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 דפוסי לאדינובאוצר הספרים משפחת קארידי < הגדות של פסח 
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 דפוסי אמסטרדם<

 

 אמשטרדם. ה"תקע. פסח של הגדה

כמנהג אשכנז וספרד. עם פירוש אברבנאל ]קיצור זבח פסח[ וציורים הגדה של פסח סדר. 

נאים, בסוף ההגדה מצורפת מפה המתארת את מסעות בני ישראל במדבר עד לחלוקת 

חזן....בשנת ברוך אברם לאל  הארץ לשבטים. אמסטרדם. דפוס אשר אנשיל בן אליעזר

 ע'. :6. 9=:5-עליון קנה שמים וארץ =תנ"ה

נחושת נשו ע"י הבחור אברם בר יעקב. ראה גם< בצלאל רות ההגדה איורים <לוחות 

 .69-66המצויירת . ארשת ג' תשכ"א עמ' 

 .ה ימיליפקס תורהדמהשער המוצג מ
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 אמשטרדם. ד"תקכ. פסח של הגדה

 של רבא הענא יוזפא יוסף' ר בן מרדכי שחיבר פירוש כולל מרדכי אגדת< פסח של הגדה

 בן מרדכי. בשנת זוסמנש ליב דפוסחלק מהדינים בלאדינו. אמסטרדם. . המבורג קהילת

                                                                                            ע'.  76. 8:;5-ד"תקכ=יאיר

 595 יערי, =67 יודלוב
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 דפוסי ויניציאה<

 

 ויניציאה. ק"ת. פסח של הגדה

 המופתים על צורות כמה עם [לאדינו] ספרדים בלשון פתרונו עם< סדר פסח של הגדה

אברבנאל.  יצחק דון מהרב פסח זבח והוא קצור אש צלי פירוש עם מצוירות ואותיות

                                                     ע'.  68. 81;5-=ת"ק בה ימצא ושמחה ששון בשנת  VENDRAMINויניציאה. 

, ידוע כי באותה שנה יצאו לאור עוד שתי הגדות עם שער  בשני צבעים הגדה שער ה

                                 דומה, אחת בלשון אשכנזים, והשניה בלשון איטלקית.              

 .556 יערי -   =>5  יודלוב
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 ויניציאה. ו"תקס. פסח של הגדה

 המצוה עשיית קודם ופסוקים ערבית ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של אגדה

סדר קצירת העומר עם חידושים נוספים כדי לזכות  ...השולחן על לשורר שירים והוספנו

 יה תהלל הנשמה כל פואה.  בשנת יצחק בכר גד דפוסויניציאה.  את אחינו בני המזרח

 .787 יערי,  9=8 יודלוב אוצר ההגדות  . נג' ע'.:1>5=הללויה

 ראה גם קישור להגדת ויניציאה שפ"ט< 

-http://www.kooker.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3

-400-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8

-%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8A9%D7%94%D7%-%D7%A9%D7%A0%D7%94

%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93/-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90 

http://www.kooker.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-400-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93/
http://www.kooker.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-400-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93/
http://www.kooker.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-400-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93/
http://www.kooker.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-400-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93/
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 פיסא. ו"תקס. פסח של הגדה

לאדינו, כולל פיוטי החג, סדר קצירת -ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של הגדה

פיסא.  בדפוס      פראג. חיתוכי עץ הלקוחים מהגדת איורים אותיות אמסטרדם עם העומר

המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ  שמואל מולכו. בשנת ושמרתם את

  . מ' דף.:1>5-מצרים=תקס"ו

 >78 יערי -   917  אוצר ההגדות יודלוב
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 דפוסי אזמיר<

 

 . תרכ"ד. אזמירפסח זבח

  ישראל רבן פסח קי אוזאןזבח פסח ספר< דיקלארה איניל סדר ק  .בנימין ציון-בן רודיטי,

 פואה קי להעתקה  אי לה קון איל נוסח די איל קרבן פסחמילדארלו  אין ערב פסח 

 שנת  . אזמיר.  בדפוס בן ציון בנימין רודיטי. מאוסטריפולי שמשון רב דיל אסקריטה

 ע'. =5.  8:>5-=תרכ"דפסח זבח ואמרתם

 

javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/MTNH3YPDGRM3N4QS97Y1CJFBBVE3LDU3CEA6ILH8SHFBDBGDHY-33266?func=service&doc_number=000308548&line_number=0006&service_type=TAG%22);
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 אזמיר. ו"תרל. פסח של הגדה

 פסח דיניפירוש בלאדינו,  כולל  .המצות ואפיית המים שאיבת דיני< ספר במושבותם אור

-= תרל"ו ומתנקם אויב להשבית נתבשוספירת העומר...אזמיר דפוס אברהם פונטרימולי. 

