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תוכן ענינים
הגדות של פסח

Dear Friend,
With the Festival of Passover right around the corner, we are delighted to present you with a rare
collection of Passover Haggadot spanning countries, eras and riveting chapters in Jewish history.
At Genazym, we are honoured to offer you this special opportunity to own an original antique
Passover Haggadah and recite the timeless story of the Exodus this upcoming Seder night from
an authentic piece of history. Each Haggadah is a personal connection to our heritage, and as you
turn the pages, read the words, you’ll unravel another secret from previous generations.
Genazym’s Passover Catalogue also features a fascinating collection of responsa by Rabbinical
Sages regarding the measure of a k’zayis of matzah; a sacred autograph by the Chasam Sofer
in his commentary on the Haggadah; and a one-of-a-kind original copy of Ohr Hachaim
Hakaddosh on the Pentateuch that was printed by the author himself in Venice, 1742. This first
edition of Ohr Hachaim has been long sought-after by collectors around the world, albeit due to
its popularity and extensive use, very few copies are known to be complete. Genazym is proud to
present a remarkably preserved, original first edition of sefer Ohr Hachaim (Lot 33 in Catalogue).
For further information and additional photos visit our website www.genazym.com.
!Wishing you a happy, healthy and kosher Passover
!Next year in Jerusalem
The Genazym Team

ביאורים  /מנהגים  /תרגומים  /ציורים /
מפות
 1הביאור הראשון המודפס על ההגדה.
זבח פסח :קושטא רס"ו []1506
 2הגש"פ עם פירוש ׳מעשי השם׳:
ויניציאה שמ"ג []1583
 3הגש"פ עם ציורים כמנהג איטלייאנו:
ויניציאה שפ"ט []1629
 4הגש"פ עם ציורים כמנהג ספרדים:
וינציאה ת"ק []1740
 5הגש"פ עם ציורים כמנהג אשכנזים:
ויניציאה ת"ק []1740
 6ההגדה הקבלית הראשונה .שערי רצון:
שאלוניקי ת"ק []1740
 7כתב יד .פירוש על הגש"פ על דרך הסוד
מהמקובל רבי נתן שפירא ,בעל ׳מצת
שימורים׳ .איטליה המאה ה .18 -לא
נדפס.
 8עותק יחיד בעולם .סדר מאה ברכות על
קלף עם הגש"פ :בולוניה רצ"ז []1537
 9הגש"פ עם ציורים ומפת ארץ ישראל
אמשטרדם תקמ"א []1781
 10הגש" פ ׳שמחת הרגל׳ להחיד"א ,דפוס
ראשון :ליוורנו תקמ"ב []1782
 11הגדה של פסח החסידית הראשונה.
חלקת בנימין :לבוב תקנ"ד []1794
 12הגדה של פסח בעריכת רבי וואלף
היידנהיים :רדלהיים תקפ"ט []1829

 14הגדת בודפשט עם תמונת החתם סופר.
בודפשט-וינה תרפ"ט []1929
 15כתב יד קודש מרן החתם סופר זצ"ל.
ביאור נפלא באגרת הקודש של
מוהר"ש מאוסטרופליא .מתוך פנקס
מטרסדורף תקס"ב תקס"ג
[]1802-1803

תשובות בכתב יד להלכה
ולמעשה בעניני פסח
16
17
18
19
20
21
22

החתם סופר ומשפחתו
 13כתב יד קודש מרן החתם סופר זצ"ל.
ביאור על ׳הא לחמא עניא׳ .מטרסדורף
תקס"ג []1803

23

תשובה בענין שיעור אכילת כזית
מצומצם .מאת הגאון רבי עקיבא סופר
אב"ד פרשבורג בעל דעת סופר
תשובה בענין שיעור אכילת כזית
מצומצם .מאת רבי שמעון גרינפעלד
אב"ד סעמיהאלי בעל שו"ת מהרש"ג.
תשובה בענין שיעור אכילת כזית
מצומצם .מאת הגאון נתנאל פריד בעל
פני מבין
מכתבו המפורסם של הסטייפלר בענין
שיעור ׳חזון איש׳ לכזית מצה.
תשובת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך
בעניין חישוב סוף זמן אכילת אפיקומן
בליל פסח
הוראות לאפיית מצות מהרי"צ
דושינסקי .חוסט תרפ"ה [ .]1925דף
בודד
פולמוס ׳מצות מכונה׳ מכתב בפקודת
האדמו"ר בעל ׳אבני נזר׳ .תרס"ח
[]1908
תשובה להלכה בענין ערב פסח שחל
בשבת (כמו בשנה זו) בכתב יד הרה"ק
רבי פנחב חיים טויב מראזלא

מכתבי ברכות ואיחולים
לחג הפסח
25
26
27
28

איחולים וברכות לחג הפסח בכתב
יד האדמו"ר בעל ׳מנחת אלעזר׳.
מונאקטש .תרפ"ט []1929
איחולים וברכות לחג הפסח בכתב יד
הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין .לובלין
תרצ"ב []1932
איחולים וברכות לחג הפסח מאת הגאון
רבי אהרן קוטלר .קלצק תרצ"ט []1939
איחולים וברכות לחג הפסח מאת
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
מליובאוויטש .י"א ניסן תשכ"ה []1965

ארצות המזרח
 29ההגדה של פסח הראשונה שנדפסה
בהודו .כלכתא תר"א []1841
 30ההגדה של פסח הראשונה שנדפסה
בבומביי .בומביי תר"ו []1846

דרשות וחידושי תורה
 24דרשת ׳החודש הזה לכם ראש חדשים׳
בכתב יד האדמו"ר רבי יואל מסאטמר.
קראלי תרצ"א []1931
 32מאמר ׳ספירת העומר׳ בכתב יד רבי שמשון
רפאל הירש[ .פרנקפורט תרט"ו]1855 ,
 31מגילת ׳שיר השירים׳ עם פירוש רבי
אברהם הלוי תמך .סביוניטה שי"ח
[ .]1558מיניאטורה נדירה.

אפיקומן
 33ספר ׳אור החיים׳ הקדוש על התורה
דפוס ראשון .נדפס על ידי המחבר
בויניציאה תק"ב [ - .]1742סגולה לפסח.
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ews around the world, near and far, spanning the
spectrum of affiliations and cultural backgrounds
join together on one auspicious night each year.
Young and old, grandparents, children and
grandchildren sit together joyfully around the table to
recite the Haggadah shel Pesach, recounting the story of
the Exodus and birth of the Jewish nation.
It is thus no wonder that the Passover Haggadah was the
most popularly-printed book in Jewish publishing history.
A. Yaari, leading Hebrew bibliographer, published a list
of over four thousand different editions of the Haggadah

printed before World War Two. Most Haggadot did not
survive, mainly because they were used extensively on the
seder night, enduring the typical wine spills which caused
rapid deterioration to its text and pages, and were eventually
sent to the local genizah.
The Passover Haggadah was printed repeatedly over the
centuries in countries around the world, in a wide range of
illustrated and non-illustrated editions, with and without
commentaries.
The first known post-incunable edition was the Haggadah
printed in Constantinople (present here in this catalogue lot 1)

been hidden beneath a floorboard or whispered in a dark
bunker by a Jew hiding from the Nazis.
Together, they all declare with conviction and hope:
“Vehi she׳amda! And it is this (the Torah)
that has stood by our ancestors and
for us…"
When singing ׳Vehi she׳amda׳
from this Haggadah you׳re
connecting to all the
previous generations who
sang before you from
this very Haggadah.
This seder night, you
join together in a
sacred choir of Jews
in different lands
and time capsules, in
a breathtaking period
spanning 500 years of
all prayer and belief!
“For not only one (enemy)
has risen up against us to
destroy us.
But in every generation they rise
up to destroy us.
But the Holy One, Blessed be He, delivers
us from their hands.”
This 515 year old Haggadah exemplifies the miracle of
our salvation!
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The Story of the
Passover Haggadah

in 1506. To be more precise, this Haggadah is now 515
year old!
Where was this Haggadah throughout the years? How
did this book survive 515 years of exile in
such beautiful condition?
Against all odds, this Haggadah
endured. It witnessed times of
joy and tragedy, persecution
a nd t r iu mph, book
burnings, pogroms and
expulsions, and thus
symbolizes the essence
of the Jewish Passover
in a profoundly
meaningful way.
Imagine the journey
of this Haggadah
across half a
millennia... Closing
our eyes, we envision a
Jew in Constantinople,
Turkey five hundred
years ago, reading aloud
from this Haggadah to
his family. Fifty years later,
a passing Jewish traveller may
have brought this Haggadah with
him to Poland, uttering the very same
words at his Pesach seder as the previous
Turkish owner. This Haggadah may have been shared
by a Jewish family in Egypt, Holland, or even distant
Barbados, taking refuge from the Inquisition. It may have

01

Haggadah shel Pesach!

Zevach Pesach by the Abarbanel. First Edition

]1506[ הגדה של פסח קושטא רס"ו

 דפוס ראשון.עם פירוש ׳זבח פסח׳ לרבינו דון יצחק אברבנאל
start of the Haggadah.
2. Commentary – Resolutions to
all the above questions.
3. Leil Shimurim – Summary of
halachos of the Pesach seder based
on the customs of Sephardic Jewry.
4. Conclusion – Philosophical
essay illuminating the mitzvos of
Pesach and the seder night.
Constantinople, 1506. First
edition. [40 leaves] Page size:
26.5 cm.
Originally printed sans title
page along with Rosh Amana
and Nachalas Avos, also by the
Abarbanel. The first page features
a poem by his son Yehudah
Abarbanel surrounded by a
decorative border. Page [6] has
minor tears and stains, but all
text is intact. High-quality white
paper. Good condition. Rare.

Bibliography: Otzar HaHaggadot #5.
Yaari. Constantinople #3. Stefansky,
Sifrei Yesod No. 451.

הגדה של פסח עם פירוש השר הגדול
 הגדה נדירה זו.דון יצחק אברבנאל
שנדפסה בקושטא שבתורכיה לפני
 היא מההגדות. בחיי המחבר, שנה515
הראשונות שנדפסו בכלל וההגדה
.הראשונה שנדפסה עם פירוש
פירושו של האברבנאל להגדה מורכב
:מארבעה חלקים
 מאה שערים – מאה שאלות שהציב.א
.בתחילת ההגדה
 פירוש ההגדה – שעל פיו מתיישבות.ב
.השאלות הנ"ל
 קונטרס ליל שימורים – תמצית דיני.ג
.ליל הסדר כפי שנהגו בספרד
 חתימת המאמר – ביאור מצוות הפסח.ד
.וליל הסדר על דרך המחשבה
]40[ .] דפוס ראשון1506[ קושטא רס"ו
, נדפס במקור ללא שער. ס"מ26,5 .דף
.יחד עם ספריו ׳ראש אמנה׳ ו׳נחלת אבות׳
בעמוד הראשון שיר מאת בנו יהודה
 בדף.אברבנאל מוקף מסגרת מעוטרת
. מעט כתמים,] סימני קרע ללא חיסרון6[
. נדיר. במצב טוב,מלבד זה נייר עבה וטוב
, יערי.5  אוצר ההגדות מס׳, יודלוב:ביבליוגרפיה
.451  ספרי יסוד מס׳, סטפנסקי.3 קושטא מס׳

 בה מגולל האברבנאל בקצרה את תולדות חייו הכאובים שידעו חליפות ותמורות רבות,בראש הספר הקדמה היסטורית חשובה
 בו, ועד הגירוש, דרך ימי שבתו בעושר וכבוד בספרד, מאז שברח מארץ מולדתו פורטוגל לספרד מחמת מלך פורטוגל המציק. אך גם ממנה נאלץ לברוח לאחר שנאפולי נכבשה באכזריות על ידי מלך צרפת,הגיע אחר נדודים ותלאות לנאפולי שבאיטליה
Opening: $15,000 Estimate: $20,000-$25,000

1506
This rare Haggadah was
printed in Constantinople,
Turkey over 500 years
ago! It is one of the first
printed Haggadot ever, and
the first published with a
commentary.
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Passover Haggadah with
commentary by Don Yitzchak
Abarbanel.
The foreword to this Haggadah
features a fascinating historical
content in the course of which the
Abarbanel recounts his turbulent
life story. Beginning with his flight
from his native Portugal to Spain
and rise to glory and fame, he
continues with the tragic expulsion
of Spanish Jewry and his exile to
Naples, Italy from where he was
also forced to flee after Naples was
conquered by France.
This is the first edition of
Aba rba nel ׳s com ment a r y
on the Haggadah printed in
Constantinople, 1506. during
the author lifetime.
The Abarbanel׳s commentary is
divided into 4 sections:
1. Meah Shearim – 100 questions
that the Abarbanel poses at the

Haggadah
Constantinople

02
Passover Haggadah
with Ma׳ase Hashem
Commentary. First
Edition. Venice, 1583

Jewishy
Libraric!
Class

.]1583[ ויניציאה שמ"ג
דפוס ראשון

 ביאור על הגדה של פסח (עם:ספר יסוד
.הפנים) מאת הרב הגדול רבי אליעזר אשכנזי
הספר כולל ביאורים על כל המעשיות שבתורה
, מעשי אבות, מעשי בראשית:בארבעה חלקים
.מעשי מצרים (כולל פי׳ ההגדה) ומעשי תורה
פירוש מעשי ה׳ נדפס מאז פעמים רבות והוא
.אחד הפירושים הנפוצים על ההגדה
המחבר הוא רבי אליעזר אשכנזי הרופא
קראקא שמ"ו) בן רבי אליהו-(איטליה רע"ג
 "כל גאוני דורו היו מריצים אגרותיהם.אשכנזי
בשו"ת אליו" (הסכמת בעל ׳פני יהושע׳ לספרו
 נשא ונתן בהלכה.)׳יוסף לקח׳ מהדורת פיורדא
. מהרש"ל ועוד, הרמ"א,עם הבית יוסף
 תחילה למד.במהלך חייו הרבה לנדוד
 לאחר מכן היה דיין במצרים,בסלוניקי
.בתקופת הרדב"ז ורבי בצלאל אשכנזי
 חזר.משם היגר לאיטליה ולאחר מכן לפראג
 בסוף.לאיטליה ומשם התקבל לאב"ד פוזנא
.ימיו היה ראש ישיבה בקראקא ובה נפטר
 קצ"ז,]6[ . דפוס ראשון,]1583[ ויניציאה שמ"ג
ר.  נדי, מצב טוב. כריכות עור בצבע ירוק זית.דף
 אוצר ההגדות.453  ספרי יסוד מס׳,סטפנסקי
.30 מס׳

Opening: $2,000
Estimate: $3,000-$5,000

INTRODUCTION
FOR LOTS 3,4,5

THE VENETIAN
HAGGADAH
Throughout the past millennia, the Passover Haggadah has been the
most decorated and ornamented book in the Jewish library.
Early Haggadot printed in Venice, Italy were specifically extolled for
their remarkable beauty, elegant designs and detailed illustrations. Some
of these Haggadot featured masterful woodcuts which expressed the
array of emotions the reader experiences throughout the Seder night,
beginning with the hardships and adversities of the Egyptian bondage,
continuing with the spectacular miracles and wonders that led to the
Exodus and Splitting of the Sea, and culminating with the triumph
and glory of settling in the land of our Forefathers.
Venetian Haggadot were long regarded as the model of future illustrated
Haggadot and were reproduced in multiple forms for years thereafter
and until this very day.

