
א*
 ושלום, המככדסכונד
 כיותר ואילם תככה ולא תוקד ותסיד תוכר תסיד האהנה .101()18

 קורא קיל רקדיאות וניל נושסחות תונלנה חדוהי( חדוה נערן ניכררשעסה
 הדרך לך הכין הגעיסים פניך לשהר אדוני לקראתך יצאתי ע'כ פוכמבושר

 חתונתי ליום הנכלנו אשי ליום עטנו להימז אצלנו לנא י,שועהסרכנווזיך
 הכחור גילה כן עם שת" נכדתש( אהל מכ ידוכר כו אשי לניוושסחת
 סרשת הורל אלול לירח שסונה הששי*( יום שיויה יצ'1 כהן*( פוכ יוםכטהר

 4(, )ר,ומעי, ט' בסי' נם וה בלשק השתטש כ'ז. פ' רבה בראשית1(
 בתו, בת או בנו בת 1לא אחי בת או אחומו בת ויל נכרתי1(
 ה1צראות שתי לכ לה ש"צ מ*0ק5מ, איטלקית פן זו טלהונשזקה

 הא"
 בטובן

 יבאגימ רו' כ ,נ אביו לאחי בכתנו שם שחתם פ"ג באנרת גכר הסלה נטצאתחה
 שרת בעל אטר ומפהיש רי', כ נ או טניני "לאחר יץ רגאון בכתב אסרקעי
 טשתסשים החה העם וער ו, י ח א ן ב 1 ר כ נ : כ,נ ס" ריש הלף לביתיעקב
 אבטליק דוב נכר לריא"ם שקרא רסש*נ כמן 11 נוזראה זו בפלה איטאליאבני

 ריא'ם עצש את שקרא כפו ס-ה, סי' א' אות "צראל נדהק )תלרותממוינא
 אריה ייצרה .רבי בססרו פביא ליבאתיטש אהיו, בן שריא וריל הנ'ל( פ"בבס"

 פיסן  ועושה הניל רמשץ רברי 5 צר תרם-א( נויארק שניה ערגצאהפתינא'
 בשם נם שנה ליבאורטש שאלמי. על שאלה עושה ואני נכר טלת אחרשאלה
 סורינא בלה'ק שטו ייא'ם קרא לא טעולם כי טפרו, לו הקרי!ש אשרהרב
 פי בסן יהורה נלות בספרו יהודה. פרבר בטןבספת טטיעא אםמ

 כטקם ע בסלה )השתטש בנתדי טטיעא א' " ועתמגשברי א*ו ועספחאריה
 בטפרו נם חהם וכן מסם[ פמשט40ת 65פא 0טז6מ1ן 8ט פאממש,י שלנו(ל"מ

 סודיגא ליאון בנוצרי עצטי חאם אני : ידגרה בח" אסר ובעירוש ן1(א,האיטלקי
 ,(נ( .141 ,מ -1 מיעטץ טודינא רא ולא ויניציאהרא

 שנץ בשנת בויניציא שבת עולת ספר לאור הממא כיץ טוב יופ3(
 כאן. רצוכר הכהן רצא ואת4 סי:( סי' 162, תג'י 162, ע' אווז הפפרים)אוצר

 )טורינא, ו' ביום או ר' ביום בתולה נשואי לעשות היה ר4שוט הסנדג*(

 נמצא שצ'ב( )וינהציאה היוי לבית יעקב ובשרת 89(, צר ב', רוצאה וכו',ריטי
 שאירע טעשה וויל ו' ביום באלמנה נפ רגשואין עשו שהאשכנוים פ'בבסי'

 טנהנם כפי ו' ביום רגישואין ועשה אלטנה 3שא אתר שבחמי1בויניציאה!



 אל וצקבע התא היום אתן ועולה צומח מוכ במול אשה1( איש יקהכי
 בדנה יבא בא פניו ומחלים נא וששיעה וושא ואני וניל, לששוןשנינו
 מיחלות עינינו תעמרנו, והדר וכבוד ע4נו, מהידך ואצלת עמנולשמוח
 וידר מלסניו נצא והשתהויה בקרה רנרים רוכ למ ולסה בואו, ליוםסצפות

 שלום. ברוב הפוב לבו משאלות למלאות לו משנכה'
 השרז. תעשה8( אשר בבל אלהיך ה' יברכך בי פ*ויניציאה

ב.
 שלום. אתסאר בו אשרקדובי
 האהבה בהיות ובפרם אוהביו בהברת להתכבד נכסף איש כללהיות

 התחמת בנבודות אבא מקדם, טאן נימתימ הסה כאשר יחד, נצמדיםוהקורנה
 לעם סה להיות פעמיך לדרך לערם אשא נפשי ארוני אליךוהבקשות
 ליום במו'ם שיהיה לי ה' הוכיח אשר האשה עם אהלי את להכרדגוער

 ושמחה ששון קול לאשו4( לך ולקחת פרשת ו' יום רהיינו הע.ל אלולה'
 פונה לני ?חדות נילי נשמתת לשטח נרנה ינא נא לאדוני קוראקול

 ספברי. יבישני אל במחתי ובחסדו הקרואים. ראש על נצב כהיותונפולה

נ*
 ! ישלום ומככוד מהכסהיקר
 נכרתי וצפת עם יחד שלי הגשואין בעו'ה יעטרון בל שסנונכ1ל

 איש יקח כי פ' הע-ל אלול לירה ה' הששי.. יום יצ'1 י*מ הנהור עםמכ-ת4(
 סשנים המנה: היה כן וכו'. סליואנסינו הכנסת בבית בא שבת ביוםלסהר

 ,טן*11(5א(0א טו)[ חטטח2טחזטשחטטטנ )ט2 שו'ם כר4ייותקרסוניות
 ,2חו548( זט?"ק5 טחט  5וחז70ע ח0ץ ,1438-ע134 חוהט19048
 סננצ* נרוש אחוי ציטאליא לארק נדול בסספר אשכנוים יהודיס באוובאסת
 .באישון קרושין סרר הרסקש הששי, לאלף השלישית בסאה ובכלל רכ.רבשנת
 הכרקקעע אשר והסבה הסעשה וסספר בלילומ וטחצה בשעה שבה בליללילה
 כדרך בהינוסה י ביום אמה כעצ גם חל: המל הבתלה על ואסר,ה

 כתב 6צאטו 'זיהן קברת סצבת על קכץ". פ. הרסזא )%ףההבתולות
 )בערלער, העש'ה כסלו ר כלה בהכ:סת ף עם החלקים אל ע~ה אעו :ריא-ס
 בלשק נמצא ואה4 סלכתא, 'שבת להבנסת כעץע וכתנתו 8( סי אבמםלחות
 קמר. ס" :צף עי ראה ו: בעם הכשת להכמם הרר לטנהב רסז נסזה

 א". כ-ר )רברים תצא כי פרשת1(
 כ-ד רד )ראה א בצורה 'שם זה פ:צק גסצא לא אסנם ראה. פויפת*(

 יעז(. )י"ן ומ' 1*ל. דף וברכך שהנ'ל נ*ל ע"כ זש.ו(,1"1
 י"ו(. כ*א )דברים וזצא כי פ"*(
 כ.ר(. ד' )שופטים תברך באהל סנשים ר.ת סב.ת4(



 שסס ויודעי סקרונימ נפש ובכל לב בכל אסנה טקדושיס מי ואלאשהי(
 נביר והן כלנה על עלית אשר אדוני טטך עטנו, זקני ננד לכבדנולבא

 יהיה יחרו על לך, יקיר הבן שעשועים נפע והבוור בלם בראששטתיך
 דג*ל הנועד ליום לכנדני ותעצוטות עוז נכל פניך לשהר עכדך ואניתם-ם
 ויקר וששון ושטהה אורה לע ווייתם לבנו כשטחת לראות יצץ ובנךאתה
 אלה בכש כי ורצון, נרה5ים טלרש1קכל תפלתנו את דכר שום יעככאל
 נו14כם עד וינפש ישכות עמק ובל טעמ*( בעמל רק האדם ישרת לאאטרו
 ולהחיווז נארץ שארית לנם לתת לה' נתפלל אנו ונם הזה. ר6קוםאל
 ושלום. היים ושנות ימים לאורךלכם

 השנ*ז. הירדןי( את ועברתם פרי ר יו6ויניצףאה

וא*
 והטיודעים הקיונים ה נשם כלם לקרוא טנימתינו 'וצא קרא אוטרקול י שלום תתהלל היא ד' יראתאשה
 עם הופתי יום קנעגו כי ושפחה ורנה טשתה יום על והצפיעות4(הצאצאים
 שיהיה הע*ל אלול להודש ח' ו' ליום כנגדי עזר לי נתגה אשרהאשה
 ענ-ף( נכדתי נשואי תמים יהיו יהרו ניום וכו סנה6( שכני ברצוןלפז.פ
 ביום עמנו להיות אצלינו לבא טעיכ לפני יבוגו שאלתמ שנינו טצדעשכ

 לנו ה' יימיכ אשר חפוב טן ולהנות פגיך נזרו שסהתגו להבדילהנוכר
 כיום כי שיהיה טה טםבת אלינו טהל תפנעי ואל הטשפחה נניכטשפפ
 . . . . . למובים ה' ויימיב כמוכ גוףהמונה

 .וסש. 5 6 כ' פימן עד זו לשטחה גףראים כאלה טכתניםעוד

ו;.
 מפאנף(. יוסף כם'רלהשר
 ן שלום בישראל וכדולשר

 נרולתי, תפארת יקר און לנלות כיום לבא דרכי תישר תסיםצדקת

 הארם ה ס ש י לא צ*ל אולי הסהבר. ביסי דאינשי בפוסיה סתלא*(

 סעט, בעסלרק
 י.(. י'ב )דברים ראה פר8(
 כ'ד. כ'ב ישעיה4(
 ט.ז. ל"ג דבריס"(

 א'. באגרת כסו גילה בן עם ר'ת שג ב ע6(
 יהודה שירי קראו אשר שיריו קובין דוא הסחבר של בדיואן1(

 כסץי לבקשת יציו ספאנו יוסף כסר השר אשת על .קינה גמצאת ע19סיסן



 וראיות מסורים מכתבים אנורת אלי שלח יצת~( . . . בם'ר וגעלהכי
 כל כי עליו וקכל עליהם ע:ני לשום לי וכתכ לכבורך, וירוע הנלויכנדון
 ואני וגזע המכתכים ראיית אחוי שיהיה זמן כל מקיים יאשי אנזוראשר
 רבר וירבה יפרה אשר עור כל כי לדעת ואחשכה אסרתו צפנתיבלבי

 לא ולכן בסחלוקת, יסעד אטש ולבב הזה, כע0ק יהיה לטותר אךשמתים
 סן סתוסים רבר לי ויהיו כלל, ההמה כמכתכים ולתור לררוש לכינתתי
 אשר כתכ לו וכתבתי סמה להשיכ מלין השיבותיוצ רך כסענה רקהעין,
 אם אשר וריעות ,שלום ואוצה 5אובה יחר יעמדו עליהם אני קוראבו

