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305. ספר הקאנון לאבן סינא - נאפולי, רנ"ב - אינקונבולה - חמשה כרכים - מהדורה יחידה
ספר הקאנון, תרגום עברי של ספר הרפואה, מאת הרופא והפילוסוף המוסלמי אבן סינא. ]נאפולי, דפוס עזריאל בן יוסף אשכנזי גונצנהוזר, רנ"ב 

1491-1492[. מהדורה יחידה בעברית. חמישה כרכים.
ספר הקאנון )או: הקאנון הגדול, במקור: אלקאנון פי אלטב( - אנציקלופדיה רפואית מונומנטאלית שנכתבה על יד הרופא והפילוסוף המוסלמי 
לגורמי  האנושי,  הגוף  למבנה  מעמיקה  התייחסות  וכולל  ספרים,  לחמישה  מחולק  החיבור  ה-11.  במאה   ,)980-1037   ;Avicenna( סינא  אבן 

המחלות השונות, ולדרכי הטיפול האפשריות בהן )עם התייחסות נרחבת לתרופות(.
הספר תורגם לשפות רבות, ובמשך מאות שנים שימש כמקור מרכזי ללימוד רפואה באירופה. את רובו של החיבור תרגם לעברית ר' נתן המאתי, 
אך את הספר הראשון וכפי הנראה מספר חלקים נוספים בספרים האחרים, תרגמו גם ר' זרחיה בן יצחק מברצלונה ור' יוסף בן יהושע הלורקי. 

לספר הקאנון נודעה השפעה על חכמי ישראל - ראה מסגרת. 
הדפסה באותיות מרובעות, בשתי עמודות. תאריך ההדפסה הוא על פי הקולופון )החסר בעותק שלפנינו(, שמופיע במקור בסוף הכרך השני.

ותרגומים,  ביאורים  ההגהות:  תוכן  הכרכים.  בכל  רבים,  ורישומים  כותבים,  ממספר  רהוטה,  ספרדית  בכתיבה  קצוצות(  )חלקן  רבות  הגהות 
תיקונים, הוספות וחידושים. בספר ד' מספר הגהות הפותחות בראשי התיבות "ד"ת".
חתימות הגאון רבי שמואל העליר ]אב"ד צפת[ בכרך השני, בשני דפים )]19[, ]40[(.

חמישה כרכים. ]438[ דף סך הכל. במקור: ]480[ דף. חסרים 42 דף. פירוט הדפים בכל אחד מן הכרכים:
כרך ראשון )ספר א'(: ]57[ דף. חסרים 13 דפים )במקור: ]70[ דף(. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ב-ח8 )חסר קונטרס ]1[ לא ממוספר בן 4 דפים, מהם 

דף ראשון חלק, וחסר קונטרס א בן 8 דפים(, ט1 )חסר דף אחרון - דף חלק(.
כרך שני )ספר ב'(: ]55[ דף. חסרים 21 דפים )במקור: ]76[ דף(. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[1 )חסרים דפים ראשון, שני, רביעי וחמישי, ודף 
שישי - דף חלק(, א7 )חסר דף אחרון(, ב-ג8, ד7 )חסר דף שני(, ה5 )חסרים דפים רביעי, חמישי ודף אחרון(, ו6 )חסרים דף ראשון ודף אחרון(, ז3 

)חסרים דפים שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי(, ח6 )חסרים דף שלישי ודף רביעי(, ט4 )חסרים שני הדפים האחרונים(.
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כרך שלישי )ספר ג'(: ]188[ דף. חסרים 6 דפים )במקור: ]194[ דף(. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[7 )חסר דף ראשון - דף חלק(, א10, ב-ח8 )בקונטרס 
ג נכרך הדף הראשון שלא במקומו, לאחר הדף השביעי(, ט4 )חסרים דפים שלישי, רביעי, חמישי ושישי(, י-כב8 )דף ראשון של קונטרס יב, יתכן 

והושלם מעותק אחר(, כג7 )חסר דף אחרון - דף חלק(.
כרך רביעי )ספר ד'(: ]96[ דף. ספר שלם. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[6, א-י8, יא6, יב4. ארבעה דפים ראשונים ושני דפים אחרונים של הכרך 

יתכן והושלמו מעותק אחר.
כרך חמישי )ספר ה'(: ]42[ דף. במקור: ]44[ דף. חסרים 2 דפים. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[7 )חסר דף ראשון - דף חלק(, א-ד8, ה3 )חסר דף 

אחרון(. 
נייר מנותק(. 28.5-29.5 ס"מ.  דפי הטקסט החסרים בכל הכרכים הושלמו בצילום )הדף האחרון של הכרך החמישי הושלם גם בכתב-יד, על 
שוליים רחבים בחלק מהכרכים. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון ושלישי במצב טוב-בינוני. כרך שני, רביעי וחמישי במצב בינוני. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. בכרך הרביעי כתמי רטיבות רבים ועקבות רטיבות בדפים האחרונים. עקבות רטיבות עם סימני פטריה ועובש בחלק מהדפים 
בכרך השני ובכרך החמישי. בלאי. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. סימני עש רבים בחלק מהדפים בכרך השלישי 
והרביעי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )קרעים רבים חסרים בכרך השני, במספר דפים הושלם הטקסט 
החסר בצילום(. במקומות שונים )במיוחד בכרך הרביעי אך גם במקומות נוספים( קרעים גדולים חסרים בשולי הדפים, משוקמים בהשלמות נייר 

)יתכן ודפים אלו הושלמו מעותקים אחרים(. כריכות חדשות )אחידות(. הכרכים נתונים בקופסה. 
המדפיס יוסף גונצנהויזר ייסד בשנת רמ"ז לערך, בית דפוס עברי בעיר נאפולי, ובמשך חמש השנים הבאות, הדפיס שם יחד עם בנו עזריאל כ-13 

ספרים. ראה: י' יודלוב, תעודה בדבר מכירת ספרי אינקונבולה בנאפולי במאה החמש עשרה, אסופות, י, ירושלים תשנ"ז, עמ' עד-פז.

פתיחה: $30,000 
הערכה: $40,000-50,000 
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ספר הקאנון - החיבור הרפואי המקיף של אבן סינא, שהשפעתו היתה גדולה על חכמי ישראל

ספר הקאנון )במקור: אלקאנון פי אלטב( - אנציקלופדיה רפואית מונומנטאלית שנכתבה על יד הרופא והפילוסוף המוסלמי 

אבן סינא )Avicenna;  980-1037(, במאה ה-11.

ליד  בכפר  באיראן,  מוסלמית  למשפחה  נולד  סינא(  אבן  אבן-עבדאללה  אל-חוסיין  עלי  אבו  המלא:  )ובשמו  סינא  אבן 

בוכרה, בשנת 980. בילדותו עבר לבוכרה, ומאז החל בלימודי דת, פילוסופיה ורפואה, עד שהגיע לשליטה בכל המדעים. 

שימש כרופא של שליט בוכרה ובהמשך של שליטים נוספים באיראן. מת בשנת 1037. בין מאות החיבורים שכתב בכל 

ענפי המדע, בולט חיבורו הגדול - "הקאנון", ובשמו המלא "אלקאנון פי אלטב" )חוקת הרפואה(, המשמש כאנציקלופדיה 

הגוף  למבנה  התייחסות מעמיקה  וכולל  ספרים,  לחמישה  מחולק  החיבור  והערבים.  היוונים  מקיפה המלקטת מחכמת 

יחד עם סגנונו הבהיר  ולדרכי הטיפול והתרופות המתאימות להן. האיסוף המקיף,  האנושי, לגורמי המחלות השונות, 

וסידורו המופתי של הספר, הפכו אותו מיד לאחר הופעתו לספר השימושי הנפוץ ביותר בעולם הרפואה הערבי והאירופי 

עד למאה ה-18.

יהודים רבים בהגותו, אך לא פחות מכך גם בתחום הרפואה.  גדול, השפיע על  והוגה  גם פילוסוף  אבן סינא, שהיה 

בתחום ההגות אמנם הסתייג ממנו הרמב"ם, אך בתחום הרפואה הזכיר אותו בשמו כמה פעמים בספריו הרפואיים. 

בדומה לכך, רבי שם טוב אבן פלקירה, בן המאה ה-13, שחיבר בעצמו ספרי רפואה, כותב לתלמיד המבקש ללמוד 

רפואה: "ספרי אבוקראט טובים מאד... וספרי בן סינא מדוקדקים ומחכימים פתאים, ולא יבינום אלא החכמים אשר 

בזאת החכמה ובחכמת ההגיון בקיאים" )ראה כתבים רפואיים, א, עמ' 13-14(. כך גם רבי ידעיה הפניני הבדרשי )בעל 

"בחינת עולם"(, שהתפרסם כרופא, כתב פירוש והערות לספר הקאנון של אבן סינא, אשר הועתקו כמה פעמים, ונשמרו 

בכמה כתבי-יד.

מרבית המחברים היהודים בספרד ובפרובנס למדו את הספר במקורו הערבי, אך רופאי איטליה נתקלו בקשיי שפה ועל 

)כלומר  בן אליעזר המאתי  )גד(  נתן  ר'  נזקקו לתרגום הספר לעברית. הראשון שתרגם את הספר הוא ככל הנראה  כן 

מהעיר Cento = מאה(, שנולד בסוריה ואחר כך עבר לרומא )1283(, אשר תרגם כמה ספרי רפואה חשובים, ביניהם גם 

את הקאנון עם המפתח שלו. במקביל אליו, וכמשלים את תרגומו, פעל גם ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן מברצלונה, 

שחי אז ברומא )1283(, ותרגם או תיקן את תרגום המאתי, אך כנראה לא הספיק לתרגם מעבר לשני הספרים הראשונים 

של הקאנון. מאה שנים מאוחר יותר )לפני 1402(, עם ירידת ידיעת הערבית גם בספרד, תרגם ר' יוסף אבן ביבאש הלורקי 

מחדש את הקאנון )ויש אומרים שעיבד את תרגום המאתי( וכתב עליו פירוש, אך גם הוא הספיק לתרגם רק את הספר 

הראשון ואת חלקו הראשון של הספר השני. ]יצוין כי רבי משה אבן תיבון בנו של רבי שמואל הנודע, שתרגם כמה מספרי 

הרפואה של הרמב"ם, תרגם את 'קיצור הקאנון' לאבן סינא הנקרא בפיו "הסדר הקטן"[.

מאה שנים נוספות לאחר מכן, בשנת רנ"ב )1491( ראה הספר את מכבש הדפוס, אצל המדפיס עזריאל בן יוסף בנאפולי 

יחסית לשאר האינקונבולות העבריות, מלמד על חשיבותו של  גדול,  שבאיטליה. העובדה שניגשו למפעל הדפסה כה 

הספר בעיני הציבור היהודי. במחקר נכתב בדרך כלל שהספר הנדפס מבוסס על תרגומו של הלורקי, אך לדברי חיים 

רבין, שערך מחקר השוואתי, נוסח הדפוס מבוסס בעיקר על נוסח המאתי, ורק לעתים הוא בוחר בנוסח זרחיה או הלורקי. 

לדבריו, לעתים הוא גם סוטה משלושת הנוסחים, מסיבות שאינן ברורות. למעשה נוצרה כאן כעין מהדורה בפני עצמה, 

נתן  הוא מאת  כי התרגום  נרשם  זאת,  לעומת  )במפעל הביבליוגרפיה,  זו  עבודה  מי המלומדים שביצעו  יודעים  ואיננו 

המאתי, אך לפחות ספר א ומאמר א של ספר ב הם בתרגומו של יוסף בן יהושע הלורקי(.

)להרחבה ראה: א' אליהו, 'פילוסופיה', האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות, ירושלים תשע"ח, עמ' 459-461; 

ז' מונטנר, כתבים רפואיים, א-ב; הנ"ל, 'לקורות הלשון העברית כשפת הלימוד בחכמת הרפואה', לשוננו, י, 

ב-ג, תרצ"ט; ח' רבין, 'תולדות תרגום ספר הקאנון לעברית', מלילה, 4-3 )תש"י(, עמ' 132-147(.
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305. The Canon of Medicine by Ibn Sina – Naples, 1491-1492 – Incunable – Five Volumes – Only 
Edition
The Canon of Medicine, Hebrew translation of the medical encyclopedia by the Muslim physician and 
philosopher Ibn Sina. [Naples: Azriel son of Joseph Ashkenazi Gunzenhauser, 1491-1492]. Only Hebrew 
edition. Five volumes.
The Canon of Medicine (HaKanon HaGadol, originally: al-Qānūn fī al-Ṭibb) – monumental medical 
encyclopedia compiled by the Muslim physician and philosopher Ibn Sina (Avicenna; 980-1037) in the 11th 
century. The work is divided into five books, and includes an in-depth overview of the human body, the causes 
of various ailments and possible methods of treatment (with extensive description of medical substances).
The book was translated into many languages, and for centuries served as the main textbook for the study of 
medicine in Europe. Most of the work was translated to Hebrew by R. Nathan of Cento (HaMe'ati), yet the 
first book and presumably several sections of other books were translated by R. Zerachia son of Yitzchak of 
Barcelona and R. Yosef son of Yehoshua of Lorca (Lorki). The Canon is known to have had on impact on Torah 
scholars – see Hebrew sidebar.
Square script, in two columns. Date of printing according to colophon (lacking in present copy), originally 
found at end of second volume.
Many glosses (some trimmed) in cursive Sephardic script, by several writers, and many inscriptions, in all 
volumes. Contents of the glosses include commentaries and translations, emendations, additions and novellae.
Signatures of R. Shmuel Heller (rabbi of Safed) in two places in vol. II.
Five volumes. Altogether [438] leaves. Originally: [480] leaves. Lacking 42 leaves.
Vol. I (Book I): [57] leaves. Lacking 13 leaves (originally: [70] leaves). Collation: ii-viii8 (lacking [1] unnumbered 
4-leaf gathering, including one blank leaf, and lacking gathering i of 8 leaves), ix1 (lacking final blank leaf).
Vol. II (Book II): [55] leaves. Lacking 21 leaves (originally: [76] leaves). Collation: [1]1 (lacking leaves 1-2, 4-6 
(leaf 6 blank), i7 (lacking final leaf), ii-iii8, iv7 (lacking leaf 2), v5 (lacking leaves 4-5 and 8), vi6 (lacking first and 
last leaves), vii3 (lacking leaves 2-6), viii6 (lacking leaves 3-4), ix4 (lacking final two leaves).
Vol. III (Book III): [188] leaves. Lacking 6 leaves (originally: [194] leaves). Collation: [1]7 (lacking leaf 1 – blank), 
i10, ii-viii8 (first leaf of gathering iii bound out of sequence, after leaf 7), ix4 (lacking leaves 3-6), x-xxii8 (first leaf 
of gathering xii possibly supplied from a different copy), xxiii7 (lacking final blank leaf).
Vol. IV (Book IV): [96] leaves. Complete. Collation: [1]6, i-x8, xi6, xii4. First four and final two leaves of volume 
possibly supplied from a different copy.
Vol. V (Book V): [42] leaves. Originally: [44] leaves. Lacking 2 leaves. Collation: [1]7 (lacking first blank leaf), 
i-iv8, v3 (lacking final leaf).
All lacking leaves of text were replaced in photocopy (final leaf of vol. V replaced in handwriting as well, 
on separate leaf). 28.5-29.5 cm. Some volumes wide-margined. Condition varies. Vols. I and III in good-fair 
condition. Vols. II, IV and V in fair condition. Stains, including dampstains. Vol. IV with many dampstains 
and traces of past dampness to final leaves. Traces of past dampness and mold to some leaves of vols. II and 
V. Wear. Worming affecting text, mostly repaired with paper. Extensive worming to some leaves of vols. III 
and IV. Tears, including open tears affecting text, repaired with paper (many open tears to vol. II; missing text 
on several leaves replaced in photocopy). In various places (particularly in vol. IV but also in other places), 
large marginal open tears repaired with paper (these leaves may have been supplied from other copies). New 
bindings (matching). Slipcased.

Opening price: $30,000
Estimate: $40,000-50,000
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306. מקראות גדולות - ונציה, רע"ח - מהדורת המקראות הגדולות הראשונה - דפוס בומברג - ארבעה כרכים - הגהה 
שבתאית בכרך הרביעי

מקראות גדולות, תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים, עם המפרשים. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רע"ח ]1517[. ארבעה כרכים.
מהדורה ראשונה של מקראות גדולות. מהדורה זו מהווה ציון דרך חשוב ומשמעותי בתולדות הדפסת התנ"ך, והישג רב חשיבות ראשון למדפיס 

דניאל בומברג.
במהדורה שלפנינו נדפס לראשונה הטקסט התנכ"י בליווי מפרשים רבים )חלקם מופיעים כאן לראשונה בדפוס(. כמו כן, מהדורה זו כוללת מספר 
חידושים תוכניים וסגנוניים חשובים: מספור הפרקים באותיות עבריות, המופיע כאן לראשונה בתנ"ך עברי; חלוקת הספרים שמואל, מלכים, 
עזרא ונחמיה ודברי הימים לשני ספרים )חלוקת ספר שמואל לשניים צוינה בהערה: "כאן מתחילים הלועזים ספר שני של שמואל והוא שני של 
מלכים אצלם"; וכן חלוקת ספר מלכים: "כאן מתחילים הלועזים ספר מלכי' רביעי"; עזרא ונחמיה נדפסו ברציפות, כספר אחד, אך בקצה השורה 
האחרונה של עזרא צוין באות קטנה: "ספר נחמיה", ומשם מתחילה ספירה חדשה של הפרקים(; הדפסה ראשונה של התרגום הירושלמי על 

התורה )מופיע בסוף חלק כתובים( והדפסות ראשונות של התרגומים לספרי הנביאים. 
עורך המהדורה הוא המומר פליכס פראטנסיס, והוא הקדיש אותה לאפיפיור ליאו העשירי )ההקדשה מופיעה בחלק מהעותקים מעבר לדף השער 

של החלק הראשון, החסר בעותק שלפנינו(.
בעקבות מהדורה זו נדפסה בדפוס בומברג, מספר שנים מאוחר יותר, המהדורה הנודעת של מקראות גדולות, בגרסה מורחבת יותר ועם נוסח 

המסורה, בעריכתו של יעקב בן חיים ן' אדוניהו.
הפירושים השונים המופיעים במהדורה שלפנינו:

החומש עם תרגום אונקלוס ועם פירוש רש"י; נביאים ראשונים ואחרונים עם תרגום יונתן בן עוזיאל ועם פירוש הרד"ק; תהלים עם תרגום ארמי 
ופירוש הרד"ק; משלי עם תרגום ארמי ועם פירוש קב ונקי; איוב עם תרגום ארמי ועם פירוש הרמב"ן ורבי אברהם פריצול; חמש מגילות עם 
תרגום ארמי ועם פירוש רש"י; דניאל עם פירוש הרלב"ג; עזרא עם פירוש רש"י וילקוט שמעוני; דברי הימים עם פירוש רש"י וילקוט שמעוני; 

תרגום ירושלמי על החומש ותרגום שני על מגלת אסתר.
נוספו גם )בסוף הכרך הרביעי(: לוח ההפטרות לפי כל המנהגים; י"ג עיקרים לרמב"ם; מצוות עשה ולא תעשה לרבי אברהם ן' חסאן הלוי; דקדוקי 

הטעמים לרבי אהרן בן אשר; ההבדלים שבין בן אשר ובין בן נפתלי; ורשימת התקופות של כ"ד ספרי התנ"ך.
בסוף ספר תהלים עם פירוש הרד"ק, מופיע דף: "אלו הן התשובות שעשה רד"ק לנוצרים על קצת מזמורים וגם ההקשים שחבר עליהם..." )דף 

זה אינו מופיע בחלק מהעותקים(.
בסוף ספר דברי הימים קולופון המדפיס דניאל בומברג )ראה מסגרת(. ככל הנראה עבודת ההדפסה החלה כבר בשנת רע"ה והסתיימה בכסלו 

רע"ח )ראה: הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, עמ' 28(.

דניאל בומברג - "ראש המדפיסים" מוונציה

דניאל בומברג )בומבירגי; 1475-1549(, גדול מדפיסי הספר העברי במאה הראשונה לתולדות הדפוס, נולד לסוחר נוצרי מן העיר אנוירשה 

)אנטוורפן, בלגיה(. בגיל צעיר עזב את עיר הולדתו והתיישב בוונציה )איטליה(, שם הקים את בית הדפוס העברי הראשון בעיר. למרות 

היותו לא-יהודי, היה דניאל בומברג המדפיס העברי החשוב ביותר במאה ה-16 ונודעה לו השפעה מכרעת על התפתחות הדפוס העברי 

ועל מדפיסים אחרים בדורו ובדורות שאחריו. החל משנת רע"ו )1516( עד שנת ש"ט )1549( הדפיס בומברג קרוב למאתיים וחמישים כותרים 

עבריים, בהם ספרי היסוד החשובים ביותר, שעלו לראשונה על מזבח הדפוס בהידור ובשלמות בבית דפוסו. בומברג היה הראשון שהדפיס את 

התלמוד הבבלי בשלמותו, הראשון שהדפיס את התלמוד הירושלמי והראשון שהדפיס את מהדורת התנ"ך המכונה "מקראות גדולות". עד 

שנת ש"ג )1543( היה בומברג המדפיס העברי היחיד בוונציה, ורק בעקבותיו הוקמו בעיר בתי דפוס עבריים נוספים, בידי יזמים נוצרים שקינאו 

בהצלחתו. בין מתחריו המפורסמים היו המדפיסים מארקו אנטוניו יושטיניאן ואלויזי ברגאדין )המאבקים המסחריים בין השניים האחרונים, 

יושטיניאן וברגאדין, הביאו לגזירת שריפת התלמוד בשנים שי"ג-שי"ד 1553-1554(. בזכותו של בומברג הפכה ונציה למעצמת דפוס עברי.

הספרים שיצאו מבית הדפוס של בומברג נודעו ביופיים ובהידורם, ונעשו דוגמה לחיקוי לדורות של מדפיסים. בבית הדפוס נעשה שימוש 

בנייר ובדיו איכותיים במיוחד, ובסדר אותיות נקי ומדויק. יופיו ואיכותו של הדפוס היו, כנראה, אחת מסיבות ההצלחה של בומברג. גם 

האותיות שעיצב נודעו ביופיין, והמדפיסים שאחריו השתבחו כי ספריהם מודפסים "באותיות הבומבירגי".
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הגהות מכמה כותבים בכרך הרביעי. בסוף ספר דניאל, הגהה קבלית ארוכה במיוחד )וקצוצה(, כפי הנראה עם תוכן שבתאי )מזכיר גימטריא של 
"תשבי צבי" - ראה חומר מצורף(, מתוארכת לשנת ת"ל. כולל חישוב הקץ לתקופת השנים תל"ה-ת"מ, וענין האותיות מנצפ"ך.

מחיקות צנזורה רבות בדיו, ובגירוד מילים מהנייר )חלקן הושלמו בכתב-יד(. חתימות ורישומי צנזורה בדף האחרון של הכרך הרביעי.
ארבעה כרכים. תורה: ]97[ דף )דפים ]37[-]133[(. חסרים 36 דפים ראשונים ודף אחרון )דף חלק במקור(. נביאים ראשונים: ]119[ דף. חסר דף 
אחרון )דף חלק במקור(. נביאים אחרונים: ]180[ דף. כתובים: ]233[ דף. חסרים 4 דפים חלקים במקור )דף ]70[, בסוף תהלים; דף ]166[, בסוף 
אסתר; דף ]214[, בסוף דברי הימים; דף ]230[, אחרי "לוח כל ההפטרות"(. הדף האחרון בכרך כתובים, עם רשיון ההדפסה מאת האפיפיור משנת 
1515, אינו מופיע בעותק שלפנינו. הוא מופיע רק בחלק מהעותקים, שהיו מיועדים מלכתחילה לנוצרים )בחלקם מופיעה גם ההקדשה לאפיפיור(.
כרך ראשון: 33.5 ס"מ. כרכים שני-רביעי: 35.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון וכרך שני במצב בינוני עד בינוני-טוב. כרך שלישי וכרך 
רביעי במצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתמים גדולים בדפים האחרונים של הכרך הרביעי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות 
נייר )עם השלמה בכתב-יד באחד מהדפים בכרך האחרון(. בכרך הראשון קרעים חסרים בשולי דפים רבים, ללא  בטקסט, משוקמים במילוי 
פגיעה בטקסט. בכרך השני קרעים חסרים גדולים בשולי כ-12 מהדפים הראשונים, ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים 
במילוי נייר. דף השער של הכרך השני מנותק )בגודל שונה, כפי הנראה הושלם מעותק אחר(, עם סימני עש רבים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים ברובם במילוי ובהדבקות נייר. כרך ראשון בכריכה ישנה, שלושת הכרכים האחרים בכריכות עור חדשות.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 8.

פתיחה: $25,000 
הערכה: $40,000-50,000
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306. Mikraot Gedolot – Venice, 1517 – First Mikraot Gedolot Edition – Printed by Bomberg – Four Volumes 
– Sabbatian Gloss in Volume Four
Mikraot Gedolot, Torah, Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim, with commentaries. Venice: Daniel 
Bomberg, 1517. Four volumes.
First edition of Mikraot Gedolot. This edition marks an important and significant milestone in the history of the 
printing of the Bible, and is a first major achievement of the printer Daniel Bomberg.
In this edition, the text of the Bible is printed for the first time accompanied by many commentaries (some printed 
here for the first time). Likewise, this edition includes several important innovations: chapter numbers in Hebrew 
characters, appearing here for the first time; the division of Shmuel, Melachim, Ezra Nechemiah and Divrei HaYamim 
into two books; first printing of Targum Yerushalmi on the Torah and first printing of the Targums to the books of 
Neviim.
The editor of this edition was the apostate Felix Pratensis, and he dedicated it to Pope Leo X (dedication appears in 
some copies on verso of title page of part I, lacking in the present copy).
Added at the end of vol. IV: Targum Yerushalmi on the Chumash; Targum Sheni on Esther; table of Haftarot according 
to all customs; Rambam's 13 principles of faith; positive and negative commandments by R. Avraham ibn Hassan 
HaLevi; Dikdukei HaTaamim by R. Aharon son of Asher; variants between Ben-Asher and Ben-Naftali; and list of 
eras of each of the 24 books of the Bible.
Leaf at the end of the Book of Tehillim with Radak's commentary, with Radak's anti-Christian comments to Psalms 
(appears in some copies only).
Glosses by several writers in vol. IV. Particularly lengthy kabbalistic gloss (trimmed) at end of Book of Daniel, dated 
1670, with presumably Sabbatian content (mentions the numerical value of "Tishbi Tzvi" – see enclosed material). 
Includes eschatological calculations for the years 5435-5440 (1674-1680), and the meaning of the final letters.
Many words deleted with ink and scraped off by censor (partially replaced in handwriting). Censor's signatures and 
inscriptions on final leaf of vol. IV.
Four volumes: Torah: [97] leaves (leaves [37]-[133]). Lacking first 36 leaves and final leaf (blank). Neviim Rishonim: 
[119] leaves. Lacking final leaf (blank). Neviim Acharonim: [180] leaves. Ketuvim: [233] leaves. Lacking 4 blank leaves 
(leaf [70] at end of Tehillim, leaf [166] at end of Esther, leaf [214] at end of Divrei HaYamim, leaf [230] after table of 
Haftarot). Final leaf of Ketuvim, with printing license from Pope dated 1515, not present in this copy. It appears only 
in copies originally intended for Christians (some include a dedication to the Pope).
Vol. I: 33.5 cm. Vols. II-IV: 35.5 cm. Condition varies. Vols. I and II in fair to fair-good condition. Vols. III and IV in 
good-fair condition. Stains, including dampstains. Large stains to final leaves of vol. IV. Tears, including open tears 
affecting text, repaired with paper (with handwritten text replacement on one leaf in last volume). Marginal open 
tears to many leaves of vol. I, not affecting text. Large marginal open tears to first 12 leaves of vol. II and to other 
leaves, affecting text in several places, repaired with paper. Title page of vol. II (of different size, presumably supplied 
from another copy) with extensive worming, detached. Worming affecting text, mostly repaired with paper. Vol. I 
with old binding, other three vols. with new leather bindings.

Opening price: $25,000
Estimate: $40,000-50,000

ראשית דפוסו של דניאל בומברג בוונציה

כרכי המקראות גדולות היו הכותר העברי השני שהדפיס דניאל בומברג בוונציה. הדפסתם הסתיימה בראשית שנת רע"ח )1517(. קודם 

להם הדפיס בומברג חמשה חומשי תורה עם חמש מגילות והפטרות )בשנת רע"ז(. 

בסוף ספר דברי הימים של המקראות גדולות )שלפנינו(, מופיע קולופון בשמו של בומברג, הכתוב בשפה עברית-מליצית, והיא תעודה 

חשובה לתולדותיו של מדפיס נודע זה: "אמר דניאל בן קרניאל בומבירגי מאנוירשא הדר היום בויניציאה... הנה מנעורי גדלני הטבע כאב 

לעורר נפשי החסרה והצעירה לאוהב החכמה ואוהביה... ואנכי צעיר השכל רפה התבונה משולל מהשלימות, מ"מ במציאותי זה אשר 

בראני ה' ואם מך הוא את העיון בחרתי לאח לי ואל החכמה אמרתי אחותי את אם אזכה בה. וכאשר התבוננתי בקוצר ערכי כי תורת ה' 

תמימה משיבת נפש, לה לבדה משפט הבכורה להאיר כל אנוש אשר הוא חי... על כן בחרתי אם אוכל להתבונן בחלקיה עם אחזת ריעים 

חברים מקשיבים ומיודעים, ולאהבתי אותה מאשר חנן ה' אותי, הקימותי אצלי אומנים חכמים ויקרים להדפיסה בדפוס באופן שלם וישר, 

תורה ונביאים וכתובים, עשרים וארבעה המה מטיבי לכת, עם התרגום לכלם למיניהם במקומותם ובמושבותם, ופירושים נפרדים להם 

למשפחותם לגוייהם... וידעתי כי ה' יודע כי לא מנעתי ממנה דבר, להשלים חלקיה בהשתדלות נמרץ, ולא עצרתי כחי וכספי להגיעה אל 

מחוז חפצי, כיד ה' הטובה עלי כי ממנו הכל, ואברך הוא אשר עזרני עד כה להשלימה... שנת רע"ח לפ"ק ביום כ"ז לחדש כסליו, ברוך נותן 

ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה".
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תלמוד בבלי - ונציה, ר"פ-רפ"ג - המהדורה הראשונה של התלמוד שנדפסה בשלמות בדפוס בומברג

אחת מגולות הכותרת במפעל הדפוס של בומברג, וכנראה ההישג הגדול ביותר שלו, היתה הדפסת התלמוד הבבלי. קודם לכן 

נדפסו מסכתות בודדות של התלמוד בספרד )לפני הגירוש( ולאחר מכן בבית הדפוס של משפחת שונצינו, אך מהדורת בומברג 

היא המהדורה הראשונה שבה נדפס התלמוד כולו בשלמותו, מסדר זרעים ועד סדר טהרות. מהדורה מפורסמת זו )"דפוס ונציה"( 

מיוחד  רישיון  בומברג  השיג  הדפסתה  לצורך  בעקבותיה.  שבאו  הש"ס  מהדורות  לכל  בסיס  והיוותה  ה"אם"  למהדורת  הפכה 

מהאפיפיור לאו העשירי ושכר מלומדים ומגיהים יהודיים, שיעזרו לו להוציא מהדורה מתוקנת ומושלמת. לצורך כך ריכזו את כל 

כתבי היד שהצליחו להשיג כדי להוציא נוסח מדויק ככל האפשר. במסגרת זו נעשה שימוש בכתבי-יד שונים של התלמוד, של 

פירוש רש"י, תוספות והרא"ש. מסיבה זו יש לנוסח מהדורה זו חשיבות גדולה. בנוסף, מהדורה זו נקיה כמעט לחלוטין משיבושי 

צנזורה, בשונה מהמסכתות שנדפסו קודם לכן ע"י המדפיסים לבית שונצינו.

מדובר היה בפרויקט אדיר ממדים, שכלל התקנת הנוסח מתוך כתבי-יד, הגהתו והדפסתו, והוא נעשה במהירות חסרת תקדים. 

בתוך פחות משלוש שנים, משנת ר"פ עד חודש כסלו רפ"ג, נדפס התלמוד במלואו, לפי הסדר הזה: בשנת ר"פ נדפסו המסכתות 

ברכות, שבת, יומא, קדושין, סוטה, סנהדרין, מכות, עבודה זרה ונדה. בשנת רפ"א נדפסו המסכתות ביצה, חגיגה, מועד קטן, ראש 

השנה, סוכה, תענית, מגילה, כתובות, גיטין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות, הוריות, עדיות, אבות וחולין. בשנת 

רפ"ב נדפסו המסכתות שקלים, סדר זרעים, עירובין, יבמות, נדרים, נזיר, מנחות, תמורה, זבחים, כריתות, בכורות, ערכין, סדר 

קדשים עם פירוש הרמב"ם, סדר טהרות עם פירוש הרמב"ם והלכות קטנות להרא"ש. בשנת רפ"ג, בין החודשים תשרי וכסלו, 

נדפסו המסכתות מעילה, קנים, תמיד, מדות, שמחות, כלה וסופרים, ובכך נשלמה הדפסת התלמוד. על מסכת פסחים לא נרשם 

פרט השנה, ויתכן שהיא הראשונה שנדפסה.

עימוד הדף במהדורת בומברג קבע את צורתו הטיפוגרפית של דף הגמרא )"צורת הדף"( לדורות. במהדורה זו הופיע לראשונה 

מספור הדפים המוכר לנו כיום, שנהג בכל המהדורות שבאו אחרי מהדורת ונציה, עד למהדורת ש"ס וילנא והמהדורות שנדפסות 

שונים  עדיין  והעימוד  הדפים  סדר  שבה  לפנינו(,  )המופיעה  הראשונה  המהדורה  של  ברכות  מסכת  היתה  דופן  יוצאת  בימינו. 

מ"צורת הדף" המוכרת לנו כיום.