.ההגדה זכתה להיות הספר המעוטר ביותר בכל הזמנים
אך יותר מכול זכו להיות מעוטרות ההגדות שנדפסו בוויניציאה – בית היוצר לספר
.היהודי המהודר
 המבטאים נאמנה את רחשי,הגדות ויניציאה נתעטרו בעיטורים פיתוחי עץ נהדרים
, לתוך האותות והמופתים,הלב ומכניסים את הקורא היישר לתוך קשי השיעבוד
.לרגעי החירות המרגשים ולמסע המדבר עד בואם אל ארץ האבות
. ועל פיהן נדפסו עשרות הגדות,הגדות ויניציאה הביאו את ההגדה לצורתה המוגמרת
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This work includes explanations of four episodes in the
Torah: Story of Bereishis, Story of the Avos, Story of Egypt
and Story of the Torah.
This commentary was reprinted many times on the Haggadah
and is one of the classic Passover Haggadah commentaries.
The author Harav Eliezer Ashkenazy Harofeh (Italy, 1513
- Cracow, 1586) was the son of Harav Eliyahu Ashkenazy,
and a prolific author. He was a contemporary of the Beis
Yosef, Rema and Maharshal.
Throughout his life, Harav Ashkenazy was the proverbial
wandering Jew. He studied first in the yeshivah in Salonika
and then served as a dayan in Egypt during of the
era of the Radbaz and Rabbi Betzalel
Ashkenazy. From there, he
immigrated to Italy and then
to Prague. Upon returning to
Italy, he was appointed Av Beis
Din of Posen and eventually
Rosh Yeshivah of Cracow.
Venice, 1583. First edition
[6]. 197 leaves. Olive green
leather binding. Good
condition. Rare.
Stefansky, Sifrei Yesod
No. 453. Otzar
HaHaggadot #30.

הגדה של פסח
.עם פירוש מעשי ה׳

03
Illustrated Passover Haggadah. Venice, 1629

Beautiful
Passover
Haggadah

Venice
1629

with Italian Translation & First Edition of the Tzli Eish Commentary

הגדה של פסח עם ציורים רבים ומהדורה ראשונה של פירוש ׳צלי אש׳
)1629( ויניציאה שפ"ט
"This Haggadah was the prototype for all future prestigious Venetian Haggadot" (Cecil Roth)
הגדה של פסח עם למעלה מחמישים
ציורים וכן איניציאלים רבים עם
- תרגום לאיטלקית וספר ׳צלי אש׳
קיצור ספר ׳זבח פסח׳ לרבי יצחק
אברבנאל מאת רבי יהודה אריה
.ממודינא
 ציורי50-בהגדה נדפסו למעלה מ
 אותיות מקושטות26 חיתוכי עץ ועוד
 לכל עמוד מסגרת.)(איניציאלים
 ובשני,מעוטרת עם כותרת מרשימה
העמודים בצדדים נדפס הפירוש
.׳צלי אש׳
הגדה זו היא ההגדה שקבעה את
המתכונת הסופית של הגדות
.)ויניצאה המפוארות (ססיל רות
יהודי איטליה היו יושבים סביב
 בידם הגדה,שולחנות ערוכים
מפוארת זו והם מתענגים על ציוריה
 שעוררו אצלם כיסופים,המרהיבים
.ורגשי קודש
.כריכת נייר שיש איטלקית מקורית
 פירוש ׳צלי.]1629[ ויניציאה שפ"ט
 נדפס,אש׳ שנדפס כאן לראשונה
] דף26[ .לאחר מכן בעשרות הגדות
 שיקומי וחיזוקי, כתמי יין. ס"מ33
 בשער הספר השלמת הקו.שוליים
.התחתון של המסגרת ברסטורציה
 בצלאל.55  אוצר הגדות:ביבליוגרפיה
, ׳ההגדה המצוירת שבדפוס׳,רות
.22 ארשת א׳ (ירושלים תשכ"א) עמ׳

Venice, 1629. [26] leaves. Page
size: 33 cm. Stains; margins
reinforced and restored. The
bottom line of the border on
the title page was professionally
restored. Original Italian
marble cover.
Bibliography: Yaari Haggadot
#41, Otzar HaHaggadot #55.

1629
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Beautiful Haggadah featuring
over 50 illustrations and
initials with the commentary
Tzli Eish by Rabbi Yehuda
Aryeh of Modena, which is
an abridged version of Zevach
Pesach by Rabbi Yitzchak
Abarbanel.
This Haggadah boasts over 50
illustrations and woodcuts,
along with 26 ornamental
initials. Each page has a
decorative border and both
sides of the page feature the
commentary Tzli Eish on
the sides. This commentary,
which was first published in
this Haggadah, was printed in
multiple subsequent editions.

Opening: $15,000 • Estimate: $20,000-$25,000

Original
Italian
marble
cover

)(דם

04

Illustrated Venetian Haggadah shel Pesach
with Ladino Translation. Venice, 1740
)(כינים

מההגדות המצוירות המפוארות ביותר
]1740[  ויניציאה ת"ק.]הגדת וניציאה המצוירת עם תרגום בלשון ספרדים [לאדינו

)(דבר

Passover Haggadah with dozens
of spectacular illustrations,
woodcuts and decorative initials.
This Haggadah was printed with
dark ink on thick white paper
and is in good condition. The
title page was ornamented with
red characters.
Harav Yehudah Aryeh of
Modena׳s commentary Tzli Eish,
an abridged version of Zevach
Pesach by the Abarbanel, is
printed on the side of each page.
Venice, 1740. The year 1739
appears in the colophon.
Windermin Press. [24] leaves.
Page size: 33.3 cm. Lunzer
binding with slip case.
Bibliography: Yaari Haggadot
#117, Otzar HaHaggadot # 189.
Lunzer-Valmadonna
Collection.

LADINO
Ladino was the
Spanish-Jewish dialect
spoken by Spanish
expatriates who fled the
talons of the Inquisition
and founded Jewish
communities in various
countries. Many of
these refugees fled
to Italy where they
founded a flourishing
Jewish community.
This Haggadah with its
Ladino translation was
printed on their behalf.

לאדינו
לאדינו היא השפה
 שהייתה,הספרדית היהודית
מדוברת בפי צאצאי מגורשי
 רבים מן המגורשים.ספרד
קבעו את מושבם באיטליה
והקימו בה קהילות
 יהודים אלו.ספרדיות
,וצאצאיהם דיברו לאדינו
ובעבורם נדפסה ההגדה עם
.תרגום לאדינו

סדר הגדה של פסח עם עשרות ציורים
 חיתוכי עץ ועשרות אותיות,מרהיבים
.מקושטות ומעוטרות
 נדפסה בדיו.הגדה נאה במצב טוב
.כהה ובאיכות מעולה
"סדר הגדה של פסח בלשון הקדש
ופתרונו בלשון ספרדים [לאדינו] עם
כמה צורות [ציורים] על כל האותות
"...והמופתים ואותיות מצוירות
 נדפס.חציו של השער בדיו בצבע אדום
 אחת, אחת אדומה,שורה אחר שורה
.שחורה
בעמודים שבצידי המסגרת נדפס ביאור
 שהוא קיצור ספר ׳זבח פסח׳,׳צלי אש׳
 מעשה ידי רבי יהודה אריה,לאברבנאל
.ממודינא
.] בקולופון1740[ ויניציאה ת"ק
]24[ . דפוס וינדראמין. תצ"ט:התאריך
, כריכת עור חדשה נאה. ס"מ33.3 .דף
.עם קופסה
 אוצר,117  יערי הגדות:ביבליוגרפיה
.189 ההגדות
.אוסף לונצר ואלמדונה

Opening: $3,000
Estimate: $5,000-$7,000

15 - www.genazym.com

One of the Most
Beautifully
Illustrated Haggadot
Ever Printed!

Illustrated engravings from the Haggadah

אליהו

05

דוד

אהרן

משה
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Spectacular Haggadah!
Illustrated Venetian Haggadah according to Ashkenazic Rite.
Venice, 1740
מההגדות המצוירות המפוארות ביותר
]1740[  ויניציאה ת"ק,הגדת וניציאה המצוירת עם ׳פתרון בלשון אשכנזים׳
Magnificent Passover Haggadah featuring dozens of
illustrations, woodcuts and ornamental initials, printed
with dark ink on white paper.
The title page bears the following inscription: “Haggadah
shel Pesach written in lashon hakodesh with Yiddish
translation, illustrations and initials depicting the miracles
and wonders…”
The last page includes the German piyyut “Al-Mechtiger
Go-tt” which was sung at the seder by German (Yekke)
Jewish communities. Grace after Meals is printed in its
Ashkenazic version with an Italian translation.
The title page was printed with alternating red and black
lines. Harav Yehudah Aryeh of Modena׳s commentary Tzli
Eish, an abridged version of Zevach Pesach by the Abarbanel,
is printed on the side of each page.
Venice, 1740. Windermin Press. [26] leaves. Page size: 34.4
cm. Long colophon on last page. Ornate leather binding
with matching case.
Yaari Haggadot 116. Otzar HaHaggadot 118.
Lunzer-Valmadonna Collection.

 חיתוכי עץ ועשרות,סדר הגדה של פסח עם עשרות ציורים מרהיבים
. נדפס בדיו כהה ובאיכות מעולה.אותיות מקושטות ומעוטרות
 "סדר הגדה של פסח בלשון הקדש ופתרונו בלשון אשכנזים:בשער נרשם
"...עם כמה צורות (ציורים) על כל האותות והמופתים ואותיות מצוירות
פיוט ׳טעמפעל שירה׳
בדף האחרון נדפס הפיוט ׳אלמעכטיגר גוט נון בויא דיין טעמפל
 אשר הוא כעין תרגום של הפיוט ׳אדיר הוא׳,שירה׳ בלשון אשכנז
 נוסח ברכת המזון הוא גם.ונהגו לשוררו בקהילות שונות שבאשכנז
.נוסח אשכנזי אך התרגום הוא איטליאני
 אחת, נדפס שורה אחר שורה.חציו של השער בדיו בצבע אדום
. אחת שחורה,אדומה
בעמודים שבצידי המסגרת נדפס ביאור ׳צלי אש׳ שהוא קיצור הספר
. מעשה ידי רבי יהודה אריה ממודינא,׳זבח פסח׳ לאברבנאל
 בעמוד. ס"מ34.4 .] דף26[ .] דפוס וינדראמין1740[ ויניציאה ת"ק
. עם קופסה תואמת, כריכת עור.האחרון קולופון ארוך
.188  אוצר ההגדות116 יערי הגדות
.אוסף לונצר ואלמדונה

Opening: $3,000
Estimate: $5,000-$7,000
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סידור הקבלה הראשון וההגדה הקבלית הראשונה
עם כוונות האר"י על פי כתבי מהרח"ו
]1741[  סלוניקי תק"א.סידור ׳שערי רחמים׳ – ׳שערי רצון׳

First Kabbalistic Siddur and Haggadah!

Vol. 1 - Shaarei Rachamim Prayers for the Weekdays
and Shabbos; other prayers and segulos.

First

Kabbalistic Siddur: Order
of Prayer for the entire year
with intentions (Kavanos) of the Arizal
compiled by the revered kabbalist
Rabbeinu Chaim Cohen, disciple of Rabbi
Chaim Vital.printed in Salonika 1741.
Part I: Shaarei Rachamim. This section
encompasses prayers for weekday and
Shabbos; Chanukah; Purim; other prayers
and segulos.
Part II: Shaarei Ratzon. This section
encompasses the Haggadah shel Pesach
with Customs and kabbalistic Intentions
of the Arizal; Sefiras Ha׳omer; Prayers for
the Three Festivals; all based on kabbalistic
teachings.
Salonika, 1741. First edition. Vol 1: [7],

Vol. 2 - Shaarei Ratzon Haggadah shel Pesach with
Kabbalistic Intentions by the Arizal, Sefiras Ha׳omer

This siddur was the very
first siddur printed with
kabbalistic secrets and
intentions (Kavanos) in
prayers based on the written
legacy of Rabbi Chaim Vital.
Compiled and authored by
his prime disciple Rabbi
Chaim Cohen, author of
Mekor Chaim and Tor
Bareket, it is regarded as an
authentic source and studied
in depth by kabbalists.

146 leaves. Vol. 2: 56, [1] leaf. Page size:
19.3 cm. The two final leaves in Vol. 2 are
exceedingly rare and present in this copy
(they were added after the original printing).
Two complete volumes with title pages.
Vol. 1 has a new half-leather binding;
Vol. 2 has a full new leather binding.
Both volumes in matching case. Vol. 1
has minor moth holes on the margins of
several pages.
Otzar HaHaggadot #193. Stefansky, Sifrei
Yesod No. 420.
Lunzer-Valmadonna Collection.
Opening: $5,000
Estimate: $8,000-$12,000

. נוספו אחר ההדפסה ונמצאים בעותק זה לחלק א׳.שני החלקים בשלמות עם השערים
 לחלק ב׳ כריכת עור.כריכת חצי עור חדשה
 שני החלקים יחד שמורים.מלא חדשה נאה
 בחלק א׳ סימני עש נקיים.בתוך קופסה תואמת
.בחלק משולי הדפים
, סטפנסקי.120  הגדות, יערי.193 אוצר ההגדות
.420 ספרי יסוד מס׳
.אוסף לונצר ואלמדונה

סידור זה הוא הסידור הראשון שבו נדפסו
בהרחבה כוונות התפילה וסוד הברכות על פי
 שכן רבי חיים, מקורותיו נאמנים.כתבי מהרח"ו
 היה, ׳טור ברקת׳ ועוד, בעל ׳מקור חיים׳,הכהן
 ומכאן חשיבותו העצומה,מתלמידי המהרח"ו
.למקובלים המכוונים עפ"י כוונות האר"י
 קמו,]7[ : ח"א. דפוס ראשון.]1741[ סלוניקי תק"א
 מזמור,ב, בדף כב. ס"מ19.3 .] דף1[ , נו:דף ח"ב
 שני הדפים הנדירים.׳למנצח׳ בצורת המנורה
 הכוללים סדר הנהגת הלוויה וסגולות- סוף ח"ב

 כולל תפילות, ׳שערי רחמים׳- חלק ראשון
 סדר לימוד, חנוכה ופורים,לימות חול ושבתות
 תפילות למקשה לילד ועוד,וסדר סעודה
.סגולות שונות
, כולל הגדה של פסח, ׳שערי רצון׳- חלק שני
 תפילות,סדר ספירת העומר על פי הקבלה
 הנהגות חודש אלול וימים,שלושה רגלים
 הכול כמובן על פי.נוראים והנהגות לסוכות
.תורת הקבלה
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Kabbalistic
manuscript with
commentary on
Haggadah

Manuscript:
Kabbalistic Haggadah
by the famed
Kabbalist Harav
Nosson Shapira.
Italy, 18th Century
פירוש על הגדה של פסח על
דרך הסוד מהמקובל רבי נתן
. בעל ׳מצת שימורים׳,שפירא
18-איטליה המאה ה

Passover Haggadah with commentary based on
the writings and sacred intentions (Kavanos) of
the Arizal by the famed kabbalist Harav Nosson
Shapira, author of Matzas Shimurim.
Copied by an unknown scribe in the mid-18th century.
In this sacred commentary on the Haggadah, Harav
Nosson Shapira compiled numerous passages
authored by the Arizal׳s disciples and added his
own novellae and comments.
The saintly kabbalist Harav Nosson Shapira
was the author of Matzas Shimurim. In 1655, he
journeyed to Italy on behalf of Jewish residents
of Yerushalayim. In the course of his mission, he
printed his books Yayin Hameshumar and Matzas
Shimurim which were enthusiastically received by
the greatest kabbalists of his time. He eventually
settled in Reggio, Italy where he passed away in 1666.
Harav Nosson Shapira׳s writings gained popularity