 כח, דף.. :;>5

 .1>68, יערי =587אוצר ההגדות< יודלוב 
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 אזמיר. א"תרמ. פסח של הגדה

ה... חיבור על ההגדה מאת בני שיגור די יהודה נסים רחמים. דבריו מגיד< פסח של הגדה

. אזמיר. דפוס אברהם פונטרימולי. בשנת כי אתה תאיר נרי= המחבר...קצת דיני החג

 קד' דף.. 5>>5-תרמ"א
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 דפוסי  וינה

 

 

 וינה. ב"תרי. פסח של הגדה

]בלשון  ק"בלה הזה בחג הנהוגים הדינים כל וגם לאדינו תרגום עם. סדר פסח של הגדה

. 95>5-=תרי"ב 'לה הוא שמורים ליל בשנת טוררי. וינה בדפוס דיללא .הקודש[ ובלאדינו

ע'.                                                                                                               61

 .51; יערי, 8:= יודלובאוצר ההגדות 
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 . וינה. ו"צקת. מחזור. תפילות

לשלש רגלים כמנהג ק"ק ספרדים בעריכה חדשה ומשובחת, בתוספת תפילות      מחזור

שיר השירים והגדה  פארדו ]מורנו[מאת חמדת ימים, כתובה לשמיני של פסח מהרב דוד 

של פסח ...העוסק במלאכת הקודש ישראל ב' חיים. וינה. בדפוס אנטון שמיד.  בשנת כל 

 ע'. 618. ;7>5-האזרח בישראל ישבו בסכות=תקצ"ו
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 וינה. ס"תר. פסח של הגדה

 בחג הנהוגים הדינים כל לאדינו גם תרגום עם ו"יצ ספרדים מנהג כפי< פסח של הגדה

בירושלים.  הכנסת בית ציור הכריכה ויפים למראה נאים ציורים עם,  ובלאדינו ק"בלה

ע'.   ההגדה נדפסה פעמים אחדות בדפוס  =9. 11=5-שליזינגר. בשנת תר"ס וינה. יוסף

ו מהדורת פקסימיליה של אותה הגדה, לצדה תוספת ההגדה באות סטריאוטיפ, לפנינ

 ע'. 585. 6115-לטינית. ירושלים. בדפוס מסילות התורה. תשס"א
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 וינה. ס"תר. פסח של הגדה

 בחג הנהוגים הדינים כל לאדינו גם תרגום עם ו"יצ ספרדים מנהג כפי< פסח של הגדה

בירושלים.  הכנסת בית ציור הכריכה ויפים למראה נאים ציורים עם,  ובלאדינו ק"בלה

ההגדה נדפסה פעמים אחדות בדפוס ע'.    =9. 11=5-שליזינגר. בשנת תר"ס וינה. יוסף

                                                               סטריאוטיפ ולכן הן נבדלות באיכות ההדפסה. 

 6997 , יערי:655 -אוצר ההגדות< יודלוב
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 דפוסי ליורנו

 

 ליוורנו. ד"תקנ. פסח של הגדה

 ופרטי דיני כל[ והלועזים ]לאדינו[ הפנים עם] פסח לליל ה"הגד דברי< ספר חוגג המון

          חבילייו אלישע' ר חברו.  מוסר ד"ע והשנישט פ י"עפ אחד פירושים שני הסדר

 .8=;5-=תקנ"דפניו בקשו שנת...במילדולה ורפאל ואיס נוניס יעקב דפוס

 .699,  יערי 6;7אוצר ההגדות< יודלוב 
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 ליורנו. ז"תקצ. פסח של הגדה

 והמופתים האותות כל על צורות כמה עם ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של הגדה

נא. אטוביי ישועה דפוס משהעץ. ליורנו. ב פיתוחי האיוריםבמצרים.  לאבותינו נעשו אשר

  . ;7>5-=תקצ"זיכון לפניך וזרעם<  בשנת



16 
 

 

 ליורנו. ז"תקצ. פסח של הגדה

 והמופתים האותות כל על צורות כמה עם ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של הגדה

ליורנו.  כולל פיוטי ההגדה,  כולל איורים בפיתוחי עץ. במצרים לאבותינו נעשו אשר

 ע'. 78. ;7>5-ז"תקצ= נפשנו פדות ועל גאולתנו על טובייאנא. בשנתבדפוס יעקב 

 .9:1, יערי 9;;אוצר ההגדות< יודלוב 
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 ליוורנו. ר"ת. פסח של הגדה