בראש  איכותית.  ובדיו  וברור,  מרווח  אותיות  בסידור  איכותי,  נייר  על  המסכתות  נדפסו  בומברג,  של  הדפוס  לתוצרת  כיאה 

המסכתות נוסף דף שער מינימלי. ובפתיחת כל מסכת באה התיבה הראשונה בקישוט דפוס פרחוני. בסוף המסכתות נדפסו בדרך 

כלל "פסקי תוספות" ופירוש המשניות להרמב"ם. במהדורה זו אף נוספו לראשונה פסקי הרא"ש בסוף כל מסכת, ומאז הם מופיעים 

בכל מהדורות התלמוד הבאות אחריה.
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307. Tractate Rosh Hashanah – Venice, 1521 – First 
Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Rosh Hashanah – with 
Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's 
commentary on Mishnayot and Rabbenu Asher. 
Venice: Daniel Bomberg, 1520. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel 
Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice 
Talmud), the first to comprise the entire Babylonian 
Talmud, served as prototype for all future Talmud 
editions. It established the text of the Talmud, the page 
layout and foliation used until this day.
"Registro" table on final page, listing the gatherings and 
opening text of each sheet (to facilitate bookbinding).
Inscription on title page, and marginal glosses in 
several places.
42 leaves. 36.5 cm. Good-fair condition. Stains, 
including dark stains and minor dampstains. Open 
tears, including large marginal open tears to final 
leaves, close to text, repaired with paper. Worming 
to title page and other leaves, slightly affecting text, 
mostly repaired with paper. New leather binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-40,000 

307. מסכת ראש השנה - ונציה, רפ"א - מהדורת התלמוד 
הראשונה של דניאל בומברג 

תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי 
דפוס  ונציה,  אשר.  ורבינו  להרמב"ם,  המשניות  פירוש  תוספות, 

דניאל בומברג, רפ"א ]1521[. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
עם  הקונטרסים  רשימת   - ה"ריגיסטרו"  מופיע  האחרון  הדף  בסוף 

הטקסט הפותח של כל גליון )כעזר לכורכי הספר(.
רישום בדף השער, ומספר הגהות בשולי מספר דפים.

מב דף. 36.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים וכתמי 
בשולי  חסרים  גדולים  קרעים  בהם  חסרים,  קרעים  קלים.  רטיבות 
הדפים האחרונים, משוקמים במילוי והדבקות נייר, על גבול הטקסט. 
בטקסט,  קלות  פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  עש  סימני 

משוקמים ברובם במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 32. 

פתיחה: $20,000 
הערכה: $30,000-40,000 

307a307b
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308. Tractate Sukkah – Venice, 1521 – First Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Sukkah – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's commentary on 
Mishnayot, and Rabbenu Asher. [Venice: Daniel Bomberg, 1521]. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice Talmud), 
the first to comprise the entire Babylonian Talmud, served as prototype for all future Talmud editions. It established 
the text of the Talmud, the page layout and foliation used until this day.
Marginal handwritten inscriptions on several leaves.
[1], 2-68 leaves. 36.5 cm. Lacking original title page, replaced by title page of second edition. Most leaves in good 
condition, first leaves in fair-good condition. Stains. Open tears to title page and large marginal open tears to first 
leaves, affecting text, repaired with paper. Tears, including minor open tears and minor worming, slightly affecting 
text. Stamps: NLI and "removed". New leather binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $20,000-30,000

התלמוד  מהדורת   - רפ"א  ונציה,   - סוכה  מסכת   .308
הראשונה בדפוס דניאל בומברג

תלמוד בבלי, מסכת סוכה - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות, 
פירוש המשניות להרמב"ם, ורבינו אשר. ]ונציה, דפוס דניאל בומברג, 

רפ"א 1521[. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
רישומים בכתב-יד בשולי מספר דפים.

]1[, ב-סח דף. 36.5 ס"מ. דף השער המקורי חסר. במקומו הושלם דף 
שער מן המהדורה השניה. מרבית הדפים במצב טוב, דפים ראשונים 
במצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים חסרים בדף השער וקרעים גדולים 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  הראשונים,  הדפים  בשולי  חסרים 
בהשלמות והדבקות נייר. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים וסימני 
הלאומית  הספריה  עותק  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  קלים,  עש 
לשעבר, עם חותמות הספריה וחותמות "הוצא". כריכת עור חדשה. 

הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 106. 

פתיחה: $10,000 
הערכה: $20,000-30,000 

308
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התלמוד  מהדורת   - רפ"א  ונציה,   - חולין  מסכת   .309
הראשונה של דניאל בומברג

תלמוד בבלי, מסכת חולין - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות, 
פירוש המשניות להרמב"ם, ורבינו אשר. ונציה, דפוס דניאל בומברג, 

רפ"א ]1521[. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
בעמוד האחרון מופיע ה"ריגיסטרו" - רשימת הקונטרסים עם הטקסט 

הפותח של כל גליון )כעזר לכורכי הספר(.
רישומים בכתב-יד בשולי מספר דפים.

ב-קעד, קעז-קעט, ]1[ דף. חסר דף שער )הושלם בצילום(. 34 ס"מ 
גדולים  כתמים  מהדפים  בחלק  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  בקירוב. 
הראשונים  בדפים  חסרים  גדולים  קרעים  בהם  קרעים,  וכהים. 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  נוספים,  דפים  ובמספר  והאחרונים 
במספר  בצילום  הטקסט  של  השלמות  )עם  נייר  ובהדבקות  במילוי 
דפים(. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. 

כריכה חדשה.
 .44b 'הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס

פתיחה: $20,000 
הערכה: $40,000-50,000  

309

309. Tractate Chullin – Venice, 1521 – First Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Chullin – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's commentary on 
Mishnayot, and Rabbenu Asher. Venice: Daniel Bomberg, 1521. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice Talmud), 
the first to comprise the entire Babylonian Talmud, served as prototype for all future Talmud editions. It established 
the text of the Talmud, the page layout and foliation used until this day.
"Registro" table on final page, listing the gatherings and opening text of each sheet (to facilitate bookbinding).
Marginal handwritten inscriptions to several leaves.
2-174, 177-179, [1] leaves. Lacking title page (replaced in photocopy). Approx. 34 cm. Fair-good condition. Stains. 
Large, dark stains to some leaves. Tears, including large open tears to first and final leaves and to several other 
leaves, affecting text, repaired with paper (with photocopy text replacement in several places). Worming affecting 
text, mostly repaired with paper. New binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $40,000-50,000
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310. Tractate Menachot – Venice, 1522 – First 
Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg –
Fine Copy
Babylonian Talmud, Tractate Menachot – with Rashi 
and Tosafot, and Piskei Tosafot. Venice: Daniel 
Bomberg, 1522. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel 
Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice 
Talmud), the first to comprise the entire Babylonian 
Talmud, served as prototype for all future Talmud 
editions. It established the text of the Talmud, the page 
layout and foliation used until this day.
[2] final leaves with Piskei Tosafot.
Signature on title page.
110, [2] leaves. 36.5 cm. Fine copy. Wide margins. Good 
condition. Stains, including dampstains and traces of 
past dampness. Minor marginal open tears to several 
leaves, and marginal tears to two final leaves, not 
affecting text, repaired with paper. New binding.

Opening price: $7000
Estimate: $8000-12,000

התלמוד  מהדורת   - רפ"ב  ונציה,   - מנחות  מסכת   .310
הראשונה של דניאל בומברג - עותק נאה

ופסקי  ותוספות,  רש"י  פירוש  עם   - מנחות  מסכת  בבלי,  תלמוד 
תוספות. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רפ"ב ]1522[. מהדורה ראשונה. 
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
]2[ דף אחרונים, עם "סימני דמסכת מנחות" ]פסקי תוספות[. 

חתימה בדף השער: "הצעיר אברהם נשי']א[ הכהן" ]כנראה, מגבירי 
חאלב[.

קי, ]2[ דף. 36.5 ס"מ. עותק נאה. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים, 
מספר  בשולי  חסרים  קטנים  קרעים  רטיבות.  ועקבות  כתמי  בהם 
בהדבקות  משוקמים  האחרונים,  הדפים  שני  בשולי  וקרעים  דפים, 

נייר, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. 
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 53. 

פתיחה: $7000 
הערכה: $8000-12,000 

310a310b
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311a311b

- עם שני  - מהדורת התלמוד הראשונה של דניאל בומברג  ונציה, רפ"ג   - ותמיד  קינים, מידות  מסכת מעילה,   .311
קולופונים לכבוד סיום הדפסת מהדורת התלמוד

תלמוד בבלי, מסכת מעילה, קינים, מידות ותמיד - עם פירוש רש"י ותוספות, ופסקי תוספות. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רפ"ג ]1522[. מהדורה 
ראשונה. 

נדפס התלמוד הבבלי בשלמותו.  זוהי המהדורה הראשונה בה  בוונציה.  דניאל בומברג  כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס 
מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, ובה נקבעו "צורת 

הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
דף ב - דף כב/א, מסכת מעילה. 
דף כב - דף כה/א, מסכת קינין. 
דף כה/ב - דף לג, מסכת תמיד. 

דף לד - לז, מסכת מידות, עם פירוש הרמב"ם "ועם פירוש ה"ר שמעיה אשר פתר לפני רבינו ]רש"י[".
במסכת קינין ובמסכת תמיד נדפס במקום פירוש רש"י פירוש אחר, אשר מחברו אינו ידוע. 

בדף מז/2 שני קולופונים החותמים למעשה את סיומה של הדפסת התלמוד הראשונה בדפוס בומברג: "השבח וההודאה לממציא הראשון... 
והעיר את רוח אדונינו דניאל די בומבירגי להדפיס התלמוד הבבלי עם פי' רש"י ותוספות ופיסקי תוספות ופי' המשניות מהמיימוני... והגדיל 
והפליא לעשות מכל אשר היו לפניו ופיזר מממונו ומהונו ושלח לקרוא מבחר האומנים ע"י רוכבי הרכש האחשתרנים... ובזכות זה ה' יסייע ויאמץ 
ויחזק ויעלה מעלה מעלה לאדונינו דניאל בן קרניאל בומבירגי ויתן לו ריוח והצלחה אמן" )למרות שכחצי שנה מאוחר יותר נדפס סדר טהרות 
עם פירוש הר"ש, המדפיסים החשיבו את הש"ס כשלם, מפני שסדר טהרות נדפס קודם לכן עם פירוש הרמב"ם, וכפי הנראה לא כל האנשים קנו 

את המהדורה הנוספת של סדר טהרות(. 
מחכמי  ]כנראה  ברזאני"  "מרדכי  נוספים:  בדפים  חתימות  ס"ט".  ברזאני  מרדכי  בלמה"ר  ששון  אני  כספי[  ]=מקנת  "מק  השער:  בדף  חתימה 

כורדיסטן, ראה חומר מצורף[. רישום ארוך בכתב-יד מעבר לשער. מספר הגהות.
מז דף. 34 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. כ-35 מהדפים הראשונים במצב טוב, כעשרה מהדפים האחרונים במצב בינוני. כתמים. כתמי רטיבות 
בדפים האחרונים. קרעים גדולים חסרים וסימני עש רבים עם פגיעות בטקסט בכעשרה מהדפים האחרונים, משוקמים במילוי נייר )יתכן ומספר 

דפים הושלמו מעותק אחר(. חותמות. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 64. 

פתיחה: $6000 
הערכה: $8000-12,000 
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312. מסכת שבת - ונציה, ר"צ - מהדורת התלמוד השניה של דניאל בומברג
תלמוד בבלי, מסכת שבת - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות, פירוש המשניות להרמב"ם, ורבינו אשר. ]ונציה, דפוס דניאל בומברג, ר"צ 

1530[. מהדורה שניה. 
כרך מתוך מהדורת התלמוד השניה של המדפיס דניאל בומברג בוונציה.

בסוף המסכת, דף קנז/2: "אחר השלמת המסכת יאמר זה ויועיל לשכחה", עם נוסח ההדרן הנאמר בסיום מסכת, אך בסופו נדפס "קדיש דרבנן" 
רגיל, ולא קדיש בנוסח המיוחד, הנהוג כיום. 

ציוני מקורות ורישומים רבים בכתב-יד בשולי הדפים ובגוף הטקסט. לאחר נוסח הקדיש שבסיום המסכת, רישום בכתיבה אשכנזית עתיקה של 
נוסח לאמירה בסיום המסכת, עם ציון המקור: "בשמושי תלים" )=שימוש תהלים(. 

עותק חסר. ג-ח, י-קצא דף. חסרים 4 דפים: דף השער, דפים ב, ט, ודף אחרון )הושלמו בצילום(. 35.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי 
רטיבות וכתמים כהים. בלאי. קרעים, בהם קרעים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים גדולים חסרים בשולי מספר דפים, עם 
פגיעות קלות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )עם השלמה בכתב-יד באחד מהדפים(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות רבות )במספר דפים 

על הטקסט(. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 19. 

פתיחה: $15,000 
הערכה: $20,000-30,000 

312. Tractate Shabbat – Venice, 1530 – Second Talmud Edition Printed by Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Shabbat – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, Rambam's commentary on Mishnayot, 
and Rabbenu Asher. [Venice: Daniel Bomberg, 1530]. Second edition. 
Volume of the second Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice.
On p. 157b, text of the Hadran recited upon the completion of a tractate. Concludes with the regular kaddish, rather 
than the special kaddish usually recited nowadays at a siyum. 
Many handwritten references and markings in the margins and body of text. After the kaddish at end of tractate, 
inscription in early Ashkenazic script with text to be recited at a siyum (from Shimush Tehillim).
Incomplete copy. 3-8, 10-191 leaves. Lacking 4 leaves: title page, leaves 2, 9, and final leaf (replaced in photocopy). 
35.5 cm. Fair condition. Many stains, including dampstains and dark stains. Wear. Tears, including tears affecting 
text, repaired with paper. Large marginal open tears to several leaves, slightly affecting text, repaired with paper 
(with handwritten text replacement on one leaf). Worming, affecting text. Many stamps (over text in several places). 
New leather binding.

Opening price: $15,000
Estimate: $20,000-30,000

311. Tractates Me'ilah, Kinnim, Middot and Tamid – Venice, 1522 – First Talmud Edition Printed by 
Daniel Bomberg – With Two Colophons Marking the Completion of this Talmud Edition
Babylonian Talmud, Tractates Me'ilah, Kinnim, Middot and Tamid – with Rashi and Tosafot, and Piskei Tosafot. 
Venice: Daniel Bomberg, 1522. First edition. 
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice Talmud), 
the first to comprise the entire Babylonian Talmud, served as prototype for all future Talmud editions. It established 
the text of the Talmud, the page layout and foliation used until this day.
Two colophons on p. 47b mark the conclusion of the printing of the first Talmud edition issued by Bomberg (although 
Order Taharot was printed half a year later with the commentary of the Rash, the printers already considered the 
edition complete since Order Taharot with the commentary of the Rambam had been printed, and presumably not all 
buyers would purchase an additional edition of Order Taharot).
Signatures on title page and others leaves, including signatures of R. Mordechai Barzani (presumably a Torah scholar 
in Kurdistan, see enclosed material). Lengthy handwritten inscription on verso of title page. Several glosses.
47 leaves. 34 cm. Condition varies. First 35 leaves in good condition, final ten leaves in fair condition. Stains. 
Dampstains to final leaves. Large open tears and extensive worming affecting text to final ten leaves, repaired with 
paper (several leaves may have been supplied from a different copy). Stamps. New leather binding.

Opening price: $6000
Estimate: $8000-12,000
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313. Tractate Mo'ed Katan – Venice, 1539 – Third 
Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Mo'ed Katan – with Rashi 
and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's commentary 
on Mishnayot, and Rabbenu Asher. Venice: Daniel 
Bomberg, 1539. Title page states: "Printed for the 
second time", though this is in fact the third edition of 
Mo'ed Katan issued by Bomberg.
Inscriptions on title page and other leaves.
45 leaves. 34.5 cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains and mold stains to several leaves. 
Marginal open tears to title page and other leaves, and 
large open tears to final leaves, affecting text, repaired 
with paper (with photocopy replacement in several 
places). Worming affecting text, repaired with paper. 
New leather binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-40,000

313. מסכת מועד קטן - ונציה, רצ"ט - מהדורה שלישית 
בדפוס דניאל בומברג

פיסקי  ותוספות,  פירוש רש"י  - עם  תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן 
דפוס  ונציה,  אשר.  ורבינו  להרמב"ם,  המשניות  פירוש  תוספות, 
אך  שנית",  נדפס  "אשר  בדף השער:   .]1539[ רצ"ט  בומברג,  דניאל 
למעשה זוהי מהדורה שלישית של מסכת מועד קטן בדפוס בומברג.

רישומים בדף השער ובדפים נוספים.
רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   34.5 דף.  מה 
ועובש במספר דפים. קרעים חסרים בשולי דף השער ודפים נוספים, 
בטקסט,  פגיעות  עם  האחרונים,  בדפים  חסרים  גדולים  וקרעים 
סימני  דפים(.  )עם השלמות בצילום במספר  נייר  משוקמים במילוי 

עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 159. 

פתיחה: $20,000 
הערכה: $30,000-40,000 
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314. משניות סדר זרעים וסדר טהרות - מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של דניאל בומברג - ונציה, רפ"ב
משניות סדר זרעים - עם פירוש הרמב"ם ורבינו שמשון ]הר"ש[ משאנץ, ומשניות סדר טהרות - עם פירוש הר"ש. ונציה, רפ"ב ]1522[. שני חלקים 

)בכרך אחד( מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג.
במהדורת התלמוד של בומברג נדפס סדר טהרות פעמיים, פעם עם פירוש הרמב"ם ופעם עם פירוש הר"ש משאנץ ]ראה: רנ"נ רבינוביץ, "מאמר 

על הדפסת התלמוד", ירושלים תשי"ב, עמ' מא-מב[. סדר טהרות בכרך שלפנינו הוא החלק עם פירוש הר"ש.
בדף השער חתימה בכתיבה איטלקית-אשכנזית עתיקה: "אליעזר יצחק הכהן", ובאיטלקית: "Lazaro Isac Sacerdote". רישום נוסף בכתב-יד 
בדף ב/1 של סדר זרעים: "אשר חנן אלדים את עבדו הצעי' אליעזר יצחק הכהן מפאליס' ]=פלסטרו[". בדפי הבטנה רישומים נוספים באיטלקית 

.)Sacerdote Palestro( של משפחת הכהנים פולסטרו
בראש סדר טהרות, רישומי בעלות )מחוקים בחלקם(: "קנין כספי יצחק יצ"ו בכמה"ו... רפאל... מפורטו זלה"ה"; "מודה אני יצחק יצ"ו בכמה"ו... 
רפאל מוינטורא איש פורטהו זלה"ה איך נתתי זה הספר שהוא סדר טהרות... אל הנבון כמה"ו אברהם יגל ממו]נציליסי?[ בחילוף אלו ספרים...".

מספר הגהות. הגהה ארוכה בדף לג/2 של סדר זרעים.
שני חלקים בכרך אחד. סדר זרעים: פו דף. חסרים ו דף עם הקדמת הרמב"ם לסדר זרעים והקדמת המתרגם. סדר טהרות: ]112[ דף. חסר דף 
השער. בין שני החלקים כרוכים ]4[ דפים חלקים )מקוריים(. 36 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. כתמי ועקבות רטיבות )כתמי 
רטיבות קשים בחלק מהדפים(. סימני עש. דפים מנותקים. מחיקות צנזורה במקומות בודדים וחתימות צנזורה בראש הכרך ובסופו. כריכת עור 

ישנה פגומה ומנותקת, עם שדרה קרועה.

פתיחה: $4000 
הערכה: $6000-8000

314



22

ספטמבר 2022

המדפיס דניאל בומברג מתקן את חטא אבותיו

"דניאל בומבירגי, איש אנוירשה, בן שועים עשירים מופלגים היה. רצו הוריו לחנכו לגלחות )לכמורה( וישלחוהו 

לימים מת  והכיר במאֹורה של תורה.  גם לשון הקודש  ולמד שם  עוד אלא שזכה  ולא  לרומי. למד מה שלמד, 

אביו והניח את כל כספו לדניאל. חזר הביתה לסדר את עניניו ועניני משפחתו וימצא את ספר היוחסין למשפחת 

בומבירגי. עיין בו ומצא, כי אבות משפחתו שרפו את התלמוד בשוקי פאריז בשנת כך וכך לבריאת עולם, ורשמו 

בספרם בשמחה, כי הלהבות עלו עד לב השמים, ומי שלא ראה תבערה זו לא ראה תבערה יפה מימיו. הצטער 

דניאל בלבו ורצה לתקן את אשר פגמו אבותיו, אלא שלא ידע מה לעשות. שב לרומי, נכנס לחשמן שהיה ממונה 

עליו ושאל בעצתו. ואותו חשמן אוהב ישראל היה, ויאמר לו: צא וסדר לך בית-דפוס עברי. אבותיך רצו למעט 

תורה בישראל ואתה תרבה תורה, וזו תקנתם ותקנתך. הלך דניאל לויניציאה, עיר של סוחרים ומדפיסים, הוציא 

את כל כספו וסידר לו בית דפוס עברי גדול והדפיס הרבה ספרים. אמרו: לא נחה דעתו של דניאל בומבירגי עד 

שהדפיס את כל התלמוד כולו והפיצו בישראל. זכה והוא היה המדפיס הראשון שזכה לכך."

הימן הירושלמי )אברהם מאיר הברמן(, גוילים - מאה סיפורי אגדה, תל אביב תש"ב, עמ' נז.

314. Mishnayot Orders Zera'im and Taharot – From the First Talmud Edition of Daniel Bomberg 
– Venice, 1522
Mishnayot Order Zera'im – with the commentaries of the Rambam and Rabbenu Shimshon (the Rash) of 
Sens, and Mishnayot Order Taharot – with the commentary of the Rash. Venice, 1522. Two parts (in one 
volume), from the first Talmud edition published by Daniel Bomberg.
In Bomberg's Talmud edition, Order Taharot was printed twice, once with the commentary of the 
Rambam, and once with the commentary of the Rash of Sens. This volume contains only Order Taharot 
with the commentary of the Rash of Sens.
Signature in early Italian-Ashkenazic script on the title page: "Eliezer Yitzchak HaKohen", and signature 
in Italian: "Lazaro Isac Sacerdote", with another inscription on p. 2a of Order Zera'im. The endpapers 
contain additional Italian inscriptions of the Palestro family of Kohanim (Sacerdote Palestro).
Ownership inscriptions (partially faded) at the beginning of Order Taharot.
Several glosses. Lengthy gloss on p. 33b of Seder Zera'im.
Two parts in one volume. Order Zera'im: 86 leaves. Lacking 6 leaves with the preface of the Rambam to 
Order Zera'im and the foreword of the translator. Order Taharot: [112] leaves. Lacking title page. [4] blank 
leaves between the two parts (original). 36 cm. Fair condition. Stains. Wear to some leaves. Stains and 
traces of past dampness (significant dampstains to some leaves). Worming. Detached leaves. Censor's 
deletions in a few places, and censorship stamps at beginning and end of volume. Old leather binding, 
damaged and detached, with torn spine.

Opening price: $4000
Estimate: $6000-8000



23

פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

315. Tractate Bava Batra – Venice, 1548 – Printed by Giustiniani – Rare Edition
Babylonian Talmud, Tractate Bava Batra – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, Rabbenu Asher, and Rambam's 
commentary on Mishnayot. [Venice: Marco Antonio Giustiniani, 1548].
In 1543, Bomberg was faced with serious competition – Antonio Giustiniani, a Venetian patrician, began issuing his 
own Talmud edition with the assistance of Jews who had acquired printing skills in Bomberg's press. Giustiniani 
printed a complete Talmud edition in 1546-1551. His edition included several innovations, which were since 
incorporated as part of the classic Talmud page layout. His innovations include: Ein Mishpat, Masoret HaTalmud, 
references to the passages of Talmud quoted by Tosafot, and Kitzur Piskei HaRosh.
Bomberg's printing firm was eventually defeated by Giustiniani's fierce competition, until it stopped printing in 1549. 
Later, a dispute erupted between Giustiniani and another Venetian printer – Alvise Bragadin, which eventually led 
to the burning of the Talmud in 1553. This decree resulted in the burning of almost all the volumes of Giustiniani's 
Talmud edition, and they are therefore exceptionally rare. To the best of our knowledge, Tractate Bava Batra has 
never before been offered at auction.
Marginal glosses and inscription to several leaves. Signatures on leaves 136 and 142. Many inscriptions, quill trials 
and drawings on verso of final leaf, as well as signatures and stamps. 
3-180; 40 leaves. Lacking first two leaves (replaced in photocopy). Leaves 20-21 of second sequence bound out of 
order. Approx. 34 cm. Condition varies, first leaves and several other leaves in fair condition, most leaves in good-
fair condition. Stains, including dampstains and dark stains. Tears, including open tears affecting text, repaired with 
paper. Large open tears to several leaves, affecting text, repaired with paper (with photocopy replacement of missing 
text). Worming affecting text, repaired with paper. New leather binding.

Opening price: $12,000
Estimate: $30,000-40,000

315. מסכת בבא בתרא - ונציה, ש"ח - דפוס יושטיניאן 
- מהדורה נדירה

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי 
דפוס  ]ונציה,  להרמב"ם.  המשניות  ופירוש  אשר,  רבינו  תוספות, 

מארקו אנטוניאו יושטיניאן, ש"ח 1548[. 
בשנת ש"ג קם לבומברג מתחרה רציני, האציל הוונציאני אנטוניאו 
בסיוע  משלו,  תלמוד  מהדורת  הוא  אף  להדפיס  יושטיניאן, שהחל 
יושטיניאן  בומברג.  של  דפוסו  בבית  המלאכה  את  שלמדו  יהודים 
ש"ו-שי"א.  בשנים  הבבלי,  התלמוד  של  שלמה  מהדורה  הדפיס 
הדף  לצורת  מאז  שנוספו  מהם  חידושים,  מספר  נוספו  במהדורתו 
ונר  משפט  עין  במהדורתו:  החידושים  בין  הגמרא.  של  הקבועה 
המובאים  מהגמרא  לקטעים  מקום  מראה  התלמוד,  מסורת  מצוה, 

בתוספות, וקיצור פסקי הראש.
התחרות הקשה שבין בומברג ליושטיניאן היא זו שמוטטה לבסוף 
בהמשך  מלהדפיס.  חדל  ש"ט  שבשנת  עד  בומברג  של  דפוסו  את 
- אלוויזי בראגדין,  וונציאני אחר  יושטיניאן למדפיס  בין  ריב  פרץ 
נשרפו  זו  בגזירה  שי"ד.  בשנת  התלמוד  לשריפת  לבסוף  שהביא 
נדירים  ולכן הם  יושטיניאן  כמעט כל כרכי מהדורת התלמוד של 
מעולם  הוצגה  לא  בתרא  בבא  מסכת  ידיעתנו,  למיטב  ביותר. 

במכירות פומביות. 
הגהות ורישומים בשולי מספר דפים. בדף קלו ובדף קמב חתימות: 
"דוד פארדו", "שלי הצעיר דוד בכמה"ר יצחק פארדו נר"ו". מעבר 
ואיורים, בהן חתימות  קולמוס  ניסויי  רבים,  רישומים  לדף האחרון 

וחותמות של "נסים ן' וילייסיד נר"ו". 
ג-קפ; מ דף. חסרים שני הדפים הראשונים )הושלמו בצילום(. דפים 
כ-כא מספירת הדפים השניה נכרכו שלא כסדרם. 34 ס"מ בקירוב. 
מצב משתנה. דפים ראשונים ומספר דפים נוספים במצב בינוני, רוב 
הדפים במצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. 
קרעים, בהם קרעים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. 

קרעים חסרים גדולים במספר דפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של הטקסט בצילום(. סימני עש עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $12,000 
הערכה: $30,000-40,000 
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316. נביאים ראשונים עם פירוש אברבנאל - פיזרו, רע"א - מהדורה ראשונה - דפוס גרשם שונצינו - עם שער חלקי 
)החסר ברוב העותקים(

ספר נביאים ראשונים, עם פירוש רבי יצחק אברבנאל. ]פיזרו, דפוס גרשם שונצינו, רע"א 1511[. מהדורה ראשונה, שנדפסה מספר שנים לאחר 
מות המחבר. 

פירוש האברבנאל על ספרים יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, עם הפנים )סדר-האותיות של הטקסט המקראי לקוח מהוצאת הארבע ועשרים, 
פיזרו רע"א-רע"ז(.

הדף הראשון הוא שער חלקי לספר יהושע: "ספר יהושע עם פירוש האברבנאל" )דף זה חסר ברוב העותקים(.
בראש הספר )דף ]2/א[( ובסופו )דף ]306/א[(, מסגרת מקושטת בתחריט עץ. במסגרת שבראש הספר מופיעה הקדמה מעניינת מאת המחבר 
)הנמשכת על פני דפים נוספים( ובה תיאור קורות חייו. הוא מספר בין היתר על בריחתו מפורטוגל, לאחר שהעלילו עליו כי הוא עומד לבגוד 
במדינה. הוא נמלט לטולדו שבקסטיליה, כשהוא מותיר אחריו את אשתו וילדיו. בזמן ישיבתו בקסטיליה ישב לחבר את פירוש הנביאים שלפנינו. 
בהקדמה לספר מלכים מוסיף ומספר המחבר את קורותיו. הוא מתאר את השתדלותו אצל מלכי ספרד פרדיננד ואיזבלה, אצלם שימש כשר 
אוצר, לבטל את גזירת גירוש היהודים מספרד. ניסיונו זה נכשל והוא מתאר את תלאות הגירוש של היהודים מספרד ואת צאתו על אחת האניות 

מספרד לנפולי, שם המשיך בכתיבת הפירוש לנביאים )ראה מסגרת(.
במסגרת שבסוף הספר מופיע שיר "התנצלות הרב המחבר על שהרבה בשבחיו", ושיר נוסף "על הספר".

בדף השער החלקי שבראש הכרך חתימת בעלים )בתוך אותיות הכותר( בכתיבה אשכנזית עתיקה: "שמשון בר יעקב הלוי שליט"א". מתחת לזה 
רישום באותיות מרובעות: "דפוס נאפולי שנת גרי"ם" ]למעשה אז היה המחבר באמצע כתיבת חיבורו, כפי שהוא כותב בהקדמתו למלכים[. 

]306[ דף. 31.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט )בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים(. קרעים חסרים 
בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. דף אחרון )עם המסגרת המקושטת( הודבק על נייר לחיזוק. חותמת ורישומים בכתב-יד בדף הראשון. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $20,000 
הערכה: $30,000-40,000 
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"אני... יצחק בן... יהודה בן... מבני אברבנאל, כלם אנשים ראשי בני ישראל משורש ישי בית הלחמי ממשפחת 

בית דוד... שלו הייתי בביתי... בלשבונה... שם צוה ה' את הברכה באסמי, העושר והכבוד לפני... ביתי בית ועד 

לחכמים... ורענן בהיכל המלך דון אלפונשו... בצלו חמדתי וישבתי והייתי קרוב אליו והוא נשען על ידי, וכל הימים 

אשר הוא חי על האדמה על היכל מלכותא די בבל מהלך הוית... ויהי היום יום צרה... ונפל למשכב... וימלוך בנו 

תחתיו דון יואן... הפך לבו לשנוא שריו... גם בי התאנף המלך על לא חמס בכפי... עזבתי את ביתי נטשתי את 

נחלתי האשה אשר הוכיח ה' הילדים... וכל אשר לי ואמלטה רק אני לבדי... ואבוא אל מלכות קאשטיליא... ואומר 

טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך... הנה פה הקרה ה'... לפני אנשים חכמים וידועים חברים מקשיבים לקולי... 

ויחלו דעתי בפירוש פרשיות מספרי הנביאים הראשונים... ואקום ואעשה... פירוש הספרים האלה ארבעתם..." 

)מתוך הקדמת רבי יצחק אברבנאל לפירוש הנביאים(

"...ובשנה התשיעית שנת מזר"ה ישראל לכד מלך ספרד כל מלכות גרנט"ה... ובחזקתו וגובה לבו... ויאמר עשו 

בלבו... במה אקדם לקוני... אם לא בהכניס תחת כנפיו העם ההולכים בחשך שה פזורה ישראל... ולכן יצא דבר 

המלך... כל משפחות בית ישראל כי תעברו במים תפלון ותסגדון לאלקי הגוים טוב הארץ תאכלו.. ואם תמאנו... 

קומו צאו מתוך עמי מארצו' ספרד ומציצלי"א מיוריק"א וסרדיני"א אשר תחת ממשלתי... בעת היותי שם אני 

לו... למה תעשה כה  פי אתחנן  במו  גרוני דברתי אל המלך פעמים שלש  נחר  יגעתי בקראי  בית המלך  בחצר 

לעבדיך... וכמו פתן חרש יאטם אזנו לא ישוב מפני כל והמלכה עומדת על ימינו לשטנו... וילכו בלא כח שלש 

מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו מנער ועד זקן טף ונשים ביו' אחד מכל מדינות המלך... ומהם שמו בים 

דרך... וגם מהם באו באש ובמים כי נשרפו האניות... גם אני אבחר דרכם דרך אניה בלב ים ואני בתוך הגולה 

באתי עם כל ביתי... פה העיר נאפול"י... השנה הזאת שנת גרי"ם..." 

)מתוך הקדמת רבי יצחק אברבנאל לספר מלכים(
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 - ר"פ  פיזרו,   - פירוש אברבנאל  עם  אחרונים  נביאים   .317
דפוס גרשם שונצינו - כריכת עץ עתיקה

ספר נביאים אחרונים, עם פירוש רבי יצחק אברבנאל. ]פיזרו, דפוס גרשם 
שונצינו[, ר"פ ]1520[. מהדורה ראשונה. 

פרטי  היתר  בין  נכתבו  במרכזו  עץ.  בתחריט  מעוטרת  מסגרת  עם  שער 
ההדפסה והמדפיס: "נדפס במדינת איטליאה על ידי צעיר המחוקקים קטן 
התלמידים מזרע ישראל איש שונצינו נודע ביהודה ובישראל שמו, שנת 
ר"פ לפ"ק...". בחלק מהעותקים העמוד שמעבר לשער חלק, אך בעותק 
שלפנינו נדפס בעמוד זה שיר ארוך בן נ"ב בתים, מאת בן המחבר, עם 
הכותרת: "דברי יהודה בן הגאון המפרש, לפאר פירושי אביו על ספרי 
הנביאים". השיר פותח במלים "יהולל רם עלי רמים וגאים / אשר ברא 

בחכמה כל ברואים", סימן "יהודה בן יצחק אברבנאל".
המהדורה הראשונה שלפנינו נדפסה כתריסר שנים לאחר פטירת המחבר, 
רבי יצחק אברבנאל. בסוף פירושו לספר ישעיה כותב המחבר, "והיתה 
התחלת הפי' הזה באי קורפו בר"ח אב שנת רנ"ה מהאלף הששי, ולפי 
השלמתו  היתה  עשיתי,  אשר  אחרים  חבורים  מפני  המלאכה  שבוטלה 
כי  ר"ח אלול שנת  ביום  נאפולי  בעיר מנופולי ממחוז הפוליא ממלכות 

ירחם ה' את יעקב ]רנ"ח[...".
מגדולי  הנודע,  יהודי  מדפיס  שונצינו,  גרשם  על-ידי  נדפס  הספר 
המדפיסים העבריים באיטליה. שונצינו נדד עם בני משפחתו וכלי דפוסו 
בערים שונות באיטליה, ובכל מקום בו שהה הדפיס ספרים עבריים. בעיר 
פיזרו הדפיס חלק ממסכתות הש"ס וספרים נוספים. את חלקו הראשון 
של פירוש האברבנאל, על נביאים ראשונים, הדפיס גם כן בפיזרו, כמה 
שנים קודם לכן - בשנת רע"א )ספר זה מוצג אף הוא בקטלוג שלפנינו, 

ראה פריט קודם(.
30.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מספר דפים  ]397[ דף. ללא דף אחרון חלק. 
שעווה  כתמי  דפים  במספר  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  במצב 
וכתמים כהים. קרעים חסרים גדולים וסימני עש בדף השער, עם פגיעות 

רבות במסגרת השער המאוירת ובטקסט מצדו השני של הדף, משוקמים בהשלמות נייר )המסגרת הושלמה בצילום(. קרעים עם פגיעות בטקסט 
במספר דפים, ללא חיסרון. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. חותמות קודמות של הספריה הלאומית )עם חותמות 
"הוצא מהספריה"(. רישומים בכתב-יד. כריכת עץ ועור עתיקה, משוקמת )עם אבזמי עור חדשים, שיקומים בשדרה ובפינות הכריכה, ונייר פורזץ 

חדש(.