 ויחר והי:צא, ובא רג4ל 1(כתכים שני יעתיק 1(כותכ הסופר אל הזסןיפפיק
 יועילו לא אשר המריבות נלי השן להשקים חפצי זה כי לכבורךאשלהם
 או זכים שניהם כאלו בעצש יחעעב מואלקים ואחד אחר וכל ישהלוןולא

 יעירר זה כסו זה כטו כי ונט~קכל נאה רכר להיות האמנם חייכים.שניהם
 לבקש אחכמה ואסרתי 5אחרים, היותם ער זה אל זה וקרב האהבהאת
 על לרכר יצץ מחותנו ודופא הפתפם אל אנרת לכתוכ כנורך הררתסאת
 כנמיעות יקצץ ותחרות שנאה ע5 ויבצע ירו ?מר ופפפיק, סועיל באופןלבו

 לארם לא כי ויררפוע, ש5ום יכקש ארם, כ5 בשלום מקרים ויהאההפררה
 וכיוצא ה', ויראת ענוה לשם וכה הירם וכל סרי, יותר להתקשותדרכו
 אחר איזה אל ירו יכתוכ אם אני ושבח וג"5, הפורמי אל נ.כ כתכתיבזה
 בדבר אסצעי להיות שם, נכצא אם החכפים אחר אל או השיא המקוםסן

 כיניהם ישליסו עה הועלקים בין סעסין כרכרי כעם בהעכרתוסרפורא
 אצוה כח בי יש ואם כסע*ת, יפעת טאת כקשתי זאת תמים. יהיוויחרו
 להוי וחסרא ושלסא הדליקה את לככות למען 1 כסצוה עסי לזכותעליו

 *ערך תסצא בה והחכסה תלין חכפים קרכ אשר שוסעת לאוזןביניוצן.
 סברכות סמני ימנע לא ידעתי כי פעטים רכרי יהיו לכן למותר אךהיריעה
 שלום. שכת עליו ואפרוש אכרכמ פי ומברכת סעלשטים

 הנשיא אל רפוטיס הרופא ס5מ *כהבהך 286 ובסי' 0ציקינייצו' כהןיוקש
 שם4ז(. )יינוציאה דור צסח נקרא דג"5 החבור לבקשתף. עשיתי ספאנו יוסףכסהר
 הקריש ינל אברהם ר(מחבר, בשבח ושיר בשש .יש על לאברהם חיים ארחבמפר
 יוסף ןן. 10 פירסט ראה ושנקת( ושסש, ש'ב, )ויניציאה טוב לקח ספרולו

 וואיריסלאמסקי .3(. .[ ,11,ו 5 )6 מנזאש וינצני בחצר ונחסד חשוב היהמפאנו
 השר את התרס4ר( )פעטרקוב פפאנו עוריה סנחם רביט תולרות בספרו דשכירלא
 הרם8ע. של פשפחתו בני בין ספאנויוקע

 שנסצא לפי נ(*()()[[ 1:ן= הפורטי כתוב ד.יה כנראעה אבל נסחק השם1(
 כהן סשת ר' דוא צה4 רג*5. הפורטי אל ניכ כתבתי : לסטה בעצטה זובאברת
 1(. העדה שם )ראה פ*ח בסי. דגזכרפורטי



 יצץ. הבאונים בשם יצע מפאנף( הרמיע הא15דא5
 1 ש15ם מאד טרא האלהיםלאיש

 כן ווא אסת ודובר צדק לפועל ותנלה ותראוה[ תצמח מארץאמת
 להיד באנו דגה אמת על כי השטים. נימי ש4ט ויפרוץ ירבהדגשננש(
 רושים ר' שסו וברחמים בחסד מעכ"ת *את ודוצא ה5זה האיוצ עלנאמנה
 י רגנאם בער 5השתדל סצוה פש4חו תוב'ב *שראל מארץ הבאיצץ

 פישוים ורובר צרקות וצלך הוא ונאמן ישר כי דמיא הארץ נריהשמללים

 שתו דבוט ממנו קצת כי יריע8(, מקפפי נוצין נוצין לבב ובר כפיםני
 יום לא עלץ עברה אשר הראנה4( את תכרנו רומה בעיר טולדתובארץ
 פע5ו ראו נם בוגודש נסיונות השביעוצ ימים אורך אם כי יופים ולאאחר
 עצם הצבי לארץ וללכת ימים ארדצת לעבור נ5בו שם אשר ישרא5אלהי 5י ד4תו לדשריע בכלם השמד נתנסה השמש לעיני שפים שם קרוטכי
 אשר העם ער בצרק אכל כפיו מיניע תנוד ביתו תפשית עצמו ופרנםזן

 הג5ילות ער מרחק מארץ 5בא תתרצה 5ה' נבחר ומשפפ צרקה עשותלמען
 באול4( אשר וקרש ארמת לאביוני פרף לבקש ופרוצ רוצאותיו עלהאלה
 שלו באומר פסול נפצא ולא היום, כל לנו מאר נמצא בצרות עזרהזכותם
 יציו מא-י השלמים החכפים וכתבי אנרות ויושרו צרקתו וינידו יבאוכי

 העתו ואופרים עונים תהלותיו פפפרים אתו אשר רבים בשמלתו.הצרורות
 מעכ'ת ועיני ראו עיני אשר באמונה שליחתו עושה שליה בחזקתאצלם

 רבו. וגם ע*ב( ט-ו סגייגער ידציה וחיי ערלתו בשר הסל היה דצא1(
 אבההם של בבריתו בהכגש עליו דגקרא שסו קנ'ז, קליא, קיה, צ"ז-ק',ראה
 פולניא איש סררכי בר יצתק הסדפיפ בח*א. נוכיח כאשר ל א 1 נ ם ע היהאבינו
 סנחם ורבנא סרנא ו הדפזם( 91נה בלי )וינהמאה סיע תשובות לי בהקדכוגוכתכ
 בני חהסגנים השרים הם בישראל הסיתזסות הסשפחות סן העא נרזועזריה
 לא אלהים בנן אשר ערן עצי כל עססודצ לא ארוים יברכם ישראל צורפאנו
 זוטא אלססי הלכות ספרו ולתד.לה, לשם לסרחקים דילך ו9מו ביפיו אליודסו
 ראה .שפנ(. .[ ,/ו 2*3 6 חיו יסי הנותב סוני )נשם תרנשח סעעט ס'נדפם

 רבימ תולרות וואיריסלאמסקי, 48; 84, סינאטסשף6ט ן ,428 6842אודותיו
 טטעטח 1ן()()() 108-111 21; 0ח*א ; תרם.ד פעטרקוב פפאנו, שריהסנחם
 עוד ראה בסאנטווונ ש-פ נפטר ע%%% 84-87 ; %ן%%% 18118-1
 1.יץ,

 ץראג א4 ול שרל הנשנב כן הוא בסיסק
 ען* וח ברמתק
 כג באמת נט נסצא הדמ, את זטע1 וי "א בפדבר הפטב  ווט*(

 גותם, בטדל צל זכותם _אול,6(



 כו יאמין קולו יחנן כי הארון פני את לראות בכואו ע"כ מישרים,תחזינה
 טעלתו כנוד יהי ררכו לפניו להישיד טעכ"ת אל כקשותיו הטון תתוולקול
 ישיכ שולחיו ונפש מעשהו יצליח למען אותו יאחר ולא לעזור פעיראליו
 לו יעשה ועשה אתינו יתנו אשר נדנת כסף להם ומצא להם יאפוףני

 ותפארת עטו ועל ה' שר על נקרא ושמו וצא צרק אוהכ כי וכרכהמוכה
 שרשיו ישלח ההצלחה יוכל ועל החשוכה כנפשו ויאריר ינרלסעכ*ת
 ושלום. חייםנאורך

ז*
 קוודיפפריא1(. פרקריאה טנחם כנוראל

 1 השלום ונעלהיקר
 המנוח כני פהיתופים אפופרשפ כפו פלוני בוור לפנינו כא זההנה

 ולבא הרל היתופים עסקי על לפקת נרצותו כי עליך וקונל פתרעם . ..
 באריכות הרכרים תטשיך וכינך ניניהם נתהווה פאשר עפך חשכוןלירי
 כן לא והוא ואובר כלה והזפן דחי אל ופרחי ליום ט.ום לפותר אךרכ

 רנריו שמעתי וכאשר היום, כפוך תפים פצרקת יחשנ נן לא ולכנוירפה
 דכר כל על הקץ את לפהר הראוי פן היות השכל כעין ראינו כןאלה
 אב ואין יתופים אל כנונע מהמה ויותר לחבירו ארם שכין וחשבוןרין

 פירי תצא נ*כ לך יימב ולפען ביותר, ממונם על חפ שבשטים אכינואשר
 לרין ולכא פכיתך לצאת עליך להעפים חפצנו לא וכבן והכריות,המקום
 בהיכלו לבקר ה' את עטימ1( כקורי יפי האלה היטים לוצות עתהעש

 אל השיכונו כן הן לשלופ לקראתנו באים רבים וטוערים ותשוכהכתפלה
 חובתיך וגכיית פעשיך את באופף השדה תטבת האסיף עת עתה כילננט
 אנחנו הגה והצרק האפת עשות לפען ואפנם ככיאש יעיאה עליךותככר
 תיכף נכונים להיות תוקש וככל נחשי( נגוירת שניכמ על וטוריםמצוים
 ויזפין יוריע מכפ אחר אשר אחו* יפים ג' ובזפן הע4ל הסוכות חנאחרי

 בסי' נם נזכר מרקריאה סנחם 12890, 05 18[181 מ:= קווריסטריא1(
 לם' הקרמה כתכ הרופא מיקריאה יעקב 8. קכ"ח בסיי סרקריאה ודורישפ
 עברונות, סדר את שכ'א שם ודדפיס לפקק( כביש שנת רטרינטז 4-יווא נכוןטרן
 א1ם0(801[448 .8 .4ת .ןן .40? 878 סתעאום ככריטיש אחד כ"יככ"ף

 זה כתבתי דל אה רקרי פ [-ד ככסי יעקב אף זאת: חתיפןנסצאת
 פה לפ'ק שלו אב כשז א' יום היום וד,וצלסתי . . . לעצפי ניסיםהספר

 עוד ונורעים אסן. ולשמחה לששון יר8וך ול בעויה רצרוש נזרת שנתויניציאה
 440(, 299, צד צערנער )ראה זו סשפחה סבניאחדים

 ענכים. ככורי י0י כ' יץ כפדכר הכתוכ ע*פ ענוים כקויי יפי8(
 ,שטתא. חים נר" נח'יצ3(



 קץ ולתת לוגניל הקרוב רין בית פה שניכם תכואו לכוא, האחרלחלק
 וג*ל וגזירה בחיונ אופן בשום תמנעו ולא הפרשותיכם כל אתותכלית

 מהיום אשר האלה בימים כך וכין חץ ונורע ניכר לאונפ שיהיה לאאם
 יריכם תמשכו ולא יחר השבונותיכם ותכונו תררופו צרק נצרקוהלאה
 ההוחכונות בעשיית ביניכם יפול אשר שננה או אמתי הקשה הרכרוכל
 רכו . . . . . פה כואכם כיוס יהיה וכרון ככתכ הצר מן ותשימו . ..

