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Register Early To Assure Your Attendance

12:00 PM EST

Broadcasting Live from Jerusa lem 7:00  pm

Sunday  09.11.2022ט"ו אלול תשפ"ב
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The beauty of the Hebrew book: 
Prized choices from the William L Gross collection.



For a full description of each item 
and to view the complete photo gallery, 

please visit our website: 
www.genazym.com
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Selichos 
Amsterdam, 
1688 
Translated in to Yiddish

הספרים�שנדפסו�בזיטומיר�על�ידי�בני�משפחת�שפירא�-�
נכדי�הרה"ק�רבי�פנחס�מקוריץ�התקבלו�מאוד�אצל�צדיקי�

החסידות��אדמו"רים�וחסידים�ואנשי�מעשה�השתוקקו�
לשפוך�שיחם�לפני�הבורא�מתוך�ספרי�התפילה�שנדפסו�על�

טהרת�הקודש�בדפוס�משפחת�שפירא�
וכך�כותב�האדמו"ר�הקדוש�בעל�‘שומר�אמונים‘:�ישתדל�

עצמו�כל�איש�ירא�ה‘�לרכוש�לו�ספרים�דפוסים�ישנים����בפרט�
מדפוסי�סלאוויטא�וזיטאמיר�נכדי�הרה"ק�מקאריץ,�שהיו�

מדפיסים�קדושי�עליון�)טהרת�הקודש�פרק�ו‘(�

Selichos in Ashkenazic-Polish rite, printed by the 
grandchildren of the Slavita Rav, Rabbi Chanina 

Lipa and Rabbi Yehoshua Heschel Shapira, who 
were partners in the famed Jewish printing press in 
Zhitomir.
Zhitomir, 1857. Shapira Press. 166 sides. Page 
size: 20 cm Top margins cropped on several pages, 
with minor damage to a few headings. New leather 
binding. Good condition.

Opening Bid: $1,500
Estimate Price: $2,500-$3,500

Selichos - 
Shapira Press 
Zhitomir, 1857

Selichos for the month of Elul and the 
High Holy Days translated in to Yiddish 

by Rabbi Elyakim ben Rabbi Yaakov Shatz 
of Komarno.
This rendition was described as “There was 
never one like it before!"
This first edition of Rabbi Elyakim‘s 
Yiddish rendition of Selichos was reprinted 
in several editions and also served as the 
basis for many future translations.
Complete copy in its original leather-
encased wooden binding.
This sefer boasts a magnificent title 
page crafted of seven miniature wooden 
engravings all depicting stories from 
Tanach. Two of the illustrations are of 
women (Miriam and Tzipporah).
Amsterdam, 1688. [1] 79 leaves. 

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

Selichos for the month of 
Elul, Tishrei and fast days, 

following the customs of 
Ashkenazic Jewish communities. 
This edition of Selichos includes 
commentary, laws and customs 
which were authored and 
compiled by Rabbi Yitzchak ben 
Rabbi Yaakov Yozevel Segal of 
Herrlisheim.
This Selichos also includes the 
order of viduy to be recited while 
practicing the custom of lashes 
for atonement on Erev Yom 

Selichos in Ashkenazic Rite
Venice, 1600

Kippur, as well as piyyutim 
recited by the Shomrim Laboker 
Society in Venice.
On the last page are the prayers 
recited during Selichos, the 
13 Middos and “K-el Melech" 
in large font. The first letters 
(initials) are set in decorative 
borders.
Venice, 1600. Bragadine 
Press. 132 leaves. 29.5 cm, with 
handwritten instructions and 
notes that were added during the 

printing era, indicating that this 
Selichos was used by a chazzan. 
Used condition with stains and 
wax marks throughout the sefer. 
Light professional restorations on 
title page with margins cropped 
to edge of frame. Restored antique 
leather cover.
Provenance: “The property of the 
humble orphan Avraham ben…R' 
Leib z"l."

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

“ויאמר
  ה‘

סלחתי 
כדברך"
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תוכחות�מוסר�ועניני�תשובה�ויראה�
ופרישות�מיוחס�לרבינו�תם�

ספר יקר המציאות ביותר.

ספר�הישר�התחבב�מאוד�בכל�תפוצות�
ישראל�ונדפס�בעשרות�מהדורות��כבר�
בתקופת�הראשונים,�כותב�רבינו�יהודה�

בן�הרא"ש:�'תרגילו�עצמכם�ללמוד�בספר�
חובות�הלבבות�ובספר�הישר'�

]קושטא רע"ה-ר"פ[ דפוס ראשון,�נדפס�
ללא�שער��]40[�דף��שיקומים�קלים�בדפים�

בודדים�ברסטורציה�אומנותית,�לכל�דפי�
הספר�נוספו�שוליים�רחבים�בעבודת�אומן,�

המשווים�לספר�צורה�אחידה�ומכובדת��
גודל�הספר�לאחר�הרחבת�השוליים:��23

ס"מ��כרוך�בכריכת�עור�מהודרת�במיוחד�
וקופסה�תואמת��סטפנסקי,�ספרי�יסוד�

מס‘�463

Topics of mussar, Jewish ethics 
and repentance attributed to  

Rabbeinu Tam. 
This is an exceedingly rare sefer. 
Sefer Hayashar was enthusiastically 
received throughout the Jewish 
world and reprinted in dozens of 
editions. Already in the period of the 
Rishonim, Rabbi Yehuda son of the 
Rosh instructed, “Accustom yourself 
to learning from sefer Chovos 
Halevavos and Sefer Hayashar” 
(Tzava’as Rabbi Yehuda ben HaRosh, 
Pressburg 1885, p. 11). Although 
the title page states the author as 
Rabbeinu Tam, many doubt that he 
was its author, see more online.

Constantinople, 1515-1520. First 
Edition.

Printed without title page or 
printing details. [40] leaves. Wide 
margins were professionally added 
to all leaves in the sefer, affording it 
a uniform, prestigious appearance. 
With the extension, the sefer 
now measures 23 cm. Bound in 
elaborate leather binding with 
gilded engravings and preserved in 
a matching case.

Stefansky, Sifrei Yesod #463

Opening Bid: $25,000
Estimate Price: $40,000-$60,000

ספר הישר - דפוס ראשון. קושטא, 1515

Sefer Hayashar. First Edition. 
Constantinople, Circa 1515
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חובת הלבבות, ויניציאה ש"ח

Chovos Halevavos
Venice, 1548

Bomberg Press

Fundamental Mussar Sefer!

'

7 6

Sefer Chovos Halevavos by 
Rabbeinu Bachya ibn Pekuda 

(c.1050 - c. 1120), (Duties of the 
Heart) is regarded as a primary 
fundamental sefer of Jewish ethics 
and philosophy, replete with 
principles in emunah, bitachon, 
mussar and avodas Hashem.
The seventh chapter in Chovos 
Halevavos is called Shaar 
Hateshuvah, the Gate of 
Repentance, and it describes 
at length the essence and 
foundations of repentance.
This copy is filled with annotations 
in antique Spanish script on nearly 
every page. These glosses present 
a wide range of clarifications, 
amendments, additions and 
corrections to the sefer based 
on other versions in the owner‘s 
possession.
Venice, 1548. Daniel 
Bomberg Press. 88 leaves. 18 
cm. 
Stefansky, Sifrei Yesod #458

Opening Bid: $2,000
Estimate Price: $4,000-$6,000



Incunable!
Sefer Ha‘Ikrim

First Edition
Soncino, 1486

Classic Emumah Sefer

Lot continues on next page

Eternal Jewish Texts
This historic Jewish treasure has survived 536 years of pogroms, censors, the 

Inquisition, wars and public book burnings. This Sefer Ha‘Ikrim is a symbol and 
emblem of the Jewish nation‘s eternity.

Fundamentals of Jewish faith and belief 
by 15th century Spanish scholar 

Rabbi Yosef Albo.
Complete copy in good condition with an 
ornate new binding.
In this landmark sefer, Rabbi Albo 
presents the three fundamentals of 
Jewish faith as the Existence of Hashem, 
Torah from Shamayim, and reward 
and punishment. In the course of 
delineating these principles, the author 
presents a lengthy explanation of the 
essence of prayers on Rosh Hashanah, 
the beginning of the High Holy Days:
Malchuyos: Symbolizes the Existence of 
Hashem. 
Zichronos: Symbolizes reward and 
punishment.
Shofros: Symbolizes Torah from 
Shamayim.
Leaves 56-58 (Kuntress 8, Leaves 2-4) 
of this sefer contain virulent criticism 

against Christianity, and as a result, these 
pages were removed by the European censors 
in the majority of existing copies of Sefer 
Ha‘Ikrim. Amazingly, the present copy 
endured over half a millennia with all pages 
intact.
Rabbi Yosef Albo (circa 1380–1444) was 
a 15th century Spanish Rabbi, scholar and 
philosopher who was a disciple of Rabbi 
Chasdai Crescas, talmid of the Ran and 
author of Ohr Hashem.  Rabbi Yosef authored 
this sefer in response to the brutal pogroms 
and bitter edicts of 1391 when all Jews in 
Spain were collectively ordered to convert 
to Christianity, in order to strengthen the 
suffering Jews spiritually during these 
difficult times.
Soncino, 1486. First edition. Soncino Sons 
Press. 108 leaves.  The first side is blank, 
with text beginning on the facing side of the 
page. Leaf 108b is blank. Page size: 26 cm.
Bibliography: Tishbi, Kiryat Sefer Ch. 3, 1990-1991 pp. 
615-621 #36. | Yakirson, Catalog of Hebrew Incunabula 
from the Collection of Beit Hamedrash LaRabbanim in 
America #27

Opening Bid: $40,000 • Estimate Price: $60,000-$80,000
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אינקונבולה

ספר עיקרים
שונצינו רמ"ו, עותק שלם



עיקרי�הדת�ויסודות�האמונה�מאת�רבי�
יוסף�אלבו�–�מספרי�היסוד�של�עיקרי�

האמונה�

עותק�שלם,�במצב�טוב,�בכריכה�חדשה�
מהודרת�

בספרו�העמיד�ר"י�אלבו�את�עיקרי�הדת�
על�שלושה�עיקרים�)לעומת�י"ג�עיקרי�

הרמב"ם(:�מציאות�ה‘,��שכר�ועונש�ותורה�
מן�השמים�

וכנגד�עיקרים�אלו,�מסביר�המחבר�
)במאמר�א‘�פרק�ד‘(,�ייסדו�את�עיקר�

תפילות�היום�הקדוש�-�ראש�השנה�

מלכויות�-�כנגד�מציאות�ה‘��

זכרונות�-�כנגד�שכר�ועונש�

שופרות -�כנגד�תורה�מן�השמים��

בדפים��56-58)קונטרס�ח�דפים�2-4(�
נדפסו�דברי�פולמוס�חריפים�נגד�הנצרות�–�
דפים�אלו�נתלשו�על�ידי�הצנזורים�מהרבה�

עותקים�של�הספר,�אך�נמצאים�בשלמות�
בעותק�זה�

המחבר רבי יוסף אלבו )לפני ק"מ-ר"ד 
בערך( היה�מחכמי�ספרד,�תלמיד�רבי�

חסדאי�קרשקש�בעל�ספר�אור�ה‘�)תלמיד�
הר"ן(��הספר�נכתב�בעקבות�גזירות�ופרעות�

קנ"א,�בהן�נכפה�על�יהודי�ספרד�להתנצר,�
והמחבר�בא�לחזק�את�אמונתם�

שונצינו רמ"ו ]1486[ דפוס�ראשון��

]דפוס�בני�שונצינו[��108דף��יד�קונטרסים��
קונטרסים�א-ב�)8(�ג�)6(�ד-יג�)8(�יד�)6(�

העמ‘�הראשון�חלק�והטקסט�מתחיל�בצד�
השני�של�הדף,�דף�108,ב�חלק��גודל:��2°

)�26ס"מ(�

חתימות�בעלים,�וחתימת�צנזורה�בסוף�
הספר,�בדפים�שנתלשו�)מרוב�העותקים�

ונמצאים�כאן(�מחיקות�צנזורה�רבות�בדיו�
כהה,�המחיקות�הושלמו�בגליון�בכתיבה�

איטליאנית�עתיקה��בדפים�הנ"ל�)56-58(�
חיזוקים�והשלמות�נייר�וכן�השלמות�קלות�
בשולי�דפים�בודדים�ומעט�כתמים,�מלבד�
זה�עותק�שלם�ומושלם,�כרוך�בכריכת�עור�

מהודרת�חדשה��

אינקונבולה

ספר עיקרים
שונצינו רמ"ו. עותק שלם

For more information and full description: www.genazym.com
10
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536
Years old!