פתיחה: $18,000 
הערכה: $20,000-25,000 

316. Neviim Rishonim with Abarbanel – Pesaro, 1511 – First Edition – Printed by Gershom Soncino – With 
Half-Title (Lacking in Most Copies)
Neviim Rishonim, with the commentary of R. Yitzchak Abarbanel. [Pesaro: Gershom Soncino, 1511]. First edition, 
printed several years after the author's passing.
Commentary of the Abarbanel on the books of Yehoshua, Shoftim, Shmuel and Melachim, with the text of the Neviim.
The first page is a half-title for the book of Yehoshua (this leaf is lacking in most copies). 
Woodcut border at the beginning (p. [2a]) and end (p. [306a]) of the book. Interesting preface by the author at the 
beginning of the book, in which he recounts his life story. In the preface to the book of Melachim, he describes his 
failed attempts to the decree to expel the Jews from Spain, and his settling in Naples, where he continued composing 
his commentary to Neviim (see Hebrew sidebar). 
Signature on half-title in early Ashkenazic script, followed by an inscription in square script, stating that the book was 
printed in Naples 1493 (at that time the author was still in the process of composing his commentary, as he relates in 
his preface to Melachim). 
[306] leaves. 31.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text (primarily to first and 
final leaves). Marginal open tears to several leaves, not affecting text. Final leaf (with engraved border) mounted on 
paper for reinforcement. Stamp and handwritten inscriptions on first leaf. New leather binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-40,000
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317. Neviim Acharonim with Abarbanel – Pesaro, 1520 – Printed by Gershom Soncino – Early Wooden 
Binding
Neviim Acharonim, with the commentary of R. Yitzchak Abarbanel. [Pesaro: Gershom Soncino], 1520. First edition. 
Title within a woodcut ornamented border. In some copies, the verso of the title page is blank; in this copy it features 
a long, 52-stanza poem composed by the author's son, in praise of his father's commentary.
This edition was printed around 12 years after the passing of the author, R. Yitzchak Abarbanel. At the end of his 
commentary to the book of Yeshaya, the author writes that "the beginning of this commentary was written in the 
island of Corfu on Rosh Chodesh Av 1495, and since this work was postponed in deference to other compositions, I 
completed it in Monopoli in the region of Apulia… on Rosh Chodesh Elul [1498]…".
Gershom Soncino, a leading Italian Hebrew printer, also printed Abarbanel's commentary to Neviim Rishonim, in 
Pesaro 1511 (see previous item).
[397] leaves. Without final blank leaf. 30.5 cm. Overall good condition. Several leaves in fair condition. Stains, 
including dampstains. Wax stains and dark stains to several leaves. Large open tears and worming to title page, with 
significant damage to engraved border and text on verso, repaired with paper (border completed in photocopy). 
Tears to several leaves, affecting text, without loss. Worming, affecting text, mostly repaired with paper. Stamps of 
the NLI (with "removed from library" stamps). Handwritten inscriptions. Early wood and leather binding, repaired 
(with new leather clasps; spine and corners restored; new endpapers).

Opening price: $18,000
Estimate: $20,000-25,000
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318. הגדה של פסח ופרקי אבות - מתוך סידור לכל השנה כמנהג אשכנז - איטליה, רע"ה בערך - דפוס 
שונצינו - מהדורה נדירה במיוחד

סדר הגדה של פסח ופרקי אבות, מתוך סידור לכל השנה כמנהג אשכנז. ]איטליה, דפוס שונצינו, רע"ה 1515 בערך[.
לפנינו חלק מתוך סידור לכל השנה כמנהג אשכנז המערבי, הכולל הגדה של פסח ופרקי אבות. מקום ההדפסה ושנת הדפוס 

המדויקת אינם ידועים, אך כפי הנראה נדפס הסידור באיטליה, בדפוס שונצינו, סביב שנת רע"ה. 
]52[ דף. במפעל הביבליוגרפיה נרשמו ]288[ דף 36 - קונטרסים בני 8 דף כל אחד )על-פי עותק הספריה הבריטית(, ומצוין 
"ההמשך לא ראינו, ספק אם נדפס יותר". מן הקונטרסים שלפנינו, חסרים באמצע ]3[ דפים, וחסר דף אחרון של הקונטרס 
האחרון. הרכב הקונטרסים בעותק שלפנינו: יג7 )חסר דף אחרון(, יד-טו8, טז6 )חסרים שני דפים ראשונים(, יז-יח8, יט7 )חסר דף 
אחרון(. 14.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות ואוכל כהים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות 
בטקסט. באחד מהדפים קרע חסר גדול )כמחצית מהדף(, עם פגיעה בטקסט, משוקם בהדבקת נייר, עם השלמה בכתב-יד. סימני 

עש, עם פגיעות בטקסט. כריכת עור חדשה.
מהדורה נדירה במיוחד.

ברשומה אודות הסידור במפעל הביבליוגרפיה, נכתב כי ראו 31 דפים בלבד מתוך הספר כולו )החל מהדף האחרון של קונטרס 
כט, עד הדף השישי של קונטרס לג; דפים אלו מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית(, ורישום תוכן הסידור הושלם על פי עותק 

הספריה הבריטית.

פתיחה: $5000 
הערכה: $10,000-15,000

318. Passover Haggadah and Pirkei Avot – From an Ashkenazi Rite Year-Round Siddur – 
Italy, ca. 1515 – Printed by Soncino – Exceptionally Rare Edition
Passover Haggadah and Pirkei Avot, from an Ashkenazi rite year-round siddur. [Italy: Soncino, ca. 
1515].
[52] leaves. According to the Bibliography of the Hebrew Book (based on the British Library copy), 
the book originally comprised at least [288] leaves – 36 gatherings of 8 leaves each. Present gatherings 
lacking [3] leaves in middle, and final leaf of last gathering. Collation: xiii7 (lacking final leaf), xiv-
xv8, xvi6 (lacking first two leaves), xvii-xviii8, xix7 (lacking final leaf). 14.5 cm. Fair condition. Many 
stains, including dark dampstains and food stains. Wear. Tears, including open tears affecting text. 
Large open tear to one leaf (with loss of approx. half the leaf), affecting text, repaired with paper and 
handwritten text replacement. Worming, affecting text. New leather binding.
Exceptionally rare edition. 

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000
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319. ספר תרומת הדשן / ספר פסקים וכתבים - 
מהדורות ראשונות - ונציה, רע"ט - דפוס דניאל 

בומברג - חתימות רבי אברהם רוויגו

ישראל  רבינו  מאת  השו"ת,  חלק  הדשן,  תרומת  ספר 
 .]1519 ]רע"ט  בומברג,  דניאל  דפוס  ונציה,  איסרלין. 

מהדורה ראשונה.
נדפס ונכרך עם:

ונציה,  איסרלין.  ישראל  רבי  מאת  וכתבים,  פסקים  ספר 
דפוס דניאל בומברג, ]רע"ט 1519[. מהדורה ראשונה.

ידי רבי ישראל איסרלין ב"ר  ספר תרומת הדשן חובר על 
במעבר  אשכנז  יהדות  מגדולי  )מהרא"י(,  אשכנזי  פתחיה 
מתקופת הראשונים לתקופת האחרונים. הספר אף נערך על 
ידו, והוא מכיל דש"ן ]-שנ"ד[ שאלות ותשובות הלכתיות. 
כבר בחייו נחשב החיבור לספר יסוד בפסיקתם של חכמי 
רבים  למנהגים  ויסוד  מקור  היווה  גם  הוא  לימים  אשכנז. 
הנהוגים באשכנז, במיוחד אחרי שהרמ"א ציטט ממנו רבות 

ב"מפה" שלו על השולחן ערוך.
דורות  כמה  הדשן".  ב"תרומת  קיימת  מעניינת  תופעה 
בעצמו  כתב  ישראל  רבי  כי  פוסקים  כמה  כתבו  לאחריו 
כלומר  השאלות,  את  גם  אם  כי  התשובות  את  רק  לא 
שהופנו  מעשיות  שאלות  על  מתבססות  אינן  שתשובותיו 
ראה  ההלכה.  בקביעת  משמעות  יש  זו  )לעובדה  אליו 
ש"ך יו"ד קצו, כ; ט"ז יו"ד שכח, ב; שו"ת שער אפרים סי' 
מב(. כמה חוקרים סייגו קביעה זו, לכל הפחות לגבי חלק 
מהתשובות, להן נמצאו מקבילות בספרו "פסקים וכתבים" 

ובספרי תלמידיו.
ספר "פסקים וכתבים", שנערך על ידי תלמיד לא ידוע של 
רבי ישראל, מכיל בעיקרו תשובות ממנו, אך נוספו עליהן 
פסקים ומנהגים רבים, אותם שמע או ראה העורך אצל רבו 

]ספר דומה לספר זה הוא הספר "לקט יושר" של תלמיד נוסף בשם רבי יוסף יוזפא ב"ר משה, אלא שספר "לקט יושר" מכיל הרבה יותר 
מנהגים ופסקים מאשר תשובות[.

לרוב נדפסו שני הספרים יחד, וממהדורות מאוחרות יותר )ככל הנראה החל ממהדורת ורשה תרמ"ב( הפכו שניהם לחיבור אחד - 
"תרומת הדשן" - המחולק ל"ח"א: שאלות ותשובות", ו"ח"ב: פסקים וכתבים".

בדף השער של ספר תרומת הדשן חתימות )מחוקות בחלקן(: "שלי אברהם רוויגו" - יתכן שאלו חתימות רבי אברהם רוויגו )ת"י-תע"ד(, 
בירושלים  מקובלים  ישיבת  הקים  ישראל  לארץ  עלייתו  לאחר  באיטליה.  הרמ"ז  של  המובהק  תלמידו  באיטליה,  המקובלים  מגדולי 

והתמנה לתפקיד "הראשון לציון" )השלישי(. 
חתימות נוספות בדף השער הנ"ל: "יפ"י"; "יקותיאל פוייטו יצ"ו". רישום בדף האחרון: "שלי זה הספר... נאום אליעזר ב"ר שלום הלוי 

ז"ל ה"ה הי"ד... וגיסי יעקב מאזולה ס"ל יזיי"א קנה אותו עבורי". רישום נוסף בדף המגן האחורי.
מחיקות צנזורה במספר דפים )לצד חלקן הושלמו המילים בכתב-יד בכתיבה איטלקית(.

שני ספרים בכרך אחד. תרומת הדשן: ]132[ דף. פסקים וכתבים: ]53[ דף. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. עקבות רטיבות בדפים 
האחרונים. קרעים חסרים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, משוקמים במילוי נייר. סימני עש, משוקמים במילוי נייר )עם פגיעה 
זעירה בטקסט באחד הדפים(. רישומים רבים בכתב-יד בדפים האחרונים. סימונים בעט בדפי המפתח של ספר תרומת הדשן. חתימות 

צנזורים בסוף ספר תרומת הדשן. כריכת עור חדשה.
על הספרים, ראה: י"ד דינרי, חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים, ירושלים תשמ"ד, עמ' 297-313.

הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 13, 15.

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-7000
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319. Terumat HaDeshen / Pesakim 
UKetavim – First Editions – Venice, 1519 – 
Printed by Daniel Bomberg – Signatures of 
Rabbi Avraham Rovigo
Terumat HaDeshen, responsa part, by R. Yisrael 
Isserlein. Venice: Daniel Bomberg, [1519]. First 
edition.
Printed and bound with: Pesakim UKetavim, 
by R. Yisrael Isserlein. Venice: Daniel Bomberg, 
[1519]. First edition.
Terumat HaDeshen, comprising 354 halachic 
responsa, is considered a basic halachic work, 
and serves as an important source on the 
practices of Ashkenazi Jews, repeatedly quoted 
by the Rema in his HaMapa on Shulchan Aruch.
Pesakim UKetavim, responsa compiled by 
a disciple of R. Yisrael, also contains many 
rulings and customs which he heard or saw 
from his teacher. 
Both works were usually printed together, and 
in later editions became two parts of a single 
work titled Terumat HaDeshen.
On the title page of Terumat HaDeshen, 
signatures (partially deleted): "Mine, Avraham 
Rovigo" – possibly R. Avraham Rovigo (1650-
1714), leading Italian kabbalist, close disciple 
of the Remez in Italy. After his immigration 
to Eretz Israel, he founded the yeshiva for 
kabbalists in Jerusalem and was appointed Rishon LeTzion.
Other signatures on the title page and inscriptions on final leaf and back endpaper.
Censorship deletions in several places (some of the deleted text rewritten in Italian script).
Two books in one volume. Terumat HaDeshen: [132] leaves. Pesakim UKetavim: [53] leaves. 25 cm. Good-
fair condition. Stains. Traces of past dampness to final leaves. Marginal open tears to title page and several 
other leaves, repaired with paper. Worming (minutely affecting text in one place), repaired with paper. Many 
handwritten inscriptions on final leaves. Pen markings on index leaves of Terumat HaDeshen. Censor's 
signatures at end of Terumat HaDeshen. New leather binding.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-7000

319b



32

ספטמבר 2022

320. Yalkut Shimoni – Part II on Neviim and Ketuvim – First Edition – Salonika, 1521
Yalkut Shimoni, anthology of teachings of the sages, by R. Shimon HaDarshan, Part II, on Neviim and 
Ketuvim. [Salonika, Don Judah Gedalia, 1521]. First edition. 
Part II, on Neviim and Ketuvim, was published before Part I, on the Torah (Salonika 1526-1527).
Issued without a title page. 
This is the first edition of Yalkut Shimoni. The text is interspersed with numbers in Hebrew letters 
(known as Remazim – hints). These letters were not understood by the publishers of subsequent 
editions of the book, and errors occurred in their placement and order, until their true meaning was 
deciphered by R. Ch.Z. Finkel, who explained that the letters mark passages referred to in other places 
in the Yalkut.
138 [i.e. 140]; 63, [2], 64-66; 139 [i.e. 141]-236 leaves. Leaves 63, [2], 64-66 of commentary on Tehillim, 
bound between leaves 140-141 of Trei Asar. 28.5 cm. Fair-good condition. Stains, including many 
dampstains. Traces of past dampness with mold to some 10 leaves. Tears, including tears with minor 
damage to text (mostly without loss), and marginal open tears to several leaves, repaired with paper. 
Large open tears to final leaf, affecting text, repaired with paper (leaf restored and mounted on paper 
for reinforcement). Minor worming. Marginal paper repairs to several leaves (a few leaves presumably 
supplied from a different copy). Censorship deletions. New leather binding.

Opening price: $18,000
Estimate: $20,000-25,000

320. ספר ילקוט שמעוני, חלק שני על נביאים וכתובים - מהדורה ראשונה - שאלוניקי, רפ"א
ספר ילקוט שמעוני, לקט מאמרי חז"ל, מאת רבי שמעון הדרשן, חלק שני, על נביאים וכתובים. ]שאלוניקי, דפוס דון יהודה 

לבית גדליה, רפ"א 1521[. מהדורה ראשונה.
החלק השני על נביאים וכתובים שלפנינו, נדפס לפני החלק הראשון על התורה )שאלוניקי רפ"ו-רפ"ז(.

נדפס ללא דף שער.
לפנינו המהדורה הראשונה של "ילקוט שמעוני". במהדורה זו צוינו בתוך הטקסט "רמזים", ממוספרים באותיות. תפקיד הרמזים 
לא הובן על-ידי מדפיסי הספר בהוצאות הבאות, וסדרם, מיקומם ומיספורם השתבשו. השיבוש נעשה כבר במהדורה השניה 
)ונציה שכ"ו(. משמעותם של הרמזים התגלתה על-ידי הרב ח"ז פינקל שקבע "שאין זו חלוקה לפי פסוקים אף לא לפי מאמרים 
או ענינים", כפי שחשבו בעבר, אלא שציוני ה"רמזים" באו "כדי לרמוז שהכתוב... שייך גם למקום נוסף או למקומות נוספים 
בהתאם להפניות... בשאר המקומות בילקוט... בכדי להקל על המחפש למצא את המאמר או את הפסוק הנדרש בנקל..." 
)ראה בהרחבה: הרב ח"ז פינקל, ילקוט שמעוני ופשר רמזיו, מוריה, שנה ז, תשל"ח, עמ' פו-פז(. כאמור, ה"רמזים" מופיעים 
בסדר ובמיקום הנכון רק במהדורה הראשונה, ועל כך כתב הרב פינקל )שם(: "ומה מאירים הדברים כשמעיינים ב'ילקוט' דפוס 

הראשון... שרוב רובן של האותיות - המספרים האלה, באים דוקא באמצע המאמרים או בסופם... בהתאם לביאורנו". 
הגהות רבות בכתיבה איטלקית. חתימה בדף הראשון: "אליעזר הרטום יצ"ו".

קלח ]צ"ל קמ[; סג, ]2[, סד-סו; קלט ]צ"ל קמא[-רלו דף. דפים סג, ]2[, סד-סו של הפירוש על תהילים, נכרכו בין דפים קמ-קמא 
של תרי עשר. 28.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. עקבות רטיבות עם סימני פטריה בכ-10 דפים. 
קרעים, בהם קרעים עם פגיעות קלות בטקסט )ברובם ללא חסרון(, וקרעים חסרים בשולי מספר דפים, משוקמים בהשלמות 
נייר  והודבק על  )הדף עבר שיקום  נייר  גדולים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהשלמות  נייר. בדף האחרון קרעים חסרים 
לחיזוק(. סימני עש קלים. הדבקות נייר בשולי מספר דפים )דפים בודדים הושלמו כפי הנראה מעותק אחר(. מחיקות צנזורה. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $18,000 
הערכה: $20,000-25,000 
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321. Commentary on the Torah by Rabbi Menachem Recanati – First Edition – Venice, 1523 – One of the 
First Printed Kabbalistic Works
Kabbalistic commentary on the Torah, by R. Menachem Recanati. Venice: Daniel Bomberg, 1523. First edition.
R. Menachem Recanati, a posek and kabbalist – one of the first Italian kabbalists in the 13th and 14th century.
The Recanati commentary on the Torah was one of the first kabbalistic book ever printed, and it contains many 
quotations from the Zohar (which was first printed only in 1558).
This is the second book proofread by the famous proofreader Yaakov son of Chaim ibn Adoniyahu (the first being 
Tzror HaMor, see next item).
Early ownership inscription in Ashkenazic script on title page.
[154] leaves. Originally: [156] leaves. Without blank leaves (leaf [116] and final leaf). 24.5 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains and traces of past dampness. Large open tear to title page, affecting text on verso, 
repaired with paper. Tears, including open tears affecting text, repaired with paper. Worming, affecting text. 
Significant worming to approx. 12 leaves in middle of book, with extensive damage to text, repaired with paper. 
Censor's inscriptions and stamps on final leaf. New leather binding.

Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000

 - ראשונה  מהדורה   - התורה  על  רקנאטי  פירוש   .321
ונציה, רפ"ג - מספרי הקבלה הראשונים שהופיעו בדפוס

פירוש על התורה על דרך האמת, מאת ה"חכם הקדוש" רבי מנחם 
מהדורה   .]1523[ רפ"ג  בומברג,  דניאל  דפוס  ונציה,  מרקנאטי. 

ראשונה.
באיטליה  המקובלים  מראשוני  ופוסק,  מקובל  רקנאטי,  מנחם  רבי 
במאות ה-13 וה-14. קרוי על שם עירו רקנאטי שבאיטליה. תולדותיו 
לוטות בערפל. תורתו מושפעת ממקובלי גירונה - רבי יצחק סגי נהור 
ביניהם  קסטיליה,  ממקובלי  גם  הושפע  וממשיכיו.  והרמב"ן  וחוגו, 
רבי יוסף ג'יקטיליה ורבי משה די ליאון. במקביל הושפע אף מחסידי 
אשכנז, והוא מצטט בכתביו דברים מרבי יהודה החסיד ורבי אליעזר 
מוורמס. גם בפסקי ההלכות שלו ניכר כי הוא קרוב לעולם המנהג 
והפסיקה האשכנזי. חיבורו הארוך והחשוב ביותר הוא פירושו על 
השפעה  נודעה  זה  לחיבור  הראשונה.  מהדורתו  שלפנינו  התורה, 
כל התורה,  בדורות שאחריו. החיבור מקיף את  על מקובלים  רבה 
והוא מבוסס על דרך הקבלה. בדבריו הוא מצטט רבות את הזוהר, 
ואף היה המקובל הראשון שהתייחס בקביעות במונח "ספר הזוהר" 
)ראה: בועז הוס, כזוהר הרקיע, ירושלים תשס"ח, עמ' 62(. מכתביו 
הרקנאטי,  פסקי  ספר  ש"ד;  קושטא  המצוות,  טעמי  ספר  הנוספים: 
בולוניה רצ"ח. ידועים גם חיבורים נוספים שכתב, שלא הגיעו לידינו 

)להרחבה: משה אידל, ר' מנחם רקאנטי המקובל, תל אביב 1998(.
שראו  הראשונים  הקבלה  מספרי  הוא  התורה  על  רקנאטי  פירוש 
)שנדפס  הזוהר  מספר  רבים  ציטוטים  כולל  והוא  הדפוס,  אור  את 
נשלמה  ההדפסה  כי  נכתב  בקולופון  שי"ח(.  בשנת  רק  לראשונה 

ב"יום ב' ל"ה ימים למספר בני ישראל ]אייר[ שנת הרפ"ג לפ"ק". 
את הספר הגיה המגיה הנודע יעקב בן חיים ן' אדוניהו. זהו הספר 
השני שהגיה יעקב בן חיים בדפוס בומברג )קדם לו ספר צרור המור, 

ראה פריט הבא(. בראש הספר הקדמה של יעקב בן חיים על חכמת הקבלה.
רישום בעלות עתיק בכתיבה אשכנזית בדף השער: "ראה כי זה הוא אשר זכיתי מאת הש' ב"ה בכסף מקנתו... מאת לוי כהן מק"ק מאוירמש]?[ 

בחצר ב"ה יו' ד' י"ד אייר שכ"א ל"ק נא' הק' אנשיל כהן". 
]154[ דף. במקור: ]156[ דף. ללא דפים חלקים )דף ]116[ ודף אחרון(. 24.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. קרע חסר 
גדול בדף השער, עם פגיעה בטקסט מצדו השני של הדף, משוקם בהשלמת נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי 
נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט. בכ-12 דפים באמצע הספר סימני עש קשים, עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. רישומי צנזורה 

וחותמות בדף האחרון. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 84.

פתיחה: $5000 
הערכה: $6000-8000 

321
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מהדורה   - סבע  אברהם  לרבי  המור  צרור  ספר   .322
ראשונה - ונציה, רפ"ג

ספר צרור המור, ביאור על התורה, על דרך הפשט ועל דרך הסוד 
)קבלה(, מאת רבי אברהם סבע, ממגורשי ספרד. ונציה, דפוס דניאל 

בומברג, רפ"ג ]1523-1522[. מהדורה ראשונה. 
המחבר, רבי אברהם סבע )ר'-רס"ט(, רב, דרשן ומקובל בדור גירוש 
ספרד. נולד בקסטיליה והיה מתלמידיו של רבי יצחק די ליאון. לאחר 
 ,)Guimarães( גימארייש  לעיר  קהילתו  עם  עבר  מספרד,  הגירוש 
הסמוכה לפורטו שבפורטוגל. במהלך גזרות השמד שניחתו על יהודי 
פורטוגל בשנת רנ"ז, נחטפו שני ילדיו והוטבלו לנצרות. לאחר שנאסר 
נותרו  כתביו  אך  לפאס,  להימלט  הצליח  בליסבון,  עינויים  ועבר 
בפורטוגל. לאחר נדודים רבים הגיע לאדריאנופול, בה השתקע וכתב 
לאיטליה,  בדרכו  באונייה  נפטר  רס"ט  בשנת  חיבוריו.  את  מחדש 
ספר  הגדולים הביא החיד"א, בשם  )בספרו שם  ורונה  בעיר  ונקבר 
דברי יוסף, סיפור פלא על פטירתו של רבי אברהם סבע באונייה בעת 
ישראל  בקבר  שיקברוהו  ידאג  שאם  החובל  לרב  והבטחתו  סערה, 
ינוח הים מזעפו(. בין יתר חיבוריו )שרובם נותרו בכתבי-יד ואבדו(: 
אשכול הכופר על מגילת אסתר ומגילת רות; צרור הכסף על הלכות 

ראש השנה, יום כיפור ועבודה זרה; צרור החיים על מסכת אבות.
ספר צרור המור וכמוהו גם ספר רקנאטי )שמוצג בקטלוג זה, ראה 
לאחר  באיטליה  שנדפסו  הראשונים  מהספרים  הם  קודם(,  פריט 
הגירוש מספרד, הכוללים דברי קבלה. בספר צרור המור אף נדפסו 
לראשונה קטעים מספר הזוהר בתרגום לעברית )ספר הזוהר נדפס 
רק  נדפסו  לעברית  הזוהר  מספר  תרגומים  שי"ח;  בשנת  לראשונה 
במאה ה-17; ראה: בועז הוס, תרגומי הזוהר, בתוך: חידושי זוהר - 

מחקרים חדשים בספרות הזהר, תל אביב 2007(. 
את הספר הגיה המגיה הנודע יעקב בן חיים ן' אדוניהו. צרור המור 
הוא הספר המתוארך הראשון שהגיה יעקב בן חיים בדפוס בומברג. 
והגיענו  האמתי...  לשלם  "ההודאה  שלו:  קולופון  האחרון  בדף 
לתשלום הדפסת הספר המפואר הזה... ולרוב התועלת הנמשך ממנו 

ראוי לשבח ולפאר למסבב הסבו']ת[... אשר העיר והאיר רוח אדוננו דניאל בומבירגי להדפיס הספר המפואר הזה בהשתדלות שהשתדל בו 
היקר רבי חיים בן הה"ר משה אלטון ז"ל, להביאו מארץ מרחק וכן בשאר ספרי הקדש, ובמצות האדון יצ"ו אני הצעיר והדל... יעקב בר רבי חיים 
ן' אדוניה, שמתי מגמת פני להגיה הספר הזה לפי קוצר דעתי... ואם שום שגיאה ימצא המעיין יחשדני לכף זכות כי מלאכת הדפוס היא ידועה 

לכל יודעיה, כי היא ארוכה וקצרה...". 
רישומי בעלות בדף השער: "זה הספר הוא שלי גבריאל יצחק מרפורגו"; "Abraham Aboab יצ"ו". 

הגהות בכתיבה איטלקית.
]171[ דף. 29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים בדף השער, ללא 
פגיעות בטקסט )דף השער הודבק על נייר עבה לחיזוק(. בשני דפים לקראת סופו של הספר )דפים ]164-165[(, סימני עש רבים עם פגיעות בטקסט, 
וקרעים חסרים גדולים בשוליים )ללא פגיעה בטקסט(, משוקמים במילוי ובהשלמות נייר )דפים אלו הושלמו כנראה מעותק אחר(. חותם שעווה 
בדף השער. מחיקות צנזורה, שנעשו בחלקן על ידי גירוד מילים מהדף )כמה מהמילים הושלמו בכתב-יד(. חתימות צנזורה בדף האחרון. כריכת 

עור חדשה. 
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 83. 

פתיחה: $7500 
הערכה: $10,000-15,000 
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322. Tzror HaMor by Rabbi Avraham Saba – First Edition – Venice, 1522-1523
Tzror HaMor, commentary on the Torah, following the peshat and kabbalistic approaches, by R. Avraham Saba, a 
Spanish exile. Venice: Daniel Bomberg, 1522-1523. First edition.
The author, R. Avraham Saba (1440-1509), rabbi, preacher and kabbalist at the time of the Spanish expulsion. A 
disciple of R. Yitzchak de Leon. After the expulsion, he fled to Portugal, and later to Fez, leaving his manuscripts 
behind. He eventually reached Adrianople, where he rewrote his works. He passed away on a ship on his way to 
Italy, and was buried in Verona.
This book is the first dated book proofread by the famous proofreader Yaakov son of Chaim ibn Adoniyahu. 
Ownership inscriptions on title page. Glosses in Italian script.
[171] leaves. 29.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor wear. Worming, affecting text. Open 
tears to title page, not affecting text (title page mounted on thick paper for reinforcement). Two leaves towards 
end of book (leaves [164-165]) with extensive worming affecting text, and large marginal open tears (not affecting 
text), repaired with paper (these leaves were presumably supplied from a different copy). Wax seal on title page. 
Censorship deletions, with some words scraped off (some words replaced in handwriting). Censor's signatures on 
final leaf. New leather binding.

Opening price: $7500
Estimate: $10,000-15,000
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323. Sefer HaTerumah – Venice, 1523 – First Edition 
Sefer HaTerumah, halachic rulings on various topics, by R. Baruch son of R. Yitzchak of France. Venice: Daniel 
Bomberg, 1523. First edition.
Sefer HaTerumah is one of the prominent halachic works composed in the times of the Tosafists. 
Ownership inscriptions on the title page.
Several inscriptions in Sephardic script.
[139] leaves. Without blank leaf at end of book. Approx. 26 cm. Condition varies. Title page and first and final leaves 
in fair condition, most leaves in good condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness, with 
mold. Tears, including large open tears to title page and second leaf, and open tears to several other leaves (including 
final three leaves), not affecting text, repaired with paper. Worming, affecting text, repaired in part with paper. 
Stamps. New leather binding.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-6000

323. ספר התרומה - ונציה, רפ"ג - מהדורה ראשונה 
ספר התרומה, פסקי הלכות במגוון נושאים, מאת רבי ברוך בן רבי 
מהדורה   .]1523[ רפ"ג  בומברג,  דניאל  דפוס  ונציה,  מצרפת.  יצחק 

ראשונה.
ספר התרומה הוא מספרי הפסיקה החשובים שנכתבו בתקופת בעלי 
התוספות. הוא כולל הלכות במגוון נושאים: שחיטה, טרפות, איסור 
נסך, ספר תורה,  יין  זרה,  גיטין, חליצה, עבודה  נדה,  והיתר, חלה, 

תפילין, ארץ ישראל ושבת.
)מכונה  בצרפת  יצחק, מבעלי התוספות  רבי  בן  ברוך  רבי  המחבר, 
ברוך  רבי  בטעות  מכונה  ולעתים  ספרו,  שם  על  התרומה"  "בעל 
רבי  בן  יצחק  רבי  של  המובהק  תלמידו  מגרמיזא(,  או  מוורמייזא 
נפטר.  ובה  ישראל  לארץ  עלה  לפטירתו  סמוך  הזקן(.  )ר"י  שמואל 
אפשר שבהתאם למנהג העלייה לארץ ישראל, שרווח בימיו, הקדיש 

בספרו, לאחר הלכות תפילין, פרק מיוחד ל"הלכות ארץ ישראל".
בראש הספר מפתח נרחב הכולל את תמצית ההלכות על פי סדר 

הפרקים.
קוני  לכבוד  מהוני  הזה  הספר  "קניתי  השער:  בדף  בעלות  רישומי 
הק' מנשה במהר"ר איצק נ"י מליסא, תרמותי]?[ קודש היא להרבני 
יוסף  הקצין מו"ה מנשה בראשטיין]?[ מליסא דברי מתגורר בביתו 
איש כהן האפרתי"; "עילאי עבר תתאי גבר הק' יהונתן בהר"ר יוסף 

סג"ל"; "שייך לי לשמי ה"ק יהונתן ברי"ס ז"ל". 
לח'  א"ך  ג'  "היום  הספר:  בדפי  ספרדית  בכתיבה  רישומים  מספר 
אייר... שנת התע"ג נפטר לבית עולמו החכם השלם כמהר"ר יעקב 
אריה זל"ה..."; "היום יום שבת קודש... תשרי שנת התס"ו בסמן טוב 

ומזל טוב נולד בני יעקב ה"י...".
]139[ דף. ללא דף חלק בסוף הספר. 26 ס"מ בקירוב. מצב משתנה 
בין הדפים. דף שער ודפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני, מרבית 
הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות, עם סימני 

פטריה. קרעים, בהם קרעים גדולים חסרים בדף השער ובדף השני, וקרעים חסרים במספר דפים נוספים )כולל שלושת הדפים האחרונים(, ללא 
פגיעות בטקסט, משוקמים בהשלמות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חותמות. כריכת עור חדשה.

הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 81. 

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-6000 
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רבים  איורים   - הקדמוני  משל  ספר   .324
בחיתוכי עץ - ונציה, ש"ז 

ספר משל הקדמוני, מאת רבי יצחק אבן סהולה, עם 
איורים רבים )חיתוכי עץ(. ]ונציה[, דפוס מאיר בן 

יעקב פרענצוני, ]ש"ז 1547?[. 
ספר משל הקדמוני, הספר העברי המאויר הראשון, 
שונצינו  גרשם  המדפיס  ידי  על  לראשונה  נדפס 
מכן  ולאחר  בקירוב;   )1491( רנ"א  בשנת  בברישה, 
נדפס שוב על ידי שונצינו בשנת רנ"ז )1497( בקירוב 
)עותק של המהדורה השניה הופיע ב"קדם" מכירה 
83, חלק א', פריט 16(. לפנינו מהדורתו השלישית 

של החיבור שנדפס בוונציה. 
המחבר, רבי יצחק בן שלמה אבן סהולה, פילוסוף, 
רופא ומקובל. נולד בספרד בשנת 1244, ונפטר כפי 
הנראה בסוף המאה ה-13. חיבורו "משל הקדמוני" 
המשלבת  מחורזת(,  )פרוזה  יהודית  מקאמה  הוא 
מוסר  ללמד  שמטרתם  ושירים,  משלים  אגדות, 
בעלי  באגדות  משתמש  המחבר  טובות.  ומידות 
החיבור  בתוך  מוסרית.  כאלגוריה  שונות  חיים 
מתנהל דו-שיח בין המחבר לבין ה"מקשה" - חכם 
וסגולתן  חשיבותן  על  מתווכחים  השניים  יריב. 
באגדות  משתמש  צד  וכל  המוסריות  המידות  של 

ומשלים כאמצעי להביע את דעתו.
הספר כולל חיתוכי עץ רבים - איורי סצנות מתוך 
ובני  חיים  בעלי  דמויות  עם  והסיפורים,  המשלים 
אדם. מקורם של האיורים בכתב היד של המחבר, 
קטעי  בין  אותם  ששילב  סהולה,  אבן  יצחק  רבי 
הועתקו  אלה  איורים  אבד(.  זה  יד  )כתב  הטקסט 
בכתבי יד מאוחרים יותר, ומשם עברו אל הדפוס, 
לראשונה על ידי בני משפחת שונצינו. חיתוכי העץ 

במהדורה שלפנינו הוכנו במיוחד למהדורה זו, והם מפורטים יותר מהאיורים שבמהדורת שונצינו )כמו כן, במהדורה שלפנינו 
מוספרו האיורים, א-עט(.