 .01!( 7 )8 אטונים איש ואתה הם. ישפפו והנל הצריק את יצריקושניכם
 אשר כל את דג"ל היתומים אל הוה בוטן כך וכין כך בין תתן נתוןוג*ל
 לככך ירע ואל לצרכם ולוצציא עצמם ולפרנפ לוון פפוקם רי ממךיושא6
 לא כי מאר יורעת נפשנו נפפר, וכתוב לחשכונם משלהם להםבתתך
 האטת מאהבתך תוכל גם תעשה הכל את כי ארצה רכרנו מכל אחר דבריפול

 לשהר לקראתך יצאנו כן ועל םאו ירענוך וטשפמ צרקה אוהב כיוהיושר
 להכתכ ר~ם ראויים נכתכו לא שאלםלא ברברים וה על רכה באהכהפניך
 שמך ינרל תפוה אשר בכל דרכיך את ותצליה ומישראל סה' נקיוהיית
 ושלום. נרכהזוךה

 . . . פר'ויניציאה

י,*
 יצ-ו. קריושש( אסרים .כמו3מאניינה*( מלסר לו* ליכ ר' הח'אל
 מעכ.ת עם תמיד רעיוני וישכון יתלונן שרי כצל עליון כסתריושכ

 דהילכתא אליבה ומרי שקלי כאניות האהבה את 5עירי 5י אומרילכי
 וצנינו נרכרנו כאשר צריך אני ללמור כי - ממני לשאול תירה רברנאיוה
 הוציאני3( ומצוקווגי הרחיכו לא אשר לכבי צרות ואפנם ולקייםלעושות
 שלש תשוקותי, ובין ביני חוצצת ברול של מחיצה יום ככלמרעתי,
 תנצכ'ה'( היקרה הצרקת פמירת וצרה יגון ונוסף וגוף חנמה נפש הןתשוקות
 וצרש היום כל אצא, לא כלוא כרהמים . אסור אנכי פה שכעולםוכנוהנ
 מאד חרל כי עד אינם6( ארם טרעיתי צאן צאני כי צאן רועה ולאבכקרים

 הנרשם אשכנזי לוי יצחק בן יהורה כי אחר, ססקום לי נורע לא1(

 ססנים בשני 123, .צ'ל 23 .42 .13 בסקום 83. )סחזא סורטארהעיי

 שלנו. לוי ו" אין כלום( פצאתי לא שם דגרשסיםהאחיים
 כקונסטנטינה קריש אפרים .כסר ס'ק נסצאת 338 בד,יאן2(

 לא אבל הל6 האנרות העתיק שהוא ה.אים אנו ט' סף ס:וף שפ-נ(, כסליו)כ'

 לאחרים. כתבים לחבר כדרכו הסחבר מן בשבילונכתבו
 דוציאני. ססצוקותי דוחיבו לבבי ציות יו כ-ה חדלים*(
 אבני2 ולחות ידודה )חיי שניו תסוז ד' שסתה אסו אל כוון אולי*(

 .40ן(.99
 טלו. דןום כל עסהם וסתעסק תנ;קוה סלסד שךוא ר654(



 זרח'( כם4ר אור עלי זרת כאשר ועתה אותי, המוצאות ושקורותלטפור
 באהלזה

 ושכ.
 * * . אשתדצה אסרתי לניתו

- 
 ראשית אלה דברי ויהיו

 דגה ער וותטר5( לא נעשה אם או נעשה לא אשר את לעשותחכטה
 ממני יותר לו וירוח ה' ברכו אשר השדה פני על מעכיון . . . טאחריכי
 אטרידגו לא טצער ראשיתי ויהיה נטוני הכת~ה טשא עליו יכבדלא

 בענין הבשר כל פ' טוף נה אנחנו אשר חולין נטס' הנז'בדנור
 ויוצפוט ארוני ירא פניו לחלית רק הענורה, תכבר כי וכו' לפוחפואפשר
 חנסים אנשים לכם חבו כפשק הדנרים ואלה נפ' הכטות קטן רשאדבור
 נשת באופן שלט נישיבה רש" לומדים אנחנו ה' יום בנל כי . , *וט"(
 היא אם . . . ניאוד*( מלנד ני עלי טתקכל דנר ורז אוטוים שסעתיולא

 הכטים טלת על לו ווקשה טה ואדע 'תן סי נחמרי' או ניישעיםטלשון
 שטעתי ז4ל רוצץ בדברי ונפרפ נכל *דו ידעתי וההכרח נזה תירץוטה
 יבא טשפמיו ובכל חיתיו נכל אותף( לפתור הלום ישטע לאמרעליו
 באים יטים ועוד מנ החלושה דעתי לו אכתוב ואח'כ בזה וכבדנוהורברו
 ואף עטי ותרן יהיה נחםרו רק . בש"ה נוכל עם נעשה וכזאתכואת
 העוסד על וירתם יקפיד. אל סושלו שנים, טעלתו יכתכ טכתני א. עלאם

 יהי תורה("( נימול בהם שאין הצדיקים טיפורי בידי )ואין ברהמיםאפור
 שלוםו. סוכת עליו ויפרום עמואלהינו

 השנ-פ. . . . פ'ויניציאה

מ.
 יצ'1. קרישי אפרים ואסיץ. לכנחכם

-
 אף אטצתיה סעכ'ת אנרת לי הכיאה יקר ווששון ושמחהאירה
 צורת[ 21בג ויטרא' על 241: דיואן ס'ט. טי דגז' לף זרח ר' יןאו(

 "על שירים י5ק. )שם שאע שבפ כ*א נפפרה טלכה אסו מניו; לוי זרחכם'
 70-17(. לשם ריא זחמ בר אשר החר' כנישואי סאכל סיןגל

 הוכפל. לא או ריומר לא צ"ל אולי הותפר, לא*(
 )רברים הספרי מן מירהשו לקח רשץ ם. י פ 1 פ כ חכטים רש4י שפירש8(
 חכמים. מלת על ולא אנשים סלת על חע פירוש נטצא שם אבל י'נ(פיסקא

 ביאורים דגקרא הספר אל וכוון סהר'ן באור לר,וצלים יש ספק בלי"
 )בטוף לפשק שסחמה שנת בויניציאה ונרפס דצוולה טרוארנה נתן רייטחבי
 שנים שש לפ"ק4 שם'נ ושנת שני אףר רץש בהה ונשלם בטעות! כתובהספר
 פי' חכטיס : ע*א קנ'ר צד שם הטבאר חףל לפנינו אשד האורת כתיבתלפגי
 נכטפת נכשף לשון אחר פי' עבירה? לעשות סתביישין שהם פי כסופיםרעךי
 אותם. ומחבנים לר;ם סחסרים הכל לומררוצה

 טיו. ט"א בראשית הכתוב ע"פ6(
 תורה, בטול בהם שאין כל אהבה של יטורין הם אלו ע'א ה' כרכות6(



 יפכנ( צדיק פי 13 חפץ אשר ככלי באטתחתי והנה צרקי 3יטיןתטכתיה
 1לפאר לשכח לחטם לך לטפנע שטתני לטה וטיורעי א6פי ואולםחגטה,
 הרוזכים5(, כו טים אין ?ק 3ור נחשב ותווצ לאפס אשר וכנודייושעי
 טה, ירעה גל פתיות היסיה בסכלות ונפשי אפין וזעיר ליטיםצעיר

 ולון-

 פאוד עצש על פחפיר חמר ]2[ ושאל ענו ארם . . . כ13ר' ווותירעתי
 פטמ, לשפל עצפו להשפיל הביאהו ענותנורע ורו3 רוח5( שפלפאור
 ני, [0ש 8 8 לצחק הענף הארון אלי נא ודאי ועא פשטה אוסרוהיתי
 ססזפו רצה לפר*( נפמ"ה ואפריון אחרת, םהש3ה אלר אפנם אףא3ל
 אך ד"ף(, ואית רין אית ד3יה 3כתבו תורה לי רו3ה ולפיכך אותילזכות
 כושבמג וה על פענה לו לתת אוכל לא כי לעכרו ארוני ימלח ואהלד3ר
 וכרית וחטכה ר'ח והיום כתנו קבלתי השפש בבא אחפול יום יעןהזאת,
 חדזה רנעירן נעינן להח3א כחרר הרר האפף עת ולא לי אוצ3 לאישפילה
 ]תפארהו[ תפארתגו כי לאות טעפים אלה רנרי לו אקריכ שעה לפי לכןחדול(
 ואושי3ה תשונה, נעל אהיה השר בעור השטיני ביום והיה לוכרו!, ל3יעל
 יריו טעשה לראות תפיר לי תהיה 1צרקה וטנילאי( נתשו3ה אליוירי

 פחנ אשד 3ירושלים8( הע3ורה טדר 31רצון 3רחטים קנללהתפאר,

 יטב. ציל או חכסדע ידגה צדיק סי ל' ל14 תהלים ע"פ ירגה ציל יטב,1(
 הכוזבים. או רוחנים צ"ל אולי2(
 ר'. ד' אכות3(
 קיט. כ"ם*(
 3(. סיב סי' לאה ריין ולית דין לית ז-ל סאמרם עיפ5(
 א'(. סי' בראש ,נם כ"ז פ' רכה בראש,ת6(
 כו פפלפל אשר ביום טוכלת אשה אם הרין על לו שישיב כווגתוז(

 הססוכה.באנרת
 ימי סד יום לכל ישרים .תפלות ת'ב בשנת בויניציאה הדפיס דיא"ם6(
 יותר זה חיל בדקרסה שם וכתב וטובה* יפה חלום והטבת וכו'השכוע
 התש~ת א6 סוך שיח בדפום חוצות פני על ושלחתי חברמי שנהסעשרים
 בכיך אז נדפסו ויען וכו' השכוע טיסי א' לכל טיוחדת אהת כל שכעהשבעה
 אירכפ רוופר איידי סאי[ קטנות באותיוה 1כלוסר עינא בו שלטא רלאקטן
 )ליבאויטש עכיל וכר ישראל נכול בכל ארבעה טהן נתפששו ולא לא[ יד]ב'ב
 היא והיא הנ"ל פהתפלות אחד חלק הוא דב'ל העבודה שסדר ונ'ל122(.
 הבאה: האנרת כראש סדכריו זו להשערה ראיה קצת ויש שהוכיר חלום ת בהט

 הכעותי סאשר סעלתו ראה כבר כאשר באספמיא חלום ורואה כאן ישן עסיכל

 השויקים יחום הנררא פפר יש אחרת, השערה עוד לי ויש עכשל. הע:ודהסדר
 ודמפ6ת באש הצדינןם קבורת צען והוא 876( א-ח ן 193 י' אות הספריס)אתר

 שתי עם בהן עומרים שאנו השנה 1אותה שנ.ט ביניציאה ונרפם קבריהם עלשאוטרים



 ואוסר ואצא ארצה אסיס אשתחוה כ"ת1( דגה ער שלחתיו לאהטררות
שלום.