שרד��536שנה!�יד�הצנזורה�לא�הצליחה�הספר�
של� הרשע� וציפורני� אותו� להעלים�
האינקוויזיציה�לא�הצליחו�להניח�את�ידן�עליו�על�אף�
הדברים�הקשים�נגד�הנצרות�המופיעים�בספר��וכן�שרד�
לפליטה�בימי�שריפות�הספרים�באיטליה,�הספר�הזה�
הוא�לאות�וסימן�להשרדות�המופלאה�של�עם�ישראל�
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יאור�על�י"ג�המדות�של�רחמים�מאת�ב
המקובל�רבי�משה�מרדכי�מרגליות�

ריש�מתיבתא�דק"ק�קראקא�
המחבר�פירש�את�הי"ג�מדות�בכ"ו�

דרכים,�שתי�דרכים�לכל�מדה��פירושו�
בא�להראות�בכל�מדה�ומדה�מהי"ג�

מדות,�כמה�גדלו�חסדי�ה‘�ורחמיו�

המקובל רבי משה מרדכי מרגליות 
)נפטר: שע"ז( עמד�עשרים�וחמש�שנה�

בראשות�הישיבה�בקראקא,�קיבל�תורה�
ממהרש"ל�ומזכירו�בספר�זה�)דף�מד,�א(,�
היה�מגדולי�המקובלים�בדורו�והגיה�את�

הזוהר�החדש�שנדפס�בקראקא�בשנת�

שס"ג�וכן�חיבר�סליחות�וקינות�שונות��
עם�צאצאיו�נמנים�אדמו"רי�שושלת�
בעלזא�)ראה�ספר�ייחוס�בעלזא�עמ‘�

כ"ח(�
חתימות�בעלים�עתיקות,�ביניהן:�הק‘�

יצחק�חיות�מקרעמניץ�)כנראה�מרבני�
יערוסלב,�ראה�וונדר�ישורון�כב�עמ‘�

תתס"ו(,�וכן�חותמו�של�הרה"ק�רבי�נחום�
בערניו�מסאדיגורה�

קראקא שמ"ט ]1589[�דפוס�ראשון��נו�
דף�5��18ס"מ��כתמי�מים�בהירים,�בדף�

האחרון�קרעים�עם�מעט�חסרון�בטקסט��
כריכה�חדשה�

ספר השל"ה הקדוש
– מהדורת נח"ת

Chassidic courts around 
the world assign great 

significance to the Nachas 
Edition of the Sefer HaShl"a, 
and link the year it was printed—
 to the birth of the—1698-נח"ת
Baal Shem Tov. 
The Rayatz zy"a inscribed in his 
letters:  “In the year נח"ת it was 
elaborately reprinted, and it is a 
good sign that the revelation of 
this sacred work evoked great 
nachas ruach in the heavens, 
and in this year, the light of all 
of Yisrael, our master the Baal 
Shem Tov was born…"

Shnei Luchos 
Habris 
by the 

Shl"a Hakadosh 
Amsterdam, 1698

The Nachas 
Edition

For more information and full 
description: www.genazym.com

ביאור יסודי על י"ג מדות של רחמים

חסדי ה‘
קראקא שמ"ט

Chasdei Hashem
Cracow, 1589

Opening Bid: $5,000
Estimate Price: $7,000-$10,000

Opening Bid: $3,000 • Estimate Price: $4,000-$6,000

השל"ה
הקדוש

08



"
15

Ra
m

ch
al

“Shir yedidus, a song of 
friendship replete with 
mussar and ethics published 
on the occasion of a wedding 
Composed by the youth Moshe 
Chaim Luzzatto."
The Ramchal printed only 50 
copies of this book and of these, 
only a handful in the present 
large format, with extra-wide 
folios that were apparently 
intended for the immediate 
relatives of the bride and groom. 
The present copy is one of the 
exclusive large-format copies of 

Layesharim Tehillah.
Rabbi Shlomo Dubna wrote: 
“This sefer was printed by the 
author himself in Amsterdam in 
1743, and he printed only fifty 
books... Therefore, all who seek 
it cannot obtain it unless out of 
love he will spend a fortune."
Written in the form of a parable, 
Layesharim Tehillah is replete 
with profound lessons of mussar 
that reveal “The good and 
bad, wisdom and foolishness, 
righteousness and evil, truth 
and falsehood, one versus the 

other." In his own introduction 
to this work, the Ramchal writes 
that he chose this form of prose, 
“For there is nothing like a 
parable that causes truth to 
sprout and reveals knowledge." 
This sefer was enthusiastically 
received by Torah scholars and 
reprinted in numerous editions.
Amsterdam, 1743. First 
edition. [42] leaves. Page size: 
height: 30 cm; width: 23.5 cm.

Opening Bid: $25,000
Estimate Price: $30,000-$50,000

Layesharim Tehillah by the Ramchal
Amsterdam, 1743

10

The Ramchal 
printed only 
fifty copies 
of this Sefer

Limited 
Edition

14

09

קבוצת�מאמרים�יסודיים�בענייני�נגלה�ונסתר,�מאת�המקובל�האלוקי�רבינו�משה�
חיים�לוצאטו�)רמח"ל(��אמשטרדם תקמ"ג ]1783[�דפוס�ראשון�

Four essays on the Revealed and Hidden Torah by the legendary 
kabbalist Rabbi Moshe Chaim Luzzato (Ramchal).

This collection includes 4 compositions, each with a separate title page, 
and all in complete, pristine condition!
1.  Derech Chochmah – A dialogue between a Rabbi and student 
regarding methods of acquiring wisdom.
2.  Maamar al Aggados – Fundamental composition to understand 
the essence of Aggadah in Chazal.
3.  Maamar Ha‘Ikrim – Composition on the fundamentals of faith.
4.  Maamar Hachochmah – Fundamental essay on prayer, the 
essence of Rosh Hashanah, and the principles of the wisdom of 
kabbalah, etc.
Amsterdam, 1783. First edition.

Opening Bid: $2,000 • Estimate Price: $4,000-$6,000

Derech Chochmah by the Ramchal. 
First Edition. 
Amsterdam, 1783

רמח"ל. דרך חכמה
דפוס ראשון. אמשטרדם תקמ"ג

For more information and full description: www.genazym.com

יקר המציאות 
ביותר!

ֶפר ָהָזה ‘ַהסֵּ
ַעְצמוֹ  ר בְּ ַחבֵּ יסוֹ ַהמְּ ִהְדפִּ

ַנת תק"ג. שְׁ באמשטרדם בִּ

ּנּו יס ִממֶּ ְולֹא ִהְדפִּ
ים ְסָפִרים. ַרק ֲחִמשִּׁ

י ִאם ֶאל  ְולֹא הּוְבאּו כִּ
ים  ָפַרדִּ ִביִרים ַהסְּ אוָֹצרוֹת ַהגְּ

שבאמשטרדם.

ׁשוֹ ְוָלֵכן ּכֹל ְמַבקְּ
יֻגהּו, לֹא ַישִּׂ

ן הוֹן ַרב, ִאם לֹא ִיתֵּ
ַאֲהָבתוֹ‘. בְּ

)החכם�ר‘�שלמה�דובנא�
�בהקדמתו�למהדורה�השניה

של�הספר,�ברלין�תק"מ(

‘לישרים 
תהלה‘  
לרמח"ל

אמשטרדם תק"ג



Ye‘aros Dvash by Rabbi Yehonasan Eibschutz 
with Author‘s Portrait 

Vienna, 1818
Derashos, containing stirring 

mussar, divrei Torah and 
eulogies by Rabbi Yehonasan 
Eibschutz.
The front pages of this sefer boast 
an impressive portrait of the author, 
Rabbi Yehonasan Eibschutz. 

This spectacular portrait was 
desired by many to adorn the walls 
of their homes, resulting in the 
portrait being removed from most 
available copies. This copy features 
Rabbi Yehonasan‘s portrait in a 
pristine state.

2 volumes in matching antique 
leather bindings with gilded 
engravings.

Opening Bid: $1,000 
Estimate Price: $1,500-$2,000

17

11

For more information and full description: www.genazym.com
16

Maseches Derech Eretz 
on ethics, morals and 

proper conduct.
This tractate, one of the 
shortest ones in the Talmud, 
encompasses lessons taught 
by the Tanna‘im regarding 
Jewish ethics and proper 
conduct.
This was the first time that 
Maseches Derech Eretz was 
printed independently of 
the Talmud. It presents as 
a small, exceedingly rare 
booklet encompassing 11 
leaves.

This edition was the first 
to include Pirkei Ben Azzai, 
which comprise chapters 
3-11 of what is currently 
known as Maseches Derech 
Eretz. These chapters were 
printed here for the first 
time and do not appear in 
the former Justinian Press 
Talmud Bavli (1550).
Riva Detrinto, 1561. 11 
leaves. 15 cm. Title page 
framed in ornate decorative 
border. New leather binding.

Stefansky, Sifrei Yesod #44

12

 ותלמוד
 מסכת אבות...

 ומסכת
 דרך ארץ

קדמה לתורה
אגרת הגר"א

Maseches Derech Eretz U‘Pirkey 
Ben Azzai. First Edition. 
Riva Di Trento, 1561

מאמרי�תנאים�בעניני�מידות,�מוסר,�
הנהגות�האדם�ודרך�ארץ�

מסכת�זו�שהיא�מן�ה‘מסכתות�קטנות‘�
של�התלמוד�כוללת�את�רוב�דברי�

התנאים�בעניני�מוסר�ודרך�ארץ�
בהוצאה�זו�נדפסו�לראשונה�‘פרקי�

בן�עזאי‘,�שהם�למעשה�פרקים�ג-יא�
ממסכת�דרך�ארץ�לפנינו��פרקים�אלו�
נדפסו�כאן�לראשונה�ואינם�בתלמוד�

בבלי�דפוס�יושטיניאן�)ש"י(�
ריווא דטרינטו שכ"א ]1561[��11דף��15
ס"מ��שער�במסגרת�מקושטת�מרשימה�

סטפנסקי,�ספרי�יסוד�מס‘�44

תלמוד:
מסכת דרך ארץ

 דפוס ראשון.
ריווא דטרנטו שכ"א

יקר
המציאות

Opening Bid: $18,000
Estimate Price: 

$30,000- $50,000
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CHASAM

SOFER
דרשות לסליחות ולכ"ז באלול )יום פטירת רבו רבי נתן אדלר(

בכתב יד קודש מרנא ורבנא בעל חתם סופר זצ"ל. פרשבורג 1830

For more information and full description: www.genazym.com

Opening Bid: $20,000 • Estimate Price: $30,000-$50,000

large
folio

18

תלמוד�בבלי�בשלמותו�נדפס�לראשונה�ה
בבית�דפוסו�של�דניאל�בומבירגי,�

בוויניציאה�ר"פ-רפ"ג�בהדפסה�נאה�ומהודרת,�
כמעט�נקיה�מפגעי�הצנזורה�ועם�הוספות�

חשובות�ביותר�שנדפסו�לראשונה�מכתב�יד��
לא�בכדי�זכתה�הוצאה�זו�להיות�‘בנין�אב‘�לכל�

הוצאות�התלמוד�שנדפסו�לאחר�מכן�
רבי�רפאל�נתן�נטע�רבינוביץ,�ראש�המדברים�

בהדפסות�התלמוד,�כותב�על�הוצאה�זו:�
‘בתבניתו�ובמראהו�התלמוד�הזה�כלול�יופיו�

והדרו,�הנייר�יפה�והאותיות�שחורות�ומצהירות����
וכל�הדפוסים�שבאו�אחריו�לא�הגיעו�ליופיו‘�

)מאמר�על�הדפסת�התלמוד�עמ‘�מא(�

]מקורות:�סטפנסקי�ספרי�יסוד�עמ‘��18
ובנספח�שם�בעמ‘�168[

A complete volume of Maseches 
Rosh Hashanah with Rashi 

and Tosfos‘ commentaries from the 
original edition of Talmud Bavli 
printed by the famous Venetian 
printer Daniel Bomberg.
This was the first edition that 
printed the Piskei Tosfos, 
Piskei HaRosh and Rambam‘s 
commentary on the Mishnah 
together with the Gemara.
Beautiful, high-quality printing 
with dark ink on white paper.
Venice, 1521. First Daniel 

Bomberg Edition 42 leaves. 
Page size: 34.9 cm. Handwritten 
amendments in old Ashkenazic 
script. Stains and signs of use, some 
quite dark. Margins professionally 
restored, particularly in interior 
margins. Ornate American leather 
binding with box.
Stefansky, Sifrei Yesod #41
Bibliography: Stefansky, Sifrei 
Yesod p. 18; Appendix p. 168

Opening Bid: $20,000
Estimate Price: $30,000-$50,000

תלמוד בבלי בומברג דפוס ראשון. מסכת ראש השנה: ויניציאה רפ"א

נוהגין�אנשי�מעשה�ללמוד�בראש�
�השנה�מסכת�ראש�השנה

�)מטה�אפרים�סי‘�תקפ"ג�אות�ג‘(

והוא�סגולה�נפלאה�לזכות�ביום�הדין�
)קצה�המטה�שם�אות�כ"ב(

Maseches Rosh Hashanah. Venice, 1521

First 
Bomberg 
Edition

13



סגולתו ומעלתו של הספר הקדוש נועם אלימלך
הרה"ק רבי אלימלך מליז‘נסק הוא�הדמות�הנערצת�ביותר�בחסידות,�אחר�הבעל�שם�טוב�הקדוש��וספרו�‘נועם�אלימלך‘�

–�הוא�הספר�החסידי�הנערץ�ביותר,�ואין�שבח�שלא�נאמר�עליו�על�ידי�צדיקי�החסידות�

בספה"ק�מאור�ושמש�תחילת�פרשת�אמור�כתב:�והיה�העולם�שמם�עד�שבאו�שני�המאורות�הגדולים�לעולם:�הבעש"ט�
הקדוש�ואדמו"ר�הרב�רבינו�אלימלך�נבג"מ,�והם�פתחו�שער�לה‘�צדיקים�יבואו�בו�

‘נועם�אלימלך‘�במהדורתו�הראשונה�–�נודע�בסגולותיו�)ראה�להלן(,�והנו�הספר�החסידי�המבוקש�ביותר�בין�אספני�ספרי�
חסידות�–�אדמו"רים�וצדיקי�החסידות�בכל�הדורות,�נכספה וגם כלתה נפשם שספר קדוש זה יהיה בגנזי אוצרותיהם, 

ולא חסכו ממון להביא ברכה זו אל ביתם�

�ביאורים�על�חמישה�חומשי�תורה�על�דרך�החסידות,
אשר�חיבר�איש�אלוקים�קדוש�הרה"ק�רבי�אלימלך�מליז‘נסק,�

עם�‘ליקוטי�שושנה‘�ו‘אגרות�קודש‘�

Noam 
Elimelech

First Edition. Lvov, 1788
Beautiful copy!