בדף האחרון רישום בכתיבה ספרדית, עם פרטים ביוגרפיים אודות המחבר )על פי ספר שלשלת הקבלה לרבי גדליה ן' יחיא(, 
החתום: "החבי"ב ס"ט" ]יתכן שזהו כתב-ידו וחתימתו של רבי חיים בנבנישתי בעל "כנסת הגדולה", שזה היה כינויו[. רישום 

נוסף בעמוד זה, דהוי וקשה לקריאה, מתחיל במילים: "נא"ה דר"ס...".
דגל המדפיס של מאיר בן יעקב איש פרענץ )פרענצוני( בדף השער: מנורה בת שבעה קנים עשויים כפתור ופרח, עם בסיס בן 
שלוש רגליים, ועם כיתובים משלושת צדיה הרומזים לשם המדפיס )ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, 

מס' 14; הערה בעמוד 128(.
סד דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט ופגיעות מעטות באיורים, משוקמים ברובם במילוי נייר 
)דפים רבים עברו שיקום(. קרעים, בהם קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים במילוי נייר. קרע לרוחב דף 
ז', עם פגיעה באיור ובטקסט )ללא חיסרון(, משוקם בהדבקה. יתכן שדף ד' הושלם מעותק אחר )ואולי גם מספר דפים נוספים(. 
חיתוך דפים על גבול הכותרות במספר מקומות. שוליים תחתונים קצוצים במספר דפים, עם פגיעה בשומר הדף באחד מן 

הדפים. חותמת ורישומים בדף השער. כריכת עור חדשה ומפוארת, עם עיטורים מוזהבים.
על הספר ומהדורותיו, ראה: א"מ הברמן, קריית ספר, כט, תשי"ג, עמ' 199-203. 

 .A.J. Karp, From the Ends of the Earth: Judaic Treasures of the Library of Congress (1991), p. 125
על המדפיס מאיר פרענצוני, ראה: הברמן, פרקים בתולדות המדפיסים העברים, עמ' 168-169.

פתיחה: $30,000 
הערכה: $35,000-45,000
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324. Meshal HaKadmoni – Many Woodcut Illustrations – Venice, 1547
Meshal HaKadmoni, by R. Yitzchak ibn Sahula. Many woodcut illustrations. [Venice]: Meir son of Jacob Parenzo, 
[1547?].
Meshal HaKadmoni, the first illustrated Hebrew book, was first printed by Gershom Soncino in Brescia, ca. 1491; and 
then again in ca. 1497 (a copy of the second edition was sold in Kedem Auction 83, part I, item 16). This is the third 
edition of the book, printed in Venice. 
The author, R. Yitzchak son of Shlomo ibn Sahula, was a philosopher, physician and kabbalist. Born in Spain in 
1244, he presumably passed away in late 13th century. His composition Meshal HaKadmoni is a collection of fables, 
parables and poems, striving to inculcate ethics and positive attributes. Various animal fables are employed by the 
author as moral allegories. The composition takes the form of a dialogue between the author and his opponent, who 
argue over the importance and necessity of cultivating moral virtues.
The book includes many woodcuts, illustrating scenes from the parables and fables, depicting both animal and 
human figures. The illustrations, which originate from the author's manuscript (now lost), were copied in later 
manuscripts, and eventually printed by the Soncino family. The present edition features a new series of woodcut 
illustrations, more detailed than the illustrations found in the Soncino editions (the illustrations in the present edition 
were numbered, 1-79).
Inscription in Sephardic script on final leaf, with biographic details on the author, signed "HeChaviv" (possibly 
handwritten and signed by R. Chaim Benveniste author of Knesset HaGedolah, who would sign with this acronym). 
Additional inscription on this page, faded and difficult to decipher.
64 leaves. 18.5 cm. Fair-good condition. Stains. Worming, affecting text and slightly affecting illustrations, mostly 
repaired with paper (many leaves restored). Tears, including open tears, affecting text in several places, repaired with 
paper. Tear across leaf 7, affecting illustration and text (without loss), repaired. Leaf 4 (and possibly other leaves) 
may have been supplied from a different copy. Leaves trimmed close to headings in several places. Lower margins of 
several leaves trimmed, with damage to catchword in one place. Stamp and inscriptions on title page. New, elegant 
leather binding, with gilt decorations.

Opening price: $30,000
Estimate: $35,000-40,000
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325. ששה סדרי משנה עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא - ונציה, ש"ח-ש"ט - מהדורה ראשונה של פירוש רבי עובדיה 
מברטנורא - ששה כרכים

ששה סדרי משנה, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא. ונציה, דפוס קארלו קוויריני, ש"ח-ש"ט ]1548-1549[. מהדורה ראשונה. ששה כרכים.
מהדורה ראשונה של פירושו הנודע של רבינו עובדיה מברטנורא על המשנה. 

רבינו עובדיה ירא מברטנורא )הרע"ב; נולד בסביבות שנת ר', נפטר בסביבות שנת ר"פ(, גדול מפרשי המשנה ומגדולי חכמי דורו. נולד באיטליה 
)Bertinoro(, והיה תלמידו של המהרי"ק. בראשית דרכו שימש ברבנות קאסטילו. בשנת רמ"ז, החל בהכנות לעלייתו לארץ  בעיר ברטנורה 
ישראל. בדרכו לארץ נדד במספר מקומות, עד שבחודש ניסן רמ"ח הגיע לירושלים ונתמנה שם לרבה של העיר. כבר בדורו זכה להערכה רבה, 
וכפי שכותב עליו הרדב"ז: "האיש הזה היה מפורסם בחכמה וראש לכל רבני ירושלים", "כל חכמי צרפת וספרד ואשכנז שבירושלם היו יושבים 
לפניו כפופים לו" )שו"ת הרדב"ז חלק רביעי, סימן אלף קפ ]קח[(. רבי עובדיה כתב מספר חיבורים, ביניהם "עמר נקא" על פירוש רש"י לתורה, 
אך גולת הכותרת שבחיבוריו הוא פירושו הידוע למשנה, שהפך - בדומה לפירוש רש"י לתלמוד - לפירוש היסודי והנלמד ביותר, ונדפס באלפי 

מהדורות המשנה מאז ועד ימינו.
לפנינו ששה כרכי המהדורה הראשונה. שלושת הכרכים הראשונים )זרעים, מועד ונשים( נדפסו בשנת ש"ח, ושלושת הכרכים האחרים )נזיקין, 
קדשים וטהרות( נדפסו בשנת ש"ט. בסופי שני הכרכים הראשונים קולופון המביא לבית הדפוס "מאיר בר יעקב איש פירענץ" )ראה: א"מ הברמן, 
המדפיסים בני ר' יעקב פרענציני בוויניציאה, ארשת, א, תשי"ט, עמ' 61-90(. בסוף כרך קדשים נדפסו דברי סיום עם שבחיו של המחבר, מאת 
המגיה רבי משה בן רבי זכריה מקורפו, ושיר בשבח המחבר מאת המו"ל הנ"ל. בין היתר כותב רבי משה בן רבי זכריה: "ועובדיה היה ירא את 
ה' מנעוריו... היה עם ה' אלהיו והשפיע והופיע עליו נצוץ מהוד זיו יקרו ונפתחו לו מעיינות שערי חכמה שערי בינה ונכנס בגן ה'... ועלינו לשבח 
לסבת הסבות ועלת העלות אשר חנן למין האנושי בדורותינו אלו איש גבור חיל במלחמתה של תורה... רב החובל בים התלמוד... שנכנס לפני 
לפנים בתורה האלהית... הציע את המשנה... דבריו מתוקים לכל פיות, בנויים לתלפיות... ודרש במעגלי עגילי הצדק... ובפרט במשנה שלא בנו 

עליה תלמוד... אליכם אישים אקרא אוהבי התורה ולומדיה... הכינו עצמם להשיג הספר הזה שלספיריו אין ספירה...". 
ברוב הכרכים מוזכר בשער: "החכם כהר"ר עובדיה כמהר"ר זכריה זלה"ה" שהביא את הספר לדפוס. רבי עובדיה בן רבי זכריה הוא אחיינו של 
הרע"ב, כמבואר בהקדמת הספר מקרא קודש על מגילת רות )ונציה שמ"ה(: "...עובדיה המון מברטנורה זצ"ל אשר שם נפשו בכפו להוציא לאורה 

פירוש המשניות של רבנו עובדיה דודו זצ"ל...".
חתימה בשער סדר מועד: "אלקנה רוב'ירו". רישומים בדף השער של כרך קדשים ומעבר לדף השער של כרך טהרות. רישומים והגהות בשולי 

דפים, בכתיבה ספרדית )ברובם - ציון סדר לימוד המסכתות לפי סדר פרשיות השבוע(.
ששה כרכים. זרעים: ב-עג דף. חסר דף השער )שני צדיו הושלמו בצילום על פני שני דפים(. דף נה נכרך לאחר דף נח )המסומן בטעות כדף סד(. 
מועד: פז דף. נשים: סה דף. חסר דף אחרון )הושלם בצילום(. נזיקין: ג-פה, ]1[ דף. חסרים שני הדפים הראשונים )הושלמו בצילום(. קדשים: צז, 
]1[ דף. טהרות: קכו דף. 18.5-19.5 ס"מ. מצב כללי בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתמי רטיבות רבים בכרך השישי. עקבות רטיבות עם סימני 
פטריה בכרך השני והשלישי. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. בכרך הראשון קרעים גדולים חסרים 
בחלק מהדפים, משוקמים במילוי נייר, עם השלמות של הטקסט בצילום. קרעים חסרים בחלק מדפי השער, עם פגיעה קלה בדגל המדפיס בכרך 
השישי. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. הדבקות נייר לחיזוק בשולי הדפים במספר מקומות. חיתוך דפים עם פגיעות 

בכותרות הדפים במספר מקומות. כריכות עור חדשות )אחידות(.

פתיחה: $15,000 
הערכה: $15,000-20,000 
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325. Six Orders of the Mishnah with the Commentary of Rabbi Ovadia of Bartenura – Venice, 1548-1549 – 
First Edition of R. Ovadia's Commentary
Six Orders of the Mishnah, with commentary by R. Ovadia of Bartenura. Venice: Carlo Quirino, 1548-1549. First 
edition. Six volumes.
First edition of the renowned commentary of R. Ovadia of Bartenura to the Mishnah.
R. Ovadia Yareh of Bartenura (Bertinoro; ca. 1440 – ca. 1520), leading commentator of the Mishnah and prominent 
Torah scholar in his times. He served as rabbi in Italy, and later in Jerusalem, where he was held in very high esteem. 
He composed several works, though his magnum opus was undoubtedly his commentary to the Mishnah, which, 
just like Rashi on the Talmud, became the most basic and popular commentary, reprinted in thousands of editions 
until this day.
The present set comprises all six volumes of the first edition. The first three volumes were printed in 1548, and the 
last three volumes in 1549. Colophon of the publisher Meir son of Yaakov Parenzo at the end of the first two volumes. 
Poems in praise of the author at the end of the Kodashim volume. Most volumes mention on the title page R. Ovadia 
son of R. Zecharia, nephew of the author, as the one who brought the books to print. 
Signature on title page of Order Mo'ed. Inscriptions on title page of Kodashim vol. and on verso of title page of 
Taharot vol. Marginal glosses and inscriptions in Sephardic script.
Six volumes. Zera'im: 2-73 leaves. Lacking title page (recto and verso replaced in photocopy on two separate leaves). 
Leaf 55 bound after leaf 58 (erroneously marked as leaf 64). Moed: 87 leaves. Nashim: 65 leaves. Lacking final leaf 
(replaced in photocopy). Nezikin: 3-85, [1] leaves. Lacking first two leaves (replaced in photocopy). Kodashim: 97, [1] 
leaves. Taharot: 126 leaves. 18.5-19.5 cm. Overall fair condition. Stains, including dampstains. Many dampstains to 
vol. VI. Traces of past dampness with mold to vols. II and III. Wear. Tears, including open tears affecting text, repaired 
with paper. Large open tears to some leaves in vol. I, repaired with paper, with photocopy text replacement. Open 
tears to some title pages, repaired with paper, with photocopy text replacement. Worming, affecting text, repaired in 
part with paper. Marginal paper repairs in several places. Leaves trimmed with damage to headings in several places. 
New (matching) leather bindings.

Opening price: $15,000
Estimate: $15,000-20,000

הפירוש המקיף הראשון על המשנה מאז הרמב"ם, והתפשטות לימוד המשנה

פירוש רבינו עובדיה מברטנורא היה הפירוש המקיף הראשון שנכתב על המשנה, מאז חיבורו של הרמב"ם על המשנה.

לימוד המשנה כחיבור בפני עצמו, ללא התלמודים, לא היה נפוץ במרבית תפוצות ישראל במשך מאות בשנים. עד למאה ה-15 כמעט ולא 

ניתן למצוא ספרי משנה ללא תלמוד. תלמידי חכמים סמכו על דברי רבינו תם כי התלמוד הבבלי בלול מן הכל - מקרא, משנה ותלמוד - 

ולא עסקו במשנה לעצמה. גם פשוטי העם עסקו במקרא ובמדרש, אך לא במשנה. שונה היה הדבר באיטליה וביוון, ובכל המרחב הביזנטי 

שהושפע מארץ ישראל, שבהם עסקו בלימוד המשנה לעצמה, ועד היום מרבית כתבי-היד של המשנה שהשתמרו באים דווקא מאזור זה. 

המשנה הייתה שגורה בפי חכמי איטליה, ואלו כתבו על המשנה פירושים וביאורי מילים. במקום זה קמו גדולי מפרשי המשנה דוגמת ר"י 

בן מלכי צדק, רבינו הלל, רבי דניאל ועוד. ייחודי היה הרמב"ם במרחב שלו, שכתב פירוש על כל המשנה, אך גם הוא התבסס רבות על 

נוסח המשנה שבבבלי, והחדיר תיקונים רבים מתוך נוסח המשנה שבבבלי, שהיה שונה מנוסח המשנה שרווח בארץ ישראל. המשנה גם 

נדפסה לראשונה בנפולי שבאיטליה בשנת רנ"ב )1492(.

רק במאה ה-16 החלה תנופה מחודשת של לימוד המשנה בשאר תפוצות ישראל. לכך תרמו כמה גורמים: ראשית, קריאתם של כמה 

מחכמי ישראל ללימוד המשנה, בראשם המהר"ל מפראג שסבר כי ראוי שכל נער ילמד משנה כבר בגיל צעיר כבסיס לתלמוד. בהקדמה 

לפירושו "תוספות יום טוב", מספר תלמידו של המהר"ל - רבי יו"ט ליפמן הלר, כי בהשפעת רבו החלו קבוצות וחבורות רבות ללמוד משנה 

יחדיו. אחריו הגיעו גם רבי שלמה אפרים מלונטשיץ בעל "כלי יקר" ולאחר מכן הגר"א מווילנא שקראו אף הם לעסוק בלימוד המשנה. 

שנית, בד בבד עם התעוררות זו התפשטה השקפת המקובלים כי המשנה מגלמת את התורה שבעל פה ומסומלת בספירת מלכות המייצגת 

את השכינה. המקובלים הרבו לדבר על תיקון הנשמה שיש בלימוד המשנה, וכך גם ה"מגיד" משמים שנגלה לבית יוסף הפליג לשבח את 

שינון המשניות שלו. שלישית, התפשטות הדפוס ותופעת הדפסת המשנה בנפרד מהתלמודים, תרמו לא מעט להתגברות לימוד המשנה. 

כאמור, הפירוש הראשון על כל המשנה מאז פירוש הרמב"ם היה פירושו של רבי עובדיה מברטנורא. סביר להניח שחיבור פירושו היה 

תוצאה של מנהג מקומו לעסוק בלימוד המשנה כשלעצמה. לאחר הדפסתו התפשט הפירוש בכל רחבי העולם, ונדפס במהדורות רבות כבר 

בשנים שלאחריו. קרוב לוודאי שגם לפירושו הבהיר והקולח היה חלק גדול בהתפשטות לימוד המשנה בכל קהילות ישראל.

)ראה: י' זוסמן, 'כתבי יד ומסורות נוסח של המשנה', דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, ג, תשל"ז, עמ' -215

250; א' ארנד, 'לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה', JSIJ, 2004, עמ' 19-53; י' פליישמן, החזרה למשנה בעת החדשה 

המוקדמת, עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים תשפ"א(.
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פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

 - ש'-ש"א  אוגסבורג,   - טורים  ארבעה  ספר   .326
חשובה  מהדורה   - אחד  בכרך  החלקים  ארבעת 
הכוללת הגהות רבי אברהם מפראג - תיעוד היסטורי 

בכתב-יד 

ספר ארבעה טורים, מאת רבי יעקב בר אשר. אוגסבורג, ]דפוס 
חיים בן דוד שחור[, ש'-]ש"א 1540-1541[. ארבעת הטורים בכרך 

אחד. 
דף השער אינו מאוייר, אך העמוד הראשון של חלק אורח חיים 
ז' מהספירה הראשונה - אחרי המפתחות(, מוקף מסגרת  )בדף 
שער מאויירת מרשימה )תחריט עץ מעשה ידי הנס הולביין הבן, 
את  המתארים  איורים  עם   ,)Hans Holbein der Jüngere

בריאת העולם והאדם, דמויות דוד ושלמה, ועוד.
גוף הטקסט, הכותרות ותיבות הפתיחה נדפסו באותיות מרובעות 
המפתחות  בדפי  הסימנים  סדר  של  הטקסט  אשכנזי.  מטיפוס 

נדפס באותיות מטיפוס בינוני )"כתב רש"י"(.
הטקסט שנדפס במהדורה שלפנינו מלווה בהגהות ותיקוני נוסח, 
מתוך הגהותיו של רבי אברהם ב"ר אביגדור, רבה של פראג. בדף 
האחרון נדפסה אגרת מאת רבי יוסף בר יקר )חתנו של המדפיס 
חיים שחור(, שסייע בהדפסת הספר, לגיסו רבי יעקב בר ברוך. רבי 
יוסף בר יקר מתנצל בפני גיסו על שלא שמע בקולו, ובחר שלא 
אביגדור  ב"ר  אברהם  רבי  של  הארוכות  הגהותיו  את  להדפיס 
במלואן )"וכמעט אומר שרוב הגהותיו מבלבלים על המתלמדים 
ציוני  פירושי מילות,  נוסח,  בו..."(, אלא בחר מתוכן רק תיקוני 
מקורות וכדומה. במקביל להדפסה זו החלו להדפיס בפראג את 
הגהותיו של רבי אברהם ב"ר אביגדור במלואן, במהדורת הטור 
אורח  טור  הראשון,  הכרך  רק  שם  נדפס  בפועל  שם.  שנדפסה 

חיים )פראג, ש'(, ומאז לא נדפסו ההגהות יותר עד לדורנו.
הנה  "כי  שלפנינו:  המהדורה  את  המדפיס  משבח  השער  בדף 
הטורים הקדומים, כולם נמצאו בעלי מומים... ובפרט שני חלקים 
האחרונים, עלו כולם קמשונים... ובכן אזרנו כגברים חלצינו, ואל 
המלאכה שמנו פנינו, כיד ה' הטובה עלינו, וטרם התחילינו יגענו 
בכל יכלתינו, עד כי הגענו לרשותינו, ספר מדויק ככל חפצינו, 
מהר"ר  הגאון  ואלופינו  מורינו  הרב  מפי  רב,  בדקדוק  מוגה 

אברהם מפראג מאור דורינו, ומתוכו הגהנו מלאכתינו, כל דף ודף בהעבירנו, פעמיים ושלש בכל כחינו, גם לא שקלנו על כפינו מלהוציא זהבינו 
וכספינו על יופי הכתב והנייר והדיו כפי השגתנו, עד כי לפי דעתינו לא ימצא בהם שמץ פסול מצידינו... עבדכם חיים בר דוד המחוקק".

חתימות בדף השער: "ע"ל ]=עלה לחלקי[ מרדכי שמואל ואלוברה תצ"ז"; "זה הספר שלי ישראל דוד ואלוברה די קוני 1889"; "כמ"ר יצחק יצ"ו 
מרקנאטו". חתימה בדף עם המסגרת המאויירת: "אשר בן הקדוש החבר ר' יששכר זצ"ל". חתימה בדף לג/1 בחלק אבן העזר: "אני אליעזר ב"ר 

נתן הלוי".
מעבר לדף האחרון של חלק אבן העזר, רישום ארוך בכתב-יד )עם הכותרת "ארשום לזיכרון המאורעות הרעות שאירעו את בני עמינו בשנת 
תמ"ט לפרט קטון..."(, המתעד את כיבושן של ערים ועיירות בגרמניה בידי הצבא הצרפתי בשנת תמ"ט )1688-1689(, במסגרת מלחמת תשע 
השנים, ובהן גם ערים בהן ישבו קהילות יהודיות כמו וורמייזא ומנהיים, את חורבן הערים, הקהילות ובתי הכנסת, ואת גירוש היהודים מהם. 
עליית  דף, משנת תק"ל, מתעד את  יותר באותו  רישום מאוחר  - ראה מסגרת.  פראג  בעיר  נוסף מתעד שריפה שפרצה באותה שנה  רישום 

המחירים ויוקר המחיה באותה שנה בכמה ממדינות גרמניה.
פגיעות בטקסט,  רבים. בלאי. קרעים עם  רטיבות קשים בדפים  רבים, בהם כתמי  בינוני-טוב. כתמים  ס"מ. מצב   29.5 דף.  קיב  ב, מד;  ע;  פד; 
בהדבקות  משוקמים  במסגרת,  פגיעות  עם  המאויירת,  המסגרת  עם  ובדף  השער  בדף  קרעים  בהם  חסרים,  קרעים  נייר.  בהדבקות  משוקמים 
והשלמות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. כ-10 דפים מחלק אבן העזר הושלמו מעותק אחר )עם קרעים חסרים בשולי 

הדפים וסימני עש, משוקמים בהשלמות נייר(. רישומים. כריכת עור חדשה.
ללא ]2[ דף אחרונים, עם סדר המסכתות והפרקים שבמשנה על פי הרלב"ג, שחסרים במרבית הטפסים )ראה שטיינשניידר, .C.B, עמ' 1183-1184; 

שמואל ווינער, עמ' 548, מס' 4505; דפים אלו הושלמו בצילום בעותק שלפנינו(. 
המדפיס ר' חיים שחור היה מחשובי המדפיסים בראשית הדפוס העברי באירופה מחוץ לאיטליה, ובין המדפיסים הראשונים בפראג. ייסד את 
הדפוס העברי הראשון בגרמניה )דפוס אוגסבורג(, ולאחר מכן ייסד את הדפוס העברי הראשון בלובלין. בפראג פעל בשנים רע"ה-רפ"ו בערך. 
לאחר מכן התיישב באילזא )Oels, שלזיה; כיום: אולשניצה, פולין( והדפיס שם מספר ספרים. בשנת רצ"ד עבר לאוגסבורג, והקים בה את בית 
דפוסו. בבית הדפוס באוגסבורג נדפסו אז כ-10 כותרים עבריים בלבד. מאוחר יותר )בשנת ש"ג( נדד עם משפחתו והגיע לאיכהויזן, ואף שם 
הדפיס מספר ספרים; לאחר מכן הדפיס מספר ספרים בעיר הידרנום. בשנת ש"ז בערך הגיע ללובלין והקים בה את בית הדפוס העברי הראשון 

בעיר )ראה: א"מ הברמן, המדפיס חיים שחור, בנו יצחק וחתנו יוסף ב"ר יקר, קרית ספר לא, עמ' 491(.

פתיחה: $10,000 
הערכה: $14,000-16,000 
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תיעוד היסטורי יהודי מתקופת מלחמת תשע השנים

בעותק ארבעה טורים שלפנינו, מהדורת אוגסבורג ש'-ש"א, בעמוד הריק שבסוף חלק אבן העזר, מופיע תיעוד בכתב-יד על המאורעות 

שפקדו את הקהילות היהודיות בגרמניה, בשנת תמ"ט )1688-1689(, בעקבות כיבושי הצבא הצרפתי במסגרת "מלחמת תשע השנים":

"ארשום לזיכרון המאורעות הרעות שאירעו את בני עמינו בשנת תמ"ט לפרט קטון

בחודש אלול תמ"ח התחיל המלך צרפת לשלח גדודים למדינת זו והתחיל לכבוש כל מדינת אשר מעבר לנהר 

ריין ולכד בתשרי תמ"ט את החוזק פיליפוס בורג ואת העיר היפה מנהיים ואת העיר פרנקישטיין וגם לכד העיר 

מענץ וכל המקומת אשר סביבם וגם העיר בון לכד וגם לכד היידל בורג הייל ברין ומשם שלח גדוד למדינת 

ווירשן בורג אשר מעבר הלז דמיין ושרף שם עשרה כפרי' עד שנתנו לו כופר הנקרא בראנר שאצינג וגם למדינת 

אונשבאך שלח גדוד ושרפו שם כפרים רבים עד שגם נתנו כופר הם וכל המדינות עד לנהר טונא נתנו כופר 

ובמדינת רוטן בורג לא רצו ליתנו כופר ושרף שם לערך שלושים כפרי' ואחכ"ך עזב את העיר הייל פרין ע"י 

סיועת זקשין וגם היידל בורג עזב אבל החריב אותו כמעט.

ובחודש אדר תמ"ט שרף את העיר מנהיים עד היסוד וגם העיר והק"ק ווירמיישא שרף עד היסוד בחודש סיון 

אוי לעניים שכך רואת ואוי לאוזני' שכך שומעת על המקדשים מעט אשר נחרבו ואשר לחרב לחרב ואשר לשבי 

לשבי ובעת ההיא שרף גם העיר שפייאר אופנהיים מלבד שארי ערי וכפרים וגם העיר בינג שרף".

רישום נוסף באותו עמוד מתעד שריפה שפרצה באותה שנה בפראג וגרמה לנזק רב: 

"ובחודש תמוז הוכפלו הצרות יצאה אש מאת ה' יו' ג' ג' תמוז ושרף את העיר והק"ק פראג אשר היא היתה 

עיר ואם בישראל וכמה וכמה בתי כנסיות ובתי מדרשות שנשרפו עד אשר לא נשאר מכל מקום היהודים רק 

ב' בתי כנסיות ובית אחד כל השומע תצלינה שני אזניו על שוד ושבר בני עמינו אשר כמה וכמה אלפים נפשות 

נשארו ערום וערי' בעירום ובחוסר כל עוללים ישאלו לחם ופורש אין להם עולל ויונק שכבו בחוצת ברחובת 

קרי' ויותר ממאה וחמשים נפשות שנשרפו ומתו וכמה וכמה מאות ואלפים ספרי תורת ושאר ספרים קודש 

שנשרפו עד אשר לא נשאר שום ספר בק"ק פראג על אלה אני בוכי' עיני עיני יורדה מים גם במקו' הגוי' נשרפו 

כמה מאות בתים".
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326. Arbaa Turim – Augsburg, 1540-1541 
– Four Parts in One Volume – Important 
Edition Comprising Glosses of Rabbi 
Avraham of Prague – Handwritten Historical 
Documentation
Arbaa Turim, by R. Yaakov son of Asher. Augsburg: 
[Chaim son of David Shachor], 1540-[1541]. All 
parts in one volume.
The title page bears no decorations, but the first 
page of text of the Orach Chaim part (leaf 7 of first 
sequence, after table of contents), is set in an ornate 
woodcut border (by Hans Holbein the younger), 
depicting the creation of the world and of Adam, 
David and Solomon, and more.
The present edition includes glosses and textual 
corrections by R. Avraham son of R. Avigdor, rabbi 
of Prague.
Signatures on the title page, on leaf with engraved 
border, and on p. 33a of Even HaEzer.
On the title page, the printer praises this edition for 
its accuracy.
On the verso of the final leaf of Even HaEzer, 
lengthy handwritten inscription, documenting the 
French invasion of Germany in 1688-1689, during 
the Nine Years' War, and the destruction of towns, 
Jewish communities and synagogues. An additional 
inscription records the fire which broke out that year 
in Prague – see Hebrew sidebar. A later inscription 
on the same leaf, dated 1770, describes the inflation 
which occurred that year in several German states.
84; 70; 2, 44; 112 leaves. 29.5 cm. Fair-good condition. 
Many stains, including significant dampstains to 
many leaves. Wear. Tears, affecting text, repaired 
with paper. Open tears, including tears to title page and leaf with woodcut border, affecting border, repaired with 
paper. Worming, affecting text, repaired with paper. Some 10 leaves from Even HaEzer supplied from a different 
copy (with marginal open tears and worming, repaired with paper). Inscriptions. New leather binding.
Without final [2] leaf index, lacking in most copies.

Opening price: $10,000
Estimate: $14,000-16,000
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מהדורות   - יוסף  בית  עם  טור  של  שלם  סט   .327
ראשונות של הבית יוסף שנדפסו בחיי המחבר רבי 
יוסף קארו - אורח חיים - ונציה, ש"י / יורה דעה - 
ונציה, שי"א / אבן העזר - סביוניטה, שי"ג / חשן 

משפט - סביוניטה, שי"ט 

ארבעה חלקים בארבעה כרכים של טור עם בית יוסף: אורח 
חיים, יורה דעה, אבן העזר וחשן משפט - מהדורות ראשונות 

של ספר בית יוסף, שנדפסו בחיי המחבר מרן רבי יוסף קארו:
· טור אורח חיים, עם בית יוסף. ונציה, דפוס מארקו אנטוניאו 

יושטיניאן, ש"י ]1550[.
רישומי בעלות בדף השער, בהם: "זה הספר אורח חיים שייך 

להאלוף הקצין כמר אברהם בן זלמן שניאור יצ"ו", ועוד.
רישום בעלות בדף האחרון: "טור הלז קנה ב"ב הקצין והנדיב 
כמהור"ר  מפורסים  וחסיד  הגדול  הרב  ע"י  י"ץ  אברהם  כמר 
בק"ק  רוסיא  במדינת  ואב"ד  ר"מ  מקדם  שהיה  י"ץ  רפאל 
מאהלב ונסע לארץ הקדושה תוב"ב להיות בבית מדרשו ואל 
יחסר ללמוד וללמד כל מי שיבא לעדות כו"ח נאם דוד יצחק 

ממקרץ]?[".
המעיד  תקכ"ז,  משנת  רישום  עם  )מקורי?(  מגן  דף  מצורף 

שהספר הושאל לאחד מתלמידי הישיבה הרמה בפיורדא.
 - Dominico Irosolimitano חתימות צנזורה )בהן גם של

הצנזור דומניקו ג'רוזלימיטנו, דומניקו הירושלמי(.
בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   34.5 דף.   ]1[ תנט,  כד, 
קרעים  בלאי.  דפים(.  במספר  רבים  )כתמים  רטיבות  כתמי 
במסגרת  קלה  פגיעה  )עם  השער  דף  בשולי  גדולים  חסרים 
משוקמים  נוספים,  דפים  במספר  חסרים  וקרעים  השער(, 
בהשלמות והדבקות נייר. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות 
שוליים  עם  הספר  בראש  המפתחות  מדפי  שניים  בטקסט. 
שדפים  יתכן  נייר,  בהדבקת  הורחבו  )השוליים  יותר  קצרים 

אלה הושלמו מעותק אחר(. כריכת עור חדשה. 
דגל המדפיס בדף השער ובגרסה מוגדלת בדף האחרון: איור 
דמיוני של מבנה המקדש, ומראשו יוצא סרט עליו כתוב: "גדול 

יהיה כבוד הבית הזה אמר ה' צבאות". ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, מס' 16-17; הערה בעמוד 129-131(. 
· טור יורה דעה, עם בית יוסף. ונציה, דפוס אלויזי בראגדין, שי"א ]1551[.

רישום בדף השער: "מתוקן על ידי יצחק מאר---". מספר הגהות בכתיבה איטלקית - אחת מהן )בדף פז/2( מסתיימת "כך דקדק מהר"ר יששכר 
ושפתי' ישק". הגהות וסימונים רבים מאוחרים, בעיפרון. מחיקות צנזורה. חתימות צנזורה בדף האחרון.

]30[, שצח דף. 33.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות )כתמים כהים בדפים האחרונים(. סימני עש במספר דפים, עם פגיעות קלות 
בטקסט. בדף השער סימני עש קלים, ללא פגיעות בטקסט )עם שיקומים בהדבקות נייר מצדו השני של הדף(. פגמי שפשוף קלים. מחיקות צנזורה 

)במספר דפים בהלכות עבודה זרה מחיקות צנזורה של שורות שלמות(. כריכת עור חדשה. 
· טור אבן העזר, עם בית יוסף. סביוניטה, דפוס טוביה פואה, שי"ג ]1553[.

קולופון בדף רלב/2: "ותהי השלמת הטור השלישי... יום ששי, ארבעה ימים לחדש תמוז שנת שי"ג, ע"י... קורנילייו אדיל קינד... ובבית הנדיב 
כמ"ר טוביה פואה... וכמוהו הוטפל]![ בהדפסתו החכם כמ"ר משה אבן שושן מעיר צפת...".

רלב דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות )עם סימני פטריה קלים(. בלאי קל וקרעים קטנים בשולי דף השער ודפים 
נוספים בהתחלה ובסוף, משוקמים במילוי נייר. סימני עש קלים בשולי חלק מהדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה )שונה מיתר הכריכות(. 
ישנם הבדלים בטיפוגרפיה של דף עד בין הטפסים השונים. בטופס שלפנינו מופיעות בשני העמודים של דף זה 57 שורות )ראה: י' זנה, קרית 

ספר, ז, תר"ץ, עמ' 484, מס' 4(.
· טור חשן משפט, עם בית יוסף. סביוניטה, דפוס טוביה פואה, שי"ט ]1559[.

רישומי בעלות בדף השער: "אני שמעון --- אופנהיים" )הרישום דהוי(; "שייך לא"מ]?[ כהר"ר הירץ סג"ל ווימפן"; "יה]ו[דה בר נפתלי שליט" 
)בשני צדי דף השער(.

הגהות קצרות במספר מקומות.
שלב דף. 38 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים גדולים. סימני עש קלים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
קלות בטקסט בחלק מהדפים. קרעים במספר דפים, עם פגיעות מעטות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. פגמים קלים בדף השער. הדבקות נייר 

בשולי מספר דפים. כריכת עור חדשה.
בדף האחרון דגל המדפיס של טוביה פואה. ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, מס' 21 עמ' 13, 133.