 והמופתים האותות כל על צורות כמה עם ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של הגדה

 מהגדת לקוחים< חיתוכי עץ האיוריםה .כולל פיוטי ההגדה במצרים לאבותינו נעשו אשר

 ע'. >7. 81>5-=ת"ר אלהיכם' לה פסח עשו בשנת. וחברו בילפורטי שלמהליורנו.   פראג

 .>=9, יערי 66>אוצר ההגדות< יודלוב 



18 
 

 

 ליורנו. ז"תרכ. פסח של הגדה

 והמופתים האותות כל על צורות כמה עם ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של הגדה

מקור  ללאדינו תרגום. כולל שיר השירים ופיוטי ההגדה. במצרים לאבותינו נעשו אשר

. פראג מהגדת לקוחיםחיתוכי עץ ה איורים. מנוקד מרובעות אותיותותרגום זה מתחת לזה. 

. מב' דף.                                                                             וחברו אמוזג בן אליהו. ליורנו

 >9= – יערי    6=56 - יודלוב אוצר ההגדות
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 ליוורנו. ח"תרמ. פסח של הגדה

 והמופתים האותות כל על צורות כמה עם ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של הגדה

 מהגדת לקוחיםחיתוכי עץ ה האיורים, כולל פיוטי ההגדה. במצרים לאבותינו נעשו אשר

 . לח' דף.>>>5-=תרמ"ח אשה ושאלה בשנת. ליורנו. בדפוס ישראל קושטא. פראג

 .5755, יערי 91;5אוצר ההגדות< יודלוב 
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 ליורנו. ב"תרצ. פסח של הגדה

 והמופתים האותות כל על צורות כמה עם ספרדי בלשון הפתרון עם< סדר פסח של הגדה

 מהגדת לקוחיםחיתוכי עץ  האיוריםר השירים. שי בתוספת במצרים לאבותינו נעשו אשר

. 76=5-=תרצ"בציון תרחם תקום< בשנת. וחברו בילפורטי שלמהבדפוס . ליורנו. פראג

 ע'.  8>

   .;::5  יערי  ,1;66 יודלובאוצר ההגדות< 
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 דפוסי קושטא<

 

 קושטא. ב"תרצ. פסח של הגדה

 La agada de pesah Misir Hatirasi pa ra los ke non konosen el<  פסח של הגדה

Ebreo por david mesulam  מוד באותיות לטיניות. הכותר במעטפת ע מול עמוד

ותורכית, בשני צבעים אדום ושחור. קושטא.  החיצונית מופיע בשלוש שפות עברית לאדינו

                                                                                                                                 ע'.  76. 76=5-בדפוס שבת. בשנת תרצ"ב

 .65:9,  יערי 7877אוצר ההגדות< יודלוב 
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 קושטא. פ"תר. פסח של הגדה

 .פיוטים אי פסח די סדר איל אי לאדינו קון אוריינטי דיל אוזו איל סיגון<  פסח של הגדה

-ובנו. תר"פ בבוק דפוס -" המזרח"המקור והתרגום ללאדינו פסקה אחר פסקה. קושטא. 

                                    ע'.                                                                          81. 61=5

  .8:;6 יודלוב אוצר ההגדות<
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 של חרות. תשי"א. קושטא פסח

Pesah fyesta de la libertad…Istoriko, Refleksyones de savyos, pasajes 

.5=95mirakulozos, denim sovre la fiesta de pesah, por  Nisim Behar.  
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 דפוסי שאלוניקי

 

 . תר"ו. שאלוניקיאזור אליהו פסח< הגדה של

 הכהו, אליהו בן אברהם. ספר אזור אליהו ציצים ופרחים, ס' קורבן אליהו והגדה של פסח.