הספר הקדוש

‘נועם אלימלך‘
דפוס ראשון. לבוב תקמ"ח

21
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‘ידוע�שהרבי�ר‘�
אלימלך�לפני�

פטירתו�אמר,�שמי�
שילמד�את�הנועם�אלימלך�

יזכה�לפרנסה�ומי�שילמד�אותו�
בשבת�יזכה�לנשמה�יתירה‘�

)מעדני�מלך(�

מקובל�ומפורסם�אצל�החסידים�בשם�צדיקי�הדורות�
סגולה�בדוקה�ומנוסה,�להניח�את�הספר�לצד�אישה�

המקשה�ללדת,�וכך�נהג�בעל�ה‘אבני�נזר‘�בזמן�שכלתו�
אשת�ה‘שם�משמואל‘�התקשתה�בלידתה�)אהל�

אלימלך,�פרמישלא�תר"ע,�אות�רפ"ט(��

ויש�שנהגו�לשים�את�הספר�תחת�ראשו�של�התינוק�בליל�המילה�)שו"ת�
באר�משה�להגאון�רבי�משה�שטרן�אב"ד�דעברעצין�ח"ג�סי‘�קע"ז(��

סגולה 
למקשה 

ללדת

סגולה 
לפרנסה

ידוע�ומפורסם�שעצם�החזקת�הספר�
בבית�הוא�סגולה�לשמירה�והצלחה,�
וכן�כתב�הרה"ק�רבי�שלום�אליעזר�

הלברשטאם�מראצפערט,�בנו�של�הרה"ק�רבי�
חיים�מצאנז�בהסכמתו�לנועם�אלימלך�)מונקאטש�

ת"ש(: ‘...להביא ברכה לתוך ביתם, גם כי הוא 
לשמירה מעולה בתוך הבית‘. 

וכ"ק�האדמו"ר�הריי"צ�במענה�על�הדפסת�ספר�
נועם�אלימלך:�‘בודאי�הוא�דבר�נעלה�במאוד�ובטח�
ירבו�הקונים�בעה"י�להיות להם למשמרת הצלחה‘�

)אגרות�קודש�ח"ה�א‘�שס"ז(�
והיו�צדיקים�שלא�יצאו�לדרך�בלי�ליטול�עמם�את�

הסה"ק�נועם�אלימלך�בחיקם�או�בתיק�הטלית�ותפילין�
שלהם�)ראה�נועם�אלימלך�-�גליוני�מהר"י�עמ‘�ח(�

סגולה
לשמירה

This first edition  of sefer 
Noam Elimelech is in 
excellent condition, 

beautifully bound in an ornate 
leather binding and well-

preserved in an attractive box.

This sefer is known to be 
exceedingly rare and is 

virtually one-of-a-kind in its 
present pristine condition.



Printing of the Noam Elimelech
Noam Elimelech, the sacred, beloved work of Rabbi Elimelech of Lizhensk, was first 

brought to print two years after his petirah by his son, the Admor Rabbi Eliezer Lipa, 
who printed it at his father‘s behest, as written in his preface to the sefer:

 I was commanded with a full order from his holy and pure 
mouth that after his passing I shall see to bring it to print, and 

he told me that there is no greater mitzvah than this...

�הספר�הקדוש�‘נועם�אלימלך‘�נדפס�לראשונה�בהוצאה�זו�על�ידי�בנו�הרה"ק
רבי�אליעזר�ליפא,�שנתיים�לאחר�פטירת�אביו,�על�פי�צוואת�אביו,�כפי�שכתב�בהקדמתו:�

הדפסת הספר

ונצטויתי�בציווי�גמור�מפיו�הקדוש�והטהור
�שלאחר�מותו�אראה�להביאו�לבית�הדפוס

וכה�אמר�אין�לך�מצוה�גדולה�מזו���



The Admor Rabbi Itzik‘l of Pshevorsk instructed a chassid to place a kvittel in the sefer 
Noam Elimelech, Parshas Beshalach p. 39b upon the verse, “All the plague that I placed in 

Egypt, I shall not place upon you" (Yaffeh Sichasan #141).
The sefer Maadanei Melech recounts: “It was accepted among Chassidim that anyone who 

was sick would place the sefer Noam Elimelech beneath his head, for his merit is great. 

"...and many noble Chassidim and tzaddikim would inscribe a note with 
their request and place it... between the pages of this sacred sefer."

A Segulah for Health סגולה לרפואה
כתב�בספר מעדני מלך:�‘מקובל�בין�החסידים�לכל�חולה�שלא�יהא,�לשים�מראשותיו�של�החולה�

הספר�נועם�אלימלך�כי�גדול�זכותו,�והרבה�אנשים�מחסידים�ואנשי�מעשה�כותבים�בקשתם�ופדיון�
ושמים�אותם�איזה�זמן�בספר�הקדוש‘��

האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמר�נתן�את�הסה"ק�נועם�אלימלך�דפוס�ראשון�לשמירה�לחולה�
שעבר�ניתוח�)בנה�ביתך,�ניו�יורק�תשנ"ג�עמ‘�שצ"ד�הע‘�מ"ב(�

הרה"ק רבי איציק‘ל מפשעוורסק�הורה להניח פתקא בפרשת בשלח דף לט, ב על�הפסוק�כל�
המחלה�אשר�שמתי�במצרים,�לא�אשים�עליך�)ספר�יפה�שיחתן�אות�קמ"א(�



Printed by the Hidden Tzaddikim
The present sefer was printed in the press of Rabbi Shlomo Yarish Rappaport, who 
was famous for employing great tzaddikim to perform the sacred labor of printing 

holy sefarim.

Among these righteous men were several of the 36 hidden tzaddikim of his 
generation, who completed the printing labor with purity and holiness, while engaged 

in reciting the kavanos and yichudim (Ohel Elimelech #228).

הספר הקדוש
‘נועם אלימלך' 

עותק�נאה�ומרשים�במצב�טוב�מאוד,�
�כרוך�בכריכת�עור�מהודרת

וקופסה�נאה�לשמירה�

נדירותו�של�הספר�ידועה,�בשלמות�
�ובמצב�זהה�לעותק�זה

-�אין�בנמצא�כלל!

פועלי הדפוס - העוסקים במלאכת הקודש באמונה
�הספר�נדפס�בבית�דפוסו�של�רבי�שלמה�יאריש�רפפורט��פועלי�הדפוס�שעסקו�בהדפסתו
היו�צדיקים�מופלגים�מל"ו�צדיקי�הדור,�שעסקו�בו�בקדושה�ובטהרה,�עם�כוונות�וייחודים��

)אהל�אלימלך�אות�רכ"ח(



The saintly Admor Rabbi Elimelech of Lizhensk is one of the 
most acclaimed figures in all of Chassidus, second only to 

the Baal Shem Tov; and his magnum opus, Noam Elimelech, 
is the most beloved, learned and praised Chassidic sefer of all 
times.
The Maor VaShemesh writes in Parshas Emor: “The world was 
desolate until the two great luminaries entered the world: 
The Baal Shem Tov and the Admor Rabbeinu Elimelech, and 
they opened the Gate to Hashem for tzaddikim to enter."
This first edition of Noam Elimelech is renowned for its 
marvelous segulos, and it is thus the most desirable sefer of all 
Chassidic library collectors.

It is well known that keeping this sefer at 
home is itself a segulah for protection and 
success, as the Admor Rabbi Shalom Eliezer 
Halberstam of Ratzfert, son of the famous 
Admor Rabbi Chaim of Sanz, expressed: 
“To bring blessing into their homes, and 
also because it is a great protection for the 

home" (Noam Elimelech Munkacs, 1940).
The Raayatz of Lubavitch once penned a response regarding 
printing the sefer Noam Elimelech: “Surely this is a great 
endeavor, and with the help of Hashem, there will surely be 
many buyers, as it guarantees their success" (Igros Kodesh 
Vol. 5 Letter #367).
There were even tzaddikim who would never embark on any 
journey without taking a copy of this sefer with them in their 
pocket or tallis bag (see Noam Elimelech – Gilyonei Mahar"i p. 8).

There is a famous segulah ascribed to great 
Chassidic masters to place this sefer beside a 
woman who is enduring a difficult labor, and 
it has been proven to facilitate the process 
of labor and childbirth.  When the Shem 
MiShmuel‘s wife suffered a difficult labor, 

his father the Avnei Nezer recommended this segulah, and she 
delivered safely (Ohel Elimelech, Premishla 1910 #289).
There are also many who observe the custom of placing this sefer 
beneath the head of an infant on the eve of his bris milah (Shu"t 
Beer Moshe by Rabbi Moshe Stern, Av Beis Din of Debrecen Vol. 
3 Ch. 177).

of Sefer

The
Segulah
Noam 

Elimelech

A Segulah 
for 
Protection

A Segulah 
for Easy 
Childbirth "It is known that before his passing, Rabbi Elimelech 

said  that one who learns the Noam Elimelech shall 
merit parnassah, and one who learns it on Shabbos 

shall merit a neshamah yeseirah"
(Maadanei Melech)

A Segulah for Parnassah
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Opening Bid: $500,000 • Estimate Price: ***
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“Whenever 
he carries the 
amulet… he 

shall not fear 
the plague.”

‘וכל זמן שנושא 
הקמיע... לא 

ירא מן המגפה‘

Following repeated epidemics in 
the country, the Admor Rabbi 

Yitzchak Isaac of Komarno wrote a 
special amulet to serve as physical 
protection against the plagues. The 
amulet was printed in a separate 
leaf at the end of this sefer Adam 
Yashar, along with his pledge that 
“One who carries it with him shall 
not fear the plague.” 
Apparently, this page was torn out 
of the majority of copies of this 
sefer, in order to enable the owners 

to carry it for physical protection, 
and is therefore extremely rare.

This item comprises 2 sefarim 
printed together:

1. Notzer Chessed: Pirkei Avos 
with commentary based on 
kabbalistic teachings of the holy 
Rabbi Yisrael Baal Shem Tov and 
other great tzaddikim of the era.

2. Adam Yashar: A very rare 9-leaf 
booklet encompassing segulos and 
prayers for times of plague by the 

Admor Rabbi Yitzchak Isaac of 
Komarno.
The following text is printed on 
the bottom of the page: “He should 
place a coin inside this amulet, and 
whenever he carries the amulet 
with the coin… he shall not fear the 
plague… He shall have life, and all 
who surround him.” 
Stefansky Sifrei Chassidus #393

Opening Bid: $10,000
Estimate Price: $15,000-$20,000

Sacred Amulet by the Admor Rabbi 
Yitzchak Isaac of Komarno 
Lvov, 1856
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דף�בודד,�נדפס�על�צדו�האחד�ובו�סגולת�
הבעש"ט�עם�נוסח�תפילה�לתורמים�
לקופות�רבי�מאיר�בעל�הנס,�שיועדו�

למען�עניי�ארץ�ישראל�
בראשו�נרשם�‘מספר�כתר�שם�טוב��

להצלחה�או�שיש�לו�ח"ו�איזה�צער,�הן�
גניבה�או�אבידה,�או�איזה�חולה�רחמנא�

ליצלן,�יתן�על�רבי�מאיר�בעל�הנס�
להפושקיע�]=קופת�צדקה[�ויאמר�ד‘�

פעמים�אלהא�דמאיר�ענינא‘��
וכן�נוסח�התפילה�מהבעש"ט:�‘���כשם�

ששמעת�את�תפילת�עבדיך�מאיר�
ועשית�עמו�נסים�ונפלאות,�כן�תעשה�
עמדי�ועם�כל�עמך�ישראל�הצריכים�

לנסים�נסתרים�וגלויים…‘
בחציו�השני�של�הדף�‘מודעא�רבה‘�

ביידיש,�בה�נאמר�שהאשה�תפריש�כסף�
לפושקיע�לפני�הדלקת�נרות�שבת�ויום�

טוב�ותתפלל�שיהיו�לה�בנים�צדיקים�
וחסידים,�וכן�אזהרה�לא�ללוות�מקופה�

זו�ואפילו�בשביל�משכון�
סגולה�זו�ידועה�ומפורסמת�בשם�הבעל�

שם�טוב,�ומקורה�בספר�כתר�שם�טוב�
ח"ב�)זולקווא�תקנ"ה(�

]רוסיה�או�פולין�תק"ס�לערך[,�]1[�עמ‘�
)נדפס�על�צד�אחד�בלבד(�בגודל:�11*�17

ס"מ��סימני�קמטים,�מצב�טוב,�שמור�
בתוך�כריכת�עור�חדשה�נאה�

נדיר�מאוד,�אינו�בספריה�הלאומית�

Opening Bid: $3,000
Estimate Price: $4,000-$6,000

Famous Segulah of giving Tzedakah
to Rabbi Meir Baal Hanes

with prayer composed by
the Baal Shem Tov

 Circa 1800

אלקא 
דמאיר 
ענינא

 סגולה להצלחה ורפואה מהבעל שם טוב.
דף בודד. רוסיה פולין תק"ס לערך

קמע למגפה 
שכתב הרה"ק 

רבי יצחק אייזיק 
מקומרנא.