רבי נתן הביא עימו
לאיטליה כתבים
רבים מתורת
הקבלה שנמצאו
.בארץ ישראל
כתביו היו נפוצים
מאוד באיטליה
.ובאשכנז
רבה השפעת תורתו
של רבי נתן על
תורת הקבלה ועל
המנהגים המיוסדים
: לדוגמה.על פיה
אמירת ׳וארשתיך׳
כל יום בשעת
כריכת התפילין על
 מקורה- האצבעות
בדברי רבי נתן
.שפירא

in Italy and later reached all of Europe. His legacy
impacted much of the kabbalistic Torah and customs
that we observe today, with one famous example
being reciting ׳V׳erastich (וארשתיך) ׳while wrapping
tefillin straps around one׳s fingers.
The text of the Haggadah is written in block
letters with nekudos (vowels) and surrounded by
a commentary in Italian cursive script.
Page 65 depicts an illustration of a king.
65, [4] leaves. 2 columns per page. First page of
preface apparently lacking. Page size: 19.5x5 cm.
Copied mid-18th century. The last page features a
record of miracles that occurred to the manuscript׳s
owner in Italy in 1786 and 1796. Antique leather
binding. Good condition.
Opening: $5,000 • Estimate: $10,000-$15,000

נוסח הגדה של פסח עם ביאורים וכוונות על פי תורת
 בעל,האר"י מאת המקובל האלוקי רבי נתן שפירא
.׳מצת שימורים׳
בפירושו על ההגדה ליקט רבי נתן שפירא קטעים רבים
.שכתבו תלמידי האר"י ועליהם הוסיף את חידושיו הרבים
 "נראה: "נתן נלענ"ד" או:חידושים אלו פותחים במילים
 בגליונות הובאו." "נלענד"ן:לעניות דעתי נתן" ובר"ת
 בראש ההגדה טעם לקריאת.דברים מהרמ"ע מפאנו
.׳שבת הגדול׳ על פי הקבלה
 ׳מי שמכווין כל עניני:בתחילת ההגדה כותב רבי נתן
זאת הלילה על דרך כוונות האר"י כמו שהוא מסודר
לפניכם בוודאי שנתקיים עליו כל הסיפור שבמאמר
הזהר…׳
 לשון החיד"א) רבי נתן,המקובל הקדוש (׳עיר וקדיש׳
 ׳בעל מצת שימורים׳ יצא בשנת תט"ו לאיטליה,שפירא
כשד"ר לטובת היישוב היהודי בירושלים ופעל בה
 בעת שליחותו הדפיס שם גם את ספריו ׳יין.רבות
 שהתקבל מאוד אצל כל,המשומר׳ ו׳מצת שימורים׳
 בגמר שליחותו השתקע בריג׳יו ובה.גדולי המקובלים
.נפטר בשנת תכ"ו
 וסביבה,נוסח ההגדה בכתיבה מרובעת גדולה עם ניקוד
. א ציור של מלך, בדף סה.הביאור בכתיבה איטליאנית
בסוף ההגדה רשימת חמישים פסוקים שבהם נזכר
סיפור יציאת מצרים שכתוב בספר זכירה לאומרם אחר
. פסוקים אלו נעתקו כאן בכתיבה מאוחרת יותר.ההגדה
 העתקה. ס"מ19.5x5 שני טורים בעמ׳.14 ] דף4[ ,סה
 גוף ההגדה, חסר דף ראשון מההקדמה.18-מהמאה ה
 בעמוד האחרון רישום של מעשי ניסים שאירעו.בשלמות
.לבעלי כתב היד באיטליה בשנת תקמ"ו ובשנת תקנ"ו
. מצב טוב.כריכת עור עתיקה
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כתב יד קבלי חשוב
על ההגדה של פסח

סדר מאה ברכות לא ידוע  -נדפס על קלף.
עם הגדה של פסח .לא ידוע על עותק נוסף בעולם
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בולוניה רצ"ז []1537
סדר ברכות לכל השנה כפי מנהג רומא ,כולל דינים
והוראות ,נדפס בבולוניה בשנת רצ"ז [ ]1537על
ידי השותפים במלאכת המשי.
כולל :סדר ברכות הנהנין וברכת המצוות ,סדר קידוש
והבדלה ,זמירות שבת ,סדר ברכת המזון ,הגדה של
פסח ,קריאת שמע על המיטה ועוד.

סדרי ברכות
עד לאחרונה הוחזקו המהדורות הראשונות של
׳סדר ברכות׳ :בומברג ,ויניציאה ש"ח (למנהג ספרד),
מהדורת מנטובה שכ"ג (למנהג אשכנז) ומהדורת
ונציה של"ח (למנהג רומא) ,אולם לאחר גילויו של
העותק הנוכחי אנו למדים שסדר ברכות זה קדם
להם והוא הראשון לכולם.

אוניקום
עותק זה הוא העותק היחיד בעולם! לא נמצא
כמוהו בשום ספרייה ציבורית בעולם והוא אינו
רשום בשום רשימה ביבליוגרפית.
בשנת  1930פרסם שלמה סימונסון רשימה של
ספרים עבריים שהוגשו לאפיפיור פול השלישי
ב 16-בדצמבר  ,1536ובו הוא מאשר לדפוס כמה
ספרים ומכללם סדר תפילות וברכת המזון .ברכת
המזון היא כנראה ה׳סדר ברכות׳ שלפנינו ,ואכן היא
מתחילה בסדר ברכת המזון.
להבדיל מסידורים ומחזורים ,סדרי ברכות היו
בשימוש אישי יום-יומי לברכת המזון ,קריאת שמע
על המיטה וכדומה .הם נדפסו בדרך כלל בפורמט
קטן ומיניאטורי והבלאי בהם היה גדול ,ולכן כמעט
לא נשתמרו.

הגדה של פסח
ה׳סדר ברכות׳ מכיל הגדה של פסח (דפים )38-61
בשלמות עם הוראות ודינים וכן  3חיתוכי עץ :צורת

יד מצביע על המצה ,מצה עגולה ועלי מרור.
ההגדה לא נזכרה באוצר ההגדות ולא בביבליוגרפיה
אחרת של הגדות פסח.

נדפס כולו על קלף
רק ספרים מעטים נדפסו במאה ה 16-על קלף
ונדפסו בדרך כלל עבור עשירים ובעלי אמצעים.
הקלף היה יקר ומלאכת ההדפסה עליו הייתה סבוכה.
הספר הנוכחי הודפס כולו על קלף.
בשנת רצ"ז הדפיסו השותפים סידור כמנהג בני
רומא .סידור זה כולל את התפילות לימות החול
לשבתות ,לימים נוראים ולמועדים.
׳סדר ברכות׳ זה כולל דברים שלא נדפסו בסידור.
הסידור נשלם לפי הקולופון בה׳ בסיוון ,והשלמת
סדר זה בכ"ז בסיוון – כלומר עשרים יום לאחר
השלמת הסידור.
הסידור ידוע וניתן למוצאו בספריות ציבוריות
ופרטיות ,אך ה׳סדר ברכות׳ ,כאמור ,נעלם מעין כול.
בולוניה רצ"ז [ 13 .]1537קונטרסים בני  8דף []97
דף מתוך  104דף חסרים  6דפים בקונטרס ט׳ ואולי
גם דף שער (אם היה) .גודל 13.2 :ס"מ .מצב משומש
מאוד ,קרעים שתוקנו ביד לא מקצועית .כתמי זמן,
דפים ראשונים ואחרונים כהים ומשומשים .בהגדה
של פסח כתמי יין.
לסיכום :סדר ברכות נדיר ומיוחד זה הכולל הגדה
של פסח ,לא נרשם בשום רשימה ביבליוגרפית ולא
ידוע על עותק נוסף ממנו בשום ספרייה מהספריות
הגדולות בעולם.

פרטים נוספים על תוכן
הסידור ניתן למצוא באתר:
www.genazym.com

08
סדר
מאה ברכות
Seder Brachoth
Bologna, 1537

נדפס על קלף
לא ידוע על עותק
נוסף בעולם
עם הגדה של פסח
בולוניה רצ"ז []1537

בסוף ה׳סדר ברכות׳ קולופון :Colophon
ַלֶה ְׁשמוֹ ,ז ִָכינ ּו
ָאל י ְִת ָּבר ְַך ְוי ְִתע ּ
"ה ֶּׁשבַח ו ְַההו ָֹד ָאה ל ֵ
ַ
ְל ַה ְׁש ִלים ַה ִּס ּדוּר ָׁשלֵם ִמ ְּברָכוֹת ִמ ּכָל ַה ָּׁשנָה ו ְָהי ְָתה
ָעירְ ,ר ָפ ֵאל
ָמתוֹ ּפֹה ּבוֹלוֹנְ יָיא ע"י ַה ְּמחו ֵֹקק ַה ּצ ִ
ַה ְׁשל ָ
ׂ ִרים ְו ִׁש ְבעָה י ִָמים
ַּת ְל ַמי יצ"ו ...יוֹם ְר ִב ִיעי ֶע ְש
זְר" ָך ִמ ּק ֶֹדׁש אכי"ר"
ֹ(דׁש ִס)יוָן ְׁשנַת ִי ְׁשלַח ֶע ְ
ְלח ֶ
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תגלית ביבליוגרפית מרתקת

THE ONLY KNOWN EXTANT COPY

Astounding
Discovery

Unrecorded Early Passover Haggadah, Bologna 1537

Unknown
Seder Berachos
(Order of Blessings)
24 - www.genazym.com

Printed Entirely
on Parchment
Printed in

Bologna, Italy
1537
Seder Brachos - Order of Blessings for the
whole year, with illumination and instructions.
Printed by members of the Guild of SilkWeavers. Bologna, Italy 1537.
This book contains blessings for the whole
year, for use on weekdays and the Festivals.
The liturgical text was printed in Hebrew block
letters, with rules, instructions, explanations,
and Jewish laws appear in Rashi font.

First Edition of Seder Brachos (Order
of Blessings)

Until the discovery of the present edition, the
first recorded editions of the Order of Blessings
were the Daniel Bomberg edition of Meah
Berachos, printed in Venice 1548 (Sephardic

Rite) ,the Mantua 1563 edition (Ashkenaz Rite)
and the Venice 1578 edition (Roman Rite) were
regarded as the premier editions of the Order of
Blessings. With the discovery of this present
copy, it is clear that the Bologna 1537 Order
of Blessings, is in fact the first print ever of
the Order of Blessings (Seder Berachos).

Printed entirely on parchment

Parchment was highly challenging as a
printing medium, and the parchment itself
was exorbitantly priced. Usually, parchment
books were prepared for wealthy patrons or
as presentations. The present book, printed
entirely on parchment, is the only copy that
survived this edition; and not a single paper
copy or other parchment copy is known to exist.

Background:

In 1537 Bologna, Italy, the Jewish
members of the Guild of Silk-Weavers
commenced printing a siddur for the
entire year contains all prayers recited in the
synagogue, such as daily prayers, prayers for
Shabbos and holidays, Rosh Hashanah, and
Yom Kippur. According to the colophon, the
printing was complete and finalized on the
5th of the month of Sivan (05/24/1537). This
siddur is known and can be found in public
and private libraries and has several parchment
copies. Nevertheless, the present Order of
Blessings was printed in the same miniature
size and font as the aforementioned siddur.
Surprisingly, the Order of Blessings – as stated
in the colophon – was completed on the 27th

of Sivan (06/15/1537), which is only 22 days
between these 2 prints.

Pagination and condition:

13 paginated 8 signatures of 8 leaves each;
Total of [97] unpaginated leaves printed on
parchment (originally 104 leaves; missing
title page (or perhaps first blank) + 6
middle leaves of the 9th signature. Page
size: 13 cm. Fair-good condition: heavily
used, staining and some dark leaves. Wine
stains on Passover passages. First and last
leaves in poor condition, with dark staining,
creases, and some open tears affecting text.
Provenance:
Simon son of Abraham Lewis, London (19th /
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The present Order of
Blessings contains a
complete Passover
Haggadah (leaves [38-65]),
including three woodcuts
illustrating a pointing
hand; (flower shaped)
matzah and marror (bitter
herb); and songs for
Passover. The Haggadah
print was executed on
parchment with delightful
letters and text display.
This Passover Haggadah
is not mentioned in Otzar
HaHaggadot or in any
other bibliographical list.

This extremely
scarce book is
bibliographically
unknown. It was
never catalogued
or documented
by any bibliographer
or researcher, and
not a single copy is
known to exist in
any library across
the world!

early 20th century inscription on back cover
and twice inside the book).

Bibliography: On the papal briefs see Shlomo
Simonsohn, The Apostolic See and the Jews. History
(Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
1991), 338–339.

Genazym thanks Professor Benjamin
Richler for his assistance in preparing
this report.
Opening: $40,000
Estimate: $70,000-$100,000
For a complete report of this lot
visit us: www.genazym.com
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Haggadah shel Pesach with Map
of Eretz Yisrael. Amsterdam, 1781

10
Haggadah shel Pesach with
Commentary by the Chida. First Edition.
Simchas Haregel. Levorno, 1782
.הגדה של פסח עם פירוש החיד"א דפוס ראשון
]1782[  ליוורנו תקמ"ב.שמחת הרגל
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Passover Haggadah following the
customs of Ashkenazic and Sephardic
Jewry adorned with a map of Eretz
Yisrael a nd copper-engraved
illustrations.
The Haggadah includes a detailed
map of Eretz Yisrael and Bnei Yisrael׳s
wanderings in the Wilderness. The map
was drawn by Avraham ben Yaakov
Hager (convert).
The Haggadah features commentary
by the Alshich, Gevuros Hashem by the
Maharal of Prague and other scholars.
The Halachic instructions in the
present Haggadah were printed in
Ladino and Yiddish.
Amsterdam, 1781. Propes Press. [2], 52
leaves. [1] folded extra-large leaf (map). 2
title pages. 25X21 cm. New half leather
binding. Otzar HaHaggadot 300. Yaaari
Haggadot 199.

הגדה של פסח ׳מעלה בית חורין׳
 אמשטרדם.עם מפת ארץ ישראל
]1781[ תקמ"א

Passover Haggadah with commentary and novellae upon
the Festival by the Chida, Rabbeinu Chaim Yosef Dovid
Azzulai.
This Haggadah is printed with large capital letters and
surrounded by the Chida׳s commentary.
Levorno, 1782. First edition. 102:64 leaves. Page size: 19 cm.
Original binding reinforced at spine. Good condition. The
second half of the book, featuring a separate title page,
contains commentary on Megillas Ruth.
(At the end of the book the Chida published the first
edition of maseches Geirim). [See Stefansky, Sifrei Yesod
No. 45]
Yaari Haggadot #202. Otzar HaHaggadot #304.

