel of Lelov [1827-1883] the son 
of the Holy Rav Rabbi Moshe of Lelov and the son of 
the daughter of the Holy Rav HaYehudi HaKaddosh 
MiPshischa, 

The manuscript also includes 'a copying of Igeres Kodesh 
written by the holy Rav Rabbi Avraham of Kalisk to the holy 
Rav of Liadi". It also contains part of the list of Lavin according 
to the Rambam which is written in Sefer Kevutzas Yaakov. 

– 3 –

תפילין רש"י
של הרה"ק המפורסם ציס"ע

רבי אלעזר מנחם
מענדל מלעלוב

בארדיטשובער חיבור!

מרן רבי אלעזר מריישא

Rabbi Elazar Menachem 
Mendel of Lelov

Tefillin Rashi
of the Famed Holy Rav

Maran the Besht

Rabbi Elazar of Reisha

עמוד צלותהון דישראל ואוהבן, את תפילותיו 
בסילודין וברשפי אש. 

השגיבו  התפילין  עבודת  השגיבו  הדור  צדיקי 
פועלה עד למאוד. 

ההנו  לא  דור,  אחר  דור  פלא,  באורח  נשמרו  התפילין 
לבדוק את התפילין אולם הן מוחזקות בכשרותן. 

הרב הקדוש מופת הדור מרן הצדיק רבי אלעזר מנחם 
משה  רבי  הרה"ק  בן  תרמ"ג[  ]תקפ"ז-  מלעלוב  מענדיל 

מלעלוב ובן בתו של הרה"ק היהודי הק' מפרשיסחא,
מעלה,  קדושתו של  סוד שיח שרפי  פלאות.  עושה  נשגב  צדיק 
בפרט בעת עבודת התפילה שלו, השתפכותו לפני הכותל המערבי 
בכל עת וזמן, בייחוד בליל שבת קודש, אז גילה סודות נסתרים 

כשסביבתו נסערה מאד ועיניו ולבו למרומים. 

כתב יד טהרו של הרב הצדיק המפורסם

שבחי מרנא הבעל שם טוב בכתב יד 
הגה"ק מהר"י מרגליות מבארדיטשוב. 

גילויים והוספות חדשות!
מהמוסמכים שבכתבי תלמידי הבעש"ט!

חידושים
שלא נדפסו!

97   
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איגרת ברכות מאליפות עם תוספת 
שתי שורות בעצם כתי"ק של מרן

משנת חסידים
בו למד והגה מרן הגה"ק רשכבה"גרבן 

ומאורן של ישראל

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

Mishnas Chassidim
A copy from which Maran the holy Gaon the

'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'

Holy and pedigreed copy! written on 
the flyleaf, 'For Maran the holy Admor 
of Belz Shalita Moshen ben Chana Beila 
Yuda Aryeh ben Yuta Rivkah' - this 
Sefer was given as a gift to Maran Rabbi 
Yissachar Dov - the Maharid of Belz. 

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 
בכל  ומברכו  רבה  באהבה  דו"ש  ידידו  'נפש 

עניניו הק' - - -'

Sefer Mishnas Chassidim, authored by the great 
Rav knowledgeable in Nigleh and Nistar Rabbi 
Emanuel Chai ben Rabbi Avraham Ricci of Livorno, 
printed by the rabbinic Dov Berish the son of the 
rabbinic Tuvya Ze'ev Luria. Lemberg, 1858. 

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' - - -'

ספר משנת חסידים, שחיבר הרב הגדול בקי בנגלה 
ובנסתר לו עשר ידות ה"ה מו' עמנואל חי בן אברהם 
בן  בעריש  דוב  הרבני  בדפוס  ליוורנו,  בעיר  ריקי 
תרי"ח  לעמבערג,  לוריא.  זאב  טוביהו  מו'  הרבני 

.-1858

דף  גבי  על  ביותר!  ומיוחס  מקודש  עותק 
הקדוש  אדמו"ר  מרן  'לכ"ק  נכתב  הפורזאץ 
יודא  ביילא  חנה  בן  משה  שליט"א  מבעלזא 
במתנה  ניתן  זה  ספר   - רבקה'  יוטא  בן  ארי' 
למרן קודש הקדשים רשכבה"ג רבי ישכר דוב 

- המהרי"ד מבעלזא.

הספר היה בחזקתו ובשימושו של מהרי"ד מבעלזא 
בימי מגוריו בעיר מונקאטש. 