לבוב תרט"ז

כולל�שני�ספרים:
1(�ספר�נוצר�חסד�–�פרקי�אבות�

עם�ביאור�על�פי�קבלה�ועבודה�של�
מרן�הקדוש�אלוקי�קודש�קודשים�

רבי�ישראל�בעל�שם�טוב�ועל�פי�
ספרי�צדיקי�הדור�

2(�ספר�אדם�ישר�–�סגולות�
ותפילות�לזמן�המגפה�מהרב�

הקדוש�מקומרנא��קונטרס�נדיר�
ביותר�

בעקבות�כמה�מגפות�שפרצו�בימיו�
כתב�הרה"ק�מוהרי"א�מקומרנא�
קמע�לשמירה�ממגפה,�והדפיסו�

בגליון�נפרד�בסוף�ספרו�אדם�ישר,�
עם�הבטחה�שמי�שישא�את�הקמע�

לא�יירא�מן�המגפה�
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ביאורים על מדרש רבה על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק 
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב – סגולה לבני, חיי מזוני

Handwritten Kabbalistic Commentary 
on Midrash Rabba by Rabbi Yitzchak Isaac of Ziditchov

For more information and full 
description: www.genazym.com

Opening Bid: $20,000 • Estimate Price: $25,000-$30,000
34

18

עצות�מחכימות�ונפלאות�לעבודת�ה',�
מלוקט�מספר�ליקוטי�מוהר"ן�על�ידי�

תלמידו�רבי�נתן�מברסלב�
מספרי�היסוד�של�חסידות�ברסלב��דפוס�

ראשון�ונדיר�מאוד�
שני�חלקים�עם�שני�שערים,�בשני�

השערים�ציור�אגרטל�פרחים�במרכז�
השער�

]דובנא?[ תקע"ו )1816( דפוס ראשון. 
ח"א:�נח�דף�ח"ב�]30[�דף�הדפים�

האחרונים�מסומנים�קא-קד��5��16ס"מ��
מעט�סימני�וכתמי�שימוש,�חיזוקי�נייר�

בודדים,�כרוך�בכריכת�עור�חדשה�
ביבליוגרפיה:�מקום�הדפוס�על�פי�

השערת�ג,�שלום,�אלה�שמות�מס'��44
נתן�צבי�קניג,�נוה�צדיקים�עמ'�קל"ו,�

סטפנסקי,�ספרי�חסידות�מס'�289�

Fundamental Breslov sefer! 
Guidance and recommendations 

for serving Hashem collected from 
Rabbi Nachman of Breslov’s Likutei 
Muharan by his prime disciple 
Rabbi Nosson of Breslov.
Two volumes with two separate title 
pages, each with an illustration of a 
vase of flowers.
Dubna, 1816. First edition. Vol. 1: 
58 leaves; Vol. 2: [30] leaves. Last 
pages are marked 101-104. Page 
size: 16.5 cm. Minor signs of use 
with several pages reinforced. 
New leather binding.
Bibliography: Place of printing 
based upon hypothesis of G. 
Shalom, Eileh Shmos No. 44 Natan 

‘על�ידי�שנוסעים�
בראש�השנה�לצדיקים�
אמיתיים�נמתקים�כל�

�הדינים�שבעולם‘�
)ליקוטי�עצות�ערך�מועדי�ה‘(

ליקוטי עצות לרבינו נחמן מברסלב

Likutei Eitzos by Rabbi Nachman of Breslov 
First Edition. Dubna, 1816

Rare first 
edition!

Zvi Koenig, Neve Tzadikim, p.136
Stefansky Sifrei Chasidus # 289

Opening Bid: $15,000
Estimate Price: $20,000-$25,000
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דר�התפילות�לימים�נוראים�ס
ושלושה�רגלים�כמנהג�פולין,�פיהם,�

מעהרין,�ליטא�ורייסן�עם�כל�הפיוטים�
והיוצרות,�ותרגום�ליידיש�

דפוס�רבי�שמואל�אברהם�שפירא�בן�
רבי�משה�שפירא�אב"ד�סלאוויטא�בן�

הרה"ק�רבי�פנחס�מקוריץ�
נדפס�בהידור�רב,�בשני�חלקים�גדולים,�

על�נייר�ירקרק,�בשני�השערים�דיו�
אדומה�

בראש�הספר�הסכמות�רבי�יצחק�
אייזיק�אב"ד�עיר�חדש�דבארדיטשוב,�

רבי�אפרים�דיין�דק"ק�סאדילקוב�ודייני�
אוסטראה,�ההסכמה�הראשונה�ניתנה�

להרה"ק�רבי�משה�שפירא�
סלאוויטא תקפ"ב ]1822[�ח"א:�]2[,�

קסד�דף,�ח"ב:�קמב�דף,��26ס"מ��
בתפילת�טל�–�ציורי�המזלות��קרעים�
קלים�וסימני�חורים�בשוליים�נסתמו�

ברסטורציה�אמנותית,�סט�מרשים�ביותר,�
כרוך�בכריכות�חצי�עור�חדשות�זהות�

2-Volume Set of Machzorim for 
High Holy Days & Three Festivals 

Shapira Press. Slavita, 1822

מחזור לימים נוראים ושלושה רגלים – ב‘ חלקים.
דפוס שפירא. סלאוויטא תקפ"ב – סט מרשים

Opening Bid: $6,000 Estimate Price: $8,000-$12,000
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אמשטרדם�תק"י�]1750[�דפוס�יתמי�
שלמה�פרופס���23ס"מ�

בראש�כל�חלק�שני�שערים,�סה"כ��8
שערים,�נייר�עבה,�שוליים�נאים,�במצב�

חדש��סט�מרשים�ומפואר�

4 Volumes, complete set of 
machzorim with impressive title 
pages in pristine condition. 
This was the first edition of 
machzorim printed with the famous 
work “Kavanas HaPaytan”. In it, the 
author presents a brief introduction 
to every piyyut, explaining the 
composer’s intentions in the piyyut. 
These short paragraphs were later 

introduced into many editions of 
machzorim.
This set includes 4 volumes in their 
original ornate leather bindings 
which feature gilded engravings 
both on the front and spine.
The identity of the author of 
Kavanas HaPaytan is unknown 
until this very day.

Amsterdam, 1750. Orphans 
of Solomon Propes Press. First 
edition. Page size: 23 cm. Each 
volume features 2 title pages, for a 
total of 8 title pages. Wide margins. 
Magnificent set!

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

4 volume complete set
Machzor Kavanas HaPaytan. 
First Edition. Amsterdam, 1750

מחזור 'כוונת הפייטן' דפוס ראשון. אמשטרדם תק"י סט מיוחד 
מרשים ביותר בכריכות עור מקוריות מפוארות

Splendid set with original elaborate leather bindings!

חזור�לימים�הנוראים�ושלושת�מ
הרגלים�כמנהג�אשכנז,�עם�ביאור�

בלשון�אשכנז,�'הדרת�קודש'�'וכוונת�
הפייטן'�-�סט�מחזורים�שלם�עם�שערים�

נדירים,�עשוי�בשלמות�מקסימלית�
בהוצאה�זו�נדפס�לראשונה�'כוונת�
הפייטן'�-�בראש�כל�פיוט�נדפסה�

הקדמה�קצרה�ובה�מבואר�מה�הייתה�
כוונתו�הכללית�של�הפייטן��תוספת�

זו�שנדפסה�כאן�לראשונה�התקבלה�
בכל�תפוצות�ישראל�ונדפסה�אח"כ�

במחזורים�רבים�–�הוצאה�ראשונה�זו�
בשלמות�נדירה�ביותר��

מחברו�של�'כוונת�הפייטן'�אינו�ידוע�
1[�ראש�השנה:�]1[,�כט:�יב:�ק�דף

2[�יום�כיפור:�]1[,�כט:�כב:�קסד�דף
3[�סוכות:�]1[,�כט:�יב:�קט�דף

4[�פסח�ושבועות:�]1[,�כט:�יב:�קיא:�עב�
דף�
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יקוני�הזוהר�שחיבר�התנא�האלוקי�ת
רבי�שמעון�בר�יוחאי,�מוגה�ומדויק�

על�פי�דפוס�קושטא�–�עותק�נאה,�כריכת�
סלאוויטה�מקורית��

דפוס�רבי�אברהם�שמואל�שפירא�בן�הרב�
מסלאוויטא,�עם�כל�המעלות�שבתיקוני�
הזוהר�שהדפיס�אביו�רבי�משה�שפירא�
בהרה"ק�רבי�פנחס�מקוריץ�בסלאוויטא�

תקפ"א�
סלאוויטא תקצ"ו ]1836[. ]2[,�קנה�דף���23
ס"מ��שוליים�תחתונים�רחבים��שם�הספר�

ומקום�הדפוס�בהבלטה�בדיו�אדומה��
בשני�דפים�אחרונים�קמטים�ומעט�חסרון�

בשוליים,�כריכת�סלאוויטא�מקורית�
משופשפת�עם�גב�עור�חדש�

כתבו המקובלים על תיקוני 
הזהר שיש ללמוד ספר 

תיקוני הזהר מר"ח אלול ועד 
יום כיפור וכך נהגו צדיקים 
ואנשי מעשה והיא סגולה 
גדולה ‘להמציא תיקונים 
לכל נפש מישראל‘ )לשון 

הרה"ק מאיזיביצ‘א בספר מי 
השילוח(, ובכמה מהדורות 
תיקוני הזוהר נדפס סדר 

החלוקה לפי הימים.

Tikkunei HaZohar as taught 
by the Tanna HaEloki Rabbi 

Shimon bar Yochai, precisely edited 
and prepared for print based on the 
Constantinople Press. 
This edition of Tikkunei 
HaZohar was printed by Rabbi 
Avraham Shmuel Shapira, son 
of the righteous Slavita Rav. It 
encompasses all the attributes of the 
prior edition of Tikkunei HaZohar 
(Slavita, 1821) which was printed 
by his father, Rabbi Moshe Shapira, 
son of the saintly Admor Rabbi 
Pinchas of Koritz.
Slavita, 1836. [2], 155 leaves. Page 
size: 23 cm. Wide bottom margins. 
Title and printing location in red 
ink. 2 last pages creased with minor 
marginal damage. Original worn 
Slavita binding with new leather 
spine.

Opening Bid: $1,500
Estimate Price: $2,500-$3,500

 תיקוני הזוהר.

 דפוס שפירא.
סלאוויטא תקצ"ו

Tikkunei 
HaZohar. 
Shapira Press. 
Slavita, 1836
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22

סט�מחזורים�בפורמט�גדול�)כ-�30ס"מ(�
מנהג�ספרד�-�נדפס�על�ידי�השותפים�

נכדי�הרב�מסלאוויטא�הרבני�מוה'�חנינא�
ליפא�והרבני�מה'�יהושע�העשיל�שפירא�

עותק עם שוליים רחבים.
המחזורים�כמנהג�ספרד�החסידי�

מדפוסי�זיטומיר�הנם�נדירים�ביותר�
מחזור�זה�אינו�בספריה�הלאומית�

בירושלים,�במפעל�הביבליוגרפיה�נרשם�
ח"א�בלבד�על�פי�צילום�שער�

חלק א'�לימים�נוראים�–�ראש�השנה�
ויום�כיפור��חלק ב'�–�לשלושה�רגלים�

)עם�ציורי�המזלות�בתפילות�גשם(�
זיטומיר תרכ"ה ]1865[.�דפוס�שפירא��

ח"א:�קלג�דף�ח"ב:�קנד�דף���29ס"מ�

 2-volume set of machzorim 
in Nusach Sfard printed 
in large format (close to 
30 cm!) in accordance 
with Chassidic customs. 
This set was printed by 
the righteous printers 
Rabbi Chanina Lipa and 
Rabbi Yehoshua Heschel, 
grandsons of the illustrious 
Slavita Rav.
Machzorim in Nusach 
Sfard printed in the famous 
Zhitomir press by the 
Shapira family are rare 

collectibles! This Edition is 
not extant in the National 
Library in Jerusalem, and 
it is recorded in the Hebrew 
Bibliography as only a 
single volume. 
Zhitomir, 1865. Shapira 
Press. Vol. 1: 133 leaves; 
Vol. 2: 154 leaves. Page size: 
29 cm (large format, nice 
margins!) 