הגדה של פסח ׳כמנהג אשכנזים וכמנהג ספרדים׳
.עם מפת ארץ ישראל וציורים פיתוחי נחושת
המפה כוללת מפת ארץ ישראל ומסעות בני
ישראל במדבר (מעשה ידי גר הצדק אברהם
.)בן יעקב הגר
 ׳גבורות ה׳׳,כולל פירושים מהאלשיך הקדוש
 ׳עוללות אפרים׳ לבעל ׳כלי,למהר"ל מפראג
.יקר׳ ופירוש על ׳חד גדיא׳ מבעל ׳מטה אהרן׳
,]2[ .] דפוס פרופס1781[ אמשטרדם תקמ"א
, שני שערים.)] לוח מקופל גדול (מפה1[ נ"ב דף
.הדינים וההוראות בלאדינו ויידיש־טייטש
.199  הגדות, יערי.300 אוצר ההגדות
. כריכת חצי עור חדשה. ס"מ25x21 :גודל

 דרושים,הגדה של פסח עם חידושים וביאורים על ההגדה
.ורמזים לחג הפסח
.)מאת רבינו חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א
.כולל הפנים של ההגדה באותיות מרובעות גדולות וסביבן הפירוש
בתחילת ההגדה רמזים ותוכחות מוסר הרמוזים בסימני ליל
. קדש ורחץ וכו׳:הסדר
. ס"מ19 . ס"ד דף: קב.] דפוס ראשון1782[ ליוורנו תקמ"ב
. מצב טוב. עם חיזוקים בשדרה,כריכה מקורית
 מאמרים,בחלק השני של הספר פירוש על מגילת רות
 ׳פתח עיניים׳ על מסכת סוכה ודפוס ראשון,לחג הסוכות
 ספרי,מסכת גרים על פי כתב יד מינכן (ראה סטפנסקי
.) בהערות45 יסוד מס׳
.304  אוצר ההגדות.202 יערי הגדות

Opening: $3,000
Estimate: $5,000-$7,000

Opening: $1,000 • Estimate: $1,500-$2,000

11
FIRST CHASSIDIC
HAGGADAH!
!ההגדה החסידית הראשונה
Haggadah shel Pesach with
Commentary by the
Maggid of Zolzitz. Lvov, 1794
28 - www.genazym.com

- הגדה של פסח – חלקת בנימין
]1794[  לבוב תקנ"ד.להמגיד מזאלזיץ
Passover Haggadah complete with intentions (Kavanos) of the
Arizal and kabbalistic commentary by the Chassidic master
Harav Binyamin of Zolzitz, author of Turei Zahav and others.
Rabbi Binyamin of Zolzitz (who passed away in 1794), was
among the greatest early Chassidic sages whose prolific writings
frequently cite the Baal Shem Tov, Maggid of Mezritch and other
Chassidic masters. The Maggid of Zolzitz׳s writings are one of
the original sources of the teachings of the Baal Shem
Tov and his disciples.
In this Haggadah, the Maggid of Zolzitz cites wondrous
lessons by the Baal Shem Tov and Maggid of Mezritch
which are not found in any other sefer (see both columns
in leaf 13a). His legacy includes Turei Zahav, Ahavas
Dodim, Amtachas Binyamin and Chelkas Binyamin.
Lvov, 1794. First edition. [1], 25, [13] leaves. Page
size: 20 cm. Several pages with header text partially
missing. Minor stains.
Rare Haggadah! The title page of the subsequent
edition (Munkacs,1930) describes the present
first edition as “Exceedingly rare.”
Stefansky, Chassidic Library No. 156. Otzar
HaHaggadot #373. Yaari Haggadot #373.
Opening: $6,000
Estimate: $10,000-$12,000

The Endorsement of Rabbi Levi Yitzchak
of Berditchev - 5 Nissan, 1793

“When I visited the sacred kehillah of Lvov,
I was visited by…the son of the tzaddik and
scion of holy men Moreinu Harav Binyamin…
and I saw his sweet words on the Revealed and
Hidden Torah, all of which are equal in their
perfection… They are worthy to be published…
in order to return many from the path of sin…”
הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב
ה׳ בניסן תקנ"ג
 בוצינא, בן לאותו צדיק...מדי עברי בק"ק לבוב בא אלי
 וראיתי כמה דברים...קדישא איש אלוקי מהר"ר בנימין
... הן בנגלה הן בנסתר כולם שוים לטובה,מתוקים לחיך
. כדי להשיב רבים מעוון...מהראוי הוא שיוציא לאור

הגדה של פסח עם כוונות האר"י וביאור על ההגדה על
 מאת הרה"ק רבי בנימין מזאלזיץ,דרך הנגלה והנסתר
.בעל ׳תורי זהב׳ ועוד
רבי בנימין (נפטר תקנ"ד) היה מגדולי צדיקי החסידות
, ובספריו הוא מביא דברים בשם הבעש"ט,הראשונים
 דברים,המגיד ממזריטש ועוד גדולי החסידות הראשונים
.שהם מקורות יחידאים לתורת הבעש"ט ותלמידיו
 מפי,גם בהגדה זו הוא מביא דברים נפלאים
 אשר הם,הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש
 בטור הימני,מקורם היחיד (ראה דף יג א
)ובטור השמאלי
, אהבת דודים, תורי זהב:מחיבוריו נדפסו
.אמתחת בנימין וחלקת בנימין
]1[ .] דפוס ראשון1794[ לבוב תקנ"ד
 בחלק מהדפים. ס"מ20 .] דף13[,כה
קצוץ בשוליים העליונים עם פגיעה
 שיקומי שוליים בחלק,מזערית בכותר
. מעט כתמי זמן.מהדפים
 בהעתק הגדה זו.הגדה נדירה ביותר
שנדפסה במונקאטש בשנת תר"צ
 ׳ועתה:נרשם בשער על עותק זה
.הוא יקר המציאות׳
.156  ספרי חסידות מס׳,סטפנסקי
 יערי הגדות.373 אוצר ההגדות
.373
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Haggadah shel Pesach
with Translation by
Rabbi Wolf Heidenheim.
Rödelheim, 1829
ההגדה הנפוצה ביותר
בבתי יהודי אשכנז
הגדה של פסח עם תרגומו
.של החכם ר׳ וואלף היידנהיים
]1829[ רדלהיים תקפ"ט
Passover Haggadah with precise
translation by the renowned dikduk
master Rabbi Wolf Heidenheim of
Frankfurt with the commentary Maamar
Afikoman by Rabbi Shimon ben Tzemach
Duran, author of the Tashbetz.
Heidenheim׳s Haggadot with translation
were printed in over 100 editions and
were among the most popular Haggadot
in all of Western Europe.
Rabbi Wolf Heidenheim (1757-1832)
Rabbi Wolf Heidenheim was famous
for his mastery of lashon hakodesh and
dikduk. He founded the printing press in
Rödelheim and published Chumashim,
machzorim, siddurim and Haggadot with
translations. Gedolei Yisrael commended
Heidenheim׳s efforts. The Chasam Sofer
mentions Heidenheim on many occasions,
and once wrote, “If not for him, piyyutim
would have surely been forgotten and no
longer recited in our generation” (Shu”t
Chasam Sofer, Choshen Mishpat Ch. 79).
Rödelheim, 1829. 40 leaves. Page size:
17 cm. Wine stains. Old, used binding,
Reinforced spine.
Otzar HaHaggadot #694.

סדר ההגדה לליל שימורים מדויק היטב ומתורגם
לאשכנזית מאת החכם המדקדק רבי וואלף
היידנהיים ועם פירוש מאמר אפיקומן מאת רבינו
. בעל התשב"ץ,שמעון בן צמח דוראן
הגדה זו עם תרגומו של החכם ר׳ וואלף היידנהיים
נדפסה למעלה ממאה פעמים והייתה אחת ההגדות
 ממנה ערכו את.הנפוצות ביותר בין יהודי אשכנז
.סדר ליל פסח למעלה ממאה שנה
 מגדולי- )תקצ"ב-החכם ר׳ וואלף היידנהיים (תקי"ז
.המדקדקים ומבארי הפיוטים היה החכם היידנהיים
, מחזורים מבוארים,הדפיס חומשים מדויקים
.סידורי תפילה והגדות עם תרגומים ללשון אשכנז
 ובפרט,גדולי ישראל שיבחו אותו ואת פעולותיו
החת"ם סופר אשר מזכיר דבריו בכמה וכמה
 ׳ואלמלא הוא כבר נשתקעו: עד שכתב עליו,מקומות
הפיוטים ולא נאמרו בדורות הללו׳ (שו"ת חת"ם
.)סופר חו"מ סי׳ ע"ט
 מעט. ס"מ17 ] מ׳ דף1829[ רדלהיים תקפ"ט
. גב עור מחוזק, משופשפת, כריכה ישנה.כתמי יין
.694  אוצר ההגדות502 יערי הגדות

Opening: $500 • Estimate: $1,000-$1,500
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Side A

 בעל החת"ם סופר זצ"ל,כתב יד קודשו של רבן ומאורן של ישראל
 עם ביאור בכתב יד קודשו- ׳כהא לחמא עניא׳

“K׳ha Lachma Anya”

Sacred Manuscript by the Chasam Sofer

30 - www.genazym.com

...ְּכ ָהא לַ ְח ָמא ַענְיָא ִ ּדי ֲאכָ לּו ַא ְב ָה ָתנָ א
The Chasam Sofer׳s custom was to recite the famous passage that begins the seder with the words “K׳ha lachma
anya,” as opposed to the more prevalent version of “Ha lachma anya.” In his notes Rabbi Shimon Sofer recounts
that his father the Chasam Sofer would intone the word “K׳ha” and then pause and continue with “lachma anya.”
 ודלא כנוסח הנמצא, "כהא לחמא עניא" – וכפי שכתב הנוסח בכתב יד קודשו בחידושים שלפנינו:מנהג רבינו החת"ם סופר היה לומר
," שמנהג אביו החת"ם סופר היה לומר "כהא, וראה ב׳שו"ת מכתב סופר׳ (ח"א עמ׳ קיא) בפירוש ההגדה."ברוב ההגדות "הא לחמא עניא
." ופירושו – "כהא" כמו הלחם הזה – "לחמא עניא – אכלו אבהתנא במצרים." "לחמא עניא: ואז להמשיך,בנגינה מפסקת

Handwritten leaf of Torah novellae
by the Chasam Sofer with the
header ׳Pesach ׳and famous
commentary on the opening
passage of the Haggadah, ׳Kha
lacma anya׳. The paragraph is
almost complete.
Side B contains the Shabbos
Hagadol drashah that the Chasam
Sofer relayed in Mattersdorf in 1803.
The above drashah was printed
in Drashos Chasam Sofer
(Grosswardein, 1929) based on
this leaf.
Mattersdorf, 1803. Page size:
24x19. Handwritten on both sides.
Good condition.
Opening: $18,000
Estimate: $30,000-$40,000

דף חידושי תורה בעצם כתב יד מרנא
 רבינו משה,ורבנא משה איש האלוקים
 בעל חת"ם סופר,סופר אב"ד פרשבורג
הפסקה "הא לחמא
ִּ  ובו ביאור על,זצ"ל
עניא" הנאמרת בתחילת ההגדה של
.)פסח (קטע כמעט שלם
.חידושים אלו הם משנת תקס"ג
החידושים משנת תקס"ג נדירים ביותר
(ראה שו"ת חת"ס חושן משפט סי׳
.)קכ"א בסוף התשובה
בצד השני של הדף קטע מדרשת
]1803[ שבת הגדול לשנת תקס"ג
 גם קטע.שנאמרה בק"ק מטרסדורף
.זה כמעט שלם
הדרוש נדפס על פי כתב יד זה
,)בדרשות חת"ס (גרסוורדיין תרפ"ט
ושם נרשם שהדרשה וכן החידושים
.הנ"ל הם משנת תקס"ג
] דף בגודל1803 [מטרסדורף תקס"ג
 מצב, כתוב משני צידיו. ס"מ24x19
.טוב
Side B

דרשה לשבת הגדול

Sacred
Manuscript
by the

CHASAM
SOFER
Rare painting of the Chasam Sofer
(Werner Collection, Canada)

14

Haggadah by the Chasam Sofer׳s Family

Haggadah shel Pesach with Illustrations of the
Chasam Sofer & Family. Vienna-Budapest, circa 1929

הגדת ארבעה החכמים ממשפחת החת"ם סופר
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Haggadah shel Pesach with
translation and explanation in
Hungarian by Rabbi Yehuda
Singer of Verpelét, complete
with illustrations and musical
notes.
Among the beautifullyillustrated panels presented
in this Haggadah is a colored
drawing of the sages Rabbi
Akiva Eiger, Chasam Sofer,
Ksav Sofer and Shevet Sofer
around the seder table
recounting the story of the
Exodus.
Vienna-Budapest, circa 1929.
Shlesinger Printing Press,
Vienna. Hungarian translation.
[7], 64 pages. [13] panelscolored illustrations. [4] pages.
30 cm. Sides [1-3] feature
musical notes for the songs
׳Hodu,׳ ׳Ki lo na׳eh,׳ ׳Chasal
siddur Pesach, ׳and ׳Echad mi
yode׳ah.׳
Wine stains. Original colorful
binding, slightly faded.
Reinforced spine. Good
condition.

הגדה של פסח עם
תרגום להונגרית ועם
ציורי משפחת החת"ם
בודפשט- וינה.סופר
] בערך,[תרפ"ט

Opening: $500 • Estimate: $1,500-$2,000

הגדה של פסח עם תרגום וביאור
בהונגרית מאת הרב יהודה זינגר
.מווערפלט ועם ציורים ותווי נגינה
בפסקה "מעשה ברבי אליעזר ורבי
עקיבא" וכו׳ נדפס ציור צבעוני גדול
של החכמים היושבים ומספרים
 בדמויותיהם של,ביציאת מצרים
, החת"ם סופר,רבי עקיבא אייגר
.ה׳כתב סופר׳ וה׳שבט סופר׳
 ובמצב,הציור נדפס על לוח גדול
. ס"מ44x29 פתוח הוא בגודל
.] בערך,בודפשט [תרפ"ט-וינה
נדפס בבית הדפוס של שלזינגר
 הטקסט ההונגרי נדפס.בווינה
.בבודפשט
תמונות-] לוחות13[ . עמ׳64 ,]7[
 עמ׳. ס"מ30 .] עמ׳4[ .צבעוניות
] בסוף תווי נגינה לשירים1-3[
 ׳חסל סידור, ׳כי לו נאה׳,׳הודו׳
.פסח׳ ו׳אחד מי יודע׳
 כריכה צבעונית מקורית,כתמי יין
.בלויה מעט עם שדרה מחוזקת
.מצב טוב

Left to right: Rabbi Akiva Eiger; the Chasam Sofer; Ksav Sofer; Shevet Sofer.
Illustrated panel in this Haggadah
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מצאתי כתוב בקונטרסי החסיד מו"ה שמשון אסטרופולי׳ זצ"ל
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החת"ם סופר
כתב יד קודשו של רבן ומאורן של ישראל בעל

Sacred Manuscript of the Chasam Sofer zt"l

Chasam Sofer׳s Commentary on
the Torah is Holy of Holies

“Had the Chasam Sofer zt"l left the Toras
Moshe al HaTorah as his sole legacy to our
nation, it would have been sufficient to
manifest his greatness, for all his compositions
are holy, yet sefer Toras Moshe is holy of holies.”
(Hagaon Harav Meir Arik in Preface to Chasam Sofer)

Iggeres Hakodesh
by Rabbi Shimshon
of Ostropoli Hy”d
The Segulah
There is a famous Segulah to recite
the Iggeres Hakodesh by the kabbalist
Harav Shimshon of Ostropoli Hy”d
on Erev Pesach. The letter describes
a revelation he glimpsed in a dream
regarding the simanim of the Ten
Plagues and acronyms ׳Detzach, Adash,
B׳achav.׳
This sacred letter was printed in
countless Haggadot with the brief
introduction: “This Letter is a great
and wondrous secret, and…one who
peruses this marvelous secret in depth
even once a year and specifically on
Erev Pesach is promised that he shall
be spared any stumbling block, bizarre
death or sin, his enemies shall not
overcome him, and his enemies shall
fall before him, and he shall succeed
in all his endeavors…”

Opening: $18,000
Estimate: $30,000-$40,000

חידושי תורה בפרשיות וארא בא בפסוקים העוסקים
 בעצם כתב יד,בענייני עשר המכות ויציאת מצרים
 רבינו משה סופר אב"ד,מרנא ורבנא משה איש האלוקים
. בעל חת"ם סופר זצ"ל,פרשבורג
בין דבריו כאן מבאר החת"ם סופר ביאור נפלא ברמז שכתב
 הידועה כסגולה,מוהר"ש מאוסטרופוליא באיגרת הקודש
.)גדולה לאומרה בערב פסח (ראה מסגרת
 הוא מתוך פנקס, הכתוב בשני טורים,דף קדוש זה
החידושים הנודע בשם ׳כתב יד מטרסדורף׳ אותו כתב
. עת כיהן ברבנות ק"ק מטרסדורף,ג-בשנת תקס"ב
 והחת"ס,הקרע בפינה למטה כבר היה בזמן כתיבת הדברים
.כתב סביב הקרע ("ואין כאן שום חסרון") וכן הוא גם בדפוס
 כולל שישה.דף שלם כתוב משני צידיו בארבעה טורים
.קטעים שלמים ועוד קטע ארוך כמעט שלם
. ס"מ24x19 : דף בגודל.]1802[ ,[מטרסדורף תקס"ב
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Handwritten novellae on the Torah portions
Va׳era and Bo by the Chasam Sofer Harav
Moshe Sofer, Av Beis Din of Pressburg zt"l.
In this manuscript, the Chasam Sofer
illuminates an awe-inspiring lesson inscribed
by Harav Shimshon of Ostropoli in his Iggeres
Hakodesh which is a segulah to recite on
Erev Pesach.
This leaf, featuring double columns, originates
from the famed ׳Mattersdorf Manuscript׳
which was written between 1802-1803.
The tear visible on the bottom of the page
occurred before the Chasam Sofer inscribed
these novellae, as evident from the fact that
the Chasam Sofer inscribed his text around
the tear.
Complete handwritten, double-sided leaf with
4 columns. Total of 6 complete paragraphs
and another long paragraph that is nearly
complete.
Mattersdorf, 1802. Page size: 24x19 cm.