כ"ק אדמו"ר
מסקווירא שליט"א

מהרי"ד מבעלזא

the holy Admor
of Skvira Shalita

Maharid of Belz studied

ספר איסור והיתר
עם הגהות רבות וחשובות בכתב יד

רבן ומאורן של ישראל

Sefer Issur VeHeter
With many handwritten
important glosses

This copy contains many glosses, in Geonic 
script, which looks exactly like the script of 
Rabbeinu the Rama. 

Most of the glosses were printed 
(sometimes with varied additions) in Sefer 
Yad Rama - the Sefer Hagahos by Rabbeinu 
Meor HaGolah Rabbi Moshe Isserles which 
was owned by the great Posek Rabbi 
Ephraim Zalman Margolis of Brod. 

יש  האחרונים.  ספרי  מחשובי  והיתר.  איסור  ספר 
המייחסים את הספר בטעות לרבינו יונה מגירונדי, 
בעל  רבינו  מתלמידי  יונה  רבינו  חיברו  אמנם 
'תרומת הדשן'. דפוס אברהם בן אושקי, פירארה, 

שט"ו ]1555[.

יד  בכתב  מספור,  רבות  הגהות  שלפנינו,  בעותק 
גאוני, הנראה אחת לאחת ככתב יד ראש בני הגולה 

רבינו הרמ"א.

רובי ההגהות, נדפסו בדיוק או בתוספת עניין בספר 
רבינו  הגולה  מאור  הגהות  ספר  הוא   - רמ"א'  'יד 
באמתחת  שנמצא  איסרליש  משה  רבי  ומורינו 
מרגליות  זלמן  אפרים  רבי  האדיר  הפוסק  הגאון 

מבראד.

Sefer Issur VeHeter, one of the most important 
Seforim by the Acharonim. 

Rabbeinu the Ramaרבינו הרמ"א

66   
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חתימת כתב יד קדשו בלועזית של

רשימת מקבלי כספי כולל רומניא בעיר 
הקודש ירושלים, מאת 

פרשבורג, 1861 ]תרכ"א[.

בשנת תרפ"ח.

signature and stamp of 

List of Distribution of Charity for 
Kollel Romania - by

Pressburg, 1861.

1928

אביו  קודש  ובקפודת  בשמו  וחותם  הכותב 
פסח  ערב  בעניין  תשובה,  הדרכי  הגה"ק 
והנהגות  חמץ  מכירת  בענייני  בשבת,  שחל 

והליכות ערב פסח שחל בשבת. מיוחד!

נישואי  אישור  הנראה  ככל  בגרמנית,  שטר 
 ]Samuel Schlesinger[ שלזינגר  שמואל 
 ]Marie Oberbreit[ ומרת מרים אוברברייט
רבנות  מאת  נוטריוני  אישור  עם  בפסעט, 
הכתב  מרן  של  הלועזית  בחתימתו  פרשבורג, 
סופר - הגה"ק רבי אברהם שמואל בנימין סופר, 

עם חותמתו הלועזית.
רקע היסטורי: בשנת 1848 פרץ מרד הונגרי כנגד 
דיכאו  שהאוסטרים  לאחר  האוסטרי.  השלטון 
הרוסית,  האימפריה  בסיוע  ההונגרי,  המרד  את 
הונגריה הפכה  הונגריה.  על  הוטל שלטון צבאי 
להיות מחוזות בלתי נפרדים מאוסטריה, הכפופים 
אוסטריה  קיסר  של  האבסולוטי  לשלטונו 
ולחוקה האוסטרית. נאסר על ההונגרים להפגין 
כל סממן לאומי הונגרי והגרמנית הוכרזה לשפה 
הרשמית. בעקבות כך המסמך הרשמי שלפנינו, 

שנכתב בהונגריה בשנת 1861, נכתב בגרמנית.

רשימה ארוכה עם למעלה ממאה וארבעים חותמים. 

כולל  בני  מטה  החותמים  מאתנו  התעודה  'זאת 
רומניא בעיה"ק ירושלים תובב"א, כי לנכון קיבלנו 
מכסף  כנפש  נפש  חלקו  מנת  מינן  וחד  חד  כל 
הקוה"ט  האדמורי"ם  מאת  שבא  זיע"א  רמבה"ן 
יתברכו  ברכה,  לנטילה  ותיכף  שליט"א  מבאהוש 
כל העושים והמעשים וצדקתם תצהיר כאור שבעת 
הימים, ויזכו לראות בנועם ד' בבנין ציון וירושלים, 
תרפ"ח  ניסן  ו'  באעה"ח  בב"א  גואל  לציון  ובא 

פעה"ק ירושלים תובב"א'. 