Opening Bid: $4,000
Estimate Price: $6,000-$10,000

מחזורים כמנהג ספרד – חסידי. ב' חלקים.
דפוס שפירא זיטומיר תרכ"ה

2-Volume Set of Machzorim in 
Sephardic-Chassidic Rite. Shapira 
Press. Zhitomir, 1865
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 ספר הזוהר
לובלין שפ"ג
 עותק שלם,

יקר המציאות
הדורת�לובלין�זו,�היא�הפעם�מ

הראשונה�שהזוהר�נדפס�אצל�
בני�מדינות�אשכנז��היא�נדפסה�כאן�
במהדורה�מתוקנת�על�פי�השוואת�

מהדורות�הזוהר�של�דפוסי�המקור�של�
קרימונה�ומנטובה��בכך�עולה�הוצאת�

לובלין�על�מהדורות�אלו,�שכן�היא�
למעשה�המהדורה�הראשונה�המוגהת�

של�ספר�הזוהר�
המגיה�של�זוהר�לובלין�היה�המקובל�רבי�
נתן�ב"ר�יצחק�שפירא,�בן�דודו�של�הגאון�

המקובל�רבי�נתן�שפירא�בעל�'מגלה�
עמוקות',�וראה�מה�שכתב�בהקדמתו�על�

התיקונים�והשיפורים�בנוסח�הזוהר��
ספר�הזוהר�דפוס�לובלין�שפ"ג�הוא�ממש�

יקר�המציאות,�וכמעט�לא�שרדו�ממנו�
עותקים�שלמים,�גם�בספריה�הלאומית�

בירושלים�אין�עותק�שלם�
לובלין שפ"ג-שפ"ד ]1623-1624[�דפוס�
רבי�צבי�ב"ר�קלונימוס�יפה��קלב:�קכב:�

קמו�דף��30ס"מ�

 "וירבה בימים אלו
]של חודש אלול והימים 
הנוראים[ בלימוד בספר 

הזהר הקדוש" 
מורה�באצבע�להחיד"א�אות�רמ"ח
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The Sefer HaZohar printed in 
Lublin, 1623 is exceedingly 

rare with very few complete extant 
copies. Even the National Library 
in Jerusalem does not possess a 
complete copy!
The Lublin edition of the Zohar 
Hakadosh was the first edition of 
Zohar printed in Ashkenazic lands. 
This edition of Zohar is the first 
properly-edited version based upon 
the previous Cremona and Mantua 

editions, and early manuscripts, and 
contains significant improvments 
over earlier editions 
Edited by Rabbi Nosson ben Rabbi 
Yitzchak Shapira, with lengthy 
preface at the beginning of the 
Sefer HaZohar describing his 
amendments and improvements to 
the text.
Lublin, 1623-1624. Rabbi Tzvi 
ben Rabbi Klonimus Yaffe Press. 
132: 122: 146 leaves. Page size: 

30 cm. Complete copy, title page 
and several margins professionally 
restored. 
Bibliography: Ginzei Yisrael 
#1069; Stefansky Sifrei Yesod #325 
in Comments.

Opening Bid: $40,000
Estimate Price: $60,000-$80,000

First Zohar printed in Ashkenaz

Lublin, 1623
Sefer HaZohar
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הסידור הראשון עם כוונות האר"י!

'והנה כל רואה יקר תפארת סדר תפלה 
זאת, יאמר ראה זה חדש אשר לא היה 
לעולמים מאז הוסדה מלאכת הדפוס'.
הפירוש�מבוסס�על�הפירושים�בסידורי�

טיהינגן�ש"כ,�לובלין�של"א�ועוד,�
בתוספת�נוסחאות�שמקורם�מסידור�

כתב�יד�רבי�שבתי�סופר�מפרמישלא,�
ומסידורו�האישי�של�רבי�דוד�לידא�

אב"ד�אמשטרדם�
אמשטרדם תמ"א-תמ"ב ]1681-1682[ 
קעח:�רח:�כד:�]רט-[רצ:�]1[,�כד,�כא-לב�

דף��5��19ס"מ�עם�שערים�נפרדים�
לסידור,�לתהלים,�ליוצרות,�למעמדות�
ולמנהגים��השלמות�ושיקומים�בשולי�

השער�ברסטורציה�אומנותית�עם�מעט�
השלמה�במסגרת�השער,�וכן�שיקומי�

שוליים�קלים�בדפים�מעטים�

ידור�תפילה�עב�כרס��אמשטרדם�ס
תמ"א�]1681[,�כריכה�מפוארת�
סידור�לכל�השנה���כמנהג�פולין,�עם�

כוונות�קבליות�על�פי�האר"י,�סדר�תיקוני�
שבת,�ותפילות�מספר�'שערי�ציון'�ופירוש�
רחב�לתפילות,�לסליחות,�לקינות,�להגדה�

של�פסח,�ליוצרות�ולמסכת�אבות,�ספר�
תהלים�עם�'שמוש�תהלים'�ופירוש�

הרד"ק,�ספר�מנהגים�לרבי�אייזיק�טירנא�
ולוחות�לשנים�תמ"ב-תנ"ה�

בשלמות�ומצב�כזה,�יקר�המציאות�
ביותר�

הסידור�גדול�ועצום�בכמותו�ובאיכותו�
וכמדומה�שעד�דפוס�זה,�לא�היה�סידור�

שהקיף�כ"כ�הרבה�תפילות�ופירושים�
יחד,�כפי�שעמד�על�כך�המוציא�לאור�

תפילות לכל השנה עם כוונות האר"י
אמשטרדם תמ"א
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25Complete Year-Round Siddur
with Kavanos Ha’Ari Amsterdam, 1681

First Siddur
with Kavanos Ha'Ari!

42

Siddur with Kavanos Ha’Ari, 
Tehillim, Maamados, Yotzros, 

Haggadah and Sefer Haminhagim! 
Rare find with beautiful binding!

Siddur - order of prayers for the 
entire year in Polish rite with the 
kabbalistic intentions of the Arizal. 
It includes Seder Tikkunei Shabbos 
and special prayers from sefer Shaar 
Tzion, as well as a comprehensive 
commentary on the prayers, 
Selichos, Kinos, Haggadah, Yotzros 
and Maseches Avos, Tehillim with 

the Shimush Tehillim and Radak 
commentaries; Sefer Haminhagim 
by Rabbi Eizik of Tirnau; and 
calendars for the years 1682-1695.
This siddur is extremely important, 
exceedingly rare and in very good 
condition. 
This large siddur encompasses 
many tefillos and commentaries 
in a single volume. The printer 
himself proudly expressed, 
“Anyone who sees this beautiful 
treasure of prayers shall say, This 

is something new that has never 
existed since the founding of the 
art of printing.”
Amsterdam, 1681-1682. 178: 
208: 64: [209-]290: [1], 24, 21-32 
leaves. Page size: 19.5 cm with 
separate title pages for Siddur, 
Tehillim, Yotzros, Maamados and 
Sefer Haminhagim. 

Opening Bid: $30,000
Estimate Price: $50,000-$70,000
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Manuscript:

Siddur
Rashash

 כתב יד: סידור עם כוונות הרש"ש –
קובץ קונטרסים קדום שנכתב בחיי הרש"ש

כ"ח לחודש רחמים שנת התקל"ח. עמוד 163 בכתב יד זה

26

Collection of handwritten 
booklets containing the 

Rashash's sacred teachings 
conveying the hidden and 
kabalistic intentions for prayer. 
This early manuscript was 
inscribed during his lifetime 
and was inscribed primarily by 
one of the Rashash‘s disciples in 
Midrash Hachassidim Beit-El 
in Jerusalem.
The end of the manuscript dates 

the chiddushim presented in the 
anthology as 1778-1779, although 
the majority of text was obviously 
written earlier, during the lifetime 
of the Rashash who passed away in 
1777.
It is well-known that the Rashash 
wrote his siddur over an extended 
period of time, in stages, and 
in multiple booklets. This 
manuscript encompasses several 
booklets of the Rashash Siddur 

copied in the lifetime of the 
Rashash while he was authoring 
and expanding the holy siddur 
haRashash.
The manuscript features a title 
page with the following inscription 
in the margin: “By the laborer of 
this holy work, I, the small and 
humble David… eldest son of my 
father Mordechai Nachman." 
Jerusalem, Circa 1777

Opening Bid $10,000
Estimate Price $15,000-$20,000

 Blurred due
to Shemos

27

סידור הרש"ש
עיקר פעולתו של המקובל 
האלוקי רבינו הרש"ש היה 

לבאר את תורת האר"י העמוקה 
ולהעמיד את הכוונות הראויות 

על סדר התפילה - והוא 
הסידור הידוע בשם ‘סידור 

הרש"ש‘. בסידור זה מתפללים 
ומשתמשים כל המקובלים 

המכוונים את כוונות השמות 
וסוד התפילות על פי חכמת 

הקבלה מאז כתיבתו ועד היום. 

The Rashash‘s 
Siddur

Throughout his life, 
the saintly Rashash 
sought to illuminate 

the Arizal‘s teachings 
and organize his holy 

intentions in prayer into 
the Seder Hatefillah, a 

monumental project that 
he achieved with the 

publication of his famed 
Siddur HaRashash. This 
siddur is the first choice 

of all kabbalists until 
this very day, guiding a 
person to focus on the 
intentions of the Holy 
Names and the secrets 
of prayer based on the 
wisdom of kabbalah.

מרנא ורבנא 
כמוהר"ר 

שמשון 
חיים נחמני 
זצ"ל שנל"ע 

]שנלקח 
לבית עולמו[ 

בליל ד‘ 
לש"ק השישי 

לחדש א‘ני 
ל‘דודי ו‘דודי 

ל‘י שנת 
התלק"ט 

לפ"ק‘.

ינה ארוכה בת ט"ו בתים על פטירת ק
‘הרב המובהק המקובל האלוקי מרנא 
ורבנא כמוהר"ר שמשון חיים נחמני זצ"ל.

המקובל האלוקי רבינו שמשון חיים 
נחמני, בעל ‘זרע שמשון‘ )תס"ז-תקל"ט(, 

היה מגדולי הרבנים והמקובלים באיטליה, 
חסיד קדוש ופרוש ובקי בקבלה מעשית. 

קיבל תורה מרבי דוד פינצי, אב"ד מנטובה, 
חמיו של הרמח"ל, ובתורת האמת - 

מהמקובל הרב"ך. לפני פטירתו ציווה לגנוז 
בקברו את כל כתביו בקבלה. כיוון שלא 

הניח אחריו זש"ק קרא לשמות ספריו ‘זרע 
שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘. ידועה הסגולה 

הגדולה לזש"ק ללמוד בספרו הקדוש 
‘זרע שמשון‘.

This manuscript contains 
a poem (kinah) 
encompassing 15 stanzas 

lamenting the passing of the 
saintly kabbalist Rabbi Shimshon 
Chaim Nachmani, author of 
Zera Shimshon, who returned 
his soul to the heavens on 
Wednesday, the 6th of Elul, 
5539 (1779).
There is a famous segulah to learn 
from the sefer Zera Shimshon in 
order to be blessed with children.
Italy, 1779.

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

Manuscript. Eulogy on the 
Zera Shimshon. Italy, 1779

כתב יד. קינה על פטירת המקובל האלוקי 
בעל ‘זרע שמשון‘. 

איטליה תקל"ט, 1779
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02 “In these days of 
judgment 

and compassion… you 
and yours shall 

be written and signed 
for a good, sweet year"

בעזה"י י"ב אלול ב‘ב‘ר‘כ‘ת‘א לפ"ק

‘אשר קדשנו במצוותיו וציונו לשמוע קול שופר‘

מכתב חידושי תורה בעניני 
הלכות שופר מאת הגאון 
 רבי דוד יהודה זילברשטיין

וואיטצען תרס"ה

Letter of Chiddushei 
Torah by Rabbi Dovid 

Yehuda Zilberstein 
Regarding the Mitzvah of 

Shofar. Weitzen, 1905

 מכתב ברכת השנים בכתב יד וחתימת הגאון הצדיק
רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ

משנכנס 
אלול עד יום 

הכפורים 
כשכותב אדם 
אגרת לחבירו 

צריך לרמז 
בו בתחילתו 

או בסופו 
שהוא מבקש 
עליו ומברכו 

שיזכה בימים 
הבאים להכתב 
ולהחתם בספר 

חיים טובים. 
)מטה אפרים סי‘ 

תקפ"א וקיצור 
שולחן ערוך סימן 

קכח ומקורו בספר 
מנהגי מהרי"ל(

“From the 
beginning 
of Elul and 
until Yom 
Kippur, one 
who writes a 
letter to his 
friend should 
allude in the 
beginning 
or end that 
he is praying 
for him and 
blesses him 
that he should 
merit in the 
imminent 
days to be 
inscribed and 
sealed in the 
Book of Good 
Life."
(Matteh Efraim Ch. 
581; Kitzur Shulchan 
Aruch Ch. 128; 
original source in 
Maharil)

לפירוט המלא של המכתב 
היכנסו:

www.genazym.com 
for full description and 

letter content

לפירוט המלא של המכתב 
היכנסו

www.genazym.com 
for full description and 

letter content

28

29

Opening Bid $1,000 • Estimate Price $1,500-$2,500

Opening Bid $1,000 • Estimate Price $1,500-$2,500

 אגרת קודש מאת הרה"ק
רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט

Autographed Letter by the Admor Rabbi 
Shalom Eliezer Halberstam of Ratzfert. 1931

 לפירוט המלא של המכתב היכנסו
 www.genazym.com

for full description and letter content

 ‘באתי בזה להאציל ברכתי עליכם ותחדש עליו
ועל כל בני ביתו שנה טובה ומתוקה לאלתר לחיים,

שנת פרנסה,
שנת גאולה וישועה...‘

30

Opening Bid $10,000 • Estimate Price $15,000-$20,000
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Handwritten Letter with 
Blessings for the New 
Year by the Admor Rabbi 
Chuna of Kolshitz. 1935

The Admor inscribes: “Hashem 
should help you with all types of good 
salvations, and all the desires of your 
heart shall be fulfilled for good and 
life and peace, and you shall have great 
nachas…from all your descendants [as 
they] follow the path of Torah and Yiras 
Shomayim."
Reisha, Tuesday, Parshas Ki Seitze (7 
Elul), 5695 (1935).

Handwritten Letter 
with Wishes for a Ksivah 
Vachasimah Tovah by 
the Admor Rabbi Itzik‘l 
of Pshevorsk. 
Antwerp, 1965

Third Day of Selichos to the Order of 
“So You Shall Live," A Year of Great 
Bounty and Goodness
“May all our prayers and shofar blasts 
be accepted with compassion and desire 
before the Master of the world, among 
the prayers and shofar blasts of the true 
tzaddikim of the generation."