 אפרי6 כתנ כאן עד ארוני. בי ויאטר יהורה אליו וינשפ'
 ימים. בנ'סרישי

 חכטה רוח אסף לתקן. עים סכלכל כבורו. לעוסת סרועקסשתחוה
 וגעלה ארוני ווא קסלו. וסוף קנה להללו "חלוי איים לתורתו כקן.ובינה
 לוי. לינלין הנקרא יוגרה כסוה"רהאלוף

ן1*
 הנ-לצ(.אל

 א"והבמחתץ עלי להתרעס סעלתך סמל צדקה ךאסר יהורההכי
 אגי חי יאילם יסים. טסעת ססץ לאנרתו אסת אטרו להשיב ייסחיולא
 כאן ישן עמי כל הסונעים. אתי אשר רכים כי בסעל, ולא בסררלא

 סרר הכינותי אשר סעל' ראה כבר כאשר באמפסיא8( חלוםורואה
 סדת יודע לב רוע אם כי וה אין סחוץ, פפחתיו לסנור השער ויהיהעכורה
 ואחו פחים .ן10( )6 . . . ארס*( של ססזונותיו תלין 5א במוננפשו
 והוצאה8( ופזור שימר צריכה וחיה היא כת ואס סכ-ת אשתי כתילרה

 עבורת בשם הזה הממר כנה אולי 108(, )ליבאחיסש סריאים בשירתפלת
 :ירושלים.ישראל

 תורתו(, )לכבור לכ"ת צ'ל כ"ה1(

 סן שנראה כסו יד נתכ יהודה זקני בטפרו נם נסצאת ע תשובה1(
 1. 11 צד ליבאורטש נתן אשר ,ה חבור של הפשקיםלוח

 ל, נרה8(

 נורל נורלו על סתרעם הסתבר צנים, צ.ל ואו* נטחקה אחת תיבה*(
 לסאה קרוב בצועק ושסיד שניה ה' בהנוכה כי פלא זה ואין עניותו ועלהסלסר
 רוקאטי סאות סשלש יותר ר"סיר הבא שבועות ער השנ'ט וטחנוכהרוקאטי"
 289(. צר שר'ל ת 1 ר : א ב ירגרה חיי))~ור

 יסים ייו סקץ וסתה השנ" סבת בריה הראשונה 6, גירו בנית שת,6(
 אסו היתה זו תשובה בכתבו שם(, ידשדה )חיי השג'ח בניסן נה ריאחהשניה
 יוירה שסואל דגאק שתיונונם מורתי חמי שיה אוסר פעסים ב' כי בח.יםעוד

 סתה אש נר"ון שסו אחר כתכ פעטים ב' כי בחיים עור הוהקצינאלינבהין
 ,נפסר שי-ק ורוב שם( יושרה חיי ; .140 99 אבנים )לחית השנ-ז הסוזארבע
 ניסן לפגי זו תשובה כתב לפיז עיב(, י ידידה )טדבר השלע ניפך ששיום

 סרכייו אסנם ע, שנה של בטבת לו נולרה אשר הרחשתה בתו אל וכוו!השנ.ו
 נולדה אשר כחיים שנשארה השנייה לבתו שכהן נראה וחיה היא בתואם
 שיהיה ואיך סועסים, יסים אחרי שסתה רואשונה אל ולא השניח בניסןלו



 נלבד זה ולא חסרך, כנור9 הזה לעין נא םלח  עתה, ער ואחר דנרפוף
 הסזומן יום לטלאכה וראשון ביום טםפר אין פעטים כי וצכיח דגםיון נםכי

 ונס טפרירים לידי וסכיא התקנה'( בשעת טקמרג השמן למונמאני5כתוב
 טאומה דנר איכל היכו5 ניופ פובלת דין על להשיכו אליו באתי וגהעתה
 או דעת לטוצאי וישרים נכוחים וכלפ רבריו על לדצפיף או לטעכ*תחרש
 שמעו לא אשר כדיכה שלא נתורה הטורים ננד האק תומפת יקח טידיטה
 נארין אשר לקדושים ואפ הפפר, עפ ואטר להם ידו וישא אדונינקיל
 שכתנ טמה עכ-פ טלהתנצ5 אחריוצ לא רק ? אנו רוציפ שיאטרו עדאותפ לכי אנכי טה הטה לא ויאטרו כחשו פפריפ עפיי המדנרים פופריםהטה
 כ'ת לי הראה כאשר ויהי כיופ, לפכו5 אשה שיכולה בשטי שאטרוטעל'
 לניה ללנת שיכולה אלא דנרתי כן לא כי אטרתי אני כך הדיןשאין

 ונעליהן קלה שדעתן לנשיפ כן 5וטר שאין לי השיכ וכ-ת ביום.המבילה
 טעולם כצרקה טפי יצא לא כי לחלקי אענה זה על וני' לוקל ולאוה

 שלא רמדאורייתא אלה ככל ידע 5א טי כי ביופ למנול אשהשתוכל
 חליק אין וודאי נתה8( סיך טשום נה נורו ויננן ניום אף פינלתנוטנה
 אשה שתוכל טועלת שבת קבלת שאין כשפ כי יטיפ לשאר ע'ש ביןנזה.
 בזטנה ותמנול כטוה ותעשה בתה תפרך שאם טאחר כיופ לפבולבזטנה
 זה ואין כרת, לירי ואתיא טבילה לה עלתה לא שבת שקבלו אףביופ

 שמפלנ לוטר ונפ כ-ת ש:תב 1?ן כטו' אחם..י וכדכתנ טלאכהכעשחת
 רשנינ31( למבילה שטע זטן להעריך ווא פכ5ות טיקיי לילה ולטעלההמנחה
 :ה וכל :כי, נכנפיפ שהכהנים פשעה כערבית שטע את קוריןטאיטתי
 לא אם זטנה אחר אפי' ביופ לפנול לאשה תקנה שאין . . .עשיתי
 ת א ט ששמעתי היה אני .ן10( )ח9 שאטרתי טה האטנפ ניכר,לאונפ

 נראה עשכ אסו, )גם רג'ל רוב נפשר כבר אז כי השניס הפרט לכוון איןהרבר

 ססה נם נראה כן נכון, השנ*ט והפרט ונר.ו שת' האותיות לסחוק שיש5י

 בין ריאנה בתו 5רת 5פני ט' אנרת נכתבה 5פ*ו 3, בהערה טהמסרושהכאתי
 .כי ברבריו בעצסו יה על וסשד אחת שגה לפחות להיות צרעי הא:רותשתי

 הש:ן אב5 למ5אכה רואשון ביום 5כתוב כוונתו היתה סספרש איןפעסים
 שייך ואיך אחר פשבוע יותר אין שסות וא5ה ופרן ויגש פרשת וביןהטרירו
 לא:רת סאוחרת ח' שא:רת וןא זה מכ5 5נו הימא ? סספר" אין "פעסיםלוסר

 ריכחתי כאשר לר;ם סרר אין %ם האלה בפכתבים וסאוחר סוקרם ואין ה'ט'
 בח'א.באריכות
 הסכנה. בשעת אלא םקטת השטן אין )66(: פ-ב שבת ,ר' עיפ1(
 בשיכ. שם ועיין ו' סעיף קצש סי' רעה יורה1(
 א'. א' ברכות סשנה3(
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 זילסליף( סהר'ר הגאוד יטל נעראתו בחן ני יטת' טורתיאטי
 נעם הפבילה לבית יטי~ץ טים לנ נשוה ודה תמציאה ,ט5 וה ק בקזצ'5
 סטפט ,ףצאחר ב*5ה, וצ5כת פתה אשו אשת]ה[ למתה ומטלחתשו
 התטח בלילה 5הלוך אותן מנע לא נרעי( יחרה סהרה הגאק ניםכנור

 וצ5א ועם טסש, כשןרתן דברתי הא5ה כרכרים רעהו. אל אישהאנשים
 עהשה היה שאו5י 5בבי אם אני רברתי הרבר, פעם שת' אטי ליאסרה
 כטן דגובי5ה ננית פבילתן צרכי 5עשות פה וגשים דוב סנהנ יעןזה

 להוף התירו לא האטו כתב באסת ונק"ות, צפרנים וחתיכת ורורצהחפימה
 5ו נראין רנריו דאין 1צ54 ויקארץ שכתב וסה אפשד, בולא א5אב5י5ה
 הבאון כן מבר לא רפי*( אפשר כלא ]5פבול[ 5 לשכו רוצה שהיארכיון
 צרכיט ויעשו יום טנעור שם שתלננה הפץ וףה 51כן וכו' דועזסרהספני
 וא51י בסיה, שתכרכנה4( סצוה היה ה5ילה פעסון קשקוש ובעת5אש
 הנשים בושת ספני רקפיר לא נר'ו רא הנאון אך לו היה נ'כ אחרטעם
 הוןא האיש היה כי סע' שחשנ כסו נה5יכה חוסרא כשכ ואין הרואיםכפני
 כי פעם 5הם ו5מצוא דבריו על 5חשוב וצא וכרי דנזכר הנאון קרםנרו5
- נרץ רץ הנאון ואך עסיה נימוקוהיה  נפיק לא אלה סרבר* ארוני ווגה 
 כינ נה אין ניום רגשצילה לנית ההליכה ני כ,ת רטה כאשר חורנאטיניה
 שא*ן אוסר היה רץ וזיל שסי( הפיר אני וראיתי נארנו. כאשרוצסרא
 סמוך שתמכול רק ההי ביום שתחשך ער ולהטתין כיכ להחסירצריך

 תו' סחסיר ויה ורשנ'ם בתה מרך ספני סשתחשך לביתה ותכאלחשיכה
 ונ'כ הרין קו ו5א ווא שחופרא באצבע טרה בתרויהו רנקפ סחסירו5שון
 נסי רקורם רוקא לאו 5חשכה רמסוך ונראה רוח6( רכית נוטםהקארו
 שם כי וידאה הלשון כל נשוא נלאתי כי טעכ.ת שם ויעיין לפכוליכולה

 חכטי ס?כרת ניא, סי. הרם.א )שרת לוי זעלמעלין הרב רוא1(
 34(.איטאליא
 חיהם יסי קורות פפארובה, סדצ*ם בן רונינאלבונין ידצדה שטואל הרבי(

 מזכית האה 82. צר תרנ'ו-תרנ*ח( )פפרבורנ קדהשים דעת ספר בקצורספר
 בה.א. ובפפרנו אבות עץ ענף 1022, אאח שם, שד~כיא המקותת ז4 איטאליאחכמי

 נאיז פ" י-ד טור סביאו והבץ שפיר אלף פבילה דלכות האטר8(
 ר1צה שהיא דכיק נראין דבריו ,אין 1 ומפיים וט' לו נראין דבייהם איןואטר
 דסף. אפשר כלא אולטכול

 שתטבלנה. שףל שתכרכנה,4(
 במקום קצע, בס" הרא,וש בשם ~ביאו ר"ב"י אלא בפור נסצח לא6(