פתיחה: $40,000 
הערכה: $50,000-70,000 
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327. Complete Set of Tur with Beit Yosef – First 
Editions of Beit Yosef, Printed in the Lifetime 
of the Author Rabbi Yosef Karo – Orach Chaim 
– Venice, 1550 / Yoreh De'ah – Venice, 1551 / 
Even HaEzer – Sabbioneta, 1553 – Choshen 
Mishpat – Sabbioneta, 1559 
Tur with Beit Yosef, four parts in four volumes: 
Orach Chaim, Yoreh De'ah, Even HaEzer and 
Choshen Mishpat – first editions of Beit Yosef, 
printed in the lifetime of the author R. Yosef Karo:
· Tur Orach Chaim, with Beit Yosef. Venice: Marco 
Antonio Giustiniani, 1550.
Ownership inscriptions on title page and on final 
leave.
Endpaper (original?) enclosed, with inscription 
from 1767.
Censors' signatures (including signature of 
Dominico Irosolimitano).
24, 459, [1] leaves. 34.5 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains (several leaves with 
many stains). Wear. Large marginal open tears 
to title page (slightly affecting border), and open 
tears to several other leaves, repaired with paper. 
Minor worming, slightly affecting text. Two index 
leaves at beginning of book with smaller margins 
(remargined for conformity; leaves possibly 
supplied from a different copy). New leather 
binding.
· Tur Yoreh De'ah, with Beit Yosef. Venice: Alvise 
Bragadin, 1551.
Inscription on title page. Several glosses in Italian 
script. Many late penciled glosses and markings. 
Censorship deletions. Censor's signatures on final leaf.
[30], 398 leaves. 33.5 cm. Overall good condition. Stains, including dampstains (dark stains to final leaves). Worming 
to several leaves, slightly affecting text. Minor worming to title page, not affecting text (with paper repairs on verso). 
Minor abrasions. Censorship deletions (entire lines deleted on several leaves of tractate Avoda Zara). New leather 
binding.
· Tur Even HaEzer, with Beit Yosef. Sabbioneta: Tobias Foa, 1553.
Colophon on p. 232b: "The third Tur was completed… Friday, 4th Tammuz 1553, by… Cornelio Adelkind… in the 
press of R. Tobias Foa…".
232 leaves. 33.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness (with minor mold 
stains). Minor wear and marginal tears to title page and other leaves at beginning and end, repaired with paper. 
Minor marginal worming to some leaves, not affecting text. New leather binding (different from rest of set).
The copies of this edition vary in the typography of leaf 74. The present copy comprises 57 lines on both recto and 
verso. (see: I. Sonne, Kiryat Sefer, VII, 1930, p. 484, no. 4).
· Tur Choshen Mishpat, with Beit Yosef. Sabbioneta: Tobias Foa, 1559. 
Ownership inscriptions on both sides of title page (some faded).
Brief glosses in several places.
332 leaves. 38 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains and large, dark stains. Minor worming to title 
page and other leaves, slightly affecting text in some places. Tears to several leaves, with some damage to text, 
repaired with paper. Minor defects to title page. Marginal paper repairs to several leaves. New leather binding.

Opening price: $40,000
Estimate: $50,000-70,000
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חיבור הבית יוסף - הבטחת ה"מגיד" משמים - קריאת שם החיבור על פי ה"מגיד"

על חיבור הבית יוסף שקד מרן רבי יוסף קארו 32 שנה. בין השנים רפ"ב-ש"ב )1522-1542( כתב את הספר, ו-12 שנים נוספות - משנת ש"ב 

עד שי"ד )1554(, שקד על עריכתו והגהתו, וכפי שהוא כותב בסיום כרך חושן משפט שלפנינו )סביוניטה שי"ט, דף שלב/2(:

"אברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל וגמור הספר המפואר הזה, ביאור ארבעה טורים אשר קראתיו בית יוסף, כי התחלתיו באנדרינופלי 

שנת רפ"ב, והשלמתיו בעיר צפת אשר בגליל העליון תוב"ב, ביום ד' י"א לאלול שנת הבק"ר אור, ונתעסקתי עוד בהגהתו ובמהדורא תנינא 

עד שנת די"ש, אוחילה לאל אחלה פניו, יזכני שיתפשט בכל ישראל...".

בעת כתיבת החיבור הבטיחו המלאך ה"מגיד" שהתגלה אליו משמים כי יעזור לו לסיים את החיבור, וכי החיבור יאיר את העולם ויתקבל 

בכל תפוצות ישראל: "ואזכך למגמר חיבורא דילך לאנהרא ביה עיני כל ישראל דהא כל עמין חכמי' נבונים ומשכילים ישאבון מחבורא דילך 

דאקריא בית יוסף ירויון מדשן ביתך. יפוצו מעינותיך חוצה חכמות בחוץ תרונה ושמך יזכר בבתי כנסיות ובתי מדרשות וכל עת שיזכירוך 

בבית המדרש יעלה ריח אפרך כקטורת בוסמין" )מגיד מישרים, וזאת הברכה(.

לא זו בלבד, אף את שם החיבור בחר רבי יוסף קארו בהמלצת המגיד: "עוד אמר לי שיעזרני לגמור חיבורי בלי שום טעות וסיג ושיאירו בו 

עיני כל ישראל, ושאקרא אותו בית יוסף כי הוא שמו הראוי לו כי הוא ביתי בעולם הזה ובעולם הבא" )שם, ויקהל(.

בהקדמה לחיבורו )שנדפסה בראש כל אחד מהחלקים( מרחיב רבי יוסף קארו ומבאר את הנימוק לשם החיבור: "נמצא שספר זה מזון לכולא 

ביה על כן קראתיו בית יוסף כי כשם שמבית יוסף היו נזונים הכל מזון הגוף כך יהיו נזונים מספר הזה מזון הנפש, ועוד טעם ב' כי זה חלקי 

מכל עמלי והוא ביתי בעולם הזה ובעולם הבא".
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לימוד ספר בית יוסף - סגולה לבריאות ולאריכות ימים

"הגה"צ רבי מרדכי חיים מסלאנים זצ"ל סיפר ששמע מהרה"ג ר' שמואל הלר רבה של צפת ת"ו, 

שללמוד טור ובית יוסף זה סגולה לאריכות ימים. ומעשה שהיה הרה"ג ר' שמואל חולה אנוש 

ובא אליו הבית יוסף בחלום ואמר לו שילמד טור ובית יוסף ועל ידי זה יבריא" 

)הילולא דצדיקיא, ירושלים תשנ"ח, עמ' קצא(.

"שמעתי מפי דודי זקני... ששמע מאמו זקנתי הצדיקת שרהלי בת רבינו משולם ]איגרא[ זצ"ל... 

לבקשו  ז"ל  יוסף  הבית  מרן  אליו  בא  פעמים  כמה  היות  פטירתו שאמר:  לפני  ממנו  כי שמעה 

אצלו  נראה  שהיה  מפני  יכול  היה  לא  אבל  ללמדו,  חפץ  והוא  יוסף,  הבית  ספרו  את  שילמוד 

לאיבוד זמן כי הכל היה בזכרונו כל המקורים לש"ס ופוסקים, ואמר שמתחרט על שלא התאמץ 

לדחוק את עצמו לעשות רצון הבית יוסף ז"ל וללמדו, כי אז היתה זאת לו סגולה לאריכות ימים" 

)אהל נפתלי, לבוב תרע"א, עמ' 94, אות רנח(.

"שמעתי כי פעם אחת היה לבנו ]של רבי שלום מבעלזא[ הגה"ק מהר"י זי"ע חולי קדחת ר"ל 

ונודע כי היה מפורסם ובדוק ומנוסה כי בבוא חולי כזו לפני מרן זי"ע ואמר שלא יהיה עוד חלפה 

הלכה לה המחלה תיכף ומיד )כאשר ראיתי בעיני אצלי שהיה לי המחלה כל הקיץ ובבואי לפני 

מרן ואמר שלא יהיה עוד והוטב לי תיכף ופסקה המחלה(, ובבוא בנו הגדול לפניו ואמר לו כדרכו 

ולא הועיל ובא שנית ואמר כי בטור ובית יוסף יש כל מיני רפואות ויש סימן א' המסוגל שאם 

לומד סימן זה אז יש בכחו לגרש מחלה הנ"ל, וזה זמן רב לא למד סימן זה וחזר ולמדו ואז אמר 

לו כדרכו ותיכף פסקה המחלה" 

)הגהת רבי שלום מרדכי אב"ד ברעזאן, בעל שו"ת מהרש"ם, 

על ספר דברי יצחק, מונקאטש תרס"ו, אות מ'(.

התקבלות הבית יוסף והשולחן ערוך בכל תפוצות ישראל

בדברי הסיום לחיבורו בית יוסף )בטור חושן משפט, סביוניטה שי"ט( כותב מרן רבי יוסף קארו: "...אוחילה לאל 

אחלה פניו, יזכני שיתפשט בכל ישראל למען אהיה בכלל מצדיקי הרבים". תפילתו זו קוימה במלואה וחיבור 

הבית יוסף התקבל בכל תפוצות ישראל והיה לאחד מספרי הפסיקה החשובים ביותר. ספר הבית יוסף, שהתחבר 

בסיס  כעין  מהווה  למעשה,  ההלכה  את  ולהכריע  בשורשן  ההלכות  את  לברר  ונועד  טורים  ארבעה  סדר  על 

לחיבורו המסכם שולחן ערוך, שבו נסדרו כל הדינים בקצרה. כמוהו, גם חיבורו השני - השולחן ערוך, פשט בכל 

בית ישראל, ואף בני אשכנז נסמכים עליו יחד עם ה"מפה" - הגהותיו של הרמ"א שנועדו להתאים את הספר 

לבני אשכנז.

שני החיבורים הללו הפכו את רבי יוסף קארו לעמוד ההוראה העיקרי, מדורו ועד לימינו אנו, בקרב כל תפוצות 

נקרא בפי הלומדים  כן,  "מרן". כמו  נקרא בפי כל  ביותר, עד שהוא  גדולה  יוסף קארו  ישראל. ההערכה לרבי 

"המחבר". את מעמדו המופלג וגודל סמכותו מבטא החיד"א ב"שם הגדולים": "שהסכימו בכלל זה דמרן קרוב 

למאתים רבנים מדורו, וכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מרן עביד כמאתן רבנן" )ברכי יוסף, חו"מ, סי' כה, 

ס"ק כט(.
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328. סט שלם של ארבעת חלקי שלחן ערוך - מהדורה ראשונה ונדירה של כל החלקים - נדפסה בחיי המחבר, מרן רבי 
יוסף קארו - ונציה, שכ"ה-שכ"ו - ספר היסוד של ההלכה היהודית לדורותיה

אלוויזא  ]דפוס  ונציה,  קארו.  יוסף  רבינו  וחושן משפט, מאת  העזר,  אבן  דעה,  יורה  חיים,  אורח  סט שלם של ארבעת החלקים:  ערוך,  שלחן 
בראגאדין[, שכ"ה-שכ"ו ]1564-1565[. מהדורה ראשונה של ארבעת החלקים, שנדפסה בחיי המחבר. ארבעה כרכים. 

לפנינו מהדורתו הראשונה והשלמה של ספר שלחן ערוך על ארבעת חלקיו - מספרי היסוד של ההלכה היהודית בכל הדורות, ועמוד התווך עליו 
הושתת אורח החיים היהודי. 

שלחן ערוך - חיבורו של מרן רבי יוסף קארו, התקבל בכל תפוצות ישראל כחיבור היסוד של פסיקת ההלכה. השלחן ערוך השלים את מפעלו 
ההלכתי הגדול בחיבור בית יוסף על הטור. לאחר שהשלים את עריכת הבית יוסף, ולאחר שכבר נדפסו שלושת חלקיו הראשונים )ש"י-שי"ג( 
והחלק הרביעי נשלח להדפסה בוונציה )ארבעת כרכי המהדורה הראשונה של הבית יוסף מוצגים בקטלוג זה, ראה פריט קודם(, החל רבי יוסף 
קארו לחבר את השולחן ערוך. בסוף כל חלק ציין את זמן השלמתו: אורח חיים באלול שט"ו; יורה דעה בתמוז שי"ו; אבן העזר בשבט שי"ז וחושן 
משפט באדר א' שי"ח. במשך שלוש וחצי שנים, ברציפות והתמדה, כתב רבי יוסף קארו את ארבעת חלקי השלחן ערוך, המסכמים לדינא את 
מסקנותיו ופסקיו המפורטים בחיבור הבית יוסף. ברבות הימים הפך ספרו זה לנחלת הכלל, עד שבאו כל חכמי ההלכה ותלו בו את חיבוריהם. 
בדומה לחיבורו של הרמב"ם ולחיבורו של רבי יעקב בעל הטורים, גם על ספרו זה נכתבו חיבורים רבים שנעשו "נושאי כלים" לשולחן ערוך. מיד 
לאחר הדפסתו, התפשט השלחן ערוך במהירות, והגיע גם אל המרחב האשכנזי. משום כך הזדרז רבינו משה איסרלש - הרמ"א, להתאימו לפסקי 

ומנהגי האשכנזים, בפורשו על השולחן את חיבורו "המפה", וזירז בכך למעשה את התקבלותו של החיבור גם בארצות אשכנז. 
בהקדמת המחבר )המופיעה בכל הכרכים(, מתאר רבי יוסף קארו את מגמת חיבורו זה: "אלה דברי ]הצעיר יוסף קארו[ בן הה"ר אפרים בן 
הה"ר יוסף קארו זלה"ה... אודה ה' מאד בפי... אשר ממעון קדשו מן השמים הופיע... והשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני לחבר... החיבור 
הגדול שחברתי על הארבעה טורים, אשר קראתיו בית יוסף... ראיתי אני בלבי כי טוב ללקוט שושני ספירי אמריו בדרך קצרה בלשון צח וכולל 
יפה ונעים, למען תהיה תורת ה' תמימה שגורה בפי כל איש ישראל, כי כאשר ישאלו לת"ח דבר הלכה לא יגמגם בה... זאת ועוד התלמידים 
הקטנים יהגו בו תמיד וישננו לשונו על פה, ותהיה גירסא דינקותא מסודרת בפיהם מקטנותם הלכה למעשה... וקראתי שם ספר זה שלחן ערוך, 
כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל ושמורים סדורים וברורים, ומובטח אני בחסד עליון כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעה את ה' 

הקטנים עם הגדולים...". 
בסוף כל אחד מהחלקים, קולופון המעיד על זמן סיום כתיבת החיבור בידי המחבר. בסוף חלק חושן משפט )קנח/2(, קולופון: "במה אקדם ה' אכף 
לאלהי מרום, אשר גבר עלי חסדו וזיכני להשלים הספר היקר הזה, הוא ברחמיו וברוב חסדיו יחמול עלי לחדש כנשר נעורי ויזכני להוליד בנים 
זכרים ועוסקים בתורה ומורי הוראות בישראל, יראת ה' היא אוצרם, לא תמוש תורת ה' מפי ומפי זרעי ומפי זרע זרעי אמר ה' מעתה ועד עולם 

אמן. והיתה השלמה]![ הספר היקר הזה אור ליום ששי י"ו לאדר ראשון שנת עדותיך שיח"ה ]=ה'שי"ח[ לי...".

328a328b



51

פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

בכל דפי השער מופיע דגל המדפיס של בראגאדין, המורכב מאיור שלושה כתרים )ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, ציור 
מס' 18 ועמ' 131(. מהדורה זו הוגהה על ידי רבי מנחם פורטו הכהן אשכנזי, ועל ההדפסה השגיח "המוליך והמביא מאיר בר יעקב פרנץ" )פורינץ, 

פארינצו, פרענץ, פרענצוני; ראה: א"מ הברמן, המדפיסים בני ר' יעקב פרענציני בוויניציאה, ארשת, א, תשי"ט, עמ' 61-90(.
ארבעה כרכים. כרך ראשון )אורח חיים(: קלו, ]10[ דף. כרך שני )יורה דעה(: קלא, ]1[ דף. דפים מה-מח )הלכות ריבית( נכרכו שלא כסדרם. כרך 

שלישי )אבן העזר(: עט דף. כרך רביעי )חושן משפט(: קסה, ]1[ דף.
כרך ראשון: 23 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני עד טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה קלים )בדפים סה-סו כתמים כהים רבים(. 
סימני עש בחלק מהדפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. בדף השער ובכחמישה דפים אחריו, סימני עש רבים, עם פגיעות 
רבות בטקסט, כולל פגיעות בטקסט ובדגל המדפיס שבדף השער, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות בצילום ובכתב-יד(. קרעים חסרים גדולים 

בשוליהם של כ-40 מהדפים הראשונים, משוקמים בהשלמות נייר )עברו שיקום באופן מקצועי(. מחיקות צנזורה מעטות בדף קיח/2.
כרך שני: 24 ס"מ. מצב בינוני עד טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתמים רבים בחלק מהדפים )בדף קיב כתמי דיו כהים בשוליים(. סימני עש, 
מרביתם בשולי הדפים, בחלקם עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים. קרעים חסרים גדולים בשולי כחמשת הדפים הראשונים, 

ובמספר מקומות נוספים )בהם דפים ל-לא, לח-לט, ובדף האחרון(, משוקמים בהשלמות נייר.
כרך שלישי: 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, מרביתם בשולי הדפים, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות 
)בדפים מ-מו; פגיעות קלות בדפים נוספים(, משוקמים ברובם במילוי נייר. קרע קטן בדף השער, ללא חיסרון וללא פגיעה בטקסט. מחיקות צנזורה 

בדף ג.
כרך רביעי: 24.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בחלק מהדפים כתמים רבים. סימני עש רבים, בחלקם עם פגיעות בטקסט )כולל פגיעות בטקסט 
בדף השער(, משוקמים ברובם במילוי נייר )מרבית סימני העש בשולי הדפים(. קרע בדף פד, עם פגיעה קלה בטקסט, ללא חיסרון. קרעים חסרים 

בשולי חלק מהדפים, משוקמים בהשלמות נייר. מחיקת צנזורה בדף ח.
רישומים וחתימות - בחלק אורח חיים - רישום בסוף הספר: "זה שלחן ערוך שלי מרדכי וירונה יצ"ו וירציללי לפ"ק" ]=שנת שפ"ו[. בחלק יורה 
ודף  רישומי בעלות בדף השער   - ורישום בלאדינו בדף האחרון. בחלק חושן משפט  )קצוצה(; רשימת שמות  - הגהה בכתיבה ספרדית  דעה 

שאחריו; הגהות בכתיבה איטלקית זעירה בתחילת סימן א' - העתקת הגהות הרמ"א.
כריכות עור חדשות ונאות, אחידות.

חלק אורח חיים וחלק יורה דעה נחשבים נדירים יותר משני החלקים האחרים. עקב מדת הרלוונטיות הרבה שלהם לחיי היום יום, נעשה בהם 
שימוש רב, ולכן השתמרו פחות. לפנינו סט שלם של כל ארבעת החלקים. 

פתיחה: $200,000 
הערכה: $250,000-300,000 
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דברי חכמים על חיבור השולחן ערוך

הבל...  של  חריפות  להראות  רק  כוונתם  המה  אשר  רואים  אנחנו  אשר  בשו"ת  הזה  בזמן  כדרך  לא  "...אך 

ולבם פונים אחרי דברי שו"ת, ואינם שמים כלל על לב דברי הטור ושלחן ערוך אשר אנו מחויבים שלא לנטות 

מדבריהם ימין ושמאל, אחר שכבר נתפשטה הוראתם וקיבלו עליהם כל עדת ישראל הלכה למשה מסיני, ומה 

לנו לחקור ולפשפש אחר הקדמונים אשר חלקו על השלחן ערוך אשר גם בעלי השלחן ערוך כבר עמדו על 

דעתם ובררו ההלכה כשמלה... וקבעו בשלחן ערוך להלכה ברורה לעם סגולה... כה דרכינו מעולם אשר אנחנו 

היינו משמשים גדולי גאונים מפורסמים... ה"ה הגאון המפורסים אשר הי' אב"ד ור"מ בקהלתינו... בעל המחבר 

שו"ת שב יעקב ואחריו הגאון המפורסים אשר הי' אב"ד ור"מ דקהלתינו... בעל המחבר פני יהושע... ושאר גדולי 

הדור... וכולם לא נטו... להורות דין נגד מה שהוא פסק מפורסים בשלחן ערוך..." )חכמי פרנקפורט, בתשובה 

בעניין הגט מקליווא - נדפס בספר אהל אברהם, פיוטרקוב תרע"א, עמ' יז(.

·

"על ידי למוד שולחן ערוך זוכה להיות בעל הבית ומושל על הארץ, ועל ידי זה זוכה להקים שערי גן עדן ולהשיג 

על ידי זה חכמה עילאה וחכמה תאאה שהוא עקר תענוג גן עדן" )לקוטי עצות, למוהרנ"ת מברסלב, ערך תלמוד 

תורה, אות סג(. 

·

"...חכמי הספרדים, ברצותם לומר ששולחן ערוך ראש וראשון הוא בחשיבות לפסק ההלכה, כינוהו 'השולחן 

תורה  שומר  יהודי  על  אומרים  לעומתם  והאשכנזים  הטהור',  בשולחנו  מרן  'פסק  כותבים:  היו  וכך  הטהור'. 

ומצוות 'יהודי של השולחן הערוך'" )פרופ' מאיר בניהו, יוסף בחירי, עמ' שפב(.
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328. Complete Set of All Four Parts 
of Shulchan Aruch – First and 
Rare Edition of All Parts – Printed 
in the Lifetime of the Author, 
Rabbi Yosef Karo – Venice, 1564-
1565 – The Most Classic Code of 
Jewish Law
Shulchan Aruch, complete set of 
all four parts, Orach Chaim, Yoreh 
De'ah, Even HaEzer and Choshen 
Mishpat, by R. Yosef Karo. Venice: 
[Alvise Bragadin], 1564-1565. First 
edition of all four parts, printed in the 
author's lifetime. Four volumes.
This is the first and complete edition 
of all four parts of Shulchan Aruch 
– the most basic halachic work of 
all times, and the founding pillar of 
Jewish life.
Shulchan Aruch by R. Yosef Karo 
was accepted throughout the Jewish 
world as a basic work on halachic 
ruling. After completing the Beit 
Yosef on the Tur, R. Yosef Karo set 
out to author a more concise halachic 
work, containing only the conclusions reached in the Beit Yosef. Composed with great diligence over the course of 
three and a half years, the four parts were completed between Elul 1555 and Adar I 1558. Over the years, the Shulchan 
Aruch became the classic code of Jewish Law, and most subsequent halachic works were based on it. Immediately 
after its publication, the Shulchan Aruch rapidly became widespread, reaching Ashkenazi countries as well. R. Moshe 
Isserles, the Rema, hurried to compose HaMapah – glosses to the Shulchan Aruch noting where the rulings and 
customs of the Ashkenazim differ. 
Four volumes. Vol. I (Orach Chaim): 136, [10] leaves. Vol. II (Yoreh De'ah): 131, [1] leaves. Leaves 45-48 (law of 
interest) bound out of sequence. Vol. III (Even HaEzer): 79 leaves. Vol. IV (Choshen Mishpat): 165, [1] leaves.
Vol. I: 23 cm. Condition varies, fair to good. Stains, including dampstains and minor wax stains (many dark stains to 
leaves 65-66). Worming to some leaves, affecting text, repaired in part with paper. Extensive worming to title page 
and five following leaves, with significant damage to text, including text and printer's device on title page, repaired 
with paper (with photocopy and handwritten text replacement). Large, marginal open tears to first 40 leaves, repaired 
with paper (professionally restored). Some censorship deletions on p. 118b.
Vol. II: 24 cm. Fair to good condition. Stains, including dampstains. Some leaves with many stains (dark marginal 
ink stains to leaf 112). Worming, mostly marginal, affecting text in some cases, repaired with paper. Tears. Large 
marginal open tears to first five leaves, and in several other places (including leaves 30-31, 38-39, and final leaf), 
repaired with paper. 
Vol. III: 24.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Worming, chiefly marginal, affecting text in 
several places (leaves 40-46; minor damage on other leaves), mostly repaired with paper. Minor tear to title page, 
without loss or damage to text. Censorship deletions on leaf 3.
Vol. IV: 24.5 cm. Fair-good condition. Stains; some leaves with many stains. Extensive worming, affecting text in some 
cases (including text of title page), mostly repaired with paper (worming mostly marginal). Tear to leaf 84, slightly 
affecting text, without loss. Marginal open tears to some leaves, repaired with paper. Censorship deletion on leaf 8.
Inscriptions and signatures – Orach Chaim part – inscription at end of book dated 1626. Yoreh De'ah part – gloss in 
Sephardic script (trimmed); list of names and inscription in Ladino on final leaf. Choshen Mishpat part – ownership 
inscriptions on title page and following leaf; glosses in tiny Italian script at beginning of section 1 – copying of glosses 
of the Rema. 
Fine, new uniform leather bindings.

Opening price: $200,000
Estimate: $250,000-300,000
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 - שי"ז-ש"כ  סביוניטה-קרימונה,   - האשכנזים  כמנהג  מחזור   .329
כריכת עץ ועור מן המאה השש-עשרה

הלוי,  מאיר  ב"ר  בנימין  רבי  פירוש  עם  האשכנזים,  כמנהג  השנה,  מכל  מחזור 
]ודפוס  בסביוניטה  פואה  טוביה  דפוס  סביוניטה-קרימונה,  ושני.  ראשון  חלקים 

וינצינצו קונטי בקרימונה, שי"ז-ש"כ 1556-1560[. 
פירושו של רבי בנימין הלוי על המחזור נדפס לראשונה בשאלוניקי ש"י, והובא 
במהדורה זו בהשמטות של חלק מהפיוטים. הדינים בראש המחזור שלפנינו, אותם 
חיבר רבי בנימין, קרויים "מעגלי צדק", ומשום כך נקרא המחזור בהוצאות הבאות 
"מחזור מעגלי צדק". במהדורות רבות של מחזורים כמנהג אשכנז וכמנהג פולין 

נדפסו הדינים לצד הטקסט.
חלקו הראשון של המחזור נדפס ע"י טוביה פואה בסביוניטה, אך ההדפסה נפסקה 
בעקבות סגירת בית דפוסו של פואה, ועברה לדפוס קונטי בקרימונה, שם הושלם 
המחזור. החלק השני נדפס פעמיים, ובין שתי ההדפסות ישנם שינויים טיפוגרפיים 
)ראה על כך בהרחבה: מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה, ירושלים תשל"א, עמ' 
141-178(. כל הדפים בחלק השני שלפנינו תואמים לווריאנט שמכונה אצל בניהו 

"שלם", ולא לווריאנט המכונה אצלו "החצאיי".
בכתיבה  דפים  נכרכו  המחזור  בסוף  עתיקה.  אשכנזית  בכתיבה  הגהות  מספר 
וכן  המחזור,  בתוך  מופיעים  שאינם  פיוטים  העתקת  ובהם  עתיקה,  אשכנזית 

רשימת סדר סליחות לימים הנוראים.
שצב, ]2[ דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בחלק מהדפים כתמים רבים, בהם 
כתמי רטיבות כהים. בלאי. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
נייר. קרעים חסרים  במסגרת השער ובטקסט במספר מקומות, משוקמים במילוי 
סביב שולי שני הדפים האחרונים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בהשלמות 
נייר )כפי הנראה דפים אלו הושלמו מעותק אחר(. סימני עש עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר. כריכה עתיקה מקורית, עשויה עץ מחופה בעור, מעוטרת; 

האבזמים המקוריים חסרים והושלמו ברצועות עור חדשות. פגמים בכריכה.
על אופן הדפסת הספר, שינויים טיפוגראפיים בטפסים שונים, טופס על נייר כחול, 
ועוד, עיין: י' ריבקינד, למאמרו של מר ישעיה זנה, קרית ספר, ה, תרפ"ח-תרפ"ט, 
עמ' 162-164; מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה, ירושלים תשל"א, עמ' 141-178.  

פתיחה: $10,000 
הערכה: $12,000-15,000

329. Ashkenazi Rite Machzor – Sabbioneta-Cremona, 1556-
1560 – Wood and Leather Binding from the 16th Century
Year-round Ashkenazi rite machzor, with commentary by R. 
Binyamin son of R. Meir HaLevi, parts I and II. Sabbioneta-
Cremona: Tobias Foa in Sabbioneta [and Vincenzo Conti in 
Cremona, 1556-1560].
The printing of this machzor, which was begun by Tobias Foa in 
Sabbioneta, was interrupted with the closure of Foa's press. The 
printing was completed by Vincenzo Conti in Cremona, who 
issued two different printings of part II.
Several glosses in early Ashkenazic script. Bound at the end of the 
machzor are leaves with copyings of piyyutim not appearing in 
the machzor and a list of selichot for the High Holidays, in early 
Ashkenazic script.
392, [2] leaves. 20 cm. Fair-good condition. Stains. Some leaves 
with many stains, including dark dampstains. Wear. Open tears 
to title page and other leaves, affecting border and text in several 
places, repaired with paper. Marginal open tears to final two leaves, 
slightly affecting text, repaired with paper (leaves presumably 
supplied from a different copy). Worming, affecting text, repaired 
with paper. Original, early, ornamented leather-covered wood 
binding; original clasps lacking, replaced with new leather strap 
closures. Defects to binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000
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330. HaEmunot VehaDeot by Rabbi Saadia Gaon – First Edition – Constantinople, 1562 – Signature of 
Rabbi Natan Coronel
HaEmunot VehaDeot by R. Saadia Gaon. Constantinople: [Solomon son of Isaac Yaavetz, 1562]. First edition.
The first Jewish philosophical work, and one of the classic works on Jewish thought authored in the Middle Ages.
Original composed in Judeo-Arabic, the work was translated in the 11th century and again later by R. Yehuda ibn 
Tibon. The present edition comprises the latter translation.
On title page, signature of R. Natan Coronel (1810-1890), prominent Jerusalem Torah scholar, communal worker, 
publisher and emissary. 
87, [1] leaves. 18 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Worming to title page and other leaves, 
affecting text, repaired in part with paper. Open tear to lower part of title page, and minor open tears to final leaves, 
not affecting text, repaired with paper. Leaves trimmed close to headings in several places (with loss of one heading). 
Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding, with minor defects.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000

330. ספר האמונות והדעות לרס"ג - מהדורה ראשונה - 
קושטא, שכ"ב - חתימת רבי נתן קורוניל

]דפוס  קושטא,  גאון.  סעדיה  רבינו  מאת  והדעות,  האמונות  ספר 
שלמה בן יצחק יעבץ, שכ"ב 1562[. מהדורה ראשונה. 

החיבור הפילוסופי-יהודי הראשון, ומספרי היסוד במחשבה היהודית 
שנתחברו בימי הביניים.

נכתב  ודעות",  באמונות  "הנבחר  או  והדעות",  "האמונות  ספר 
אלאמאנאת  "כתאב  הערבי:  )במקור  בערבית-יהודית  במקור 
אלאמאנאת  פי  אלמכ'תאר  "כתאב  או  ואלאעתקאדאת" 
עלום-שם  מחבר  בידי  לעברית  תורגם  החיבור  ואלאעתקאדאת"(. 
במהדורה  תבון.  אבן  יהודה  רבי  ידי  על  מכן  ולאחר  ה-11  במאה 

שלפנינו נדפס תרגומו של אבן תבון.
הספר כולל עשרה מאמרים, העוסקים בנושאי יסוד שונים באמונה 
היהודית, בהם בריאת העולם, אחדות הבורא, שכר ועונש, תחיית 
פילוסופיות  תפיסות  עם  רס"ג  מתפלמס  זה  בחיבור  ועוד.  המתים, 

ודתיות שונות, הסותרות את עיקרי האמונה היהודית. 
קולופון בדף אחרון: "תם ונשלם ספר האמונות... אשר חבר הגאון 
רבינו סעדיה ז"ל שנת תרל"ג בלשון הערב, והעתיקו החכם הגדול ר' 
יהודה ב"ר שאול ז"ל המכונה אבן תבון מרמון ספרד אל לשון הקודש 
שנת ]ד'[תתקמ"ו ]1186[. בר"ח אייר שנת ישמחו וירננו ]שכ"ב[, על 
בן  זלה"ה  יעבץ  יצחק  יעבץ בכמהר"ר  ידי צעיר המחוקקים שלמה 

הרב החסיד כמהר"ר יוסף יעבץ הדורש נצב"ה".
נחמן  רבי  - הגאון המקובל  ס"ט"  קורונל  "נתן  חתימה בדף השער: 
נתן קורונל )תק"ע-תר"ן(, מגדולי חכמי ירושלים. תלמיד חכם ועסקן 
ציבורי, מו"ל ספרים ושד"ר. יליד אמשטרדם, אביו רבי דוד היה בן 
הקהילה הספרדית ואמו היתה מבנות העדה האשכנזית. חברו ורעו 
מנוער של רבי יהוסף שוורץ, עמו עסק בתורת הנסתר. הוציא לאור 

ספרים מכתבי יד קדמונים. חותנו של רבי הירש מיכל שפירא. 
רטיבות.  בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי  18 ס"מ. מצב  דף.   ]1[ פז, 
סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים 
בחלקם במילוי נייר. קרע חסר בחלקו התחתון של דף השער, וקרעים 
משוקמים  בטקסט,  פגיעה  ללא  האחרונים,  בדפים  חסרים  קטנים 

במילוי נייר. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות )כותרת חסרה לגמרי באחד מהדפים(. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת 
עור חדשה, עם פגמים קלים. 

המדפיס שלמה יעבץ ואחיו יוסף יעבץ ייסדו בית דפוס עברי בשאלוניקי שפעל בשנים ש"ו-שי"א. משאלוניקי העבירו את בית דפוסם לאדריאנופולי, 
בה הדפיסו בשנים שי"ד-שט"ו ספרים בודדים. לאחר מכן פנה שלמה יעבץ לקושטא, בה ייסד בשנת ש"כ בית דפוס עברי, שפעל כשלושים ושלוש 
שנה, עד שנת שנ"ג בקירוב. ראה: א' יערי, הדפוס העברי בקושטא, ירושלים, תשכ"ז, עמ' 26-27; י' הקר, דפוסי קושטא במאה השש-עשרה, 

ארשת, ה', עמ' 469-470.

פתיחה: $5000 
הערכה: $8000-10,000 
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331. ספר תורת העולה - מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי 
המחבר רבינו הרמ"א - פראג, ש"ל

המקדש  בית  על  וטעמים  כוונות  ביאורים,  העולה,  תורת  ספר 
משה  רבינו  מאת  הקבלה,  ותורת  הפילוסופיה  פי  על   - והקרבנות 
איסרליש - הרמ"א. פראג, דפוס מרדכי )בן גרשום( כ"ץ, ש"ל ]1570[. 