Antwerp, 3rd Day of Selichos [24 
Elul], 1965.

Handwritten Shanah 
Tovah Letter 
by the Minchas Elazar of 
Munkacs

Munkacs. Tuesday eve. 13 Middos, 5691 
(1931)
“May Hashem Yisborach in His kindness 
and compassion grant that this new year 
be one of goodness and blessing."
Munkacs, 1923. Handwritten and 
autographed on postcard.

Handwritten, 
Chiddushei Torah & 
Blessings for the New 
Year by Rabbi Asher 
Anshel Weiss, Author of 
Shemen Laminchah. 
Nagyfalu, 1923

Nagyfalu. Eve of first day of Selichos, 
5683 (1923)
“On the imminent day of Rosh 
Hashanah, may you and all yours be 
written and sealed for goodness and 
blessing and good life, happiness and 
wealth, Torah and greatness together."
Nagyfalu, 1923. Folded leaf with 4 sides. 
Page size: 23*15  Marginal tears without 
any omission.
The present letter was not printed in his 
series of sefarim Shemen Laminchah.

 הגאון הקדוש רבי
 אשר אנשיל ווייס הי"ד

)תרמ"ב-תש"ד( 

האדמו"ר רבי חיים 
 אלעזר שפירא

בעל מנחת אלעזר 
)תרל"ב-תרצ"ז(

 הרה"ק רבי איציק‘ל
מפשעווארסק

)תרמ"ב – תשל"ז(

הרה"ק רבי חנה 
מקולשיץ הי"ד
)תרמ"ד-תש"ג( 

31

32

33

34

Opening Bid $1,500
Estimate Price $2,500-$3,500

Opening Bid $2,500
Estimate Price $4,000-$6,000

Opening Bid $1,000
Estimate Price $1,500-$2,000

Opening Bid $3,000
Estimate Price $4,000-$6,000

33

31

32

34

 “אברכו בכתיבה
 וחתימה טובה

בספרן של צדיקים"

‘יהי רצון שכל תפילותינו 
ותקיעותינו יתקבלו לרחמים 

ולרצון לפני אדון כל בכלל תפילות 
ותקיעות צדיקי הדור האמיתיים‘

"השי"ת בטובו ובחסדו 
יחדש עלינו השנה הזאת 

לטובה ולברכה"
 "ביום הכסא כי יבא,

 יכתב ויחתם עם כל הנלוים אליו
לטוב ולברכה לחיים טובים, 

 אושר ועושר תורה וגדולה
יחד צמודים"

 לפירוט המלא של המכתבים היכנסו
 www.genazym.com

for full description and letters content 48
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35

Handwritten Letter 
by Rabbi Chaim Ozer 
Grodzinski, Av Beis 
Din of Vilna. 1932 
First Day of Selichos, 5692 (1932)
“May you be blessed this New Year 
with good life and longevity, and 
may you rejoice with the joy of the 
upcoming Festival of Succos"
Vilna, Elul 5692/September 1932.  
Official stationery. Good condition.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $1,500-$2,000

 ‘יתברכו
 בברכת השנה

 לחיים טובים ארוכים
ומתוקנים וישמחו 

 בשמחת חג הסוכות
הבא עלינו לטובה‘

ט"ו לחדש הרחמים תשי"ד
‘כתיבה וחתימה טובה בספרן

של צדיקים גמורים‘

דברי ברכה לשנה 
החדשה עם תשובה בענין 

שינוי השעות ב‘שעון 
שבת‘ מאת הגאון רבי 

שלמה זלמן אויערבך

Blessings for the New 
Year & Responsa 
Regarding Changing 
the Settings of A 
Shabbos Clock by 
Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach. Jerusalem, 
1954
15th of the Month of Compassion, 
5714 (1954)
“Ksivah Vachasimah Tovah in the 
Book of Complete Tzaddikim"

Opening Bid $800
Estimate Price $1,500-$2,000
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“Blessings for a 
ksivah vachasimah tovah 

for a good-sweet year,
spiritually and physically"

2 Letters of Blessing 
for the New Year 
by the Lubavitcher 
Rebbe.
Sacred letters from the 
Lubavitcher Rebbe Rabbi 
Menachem Mendel Schneerson 
with heartfelt wishes and 
blessings for the New Year, 
Autographs and additions in his 
own handwriting.
1.  Letter dated 1 Elul, 5721 
(1961) – letter responding to 
a student in Yeshivas Torah 
Temimah who wished to arrange 
activities in the Talmud Torah, 
and regarding efforts to arrange 
a circumcision for a child who 
was not yet circumcised.
The letter, written on aerogram, 
concludes with the Rebbe‘s 
wishes of “blessings for a 
ksivah vachasimah tovah" and 
several words in the Rebbe‘s 
handwriting.
2.  Letter dated “The days 
of Selichos, 5721 (1961) – 
Heartfelt wishes for the New 
Year, with several words added 
in the Rebbe‘s handwriting.
The Admor Rabbi Menachem 
Mendel Schneerson (1902-1994) 
was the seventh Admor of the 
Chabad-Lubavitch dynasty and 
one of the foremost Chassidic 
leaders in the last generation. 
Until this day, the Torah empire 
he built extends to countries 
throughout the world, where his 
emissaries engage actively 
in outreach and promote 
mitzvah observance.

Opening Bid $1,000 
Estimate Price 
$1,500-$2,500
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BreathtakingBreathtaking
600 years old
Manuscript!

Striking manuscript, beautiful Siddur in excellent condition preserved for 
over 600 years! 

The manuscript is inscribed with handsome, medium-size block letters 
across straight, neat lines on thin parchment. Written in Italy in the early 
15th century! The siddur is ornately bound in a new antique-style leather 
binding with brass clasps and gilded edges.
The siddur encompasses prayers for the entire year, among them weekday 
and Shabbos Tefillos, Shalosh Regalim, Rosh Hashanah and Yom Kippur, 
Chanukah, Purim and fast days, and special liturgical poems recited by 
Roman-Italian Jews.
Much of the knowledge collected about Romano-Jewish 
custom, also referred to as the Italian Jewish custom, is 
garnered from ancient siddurim such as this. The Italian 
Jewish congregation, and specifically the community in 
capital Rome, dates as far back as the era of the Second Temple and was the 
earliest known Jewish settlement in Europe. From Rome, Jews wandered east 
and dispersed to France, Germany and other European countries, establishing 
Jewish congregations across all of Europe.
Ancient manuscripts such as this are the earliest and most accurate 
sources for the precise nusach hatefillah recited by ancient Jewish 
communities and the customs they observed. One clear example of 
obvious changes implemented into the prayer text over the years is in Birkos 
Hashachar, as manifest from the list of brachos appearing in the present 
manuscript on Leaf 3a: “Baruch Ata…sheasisani adam velo beheimah,” 
“Baruch Ata…sheasisani mal velo arel,” and “Baruch Ata…sheasisani Yisrael 
velo goy.”
The above blessings appear only in handwritten manuscripts of siddurim, 
but in none of the ensuing printed versions. (See more on this fascinating 
topic in Weider, Naftali. “Al Habrachos Goy, Eved, Isha, Beheimah, U’vor.” 
Sinai Anthology, 1979. pp. 97-115; Goldsmith; “Mavo LaMachzor Bnei 
Roma” p.79 footnote 5.)
Italy, 15th century. [218] leaves. Page size: 12x9 cm. 
15 lines per page and attractive borders. The text 
was written upon 8 cm. only! Letters with nekudos. 
Instructions regarding prayers in smaller writing without 
nekudos. The 3 last leaves of this manuscript, entitled “Seder Avodah,” were 
written by a different scribe. Margins of 3 last paragraphs with minor tears 
and slight loss to margins. Leaf 18 with tear, missing 2 words.

Entire Siddur with 
Machzor on Parchment
15th century, Italy 

Opening Bid $120,000 • Estimate Price $150,000-$200,000
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תב יד מרהיב עין, שנשמר במשך כ38
600 שנה בשלמות ובמצב מעולה! 

כתוב על קלף דק, נכתב באיטליה 
בראשית המאה ה-15, חיתוך דפים 

מוזהב, כרוך בכריכת עור בסגנון עתיק 
עם אבזמי ברזל לסגירה.

סדר תפילות לכל השנה, כולל תפילות 
ימי חול ושבת, ראש השנה ויום כיפור, 

סוכות, פסח ושבועות, חנוכה, פורים 
ותעניות, ופיוטים שונים כפי המנהג 
הקדום והמיוחד לבני רומא-איטליה.

מנהג בני רומא הוא מסידורי התפילה 
הקדומים ביותר שהגיע לידינו, מקורו 

באיטליה ובפרט בעיר רומא, שם הייתה 
הקהילה היהודית הקדומה ביותר 

באירופה, ויש המקדימים אותה לתקופת 
בית שני, ומשם התפשט לארצות אשכנז 

ולבית מדרשו של רש"י, על ידי רבי 
קלונימוס מרומי וחכמים נוספים שבאו 

מרומא למגנצא.
הנוסח הקדום והמדויק הייחודי 

למנהג בני רומא הקדמון, השתמר רק 
בנוסח כתבי היד, דוגמא מובהקת לכך 
היא נוסחי הברכות והברכות הנוספות 
בברכות השחר הנמצאות בכתב יד זה 
)דף 3,א(: ‘שעשיתני אדם ולא בהמה‘, 

‘שעשיתני מל ולא ערל‘, ‘שעשיתני 

איש ולא אשה‘, ‘שעשיתני ישראל ולא 
גוי‘ – ברכות אלו נמצאות רק בנוסחאות 

שבכתבי היד )ראה על ברכות אלו, נפתלי וידר, 
‘על הברכות גוי עבד אשה, בהמה ובור‘, קובץ סיני, 

פ"ה ]תשל"ט[ עמ‘ צז-קטו, גולדשמידט, מבוא 

למחזור בני רומא עמ‘ 79 הע‘ 5(.

]218[ דפים. גובה: 12 ס"מ, רוחב: 9 
ס"מ. 15 שורות בעמ‘, עם שוליים יפים 

)הטקסט עצמו נכתב על גבי 8 ס"מ 
בלבד( מנוקד כולו. ההוראות באותיות 

 קטנות יותר ללא ניקוד.
 להמשך התאור:

www.genazym.com

סידור ומחזור לכל השנה
איטליה, המאה ה-15

אחד המנהגים היפים והייחודיים 
בנוסח בני רומא הוא מנהגם לומר 
תפילת ‘כל נדרי‘ בלשון הקודש 
ולא בנוסח הארמי. בכתב יד זה 
מופיע נוסח ‘כל נדרי‘ כולו בלשון 

הקודש )ראה דף 155,א(.

55



40

עמק ברכה. 
סדר ברכות והגדה 

של פסח מיניאטורי - 
אמשטרדם תכ"ט 

סדר ברכת המזון, ברכות הנהנין והמצוות, 
סדר קידוש לשבתות ומועדים והבדלה, 

סדר הגדה של פסח וספירת העומר, סדר 
אירוסין ונישואין, ברית מילה ופדיון הבן.
כרוך בכריכת עור אמשטרדמית בצבע 
אדום עם עיטורים מוזהבים והטבעת 

.G.D.C :שם בעלים
כל הדינים וההוראות בלאדינו, להגדה 

של פסח שער נפרד.
כולל 4 לוחות בפורטוגזית לספירת 

העומר. בראש הספר דף הקדשה 
בפורטוגזית לשלמה קוריאל.

אמשטרדם תכ"ט ]1669[ דפוס דוד די 
קאשטרו תארטס. קיב דף 7 ס"מ, הכל 
בשלמות במצב טוב, נדיר באופן מיוחד.
ביבליוגרפיה: דב הכהן, אוצר הספרים 

בלאדינו )ירושלים תשפ"ב( מס‘ 682

2nd title page

Birkas Hamazon; Birkos 
Hanehenin and Mitzvos; Kiddush 

for Shabbos and Yom Tov; Havdalah; 
Haggadah; Sefiras Haomer; Order of 
Engagement & Marriage; Bris Milah 
and Pidyon Haben.
Printed by the famous Portuguese 
Jewish printer David de Castro 
Tartas of Amsterdam and bound 
in a high quality binding with 
gilded designs.
This book includes a dedication 
page in Portuguese to Shlomo 
Coreal; laws and instructions 
in Ladino; a separate title page 
for the Haggadah; and 4 Sefiras 
Haomer charts in Portuguese.
Amsterdam, 1669. David de 
Castro Tartas Press. 112 leaves. 
Only 7 cm! Complete, in good 
condition. Exceedingly rare.
Bibliography: Dov Hakohein, 
Otzar Hasefarim B‘Ladino. 
Jerusalem, 2022. P. 682
Provenance: William L. Gross 
Collection

Emek Brachah
Order of Brachos 

Amsterdam, 1669

מיניאטורה נדירה )7 ס"מ(
מהמאה השבע עשרה

Rare 17th Century Miniature!

Actual size
Only 

2.75 inches!

Opening Bid $4,000 
Estimate Price $6,000-$8,000
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Very small sized siddur 
in accordance with 

the customs of Sephardic 
communities. 
Antique red leather binding 
with gilded engravings and 
edges.
Amsterdam 1739. 222 
leaves.
Only 5.7cm! (2.24 inches) 
Provenance: William L. 
Gross Collection

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

 סידור תפילה
 מיניאטורי 

אמשטרדם, תצ"ט

Miniature 
Siddur

 Amsterdam, 1739

ידור תפילה קטן ביותר. כולל סדר ס
התפילות כמנהג קהילות הספרדים.