 ט נתשובה ונם שכאא סעגת דטרידט ריח'א בדפוט גם נסצא כן ר'ת צלרץ
 פעטים. ב' לקטןבעצטה

 שם. בב.י גסצא ונן ירוחם רבינו בשם צ-ל רוח, דכית6(



 וכ' ר-ת נצש רגוור כרכרי כית ויעייי סויניציאה!(. סדגאונים דעותשתי
 לנשיפ כך ליפר לי היה שלא כ*ת שכתנ פה לכן וקארו. שכתבומה

 כפחילה ללוש(, רשלוצ רתולין רקא רפע פפהא לרכריו ראיה והכיאלוקל
 ונ54 הכ" פהגאון והראני(ה ובמור חתוך כך שהרין . . . . . רמילא

 צרכיהס עשיית פכלתי הפניע .101( )6 להרע ופוםכם ר*ת רברי עלשםפך
 ולכאן לכאן סנים נדנר היה שאפילו ועור תחלה, סההליכה בלילהנתקנתם
 מרה אם כי זו אין והכא לאיסורא אתו כירם רמת לריח גזירה לאהתם

 רבר שהרי ההתר פני תת לבלתי חייעוינן לא- האי ולכולי רנוירהלנזירה
 אם וההליכה כתה סרך טשום גודו דרכנן אלא כעם אפילו מוכלתיערה
 ולאז פכלה ושהלכה ותיכף נשנה שד,יה שתהשוכ רפרך סרך טעהםתאשר

 כמעשה טפי.אכל כיוצא לרכר שראיתי פה עסקע~ודן כולידאיבשופ8ני
 לילה קורם אהת שעה שכת ליל פכ'ה שכא מכא פאת המטופרוצהיה
 האשה עשתה יפה לא וראי המבילה מכ.ת נאה שהיתה אחת כאשהופנע
 יום כעור לפכול רעהת לה אין הפנים דלכל כ'ת עליה נמנם וכדיןדויא
 לשאר ע'ש נין הפרש ואין סרך.בתה פפני חזצכה קוורם לניתה לנאוכיוצ
 כעלי עליו להחתים ראוי חשכתיוצ לא ההבנה נקל והרכר כפיזש,ימים

 - כתראה ולא כהלכה ופתן פשא כררך פה אלה רכוי אני ונםתרי8יר(

 יעסור פי קריאתו לפני האלהים, כפלאך ארוני ויא הכם כה דצרה כברכי
 יעיין שניתי ופה האבלים תפלת כרכד שכתכתי פה ועל יננר, נהולדכריו

 באסרתו ארוני חפדיך יכואוני אמרי, את כתכי איוצר ועק חמא יעככ ואל4
 לא א' יום אל ש*ק פיום הופן פקוצר הורא השכוע אוכל לא ואםהצרופה
 חיים ושנות ימים אורך לו ויתן עמו יהיה וה' אחריו של שבועאעכור
ועשלום,

 השלפ, נתהכפה'( הבה פ'ויניציאה

 ספאדובה הסרו*ם רעת טביא דגרלה הכנסת רק בב"י אה סצאתי לא1(

 בנליו,י קצ"ו טי'בהר
 סה אל וכוון ללוי רשלחו רתוין ר-א בפז דאניתא[ מסה צ*ל2(

 ביו-ם סת וכו' סוצ .כילה ללוי בשכר בני שלחו עיא: קל'ס בשבתדאיתא
 בה[ התר ]צר להו ולשלח היתר, צר לה טצינו ולא וכר כילה לוצ שלח ץסדן

 ביה יתעסקו לא לרץ שלח סת וכו' תורה בני שאינן לפי ? יוז:קאל ברכדרטי

 לנש-ם ר~ור לוצרות שאסור ראיה הביא טכאן וכ ארסאים ולא ידצדאיםלא

 רא-ה.. הכיא ונם רסי, דלא ריא"ם השיב ווי לתקלה שתכאנה טפני ביוםלפבול

 ביויס.טטת
 על באו ולראיה פסקיר,ם על הסכטה סגדולים לבקש היה דרכם*(

 עהרב*. )ויניציאה לוי לבית יעקב שו'ת למשל ראה.התתימהע
 י'(, )א' שסות פר*(



י*ש*
 נרפטתף( והיא 'צ'ל*( חברת נער ז*( הטלקו לספיהקדטה

יב.
 קרושתו אל לכבור סספרים . , שלום בפישרים הולך .101( 10)8
 שלכם והחברה . . אליהם אייב היותנה[ יציו הצרקה חברת נבני[ פניהשלסים
 לתשלום לא כלום מירך קבלו לא שנים כשלשה וכי וטעלהן רוקאמיוטעשרה
 לא הזה הדנר ננלל כי ולסכשול לפוקה לך ויהי פוב לחשבון ולאפרעון
 לעניים טעות לחלק לתת כרי להטצא הצריך הטומכם הסך לקכץיכלו
 בכן נבר, יותר למשא ויום יום בכל לך ויהיה עליך וגרל הולך החוכונם
 להם לשלוח טאתך טבקשים אנו וע"כ זה, על לכבורך להזהיר פנימחלו
 הקדש כך כי רובו או כ6 בירך הכסף ו~רת תבוא אתה או הקורםע,י
 החשובה נפשך ביושר בפחמ צרקה תרוה ולך הדיופ'(, .וסש( )6 . . ..
 לא ולכן ע'ז הטופר שבמ שנית ולהשינ ירנו לטעשה עור יצמרכו לאכי

 אלקיך ור' להם לשלוח או אלירם טהלוך תטנע נא ואל בסליןנאריך
 שלום. הב-דקה סעשה והיהייציך

יב.
 .ן10( )106 תלטירי. דל שטריה בר מנחם6( רי שעשהכתב
 הסך כשפתיס לבטא נמנעת אשר כי רוהי ויהפש השבתי לבביעס
 שואלו בעבור הוא לקמת חפצת אשר ההוא טהפטון לו"צ.א רוצהשאחה
 וונה שואלים התגרים כל כי שטעת וגם ירעת הלא כי רע יטנונוררנה

 הסלקות ,סרר נטצא הרפום( שנת בלי )ויניציאה נוף יפה ספר בסוףו(
 שכבר ולפי ודל הס:יה שם ואסר ישיאל- ארץ וחסידי ד;מערב זקני שנרגו סה:פי

 הכפורים יום בערב דיגילם בכל רגהונ הסלקות כרר קטן ספררי בסרורדרפכתי
 חרשים ראשי בערבי לוקה ויש וחסישי שני כל 6קד. יש וכו' השלסיםוקצת
 :ם הסלקות, נוסח נטצא: הרף בראש ושם וא( ס'א )דף רביםוכאלה

 בסדורי יצו אחר סניה הדפיסו כי אף פה לדרמט ראקיוה
 1 הערה צ-ג בס" הנה, קמאזע לכן טזער סעט אם כי נסצאים אעםהחרום
 ר( פ ס א ל )1 סרר בכתבנו צ"ל ואולי המלקות, סרר בו שנסצא אהר סרורהבאתי
הסלקות.
 לבקר. שוסרים רית הם ספק כל.צ(
 גרשם אשר הספר דוא אולי זה, ספר סהדפסת כרור ד_ר ,.דע א,.ניג(
 ריח בערב הסתים על בקשות : 108 סביא ליבאוויטש .8מ( 0)(30 או3003
 שצ'ה. ש""ב, ויניצ' לבקר, בשוטרים הרק כצרוק וכר:דמס

 להרעט. כססירה להקרום אטירה צ*ל אלי*(
 קמ-ב. בסי' וזלסיריו :ין הזכיר אומר עוברייה סנהם ישמו היה אולי5(
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 עד יגליו ומרע שויא טה כפי הקונה רצון כשוטעם והם משיכין,והקונים
 ונחופנו אויל חשכמ טחריש שהוא סי סכל ונותנים רצונם שומעיםשהקונים

 אינם כי רצונו ולוטר להוציא ירצו בפיהם ואחרים למו כפל דרכם זהכי
 לך קה ולך נילי שטע לך לפעטיו רשת טכין וויא ומהותם פכעםמכירים
 יותר אותו מוכרים כזה טטון ]?[ אחר פה נמצא אשר הישי( כל. לאכי

 אומריפ כי הרכה למוכרם זה נענור וטכונים רוחם את יורעים כיטערכם
 יותר אחר דכר על איש יתן אם המוחר זה ואנל לכך, צריכההשעה
 בכיתך שלום כי ידעתי זה ועם ]?[ פחן שהדין מה אלא יקחנו לאטערנו
 סיצ לוקור תכוא אחרת ופעם תטכור אל ניוקר קנית לך יאטרו לאכי
 ]1[ ועתיו אליו וליציא אותו לפצוא וחכם עליו פניך שים לכן תחפאולא
 על הס שאתה זסן 1כל לנהות*( תצפרך לא אז כ* נזטמ זטןדנר

 שו זעמת כי טעטנו לך לך נאטר לא ני כחנותו אתה תכוןהאדמה
 ד4(. כלי ער שלום ורונ ניתך אל נרכה ותהא וטקיים נוזר נשאתהפאד

יך**
 6טר מהגק אשכנזים ראית'( נקפ טהיכא ירעתי לא שלום. רותיקר

 דידן כרכה פרור רנוסח תאטר וכי היום, נלתי שמעתי ולא פירותיהועל
 ומאן איריא לא הא סשום כי6( פירותיה ועל ניה אית האשכנזיכטנהג
 שלטיפ מעשות ככור לאיש אותו תתי וטוכ יסכיר נמיר דהסניה לןליסא
 כה ער אם סאח, רכק לכן רנ, ני קרי דזיל דינא יורעים אינם רכיםוכן

 כא-י ווהיה נואל לציון יכוא ק'ן עץ ער נך חזור פירותיה ועל נרוךנרכת
 אסכי'ר. בימיוו כסהרה פירותיה6( ועל ונאמי ולשונינו פינו צדנק יטלאשם

כוך*
 ! שלום בו פונים שה:ל תל יחזקיהי( יעקב כאחכרע

 אלי שלוחה שטעכ-ת כספר כתוכ הנטצא כל לה ותכין אונישטעה
 אשר לפר אריכי וחיי ורחטי וחימרא והנא מני עכר סול ומזהירהטאירה

 איש, צ*ל אולי היש,1(

 לבריות. צ'ל א:לי ליהות2(
 כראוי. בר:ר אין דוה הכתב תוכ,י(
 ראית. ציל אית, ר4(

 את הסתףאה האחן על ו"ל השרות ועל הארק על ודא הגיכה טמח6(

 בתל בע באש בק יראל י ארק פטעת אכל ואס ולט( גדר )ברכותהפדות
 567ן צד בעער ועצאת ישראל, 1מערת סרר )יאה סריףיס ועל הארק עלחוהמ

 )סחהא פינצי אשכנוי 6י לבית ב,יצחק יעקב רצא א.. ,חזק,ה ,עקב7(

 הוא אין וגם שם-ה(, בויניציאה נרפס לה,ק, רקדוק )כ?לי אגור רברי בעל22(
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 כי ובתמים ונאמת לשרתו החפץ ח*בתי זקן עניו אל קדם *מי אהבתזכר
 פשפ לפ' לנני אשה לקהת כואת לעת וטחשבה רעיון לבבי עם היהלא