סגולת אמירת איגרת הקודש לרבינו שמשון
מאוסטרופוליא הי"ד
נודעה בכל תפוצות ישראל הסגולה לקרוא בערבי פסחים
את איגרת הקודש של המקובל האלוקי רבינו שמשון
 העוסקת בביאור שנגלה לו בחזיון לילה,מאוסטרופוליא הי"ד
.על דרך הסוד על סימני עשר המכות ׳דצ"ך עד"ש באח"ב׳
 "איגרת: ובראשה נרשם,ספור הגדות-איגרת זו נדפסה באין
."זו היא סוד גדול ונורא
מעשה פלא אשר סיפר האדמו"ר מערלוי זצ"ל שהיה
 נכד החת"ם- משמש אצל זקנו בעל ׳התעוררות תשובה׳
 שהיה נוהג לומר כל ערב פסח אחר חצות המאמר- סופר
 כשהרשעים הגרמנים ימ"ש, אך בע"פ שנת תש"ד,הזה
 מחמת טרדת הזמן לא אסתייעא,כבשו את מדינת הונגריה
 ובעוונותינו הרבים עלה הכורת בכ"א,מילתא לומר המאמר
 והוסיף עוד האדמו"ר שבר"ה תש"ה נזכר שלא.בסיוון תש"ד
 (הגדת.אמר ואז עלתה בידו לומר ובחסדי שמיים ניצל
) מהדורת מכון חת"ס עמ׳ כה,חת"ם סופר

The
tear is
original,
the Chasam
Sofer wrote
around the tear
(no words are
missing)

What Is the
Measurement of
a K׳zayis Matzah?

16

Fascinating teshuvos
by Hungarian Gedolim

Teshuvah by the Daas Sofer
regarding the Measurement
of a K׳zayis. Pressburg, 1922

אכילת כזית מצומצם
בליל הסדר

קבוצת תשובות מגדולי הונגריה

תשובת הגאון בעל ׳דעת סופר׳ בעניין
]1922[  עמ׳) פרשבורג תרפ"ב6( שיעור כזית לפסח

Side 3

 רבי,שאלה מעניינת עורר תלמיד חכם מופלג מהונגריה
: מתלמידי ה׳כתב סופר׳,עקיבא קליין מנייטרא
 הכוונה היא ל׳כזית׳,כזית מצה שחייבים לאכול בליל פסח
? או כולל המים, ללא המים המעורבים בו,מהקמח בלבד
 וכן. האם אפשר לאכול כזית מצה מצומצם- ונפקא מינה
 אם יעבור,נפקא מינא אם מי שיאכל כזית חמץ מצומצם
.על איסור אכילת חמץ בפסח
 בעל, המהרש"ג:שאלה זו הונחה לפתחם של גדולי הונגריה
.׳פני מבין׳ וה׳דעת סופר׳
 ודעתם המכרעת, שבהן פלפלו בשאלה זו,לפניך תשובותיהם
.להלכה ולמעשה
Side 6
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.תשובה ארוכה בעניין כזית מצה ועוד עניני פסח
בתשובתו מזכיר ה׳דעת סופר׳ כמה פעמים את זקנו החת"ם
 ועל אחד מתירוצי החת"ם סופר אף כותב "ודברי,סופר
."פי חכם חן
בתוך פלפולו מיישב את דברי הירושלמי על פי דעת הב"ח
. שאין איסור ׳חדש׳ נוהג בחו"ל בשל גוי,הידועה
בשני העמודים האחרונים יישוב דברי הרמב"ם בהלכות
.תמידין ומוספין בדיני הקרבת העומר
 בעל ׳דעת סופר׳,הגאון רבי עקיבא סופר אב"ד פרשבורג
, המשיך את שושלת אבותיו החת"ם סופר,)תש"כ-(תרל"ח
ה׳כתב סופר׳ וה׳שבט סופר׳ ברבנות העיר פרשבורג ובראשות
 עוד בבחרותו החל להרצות שיעורים בישיבה ומשנת.הישיבה
 בשנת ת"ש עלה.תרס"ז מילא מקום אביו ברבנות פרשבורג
 שו"ת ׳דעת: מחיבוריו.לירושלים והקים את הישיבה מחדש
.סופר׳ על ד׳ חלקי שו"ע ו׳דעת סופר׳ על התורה ומועדים
 דפים כתובים משני3 .]1922[ פרשבורג ל"ג בעומר תרפ"ב
22x14 : גודל. עמודים) על נייר מכתבים רשמי6( צידי הדף
. מצב טוב.ס"מ
.נדפס בשו"ת ׳דעת סופר׳ או"ח סי׳ פב
A lengthy, handwritten and autographed
teshuvah by Hagaon Harav Akiva Sofer, Av Beis
Din of Pressburg. In this teshuvah, he notes his
grandfather׳s opinion on several occasions. He
goes on to discuss the matters of the prohibition
of chadash.
The Daas Sofer Hagaon Harav Akiva Sofer
(1878-1960) served as Av Beis Din of Pressburg,
perpetuating the golden chain of his ancestors
the Chasam Sofer, Ksav Sofer and Shevet Sofer
as Rabbanim and Roshei Yeshivah in Pressburg.
Already as an adolescent, he began delivering
shiurim in the Pressburg Yeshivah, and in 1907,
succeeded his father as Rav of the city. In 1940,
he journeyed to Eretz Yisrael where he rebuilt
his yeshivah in Yerushalayim. His written legacy
includes Shu”t Daas Sofer on Shulchan Aruch and
Daas Sofer on Torah and Festivals.
Pressburg, Lag Ba׳Omer 1922. 3 leaves (6
handwritten sides) on official stationery. Page
size: 22x14 cm. Good condition.
Printed in Shu”t Daas Sofer Orach Chaim Ch. 82.

Harav Akiva Klein of Nitra, a disciple of the Ksav
Sofer, posed an intriguing question that stimulated
responses from gedolei Torah.
The obligation of eating a k׳zayis of matzah - Does
a k׳zayis matzah mean that one needs to consume
a full k׳zayis of flour and not take in account the
water component in the matzah or does a k׳zayis
include both the flour and water?
We present you with a collection of responsa from
the Maharshag, Pnei Meivin and Daas Sofer
regarding this question.

Side 1

Opening: $2,000
Estimate: $4,000-$6,000
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Opening: $1,800
Estimate:
$3,000-$5,000

תשובת הגאון המהרש"ג בכתב ידו ובחתימתו בעניין כזית מצה

18

Handwritten and Autographed Teshuvah by Hagaon
Harav Nesanel Hakohein Fried, Author of Pnei Meivin

 בעל ׳פני מבין׳,תשובה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד

Hagaon Harav
Nesanel Hakohein
Fried (1858-1916)
is the author of
Pnei Meivin. Harav
Fried was “the
Gadol Hador of
his generation”
(Maharash Engel).

הק׳ נתנאל במו"ה יחיאל הכהן פריעד
Fascinating halachic query and responsum
regarding if one fulfills the obligation of eating
matzah by consuming precisely the amount of a
k׳zayis, since a k׳zayis of matzah also contains water.
Szentmihály, 1916. Official stationary. 2-page
letter written on all 4 sides. Page size: 23x14 cm.
Good condition.
Printed in Shu”t Maharshag Vol. 2 Ch. 19. The
end of the above teshuvah was omitted from print.

 כיוון שלא כל ה׳כזית׳,האם ניתן לצאת ידי חובת מצה בשיעור כזית מדויק
. אלא גם ממים? תשובה בכתב יד ובחתימת הגאון מהרש"ג,מורכב מקמח
 היה מעמודי- )תר"צ- המהרש"ג (תרכ"א- הגאון רבי שמעון גרינפעלד
 מילדותו למד בישיבת המהר"ם שיק (ומפלפל.ההוראה בהונגריה בדורו
בדבריו בתשובה זו) ובגיל צעיר נסע אל הרה"ק רבי חיים מצאנז והיה
 מאות תשובותיו נדפסו.מהיחידים שם שהבינו היטב את שיעוריו בפלפול
.בשלושת חלקי שו"ת מהרש"ג
. דף כפול כתוב על ארבעת עמודיו, נייר מכתבים רשמי.]סעמיהאלי [תרע"ו
. מצב טוב. ס"מ23*14 כל עמוד בגודל
. חלק מסיום התשובה נשמט בדפוס.נדפס בשו"ת מהרש"ג ח"ב סי׳ יט

Intriguing teshuvah regarding whether one fulfills the
obligation of eating matzah by consuming precisely the
amount of a k׳zayis, as a k׳zayis of matzah also contains water.
Handwritten and autographed teshuvah by Hagaon Harav
Nesanel Hakohein Fried, author of Pnei Meivin and Av
Beis Din of Ivaresh in Hungary. In his teshuvah, he cites
his rebbi the Kol Aryeh and expresses his delight upon
the commentary of the Chasam Sofer.
Ivaresh, 1916. Official stationery. Folded paper written on
3 sides. Page size: 23x14. This teshuvah does not appear
in Shu”t Pnei Meivin.

האם ניתן לצאת ידי חובת מצה בשיעור כזית מדויק? תשובה בכתב ידו
 בעל, אב"ד אויוואראש,ובחתימתו של הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד
 בדבריו מזכיר בעל ׳פני מבין׳ מדברי רבו הגאון בעל ׳קול אריה׳.׳פני מבין׳
." "מה נעמו דברי החת"ם סופר:ומביע שמחה מפירושו של החת"ם סופר
)תרע"ו- בעל ׳פני מבין׳ (תרי"ח,הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד
 "ותהלתו מלאה.)"היה מפורסם בחייו לגדול הדור בדורו" (לשון המהר"ש ענגל
 מגודל חריפותו ועוצם בקיאותו עד להפליא" (לשון הגאון רבי שמואל,הארץ
. היה מגדולי המשיבים בהונגריה בדורו.)רוזנברג מאונסדורף
 דף כפול כתוב על שלושה, נייר מכתבים רשמי.]1916 ,איוואראש [תרע"ו
. ס"מ23*14 : כל עמוד בגודל.עמודים
. התשובה לא נדפסה בספרו ׳פני מבין׳,למיטב בדיקתנו

Opening: $1,800
Estimate:
$3,000-$5,000
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Harav Shimon
Greenfeld, the
Maharshag (18611930), was Av Beis
Din of Szentmihály
and author of
the 3-volume
Shu”t Maharshag
which includes
hundreds of his
famous responsa. A
leading Hungarian
rabbi, he studied
in the yeshivah of
Maharam Schick
whose opinion
he cites in this
teshuvah. He
succeeded his father
as rabbi of the city
where he upheld a
prominent yeshivah.

Handwritten and Autographed Teshuvah by the Maharshag

19

The Chazon Ish׳s Shiur K׳zayis of Matzah

How Big Is A K׳zayis?

Famous Handwritten Letter by the Steipler!
שיעור חזון אי"ש באכילת מצה – מכתבו הנודע של הסטייפלר
בירור שיעור כזית לאכילת מצה לדעת החזון אי"ש בכתב יד הסטייפלר זצ"ל

Handwritten teshuvah regarding the actual
measure of a k׳zayis of matzah at the seder.

“We measured the size of a k׳zayis
before Maran (Chazon Ish), and I (the
Steipler) was present at the time..."

Bnei Brak, 1958. This handwritten,
autographed letter was written 4 years after
the passing of the Chazon Ish. Page size:
24x17 cm. Stains.

The Steipler was married to
the Chazon Ish׳s younger sister
(Miriam), yet regarded him as
his Rav and spiritual master.
In 1947, when the debate
arose between the Chazon
Ish and Harav Chaim Naeh
regarding the actual size of a
k׳zayis, the Steipler, who lived
together with the Chazon
Ish, was aware of all aspects
of the debate and was one of
the major advocates of ׳Shiur
Chazon Ish.׳
Harav Chaim Naeh published
his opinion regarding the size
of a k׳zayis in sefer Shiurei
Torah, stimulating the Chazon
Ish׳s response in Kuntress
Shiurim. Harav Chaim Naeh׳s
counter response was printed
in the second edition of Shiurei
Torah, to which the Steipler
reacted again in Shiurin shel
Torah.