כריכת עור עתיקה בצבע אדום עם 
עיטורים בצבע זהב, חיתוך דפים מוזהב.
הובא לדפוס על ידי רבי מאיר קרשקש 

שהגיע באותו זמן לאמשטרדם לשם 
הדפסת תשובות התשב"ץ.

בהקדמתו הוא כותב שהסידורים 
המיניאטוריים הקודמים שהודפסו 

באמשטרדם נדפסו בלי ניקוד, והילדים 
מתקשים להתפלל מתוכם. לכן הוא 

מדפיס סידור מיניאטורי מנוקד.
אמשטרדם תצ"ט ]1739[. רכ"ב דפים. 

גודל: 5.7 ס"מ בלבד. שמור בקופסה 
חדשה. מצב טוב. 

Actual
size

2.24 inches 
only
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Order of Birkas Hamazon 
& Zemiros for Shabbos in 

Ashkenazic-Polish rite. The sefer 
also includes the Haggadah, 
Krias Shema al Hamittah, and 
various prayers, blessings and 
supplications, all with their 
Yiddish translation and relevant 
laws and customs.
Woodcut illustrations and 
decorative initials appear 
throughout the sefer.
These “bentcherel"s were very 
popular among Ashkenazic 
Jewry, yet the vast majority faded 
or disintegrated due to consistent 
use. Complete “benterchel"s such 

as this one are particularly very 
rare.  
Frankfurt am Main, 1727. 47 
leaves. Page size: 20 cm. Small 
tear on margin of last page. 
Good condition. New red leather 
binding.
Bibliography: Chava Turniansky 
“Benterchel and Zemiros in 
Yiddish". Alei Sefer 10. 1982. pp. 
15-92.
Provenance: William L. Gross 
Collection

Opening Bid $3,000 Estimate 
Price $5,000-$7,000

Dash Bentchen
Illustrated 

Birkas Hamazon 
& Zemiros  

Frankfurt am Main, 1727

סידור 
השל"ה 
אמשטרדם 

 תק"ב
עותק יפהפה

דפוס שני ס ידור ‘שער השמים‘ 
לכל השנה, כמנהג אשכנז, עם 
סליחות, יוצרות, תהלים ומעמדות, 
הגדה של פסח עם ביאורים, דינים, 
מנהגים והנהגות על דרך הפרד"ס 
אלוקים  איש  החסיד  רבינו  מאת 
 – הורוויץ  הלוי  ישעיה  רבי  קדוש 

השל"ה הקדוש.

Siddur Shaar Hashamayim 
2nd edition complete 

with all prayers including 
Selichos, Yotzros, Tehillim, 
Maamados, and Haggadah 
with commentary based on 
all methods of Torah study, 
and laws and customs in 
Ashkenazic rite by Rabbi 
Yeshaya Halevi Horowitz, 

the Shl"a Hakadosh.

For more information 
and full description 
www.genazym.com
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Amsterdam, 1742
Siddur HaShl"a
Beautiful copy!

Beautiful, 
complete copy

Original 
binding 
with gilded 
engravings

Borders and 
decorative 
leaves and 
petals

Hand painted 
decorated edges

Opening Bid $6,000 Estimate Price $8,000-$12,000
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Sacred Gemara

The 
Chasam 
Sofer's 

Maseches 
Succah

with His 
Handwritten 

Glosses!

Lot continues on next page

 התנאים והאמוראים
למדו עמו יחד

החת"ס זצ"ל זיע"א בלילה היה לומד 
בבית שהיה מכוסה בוילון ואמר להגבאי 
שכשלומד לא יסתכל בפנים. כשהתחיל 
החת"ס ללמוד שמע הגבאי שני קולות 

והסתכל בפנים והתעלף, והיינו שהחת"ס 
כשאמר שם תנא או אמורא הי‘ בעל 

המאמר לומד יחד אתו
וזה לשון קדשו בתורת משה פרשת 
בהעלותך: ‘...עפ"י הירושלמי בשקלים 
כל האומר שמועה בשם אומרו יראה 
כאלו בעל שמועה עומד לנגדו ועל ידי 
זה מתדבק נשמת בעל המימרא באומר 

והוא תיקון לשניהם‘.
כנסת ישראל, ירושלים תשנ"ד עמ‘ תקי"ב
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סכת סוכה קדושה וטהורה, מ
בה למד ויגע קדוש ישראל 
מרנא ורבנא רבינו משה סופר 

אב"ד פרשבורג בעל חתם סופר 
זצ"ל. סימני שימוש רבים וסימני 

שעווה מנרות הפזורים לאורך כל 
דפי הגמרא מעידים שהחת"ס למד 

בגמרא זו זמן רב.
הגהות חתם סופר בכתב יד קדשו
בדרך לימודו עיטר החתם סופר 

את גליונות הגמרא בהגהות 
ובחידושים בעצם כתב יד קדשו. 

בשולי הגליונות שבעה הגהות 
ותיקונים בכתב יד קדשו.

הגהות חתם סופר אלו נדפסו 
לראשונה בש"ס מהדורת וינה 

תר"כ-תרל"ג, על ידי תלמידו הגאון 
רבי אלעזר הלוי איש הורוויץ אב"ד 

וינה, ולאחר מכן בש"ס וילנא.
מסכת סוכה וינה תקנ"ד ]1794[ 

ע"א דף 34.5 ס"מ. עם פסקי תוס‘, 
פסקי הרא"ש ופירוש המשניות 

להרמב"ם. חלק מהשער בדיו 
אדום. ההגהה בדף יב,א מעט 

קצוצה, עם השלמת נייר בשוליים 
ברסטורציה אומנותית. מצב 

משומש, עם מעט חיזוקי נייר 
ישנים, ותיקונים קלים בשוליים 
כנ"ל. כרוך בכריכת עור חדשה 

מהודרת.
]אוסף נכד משפחת החתם סופר[

העמדת נוסח הגהות החת"ס על פי כתב יד קדשו במסכת זו 
על פי עותק מקורי וקדוש זה ניתן ‘לאוקמי גירסא‘ בהגהות החתם סופר הנדפסים.

בהגהות חתם סופר שבדפוס נכתב בדף ל,א: ‘... דשאני לולב שמודים ומשבחים להקב"ה דומיא דקרבן... עכ"ל תוס‘ 
הרא"ש על מסכת פסחים כתב וזה שלא כתוס‘...‘ והנה המילה ‘כתב‘ אין לה ביאור, שהרי הוא כותב עכ"ל תוס‘ 

הרא"ש‘.
אולם בגמ‘ שלפנינו נכתב בעצם כתי"ק של החת"ס: עכ"ל תוספי! הרא"ש על מסכת פסחים כ"י ]-כתב יד[ והיינו 

תוס‘ הרא"ש לפסחים שהיה בידי החת"ס בכתב יד ומעתה הכל מובן ומשה אמת ותורתו אמת.

Personal copy of Maseches 
Succah that belonged to the 

venerable Chasam Sofer, Rabbi 
Moshe Sofer, Av Beis Din of 
Pressburg. The used condition 
of this sefer, along with the wax 
drippings that adorn its pages, 
attest that the tzaddik devoted 
many hours learning from this 
Gemara. 
In the course of his learning, the 
Chasam Sofer adorned the leaves 
of his Gemara with chiddushei 
Torah. The leaves of this Gemara 
boast 7 glosses and amendments 
in his holy hand!
These comments were first 
printed in the Vienna 1860-
1873 Edition of the Shas and 
then subsequently in the Vilna 
Shas.
The present Gemara with the 
original annotations in the 
Chasam Sofer‘s handwriting 
is the source of all printed 
versions of the Chasam Sofer‘s 
Hagahos. 
Maseches Succah. Vienna, 
1794.  Very used, yet its worn 
condition is precisely what 
makes this sefer so precious! 
(Collection of Chasam Sofer‘s 
Grandson)

The sacred leaves of this 
Gemara feature several 
scorch marks and wax 

drippings from the candle 
that the Chasam Sofer 

used to illuminate the holy 
pages during the late night 

hours.

‘זכרו תורת משה‘
 מסכת סוכה של רבן ומאורן של ישראל,

מרנא ורבנא בעל חתם סופר זצ"ל עם הגהות בכתב יד קדשו

Opening Bid $100,000 
Estimate Price 

$150,000-$200,000

יאורים על חמש מגילות )עם הפנים( ב
מאת רבינו משה אלשיך.

א( שושנת העמקים - על שיר השירים.
ב( עיני משה – על מגילת רות.

ג( דברים נחומים – על מגילת איכה.
ד( דברים טובים – על מגילת קהלת.
ה( משאת משה – על מגילת אסתר.
בסוף מגילת אסתר ארבעה ציורים 
חיתוכי עץ מסיפור המגילה. בסוף 

מגילת איכה ציור של אנשים יושבים 
על רצפת בית הכנסת וקוראים איכה או 
קינות - ציור זה הוא חדש ואינו מופיע 

בדפוס ויניציאה.
ספרי האלשיך הק‘ התקבלו בכל 

תפוצות ישראל בקדושה וחיבה יתירה, 
והפכו לאבן יסוד בפרשנות התנ"ך 

ובמוסר השכל היוצא מדברי הנביאים.
פראג שע"ו ]1616[ כב: כב: יח: יח: לא 
דף 32 ס"מ. כל המגילות כרוכות יחד 

בכריכת חצי עור חדשה, מצב טוב. 
הוצאת פראג נדירה מאוד.

The Alshich Hakadosh
on the Five Megillos

Prague, 1617

Commentary on the Five 
Megillos with text of the Megillah 
by Rabbi Moshe Alshich.
1. Shoshanas Ha‘Amakim on 
Shir Hashirim
2. Einei Moshe on Rus
3. Devarim Nechumim on Eichah
4. Devarim Tovim on Koheles
5. Masas Moshe on Esther
The end of Megillas Esther 
features 4 impressive woodcut 
illustrations portraying scenes 
from the megillah. The end 
of Megillas Eichah features a 
drawing of people sitting on the 
floor of a synagogue and reading 
Eichah or Kinos.   
The Alshich‘s commentary 
and writings were universally 
accepted by Jewish 
congregations around the 

world. They are acclaimed as 
fundamental to the study of 
Tanach and beloved for the 
ethics and lessons drawn from 
the teachings of the prophets.
Prague, 1616. 22: 22: 18: 18: 
31 leaves. Page size: 32 cm. All 
Megillos bound together in 
new half-leather binding. Good 
condition. The Prague Edition of 
the Alshich on the Five Megillos 
is very rare.

Opening Bid $1,500
Estimate Price $2,000-$3,000

אלשיך הקדוש על חמש מגילות. פראג שע"ו

 נוהגין לקרוא מגילת קהלת
בשבת חול המועד סוכות

מנהגי מהרי"ל, הובא בהגהות הרמ"א סי‘ תרס"ג ס"ב
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ספר המנהגים - סדר 
ברכות. אמשטרדם תס"ח 

מיניאטורי עם ציורים
סדר ברכות לכל השנה עם 15 ציורים 

פיתוחי עץ מהודרים. נדיר מאוד.
ספרי מנהגים אלו היו בשימוש תדיר 

ונתבלו ברוב הימים, ומכאן נדירותם הרבה. 
בספריה הלאומית בירושלים עותק יחיד, 

חסר 2 דפים. כאן הכל בשלמות.
כולל ברכות לפי סדר מעגל השנה: 

ברכות הבדלה, נר שבת, קידוש, ברכת 
המזון, ברכות הנהנין, עירובי חצרות, 

ספירת העומר, שופר, סוכה, לולב, חנוכה, 
פורים, מילה ונישואין וכן "סדר של 

פסח" עם הגדה של פסח, סדר פדיון 
הבן, וידוי שכיב מרע, צידוק הדין, קריאת 

שמע.
אמשטרדם תס"ח ]1708[ דפוס שלמה 
פרופס. נד דף 12.5 ס"מ. מצב משומש, 

בשני דפים ראשונים שיקומי שוליים 
קלים, בחלק מהדפים שוליים קצוצים 

או סימני קרע מזעריים. כריכת עור 
חדשה נאה.

Order of the blessings for the 
whole year with 15 woodcut 

illustrations.
Extremely rare. This copy is 
100% complete. (Copy in The 
National Library in Jerusalem 
incomplete) )
Includes all the common blessings 
listed according to the order of 
the cycle of the year: Shabbat, 
Sefiras HaOmer, Shofar, Sukkah, 
Lulav, Hanukkah, Purim, order 
of Bris Milah and Marriage, as 
well as the Passover Haggadah.
The instructions are in Hebrew, 
except for the Passover Haggadah, 
where the instructions are in 
Spanish with Hebrew letters.
Amsterdam 1708.  Shlomo Profes 
press. 54 sides 12.5 cm. Used 
condition, on the first two pages 
slight marginal restorations, 
on some pages the margins are 

Sefer HaMinhagim, Illustrated Brachos 
book Miniature Edition. Amsterdam 1708
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cropped or minor tear marks. 
Nice new leather binding.

Opening Bid $10,000 Estimate 
Price $15,000-$20,000

אתרוג הקהל
בעבר לא היו אתרוגים מצויים בשפע 
כמו היום, וכן לא תמיד היו לאנשי 
הקהילה אמצעים לרכישת אתרוג, 
לכן היו קונים מקופת הקהל אתרוג 

שהיה משמש את כל הקהילה. קופסת 
אתרוג זו שימשה את אתרוג הקהל 
והייתה מונחת ושמורה בבית הכנסת 

לשימוש כל הקהל.
בתוך הקופסה מונח אתרוג ישן )לא 
ידוע ממתי( וכן שאריות דקיקות 

של בד פשתן שבו היו עוטפים את 
האתרוגים. 