מהדורה ראשונה, שנדפסה בחיי המחבר.
המקדש  בענייני  העוסק  פילוסופי-קבלי  חיבור  הוא  העולה  תורת 
)הנקרא  חלקים: החלק הראשון  לשלושה  והקרבנות. הספר מחולק 
"הר"( עוסק בתבנית בית המקדש והכלים שבו; החלק השני )הנקרא 
החלק  הכהנים;  ולענייני  לקרבנות  כלליים  בטעמים  עוסק  "שדה"( 

השלישי )הנקרא "בית"( עוסק בפרטי כל קרבן וקרבן.
"ולכן  ותועלותיו:  הספר  מגמת  את  הרמ"א  מפרט  הספר  בהקדמת 
ננערתי אני משה בן לא"א מורי הפרנס הנדיב אשר נדבה רוחו לבנות 
מקדש מעט בניין מפואר בית אלקים אשר שם נהלך ברגש ישראל 
שלי"ט הנקרא משה איסרלש מקראקא לעמוד ולשרת לפני יי אלקי 
ולעסוק בתורת הקרבנות למצא להם טעם נכון קל להבינו כדי שיצאו 
כל ישראל ידי חובתן בכל יום תמיד... ואף מזבח אבנה בשברון לבי 
ואשברה רוחי בקרבי לעסוק בתורת המקדש והמזבח ושאר הכלים 
אשר  כתבני'  ותבניתו  ותמונתו  בניינו  בעניין  ודעת  טעם  טוב  ליתן 
מראה בהר רוצה לומר כמו שעשו חכמינו ז"ל הם ההרים הגדולים 
כמו  ואולמיו  המשכן  תבנית  להראות  בכפו  נפשו  שם  אחד  שכל 
שנגלה בפירושיהן... ויצאו מזה שני תועלת: הראשון, להתאונן תמיד 
אם  שנ'  וכמו  בעונותנו  לנו  שנחסר  התועל'  גדול  כשנדע  בחורבנו 
אשכחך ירושלים. והשני, להיות תמיד מוכן לפנינו להקריב בו תמיד 

קרבנות ברעיונינו כשנשים מגמתינו מול בית קדשנו ותפארתנו...".
את שם הספר בחר הרמ"א - "לפי שידוע שאמרו רבותינו ז"ל כי קרבן 
כן אקרא לזה החיבור  העולה היה בא לכפר על הרהור הלב... על 
תורת העולה, כי זאת היא העולה על לבי להקריב קרבן ה' להיות 
לכפרה על חטאתי, ולזכרון לפני ה' לטהר רעיוני ולנקות מחשבותי, 

וישלמני ויחזקני לאהבו ולעבדו" )הקדמה, שם(.
תוך שילוב  בית המקדש,  פילוסופית להלכות  פרשנות  הספר מציע 
"כי  כותב:  וכפי שהוא  תואמים,  בעיניו  שנראו  יסודות הקבלה,  עם 

חכמת הקבלה היא חכמת הפילוסופיא, רק שבשני לשונות ידברו" )תורת העולה ח"ג פ"ד(. באופן דומה הוא מתייחס באחת מתשובותיו לקשר 
בין הפילוסופיה לקבלה: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים... כי שניהם כאחד טובים וצדיקים ילכו בם" )שו"ת רמ"א סי' ז(. במכתב אחר כותב הרמ"א 
לאחר מתלמידיו: "והנה אחלה שתקנה לך אחד מספרי תורת העולה אשר לי בק"ק פוזנא ותראה בו דברים נפלאים בחכמת הפרד"ס" )שו"ת 

רמ"א סי' קכא(.
הפילוסופיה של הספר מושפעת מאוד מתורת הרמב"ם, וכמעט בכל פרק הוא מזכירו. גם מבנה הספר, חלקיו ופרקיו, דומים לספר "מורה נבוכים" 
של הרמב"ם. את דעת הרמב"ם הוא מעדיף על פני אחרים - "ואע"פ שלפעמים יש מחלוקת בגמרא... לא אשגיח בזה ולא אבאר רק על פי דברי 
הרמב"ם שהן אליבא דהלכתא... וזאת התורה אשר שם לנו משה..." )ח"א פ"ב(. הוא גם נוטה לעיון ולמחקר שכלי ברוח דברי הרמב"ם: "עדיף 
טפי לחקור על הדברים ולידע אותן במופתים ובמושכלות על ידי חקירה, וזהו תכלית האדם" )ח"ג פ"ז(, וכן: "חכמת החכמים בכל הדורות היא 

להם במקום רוח הקודש" )שם(.
מסגרת שער מאוירת נאה.

בדף שלפני ההקדמה שיר לכבוד המחבר מאת מאניש. בדף האחרון, שני שירים לכבוד המחבר והספר, מאת "שמואל בר ראובן זצ"ל הנקרא 
שמואל זעצער איש אשכנזי מק"ק ורנקבורט דמאיין". 

בדף קעב, לאחר סיום החיבור, דברי סיום מאת הרמ"א, עם פירוש על ברכת "ברוך שאמר". 
רישומי בעלות בשער, מחוקים בדיו וקשים לקריאה.

]6[, קעג דף. 28 ס"מ. נייר כהה. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים, כתמים כהים וכתמי שעווה. קרעים וסימני עש, עם פגיעות 
קלות במסגרת השער המאוירת. קרעים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, וקרעים חסרים בדף האחרון ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקות 

נייר. פגמים קלים )סימני שריפה(. חותמת בשולי השער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $12,000 
הערכה: $15,000-18,000 
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331. Torat HaOlah – First Edition Printed in the Lifetime of the Author the Rema – Prague, 1570
Torat HaOlah, philosophical-kabbalistic work explaining the Temple and sacrifices, by R. Moshe Isserles – the Rema. 
Prague: Mordechai (son of Gershom) Katz, 1570. First edition, printed in the author's lifetime.
The book is divided into three parts: Part I pertains to the plan of the Temple and its utensils; Part II explains the 
meaning of the sacrifices and kohanim in general; and Part III discusses each sacrifice in detail. 
In his preface, the Rema explains that one of the purposes of his work is to achieve true appreciation of the great benefit 
gained from the Temple, and what we lost with its destruction. The book provides a philosophical interpretation of 
the Temple laws, combined with corresponding Kabbalistic concepts. Its philosophy is greatly influenced by the 
teachings of the Rambam, who is mentioned in almost every chapter. 
Title page set in fine engraved border. 
Ownership inscriptions on title page, deleted with ink and difficult to decipher.
[6], 173 leaves. 28 cm. Browned paper. Fair-good condition. Stains, including large dampstains, dark stains and wax 
stains. Tears and worming, slightly affecting engraved title page border. Tears affecting text in several places, and 
open tears to title page without damage to text, repaired with paper. Minor damage (singeing). Stamp at foot of title 
page. New leather binding.

Opening price: $12,000
Estimate: $15,000-18,000
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332. ספר חכמת שלמה למהרש"ל - מהדורה ראשונה 
- קראקא, שמ"ב - כריכה עתיקה מתקופת ההדפסה

ספר חכמת שלמה, הגהות המהרש"ל על הש"ס. קראקא, ]דפוס 
יצחק בן אהרן מפרוסטיץ?, שמ"ב, 1582[. מהדורה ראשונה. 

בהן  המהרש"ל,  של  הנודעות  הגהותיו  של  ראשונה  מהדורה 
הועתק  החיבור  הבבלי.  בתלמוד  הנכונות  הגרסאות  את  קבע 
מגליונות כרכי הש"ס של המהרש"ל. בהמשך שולב חיבור זה 

בכל מהדורות הש"ס הנדפסות.
עור  כריכת  בשלמותו.  החיבור  את  הכולל  עבה  כרך  לפנינו 

מעוטרת מקורית, מתקופת ההדפסה.
בראש הספר, הקדמת המגיה הנודע רבי שמואל פיהם )"שמואל 
בן הק"ר רבי יצחק פיהם זלה"ה הי"ד מארץ לועז"(, והקדמת בני 

המחבר, רבי וולף ורבי יחיאל. 
הספר נדפס לאחר פטירתו של המהרש"ל על ידי בניו, אך בראשו 
נדפסו )לאחר הקדמת המגיה( שתי הסכמות שקיבל המהרש"ל 
והשניה מאת  מוורמייזא  קלמן  רבי  בחייו. האחת מהגאון  עוד 
קודם  שנים  וכעשר  לפני המהרש"ל  כשנתיים  )שנפטר  הרמ"א 
להדפסת הספר(. רבי נתן נטע רבינוביץ משער כי המהרש"ל נטל 
את ההסכמות האלה בכדי לחזק את עמדתו בפולמוס שניהל 
נגד שיטת הפלפול )ראה: מאמר על הדפסת התלמוד, ירושלים 

תשי"ב, עמ' סב-סג, הערה 5(.
בגוף  משולבים  הספר,  לאורך  נדפסו  להמחשה  רבים  איורים 
במסכתות  גם  אך  וסוכה,  עירובין  במסכת  במיוחד  הטקסט, 
המזלות:  וגלגל  הארץ  כדור  איור  שבת  מסכת  בסוף  נוספות. 
האיור  )מעל  עליה"  אשר  וכל  הארץ  ומזלותיה,  הגלגל  "צורת 
של  זו  מסכתא  בסוף  מצויירת  מצאנו  זו  "צורה  הערה:  נדפסה 
שבת בגמרת הרב הגאון ז"ל ולא ידענו אם הוא מדברי הרב ז"ל 

אם לא..."(.
הסדר בו נכרכו המסכתות בכרך שלפנינו שונה מהנרשם במפעל 

הביבליוגרפיה )ישנם טפסים נוספים בהם סדר המסכתות שונה(.  
רבינו המהרש"ל - הגאון רבי שלמה לוריא )ר"ע בערך-של"ד 1510-1573(, אב"ד ור"מ לובלין. מענקי הרוח של יהדות פולין בראשית התקופה 
המכונה "תקופת האחרונים". מגדולי פוסקי ההלכה ומפרשי התלמוד בכל הדורות. מחכמי דור דעה - דורם של מרן הבית יוסף, הרמ"א והאר"י 
ובהעמדת מאות  ולראש הישיבה. בסמכותו התורנית הרחבה  הקדוש. לאחר פטירת הגאון רבי שלום שכנא אב"ד לובלין נתמנה לרב העיר 
תלמידים הקים עּולה של תורה וביסס את המרכז התורני הגדול בפולין וסביבתה. ייסד שיטה לימודית משלו ונאבק בשיטת הפלפול שרווחה 
באותם ימים. רבים מגדולי הדור ורבני הקהילות בפולין היו תלמידיו, ביניהם היו רבי יהושע פלק כ"ץ בעל הסמ"ע, רבי שלמה אפרים מלונטשיץ 
בעל "כלי יקר", רבי חיים מפרידברג אחי המהר"ל מפראג, רבי אליהו "בעל שם" מחלם, רבי בנימין סלניק בעל שו"ת "משאת בנימין", רבי משה 
מאט מפרמישלא בעל "מטה משה", והשל"ה הקדוש. מלבד חיבורו הפרשני הגדול "ים של שלמה", כתב חיבורים חשובים רבים, ביניהם גם ספר 
תשובותיו )שו"ת מהרש"ל(, חיבורים בחכמת הקבלה, ועוד. חלק משיטתו הלימודית היה בירור וזיקוק נוסחאות הספרים. כמה מחיבוריו הם 

חיבורי הגהות, כשהנודע שבהם הוא החיבור שלפנינו.
רישום בעלות דהוי בדף השער )"--ה"ר וואלף אופנהיי--"(. הגהה קצרה בכתב-יד במסכת גטין, דף כג/2, ותיקון טעות בדף כו/1. רישומים נוספים 

בכתב-יד בדף המגן האחורי. 
עותק שלם, ]595[ דף. ספירת דפים נפרדת לכל מסכת. ברכות: יז דף. שבת: סא דף. עירובין: מד דף. פסחים: מ דף. ביצה: יב דף. סוכה: כב, ]1[ 
דף. בבא קמא: כז דף. בבא מציעא: לד דף. בבא בתרא: סט דף. כתובות: לג דף. קדושין: לד דף. גטין: כח דף. סנהדרין: לט דף. שבועות: יג דף. 
מכות: י דף. יבמות: נב דף. סוטה: יט דף. נדה: יו דף. חולין: כד דף. בין חלק מהמסכתות נכרכו דפים ריקים. 20.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. כתמים כהים וגדולים במספר דפים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי חלק מהדפים, ללא פגיעות בטקסט. סימני 

עש קלים בדפים האחרונים, ללא פגיעות בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור מקורית מעוטרת, עם פגמים, חסרה אבזמים. 

פתיחה: $8000 
הערכה: $10,000-14,000 
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332. Chochmat Shlomo by the Maharshal – First 
Edition – Kraków, 1582 – Contemporary Binding
Chochmat Shlomo, the Maharshal's glosses on the 
Talmud. Kraków: [Isaac son of Aaron Prostitz?, 1582]. 
First edition. 
First edition of the famous glosses of the Maharshal, 
with which he establishes the correct wording of the 
Babylonian Talmud. The work, which was copied from 
the margins of the Maharshal's Talmud volumes, was 
later integrated in all printed editions of the Talmud.
The present, thick volume contains the complete work. 
Original ornamented leather binding, from the time of 
the printing.
The book was printed by the Maharshal's sons after 
his passing, though it opens with two approbations 
granted to the Maharshal in his lifetime: one by R. 
Kalman of Worms, and one by the Rema.
There are numerous in-text illustrations throughout 
the book, especially in tractates Eruvin and Sukkah. 
Illustration of the globe and the Zodiac at the end of 
tractate Shabbat.
The tractates in the present volume were bound 
differently to what is recorded in the Bibliography of 
the Hebrew Book (there are other copies in which the 
tractates were arranged differently).
Faded ownership inscription on title page. Brief 
handwritten gloss in Tractate Gittin, p. 23b, and 
emendation on p. 26a. Other handwritten inscriptions 
on back endpaper.
Complete copy. [595] leaves. Separate foliation for 
each tractate. Berachot: 17 leaves. Shabbat: 61 leaves. 
Eruvin: 44 leaves. Pesachim: 40 leaves. Betzah: 12 
leaves. Sukkah: 22, [1] leaves. Bava Kama: 27 leaves. 
Bava Metzia: 34 leaves. Bava Batra: 69 leaves. Ketubot: 
33 leaves. Kiddushin: 34 leaves. Gittin: 28 leaves. 
Sanhedrin: 39 leaves. Shevuot: 13 leaves. Makkot: 10 
leaves. Yevamot: 52 leaves. Sotah: 19 leaves. Niddah: 16 
leaves. Chullin: 24 leaves. Blank leaves bound between 
some tractates. 20.5 cm. Overall good condition. Stains, 
including dampstains. Large, dark stains to several 
leaves. Wear. Tears, including marginal open tears 
to some leaves, not affecting text. Minor worming to 
final leaves, not affecting text. Stamps and handwritten 
inscriptions. Original, ornamented leather binding, 
with defects, lacking clasps.

Opening price: $8000
Estimate: $10,000-14,000

332d

332e



62

ספטמבר 2022

בינו המהר"ל - רבי יהודה ליווא בן בצלאל )רע"ב בערך-שס"ט(, גאון ישראל וקדוש. כיהן ברבנות ובראשות ישיבה בניקלשבורג, פוזנא ר

ופראג. מתלמידיו הנודעים היו רבי יו"ט ליפמן בעל "תוספות יו"ט", חתנו רבי יצחק כ"ץ ורבי אליהו לואנץ ה"בעל שם" מוורמייזא. 

מגדולי רבני דורו וגדולי הדורות ומגדולי הרוח והמחשבה, שהעניק לדורות את הגותו המקורית והעמוקה בביאוריו לאגדות חז"ל. ממנהיגי 

יהדות מורביה, נודע בקשריו עם מלכי אומות העולם ובמלחמתו נגד עלילות הדם. דמותו של המהר"ל חקוקה בלב העם, כדמות פלאים 

ידו לשליחויות  נשלח על  ואשר  יצירה",  "ספר  וכוונות עפ"י  בייחודים  נודעו האגדות על ה"גולם" שיצר המהר"ל  סיפורי מופת.  אפופה 

מסתוריות לסיכול עלילות שונאי ישראל )ראה על כך בספר "נפלאות מהר"ל" ובסיפורים עממיים רבים שנדפסו על דמותו של "הגולם 

מפראג"(.

את  חדש.  באור  היהדות  מחשבת  ואת  חז"ל  אגדות  של  עומקן  את  שהאירו  המפורסמים,  בחיבוריו  לדורות  נודעה  המקורית  הגותו 

ועוד  הש"ס  על  וחידושים  הלכה  בענייני  שלו  אחרים  )חיבורים  לדורות  נשתמרו  ובכך  חייו  בימי  כבר  הדפיס  ההגותיים  חיבוריו  רוב 

נצח ישראל(. במשך תקופה ארוכה  וספר  גבורות ה', ספר באר הגולה  )ספר  אבדו ברובם(. לפנינו שלשה מן הספרים שהדפיס בחייו 

של כמאתיים שנה לא נדפסו הספרים שוב, ורק לאחר שהגותו זכתה לעדנה אצל צדיקי החסידות, ובמיוחד בעקבות המגיד מקוז'ניץ 

ובעידודו, נדפסו חיבורי המהר"ל בשנית בסוף המאה ה-18.

333. ספר גבורות ה' - פירוש המהר"ל על הגדה של 
פסח - מהדורה ראשונה - קראקא, שמ"ב 

על  פירוש  עם  מצרים,  ויציאת  פסח  ענייני  על  ה',  גבורות  ספר 
מפראג.  המהר"ל   - ליווא  יהודה  רבינו  מאת  פסח,  של  הגדה 
קראקא, דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שמ"ב ]1582[. מהדורה 

ראשונה שנדפסה בחיי המהר"ל, אך בעילום שמו.
עב פרקים. בפרק נא-סה נכלל פירוש על הגדה של פסח. בשלושת 
יין נסך, ותיקוני  הדפים האחרונים הלכות פסח בקצרה, הלכות 

טעויות.
כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   28.5 דף.   ]3[ צג, 
רטיבות. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעות במסגרת השער, 
דפים,  במספר  קרעים  בצילום.  והשלמה  נייר  במילוי  משוקמים 
פגיעות  עם  האחרונים,  הדפים  בשלושת  חסרים  קרעים  בהם 
נייר  על  הודבק  האחרון  הדף  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט, 
לחיזוק. הדבקות נייר בשולי מספר דפים. סימני עש עם פגיעות 
מעטות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חיתוך דפים על 
רישומי בעלות, חתימות  כותרות הדפים במספר מקומות.  גבול 

וחותמות. כריכת עור חדשה.
יערי 23; אוצר ההגדות 29.

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-6000 
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333. Gevurot HaShem – Commentary of the Maharal on the Passover Haggadah – First Edition – Kraków, 
1582
Gevurot HaShem, Passover and the Exodus from Egypt, with a commentary to the Passover Haggadah by R. Yehuda 
Loew – the Maharal of Prague. Kraków: Isaac ben Aaron Prostitz, 1582. First edition, printed anonymously in the 
Maharal's lifetime. 
93, [3] leaves. 28.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Open tears to title page, affecting engraved 
border, repaired with paper and photocopy replacement. Tears to several leaves, including open tears to final 3 
leaves, affecting text, repaired with paper. Final leaf mounted on paper for reinforcement. Marginal paper repairs to 
several leaves. Worming, with slight damage to text, repaired in part with paper. Leaves trimmed close to headings 
in several places. Ownership inscriptions, signatures and stamps. New leather binding.
Yaari 23; Otzar HaHaggadot 29. 

Opening price: $4000
Estimate: $5000-6000

334. ספר באר הגולה למהר"ל מפראג - מהדורה ראשונה 
- פראג, שנ"ח

ספר באר הגולה, ביאורים על אגדות חז"ל, מאת רבינו יהודה ליווא 
- המהר"ל מפראג. פראג, ]ללא שם מדפיס, שנ"ח 1598[. מהדורה 

ראשונה שנדפסה בחיי המהר"ל, אך בעילום שמו.
הגולה...  באר  נקרא  הזה  החבור  "שם  ב/2:  בדף  נרמז  המחבר  שם 
ולבעל ההודאות תודה כי מצאנו מים בבאר שבע אשר ליהודה". וכן 

באקרוסטיכון המופיע בדף יד/2: יהודה בן בצלאל.   
מו דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קלים. 
סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים 
בשולי כ-13 דפים, על גבול הטקסט, עם פגיעות קלות בטקסט במספר 
דפים, משוקמים במילוי נייר. קרע זעיר בדף השער, עם פגיעה קלה 
במסגרת השער. קרע חסר גדול בדף האחרון, ללא פגיעה בטקסט, 

משוקם במילוי נייר. שרידי חותמות )מחוקות(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2500 
הערכה: $3000-3500 

334. Be'er HaGolah by the Maharal of Prague – 
First Edition – Prague, 1598
Be'er HaGolah, commentaries on Aggadah, by R. 
Yehuda Loew – the Maharal of Prague. Prague, [printer 
not indicated, 1598]. First edition, printed anonymously 
in the Maharal's lifetime.
46 leaves. 28.5 cm. Good-fair condition. Stains, 
including minor dampstains. Worming, affecting text, 
repaired with paper. Marginal open tears to approx. 
13 leaves, close to text, slightly affecting text in several 
places, repaired with paper. Tiny tear to title page, 
slightly affecting border. Large open tear to final leaf, 
not affecting text, repaired with paper. Remnants of 
inked stamps. New leather binding.

Opening price: $2500
Estimate: $3000-5000

334



64

ספטמבר 2022

335. ספר נצח ישראל - מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי 
מאות   - שנ"ט-ש"ס  פראג,   - מפראג  המהר"ל  המחבר 

הגהות בכתב-יד )לא נדפסו(

ספר נצח ישראל, על עניני משיח וגאולת ישראל, מאת רבינו יהודה 
יוסף[  ]ר'  מהרר"י  בן  משה  דפוס  פראג,  מפראג.  המהר"ל   - ליווא 

בצלאל כ"ץ, ]שנ"ט-ש"ס, 1599[. מהדורה ראשונה.
לא  מכותב  במיוחד,  ארוכות  הגהות  של  רבות  מאות  הספר  בדפי 
)גרמניה?, המאה ה-19 בקירוב(.  מזוהה, בכתיבה אשכנזית רהוטה 
ההגהות ממלאות לעתים עמודים שלמים, ויש בהן כדי חיבור שלם, 
שככל הנראה גם לא נדפס. הכותב עוסק בדברי המחבר, מבאר את 
מההגהות  בחלק  משלו.  וביאורים  בחידושים  אותם  ומרחיב  דבריו 
ביאורים ותרגומים ל"לשון אשכנז" )גרמנית באותיות עבריות(. ניכר 
שהכותב היה תלמיד חכם מופלג ובקי בקבלה ופילוסופיה. הכותב 

הוסיף סימונים רבים וקווים להדגשה תחת חלק מהשורות.
סג ]צ"ל סד[ דף. ספירת דפים משובשת. 29 ס"מ. נייר כהה בחלקו. 
מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. חיתוך דפים על גבול 

הטקסט במספר דפים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2500 
הערכה: $3000-3500 

335. Netzach Yisrael – First Edition, Printed in the Lifetime of the Author, the Maharal of Prague – Prague, 
1599 – Hundreds of Handwritten Glosses (Unpublished)
Netzach Yisrael, regarding Mashiach and the Redemption of the Jewish people, by R. Yehuda Loew – the Maharal of 
Prague. Prague: Moshe son of R. Y. Bezalel Katz, [1599]. First edition.
The book contains many hundreds of particularly lengthy glosses, by an unidentified writer, in cursive Ashkenazic 
script (Germany?, ca. 19th century). The glosses occasionally fill entire pages, and form a complete composition, 
which was presumably never published. The glosses contain the writer's original commentaries and novellae on the 
words of the author, and occasionally Judeo-German translations. The author was evidently an outstanding Torah 
scholar well versed in Kabbalah and philosophy. Many markings and underlines in the body of text.
63 [i.e. 64] leaves. Misfoliation. 29 cm. Paper partially browned. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Leaves trimmed close to text in several places. Stamps. New leather binding.

Opening price: $2500
Estimate: $3000-3500
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336. ספר יוסף דעת - פראג, שס"ט - עם מפת ארץ ישראל ואיורים שונים - סולם יעקב, המקדש וכליו, ועוד - מהדורה 
יחידה

ספר יוסף דעת, ביאורים ותיקוני טעויות בפירוש רש"י לתורה, מאת 
רבי יוסף מיקליש מפראג. פראג, דפוס גרשם בן בצלאל כ"ץ, ]שס"ט, 

1609[. מהדורה יחידה. 
רש"י  בפירוש  שנפלו  טעויות  תיקון  היא  שלפנינו  החיבור  מטרת 
בדברי  הנכונה  הגרסה  על  ונימוקים  הרחבות  כדי  תוך  לתורה, 
מקוריים מאת המחבר  וחידושים  ביאורים  בתוספת  ולעתים  רש"י, 
ומרבותיו. המחבר כותב בהקדמתו )דף ב/2(, כי מצא בלובלין "רש"י 
קלף ישן נושן לערך שלש מאות שנה ויותר", וכן השתמש "בחומשים 
הישנים דפוס לובלין ודפוס פראג", כדי להגיה בהם את פירוש רש"י. 
אלו  מקורות  הגרסאות.  לתיקון  שונים  במקורות  השתמש  בנוסף, 
מוזכרים  וביניהם  הספר,  לאורך  העמודים,  בשולי  בדפוס  מצוינים 
בעל  יפה  מרדכי  רבי  מפראג,  המהר"ל   - פראג  חכמי  רבותיו  גם 

ה"לבושים", רבי אפרים מלונטשיץ בעל "כלי יקר", ועוד. 
הספר מלווה באיורים רבים )חיתוכי עץ( שנעשו לתועלת המלמדים 
כמורה  )י"ד(  תמונות  בו  חקקתי  אשר  ודמיונות  התמונו'  "צורת   -

באצבע למקרי דרדקי". בהקדמתו מונה המחבר את תוכן האיורים.
בין האיורים שבספר:

בדף כה/2: איור סולם יעקב )עם שמות י"ב השבטים, המקבילים לי"ב 
שלבי הסולם, ושמות המקומות בהם חנה יעקב במסעו(.

בדף נח/2: איור מפורט של מנורת המקדש.
לאחר דף ס: ]1[ לוח מקופל, עם איור גדול של האפוד והחושן. 

בדף עג/2: איור הר הבית והמקדש. 
בפרשת מסעי, בדף קכח/1: איור מפת ארץ ישראל והמקומות בהם 
חנו בני ישראל במדבר. בתוך המפה הכיתוב: "הציור הזה הנה הוא 
דוגמת ציור של אדוני מ"ו המובהק הגאון הגדול מהר"ר מרדכי יפה 

נר"ו, והוא דעת אמיתית בלי שום פקפוק לדברי רש"י ז"ל".
צורות  בכרם;  ו"עוללות"  "נטף"  "כתף",  צורת  הם:  נוספים  איורים 

אשכול הענבים שנשאו המרגלים, ועוד.
בהקדמה מוזכרים גם חלקיו הנוספים של החיבור; החלק השני, על 
אונקלוס,  תרגום  על  השלישי,  והחלק  וכתובים,  נביאים  המגילות, 

תרגום יהונתן ותרגום ירושלמי. חלקים אלו לא נדפסו. 
רבי יוסף בן רבי "יששכר המכונה בעריל מיקליש פראג" )ש"מ בערך-

אפרים  רבי  מפראג,  המהר"ל  של  תלמידם  פראג.  מחכמי  תי"ד(, 
מלונטשיץ בעל "כלי יקר" ורבי מרדכי יפה בעל ה"לבושים" )בעמוד 
בעל  מפראג,  המהר"ל  הספר:  על  כמסכימים  נזכרו  השער  שאחרי 
לספר  הארוכה  בהקדמתו  המהר"ל(.  חתן  יצחק  ורבי  יקר"  ה"כלי 
ביניהם  לחייו,  הנוגעים  ביוגרפיים  פרטים  מספר  מוזכרים  שלפנינו 
מגפה קשה שפקדה את פראג )בה נפטר אחיו(. בנוסף, הוא מתאר 
שריפה שפרצה בלובלין בי"ב סיון שס"ז, וכותב כי חיבר עליה קינה. 
כ"ץ  יעקוב  לכמ"ר  שייך  הזה  "הספר  השער:  בדף  בעלות  רישום 

מבאווירום אצל באטין בערק".
בדף קג/2 הגהה בכתיבה אשכנזית עתיקה, חתומה: "הק' תנחום". 

בינוני- כהה. מצב  נייר  ס"מ.   19.5 דף.  סה-קנב  מקופל,  לוח   ]1[ ס, 
טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים בשוליים העליונים 
בדף  בטקסט  קלה  פגיעה  )עם  נוספים  דפים  ובשולי  השער  דף  של 
קרעים בשולי הלוח המקופל,  נייר.  האחרון(, משוקמים בהשלמות 
בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט ופגיעות בשולי איורי האפוד 
באיור  קלה  פגיעה  עם  קטן  קרע  ביד(.  הושלמו  )האיורים  והחושן 
נוספים,  ובדפים  השער  בדף  עש  סימני  חיסרון.  ללא  יעקב,  סולם 
עם פגיעה במסגרת השער ועם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 

במילוי נייר. חותמת ורישום צנזורה. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $5000 
הערכה: $8000-10,000 

336a336b



67

פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

336. Yosef Daat – Prague, 1609 – With Map of 
Eretz Israel and Various Illustrations – Jacob's 
Lader, the Temple and Utensils, and More – Only 
Edition
Yosef Daat, commentaries and emendations to Rashi's 
commentary on the Torah, by R. Yosef Miklas of 
Prague. Prague: Gershom son of Betzalel Katz, [1609]. 
Only edition.
The purpose of this work is to correct errors which 
crept into Rashi's commentary on the Torah, while 
expanding upon and justifying the correct text of Rashi, 
occasionally with the addition of original commentaries 
and novellae by the author and his teachers. 
The book contains many woodcut illustrations to be 
used by teachers as teaching aids. The illustrations 
include Jacob's ladder, the Temple menorah, the Ephod 
and priestly breastplate (on folding plate), map of 
Eretz Israel with the trajectory of the Jews in the desert, 
and more – see Hebrew description for a full list of 
illustrations.
R. Yosef son of R. Yissachar Miklas (ca. 1580-1654), a 
Torah scholar of Prague, disciple of the Maharal of 
Prague, the Kli Yakar and the Levushim.

Ownership inscription on the title page.
Gloss in early Ashkenazic script on p. 103b.
60, [1] folded plate, 65-152 leaves. 19.5 cm. Browned 
paper. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Open tears to upper margin of title page 
and to margins of other leaves (slightly affecting text 
on final leaf), repaired with paper. Marginal tears to 
folding plate, including open tears affecting text and 
edge of illustrations (illustrations completed by hand). 
Small tear slightly affecting illustration of Jacob's 
ladder, without loss. Worming to title page and other 
leaves, affecting border and text, repaired in part with 
paper. Censorship stamp and inscription. New leather 
binding.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000
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 - שפירא  נטע  נתן  רבי  לגאון  עמוקות  מגלה  ספר   .337
מהדורה ראשונה - קראקא, שצ"ז

פי  על  "ואתחנן"  תפלת  לביאור  אופנים  רנ"ב  עמוקות,  מגלה  ספר 
תורת  ואבי  קראקא  אב"ד  שפירא  נטע  נתן  רבי  מהגאון  הקבלה, 
הקבלה בארצות אשכנז. "פה קקק" ]=קהילת קודש קראקא[, ]דפוס 

מנחם נחום מייזלש, שצ"ז, 1637[. מהדורה ראשונה. 
והמוקדמים  החשובים  הקבלה  מספרי  אחד  של  ראשונה  מהדורה 

שנדפסו בפולין. 
ורבי  הספר(  )עורך  שלמה  רבי  המחבר,  בני  הקדמות  הספר  בראש 
)בה פותחות הפסקאות בשם  משה. בהקדמתו הארוכה והמליצית 
"נתן" ומסתיימות בשם "שלמה", כשם אביו של רבי נתן נטע שפירא(, 
מספר רבי שלמה פרטים רבים על חיי אביו ועל כתביו הנוספים, ובין 
היתר כותב כי אביו תכנן מלכתחילה לחבר אלף פירושים על תפלת 
"ואתחנן", אך משמים נגזר שלא יגלה יותר מרנ"ב הפירושים שכתב 

)כמנין "רב לך"(. 
הגאון הקדוש רבי נתן נטע שפירא )שמ"ה-שצ"ג(, מגדולי גאוני דורו 
להאריז"ל"(.  שלישי  )"פה  אשכנז  בארצות  הקבלה  תורת  ומאבות 
ו"מבוא  שפר"  "אמרי  בעל  שפירא  נתן  )רבי  המהרנ"ש  של  נכדו 
שערים"(. נודע בקדושתו הרבה, וסיפורי מופת רבים על גילויי רוח 
הקודש התפרסמו עליו במשך הדורות. בנו הגאון רבי שלמה אב"ד 
סאטנוב כותב בהקדמתו לספר "מגלה עמוקות" כי אביו זכה לגילוי 
בהקדמה  זאת  מציין  מרגליות  זלמן  אפרים  רבי  הגאון  גם  אליהו; 
ל"מגלה עמוקות" דפוס לבוב. רבי ישעיהו באסאן, רבו של הרמח"ל, 
בין  עמוקות"  ה"מגלה  את  מונה  ונציה  לחכמי  המפורסם  במכתבו 
יחידי סגולה שזכו למלאכים מגידים מן השמים. תלמידו המפורסם 
עמוקות"  ה"מגלה  בן  שלמה  רבי  הש"ך.  בעל  כ"ץ  שבתי  רבי  הוא 
כותב בהסכמה לספר "שפתי כהן" כי אביו "הגאון המפורסם איש 
האלהי מהר"ר נתן שפירא ז"ל היה משתעשע עם האלוף... מהר"ר 
שבתי כ"ץ... והיה לו כבן גדל וילד על ברכיו". לאחר פטירתו התוודע 
בחלום לרבי שמשון מאוסטרופולי ללמדו רזי תורה, כמו שכתב רבי 
שמשון במכתבו: "הנה בשבועה חי עולמים ית' וית', כי בלילה הזה 
פרשת וארא שעבר ראיתי להגאון הגדול מוהר"ר נטע מקראקא בעל 
לי שפירוש החרוז  ואמר  לילה,  בחזיון  ספר מגלה עמוקות בחלומי 
אצל  ביותר  חביבים  היו  וכתביו  ספריו  עילאין".  רזין  לו  יש  הזה... 