הסטייפלר ושיעורי החזון אי"ש
 אך, נשא את אחותו של החזון אי"ש, כידוע,הסטייפלר
.התבטל אליו כתלמיד לרב
 בזמן המחלוקת על השיעורים בין החזון אי"ש,בשנת תש"ז
 היה הסטייפלר גר בדירה אחת עם החזון אי"ש,לגר"ח נאה
 והוא אשר עמד בראש המפיצים,והיה מצוי בכל הפרטים
.את שיטת שיעור החזון אי"ש
רבי חיים נאה הדפיס את דעתו בספר ׳שיעורי תורה׳ ולאחר
 ור"ח,מכן החזון אי"ש הדפיס את דעתו בקונטרס השיעורים
 וכנגדו השיב.נאה הגיב לו ב׳שיעורי תורה׳ מהדורה שנייה
.הסטייפלר בספרו ׳שיעורין דאורייתא׳
Opening: $1,500 • Estimate: $3,000-$5,000

by: Moshe D. Yarmish

Since the destruction of the Second Temple,
the mitzvah of eating matzah on the first
night of Pesach is the only mitzvah d׳Oraysa
(commandment) related to eating that remains
applicable in this day and age.
According to all opinions, one is obligated to eat
a k׳zayis of matzah, but the amount of a k׳zayis
is widely debated and has been addressed by
gedolim throughout the generations.
In recent generations, the two most prevalent
opinions regarding the amount of a k׳zayis are
׳Shiur Chazon Ish ׳and׳Shiur Harav Chaim Naeh.׳
In this letter, the Steipler defines the amount
of a k׳zayis according to the Chazon Ish for
the purpose of eating matzah as being “half
of a machine matzah.”
The one who posed the shailah felt that the
size was inadequate, as the Steipler responded
in his teshuvah,

The Steipler
& Chazon Ish
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The Mitzvah of Eating Matzah

תשובה ארוכה להלכה ולמעשה בכתב יד קודשו של
הסטייפלר בעניין גודל שיעור ה׳כזית׳ לאכילת מצה בליל
.הסדר
בספרו ׳שיעורין של תורה׳ כתב הסטייפלר (פרק שיעורי
המצוות אות כ"ו) ששיעור כזית לעניין אכילת מצה בליל
. הוא חצי מצת מכונה, לדעת החזון אי"ש,פסח
 ועל כך עונה לו,שיעור זה היה נראה קטן בעיני השואל
:הסטייפלר
 מדדו שיעור הכזית לפני מרן ז"ל (החזון אי"ש) ואני,"והנה
 שטחנו מצות לפניו ז"ל,(הסטייפלר) עמדתי באותו מעמד
 גרם150 ונכנס קמח ממצה וחצי בתוך רביעית שלנו שמכיל
 גרם מעוקבים ויש50  ונמצא שחצי מצה מכיל,מעוקבים
."בזה כזית ויותר לכל הדעות ולכל החומרות
 ארבע שנים לאחר פטירת החזון,]1958[ בני ברק תשי"ח
 כתמי. ס"מ24x17 : גודל. הכול בכתב ידו ובחתימתו.אי"ש
 טיוטת המכתב נדפסה. לפניך המכתב המקורי שנשלח.מים
.בקריינא דאגרתא ח"ב אגרת ת׳

"והנה מדדו שיעור
הכזית לפני מרן ז"ל
ואני עמדתי באותו
 שטחנו מצות,מעמד
לפניו ז"ל ונכנס קמח
ממצה וחצי בתוך
"רביעית שלנו

21
Matzah Baking
Instructions
by Maharitz
Dushinsky.
Chust, 1925
Extremely rare!

20

How Do You Calculate the Hour of Chatzos?
Autographed Teshuvah by Harav Shlomo Zalman Auerbach

תשובת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך בעניין חישוב סוף זמן אכילת אפיקומן בליל פסח
Anyone who eats the afikoman by chatzos is
familiar with the race to end Maggid and eat
a quick Shulchan Orech in time to finish the
afikoman in time, following the opinion of
Rabbi Elazar ben Azarya who maintains that
the Korban Pesach and matzah must be eaten
prior to chatzos.
There is a longstanding debate regarding the
proper means of calculating the time of chatzos,
which is the precise hour of halfway through the

night. In this teshuvah Hagaon Harav Shlomo
Zalman Auerbach zt"l responds to this query
and also notes the appropriate hour for reciting
Tikkun Chatzos.
The above is addressed in Minchas Shlomo Vol.1
Ch. 91 Letter 15, yet this handwritten teshuvah
encompasses several intriguing details that were
omitted from the printed version.
Jerusalem, 1965. Two double-sided handwritten
leaves (4 sides).

 דפים2 .]1965[ ירושלים תשכ"ה
.) עמודים4( כתובים משני צדדים
בנושא זה דן הגרש"ז גם ב׳מנחת
 אך,שלמה׳ ח"א סי׳ צא אות טו
יש כאן פרטים מעניינים שלא
.נדפסו שם
Opening: $1,500
Estimate: $3,000-$5,000

זמן אכילת אפיקומן
- כולם מכירים את הסיטואציה הזאת
מזדרזים לאכול את האפיקומן לפני חצות
 כי חוששים לדעת רבי, הטעם הוא.הלילה
 הפסח,אלעזר בן עזריה שמדאורייתא
.והמצה נאכלין רק עד חצות
?ואולם איך מחשבים את זמן חצות הלילה
לוקחים את שעות הלילה משקיעת החמה
ועד הנץ החמה ומחלקים לשתיים? או
משקיעת החמה ועד עלות השחר ומחלקים
?לשתיים
על כך דן הגרש"ז בתשובה זו וכן על זמן
.׳תיקון חצות׳
ובין דבריו הוא מספר ששאל את הגרי"מ
טיקוצ׳ינסקי למה קבע בלוח ארץ ישראל
 ולא ידע מה,לחשב מהשקיעה ועד הנץ
 רק חיפש באמתחתו ומצא שכן כתב,לענות
.לו האדר"ת ולכן לא רצה לשנות

הוראות ואזהרות לסדר אפיית מצות
 מאת,בהידור ובכשרות – כ"ג סעיפים
 אב"ד,הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי
חוסט והגליל
על זהירותו והשגחתו של הרי"צ דושינסקי
:באפיית המצות מסופר בספר תולדותיו
"בכל יום ויום הלך פעמיים רבינו למקום
אפיית המצות ובכל יום בחר בשעה אחרת
 ותמיד,למען לא ידעו להרגיש מביאתו
 ודבריו עשו...מצא לעורר על דבר חדש
 ולא חסו על כספם והכול,רושם גדול
 ובערב פסח.תיקנו על הצד היותר טוב
בשעת אפיית המצות באו כולם לאפיית
 (׳עוד."המצות ואמרו הלל בשיר וזמרה
)יוסף חי׳ עמ׳ רכט
 דפוס יצחק.]1925[ חוסט תרפ"ה
34x21  דף בודד בגודל.אויסלענדער
 אינו בספרייה, נדיר. מעט תיקונים.ס"מ
.הלאומית בירושלים

43 - www.genazym.com

הוראות לאפיית מצות
 חוסט.מהרי"צ דושינסקי
]1925[ תרפ"ה
דף בודד ונדיר ביותר

Instructions regarding the strict order, laws and customs
of baking matzos by Hagaon Harav Yosef Tzvi Dushinsky,
Av Beis Din of Chust.
Maharitz Dushinsky was exceedingly cautious regarding the
prohibition of chametz on Pesach, as noted in his biography:
Every day, Rabbeinu went twice to the matzah bakery,
choosing a different hour each day so they would never
know when he was expected to appear, and every time, he
found something upon which to comment and correct… His
words had a deep effect, and [the matzah bakery] spared
no expense to correct and improve. On Erev Pesach, when
they assembled to bake matzos, they sang Hallel and songs
of praise (Od Yosef Chai, p. 229).
Chust, 1925. Printing press of Yitzchak Oislander. Single
page measuring 34x21 cm with minor restorations. Rare.
No copy in the National Library in Jerusalem.
Opening: $500 • Estimate: $800-$1,200
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Polemics:
machine
matzah

Original Letter Sent
at the Avnei Nezer׳s
Behest to Rabbanim of
Yerushalayim. 1908

Autographed Teshuvah regarding
Erev Pesach that Falls on Shabbos
by Harav Pinchas Chaim Taub,
Admor of Rozlo. 1923
שאלה להלכה ולמעשה הנוגעת לערב פסח
שחל בשבת (כמו בשנה זו הבעל"ט) בכתב יד
– הרה"ק רבי פינחס חיים טויב האדמו"ר מראזלא
]1923[  תרפ"ג.שושלת קאליב

המכתב המקורי שנשלח בפקודת
האדמו"ר בעל ׳אבני נזר׳ לרבני ירושלים
][תרס"ח

For a complete report of this lot
visit us: www.genazym.com
Opening: $1,000 • Estimate: $1,500-$2,000

.בדבר המאשין מצות שהם אסורים בהחלט גמור׳
ומביא את דעת האדמו"ר הק׳ בעל ׳דברי חיים׳
בשם חותנו ה׳ברוך טעם׳ שבדברים כאלו אין
צורך לבאר את טעם האיסור המכתב בכתב
יד בן אחיו הרה"ח רבי יצחק מנחם בורנשטיין
 שהיה המשמש בקודש ויד ימינו של,משעדליץ
 הוא נכתב שנתיים לפני.דודו בעל ׳אבני נזר׳
.עלות ה׳אבני נזר׳ לגנזי מרומים
, ד׳ שוורץ ׳פולמוס מצות המכונה בירושלים׳:ראה
 לדעתנו הכוונה.36 סיני קכב עמ׳ קיט סוף הע׳
.למכתב זה
. ס"מ22x18 :] דף בגודל1908 ,סוכטשוב [תרס"ח
.סימן קרע עם חסרון בקיפול הדף

הפולמוס הגדול על מצות מכונה בירושלים
 רבים.הלפרין-החל עם הקמת מפעל מצות כהן
 אך מנגד היו,מרבני ירושלים התירו את המצות
.רבנים שהתנגדו
בשנת תרס"ח החלו בירושלים ׳מלחמות כרוזים׳
. הללו אוסרים והללו מתיריםבית דין החסידים בירושלים פנו אל האדמו"ר
 שהיה ידוע בדעתו התקיפה נגד,בעל ׳אבני נזר׳
 כמבואר בתשובותיו ׳אבני נזר׳,ה׳מצות מאשין׳
.) תקל"ז, תקל"ו,(סי׳ שע"ב
 בו כותב,בפקודתו נשלח מכתב זה לירושלים
.המשמש בקודש בשם האדמו"ר
׳צוה אדמו"ר שליט"א להודיע עוד הפעם דעתו

“The Rebbe shlit”a reiterates his opinion that machine matzos are completely prohibited!”

When Erev Pesach falls on Shabbos, is it permissible to use
matzah for lechem mishneh?
This famous query draws from the prohibition of eating
matzah on Erev Pesach, yet there is still a question if it is
permissible to use matzah as lechem mishneh, or on the
contrary, is the matzah actually muktzeh since it may not
be eaten on Shabbos?
Harav Pinchas Chaim Taub (1866-1936) was raised and
educated by his maternal grandfather the Komarno Rebbe
Harav Eliezer Tzvi Safrin. He was regarded as one of the
greatest sages and Rabbanim in his generation. It is told that
when the Vizhnitzer Rebbe went to meet him, he would
don Shabbos garments in his honor.
Rozlo, 1923. Folded page; 2 sides. Page size: 23x15 cm.
Handwritten and autographed. Good condition. Published
in Kerem Shlomo Issue 164.

 האם מותר-  תשפ"א, כמו בשנה זו- כשליל הסדר חל במוצאי שבת
 כיוון שאסור:בשבת בבוקר לצרף מצה ללחם משנה? (צדדי השאלה
 או אולי, האם ניתן לצרף אותה ללחם משנה,לאכול מצה בערב פסח
.) כי אין בה שימוש,היא אפילו מוקצה
תרצ"ו) בן רבי יהודה צבי-הרה"ק רבי פינחס חיים מראזלא (תרכ"ו
 הרה"ק רבי, את עיקר חינוכו קיבל מסבו אבי אימו.)מראזלא (השני
 היה גדול מאוד בתורה ובחוכמת הקבלה.אליעזר צבי ספרין מקומרנא
 האדמו"ר רבי ישראל מוויז׳ניץ היה לובש לכבודו.וצדיקי דורו החשיבוהו
 אבי, בנו ממלא מקומו היה האדמו"ר רבי יחיאל יהודה.בגדי שבת
.האדמו"ר מקאליב זצ"ל
 הכול. ס"מ23x15 : עמודים (דף מקופל) בגודל2 .]1923[ ראזלא תרפ"ג
. מצב טוב,בכתב יד קודשו ובחתימתו
.נדפס ב׳כרם שלמה׳ גיליון קס"ד
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The first matzah-baking machine

In 1908, billboards in Yerushalayim were plastered
with large signs regarding the kashrus of machine
matzah and lengthy explanations of each position.
The Chassidic Beis Din in Yerushalayim appealed
to the Avnei Nezer in Poland who firmly objected
to the use of machine matzos, as evident from his
teshuvos (Ch. 372, 536, 537).
The Avnei Nezer reiterates his opinion that machine
matzos are prohibited, citing the opinion of the
Divrei Chaim of Sanz in the name of his fatherin-law the Baruch Ta׳am.
This letter was handwritten by the Avnei Nezer׳s
nephew Harav Yitzchak Menachem Borenstein
of Shedlitz who was his uncle׳s devoted gabbai
and disciple. It was written two years prior to the
Avnei Nezer׳s passing.
Sochachov, 1908. Page size: 22x18 cm. Minor tears
with text missing on fold line.

Relevant
to this year
5781!

Opening: $3,000
Estimate: $5,000-$7,000
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ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים

Handwritten Manuscript

by Harav Yoel Teitelbaum of Satmar
Shabbos Hachodesh Drashah. Karuli, 1931
 בכתב יד קודשו- דרשת האדמו"ר לפרשת החודש
]1931 של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר [קראלי תרצ"א

< Rare picture of the Admor of Satmar
baking matzos

One handwritten leaf (2 sides)
authored by the Satmar Rebbe,
Hagaon Harav Yoel Teitelbaum
zt"l. In this essay, he describes the
importance of the month of Nissan:
“Because of this, Nissan is the first
of the month; as this was the time
when Creation was complete.”

This drashah was published in
1969 by Harav Efraim Yosef Dov
Ashkenazy in Kuntress Mahar”i
Ta”b in preparation of the weeks of
Shovavim and 4 parshiyos.

1 written column. Fold marks and
slight tears; entire text intact.

Page size: 34x21 cm. 2 sides. Side
1 has double column; side 2 with

Opening: $5,000
Estimate: $10,000-$15,000
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מאמר בעצם כתב יד קודשו של האדמו"ר
רבי יואל טייטלבוים בעת שהיה מכון שבתו
.בעיירה קראלי בשנת תרצ"א
עיקר הדרוש בא לבאר שעיקר הסיבה שראש
 הוא מכיוון,חודש ניסן הוא ראש החודשים
שבו הייתה השלמת הבריאה על ידי ניסי
. שפרסמו את אלוקותו יתברך בעולם,מצרים
חידושים אלו נדפסו בחיי האדמו"ר בשנת
תשכ"ט ע"י הרה"ח רבי אפרים יוסף דב
אשכנזי בספר ׳קונטרס מהר"י׳ ט"ב לימי
.)רלג-השובבי"ם וארבע פרשיות (עמ׳ רלא
 שני, כתוב בשני צידיו, ס"מ34x21 :דף גדול
טורים בדף הראשון וטור ועוד קצת בצד
 סימני קרע. הכול בעצם כתב יד קודשו.השני
 הכול בכתב. ללא שום חיסרון,וקיפולים
 התאריך הנזכר לעיל הוא על פי.יד קודשו
.הרשום בספר הנ"ל
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Autographed Letter of
Blessings for Pesach by Harav
Meir Shapiro. Lublin, 1932
מכתב עם ברכות ואיחולים לחג הפסח
בכתב יד הגאון רבי מאיר שפירא
]1932[  ח׳ בניסן תרצ"ב.מלובלין

Best
wishes for
Passover!