Magnificent 

Esrog Box 
of Congregation Anshei 

Shalom in Chicago 
1920

Dimensions: Length: 27 cm; width: 16 cm; height: 14 cm

For more information and full description 
www.genazym.com

Opening Bid $5,000 
Estimate Price $6,000-$8,000

46

65



66

ורה נביאים וכתובים עם ניקוד ת
- סט שלם ומפואר - 14 כרכים, 

עם כל השערים בשלמות )16 שערים(, 
הדפסה נאה ומהודרת, הכל כרוך 

בכריכות עור עתיקות זהות, עם 
הטבעות מוזהבות.

נדפס בעיר פאריז על ידי המדפיס 
המלכותי הרשמי רוברט סטפנוס.

שרייבר )Estienne 82( כותב על 
תנ"ך זה: "תנ"ך כיס זה, נחשב מאז 

ומתמיד לאחת הדוגמאות המרשימות 
ביותר לדפוס עברי מתקופת הרנסנס 

הצרפתי... המהדורה נדירה מאוד 
ונמצאת רק לעתים רחוקות שלמה 

ובמצב טוב".
חמישה חומשי תורה: ]146; 123; 88; 

122; 107[ דף
נביאים ראשונים: ]77; 73; 176; 184[ דף
נביאים אחרונים: ]131, 168, 144, 117[ 

דף

כתובים: ]159, 61, 53, 80, 40, 30, 37, 
183[ דף

פאריז ש"ד-ש"ו ]1544-1546[ בגודל: 
10.5 ס"מ, חיתוך דפים מוזהב, סט 

מושלם מצב חדש!
בחמישה חומשי תורה חתימת יד 
החכם רבי שלמה דובנא )תצ"ח-

תקע"ג( חוקר, סופר, בלשן ואספן 
ספרים.

תנ"ך שלם - 14 חלקים. פאריז ש"ד-ש"ו
סט מרשים ומהודר
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A full set of Torah, Nevi’im 
and Kesuvim with nekudos. 

Complete with all 16 title pages. 
This spectacular miniature 
Tanach was printed by the 
famed Parisian printer Robert 
Stefanos, official printer for the 
French monarch. The set boasts 
beautiful type and is bound 
in matching original antique 

leather bindings with gilded 
engravings.

Schreiber (Estienne 82) notes 
that “This pocket Tanach 

has long been regarded as one of 
the most impressive samples of 
Hebrew printing in Renaissance 
France. This edition is seldom 
found in such complete, good 
condition.”

Paris, 1544-1546. Page size: 
10.5 cm. Gilded edges. Complete 
set, over 450 years old!

Opening Bid $8,000 Estimate 
Price $12,000-$18,000

Miniature Tanach in 14-Volumes
Paris, 1544-1546
Original Bindings

67
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Magnificent, 
complete 
set!
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חמישה חומשי תורה. 
אנטוורפן שכ"ו 

חמישה חומשי תורה וחמש מגילות עם 
ניקוד וטעמי המקרא, 'במצוות השר 

בומבירגי'.
עותק מהודר במצב חדש ומושלם, כרוך 
בכריכת קלף מלכותית עם הטבעות של 

דמויות שונות. בשולי הכריכה מוטבע 
התאריך: 1582.

מהספרים הראשונים שנדפסו באנטוורפן. 
בכריכה האחורית אכס ליבריס עתיק 

מהתקופה.
סימני הפרקים נוספו בגליון. סימני 

הפסוקים נוספו במספרים בכתב יד 
בדיו אדום, כמו"כ נוספו בכתב יד אדום 

מספרי העמודים.
אנוירשה-אנטוורפן שכ"ו ]1566[ רע"ה 

דף 17 ס"מ. שער במסגרת מקושטת, 
התיבה הראשונה בכל חומש והמגילות 

עם מסגרת מעוטרת. שוליים יפים.

Chamishah Chumshei Torah 
and Five Megillos with 

punctuation and cantillation 
marks, printed at the order of the 
Minister of Bomberg. 
The Plantin Press Chumash was 
printed by 16th century book 
printer and publisher Christophe 
Plantin. Plantin collaborated 
with the famous Bomberg family, 
acclaimed Venetian printers, 
who furnished him with the fine 
Hebrew typefaces that enabled 
him to print this edition of the 
Chumash.
A magnificent copy in pristine 
condition, ornately bound in rich 

parchment and engraved various 
figures. The bottom of the biding 
is engraved with the year 1582.
Chapter markings were added 
by hand on margins, and verses 
were numbered by hand in red 
ink.
Anvers (Antwerp), 1566. 
275 leaves. Page size: 17 cm.  
Decorative border on title page. 
First word of every chumash and 
megillah encased in decorative 
borders. Pristine condition.
Provenance: Bill Gross Collection

Opening Bid $3,000 
Estimate Price $5,000-$7,000

Chamishah Chumshei Torah with Antique
Artistic Binding. Antwerp, 1566
Magnificent copy! 
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Complete 4-volume set of 
Torah-Nevi’im-Kesuvim 

printed in unique miniature (long 
and narrow) format; all volumes 
leather-bound and preserved in 
antique leather case. The Tanach 
is printed without nekudos.
Attractive complete set, in good 
condition. Thick paper. Gilded 
edges. Antique red leather 
binding with gilded borders 
and ornaments. Preserved in 
matching green leather case 
with interior divided into four 
compartments. All 4 volumes 
have a separate title page. 

Berlin, 1711. Height: 10.7 cm; 
width: 4.7 cm. Torah: [1] 219 
sides, [4]. Nevi’im Rishonim: 187 
sides, [1]. Nevi’im Achronim: 194 
sides, [1]. Kesuvim: 213 sides, [1].
Rare to find this item in such a 
complete, well-kept state.
Owners’ signature in Vol. 
1— “Michael Nadash.” This 
is presumably Rabbi Michael 
Nadash, forefather of the 
distinguished Dushinsky family. 

Opening Bid $3,000 
Estimate Price $5,000-$7,000

Beautiful
Miniature Tanach
Berlin, 1711
4-Volumes

Unique 
Antique 

Case
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Unique, long and narrow format
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Tanach with Yiddish Translation 
Amsterdam, 1687

תנ"ך בתרגום ליידיש. 
אמשטרדם תמ"ז 

עותק שמור ויפה, שער 
מפואר

תורה נביאים וכתובים עם תרגום חדש 
ליידיש על פי גדולי המפרשים, מאת ר' 

יוסף יוזלן וויצנהויזן ובסיועו של רבי שבתי 
משורר בס בעל 'שפתי חכמים'.

על חלקו של בעל 'שפתי חכמים' בתרגום 
ראה בהקדמת המדפיס יוסף עטיאש.

Beautifully preserved copy with 
elaborately illustrated title 

page!
Torah, Nevi’im and Kesuvim with 
one of the first Yiddish translations 
by the great commentator Rabbi 
Yosef Yozelen Witzenhausen, 
with assistance by Rabbi Shabsai 
Meshorrer Bass, author of Sifsei 
Chachamim. The latter’s role in 
this translation is discussed at 
length by the printer Joseph Attias 
in his introduction to the sefer.
The title page is fashioned of 
ornate copperplate engravings. 

The emblem of the Dutch Republic 
is surrounded by images of Moshe 
and Aharon, the Revelation on 
Mount Sinai and the reunion 
between Yaakov and Yosef.
Amsterdam, 1687. Joseph 
Attias Press. [6], 79, 150 leaves. 
Page size: 31 cm. 2 additional 
title pages, one in Latin and one 
in Portuguese. Complete and 
beautifully preserved. 

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000
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hakodesh into English, on behalf of 
American Jewry. His translation of 
the Chumash had a major impact 
on the future of  Orthodox Jews in 
the United States.
Bereishis: 10, 174: 1875, [1] 
side; Shmos: 167:184, [1] 
side; Vayikra: 152: 153 sides 
(including Megillas Esther); 
Bamidbar: 148: 149, [1] side; 
Devarim: 134: 147 sides.
Philadelphia, 1845-6. Page size: 
19 cm. Chumash Bereishis opens 
with a lengthy introduction. The 
end of Chumash Devarim presents 
an index of topics in the Torah. 

Chumash Toras HaElokim
Philadelphia, 1845-6

The original English Jewish translation of the Torah!

Chamishah Chumshei Torah 
with English translation by 

Yitzchak (Isaac) Leeser.
This collector’s 5-volume set of 
Chamishah Chumshei Torah 
presents the Hebrew text of the 
Torah and its English translation 
on facing sides of the age. The 
set was well-preserved and all 
volumes are in good condition.
Isaac Leeser was the first Jew 
to translate the Torah into 
English without referring to 
gentile’s translations. He toiled 
to independently translate the 
Torah from its original lashon 

Every volume boasts 3 title pages 
and an additional title page for the 
Haftaros.
Isaac Leeser (1806-1868) 
emigrated from his native 
Germany to the United States 
where he served for many years as 
a rabbi of Congregation Mikveh 
Israel in Philadelphia. Leeser 
was a vehement opponent of 
secularization and abided strictly 
by halachah.

Opening Bid $6,000 
Estimate Price $8,000-$12,000
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תהלים מיניאטורי עם 'שמוש 
תהלים'. פיסא תקע"ו

ספר תהלים עם תפילות ובקשות לחולים 
ולפרנסה מהחיד"א.

בראשו נדפס ספר 'שמוש תהלים', ספר 
קדמון הכולל סגולות לענינים שונים על פי 

כל פרק ופרק מספר התהלים.
פיסא תקע"ו ]1816[ גודל: 7.5 ס"מ. מט: קעב, 
]4[, 13, ]2[ דף. מצב טוב, כריכת חצי בד ונייר 

שיש חדשה, שמור בתוך קופסה תואמת.

Sefer Tehillim by the Chid”a, with 
special prayers and supplications 

for recovery from illness and for 
prosperity,
Printed in the beginning of this 
Tehillim is Shimush Tehillim,  an 
ancient work listing assorted segulos 
for a variety of matters, based on 
every chapter of Tehillim.
Pisa, 1816. Page size: 7.5 cm. 49: 172, 
[4], 13, [12] leaves. Good condition. 
New binding, with case.

Opening Bid $800 
Estimate Price $1,200-$1,800מכתב רבן של ישראל 

מרן ה'חפץ חיים'. ראדין תרפ"ז
מכתב מאת רבינו ישראל מאיר הכהן בראדין 'למען הקמת הבית 
הגדול הזה ]הישיבה בראדין[ שמרביצים בו תורה יותר מחמישים 

שנה'.
בשולי המכתב חתימת ידו המלאה של החפץ חיים: ישראל מאיר 

הכהן המחבר ספר חפץ חיים ומשנה ברורה.
בין דבריו מזכיר החפץ חיים 'שכל קיומה בעת האחרונה הייתה רק 
על עזרת אחינו באמריקה אשר מן השמים זכו להם להיות מחסה 

ומעוז לתורתינו הקדושה'.
ראדין תרפ"ז ]1927[ נייר מכתבים רשמי של החפץ חיים. 21*28 

ס"מ.
נמכר בקטלוג גנזים מס' 5 מס' 124.

Letter by Rabbi Yisrael Meir HaKohen Kagan 
of Radin, with appeal “For the purpose of 

establishing this great house [the yeshivah in Radin] 
where Torah is being taught for over fifty years!”
In the course of the letter, the Chofetz Chaim 
explains that “Its existence in recent times was fully 
dependent on the help and support of our brothers 
in America whom Shamayim has granted [the 
merit] of becoming the shelter and bastion of our 
holy Torah”.
Radin, 1927 Written on the Chofetz Chaim’s 
personal stationery. Page size: 28x21. Hole punched 
with all text intact. Good condition.
This item was sold at Genayzim Catalog #5 Lot 124. 
At the bottom of the letter the Chofetz Chaim’s full 
autograph: “Yisrael Meir Hakohein, author of sefer 
Chofetz Chaim and Mishnah Berurah.”

Opening Bid $15,000 • Estimate Price $20,000-$25,000

Letter with the holy 
signature of the 

Chofetz 
Chaim

Radin, 1927

Miniature 
Tehillim 
Pisa, 1816

52
מלך 
חפץ 
בחיים

‘זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים‘
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TERMS OF SALE

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, description, and opening bid 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 sale 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.

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 24% commission fee of the Hammer Price (hereinafter: Commission) + Israeli VAT (When 
applied) 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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יושע בן לאדוני אבי  מוה"ח יוסף זלה"ה חונה פה ק"ק קראקא יע"א חותם יום א לסדר בא  אל פרעה תג"ל )1643(

 תשובה מקורית בכתב יד מאת רבי יהושע ב"ר יוסף אב"ד קראקא
בעל מחבר ספר שו"ת פני יהושע וספר מגיני שלמה. ת"ג )1643(

Original Teshuva from The Saintly 
Maginey Shlomo. Dated 1643

Torah with Haftaros 
in 6 volumes 

Amsterdam, 1726

COMPLETE SET IN ORIGINAL 
MAGNIFICENT ARTISTIC BINDINGS



Coming up in our winter auction event

The 
Crown 
Jewel 
of the 
Halachic 
Library
Shulchan Aruch.
Venice 1564

First Edition

Complete

Pristine Condition



של הרה"ק בעל בת עין זי"ע

המנורה
הטהורה

Coming up in our winter event