'רשימת  נכתב  הדפים  רשימות  של  הניר  בכריכת 
חו"ק באהוש בניסן תרפ"ח'. 

The Psak begins with the words 'My father the 
Rav Shalita ordered me to respond and due to the 
troubles of these days he has been delayed until 
now - and I will answer ... how to behave this year 
with the sale of the Chometz and writing the deed 
of sale...'

Maran the great Gaon Rabbi Avraham 
Shmuel Binyomin Sofer, the Ksav Sofer 
[1815-1872], the spiritual leader of 
Hungarian Jewry after the passing of 
his father Maran the Chasam Sofer, his 
successor and author of many Torah 
innovations, on Sugyos HaShas, Aggadic 
innovations, sermons, Shut and more.

פסקי הלכה ארוכים שלא 
נדפסו בספר!

בעצם כתב יד קדשו של מרן הגה"ק

המנחת אלעזר ממונקאטש

מרן הכתב סופר

צדיקי בית בוהוש

יצא  ובאחרונה  בספר,  נדפס  לא  מעולם 
בחוברת משפחתית מתוך צילום כתב היד. 

'צוה עלי כ"ק  בפסק ההלכה שפותח במילים 
ומפני  להשיבו  שליט"א  הרב  אבי  אדוני 
טירדת הימים האלו ואחר עד עתה - ואשיב 
על ראשון ראשון, על דבר איך להתנהג בשנה 

זו במכירת החמץ ובכתיבת שטר מכירה....'

Lengthy Psak Halacha which 
has Not printed in any book!
Handwritten by Maran the holy Gaon 

the Minchas Elazer
of Munkatch

Maran the Ksav Sofer

the Tzaddikim of Bohosh

who writes and signes his name by the order 
of his father the holy Gaon the darkei Teshuva, 
about the eve of Passover on Shabbas, on 
matters of selling the Chometz and customs 
of the eve of Passover on Shabbas. Special!

A German document, apparently the marriage 
certificate of Samuel Schlesinger and Mrs. Marie 
Oberbreit in Pest, with noterary confirmation 
by the rabbinate of Pressburg with the foreign 
signature of Maran the Ksav Sofer - the holy 
Gaon Rabbi Avraham Shmuel Binyomin Sofer, 
with his foreign stamp. 

A long list with more than a hundred and 
forty signatories.

The signatories include the famed Gaon 
Rabbi Gershon Lapidos, Rabbi Yaakov 
Meir Shechter, one of the leaders of HaEida 
HaChareidis, Rabbi Zeidel the grandson 
of the Rav of Roman as well as immigrants 
from Romania, Galatz, Poshkan, Vesloi, 
Piatri, Batishan, Prashike, Harloi and 
many more towns and cities. 

Written on the paper binding of the leaves 
 .'רשימת חו"ק באהוש בניסן תרפ"ח''

141   
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התייחסות

שתי כפיות כסף טהור של האי סבא 
קדישא, זקן צדיקי הדור הרה"ק

דרשות  הדור,  מצדיקי  ביקורים  אזכור  עם 
מפי גאונים וצדיקים, צדקות חשובות, הלווית 
של  מחייה  רבות  ומאורעות  מליסקא  הרה"ק 
קהילה קדושה.  הונגריה משנים תרי"ט -תרל"ח

לסגולת הדודאים לזש"ק - תרצ"ג.

אחרון נכדי עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, 
קדוש יאמר לו, אשר בתפילותיו ובכוח 
קדושתו הגין על דורו ועל ארץ הקודש.

Reference of

to Segulah of the Mandrake
for offspring - 1933.

Two pure silver teaspoons of the 
eldest of the Tzaddikim of his 
generation the holy Rav

mentioning visits of the Tzaddikim of 
the generation, sermons by Geonim 
and Tzaddikim, important charities, 
the funeral of the holy Rav of Liska and 
many events from the life of the holy 
community. 

the last of the grandsons of Ateres Tiferes 
Yisroel of Ruzhin, whose prayers and sanctity 
protected his generation and Eretz Yisroel.  

ארוכים  דפים  כ-69  וגדוש,  מלא  קהילה  פנקס 
ומלאים, ביידיש, בהונגרית ובלשון הקודש, בהם 
נדרים  וההכנסות,  הקהילה  הוצאות  כל  נכתבו 
ונדבות, תרומות והוצאות הכלל ומוסדות הקהל. 