על מסכת  ליקוטים שונים על המקרא ומאמרי חז"ל מהתלמוד והמדרשים, פירושכולל 

ונופת שאלוניקי סעדי הלוי אשכנזי. בשנת ומתוקים מדבש . אבות ופירוש על ההגדה

 סה, צו ע'. . סב,:8>5-=תר"ו 
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 שאלוניקי. א"תקפ. פסח של הגדה

. בשאלוניקי. יתברך לפניו רוח נחת לעשות פסח של סדר כל והוא< ספר שמורים ליל

 אדונינו ממשלת תחת. 66>5-בדפוס בצלאל הלוי אשכנזי. בשנת זמן חירותינו= תקפ"א

. לב' דף.                                                                                                  מחמוד סולטן

 .887  יערי,  67: יודלוב אוצר ההגדות 
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 שאלוניקי. ה"תרס. פסח של הגדה

     סיגון לאדינו אי לשון קלארה אי אירמוזה ליטרה איסטאמפאדה< סדר פסח ליל הגדת

 ואנא גדיא חד נוספו .י'נוג לה די קומפלידו סדר איל ונטו'ג דאד'סיב מוסטרה די אוזו איל

 .8=:5,  יערי 6768אוצר ההגדות יודלוב  ע'. . שאלוניקי. עץ החיים. כחבכח

 

 



27 
 

 

 שאלוניקי. ח"תרע. פסח של הגדה

 אוזו איל סיגון לאדינו אין קלארה אי אירמוזה ליטרה איסטאמפאדה< סדר פסח ליל הגדת

 .השירים ושיר גדיא חד נוספו . י'נוג לה די קומפלידו סדר איל ונטו'ג דאד'סיב מוסטרה די

 ע'. 68.  >5=5-. בדפוס ברוך ביזיז. תרע"חלוניקיאש
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 שאלוניקי. ה"רצת. פסח של הגדה

 קלארה אי אירמוזה חיטרה קון איסטאמפאדה< ו"יצ ספרדים מנהג כפי. סדר פסח ליל הגדת

 .י'נוג לה די קומפלידו סדר איל ונטו'ג דאד'סיב מוסטרה די אוזו איל סיגון לאדינו אי לשון

                                                                   ע'. :9. 79=5 -תרצ"ה.ביזיסבדפוס שאלוניקי. 

 7995 יודלובאוצר ההגדות 
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 שאלוניקי. ז"תרי. פסח של הגדה

 רוס'ליב לוס די אריקוזידו רחץו קדש די סימן איל רי'סוב דיקלארוס< ספר החיים קול

 חיים י"ע טריזלדאדו כולל דברי מוסר ופירוש על חג גדייא....חכמים לוס די יאמאדוס'אפ

          . שאלוניקי. חש"ם. המסדר משה יעקב עייאש מנחם נסים ובהסכמת עוזיאל אברהם

 , נד' דף.>. ;9>5-תריז

 . 7;;  יערי, 5199 יודלובאוצר ההגדות 
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 אביב-תל. ז"תשי. פסח של הגדה

 ק"בלה הדינים ציורים ועם ולדינ תרגום עם פסח של הגדה שמורים ליל<  פסח של הגדה

-תל אביב סיני בדפוס שאול בלאסס. תשי"ז. כולל שיר השירים לדינו בשפת מבוארים

                                                                                                       ע'.  >9,8. ;9=5

 =:68, יערי 8979ההגדות יודלוב  אוצר
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 פסח. תשט"ו. תל אביב.הגדה של 

Agada de pessah . en letras Latinas…Puvlikada  por el jurnal La Verdad. 

הגדה בעברית  .99=5-תל אביב. חסר שם מדפיס ] יצא לאור בעיתון לה ורדאד[. תשט"ו

באותיות לטיניות בתעתיק ספרדי. הדינים וההסברים ל"קדש ורחץ" בלאדינו באותיות 

  . Un kavretiko -חד גדיאכולל  שמאל לימין , בדיו כחול.נדפס מ לטיניות

במעטפת האחורית ]פרסומת[ אנו למדים על תדירות הופעת העיתון, אך חסר לנו שנת 

השנים בהן יצא העיתון הן תשי"ד )החל מחודש אדר א( ועד ובכלל שנת הדפסה ומדפיס. 

                                                                                                                   . את תאריך הדפסת ההגדה תיכתשט"ז. לפי זה שיער

                                                   .בשער ציור מסגרת< החכמים המסובים בבני ברק

  . א 8898ר ההגדות אוצ
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 אביב.. תל ה"להגדה של פסח. תש

Agada de pessah . en letras Latinas…Puvlikada  por el jurnal  La  luz de 

Israel. 

הגדה  .9;=5-ה"ל[. תשלוז די ישראלתל אביב. חסר שם מדפיס ] יצא לאור בעיתון לה 

בעברית באותיות לטיניות בתעתיק ספרדי. הדינים וההסברים ל"קדש ורחץ" בלאדינו 

                                                                         .  Un kavretiko -כולל חד גדיא משמאל לימין , בדיו כחול.נדפס  באותיות לטיניות

                              .בשער ציור מסגרת< החכמים המסובים בבני ברק