Heartwarming Blessings by the Minchas Elazar.
Munkacs, 1929

]1929[  מונקאטש תרפ"ט,מכתב ברכות לחג הפסח מהאדמו"ר בעל ׳מנחת אלעזר׳
Letter of blessing by the Minchas Elazar of Munkacs
including a handwritten blessing for “Joy, kashrus,
salvations and great redemption in the world” during
the upcoming festival of Pesach.
The front of the postcard is written in the hand of Harav
Chaim Dov Greenfeld, gabbai of the Darchei Teshuvah, who
writes at the Rebbe׳s behest, “May they merit celebrating the
festival of Pesach with joy…and may we merit witnessing
wonders as in the time of the Exodus.”
The Admor Harav Chaim Elazar Shapiro (1872-1937) was
the Av Beis Din of Munkacs and author of the Minchas
Elazar. He was revered as one of the greatest Hungarian
Chassidic Rebbes in the pre-Holocaust era
Munkacs, 1929. Postcard. Dated based on postmark.
Opening: $2,000 • Estimate: $3,000-$5,000

כולל שורות ברכה בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר בעל
 ברוב ישועות, בברכת ׳מברכו בשמחת החג בכשרון,׳מנחת אלעזר׳
.וגאולת עולם במהרה בימינו׳
 הכוונה שיזכה לקיים את חג הפסח בכשרות ויינצל אף- (׳בכשרון׳
.)ממשהו חמץ בפסח
 הרה"ח,בצידה הקדמי של הגלויה מכתב בכתב יד המשמש בקודש
 הכותב,)רבי חיים דוב גרינפעלד (שעוד שימש את ה׳דרכי תשובה׳
בפקודת האדמו"ר שליט"א – כי יזכו "לחוג את חג הפסח הבא עלינו
." וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות...לטובה בדיצות
 אב"ד מונקאטש בעל מנחת אלעזר,האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא
 בן האדמו"ר.תרצ"ז) היה גדול אדמור"י הונגריה לפני השואה-(תרל"ב
 גאון מופלג.בעל ׳דרכי תשובה׳ ובן אחר בן להגה"ק בעל ׳בני יששכר׳
 בחיי. שהרבה להסתופף בצל גדולי הצדיקים בדורו,בפרד"ס התורה
 הוא.אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר
.לחם ללא חת על שמירת המסורת הצרופה ללא שום שינוי
. התאריך על פי חותמת הדואר.] גלוית דואר1929[ מונקאטש תרפ"ט
.מצב טוב
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The Minchas
Elazar in his
later years

“And my wishes to you…my dear friends and
acquaintances who pursue spiritual ascent for
a happy and kosher Festival!”
He signs off with his warm wishes for a chag
kasher v׳sameach.
Hagaon Harav Meir Shapiro (1887-1934), renowned
as Maharam Shapiro, tragically passed away at
the young age of 46 without any descendants,
yet once expressed that he was privileged to leave
behind two children for Klal Yisrael—the first
was the Daf Yomi, and the second was Yeshivas
Chachmei Lublin.
Lublin, 1932. Official stationery. Page size: 28x21
cm. Brittle margins.

Best
wishes for
Passover!

The letter is dated Lublin, 8 Nissan. Maseches Pesachim 114, 1932

:תאריך המכתב
 תרצ"ב, מס׳ פסחים דף קיד, ח׳ ניסן,לובלין

This letter was written on the
8th of Nissan, one week prior to
Pesach 1932. On every letter that
he inscribed, Rav Meir Shapiro
also marked the calendar date
according to the daily study of
the Daf Yomi.

. שבוע לפני חג הפסח,המכתב נכתב בח׳ בניסן
רבי מאיר שפירא הקפיד במכתביו לציין בתאריך
,גם את הדף היומי של יום כתיבת המכתב
.שכן אצלו התאריך היה הדף של אותו היום
 בהחלטתה על לימוד,גם מועצת גדולי התורה
 כתבה שבכל מכתבי אגודת ישראל,הדף היומי
.הרשמיים יצוין הדף היומי

During that era, when the
Moetzes Gedolei HaTorah of
Europe approved Harav Meir
Shapiro׳s proposal of the Daf
Yomi, they also resolved to note
the Daf Yomi with the date on
every official letter.

Opening: $2,000 • Estimate: $3,000-$5,000

 פולין,ישיבת קלעצק

Best
wishes for
Passover!

27

“May you merit celebrating the Festival
with bountiful joy…and may He show us
wonders as in the days of the Exodus…"

Blessing by Harav Aharon Kotler zt”l. Kletsk, 1939
]1939[  קלצק תרצ"ט.מכתב ברכות לחג הפסח בכתב יד הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל

Opening: $800
Estimate: $1,500-$2,500

בברכת החג ולהצלחה רבה
בעבודת הקודש מנחם מנדל שניאורסון

Autographed Letter of Blessing in Honor of Pesach by the Lubavitcher Rebbe
Harav Menachem Mendel Schneerson

 רבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד,מכתב ברכות לחג הפסח בתוספת ברכה בעצם כתב יד קודשו של הרבי האדמו"ר
“In honor of the imminent Festival of Pesach,
a time of liberation…I hereby convey my
heartfelt blessings to you for a happy, kosher
Pesach and true redemption from material
and spiritual worries and anything that
prevents serving Hashem with joy and a
happy heart.
“May we merit drawing from this, liberty
and joy throughout all the days of the year.”
In the margins of the letter, the Rebbe
added his personal handwritten note and
full signature:
“With wishes for great success in your
spiritual pursuits.
Menachem Mendel Schneerson.”
Brooklyn, NY. 11 Nissan, 1965. Official
stationery. Page size: 21.5x14 cm. Hole
punches. Good condition.

Best
wishes for
Passover!

11 Nissan

This letter is dated 11 Nissan, which is the
Lubavitcher Rebbe׳s birthday and regarded
among Lubavitcher chassidim as a very
significant day in the Jewish calendar.
The Rebbe often hosted a Hisvaadus on this
day, inviting his elder chassidim to bestow
their blessings upon him, and returning
his own blessings. On this day, Lubavitcher
chassidim perform extra mitzvos and
mivtza׳im, sing special melodies and publish
kuntressim of Chassidus.
Opening: $1,000
Estimate: $2,000-$4,000

11 Nissan, 5743 | Farbrengen

"לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה נעים לי לקדם
 יהא רעוא שיזכה ביחד,פני ידידי בברכת החג
 לחוג את החג בשובע,עם בני ביתו היקרים שיחיו
 והשי"ת ירחם עמו.שמחות נעימות קדש וכשרות
הכואב לחלצם ממיצר ולהחיש למו ישועות הנבאות
."וכימי צאתנו ממצרים יראנו נפלאות
 כתב סופר עם חתימתו,]1939[  ב׳ באדר תרצ"ט,קלצק
 על נייר מסמכים, חותמו וחותם הישיבה,של רבי אהרן
 סימני קרע בקיפולים, עם המעטפה המקורית,רשמי
.וחור קטן
 דרכו רגליו, י"ד בניסן תש"א,ביום שישי ערב חג הפסח
 עוד טרם הצטייד.של רבי אהרן על חופי יבשת אמריקה
במצות ויין לארבע כוסות ובטרם בירר היכן יתאכסן
 כבר התקשר עם העסקנים,עם בני ביתו לליל הסדר
בניו יורק להזעיקם להשתדל להשגת ויזות עבור בני
.)הישיבות הכלואים בליטא וביפן (׳אש התורה׳ עמ׳ שנא
-  בערב פסח תש"ג-  שנתיים לאחר מכן,ביום הזה
הודיע רבי אהרן על החלטתו לייסד את ׳בית מדרש
 ובו החלה תקופה חדשה בהיסטוריה,גבוה׳ בלייקווד
.היהודית של ארצות הברית

11 Nissan. The Lubavitcher
Rebbe׳s Birthday
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“In honor of the upcoming Festival of Pesach,
it is my deepest pleasure to offer my friend this
blessing for the holiday. May you and your
dear family merit celebrating the Festival with
bountiful joy and pleasure, holiness and kashrus.
May Hashem Yisborach reveal compassion
to His nation, extricate them from trials and
tribulations, bring salvation quickly and may He
show us wonders as in the days of the Exodus…”
Kletsk, 2 Adar, 5699 (1939). Handwritten by
a scribe on yeshivah stationery; signed and
stamped by Rabbi Aharon Kotler. Small tears
on folds. Envelope enclosed.

28

בניסן
י"א
יום הולדת הרבי

Jewish
Printing Press
in India

הדפוס היהודי
בהודו

29

Haggadah shel Pesach according to the Customs of
the Baghdadi Community of India. Calcutta, 1841
ההגדה הראשונה שנדפסה בהודו
]1841[  כלכתא תר"א.הגדה של פסח כמנהג יהודי בגדד בהודו

ר׳ אלעזר עראקי הכהן היה המדפיס היהודי
הראשון בכלכתא והמדפיס היהודי הראשון
.בהודו בכלל
הוא ייסד את בית דפוסו בכלכתא בשנת תר"א
ומהספרים הראשונים שהדפיס הייתה ההגדה
.)29 של פסח המוצגת כאן (לוט
מייד לאחריו באותה שנה הוקם גם בית הדפוס
 והספר השני שנדפס בה היה ההגדה,בבומביי
.)30 של פסח עם תרגום למראטי שלפניך (לוט
שתי הגדות נדירות אלו הם פרי ביכורי הדפוס
.היהודי בארצות המזרח

Haggadah shel Pesach based on the customs of
the Baghdadi Jewish Community in India with
translation into Arabic-Jewish dialect printed
by Rabbi Elazar Hakohein Araki.
This is one of the very first Haggadot with
translation into Arabic. This Haggadah also
includes halachic rulings entitled Pesach
Me׳Ovin by Hagaon Harav Chaim Ben Benisti
of Izmir, author of Knesses Hagedolah.
Page 11b features an illustration of the order of
the seder plate based on Harav Chaim Vital׳s
sefer Eitz Chayim.
The title page features the autograph and
acronym of Harav Yitzchak Shlomo Binyamin

and his son Ezra. The Haggadah features
an additional [13] bound leaves written in
Baghdadi Indian script by Harav Ezra recording
family events, birthdays and yahrtzeits.
Harav Yitzchak Shlomo Binyamin (1809-1886)
was the president of the Jewish community in
Basra, Iraq. Pursued by the regional authorities,
he fled his native land and settled in Calcutta
where he was appointed the community leader,
a position he filled for a half-century.
Calcutta, 1841. [3], 49 leaves. Page size: 20 cm.
first and last pages printed on light blue paper.
Wine stains; wide margins; slight holes in
margins. New binding covered with remnants
of the original binding.

 עם תרגום,הגדה של פסח כמנהג בני בגדד בהודו
לערבית יהודית מאת המדפיס רבי אלעזר הכהן
.עראקי
כולל פסקי הלכות בשם ׳פסח מעובין׳ מאת הגאון
 בעל ספר ׳כנסת,רבי חיים בנבנשתי מאיזמיר
 ׳אמונים ערכו שבח׳ ו׳אתה: וכן הפיוטים.הגדולה׳
.גאלת׳
 ב צורת הקערה על פי ספר ׳עץ חיים׳,בדף יא
.למהרח"ו
בגדדית-בראש ההגדה הועתקה בכתיבה הודית
עגולה איגרתו הנפלאה של רבי שמשון מאוסטרופולי
 אשר כידוע סגולה לאומרה,על דצ"ך עד"ש באח"ב
.)14 בערב פסח (ראה לעיל פריט
בשער הספר חתימת ידו של רבי יצחק שלמה בנימין
 בגיליונות הספר הערות והשלמות בכתב.ובנו עזרא
.יד רבי יצחק הנ"ל
] דפים ובהם רשימות13[ בראש ההגדה כרוכים
 מאורעות.בכתב יד רבי עזרא על חישובי קץ הגאולה
משפחתיים וכן רשימות תאריכי לידה ופטירה של
.בני המשפחה
תרמ"ו) היה נשיא-רבי יצחק שלמה בנימין (תקס"ט
הקהילה היהודית בבצרה (עיראק) ולאחר שנרדף על
 התיישב בכלכותה, נמלט מעיראק,ידי השלטונות
.והיה מראשי הקהילה במשך יובל שנים
.בגדדית עגולה-כל הכתיבות הנ"ל בכתיבה הודית
 דפים2  ס"מ20. מ"ט דף,]3[ ]1841[ כלכתא תר"א
 שוליים, כתמי יין.ראשונים ודף אחרון בנייר כחלחל
 כריכה חדשה ועליה, מעט חורים בשוליים.רחבים
.מעטפת הכריכה המקורית בסגנון הכריכות מהמזרח
 רשימת הספרים שנדפסו, יערי841 אוצר ההגדות
.3 בכלכתא

Opening: $3,000
Estimate: $4,000-$6,000
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הרב תווינה מכלכותה
1885-1913

Rabbi Elazar Araki Hakohein was
the first Jewish printer in India. He
founded the first Jewish publishing
house in Calcutta in 1841, and one
of the very first books he printed was
the Haggadah shel Pesach presented
in this catalogue (Lot 29).
During that same year, another
Jewish publishing house opened in
Bombay, and among the first books
printed there is the present Haggadah
shel Pesach printed with Mahratti
translation (Lot 30).
Both of these rare Haggadot number
among the premier Jewish works
published in the Far East.

Magen David synagogue
built in 1884

30

- ׳Pesach ׳- written
in the Marathi language.

Haggadah from India –
First Haggadah with Mahratti
Translation. Bombay, 1846

BOMBAY

The Knesset Eliyahoo was established in 1884

31
Shir Hashirim with Commentary
by Rabbi Avraham Halevi Temech.
Sabbioneta, 1558. Rare miniature

ך. מגילת שיר השירים עם פירוש רבי אברהם הלוי תמ
] מיניאטורה נדירה1558[ סביוניטה שי"ח

Passover Haggadah in Hebrew with translation into
Mahratti (Indian dialect) edited by Rabbi Chaim Yosef
Haligoua.
This is the first Passover Haggadah translated into
Mahratti, the spoken Indian-Jewish dialect. The title
page proclaims, “This is a brand-new translation never
seen before.”
Hebrew and Mahratti translation appear on parallel leaves.
The first pages of this Haggadah feature 13 illustrations
depicting the simanim of the seder. On Page [5], there
is a drawing of a seder plate and the foods placed on it.
Bombay, 1846. [5], 35 leaves. Page size: 23 cm. Ornate
new leather binding.
Yaari Haggadot, 656. Yaari. List of books printed in
Bombay, p. 92

This miniature Shir Hashirim
was printed alongside the
kabbalistic commentary of
Chacham Rabbi Avraham
Halevi Temech.
Rabbi Avraham Halevi
Temech was among the late 14th
century sages of Gerona and a
contemporary of the Ran and
Rivash. Repeated persecutions
forced him to flee his native
Gerona to Eretz Yisrael, yet the
harsh physical and economic
conditions in the Holy Land
caused him to return to Europe

where he settled in Italy and
remained there until his passing
in 1394.
This book features additional
commentary by Rabbi Yehoshua
Ibn Shuib and was edited by
Rabbi Refael Yosef Trivash.
Sabbioneta, 1558. First
edition. 63, [1]. Page size: 10.5
cm. The colophon features
the printer׳s device of Tuvia
Puah. Device partially lacking,
restored professionally . Good
condition. Rare.

עם הוספות פירושים מדרשות רבי

מגילת שיר השירים עם פירוש נפלא
על דרך הנגלה והנסתר מאת החכם
.רבי אברהם הלוי תמך
רבי אברהם הלוי תמך היה מגדולי
,חכמי גירונה בשלהי המאה הי"ד
.תלמיד חבר להר"ן וחברו של הריב"ש
 נמלט,חי בגירונה הסמוכה לברצלונה
ממנה מחמת הרדיפות ועלה לארץ
 בגלל תנאי המחיה הקשים.ישראל
בארץ ישראל היגר לאיטליה ובה נפטר
.בשנת קנ"ד

הגדה של פסח בלשון הקודש בעריכת הרב המובהק רבי חיים יוסף
.חליגואה ועם תרגום מראטי מאת ר׳ חיים גלצורכר
 השפה המדוברת בפי,בהגדה זו נדפס לראשונה תרגום מראטי
 כפי שהדבר הובלט בשער – "ראה זה חדש אשר לא,יהודי הודו
."היה לעולמים
נדפס בליתוגרפיה (דפוס אבן) על פי כתב ידו של המלמד דרדקי
. אברהם בן יהודה גמל מקוג׳ין,התימני
 ציורים המתארים את סימני ליל הסדר (קדש13 בתחילת ההגדה
.] קערת ליל הסדר וציורי המאכלים ששמים עליה5[ ורחץ) בדף
23 . ל"ה דף,]5[  מקור ותרגום עמוד מול עמוד.]1846[ בומביי
. כריכת עור חדשה מהודרת.ס"מ
 רשימת הספרים שנדפסו בבומביי, יערי.895 ,אוצר ההגדות
.92 עמ׳
Opening: $3,000 • Estimate: $4,000-$6,000

יהושע אבן שועיב (ולא רבי יואל אבן שועיב
 כפי שטעו רבים) בעריכת,בעל ׳עולת תמיד׳
רבי רפאל יוסף טריווש (בנו של רבי יוחנן
.) בעל ׳קמחא דאבישונא׳,טריווש

.] דפוס ראשון1558[  שי"ח.סביוניטה
 בעמוד. ס"מ10.5 :] דף גודל1[ ,סג
.האחרון דגל המדפיס טוביה פואה
. מצב טוב,שיקום בדף אחרון
.נדיר

Opening: $3,000 • Estimate: $5,000-$7,000

UAL
ACT ZE
SI

Reading Shir Hashirim on Pesach

There is a longstanding tradition to read the megillah
of Shir Hashirim on the first night of Pesach after the
seder, and then to read it aloud in shul on Shabbos
Chol Hamoed Pesach.
There are many sources and explanations for this
custom, among them the reference in Shir Hashirim to
the Exodus in the verse, “Lesusasi b׳richvei Pharoah”
and the fact that the entire scroll symbolizes the
eternal bond between Hashem and Bnei Yisrael.