העיירה  של  הראשי  רבה  מוזכר  התקופה  רוב 
'שות  בעל  פריעד  אהרן  רבי  הצדיר  הגאון 

מהרא"פ' זקן אהרן. 

ונדירה  מפעימה  תמונה  עולה  השורות  בין 
'ב'  כמו  ההוא  הדור  צדיקי  מביקורי  במיוחד, 

וילך'  נצבים  פ'  אלימלך  צבי  הרב  מו"ה  דרשון 
הוא הרה"ק הצבי לצדיק מבלאזוב, שבא קודם 

ראש השנה לעורר בני העיר,

מכתבי פלא עם התייחסות נדירה ביותר של 
מרן הרה"ק מסאטמאר לענייני סגולות.

הקדוש  רבינו  של  לחתנו  נשלחו  האיגרות 
ליפא  טוב  יום  חנניה  רבי  הגה"צ  מסאטמאר 

מסעמיהאלי - סאסוב,
של  ביתו  ונאמן  בקודש  המשמש  אל  וכן 
הרה"ק רבי יואל מסאטמאר הרב החסיד רבי 
שרגא פייבוש אשכנזי, ובהם עולה לראשונה 
לסגולת  מסאטמאר  הק'  רבינו  התייחסות 

הדודאים להיפקד בזרע של קיימא.

התייחסות  ביותר  נדיר  באורח  מכאן, 
סגולה  לענייני  מסאטמאר  הרה"ק  מרן 
עסק  לו  היה  לא  שמעולם  מה  וקמיעות, 

בעניינים אלו בגלוי כל שנותיו.  

בידית הכפית, המסמלת את   F עם הטבעת חריטת אות 
'פרידמאן', דור אחר דור עד מלך ישראל  שם המשפחה 

מרוז'ין.
הכפיות עשויות כסף עטורות בשיבולים וחריטות שונות. 

ללפתן  יועדו  הנראה  ומאכלים ככל 
לבית  בירושה  נפלו  אחרים. 
נכדתו הרבנית באומינגר. יצורף 

אישור המוכר.

כעבודת  אכילתו,  בעת  הצדיק  שימש  עמהם  כלים 
כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, חשובים וסגוליים 
קדומים  ממקורות  והן  חסידים  בחצרות  הן  ביותר 

בראשונים ובאחרונים.

With an engraving of the letter 'F' on the handle of the  
teaspoon, marking the family name 'Friedman', 
generation after generation up to 
Melech Yisroel of Ruzhin.

The teaspoons are made of silver and are decorated 
with stalks and varied engravings. Were inherited 
by his granddaughter the Rebbetzin Bauminger. 
Enclosed is the seller's confirmation. 

The letters were sent to the son-in-law of 
the Rav of Satmar the Tzaddik Gaon Rabbi 
Chananya Yom Tov Lipa of Semihali - Sasov 
and to the Meshamesh and confidante of the 
holy Rav Rabbi Yoel of Satmar the Chassid Rav 
Rabbi Sheraga Feibush Ashkenazi. The letters 
include reference by the holy Rav of Satmar 
refers, for the first time, to the Segulah of 
the Mandrake for offspring. We do not know 
of another place where the Rav of Satmar 
referred to matters of Segulos and amulets. 

A full ledger, approx. 69 lengthy leaves, in 
Yiddish, Hungarian and Hebrew, in which 
the expenses and revenues of the 
community were written as well as 
donations and expenses of the public 
and its institutions. 
Most of the time, the Chief Rabbi of the town 
the great Gaon Rabbi Aharon Fried author of Shut 
Maharap and Zekan Aharon is referred to. 

פנקס מקהילת בעסערמין

הרה"ק מסאטמאר

רבי ישראל מהוסיאטין

Ledger of the
Besermin Community

Maran the holy Rav
of Satmar

Rabbi Yisroel of Husiatyn

Wonderful letters with special references 
of Maran the holy Rav of Satmar

Lot  160 
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containing a silver case 
with the scroll of Ruth, 
placed with a Torah 
pointer in a fancy case

Europe, 1896. 

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 -

מגילת  ובה  כסף  קופסת  הכוללת 
רות, הנתונה יחד עם אצבע בקופסת

נשיאה מהודרת.

אירופה, תרנ"ו

ערכה לנוסע
לחג השבועות

A kit for the 
traveller for the 
Jewish festival
of Shavu'os
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