 ינדיל הרג" *וסיף ו.חכח *תטחטח ואם וצאנ( ורך  נער כ* ל1 אשדהשניפ
 פפח היוצאים הרנרים נאום כי לתות ואולם הנריות עיני ויארירטנה
 ריא פענ אשר רופק מעלתו וקול דבריו אל לשפוע נבורתו וכאישקדוש
 קרמוניות ושנים עולם מימי אשר ווזקורבה האהנה ומפני ודאי יבשרופוב
 כי נכון על ירעתי תורה מפיו *חתי אני ונם לביתט לכנר תפירמתה
 קשבת אזן לתת לבי נמ*תי מאדן והגון נאות דבר רק עיני לננד ישי6לא

 זה מה לרעת הפרפ על פעכ'ת דנר יבא לכן ולשסוע, להקשיבלאפריו
 ובנשיקות הפעם, אספיק ימכימו השפים ופן הלקי אני אף ואענה זהוכמה
 שלום. ואופ* וכריעה בקירה אצא הטוערותיריו

טז9(.
 ערת סאירים, תבל ומוכם בתבונתם בשערים. הסרגללים קורשאנשי

 1 שלום לבלם ופרנסיהם אלופיהם חכפיהם ובראשם ביירונה אשרד'
 היפנתם אשר המובה כל את ענרו מיפים אלינו מראש הונרהלא
 ואנורת קרווצה חנורה נעשותכם מזה נדר הכרמים במשעול לעמורלעשות
 וכלים עשיתם פצוה לרנר והכנה כרת והשתיה הכשר היין נרברשלפים
 הארץ. לכל משם5( נמצוה ווריוים והירים רב מלכות ויין שוניםמכלים
 המלעינים סכלים אנשים נקצת רוה עוד קסה ולא לנננו וישסחונשסע
 נתעוררו כמוכם חשיכות לשון שבמקרא אנשים נו בראותם הסצותעל

 נישיבת לאחרים להיות שנתקנצתם אחרי כי משטוע נבהלנו ועתהלהתנרר,
 ר' אמר יאסיפם ואסיף לקנץ6( ישראל ונדחי נליות לקיבוץ סימןהניפו'(

 פעכ*ת. בספר כהוב רגמצא .כל בדבריו 1(. פץ )ראה פעצי בנימין ברחיקיה י רצ* כי ידודה( חט )קצו אחת שנה בקטנותו אצ4 שלמר הא-ם שלרבו

 3קראת א:רת כי ,צדוכין, ק4ין על לאנרתו אם כי הכותב ספר אל כוו!לא
 מפר.ניכ

 בשנים יך שד שבט דבריו לפי שנ"א, אלול ב' מלר סדרכי בטרו בנו1(
 לחומה עשרה שפונה ב! כי שסחת, לאחר ולא שם14 לפני זו אגרת נכתבהלא
 בזפנו. ר4שוט ר(מנהנ היהוכן

 ב' בכ-י והשנייה א' בכץ רואשונה ד4חקית בשתי נסצא זה פכתבט(
 וטה כאן דשבתיה ע*כ ה4 ישרות טתר השניה נופהות אסנם קטנים,בשנויים
 רבע. חצאי בשני הכנסתי א' בהעתק חסצא ב' בהעתקשחסר

 א'. העתק ע*פ טשוש צ"ל סשם8(
 8110אל(. == דגיפו4(
 וכנס. א' בהעתי5(



 עמכם זי, טמצוה תרפינה ירים וכל כטאז כשרים כערתכם ננפן ענניםאין
 ולחוסים ח-ו ולטכשול לפוקה %ם וזאת לסרחק1( אותה ותשלחוההיתה
 טהר םרו אך ר', עם לעשות אלה הגדילו נעטים יאטרו כי צלכםתחת
 טכלי לכם בשרירות ההולכים האחרים ככל טטכה להם עשו המוכ הררךטן

 הציקתנו לכן - ישתו חטטים יין אם או 8גוש לכב ישטח היין עלההשגיח
 ולפוכ ד' למען הקפנים עם הנדולים פנינם לחלות בזאת לנא בפנינותח
 נונה כאור טישרים אורח לרוץ לשונ המרורוו2 ולנפשותיכם היטים כללכם
 פנפן יצא אשר טכל לד' להויר טאו גדלכם את להראות החלותםאשר
 כל טכל ככל הנוהרש כץ וכטנהג כשר לויות עננים טשרת %להיק

 וחכמיכם יתרהף( נאזהרה תקנות לתקן ולהבדלה לקרווצ אם הייןבמוצתה
 פנו הכית, צרות על או הווצאה 1ע1 כליכם על תחוס אל עיניכםופרנםיכם

 נכולכם את ולהרחיב טטונכם ולהרכות לוששיע לר טעצור אין כי לטצוה,קום
 הק'ק לכל רכה וראיה חפץ ארץ אתם תהיו וכי לפנינו אשר ררכיםבווכה
 נעשה הזה, כרכר עצטם לקדש חיל נברו %ם עתקו וירונה הק'קויאטרו
 תויה הפרפית טשכורתכם וטשנה בכם תלוי' יהי' הרבים חכות אנו ]שןכן

 דכר ]ין כלויתיכם טםנו יפלא ]וכי ישראל. אלהי צנאות ד' טאתשלטה
 לרגהינ נשתדל ולא רחוקה טארץ אחרים לכ על נדכר לטה והלטשפפ

 כי איפו רעו וקושוי( התקוששו אלינו האוטר יאטר ואולי זה בקהלנוכן
 הוא רב כי הקהל אל כערך כירנו ועלה יכלתנו ככל להשתרל נטנעלא

 קבלו וקצת כל טכל ככל עצטם נדרו רבים וכן שלטים כי עליהם דןיוסיף
 טעמ כי לה' קוינו אלה ונם ולהכדלה לקירוש כשר יין רק לשתותעליהם
 ראיני זה את כקודש[ וטעלין קעעת הועוחלות כי פוכ אל טמוכ יכואוטעמ
 ולש'ש ברצון תקכלו כי ידענו כי הכציר שנת תכוא כמרם לכנכםלהשר
 וד' ומצותיו ד' יראת דכרי על להוםיף קשוכה תהיה ואזניכם אלה,רכרינו

 1תעצוט1ת4(. עין לכם ויתן וכנעיסים נפינ יסיכםיאריך

יי*
 כה יום כררך אשר לאכיונים כצרות העורה פנות ישראלאחינו

 כלם כרורים כלם ותכל ארץ כקצוי וטשולחים טפוזרים כה יוםוכדרך

 ושלחתהה. היתה עסי להו אסר ריסוד2 בפף ע*ב כע תענית ע.פ1(

 כאשר רובה ואם סעפ אם ודרכים תקנות ולתקן נסצא: א' בהעתק*(

 51רגטיכט. וחכטיכם ה' בעזר לעשותתדעון
 ואמי א'( ב' )צפניה וקשו התקששו : )ווש2( ע*ב וז טצ.עא .בא8(

מ מ"י ,. בעי:.:בטי:"מת,1י4" ק" מ  ונ== אפס 
 ר,רט. סטותן פרשת כ',4א
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 שכ-ר לטסוך חיל ואנשי ננו'(, לא לאיש ח0ד לעשות נכוריםאוובים
 1-וציאם ברכה עליהם יצו טיומים יחיים הוא השנרם, טן ת סאת טאדהרבה
 ורחמים חפר ומישור לזכות תעשו צרקה ומעיל ישע כנרי נא לכשולרוחה
 בכל וכפיליהמ5( השפים כוככי מערכות מאת ו,נאלח נתעננכר
 חנון אשר הפריה וסכתו ואנחתו צרתו מרוכ אליכם לכא פונה וצדיאפינות
 יוחנן ר' החכם האלוף שמו חנינה לו סצא ולא ועקו לקול הזמן חננולא
 השתדל אלו כפכינות תנוקות וליפד למר הפפקתו סצא ולא ינע קראקה5(סעיר
 כי שסענו ואנדגו כהסכסתו נזר וכך תוכ-כ הצבי לארץ גלכת צרה ניסלעכור
 ונחלתו כיתו את יעאנ כי סאר הרנר כע*ניט וירע נאוצו וננש אשה לוייח

 לענור יפכים אם אותו פייפנו כי עד לנו על ורברנו 4פשו וילך כנים 1נחלת
 רועה להם אין אשר כצאן ישארו ולא ובניו אוצתו עמו לקחת הלו המעכראת
 רו,וצאה אוכלטין 1טנדלת הטטון את טמעפ הררך לויות ואמנפ ומפרנפ,זן

 רעה ראה וערום כל כו1פר נירו אין ומאומח וביפ מן פרומה לווכלתה
 העם נריני מאת ופמך עור ולקנל להמתייע אומר ויגזור עור כפתרלא
 אם פעם אם עושר, אלהים חננם אשר ומרינה סרינה ועיר עיר נכלאשר
 לתת אטרנו יהנה ונה חפצו ה' וכתורת וישר תם איאו כהיותו ע'כהרבה,
 עפ לחתחפר הסרנה כל כי רואיו לכל לוצריע ונחתם נכתנ זה רנרנוכירו
 ברכו באשר ירו כמסת איש מנחה בירו הנא סן לו לתת הלכ תמיםננר
 מיושכ* חלקו יתננו וגון ולאיש לו ישלם ונמולו לררכיו ללכת .4 יוכ ערר'

 וקצרו לצרקה לכפ זרעו לעוה-ב קיימת והקרן כעותז פר*ה ויאכלאהלים
 חיים. ושנות יסים ואורך תעשיר היא ד' כרכת ובכוד עושר חפרלפי

יוץ*
 לאורה טאפלה ורין .רת מוצא ותורה, רעת פים סטעי הישועהמעייני

 ומשפמ צרקה לעשות ה' ררך והולכי מרין על יושבי ואשכול ענניםזסורת
 * ו ישנהשלומוצן

 א' על וקוכל מתרעם אלינו עלה פלוני כטו-ה ותחנה כקשהנלשון
 לו יש כי נאטדו פל1ני הרופא נן פלתי שש יצץ דקדוש קהלכםסתושכי
 לו היה ואשר כיניהם היה אשר וסתן סשא סאיזה סעות פך טסנולקכל
 רכ זמן משך זה כער ולריכ ליון זמן ואכר . . . כם4ר ננר וקנלןערכ
 ודרש נדיוק חשנוטתיהם לו ושלח כתנ פעסים כסה וער רנים יסיםוהנה

 :( נ' )עיז נגר בר :לא גגר לא ו'ל לפאסרם רטז אולי ננר, לאי(
 עני. איש שרצאוכוונתו
 ; 1 הערה ל' ראה 13(. )ליבא:רטש באסטרולוגיא האסין הסחבר 1(,
 מ"רע ריש ל.ב,סוף

 פפארובה סהר*ם כתשובות הנזכר ריי האלוף אחר, ססקום לי נורע לאי(
 אחר. איש הוא 4נ( סי' 146, )תלי פ"ו ופי' נ"שש"