קריאת מגילת שיר השירים בפסח
נהגו בתפוצות ישראל לקרוא מגילת שיר השירים בליל פסח
.לאחר הסדר וכן לקוראה בציבור בשבת חול המועד פסח
 שנרמז בה יציאת מצרים: ומהם,טעמים רבים נאמרו בזה
 וכן שכולה מסמלת את ברית,"בפסוק "לסוסתי ברכבי פרעה
.האירוסין שהחלה בין הקב"ה לישראל ביציאת מצרים
 שמתחילים את ליל הסדר ב׳קדש׳,ובדרך מליצה אמרו
ומסיימים אותו בשיר השירים שהוא ׳קדש קדשים׳ (׳שפתי
.)צדיק׳ לפסח אות לא
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 ההגדה הראשונה- הגדת ׳בני ישראל׳ בהודו
]1846[  בומביי תר"ו.עם תרגום מראטי

32

Essence of the Mitzvah of Sefiras Ha׳Omer
Handwritten 6-Sided Essay by Rabbi Shimson Raphael Hirsch.
Frankfurt, 1855
) עמ׳6( מהות מצוות ספירת העומר
]1855 ,מאמר ארוך בעצם כתב ידו של רבי שמשון רפאל הירש [פרנקפורט תרט"ו

, כתוב בגרמנית.המאמר משתרע על שישה עמודים גדולים
 הכול בכתיבת ידו של,עם ציטוטי פסוקים ועוד בלשון הקודש
.הרש"ר הירש

Side 4

 שאינה אמורה להעמיד מכשול לחיים-  האמנציפציה: בהן,אשכנז
הרוחניים; חקיקת חוקים השוללים את זכויות היהודים בארץ
 הרש"ר אף שולח אמירה עוקצנית.)אשכנז (ראה נספח באתר
.לטמפלים הרפורמיים המתפללים לקול צלילי עוגב
המאמר נדפס בתרגום ללשון הקודש בספר ׳במעגלי שנה׳ ח"ג
 קביעת תאריך הכתיבה היא על פי הנרשם שם.קמח-עמ׳ קלט
.בעמ׳ קמז בהערה
. ס"מ35x21 : גודל. כתובים על שני צידי הדף,] דפים גדולים3[
 הדפים. שברי נייר בשוליים עם פגיעה בטקסט.נייר דק ושביר
.שמורים וכרוכים בכריכת עור מהודרת

Side 5

Throughout this composition, Rabbi Shimson Raphael
Hirsch discusses various historical points related to
Jewish life in Europe, among them emancipation,
which he opined should not have any negative impact
on one׳s spiritual life; laws that violated or negated the
rights of Jews in Europe and the Reform Temples where
the congregants prayed with organ accompaniment.
His essay was published alongside its Hebrew translation
in Maagalei Hashanah Vol. 3 pgs 139-148.
[3] handwritten large double-sided leaves. Page size:
35x21 cm. Paper is thin and fragile; brittle margins
with damage to text. Leaves are well-kept and bound
in ornate leather binding.
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מאמר ספירת העומר מאת הרש"ר
Side 2

הרש"ר מבאר שהתורה תלתה את ספירת העומר בזמן ראשית
ר בדיוק בזמן שמתחילים לקצור את התבואה ולהרבות נכסים. הקצי
 התורה-  היהודי מתחיל לספור אל עבר נכסיו הרוחניים,גשמיים
. כדי להורות שהנכסים הגשמיים הם אמצעי ולא מטרה- והמצוות
בדבריו שוזר הרש"ר נקודות היסטוריות יסודיות בחיי יהדות
Side 1
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Essay on Sefiras Ha׳Omer by Rabbi Shimson Raphael
Hirsch
This handwritten 6-sided essay by Rabbi Shimson
Raphael Hirsch was written in German and contains
numerous quoted verses and passages in Hebrew.
In this essay, Rabbi Shimson Raphael Hirsch notes that
the Torah relates Sefiras Ha׳Omer to the early period
of harvest. Precisely as the farmers begin cutting their
wheat fields and increasing their material assets, a
Jew begins counting his spiritual assets—Torah and
mitzvos—in order to indicate that material assets are
only the means as opposed to the ultimate goal in life.

Opening: $4,000
Estimate: $6,000-$10,000
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אור החיים הקדוש

Ohr HaChaim al HaTorah
First Edition. Venice, 1742

(1742)

This sefer was published by the Ohr Hachaim
himself while sojourning briefly in Italy en route
from his native Morocco to the Holy Land. The
title page emphasizes that the author “...has now
set out upon a voyage to establish a House of
Study in the city of Jerusalem.”
Rabbeinu Chaim ben Attar arrived in Jerusalem
on the 15th of Elul, 5502 (1742), yet sadly, passed
away less than one year later on the 15th of
Tammuz, 5503 (1743).
This complete copy, printed with high-quality
ink on thick paper, is in excellent condition.
illustrated title pages, approbations, Italian
printing licenses, all are in remarkably good
condition.

The title page labels the work ׳Orchos Chaim,׳
as opposed to the correct name ׳Ohr Hachaim.׳
Vol. 2 of this edition includes a printer׳s insert
with the amended title ׳Ohr Hachaim.׳
Venice, 1742. First edition. Bereishis-Shemos.
[4] 86:78: Vayikrah-Devarim. [2], 60, 72: 58:8,
12 leaves. Page size: 32.7 cm. Minor stains and
signs of use. Corner margin in center has small
hole crafted by the printing house in order to
allow the pages to dry after printing.
Bound in original leather Venetian binding.
Handwritten marginalia in Italian.
Stefansky Sifrei Yesod #28.

Only four Torah Sages throughout the last 500 years were called ׳Hakaddosh׳:
the Ar”i Hakaddosh; the Alshich Hakaddosh; the Shl”a Hakaddosh; and the Ohr
Hachaim Hakaddosh.
The Admor Harav Yisrael of Ruzhin zy”a expressed that just as in previous generations learning
the Zohar Hakaddosh was an effective means of cleansing the soul, so in our times, studying the
Ohr Hachaim Hakaddosh purifies the soul (Irin Kaddishin p. 598).

Opening: $60,000 • Estimate: $80,000-$120,000

The Ohr Hachaim
Hakaddosh

The publishing of the Ohr
Hachaim׳s commentary in 1742
infused an immense spiritual
radiance into the world. This
landmark sefer was enthusiastically
received by Jewish communities
across the Diaspora, and Torah
sages and laymen alike drink from
the Ohr Hachaim׳s wellsprings of
Torah.
As the Chida attests in Shem
Hagedolim: “We have heard that
in Poland they regard him very
highly…and the pious and holy
Rabbi Yisrael Baal Shev Tov
praised the soul of Moreinu Harav
Chaim [Attar].” It is also told that
learning from sefer Ohr Hachaim
is a segulah for protection, health
and children. (Ohr Hachaim, Blum
Edition)
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FIRST
EDITION

Commentary on the Chumash by the Ohr Hachaim
Hakaddosh Rabbeinu Chaim ben Attar
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מאת רבינו הקדוש רבי חיים בן עטר.
ויניציאה תק"ב [ ]1742דפוס ראשון

שער חלק ב׳

האור החיים הקדוש
רק ארבעה מחכמי ארץ ישראל זכו לתואר
'הקדוש' בסמיכות לשמם :האר"י הקדוש,
האלשיך הקדוש השל"ה הקדוש ואחרון
חביב  -האור החיים הקדוש.

קדושת ומעלת ספר
׳אור החיים׳ הקדוש
דברי הבעש"ט על ההאור החיים׳ הקדוש..." :
שנשמתו מרוח דוד של אצילות ובכל לילה
שמע תורה מפי הקב"ה ורוב קדושתו אי
אפשר לכתוב ,והיה מיורדי מרכבה וגילוי
נשמות ומדריגת רוח הקדש באמת"
(נתיב מצוותיך למוהרי"א מקומרנא).

הרה"ק רבי ישראל מרוז׳ין אמר שכמו
שבדורות הקודמים היה הזוהר הקדוש מסוגל
לטהרת הנשמה ,כן בזמן הזה מסוגל לימוד
האור החיים הקדוש לטהר את הנשמה
(עירין קדישין עמ׳ תקנח).

את הספר מסר להדפסה בעל ה׳אור החיים׳
בעצמו בעת ששהה באיטליה ,בדרכו ממרוקו
לארץ ישראל .בשער הספר מובלט שהמחבר
"עתה הלך לקבוע בית המדרש בעיר ירושלים".
בט"ו באלול תק"ב הופיע רבינו האור החיים
הקדוש בתוככי עיר הקודש ירושלים ,אולם
לא ארכו לו שם הימים וביום ט"ו בתמוז תק"ג
נלקח לגנזי מרומים.
עותק מושלם במצב נהדר .הדפסה נאה
ומפוארת ,על נייר לבן ,עם שוליים יפים .הכול
בשלמות עם שני השערים המצוירים ,הסכמות,
רשיונות הדפסה באיטלקית וההפטרות .בראש
כל חומש אותיות מקושטות.
בשערי הספר נקרא שם הספר ׳ארחות חיים׳
במקום ׳אור החיים׳ .בעותק זה בחלק ב׳ נוסף
דף קטן לתיקון  -מזמן ההדפסה ,עם הכותר
הנכון ׳אור החיים׳.

מייד עם הופעת האור הגדול  -׳אור החיים׳
 על פני תבל בשנת תק"ב ,התקבל הספרהקדוש בכל תפוצות ישראל ,והתענגו עליו
רבים מדי שבת בשבתו ,להגות בדבריו הערבים
והמתוקים ,החוצבים להבות אש ,ליראת ה׳
ואהבתו.
בראשית-שמות ,]4[ .פו :עח :ויקרא-דברים.
[ ,]2ס ,עב :נח :ח ,יב דף 32.7 .ס"מ .מעט כתמים
וסימוני שימוש .בשולי הדפים עדיין ניכרים
סימני התלייה של גליונות הנייר שנעשו בשעתו
בבית הדפוס כדי לתלות את הניירות לייבוש.
כרוך בכריכת עור ויניציאנית מקורית הגהות
בכתב יד בכתיבה איטלייאנית .חתימת בעלים
מעבר לשער :אליעזר ש"ח [שמואל חי] בלא"א
משה חיים נורצי מפירארא.
סטפנסקי ,ספרי יסוד מס׳ 28

סגולת הלימוד בספר אור החיים הק׳ בליל הסדר
ידוע שהלימוד בספר אור החיים הק׳ הוא סגולה לזכות בזרע של קיימא.
ובפרט התפרסמה הסגולה ללמוד בספר בליל התקדש חג ,בליל הסדר,
אחר אמירת ההגדה.
מקור הסגולה ,על פי מה שכתב האור החיים הק׳ בפרשת בא (יג ,ח):

"ואפשר עוד שירמוז באומרו ׳והגדת לבנך׳ שאם יגיד הגדה
האמורה בענין  -יזכהו ה׳ שיגיד לבנו".
ומכוח דברים אלו נודעה ונתפרסמה הסגולה ללמוד בליל הסדר מאמר זה ושאר
מאמרים העוסקים ביציאת מצרים בספר אור החיים הקדוש  -כסגולה להיפקד
בישועה ,לזכות לזרע של קיימא.

Published
1742 by the

OHR
HACHAIM
himself
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TERMS OF SALE
9. Information provided by the Auction House regarding
the authenticity and condition of each item is based on
information provided by the seller, as well as aggregate
information, knowledge and experience of Auction
House experts.
10. The sale is conducted in US dollars.
11. The sum of a bid that is accepted (hereinafter: Hammer
Price) shall be paid to Genazym by the Buyer, along with
a 22% commission fee of the Hammer Price (hereinafter:
Commission) + Israeli VAT (when applicable) on the
Commission only.
12. Buyer is liable to pay for the item purchased in full, whether
purchased for himself or on behalf of another, and to
collect it from Genazym. In the event that Buyer requests
that Genazym handle the delivery of the item, Buyer
shall disburse the delivery charge in full. The Auctioneer
reserves the right to exercise any means to ensure that
Buyer upholds his obligations, including cancelling the
sale, selling the item to another buyer, charging the
Buyer for any expenses that Genazym incurs as a result
of Buyer׳s delay in upholding his commitments, submit
a claim for compensation, delay release of the item, etc.
13. Payment for the items is accepted in check, bank transfer
or credit card. When paying by check, the Auction House
reserves the right to release items after the check clears.
14. Payment for an item/s and its release shall take place
immediately after the sale, and no later than 7 days past
the sale. To dispel any doubt, delivery of an item shall
occur only after the Buyer has upheld all his commitments.
15. The Court of Jerusalem, Israel, shall have sole jurisdiction
upon any dispute between Genazym and the Buyer and/or
potential Buyer, based on the provisions of this Agreement
and/or regarding the sale and/or transfer of any item.
16. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms of
Sale shall be the binding document.
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1. Genazym Auction House (hereinafter: Genazym) acts as
an extension of the sellers of the items offered for auction.
2. Genazym publishes a catalogue for every sale (hereinafter:
the Catalogue) which encompasses the full list of items
available at the Auction, serial numbers, descriptions,
and opening bids for the items. To dispel any doubt,
information provided in the Catalogue is intended solely
for the purpose of information for potential Buyers and
shall in no way be construed as any commitment by
Genazym and/or its employees and/or representatives.
3. The prices appearing on the list of items are minimum
bids and are not a valuation.
4. Genazym shall appoint a manager of the sale (hereinafter:
Auctioneer) who shall be responsible on its behalf for the
execution and management of the Auction.
5. The Auctioneer reserves the right to prevent the
participation of any person from the Auction. The
Auctioneer reserves the right to determine the winner
of each lot, to cancel the sale of any item (even after it is
sold) or to re-enter it for sale, at his sole discretion and
at any stage. The Auctioneer further reserves the right to
withdraw or add items to the Auction and/or to add and/or
withdraw from the Catalogue any information regarding
an item offered for Auction based on information received
by Genazym after publication of the Catalogue.
6. Anyone wishing to participate in the Auction must obtain
a serial number through the system. This will serve as
his Identification Number.
7. The web system invites early proposals through the
Computerized Catalogue for those who registered in
advance through the Auction House and received a
username and password.
8. Items are sold "as is" to the Buyer. The Auctioneer is not
responsible for the condition or nature of the item. Upon
submission of a bid/s prior to an online sale, the Buyer waives
all claims regarding the quality or condition of an item.

CATALOGUE PRICE
US 25$ • Europe 20€

www.genazym.com

