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Zalaman Shpitzer, son- in-law of the 
Chasam Sofer eulogized him with the 
words, “It is known that he was ordained 
by the Chasam Sofer and was one of his 
greatest students. He loved and respected 
him greatly.” Harav Avraham Shag-
Zwebner authored Ohel Avraham and 
Drashos Harash.
44 leaves; 88 sides. Autograph. Page size: 
36 x22 cm. Good condition. Few pages 
with creases. 
Some chapters have been published in his 
sefer “Ohel Avrohom”, manuscript hasn’t 
been thoroughly inspected.

Collection of handwritten novellae of 
Harav Avraham Shag-Zwebner, Av Beis 
Din of Kubersdorf.
44 double-sided large leaves. Contains 
about 25 chapters of novellae on various 
talmudic and halachic topics such as: 
mitzvah haba ba’aviera, the time of bein 
hasmashos, muktzeh, and taaroves.
Harav Avraham Shag- Zwebner (1801- 
1876) was a brilliant Torah genius and 
tzaddik. From his youth he was a beloved 
talmid of the Chasam Sofer who said, 
"We haven’t found a talmid chacham as 
great as the Rav of Shatlsdorf." Harav 

Historic ledger from one of oldest 
Jewish communities in Transylvania. 
This official ledger of the Chevra 
Kadisha of the Tomashvar Jewish 
community documents the society’s 
activities between the years 1781-1829 
and contains dozens of handwritten 
lists, signatures, and autographs of 
community Rabbanim, most notably 
among them Harav Dovid Oppenheim 
and Harav Tzvi Hirsh Oppenheim.
The ledger also features the policies, 
standards, and rules of the Chevra 
Kadisha, list of Chevra Kadisha 
members, list of community members, 
and payments to the Chevra Kadisha, 
along with the authorizations of the 
society’s directors and accountants.
Tomashvar, 1829-1829. [5] 183 
leaves. Large, impressive ledger. Page 
size: 36x24cm. Numerous moth 
holes. Original red leather binding.

פנקס היסטורי מאחת הקהילות היהודיות 
העתיקות ביותר בטראנסילווניה.

פנקס.החברה.קדישא.של.קהילת.טעמשוואר.

עם. .]1829-1781[ תקמ"א-תקפ"ט. בשנים.

עשרות.רשימות.וחתימות.בכתיבת.יד.רבני.

הקהילה,.הגאון.רבי.דוד.אופנהיים.ובנו,.רבי.
צבי.הירש.אופנהיים.

הפנקס.כולל.תקנות.וכללי.החברה,.רשימות.

החברים,.רשימת.חברי.הקהילה.והתשלומים.

לחברא.קדישא,.עם.אישורי.ראשי.החברה.
קדישא.ורואי.החשבון.

הגאון רבי דוד אופנהיים היה אב"ד טעמשוואר 
)תק"י-תקפ"א(,.בעל.'נחלת.דוד'.על.התורה,.נינו.
של.הגאון.רבי.דוד.אופנהיים..משנת.תקנ"ח.היה.
רבי.דוד.אב"ד.טעמשוואר..היה.מפורסם.מאוד.
בדורו..נשא.ונתן.עם.החתם.סופר.)יורה.דעה.רכ"ז(.
אב"ד  אופנהיים,  הירש  צבי  רבי  בנו 
טעמשוואר )תקנ"ז-תרי"ט(, משנת.תקפ"א.
אב"ד.טעמשוואר..בשו"ת.חת"ס.נדפסו.שמונה.

תשובות.אליו.
]5[,.183.דף.פנקס.גדול.ומרשים..גודל:.24*36.ס"מ..
נקבי.עש.רבים..כריכת.עור.מקורית.בצבע.אדום.

קונטרס.חידושים.בעצם.כתב.יד.הגאון.הקדוש.רבי.

אברהם.שאג-צוובנר,.אב"ד.קוברסדורף,.מהשנים.
תרט"ו-תרכ"ב.]1855-1862[.

44 דפים גדולים כתובים משני צידי הדף. כולל 
חידושים על כעשרים וחמש סוגיות, חלקן סוגיות 
יסודיות בש"ס כמו: מצווה הבאה בעבירה, זמן בין 
השמשות, סוגיא דמוקצה, סימנים דאורייתא, כל 
קבוע, מין במינו, הפרשת קטן מאיסורים ועוד.

קוברסדורף תרט"ו..44.דף.)88.עמודים(..אוטוגראף..

בודדים. בדפים. טוב.. מצב. ס"מ.. .36*22 גודל:.
קמטים.

כתב.היד.לא.נבדק.באופן.יסודי..חלק.מהסימנים.
נדפסו.בספרו.'אהל.אברהם'.

פנקס חברא קדישא דק"ק טעמשוואר. תקמ"א-תקפ"ט
Ledger of the Chevra Kadisha of Tomashvar. 1781-1829

56.

קונטרס חידושי סוגיות בכתב יד הגאון הצדיק רבי אברהם שאג. תרט"ו

Manuscript of 
Harav Avraham Shaag 

Kobersdorf, 1855

57.
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