 טכיפ ןהכ להוויל כלום ולא עשה לא נלנר זו ולא חונו לו לשלםסאתו
 מצא 1לא תשובתו רלתי סנרו עור ענה לא החרוצ נם כי נראוי, לוולפרוע
 לפצא טעכ*ת אל לפה לו להעת טאתנו סנקש ועתח אנרותיו סכלסענה
 להשפע רשי , . כסו ילהעת הלוה פהאיש פרעון לירי להביאו נעיניכםחן

 פני לחלות רנדינו ינאו ארץ ועטי ופשפם צרק 0חפצי סעכ*ת כיוירעט
 יתן ני [0י( )6 נחכפתכם עליו ולפעול פ' את לפנירם להניאסקךכ

 לתת וכשורה כרין לפה יר יצרף אם 6 חייב שווא טה לו נתתתשונה
 ווך ממט ותפנעו וה15נ היושד תעשו וכי חשננווצו וכפרי כררכעלאיש
 ולדנדי הזה השת *ל האיוש יושטע לא אם נה לררזך אמר אשראחרת
 שב וטה ארץ, וושופמי שרים נאטצעות להפרע ירו לאל יוש כיחכםים
 נפתדפ אנו סעכ"ת ובוטת יושראל עץ ניניהם יייה ש6ם ומשפפ אפתאם
 ח*ס לחן לנו רהיה ושאלנו כאושד לעשות נשענים אנו צרקותיכםועל
 ונראה תסארתכם ולהרנות כנו על כסאכם להעסיר תחנתט נפילתסיר
 אסן. טדיה ותקונו נ*הבננין

 הושים. ויורעימ~( חכפים אנושים פר'ויניציאה

*ם.
 לנ.ה, ושילכו איפפריא די לקא?-ו .וסש()132
 העולם היות ישראל נני כל סלנות רחוקה ולא היא נפלאלא
 אין ועדה נקהל בהיותה נם וסה תפלה זו שנלנ העכודה עלסתקיים
 נ,מ לו שיש סי וכל ריקם חוזדת אינה צנור תפלת בי סעשרהסחות
 אשר לו, יאמר לא וקדוש רע9( שכן נקרא להתםלל נכנס ואינובעירו
 כנסיות בתי שתי ויש יש אימפריאה רי קאו-ו נעיר בי לנו הונד הנרלזאת
 כהר' הנעלה הישיש ננית אהד ה' אל להתפלל מחופנות כזוייותננויות
 רנות ופעמים יצ-1 סרקריאה5( סנחם כסרי המעולה ננית ואחת יציונפתלי
 תררסח תפיל עצלה כי או לעסקיהם פנו לררכו הטקום סאנשי אישכל
 ואת ותהי התסיד ונפל נעשרה להתפלל יחד נפנים ואינם שיהיה למהאו

 וכי והשוסמה החרנה ציון את נזכרנו וע.נ עון. ולמזכיר ולככשוללפוקה

 כנסיות*( נתי אלו סעפ סקדוש אלא פנחה ולא זנח לא הזה כהיום לנואין
 הבית נדק את לחזק ראיאי ראה הרנים תפלת המנפל עונש נדולוכפה
 6פשותיהם לושעיל ה' לכנור החתום על הנאים אנחנו והנה יקרא תפלהנית
 נודוצ ננזרת נוזרים אליהם והנלוים נשמות נקכו אשד האלה האנשיםשל

 רגתוב לשנות השכיל וירועיס, ונבתים חכסים אנשים י: א, רבר,ם1(

 לי. האזינו וירעים סלי חכסים שסעו ב' ל-ר איוב פי על העניןלפי
 ע-א, ח' ברכות*(
 ז'. סי'8(
 ע*א. כ-ט סנלה*(



 כ'ם על והרנים כ'ה הטקום ע,ר התורה נמפר הכתונות ו~לות אלותוכל

 והנר?ם ותושכיהם שכינירם כניהם ונני ונניהם הם הנ'ל מנחם וכ*מווירץ
 ככל פעמים וערנ כקר כלם לילך חהירים זהזים להיות נכתיהם ווגלויםעמם
 ולהתפלל שם ו5עמור שיהיה מאיזה אחר ננית הראויה נשעה 5נטץ ויופיום

 ולצטתם לורזם להשניח יוציינו וגזכרים בתים ונעלי רגיל כהזסניפתפלתם
 ח.1 חזלי לאתם לא אם אופן בשזם .ן0ש( )6 סלטא יטנע לא טהםואחד
 אנשי כל על טזרים אנחנו רגשל ה~צמרא ונדימר ומפורפם, ניכר דיאאם
 הכוקר ומתן עסק כשום ולהפפל להתתיל אחר שום יוכל שלא הנ"להעיר
 לפנות אתר כל ישתרל לטנחה סשך וכן שחרית להתפלל 5כתו פרסאור

 רק לזולל והיקר ]?[ לקוחם דגממר ויכניעו יקרימו 1לא לכ'ה, ללכתמעסקיו
 אי בלתו עץצרה מנין בנ*ה יש כנר כי אחר לאיאצ וראי ידוע יהיהכאשר

 יהיה אם קצת להתעכנ בירו הרשות יהיה אז ככר להתפללשהתחילו
 כי ינואר וכן שברה כננר פצוה הפפד יחשונ אך עסק רכר נאיזהמפופל
 ננ'ה 5התפלל יונל דגז' מהנות אחר נכית עשיה טנין יטצאכאשר
 הכ-ה אל נ'נ עם לצאת ירויינ 51א לחנרו הטניע החרש יהיה אם נםשלו
-האהר  נשמו. ולנרך לו לוצרות שמים לשם יהיו מעשיהם כל רנר וסעש 
 . . . זלמן כמרה הגעלה רהיינו לפנינו שניהם במעמר עליהם נזרנווכ*ז

 לשמור ונררו בעצטו וג*ל מנחם כאמ והטעולה דג"ל ומרץ כים אכץוודשיש
 מפי יברכו כן כי התפלה ואל הרנה אל לוצמוע הזאת המצוה כלולעשות
 וארץ. שמים מכרכות ומפינועליון

 השניפ. למכ" יעקכ'( אהליך פונו פהויניציאה

כ.
 כתכי. לא על להתנצל אנקונה דל פרינצאש( אנרהם כ'מ לאחיכתכ
 טלככך לגרעש לך אחמא לא למען אק ורכר סומה סתוכךלהמיר

 מחשכותיך ממילות ולמקל ננרי ראש פורה פרי עושה וענף שורשכל
 עצטי הכנטתי נקרני וחשכתי עמלתי פפים כל השתרלתי לסצותיךלשמוע
 ומתחתיות ספר על להעלות יכשר נושא איזה למצווא יגעתי הקורהכעוני
 מילי לחכר הלנן על השחור את לושים אופניו על רבור רכר הוצאתיארץ

 וף(. כ-ד )בסדבר בלק פר1(
 ניעער(, דשצאת ע"ב, טע ידצרה )חיי אש בן דצרנו אחץ דוה דצאי(

 ריא'ם עם אסו בבית בסונטאניעה חי נעוריו ביפי כץ. כזד, כינ, פ"ראה
 נסע כן אחיי אמנם די8רם, בשרצק יפיו בלה כי ה.שר בררך הלולא

 שפה[. בשנת בדבר שנה שלשים בן מת למופב, השר אשה ונשאלאנקונה
 דצא הם רואשונה סאשתו אביו בן ששאל ושסו אחר אח עור לו היו:*דשרה
 .זזסנ4(. ןן 85 )חזי שחקןהיה



  חרש פף לפחות שכוע בכל לא אם אדוני אליך שלוחה טנחהלתתם
 העכרתי יפקר 1כ5 יוכר בל טי אחר* ד,וצלכת* עליך אשר חממי ואתבחרשו
 סודדק בה שדד שאדם במדה לטיר רצית* לא מלבי כעם ואעכיר מדזתיעל

 עצנו את סגעתי לא *נרם שבוורם עוד לא הן הד*ן. משורת לפרםעשקוי
 קדשתיה חוכתי ידי בה לצאת האמנתי ב8חתי שלומים אנרתלבתוב
 וצה כי 5י שוה אינם וה וכל עמך איפיב דויפב אמרתי כי לשמךעשיתיה
 אורזרי*(ו ושחיה טיבתך שקילא אמרת בא, הלוה סכשת דירתנו כתבבתוך
 תעוצה ו5נו לכתוכ, עמדת כאשר להטויב אני גם אתיצב לאמר ביותהתל
 סי5ין סלאתי ני יאחוך ווי לי )כתר 1 בפיך האלה הדברים וסהואת
  עתה כי תרדם ~צן כלב באזני הותקת אשר יען נקרבה לסופפ יהדנוכמה
 בכית יושכ הייתי כפך כסוני אם קו45 פפנ* ישיב לא לנכוח יקוםאם

 8גץת דרך סחוו סים סופרים ווטל חנמים של נד51ה עיר וצמה עירסושב
 השטקית וצנ לה סחוו פוער פוהרים סוחרים יבאו סמרחק ואנערם *םבלכ

 ושרים ראשים שרים ~עשי וכל *אצסעו בה החדשות וכל הכל פנותסארבע
 כי עד וסשלחם כתבים כותב הייתי רנע ונכל יצעה בכל וידתיםגלויים
 ילך ומנך וכל בנבייתסצ( תוציא כיתך שב וכל אותם, סנשוא ווציםילאו

 יבלו כי ידך הרף לי ותאמר בהם לעצור פני תח5ה כי עדבקריאתם
 סרתי ועצלות סההתרשלות לא כי ידי, סעשה מרוב די לאמרשפתותיך
 חוית וכו"( להוי סלבא חקלאה ואי בעיני וצא עמל לא כיטלכתוכ
 מקנה מקום המקום 1 יושב אנכי ככפרים אם אטנם אך כסלאכתי סהיראיש
  ארבר פה פה,  ישטעו  לא וחרשות איש  בה עכר לא ארץ וכרסים,שדות
 נקר נן וקול בלילו על שור שאנת או השסים עוף צפצוף לך אנידומה
 יעשה פה  ואת  ואפת וצא  ואיכ הניעץ וקציר עת אם או אכסו?על

 איסד פה על  ויציב אפת זה כל אם י הפרזות בערי  היושב הפרזיעברך
 ממש כום שאין החנופה פמפופי הכלים בדברי אפבע אדניהם מה עלכתבי

 אהים אנוצים בין ולא אהבתו לנלות 5רעוצ איש כין אם כי ראוייםבלתי
 כתב. פופסי ראשי שערות כל יוצו ולו החבוע ועל האהבה ע5 ועוסדיםסושבעים

 חרוש או קודם כתנ דוצעוררת סבלי ירחים למשלוש מעם לכתוב ריהיהץ
 פעם ואם עינה ואין קראתי באנרותי אם ועוד נארץ, יצממ אשרסהודש
 אשיב מה אחת, אות אפי' או א' דבור לי השבת לא העכרים'(לצאת
 קסלו וסף הקנה כן? היעשה ידברו ולא להם פה לאשר ירכר וסילאדוני,
 אכתוב  לבש*פנה תאפר ואל ן תמצאנה לא בעיר יריעות או ץ באננרנ-השם

 שע. שבת*(
 הסכתבים. הבאת בשכר רש5*(
 : ד פנ5ה*(
 ביוב5. אתת פעם רי5*(
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 סכל סעשר לי לתת כע~קים פדור כנורו היות כל עם היא נשסים לאכי
 עלי כי כי תהתל ואל חיקך אל ירך א"כ השכ שלחתע אשראגרותי
 תנחטני אם אשי יש.נ זאת נכל כי אף תונע, יעשה רגתכע ולאלהתרעם
 רנק אח אהיה הייתי וכאשר חטאתיך כל יס כמצול1ת אשליךכמכתכך,
 וער.לעולם

 הנאים היוצאים פחד טפני הזאת העיר כל ותדשם ארץ העופוררהפור
 וראשיהם כקיואים והטה כז ולכיז אשלל לשלול הכרך שערי ערלילה
 עושים, המה שנים כטה זה ביניהם הרוכצת איכה ומפני עצטו המקוםסאנשי

 נקיים. ואנחנו הרכי יעטר וביניהפ שו יסך כאכדתוה'
 ולכל יארוני אחי ולך יצץ הנחטד הנעי ואל סכ.ת צרקך נותאל

 ושלים. מוכ כל ה' יתן שמךאוהבי
 השמיו. וישסרך1( ה' ינרכך פר'טינמאניינה

כא.
 לפארואה. חברתי שיר עם יצ,ו סורי ארקוולמיצ( שטאללמוהרר

.