גדולי הקבלה והחסידות.
"מגלה  לבעל  כצאצאים  ייחוסם  את  ציינו  הדורות  מגדולי  רבים 
המקובל  הגאון  "זקני  עליו  )הכותב  אייבשיץ  יהונתן  רבי  עמוקות": 
שלישי  פה  ז"ל,  עמוקות  מגלה  בעל  קדוש  אלוקים  איש  האלקי, 
שפירא  פנחס  רבי  האדמו"ר  יחזקאל",  ה"כנסת  ז"ל"(,  להאר"י 
)הכותב בהסכמה למהדורת  מנסכיז  רבי מרדכי  מקוריץ, האדמו"ר 
לבוב: "איש אשר רוח ד' דיבר בו... רב רבנן גאון הגאונים המפורסם 
הגדול בכל ערי הגולה, מרן זקני מוהר"ר נתן נטע אב"ד מק"ק קראקא 
שלמה"  ה"תפארת  עמוקות"(,  מגלה  ספר  המחבר  בעל  והגליל, 
מרדומסק, ה"חידושי הרי"ם", רבי מאיר שפירא מלובלין, ועוד רבים. 

חתימות ורישומים בדף השער, חלקם מחוקים. 
בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   18.5 דף.   ]8[ טז,  קסו;   ,]5[
פגיעה  עם  קרעים חסרים  בדף השער, בהם  קרעים  רטיבות.  כתמי 
הדף,  של  השני  מצדו  בטקסט  ופגיעות  השער  במסגרת  קלה 
השער  של  השני  מצדו  מהאותיות  )חלק  נייר  בהשלמת  משוקמים 
נוספים, בהם קרע עם  הושלמו בכתב-יד(. קרעים במספר מקומות 
פגיעה בטקסט בדף האחרון. סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, 
במילוי  בחלקם  משוקמים  ובטקסט,  השער  במסגרת  פגיעות  עם 
נייר לשיקום בשולי מספר דפים,  נייר. הדבקות רצועות  ובהדבקות 

על גבול הטקסט. חותמות. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $7000 
הערכה: $10,000-15,000 

337. Megaleh Amukot by Rabbi Natan Nata 
Shapira – First Edition – Kraków, 1637
Megaleh Amukot, 252 kabbalistic interpretations of the 
VaEtchanan prayer, by R. Natan Nata Shapira Rabbi 
of Kraków, disseminator of the Arizal's teachings in 
Ashkenazi countries. Kraków, [Menachem Nachum 
Meisels, 1637]. First edition. 
First edition of one of the earliest and most prominent 
kabbalistic works printed in Poland. 
In his foreword, R. Shlomo, son of the author writes 
that his father intended to compose one thousand 
commentaries on the VaEtchanan prayer, yet he 
received a Heavenly directive to only reveal 252.
Signatures and inscriptions on the title page, some 
deleted.
[5], 166; 16, [8] leaves. 18.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Tears to title page, 
including open tears slightly affecting border and 
affecting text on verso, repaired with paper (missing 
text partially replaced in handwriting). Tears in several 
other places, including tear affecting text on final leaf. 
Worming to title page and other leaves, affecting 
border and text, repaired in part with paper. Strips of 
paper (for repair) to margins on several leaves, close 
to text. Stamps. Handwritten inscriptions. New leather 
binding.

Opening price: $7000
Estimate: $10,000-15,000
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338. מהדורה רב לשונית )פוליגלוטה( ראשונה של ספר 
תהלים - אזכור מוקדם לגילוי אמריקה בידי כריסטופר 
קולומבוס ופרטים נוספים אודות חייו שלא נדפסו קודם 
בו  הדפוס  בתולדות  השני  הספר   - רע"ז  ג'נובה,   - לכן 
מופיעות אותיות ערביות - הספר הראשון שנדפס בג'נובה 

 Psalterium hebraeum, graecum, arabicum & chaldaeum
"ספר   ,cum tribus latinis interpretationibus & glossis
תהילים עברי, יוואני, ערבי עם תרגום ושלשה תרגומים מלטין עם 
פרושן" - מהדורה רב לשונית של ספר תהלים, בעריכתו של אגוסטינו 
)Genova, מכונה  ]ג'נובה   .)Agostino Giustiniani( ג'וסטיניאני 

גם: גנואה, צפון איטליה(, 
 ,Nicolai Iustiniani Pauli בבית Petrus Paulus Porrus דפוס

רע"ז 1516[. 
מהדורת פוליגלוטה ראשונה של ספר תהלים. זהו התרגום הראשון 
 ,)Chaldaeum כאן  )המכונה  לארמית  תהלים  ספר  של  בדפוס 
)הספר  בו מופיעות אותיות ערביות  והספר השני בתולדות הדפוס 
הנחשב לספר הראשון בו מופיעות אותיות ערביות הוא ספר תפילות 

נוצרי, שנדפס באיטליה כשנתיים קודם לכן, בשנת 1514(.
יוונית,  עברית,  לטינית,  שפות:  בחמש  נדפס  השער  שבדף  הטקסט 
בדיו  נדפסו  והארמי  היווני  הלטיני,  נוסחי הטקסט  וארמית.  ערבית 

אדומה. סביב הטקסט מסגרת מעוטרת נאה. 
גוף הספר נדפס משמאל לימין, בשמונה עמודות על פני שני עמודים 
מקבילים. בעמודה הראשונה משמאל המקור העברי, אחריה תרגום 
מילולי ללטינית, התרגום הלטיני המקובל, תרגום יווני, תרגום ערבי, 
תרגום ארמי )עם ניקוד וטעמים(, תרגום לטיני של התרגום הארמי, 
מצוטטים  )בתוכם  בלטינית  ופרושים  הערות  האחרונה  ובעמודה 

לעיתים באריכות מקורות עבריים, בשפת המקור(.
ומספר  הכותרות  נדפסו  תהלים  של  הראשונה  העמודים  בכפולת 
הראשון  בפרק  מעוטרות  פתיחה  אותיות  אדומה.  בדיו  שורות 

בתהלים, בכל השפות.
קולופון בדף ]199[ )תורגם ליתר השפות באותה התבנית של הספר(: 

"מחוקק בתושיאה נפלאה בעיר גינובא, על יד פיטרוש פבלוש פורוש בבית ניקולאו גושטיניין בן פבלוש, בהיות נגיד ומצוה מצד הדרת וגדולת 
מלך צרפת י"ה ]ירום הודו[ השר אוטאניאנו פראגושו, שנת... אלף ת"ק י"ו חודש כסליו". לצד התרגומים, בעמודה הימנית האחרונה, מופיע דגל 

המדפיס של Porrus )עם משלבת האותיות P - ראשי התיבות של שמו(. 
בעמודת ההערות והפירושים הלטיניים לפרק יט, פסוק ה', "בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מליהם, לשמש שם אהל בהם", מופיעה הערה 
חייו של  רבים אודות  וכוללת פרטים  ג'נובה(,  )יליד העיר  קולומבוס  בידי  יבשת אמריקה  לגילויה של  )בלטינית(, המתייחסת  ארוכה במיוחד 

קולומבוס, מוצאו מג'נובה ומסעו השני )בשנים 1493-1494(, שלא נדפסו קודם לכן. 
וערבית  עברית  ללשון  ופרופסור   ,)Diocese of Nebbio( שבקורסיקה  נביו  קתדרלת  בישוף  היה   ,)1470-1536( ג'וסטיניאני  אגוסטינו  העורך, 
באוניברסיטת פריס. העבודה על המהדורה שלפנינו החלה בשנת 1514, מתוך מטרה להכין מהדורה רב לשונית של התנ"ך כולו. ג'וסטיניאני, 
שהיה הרוח החיה מאחורי הדפסת הספר, שכנע את המדפיס Porrus לעבור מהעיר טורינו לג'נובה לצורך ההדפסה )שכללה לבסוף מהדורה 

רב לשונית של ספר תהלים בלבד(, והדפיס על חשבונו 2000 עותקים על נייר ו-50 עותקים מהודרים על קלף.  
רישומים בכתב-יד )לטינית( מעבר לשער, ובמספר דפים נוספים.

]200[ דף. הרכב הקונטרסים: A10, B-Z8, &8, C6. 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות בדפים רבים. קרעים קטנים חסרים בשולי דף 
השער ומספר דפים נוספים. תו-ספר. חותמות ספריה. כריכה חדשה.

ספר זה הוא הראשון שנדפס בג'נובה, והיחיד שנדפס שם ברבע הראשון של המאה ה-16.
 B. Sabin Hill, Hebraica from the Valmadonna Trust, The Piermont Morgan Library (1989), :על ייחודיותה של מהדורה זו, ראה

.no. 18
.Darlow & Moule, 1411

פתיחה: $9000 
הערכה: $12,000-15,000 
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Particularly lengthy Latin note to Psalm 19, verse 4: "and their words shall go to the ends of the earth...", relating to 
Columbus' discovery of America, including much previously unpublished information on the life of Columbus (a 
native of Genoa) and his second voyage (in 1493-1494).
This edition was supervised and financed by Agostino Giustiniani (1470-1536), Bishop of the Diocese of Nebbio, who 
intended to publish a polyglot edition of the entire Bible (only the Book of Tehillim was ever published, 2000 copies 
on paper and 50 elaborate copies on parchment). 
Handwritten inscriptions (in Latin) on verso of title page, and in several other places.
[200] leaves. Collation: A10, B-Z8, &8, C6. 33 cm. Good condition. Stains, including dampstains to many leaves. Minor 
marginal open tears to title page and several other leaves. Bookplate. Library stamps. New binding.
This is the first book printed in Genoa, and the only book printed there in the first quarter of the 16th century. 
Regarding the uniqueness of this edition, see: B. Sabin Hill, Hebraica from the Valmadonna Trust, The Piermont 
Morgan Library (1989), no. 18.
Darlow & Moule, 1411. 

Opening price: $9000
Estimate: $12,000-15,000 
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338. First Polyglot Psalter – Early Reference to Christopher Columbus' Discovery of America with 
Previously Unpublished Information on His Life – Genoa, 1516 – Second Book Printed in Arabic – First 
Book Printed in Genoa 
Psalterium Hebraeum, Graecum, Arabicum & Chaldaeum cum tribus latinis interpretationibus & glossis – polyglot 
Psalter, edited by Agostino Giustiniani. [Genoa (Italy): Petrus Paulus Porrus for Nicolai Jiustiniani Pauli, 1516].
First polyglot edition of the Book of Tehillim. This is the first printed translation of Tehillim to Aramaic (Chaldaeum), 
and the second book ever printed in Arabic characters.
The text on the title page is printed in five languages: Latin, Hebrew, Greek, Arabic and Aramaic. The Latin, Greek 
and Aramaic text are printed in red. Framed in a fine decorative border.
Text printed from left to right, eight columns across every two pages – the original Hebrew text, followed by a 
literal Latin translation, the Latin Vulgate, Greek translation, Arabic translation, Targum (Aramaic translation, with 
vocalization and cantillation notes), and Latin translation of the Targum. The final column comprises Latin notes and 
commentaries (occasionally quoting lengthy passages of Hebrew texts).
Headings and prefatory text at beginning of translation printed in red. First Psalm with floriated initial (in all 
languages). 

338c
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339. ספר זרע שמשון - מנטובה, תקל"ח - ספר סגולה 
לזרע של קיימא ולפרנסה טובה - עותק נאה

רבי  מאת  מגילות,  ועל חמש  התורה  על  דרשות  זרע שמשון,  ספר 
שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני. מנטובה, דפוס אליעזר שלמה 
מאיטליה, ]תקל"ח 1778[. ספר סגולה לזרע של קיימא, לחיים טובים 

ולפרנסה טובה )"בני חיי ומזוני"(.
ומקובלי  מחכמי  )תס"ו-תקל"ט(,  נחמני  חיים  שמשון  רבי  המחבר, 
איטליה. הרביץ תורה במודנה ומנטובה והעמיד תלמידים ששירתו 
בקודש בכמה מקהילות איטליה. חיבר גם את ספר תולדות שמשון, 
וצוה  בקי בקבלה מעשית  היה  כי  כותב  על מסכת אבות. החיד"א 
לגנוז את חיבוריו בקבלה בקברו )שם הגדולים, מערכת ספרים, אות 

מו(.
בהקדמה לספר מפציר המחבר ב"עשר לשונות של תפילה" שילמדו 
בספרו, ומברך את העושה זאת ש"בעל הגמול ישלם בזכות זה שכר 
טוב לגומלי חסד של אמת במותב תלתא, בני חיי ומזוני טבי". בהמשך 
ההקדמה כותב המחבר כי מאחר שבנו היחיד נפטר והוא נותר ללא 
ילדים, קרא לספרו "זרע שמשון", ומבטיח "ועיניכם תראינה בנים בני 
בנים כשתילי זיתים סביב לשלחנכם חכמים ונבונים ובתים מלאים 
כל טוב גם עשר וגם כבוד לא יסופו מזרעכם עד יתקיים בכם המה 

יראו כבוד ה'...".
שלפנינו,  הספר  סביב  רבה  התעוררות  חלה  האחרונות  בשנים 
קיימא  של  בזרע  שנפקדו  זוגות  על  רבים  סיפורים  והתפרסמו 
ולאחר  "נפלאות שמשון",  בגליונות העלון  בין היתר  בזכות הספר, 
של  החדשה  המהדורה  בסוף  שנדפס  ישועות"  סיפורי  ב"קובץ  מכן 
הספר )בהוצאת ה"אגודה להפצת תורת רבינו ה'זרע שמשון'", ערד 

תשע"ה(.
קד, קח-קיה, ]2[, קיז-]ק[סב; כא, ]1[ דף. 35.5 ס"מ. עותק נאה. נייר 
קלים  עש  וסימני  חסרים  קטנים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  בהיר. 
בשולי חלק מהדפים, ללא פגיעות בטקסט. הדבקות נייר דבק כהה 

בשולי מספר דפים. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $10,000 
הערכה: $15,000-20,000 

339. Zera Shimshon – Mantua, 1778 – Segulah Book for Offspring and Abundant Livelihood – Fine Copy
Zera Shimshon, homiletics on the Torah and the Five Megillot, by R. Shimshon Chaim son of R. Nachman Michael 
Nachmani. Mantua: Eliezer Solomon of Italy, [1778]. Segulah for offspring, good life and abundant livelihood.
The author, R. Shimshon Chaim Nachmani (1706-1779), was an Italian kabbalist and Torah scholar. He disseminated 
Torah in Modena and Mantua and educated disciples who later held rabbinic positions in several Italian communities. 
He also authored Toldot Shimshon on Tractate Avot. The Chida wrote that R. Nachmani was well versed in practical 
Kabbalah and ordered his kabbalistic writings to be buried with him in his grave (Shem HaGedolim, Maarechet 
Sefarim, 46).
In the preface, the author implores "with ten expressions of prayer" to study his book, and blesses those who do so: 
"The One who repays will recompense you… with the threefold blessing of offspring, life and abundant livelihood". 
Further in the preface, the author writes that since his only son had passed away, leaving him without descendants, 
he named his book Zera Shimshon, and promises: "And your eyes will witness sons and grandsons like olive shoots 
around your table, wise and intelligent, and houses full of goodness, neither wealth nor honor will cease from your 
descendants…".
In recent years, interest in this book has grown considerably, and many accounts have been publicized of couples 
who were blessed with children in the merit of this book. These stories were recorded in the Niflaot Shimshon leaflets 
and later in Kovetz Sipurei Yeshuot printed at the end of the new edition of the book (published by the Association 
for Spreading the Teachings of the Zera Shimshon, Arad 2015).
104, 108-115, [2], 117-62 [i.e. 162]; 21, [1] leaves. 35.5 cm. Fine copy. Light-colored paper. Good condition. Stains. 
Minor marginal open tears and worming to some leaves, not affecting text. Dark tape repairs to margins of several 
leaves. Stamps. New binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $15,000-20,000
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340. התפילין של המהרי"ל דיסקין - בהן השתמש במשך כל היום "בעת לימודו" - גודל מיניאטורי - נעשו עבורו על 
ידי תלמידו רבי נתנאל הסופר תפילינסקי 

זוג תפילין מיניאטוריות, שנעשו בעבודת הקודש המיוחדת של רבי נתנאל סופר תפילינסקי, כתב בית יוסף )אשכנזי(. ירושלים, ]שנות התר"נ בקירוב[. 
תפילין אלו מיוחסות להגאון הקדוש רבי יהושע ליב דיסקין אב"ד בריסק )תקע"ט-תרנ"ח 1818-1898(, אשר השתמש בהן במשך כל היום בעת 
לימודו. תפילין אלו נעשו עבורו על פי הוראותיו המפורטות, על ידי תלמידו הסופר הנודע רבי נתנאל סופר מאנשי ירושלים, שכתב את הפרשיות 

וייצר את הבתים, בהידורים רבים. 
את התפילין האלו מסר המהרי"ל דיסקין במתנה לתלמידו הגאון הקדוש רבי יצחק זאב ַיְדֶלר בעל ה"תפארת ציון", כאות תודה על התאמצותו 
ועמלו במשך כמה שנים לחבר את סדרת ספריו "תפארת ציון" על מדרש רבה. לאחר מכן, עברו תפילין אלו בירושה מדור לדור במשפחת ידלר-

גולדברג: בתחילה עברו לידי בנו "המגיד הירושלמי" רבי בן ציון ידלר-גולדברג, ולאחר מכן עברו לידי נכדו רבי יצחק זאב ידלר-גולדברג, המעיד 
במכתב שלפנינו, כי מרן המהרי"ל דיסקין קנה את התפילין האלו בדמים יקרים מאת הסופר רבי נתנאל, ו"הלך אתם במשך כל היום". הוא כותב 
כי לאחר מכן המהרי"ל דיסקין "נתן זאת למתנה להרה"צ מרן בעל התפארת ציון זצ"ל, כדי שיוכל ללכת אתם במשך כל היום כולו, והלך אתם 
במשך ימי חייו, ואחרי פטירתו בשנת תרע"ז קיבל אמו"ר רב"צ ידלר זצ"ל המגיד הירושלמי את התפילין האלו בירושה מאביו זצ"ל, והוא ג"כ 
היה מניח אותם כל היום עד סוף שנות חייו..." )מצורפים: מכתב האישור מבנו של רבי בן ציון ידלר ומכתב נוסף מבן-בנו, בהם הם מעידים על 

מקוריותן של התפילין, על העברת הבעלות אליהם ועל מכירת התפילין לבעלים הנוכחי(.
"תפילין של רבי נתנאל סופר" היו לשם דבר. מכל רחבי תבל הגיעו לירושלים פניות להשגת תפילין קדושים אלו שכתב הסופר הצדיק רבי נתנאל 
סופר תפילינסקי. רבים מגדולי ישראל בתקופתו השתדלו לרכוש תפילין ומזוזות מעשה ידיו, ביניהם: הגאון רבי שמואל סלנט, הגאון המהרי"ל 
דיסקין, הגאון רבי חיים ברלין, בעל ה"לשם", "הסבא מסלבודקה", הגאון ראי"ה קוק, ועוד. ידוע כי ה"חפץ חיים" עשה השתדלויות רבות להשיג 

תפילין כאלו, וכשהגיעו לידיו שמח שמחה גדולה. 
רבי נתנאל סופר תפילינסקי-ליפשיץ )תרכ"ו-תרע"ח(, איש קודש וצדיק יסוד עולם, מגדולי חכמי ישיבת "עץ חיים" בירושלים, שהתברך בכשרון 
הבתים  עור  ועיבוד  לפרשיות  הקלף  עיבוד  סופה:  ועד  מראשיתה  התפילין  מלאכת  את  בעצמו  עושה  היה  הוא  וכושר המצאה.  מיוחד  טכני 
והרצועות, עשיית הדיו ועיבוד הגידין, הכתיבה, עשיית הבתים, חיתוך הרצועות, ועוד. כתיבת הפרשיות אצל רבי נתנאל היתה מלאכה בפני 
עצמה - היה מייצר לבד את הקלף המהודר ואת הדיו המיוחד בשחרותו ובעמידותו. היה כותב כל אות וכל תג בקדושה ובטהרה, כשהוא עטוף 
בטלית ובתפילין, ולא היה מפסיק בדיבור בעת הכתיבה. לפי המקובל אצל אנשי ירושלים, היה כותב רבי נתנאל את הפרשיות בימות החורף, 
וייצור הבתים, היה עושה בימות הקיץ. עוד בחייו הקצרים של רבי נתנאל סופר )נפטר בגיל 52(, היו  ואילו את עיבוד העורות, הכנת הקלף 
"תפילין של רבי נתנאל" מצרך נדיר, באשר לרוב דקדוקיו היו יוצאים מתחת ידיו מספר מועט של זוגות-תפילין; וכך סיפר במכתב האדמו"ר בעל 
"מנחת אלעזר" ממונקטש על השתדלותו של אביו האדמו"ר בעל ה"דרכי תשובה" להשיג תפילין של רבי נתנאל: "בירושלים עיה"ק תובב"א יש 
אומן מופלא כזה וראיתי מלאכתו הנפלאה, ועוד בימי כ"ק אאמו"ר רבן של ישראל זי"ע בקשנוהו על ידי צירים לעשות בעדנו בתים כאלה שהם 
יוצאים ידי שניהם בזה ועוד מעלות רבות מלבד היופי שלהם, אך הוא עשה מלאכתו לאט לאט, להבאים אליו מקודם כסדרן, ולא אלמן ישראל 

המדקדקים במצוות, ועל ידי זה לא יוכל לעשות בעדנו...".
עד ימינו נותרו מספר מזוזות ופרשיות תפילין שכתב רבי נתנאל סופר, והן ניכרות בדקדוקים המיוחדים בהלכות צורת האותיות ובכתיבתו הנאה 

במיוחד. הדיו המיוחד שייצר רבי נתנאל נשאר בשחרותו, והוא בוהק ונאה גם לאחר כמאה שנה.
לפי השמועה יצאו תחת ידיו של רבי נתנאל כ-30 זוגות תפילין בלבד, ורובם נעשו בגודל רגיל ולא מיניאטורי. התפילין שלפנינו הן התפילין 
המיניאטוריות היחידות שידועות כיום שיצאו מתחת ידיו. יודעי דבר ציינו שבפרשיות תפילין אלו ישנו הידור מיוחד שלא נמצא בתפילין אחרות 
של רבי נתנאל - הפרשיות נכתבו בארבע שיטין )שורות( בלבד, ולא בשבע שורות כמו בשאר הפרשיות שנכתבו על ידי רבי נתנאל ]יש לציין כי 
בהידור זה גם נהג מרן הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק, אשר ביקש שיכתבו עבורו פרשיות תפילין בארבע שיטין בלבד, ולא בשבע כמקובל[. )יתד 

נאמן, מוסף שבת קודש, פרשת ויקרא, כ"ט אדר תשע"ח, עמ' 32(. 
ורשימת  ובהם הסבר על אופן הכנת התפילין,  - קופסאות התפילין(  רגיל להדביק בתוך ה"שיידעלאך"  )אותם היה  נתנאל הדפיס דפים  רבי 
ומדודים בתחילה שלא  "האותיות ספורים  רב:  לזמן  יתקיים  לגבי הכתיבה, עם הבטחה שהדיו  והן  לגבי הקלף  הן  לגבי הדיו,  הן  ההידורים, 
להרחיבם או לקצרם... ולא הונף הסכין על שום אות לתקנו אף בעת הכתיבה... בתחלת הפרשיות גליון כדי לגול ההיקף... הדיו נעשה באופן 
הכשר ומתקיים הרבה ולא יתאדם ולא יקפוץ אף קוצו של יו"ד". עוד כתב באותם דפים, כי ההידורים נעשו "על פי הסכמת גאוני ארץ". מקובל כי 
כוונתו בזה לרבותיו גדולי ירושלים "גאוני ארץ" - רבי שמואל סלאנט והמהרי"ל דיסקין, אשר אצלם היה מברר את כל פרטי ההלכות וההידורים 

הראויים להיעשות בתפילין )אדרת שמואל, ירושלים תשע"ד, עמ' יז-יח(.
ובהסכמה  מאוד,  אותו  הוקיר  דיסקין  ]המהרי"ל  ידלר  זאב  יצחק  רבי  הצדיק  הגאון  למקורבו  דיסקין  המהרי"ל  העניק  שלפנינו  התפילין  את 
ל"תפארת ציון" הוא מכנהו: "ידיד השם וידיד נפשי". המהרי"ל מציין בהסכמתו שהוא רגיל למנוע עצמו מלתת הסכמות, אבל כאן הוא יוצא 
מגדרו "אך למען חביבותיה דכת"ר..."[. יקירי ירושלים של מעלה וגדולי ישראל השתוקקו להניח את התפילין שלפנינו שחבש המהרי"ל דיסקין 
בעת לימודו. הם ראו בכך סגולה גדולה, והשקיעו מאמצים רבים כדי לזכות להניחם אפילו פעם אחת )יתד נאמן, מוסף שבת קודש, פרשת ויקרא, 

כ"ט אדר תשע"ח, עמ' 32(. 
יד: ריבוע הבית 17.5X17.5 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא 28.5X28.7 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא כולל מעברתא 45.8X28.7 מ"מ  תפילין של 

בקירוב. גובה 26.5 מ"מ. 
תפילין של ראש: ריבוע הבית 18.5X18.5 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא 29.3X29.5 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא כולל מעברתא 45.1X29.5 מ"מ 

בקירוב. גובה 27.1 מ"מ. 
רצועות תפילין לא מקוריות קשורות כהלכתן. מצורפות בנפרד רצועות בלויות )יתכן שאלו רצועות מקוריות של ר' נתנאל(. קופסאות "שיידעלאך" 

חדשות ולא מקוריות, נתונות בתיק תפילין חדש מעור.
התפילין במצב טוב. נבדקו במשך השנים ע"י מגיהים ומומחי סת"ם, שאישרו כי הם אכן בכתב-ידו האופייני של רבי נתנאל סופר, ומעידים גם 
על כשרותם והידורם של התפילין )ראה אישורים מצורפים(. התפילין תפורות וסגורות, ופרשיות התפילין לא נבדקו על ידינו; תצלומי הפרשיות 

.TPBB 1466 נמצאים בחומר מצורף ובמכון "פאר ירושלים", תחת הקוד

פתיחה: $300,000 
הערכה: $500,000-1,000,000 



74

ספטמבר 2022

even during his short lifespan (he passed away at the age of 52), the tefillin of R. Netanel Sofer were rare commodities. 
Until this day, several mezuzot and parashiot of tefillin made by R. Netanel Sofer are extant, and they are remarkable 
for the special halachic precision of the shape of the letters and for their superb scribal writing. The special ink 
produced by R. Netanel Sofer remains sharp and black, even a hundred years later. 
Reputedly, R. Netanel produced altogether around 30 pairs of tefillin, most of which were in regular, not miniature 
size. The present pair of tefillin is the only known extant miniature pair of tefillin by R. Netanel. Experts attest that 
these tefillin have an additional enhancement not found in other tefillin produced by R. Netanel – the parashiot were 
written in four lines only, rather than in the usual seven lines.
R. Netanel Sofer would paste printed papers inside the tefillin boxes, detailing the virtues of his tefillin, in regard 
to the script, parchment and ink, which he guaranteed would last for a very long time. He writes that the various 
enhancements were approved by leading Torah scholars, reputedly referring to R. Shmuel Salant and the Maharil 
Diskin, whom he consulted on all halachic issues relevant to the manufacture of tefillin. 
Torah leaders yearned to don the tefillin worn by the Maharil Diskin during his Torah study. They viewed it as a 
great segulah, and expended much effort to merit to lay them even once. 
Arm-tefillin: Bayit: approx. 17.5X17.5 mm. Base: approx. 28.7X28.5 mm. Base including passageway: approx. 45.8X28.7 
mm. Height: 26.5 mm.
Head-tefillin: Bayit: approx. 18.5X18.5 mm. Base: approx. 29.5X29.3 mm. Base including passageway: approx. 
45.1X29.5 mm. Height: 27.1 mm.
Non-original straps, tied in accordance with halachah. Enclosed separately are worn straps (possibly the original 
straps by R. Netanel). New, non-original plastic protective cases, placed in a new leather tefillin pouch. 
Tefillin in good condition. Examined over the years by Stam proofreaders and experts, who confirmed that they are 
indeed in the distinctive hand of R. Netanel Sofer, and attested to the kashrut and exceptional beauty of the tefillin 
(see enclosed reports). The tefillin are sewn and closed – we did not examine the parashiot; see photographs of 
parashiot in enclosed material and in the Pe'er Yerushalayim institute – code TPBB 1466.

Opening price: $300,000
Estimate: $500,000-1,000,000
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340. Tefillin of the Maharil Diskin, Donned Throughout the Day Whilst Studying – Miniature Size – 
Prepared for Him by His Disciple Rabbi Netanel Sofer Tefillinski 
Pair of miniature tefillin uniquely and meticulously crafted by R. Netanel Sofer Tefillinski. Beit Yosef (Ashkenazic) 
script. Jerusalem, [ca. 1890s].
These tefillin belonged to R. Yehoshua Leib Diskin Rabbi of Brisk (1818-1898), who wore them throughout the day 
while studying. The tefillin were specially manufactured for him following his detailed instructions, by his disciple 
the renowned scribe R. Netanel Sofer of Jerusalem, who scribed the parashiot and crafted the batim with many 
enhancements. 
The Maharil Diskin gifted these tefillin to his disciple R. Yitzchak Ze'ev Yadler, author of Tiferet Tzion, as a tribute 
to his years of toil in composing the Tiferet Tzion series on the Midrash. The tefillin were then passed down from 
generation to generation in the Yadler-Goldberg family: first to his son, the Jerusalem Maggid R. Benzion Yadler-
Goldberg, and later to his grandson R. Yitzchak Ze'ev Yadler-Goldberg. The latter attested in a letter (enclosed) that 
the Maharil Diskin, who purchased these tefillin at great cost from R. Netanel Sofer and donned them throughout 
the day, later gifted them to his grandfather R. Yitzchak Ze'ev Yadler, who also wore them all day. Upon the latter's 
passing, the tefillin were inherited by R. Benzion Yadler, who likewise wore them throughout the day. (Enclosed: 
letter from the son of R. Benzion Yadler and additional letter from his grandson, attesting to the authenticity of the 
tefillin, the transfer of ownership and the sale to the present owner). 
R. Netanel Sofer's tefillin were legendary, and requests were received from all over the world for the holy tefillin he 
produced. Many prominent Torah leaders tried to obtain tefillin and mezuzot scribed by R. Netanel Sofer, including: 
R. Shmuel Salant, the Maharil Diskin, R. Chaim Berlin, the Leshem, the Alter of Slabodka, R. Avraham Yitzchak 
HaKohen Kook, and others. It is known that the Chafetz Chaim expended great effort in obtaining such tefillin, and 
greatly rejoiced upon receiving them. 
R. Netanel Sofer Tefillinski-Lipschitz (1866-1918), a holy Tzadik and prominent Torah scholar of the Etz Chaim 
Yeshiva in Jerusalem, who was blessed with remarkable technical and creative abilities. He personally performed 
all the tasks required for making tefillin from beginning to end: processing the parchment for the parashiot and the 
leather for the batim and straps, preparing the ink, cutting the straps, crafting the batim, etc. When it came to writing 
the parashiot, R. Netanel would scribe each letter and tag in holiness and purity, wrapped in his tallit and tefillin, 
never speaking while writing. R. Netanel Sofer worked so meticulously, that he produced very few sets of tefillin, and 

340
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בעל  של  ידו  בכתב  נדפסו  שלא  חיבורים   .341
"הסולם" רבי יהודה ליב אשלג

שלוש מחברות בכתב ידו של המקובל הקדוש רבי יהודה ליב 
אשלג בעל "הסולם". ]ארץ ישראל, שנות התר"פ בקירוב[.

שלושה חיבורים בקבלה ובביאור דברי הזוהר בכתב-יד קדשו 
גבי  על  שנכתבו  כפי  החיבורים  שמות  "הסולם".  בעל  של 
עטיפות המחברות: "קשרי הצנורות" - כולל מאמרים בסוגיות 
קבליות )כותרת בעמ' יב: "תורה דשבת נחמו תרפ"ב" - מנחם 
אב תרפ"ב 1922(; "ליקוטי זוהר וסדרי מאורות" - כולל דרושים, 
)במספר  קבליים  ובמושגים  הזוהר  בדברי  וחידושים  ביאורים 
מקומות תיארוך מסוף שנת תרפ"ג ותחילת שנת תרפ"ד 1923(; 
וירא, חיי שרה" - כולל ביאורים  "תרומת נצח ח"ב - נח, לך, 
וחידושים על התורה ע"פ הקבלה, ועוד )עם תיארוך מתחילת 

שנת תרפ"ד, 1923(.
)כ-30-40  וצפופה  נאה  בכתיבה  נכתבו  המחברות  שלושת 
וכוללות  טורים(,  בשני  נכתב  מהטקסט  חלק  בעמוד.  שורות 
ידיעתנו,  למיטב  מהם(.  חלקים  )או  שונים  חיבורים  כשלושה 

חיבורים אלו לא נדפסו.
גאון  )תרמ"ה-תשט"ו(,  אשלג  ליב  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון 
ולמדן, קדוש וטהור, מקובל אלוקי והוגה דעות. כיהן ברבנות 
עלה  הקבלה.  תורת  את  זקנים  מפי  שם  ולמד  ורשה,  בעיר 
והקים  לירושלים  הגיע  תרפ"א,  תשרי  בחודש  ישראל  לארץ 
היה  במקביל  הנגלה.  ללימודי  רבנים"  "עיטור  ישיבת  את  בה 
מוסר שיעורים רבים בקבלה, בהם השתתפו אברכים נבחרים. 
וחסידים  תלמידים  של  גדולה  קבוצה  סביבו  התלכדה  לימים 
התגורר  תרצ"ד-ת"ש  בשנים  עליהם.  לאדמו"ר  שהכתירוהו 
הרב אשלג במושבה החדשה בבני ברק, בשכונת גבעת רוקח 

)כיום רחוב בן פתחיה(. באותה תקופה התיידד עם שכנו מרן ה"חזון איש", שעלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ג והתגורר אף הוא באותה שכונה. 
חיבר והוציא לאור ספרים רבים בקבלה, אך התפרסם במיוחד בסדרת חיבוריו הגדולים: "תלמוד עשר הספירות" ופירוש "הסולם" על ספר הזוהר. 
פירוש "הסולם" נדפס עד היום בעשרות מהדורות שנפוצו ברחבי העולם כולו. תורתו בחכמת הקבלה סללה דרך חדשה ומקורית בהבנת כתבי 

האר"י ודברי הזוהר.
שלוש מחברות: ]27[ עמ' כתובים; ]28[ עמ' כתובים; ]31[ עמ' כתובים. כ-21 ס"מ. כתיבה נאה וצפופה )כ-30-40 שורות בעמוד(. מצב טוב-בינוני. 

כתמי רטיבות וחלודה. בלאי ומספר דפים מנותקים. במספר עמודים דהיית דיו כתוצאה מרטיבות )אך האותיות ניתנות לפענוח(.
לשתיים מהמחברות עטיפות מודפסות, בהוצאת "יוסף לוי חגיז - ירושלם", עם איורים של האמן מ. גור אריה.

פתיחה: $70,000 
הערכה: $80,000-120,000 
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341. Unpublished Works Handwritten by Rabbi Yehuda Leib Ashlag, Baal HaSulam
Three notebooks handwritten by the kabbalist, R. Yehuda Leib Ashlag, the Baal HaSulam. [Eretz Israel, ca. 1920s].
Three works on kabbalah and the Zohar, handwritten by the Baal HaSulam. The works are titled on the notebook 
wrappers: Kishrei HaTzinorot – essays on kabbalistic topics (heading on p. 12 dated 1922), Likutei Zohar VeSidrei 
Meorot – homilies, commentaries and novellae on the Zohar and kabbalistic concepts (dated 1923 in several places) 
and Terumat Netzach Part II – Noach, Lech, Vayera, Chaye Sara – kabbalistic commentaries and novellae on the 
Torah portions, and more (dated 1923).
The three notebooks are filled with neat, close writing (approx. 30-40 lines per page, some in two columns), and 
comprise three different works (or parts of works). To the best of our knowledge, these works are unpublished.
R. Yehuda Leib Ashlag (1884-1954), outstanding Torah scholar, kabbalist, and thinker. He served as rabbi in Warsaw, 
later immigrating to Jerusalem where he delivered many classes on kabbalah to elite Torah scholars. With time, a 
large group of disciples and Chassidim gathered around him, and appointed him their rebbe. He composed and 
published many works on kabbalah, most famously Talmud Eser Sefirot and the Sulam commentary on the Zohar.
Three notebooks: [27] written pages; [28] written pages; 31 written pages. Approx. 21 cm. Neat, close writing (approx. 
30-40 lines per page). Good-fair condition. Dampstains and foxing. Wear. Several detached leaves. Ink on several 
pages smudged due to dampness (script remains legible).

Opening price: $70,000
Estimate: $80,000-120,000

341d



79

פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

342. פנקסי בית הקברות בצפת - תיעוד שמות הנפטרים בשנים תרע"ד-תשכ"ב
שלושה פנקסים עם תיעוד שמות הנפטרים שנקברו בבית הקברות בצפת, מהשנים תרע"ד-תשכ"ב. בחלק מהרשומות מתועד גם מיקום מקום 

קבורתם.
הפנקסים שלפנינו הם מקור מידע חשוב ביותר )שחלקו אבד ואינו ידוע מכל מקור אחר( ומתועדים בהם קרוב לאלף שמות של יהודים שנקברו 

בבית הקברות בצפת בשנים אלו.
בחלק  מוצאו.  ועיר  משפחתו  שם  גם  נרשמו  ובחלקן  הקבורה(,  )או  הפטירה  תאריך  אביו,  ושם  הנפטר  שם  מתועדים  הרשומות  בכל  כמעט 
מהרשומות מתועדות גם נסיבות המוות - ראה להלן. אחד הפנקסים מתעד את מיקומי הקברים )יתכן שהוא יכול לעזור לזיהוי חלקות הקבורה 

הנעלמות בבית הקברות בצפת ולזיהוי מצבות שכתובותיהן היטשטשו עם השנים(. 
בית הקברות העתיק בצפת, הנמצא על מדרון תלול בצדה המערבי של העיר, הוא מבתי העלמין העתיקים בארץ ישראל. נמצאים בו מספר 
קברים מתקופות התנאים והאמוראים, הגאונים והראשונים )כדוגמת קבר הנביא הושע בן בארי, קברי התנאים רבי יהושע בן חנניה ורבי פנחס 
בן יאיר, וקבריהם הנעלמים של רבנו סעדיה גאון ורבנו בחיי אבן פקודה(. הוא שימש לקבורה ב"תקופת הזוהר" של צפת במאה ה-16 - נמצאים 
בו קברי ה"בית יוסף", הרמ"ק, האר"י הקדוש, האלשיך ורבי שלמה אלקבץ, בעל ה"חרדים", המבי"ט וקבריהם הנעלמים של בנו המהרי"ט, ושל 
הרדב"ז - רבי דוד בן זמרא, ועוד. בהמשך נקברו בו רבים מגדולי החסידות שעלו לארץ ישראל, בהם בעל "לבושי שרד", בעל "באר מים חיים" 

ובעל ה"בת עין", רבי ליב "בעל היסורים", ועוד. 
בית הקברות העתיק סבל מהזנחה מתמשכת. מצבות רבות וקברים רבים נעלמו במשך השנים, עקב רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות ועוד. 
ההזנחה הפיזית גררה אחריה גם קבורה לא מבוקרת, כאשר חלק מהקברים לא נרשמו בצורה מסודרת, ולחלקם אף לא הוקמו מצבות מעולם 
)מכאן החשיבות הרבה של הפנקסים שלפנינו, בהם מתועדים גם הקברים ללא המצבות(. בתחילת שנות ה-90 )התש"נ בקירוב(, חברו יחד מספר 
גורמים ממלכתיים ופרטיים לעסוק בשיקום מסיבי של בית הקברות, הנמשך עד היום. קברים רבים שופצו ושוקמו. מערות הצדיקים וחלקות 

המדרון הדרומי נוקו מסחף אדמה ואבנים, ומצבות רבות נחשפו לראשונה מזה מאות שנים )חלקם עוד משנות הר' והק'(. 
הפנקסים שלפנינו נכתבו ע"י ר' יוסף צבי גייגר ובנו ר' אליהו גייגר, שהיו מראשי החברה קדישא בעיר, וגם עסקו במלאכת חקיקת המצבות 

בשנים אלו.
הפנקס הראשון כולל רשימות נפטרים וימי יארצייט, החל מתמוז תרע"ד עד שנת תרפ"ז )בפנקס נרשמו גם הנפטרים בימים הקשים של מלחמת 
העולם הראשונה, אז נפטרו רבים מרעב וממגפות(. בפנקס זה מופיעים, בין היתר, תאריכי פטירתם של רבי נפתלי ב"ר יעקב מרדכי איילבום )יום 
ה' ז' סיון( ודבורה בת ר' שמואל העליר )יום וא"ו ט"ז אייר - באותו השבוע נקברו 15 נפטרים, בהם ר' מנחם ב"ר יוסף פלפל, והאשה אשת ר' 
ליב קאטליר "שנהרגה ע"י גויים"(. ביום ג' י' תמוז נקבר ר' משה ]שור[ מחאטין ש"נפל מחלון", וביום ה' באותו שבוע נקברה שרה קורץ לאדען 
שנפטרה "במחלת חלירע"; בחודש תשרי תרע"ז נרשמו 14 נפטרים, בהם אחד שנקבר ביום ב' של ראש השנה, ור' אברהם שלמה בהרש"מ 
גאלדנבוים שנפטר בכ' תשרי תרע"ז, בחול המועד סוכות. הנקברים מהקהילה הספרדית רשומים לפעמים ללא ציון שם הנקבר )"שני ספרדים 

וספרדית" - רשימה מיום י"ב סיון תרע"ו(. 
רשימת הנפטרים בשנת תרע"ו-תרע"ז מופיעה גם בדף נפרד, שנמצא בין דפי הפנקס. רוב הפנקס הזה נכתב בכתב-ידו של ר' יוסף צבי גייגר. חלק 

מהרשומות )המאוחרות יותר( הם בכתב-יד בנו ר' אליהו גייגר.
הפנקס השני, מהשנים תרפ"ז-תשכ"א, כולל רשומות בכתב-ידו של ר' אליהו גייגר, עם תיעוד של עבודות בניה שונות ושל עבודות חקיקה באבן 
שכנראה נעשו על ידו, ועם ציון הסכומים ששולמו עבור העבודות. בפנקס זה מוזכרות מצבות זכרון שונות שהוכנו לתליה בבתי המדרש בצפת, 
אולם רוב הרשומות מתעדות את הכיתובים על מצבות הקבורה ותאריכי פטירה. ברשומות מופיעים גם שמות נפטרים שנקברו בשנים קודמות, 

חלקם עוד משנות התר"מ-תר"נ )ייתכן שהמצבות על קברים אלו הוקמו רק בשנות התר"פ-התר"צ, או חודשו אז(. 
בפנקס זה מופיעות גם רשומות מתקופת קום המדינה, המתעדות מצבות של נרצחי פעולות איבה וחיילי פלמ"ח שנפלו במלחמת העצמאות 
ובמאורעות שקדמו לה, בהם: "גדעון אילון פלמ"ח י"ט ניסן תש"ח 500 ]החייל גדעון איילון-רוזנהק, שירת בחטיבת יפתח של הפלמ"ח ונפל 
"בית  והוקם המרכז התרבותי  בגליל"  נפל  "נער  לזכרו חובר השיר  בית בצדו הדרומי של הרובע היהודי בצפת.  גג  בהגנת צפת, בעמדה על 
גדעון" בצפת[... נזהא מזרחי נרצחה ט' ניסן תש"ח 200... רבקה ויסבורד נרצחה כ"ב ניסן תש"ח 400... דוד חסין נרצח כ"ד אד"ב תש"ח 200..." 

]הרשימות בפנקס מסודרות על פי מועד הקמת המצבות, ולא לפי תאריכי הפטירה[. 
הפנקס השלישי, בכתב-ידו של ר' אליהו גייגר, מתעד בעיקר את מיקומי הקבורה ושמות הנקברים בשנים תשי"א-תשכ"ב, וכן את כיוון הקברים 
)האם בין מזרח למערב, או בין צפון לדרום(. בין היתר מתעד הפנקס את קבורת האדמו"ר מבויאן-לייפציג: "הרה"צ ר' ישראל מבויאן, מצפון 
לדרום, אדר"ח אלול תשי"א", ואת המיקום המדויק של הקבר: "מזרח ע"י הדרך למקוה האר"י - מערב פנוי - צפון הרבנית... - דרום יוסף שפירא"; 
וכן את קבורת האדמו"ר מזידיטשוב בחודש חשון תשי"ב: "מצפון לדרום, תחת הדרך למקוה. מזרח הדרך למקוה - מערב פנוי - צפון הרב וויינגוט 
- דרום פנוי" ]האדמו"ר רבי יהושע אייכנשטיין מגרוסוורדיין. שהה בתקופת השואה במחנה אושוויץ, ונפטר בט"ז בסיוון תש"ה, במחנה הולדהוזן. 

ארונו הועלה לצפת בחשוון תשי"ב[.
וציבוריות,  והוצאות פרטיות  דו"חות על הכנסות  גם העתקי מכתבים,  נוספות. בפנקסים מופיעים  ועליהם רשימות  דפים  לפנקסים מצורפים 

תרומות וחלוקה לנצרכים משנות התר"פ-תש"ג.
הכותבים: ר' יוסף צבי גייגר )תר"ל-תש"ד(, עסקן מוסדות התורה והחסד בעיר, סופר ולבלר, אמן וצייר רב כשרון. נודע כאבי הציור הצפתי. 
היה מהאחראים על בית הקברות בצפת, ועסק בבניין מצבות וחקיקתם. בנו ר' אליהו גייגר )תרנ"ב-תשרי תשכ"ג( המשיך במלאכת אביו כחוקק 

מצבות, והיה מהאחראים על בית הקברות בצפת. 
3 פנקסים + דפים נוספים. גודל ומצב משתנים. סך הכל למעלה מ-145 עמודים כתובים, חלקם כתובים בצפיפות ובכתב זעיר. 

פתיחה: $7000 
הערכה: $10,000-20,000
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342. Burial Register of the Safed Cemetery – Names of Deceased in 1914-1962
Three notebooks documenting the names of those buried in the Safed cemetery, in 1914-1962. Some of the records 
include the location of the burial plot.
The present notebooks serve as a most important source of information (some of which is not known from any other 
source), and contain records of close to one thousand names of Jews buried in the Safed cemetery in those years.
Almost all the records contain the name of the deceased, his father's name, and the date of death (or burial), and some 
include the surname, hometown and cause of death. One of the notebooks documents the locations of the graves. 
The Safed cemetery is one of the oldest cemeteries in Eretz Israel. Some of the graves date back to the time of the 
Tana'im and Amora'im, Geonim and Rishonim. Ongoing neglect, earthquakes, floods and other causes resulted in 
many graves and headstones getting lost over the years. Additionally, the neglect gave rise to the phenomena of 
unsupervised burials without headstones (hence the importance of the present notebooks, which can help identify 
unknown burial plots and gravestones which have faded over time). A massive restoration project of the cemetery 
was undertaken during the early 1990s, and it continues until this day.
The present notebooks were written by R. Yosef Tzvi Geiger and his son R. Eliyahu Geiger, who were the heads of 
the Chevra Kaddisha in the city. Leaves with additional notes are enclosed. The notebooks also include various notes 
handwritten by R. Yosef Tzvi Geiger.
3 notebooks + additional leaves. Size and condition vary. Altogether over 145 written pages, some closely written in 
tiny hand.

Opening price: $7000
Estimate: $10,000-20,000
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ודעות, רק חברה עברית פשוטה בלי כל גון מיוחד בדבר שאינה נוגע 
חובותיה  כל  את  תמלא  שהחברה  ב':  סעיף  בסוף  וכן  לתכליתה", 
"לארץ מלדתנו וממשלתנו הרוממה ירום הודה"(; שנית, על החברה 
לקבל את תמיכתה, או לכל הפחות את אי-התנגדותה, של ההנהגה 
האשכנזית, אשר נרתעה ממגמות החילון וההשכלה של כמה מראשי 
החברה, ובייחוד ממייסד החברה אליעזר בן יהודה. לצורך כך, פנו 
סלנט, שהיה מנהיגה הבלתי-רשמי של  רבי שמואל  המייסדים אל 

העדה האשכנזית בירושלים, כדי לקבל את הסכמתו. 
את המשך מהלך הדברים מתאר החוקר יוסף לנג )במאמרו "'שפה 
ברורה' - לבירור יסודה והתפתחותה", קתדרה, 68, תשנ"ג, עמ' -67
79(: משלחת בת שני נציגים - רבי יעקב מאיר ומר חיים הירשנזון, 
יצאה אל ביתו של רבי שמואל סלנט, אך הוא נעדר מביתו באותה עת 
ונבצר מהם לקבל את הסכמתו לענין. בינתיים קרב מועד ההתכנסות 
הרשמית של החברה, שנקבע ליום ראשון, ה' אלול תרמ"ט, בביתו 
נדפס התקנון  ולצורך כך  יצחק ד'ארבלה,  יו"ר החברה הרופא  של 
שלפנינו, אשר בשוליו נוספה הסכמתו המשוערת של רבי שמואל: 
"הרה"ג הגדול ר' שמואל סאלאנט... בטוחים אנו שהוא לא יתנגד 
להרעיון הנעלה הזה ועוד הוא ישמח בו". בהמשך, עוד טרם קיום 

343. דף מודפס - תקנון חברת "שפה ברורה" - ירושלים, 
תרמ"ט - וריאנט בו נזכר רבי שמואל סלנט - הסכמות 
מאיר  רפאל  רבי  מאיר,  יעקב  רבי  לציון"  "הראשונים 

אניֶז'ל וה"יש"א ברכה" פַּ

תקנון חברת "שפה ברורה", שפעלה בירושלים בשלהי המאה ה-19 
כשפת  בה  השימוש  והרחבת  העברית  הלשון  הוראת  קידום  למען 

דיבור. ]ירושלים, תרמ"ט 1889[.
דף מודפס משני צדיו - בצדו האחד תשעה סעיפים המגדירים את 
צביונה ותכליתה של חברת "שפה ברורה", כמו גם את האמצעים 
)בדפוס( של ארבעת  להגשמת מטרותיה, ובצדו השני חתימותיהם 
בן  אליעזר  לציון"(,  "הראשון  )לימים  מאיר  יעקב  רבי  המייסדים: 
חיים  הרב  העברית"(,  השפה  ו"מחייה  "הצבי"  עיתון  )עורך  יהודה 
הירשנזון )מחנך ואיש הציונות הדתית(, וחיים קלמי )מחנך, שד"ר 

וחבר "ועד העדה הספרדית בירושלים"(. 
מתחת לחתימות המייסדים, הסכמות רבני ומנהיגי היישוב היהודי 
בית החולים  )מנהל  ד'ארבלה  יצחק  יו"ר החברה  בירושלים:  הישן 
אניֶז'ל,  פַּ מאיר  רפאל  רבי  לציון"  "הראשון  בירושלים(,  רוטשילד 
ברכה",  )ה"יש"א  אלישר  שאול  יעקב  רבי  הספרדית  העדה  אב"ד 
)בן המדפיס  בק  )נסים(  ניסן  רבי  לציון"(, המדפיס  "הראשון  לימים 
רבי ישראל בק, ממונה כולל וואהלין(, אפרים כהן )מנהל בית הספר 

למל(. 
בסוף  מופיע  שלפנינו  בעותק  וריאנטים.  בשני  ידוע  שלפנינו  הדף 
סלנט  שמואל  רבי  של  משוערת  הסכמה  ובו  נוסף,  משפט  התקנון 
נ"י עתה הוא  ר' שמואל סאלאנט  "הרה"ג הגדול  להקמת החברה: 
בעה"ק חברון ת"ו, ובטוחים אנו שהוא לא יתנגד להרעיון הנעלה הזה 
ועוד הוא ישמח בו". בעותקים אחרים של התקנון הושמט משפט זה 

)ראה על כך להלן(.
ה' אלול  ביום  בירושלים  נוסדה באופן רשמי  חברת "שפה ברורה" 
תרמ"ט. מטרתה המפורטת בתחילת התקנון שלפנינו היתה הנחלת 
ישראל:  בארץ  הזרמים  כל  בין  מאחדת  כשפה  העברית  השפה 
העלגים,  לשונות  את  ישראל  ארץ  יושבי  היהודים  מקרב  "לשרש 
השרגון האשכנזי והספרדי וכו' המחלקות את לבות המדברים אותם 
יקרא  שהספרדי  עד  שונים...  עמים  בני  היו  לו  כמו  אותם  ועושים 
'יהודי' רק לספרדי, ולא לאשכנזי, והאשכנזי יקרא 'יהודי' לאשכנזי 
ולשונות  לשטן...  שעומד  הוא  הזה  והפרוד  כידוע,  לספרדי  ולא 
העלגים האלה עושים אותנו לצחוק וללעג... וגורמת שנאה וקטטה 
החליטה  זו  מטרה  לצורך  השונות...".  העדות  בני  בין  והתנגדות 
החברה לנקוט בצעדים הבאים: העסקת נשים דוברות עברית אשר 
תלמדנה את הנשים והבנות היהודיות דיבור בעברית, לצד קריאה 
ובבתי  התורה  בתלמודי  עברית  דיבור  הנהגת  בעברית;  וכתיבה 
הספר; ייסוד "ועד ספרות" מיוחד שיפעל להדפסת ספרים בעברית 
)ועד זה התפתח מאוחר יותר ל"ועד הלשון העברית"(; הפצת ספרים 

בעברית ועידוד דיבור בעברית בכלל.
מייסדי החברה, שניסו לעורר אהדה לתכניתם בקרב הציבור הרחב, 
פנו אל חכמי העדה הספרדית וראשי העדה האשכנזית בירושלים 
לגייס את תמיכתם למטרות החברה. חכמי העדה הספרדית  וניסו 
החברה  על  ראשית,  לתמיכתם:  מקדימים  תנאים  שני  הציבו 
ופוליטית  לאומית  פעילות  או  אידיאולוגי  ויכוח  מכל  להתרחק 
שעלולה לסכן אותם אל מול שלטונות האימפריה העות'מאנית )כדי 
להניח את דעתם הצהירו מייסדי החברה בסעיף א' בתקנון שלפנינו: 
כתות  בעניני  תתערב  ולא  משכילים...  חברת  החברה  תהיה  "לא 
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פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

343. Printed Leaf – Regulations of the Safah 
Berurah Society – Jerusalem, 1889 – Variant 
Mentioning Rabbi Shmuel Salant – Approbations 
of the Chief Rabbis Rabbi Yaakov Meir, Rabbi 
Refael Meir Panigel and Rabbi Yaakov Shaul 
Elyashar
Regulations of the Safah Berurah society – a society 
for the propagation of the Hebrew language, active in 
Jerusalem in the late 19th century. [Jerusalem, 1889].
Leaf printed on both sides. One side features nine 
clauses defining the character and purpose of the Safah 
Berurah society, as well as the means to attain their 
goals. The verso features the printed signatures of the 
four founders: R. Yaakov Meir (later Rishon LeTzion), 
Eliezer ben Yehuda (editor of the HaTzvi newspaper, 
"reviver" of the Hebrew language), R. Chaim 
Hirschensohn (educator and proponent of Religious 
Zionism), and Chaim Calmi (educator, emissary and 
member of the Vaad HaEdah HaSefardit in Jerusalem).
The founders' signatures are followed by approbations 
by rabbis and leaders of the Old Yishuv in Jerusalem: 
Yitzchak d'Arbela, president of the society (director of 
the Rothschild hospital in Jerusalem); R. Refael Meir 
Panigel, Rishon LeTzion; R. Yaakov Shaul Elyashar, 
rabbi of the Sephardi community (later Rishon 
LeTzion); the printer R. Nissan Bak (son of the printer 
R. Yisrael Bak), Efraim Kohen (director of the Lemel 
school).
Two variants of this leaf exist. The present copy 
features, after the regulations, the assumed approval 
of R. Shmuel Salant to the founding of the society: "R. 
Shmuel Salant is presently in Hebron, and we are 
assured that he would not oppose this noble idea, 
and would even rejoice with it". In other copies, this 
sentence was omitted.
Wishing their idea to receive widespread acceptance, 
the society's founders attempted to get the backing 
of the leaders of both the Ashkenazi and Sephardi 
communities. Since the support of the Sephardi rabbis 
was contingent upon the approval, or at least lack of 
opposition, of the Ashkenazi leadership, representatives 
of the society set out to obtain the approbation of R. 
Shmuel Salant, but the latter was in Hebron at that 
time. Since time was pressing, they printed the present 
leaf, assuming that R. Shmuel Salant would have given 
his approval had he been asked. Upon his return, R. 
Shmuel Salant refused to give his approbation to the 
society, and the leaf was reprinted with the omission of 
his supposed approval. It is the latter version that was 
spread and published in the press of those times.
[1] leaf. 34 cm. Good condition. Folding marks. Stains 
and minor wear. Marginal open tear, not affecting text.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

האספה, נודע סירובו של רבי שמואל להעניק הסכמה, והתקנון נדפס 
בשנית, הפעם ללא המשפט הנ"ל. הנוסח החדש הופץ ונעתק לאחר 
מכן גם בעיתונות התקופה. לפנינו אפוא הנוסח הראשון של התקנון, 
שנדפס קודם שנודעה סירובו של רבי שמואל סלנט להעניק לחברה 

את הסכמתו. 
קהילות  בלבד.  חלקית  היתה  ברורה"  "שפה  חברת  של  הצלחתה 
האשכנזים  ואילו  ידה,  על  ונעזרו  בה  תמכו  והתימנים  הספרדים 
התנגדו לה ואף הובילו מאבקים שונים נגדה. החברה לא הוסיפה 
להתקיים זמן רב, ועיקר המאמצים להחייאת השפה העברית נמשכו 
לאחר סגירתה על ידי חברות אחרות, ובעיקר על ידי יורשתה "ועד 
הלשון העברית", שעם קום המדינה הביא להקמתה של "האקדמיה 

ללשון העברית" הפועלת עד ימינו.
והתפתחותה',  יסודה  לבירור   - ברורה"  '"שפה  לנג,  יוסף  ראה: 

קתדרה, 68 )תשנ"ג(, עמ' 67-79.
]1[ דף. 34 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים ובלאי קל. קרע חסר 

בשוליים, ללא פגיעה בטקסט. 

פתיחה: $1000 
הערכה: $2000-3000
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344. Plan of the Future Temple in Yechezkel, 
According to the Gaon of Vilna – Berlin, 1822 – 
Hand-Colored Print
Plan of the Future Temple in Yechezkel, by the Gaon of 
Vilna – plate from the book Tavnit HaBayit HaShlishi 
with the commentary of the Gaon of Vilna, printed in 
Berlin 1822.
Hand-colored. Four small drawings of fruit trees were 
added between the walls of the Temple and the Temple 
Mount walls.
45 X 38 cm. Fair condition. Dark stains. Tears, including 
several minor open tears affecting illustration, repaired. 
Leaf professionally restored with paper.

Opening price: $1000
Estimate: $1500-2500

344. מפת "בית המקדש העתיד דיחזקאל" על פי הגר"א 
- ברלין, תקפ"ב - צבועה ביד

מהמאור  ומפורש  הועתק  דיחזקאל...  העתיד  המקדש  בית  "צורת 
הגאון הגדול המפורסם רבן של בני הגולה, מורנו ורבנו מו"ה אליהו 
זלה"ה מק"ק וילנא יצ"ו" - לוח מתוך הספר "תבנית הבית השלישי", 

עם ביאור הגר"א, שנדפס בברלין תקפ"ב ]1822[.
בין  פרי  עצי  קטנים של  איורים  בו ארבעה  ונוספו  ביד  צבוע  הלוח 
קירות בית המקדש לחומת הר הבית )ראה צילומה של מפה זו אצל 

וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, עמ' 292(.
בלוח  לראשונה  נדפסה  הגר"א  פי  על  השלישי  המקדש  בית  צורת 
שצורף לספר "צורת הארץ לגבולותיה סביב ותכנית הבית", שנדפס 
אליהו  רבינו  "מהגאון  היא  כי  נכתב  ושם  תקס"ב,  בשנת  בשקלוב 
שונות  בווריאציות  זה  לוח  נדפס  יותר  מאוחר  מווילנא".  זצוק"ל 

במהדורות פירוש הגר"א לנביאים וכתובים.
45 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים. קרעים, בהם מספר קרעים  X38
קטנים חסרים עם פגיעה באיור, משוקמים. הדף עבר שיקום מקצועי, 

בהדבקה והשלמת נייר.

פתיחה: $1000 
הערכה: $1500-2500
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טופס הצעת מחיר לפריטים
השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

Full NameAddress כתובתשם מלא
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EmailID/Passport No.
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Faxטלפון סלולריפקס

ת.ז./דרכוןדואר אלקטרוני

תאריךחתימה

Tel: 077-5140223 :טלפוןFax: 02-9932048 :פקסoffice@kedemltd.comwww.kedem-auctions.com

Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to 
participate in the auction but cannot attend it 
in person and wish to place an absentee bid 
or for those who wish to participate by phone. 
Completing this form constitutes an order to 
Kedem Auction House Ltd. to purchase the listed 
lot/s on behalf of the bidder for the lowest price 
possible and never for more than the maximum 
amount indicated in the form.
Completing this form obligates the bidder to 
purchase the listed lot/s at the opening price in the 
event that no other bids on the lot/s were placed 
by other potential buyers. Kedem will do its best 
to place the bids as instructed but cannot accept 
liability for error or failure in doing so. 
Bids are in accordance and subject to the conditions 
of purchase, as detailed at “terms of sale” section. 
Bids should be placed according to the following 
increments.
Buyers Premium: 25%.
I have read and agree to the terms of sale.

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 
במכירה  להשתתף  למבקשים  או  מלהגיע  מהם  נבצר 
של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי  הטלפון.  באמצעות 
בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  ההצעה  מגיש 
לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר 
המחיר  על  יעלה  שלא  ובלבד  האפשרי  ביותר  הנמוך 
המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות 
של מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה 
במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט 
מצד קונים אחרים. קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא 
אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום אחריות בגין 

אי ביצוע הוראות הצעת המחיר. 
את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה 

שלהלן. 
עמלת הקניה היא 25%.

המופיעים  המכירה  תנאי  את  קראתי  כי  מאשר  הנני 
בקטלוג ואני מסכים להם.

לא כולל עמלה ומע"מ  **  Not including commission and VAT

*  Absentee bids which do not fall on the increments  may be lowered 
  to the next acceptable increment

הצעות שלא במדרגות המחיר תעוגלנה כלפי מטה  *

*  Absentee bids must be placed by 2:00 pm on the day of the auction הצעות תתקבלנה רק עד השעה 14:00 ביום המכירה  *

Item No.Name and Description of Item

שם ותיאור הפריטמספר פריט

Max. Offered Price in US $Tiebreaker

שובר שוויון*מחיר מירבי מוצע ב- $

 Bid Incrementsמדרגות הצעת מחיר

מדרגהמחיר
Current BidIncrement 

$500-1000$50

$1,000-2,000$100

$2,000-5,000$200

$5,000-10,000$500

$10,000-20,000$1,000

$20,000-50,000$2,000

$5,000 $50,000-100,000

$10,000 $100,000-200,000

$20,000 $200,000+



תנאי מכירה
מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   - "קדם   .1

מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.  
הפריטים  היתר,  בין  יפורטו,  ובו  "הקטלוג"(  )להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  "קדם"   .2
הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,  המוצעים   
אחריות  כל  בהם  ואין  לקונה  בלבד  מידע  לצרכי  לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים   
לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. הזכויות על התמונות   

המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

"קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת   .4
המכירה הפומבית וניהולה.  

שאינו  מאנשים  במכירה  השתתפות  למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  מנהל   .5
במכירה,  זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל  בהשתתפותם.  מעוניין   
לבטל מכירה של פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת   
עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה,   

או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
לפני  יצטייד  בכוח  הקונה  ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  השתתפות   .6

המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

בכוח  קונה  כהצעת  הנקוב  הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  "מחיר   .8
מספרו  והכרזת  ה"פטיש"  הקשת  לאחר  מיד  אלה.  תנאים  עפ"י  נתקבלה  שהצעתו   
כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח  הקונה  של  הסידורי   
"הקונה  )להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו  של  לקניינו  יהפוך  למכירה  שהוצג  והפריט   
בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"(,   
מע"מ(  )בתוספת  עמלה  הפטיש,  למחיר  בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו   
בשיעור 25% עבור $180,000 הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין $180,000   
פריט.  שבכל   $1,000,000 ל-  שמעבר  הסכום  עבור  ו-12%  פריט  שבכל   $1,000,000 ל-   

התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף   .9
לחוקי המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה.   
עם זאת, אזרח זר שיקנה את הפריט ויבקש לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת   

השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה.  
גם תשלומים במזומן עד  יתקבלו  יעשה בהעברה בנקאית.  10. התשלום עבור הרכישות 
לסכום של 11,000 ש"ח )בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום   

של $25,000.  
או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  11. באחריות 
"קדם" תוכל,  יבקש,  באמצעות שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש   

ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה.   
לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת   

המשלוח וארץ היעד.  
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין 
יציג( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה, או לפי שער  )שער   

החליפין ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
 2% של  בשיעור  החייב  הסכום  על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  כל   .13

לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור 
הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על   
מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר,   
להגיש  והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב   

תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו.   .15
במעמדה  ניתן  "קדם"  ע"י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי   
כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה   
בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו,   
מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג   
ממועד  יום  מ-30  יאוחר  לא  וזאת  ומצבו  למקוריותו  הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב   
המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם"   
לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה   

כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.  
16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום 
לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק   

לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.  
להשתתף  מעוניינים  אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  "קדם"   .17
במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע   
בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל   
בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות   

מכל סוג. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.  
לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות   .18

מראש ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה.  
19. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית 
בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין   

"קדם" לבין הקונה.  
20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

Terms of Sale
1. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items to be 
 offered for sale to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which will 
 include a list of items available at the sale, their serial numbers and opening prices. 
 For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue, including 
 opening prices, descriptions of items and any other information concerning the 
 items, are solely for the purpose of information for potential buyers and are in no 
 way to be construed as stand and\or obligation on behalf of “Kedem” and\or 
 its employees and\or representatives. Kedem reserves all rights to the pictures 
 that appear in the catalog.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) who will 
 be responsible on its behalf for the execution and management of the auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of any 
 person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of each lot, to 
 cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it for sale, at his own 
 discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to 
 withdraw or add items to the sale and to add or withdraw from the Catalogue 
 any information about an item to be offered in the auction on the basis of 
 information received by “Kedem” after publication of the Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a 
 numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars as currency.
7. On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered paddle of 
 the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding and will be 
 considered to be accepted and title to the item will pass to the offeror whose offer 
 was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment by the Purchaser of all 
 payment obligations to “Kedem” as set out hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted (the 
 Hammer Price) shall be paid to "Kedem" by the Purchaser, together with a 
 commission ('the Commission') and Israeli VAT on commission only. The 
 commission per lot will be 25% of the hammer price up to and including 
 $180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to an 
 including $1,000,000, and 12% of the portion of the hammer price above 
 $1,000,000. Payment to "Kedem" shall be effected immediately upon the 
 conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days after the 
 date of the auction.
9.  The sign    by the opening price indicates an item that arrived from outside 
 Israel and is subjected to the Israeli tax laws, meaning a 17% value added tax on 
 the purchase price and the buyer's commission. This tax will not be collected 
 from foreign residents paying in foreign currency and exporting the item(s) via a 
 shipper recognized by Kedem.
10. The payment for items can be remitted by bank transfer. Kedem also accepts cash 
 payments which do not exceed NIS 11,000 (subject to Israeli law) and checks 
 and credit card payments which do not exceed $25,000. Kedem accepts only non-
 negotiable checks.
11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from 
 the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service or courier 
 on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Kedem” can, at its 
 sole discretion and without taking or accepting any responsibility for damages 

 or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in advance 
 for the full cost of shipping and handling. The cost of shipping and handling 
 varies according to type, size and weight of the package, the shipping method 
 and the shipping destination. For further information about shipping methods 
 and charges, please contact “Kedem”.
12.  An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in 
 accordance with the representative rate of exchange as published by Israel Bank 
 on the date of the auction or on the date of payment, the higher of the two 
 exchange rates.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 2% 
 per month of the amount payable, with adjustments to index-link all outstanding 
 amounts payable to the Dollar Exchange Rate.
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items 
 and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks 
 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel 
 a sale, sell the item to another, charge the purchaser with an expenses caused to 
 the auctioneer including interest and index linkage,sue for compensation, delay 
 the release of the item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ nature, 
 originality and condition. However all information given by “Kedem”, in its 
 capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information and 
 the experience of its experts. It is entirely the responsibility of the prospective 
 purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality, 
 authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the auction. 
 The purchaser may submit in writing, any doubts regarding the authenticity and 
 condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven to “Kedem” that 
 there has clearly been an error in the information which was given relating to any 
 tem, “Kedem” shall refund any sums paid by the purchaser and the item shall be 
 returned to the possession of “Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser 
 shall have no claims and\or further demands with respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations 
 to pay for the item no later than seven days from the date of the sale of the item. 
 For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once 
 the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish or 
 who are unable to attend the auction. These potential purchasers are requested 
 to complete the Absentee bidding form in the catalogue or website, no later than 
 one day prior to auction. “Kedem” will not be liable, under no circumstances, 
 for any error, emissions in connection therewith. Absentee bidding forms will be 
 received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone 
 shall make the necessary arrangements within a reasonable time before 
 commencement of the auction and no later than 3 hours before the auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer 
 of any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding 
 document. 



Item פריט 336