-
- - - -  

 נ'ד(. 1' )כסדכר נשא סרי1(
 פיעסאנט( )סחוז באקוי נולר ארקוולטי יעקכ אלתנן בכם-ר אל נם הרב2(

 להיק ברקרוק יקר ספר ותבר נפלא סשורר היה דגתכר של רכו כפארתהאכ"ר
 בהיותו בחרותו וביסי שס4ב, בויניציאה נדפס הבושם ערכת ושמו השיר סלאכתועל

 ושם שי.א( )גרפם אהנה רניל האחר שם בהלצה ויחיבר ספרים שגי הרסיםגויניציאה

 סקום סורה עם שם הנדפם הערוך ס' והעטיר שיע( 4רפס ננים סעיןהשני
 ישראל נדולי )תולדות בספרו נתן רבעו שהביא והסדרשים התלסיר סיטרותבכל
  ליט, סי' ראה -- )שם(. ונדפמו ותחגות תפ*ת כפה ותקן ע.ז( טי' 864,צר
 ש*א 1טדו.ר נסצא קייה בסי, קס"נ-קמיר. קנ"ט,ס'נ,

 בפארוהא-
 לרוב וכוון

 שכע בשנת כפירארד. סהארוסים שסואל נוכר קלע בסי, א)רקתלטי(.ש)סואל(
 שטיע- ההכם הביאו 104( שענכלום )כ'י שסש תבואות ססנד דספרהעתיק
 .אן(4 ,% ח20 נם ראה 664, צר ס-ב כרך סאנאטפשייפפ בסשעשניידער
 189 פי' רטים של כריואן אבל 4(, )סח*א סורטאגה כתב כן שם'טשטר
 כסרור*ר ורבי סורי דגאון פטירת על יוץנה הצ מ604[מ11מ[( ,ןןן)102
 ארקוולט ת" יסי קורות ספר יארי הרב שע*1. ארר כ'ו ארקיולט"שסואל
 )ם[1,[ז420י איטלקי בם"ע שנים ס*א לפני לאור דאמא אשר סיוחדבסאסר

 יח היו אוסיסו ררב שבידי 16 צר שם וושכיר ,111( ~6נ-48-5016
 )-זפ34 פהעאום ככריטיש 641 סין בכא 1(, קיקת לאה טארקוולטישרות
 דחכס שתקן תפלה ושי בוויל כתוב נסצא ,16ם10ן0ש .8 .34 11 .ק256
 קברות על כשישלכין בטנה לאוסרה ארל ארקיולטי שסואל כשהד*רהשלם

 תפלות פארובה בני פתפ*ים הא: היום ועד ע-כ באב תשעה כעםהצריקים
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 ו שלופ ריושויהי( נזר החכמה עפרת תורהכתר
 וה טויר* הענרת לידי נאתי לא וכמעמ רנריסו( נשלשההסתכלתי

 השיריפ פדרכי ורק נעור א.שים וחרל מננזה ? בא מאין מעכית.לפני
 ואפם ונושא נערר הזאת למלאכה ואור שר נפסוק לו דרך לאאשר

 סעיר יוצא אנכי, נער כי דנר, ירעתי לא אדוני אהה רנר וסוףהנשוא,
 על למם מקצהו איש סט לדרכם כלם ספר, לוסדי מעם נה ואנשיםקטנה
 י לכך. צריכה השעה וכי אתוכח מה ובאמתהטמון.

 עכה קפנם אשר חכסים של נדולה עיר לסקום וצלך-. היא*ולאן
 סידקית8(. כסחם שלי אולם, של סתחו לננו ואםטמתני,

 לפני כלנה על עלתה היא וחשנון, דין ליתן עתיר ויא מיולפני
 ואת נפ ונינה חכסה כל שסופנ ספונ מעלתו נהיות אשר רגששורריםטלכי
 של כברו כחץ יפלח השיר נמלאנת לטדים לשון לי להעת נסקרהלא
 היוצא.ן שיר נעלי וכל נשיר ירו את לווים השם את יפצל אשרכל

 ואשה יונק תינוק צועקים כל3ים נוער, חמור קולם כי בשיר נמשכיןבשיר
 ואף לי וךה זונה אשה מצח ני לבי אל גתון ראיתי וה כל אתסספרת*(

 וטעורר ראשונה ס.נה כ*ת היות חשנתי כאשר הכלם מאנתי זאתנם

 כחיתי אשר עת כי יען נמלאכה כונים לעשות רוחי את העיר אשרקדמון
 ושם ושירות שירים לי לעשות רצון ני נעשה סאז קרשי6( נחצרותהסתופף

 רא.תי כן על וכאין, ועא .101( )168 מעמ ואם קרני, אל נא אשר והננתילמרתי
 ה:ויר לדלתות צירים עשה הפצנפת6( מפר נעל נהורן 1מני אהרןלר,

 ציר עליו ואוסיף הדלת בדק את לחזק אוכל אם אני נם אנסהאמרתי

 תכל "על סשהאה ובעסדי תמום, ולא צירים שלשה על תסוכ הרלתלמען
 היותי ובראותי השמים בסערה העלנו נמררותיו אשר וההססד' הנלייהמקור

 לכי מלאני הצריק, את מכתיר רשע הככד, ויורד הקל לעלותבסאזנים
 כעינא'( לא סכרעי ררכ דפפאנא דנד, של לעומקו לירד לא וה עללדבר

 ארקוולטי שמואל והרב קצינאלבוינין ירשדה שמואל ררב קברי עלסיחזרות
 שס(. .8).54

 קס-ה, ל.נ, מי' למשל ראה תושיה, תחת סקום בכל כתב כ, תשויה1(

קנ"ה.
 א'. נ' אבות עיפי(

 הל4: מ~הות ה"י0 =ן י4 מ2 ,1 ג", גבינב'ית

 חיי ר14ר )שר4לן אחת שנה שפ ולפד לפאדובה דלך שט"א שיר5(

קישדה(.
 שכיא. בסנטובה נדפס 808, איח 2070, ס' אות הספרים אדצר6(

 : מ-ט קרושיןז(



 ואחז השויר דיתות על יושיר וימלוים פם"ר נופ"ח פור פורים כ,שנירק
 ונאב א~ו 5הראותו קלא'( ביה אשדי טייא טיניה רושתיתי ביראאטרתי
 נאז"ק וראיתי אג5 למען 5י יבין שניתי סה ויודיעני ידין ירצח בןאת

 רילסק ושביא וכבר בוהיסן ה יחניני אם נשוו לרקה נח ואוסיף זהסידתי
 את 5רשת כזאת 5כא סצח העזתי אם ו5שמק 5סחול לטכ,ן אתחנן5טריה
 אלקש בעיר בהגה אופיפה עור 5סשא לכבורך היות לב5תי ארעה ואםפניו,
 עס מובים חיים בספר ויכתבוו טעכשז יטי יאריך תפלתי תכון אלעאשר
 אטן. יושרא5כל

 השטץ* יקחמ9( כנסיו יפווש פ'טונפאניינה

 .כב.
 פירארה* יצץ משולל( שמשוןלכטי
 הגיעי לכבודו ו5נישר 5הודיע 5בא 5שטור שפתי טוצא תהיהוזאת

 נרהגדו נטלני אשר חי 5א5 והריראה הנרכה וזאת ושלו ש5אנןהבית
 הררכים כל עם אושר הנרכה ווותה חלכתי, אשר נדרך עטדי ויהיעזרני,

 אושר שסו, יושתבח וטכושול פנע נ5י 5וש5ום נחני בדרך אנכיהטעלקלים
 אתבם ויברך טטצבכם 18ב וישמיעני תטיר יעישה כן לבפח וינחני אותיכרך

 ישורון, את טושה ברךכאשר

 יורה ואם חי ארם יעושה טה העיר וצרנ5תי אחרי פה טאר ליצי
 כי ער הליטנד יש5ם א,ך קיוב ושק בלי כהיותו וטרא נרנל אישסושה
 81שת וכו: לי תתן סה א5הים ה' הא5הים איש אברהם אביגוברבר

 היטזי רבות פעטים בי 5בני ירא וד' וגוונ, טלימורי קצת להטנסבבתני
- וסרע שב5 בני עם ספר בקרית יושיבתי סקום היה אם וושונהקירא  
 5רעוצ איש *ושראל נני כסנוג באגרותיך ופקרני נא זכרני זאת איןואם
 ישראל ויוצטע רנרנו כאשר רגתיכה תקרב הריוצק ירחיק אושר כיעד

-- - 
 רוח, ביה תשדי לא 0יניה ד,שתית בירא אינזי דאפרי צז. בבק1(

 אנ(. בו תזרוק אל ס0נו דשתית בור טטית: תנחוסא דגויוש בלשון?נ0צא
 י'א(. ל*ב )דברים החויט פי,2(

 פ8ץ הקריש האריוולטי סן שמואל רי פשפחהן שפ וצא סשייט*(ו
 סה~ל הנניד בן טרו פנ*ל אבההס ~לכסה.ר שיינ( )ויניציאה גניםמעין

 חורש פחוטר יקר סגוע ולה'ה סנ*ל אשר כסרור בישראל וקצין שרכתשבחות
 בן ה-ןדה בהעת בביתו. בניו את סלסר וו,יה יריה* סים ל הסשו סשמחתופגנים
 ם ל 1 ש ם ן 1 ש ס זש 1 בררך נחמף חרשיםששנה

 עןרה ~זיי רגאה סיר הצקי
 בת סלכה פרת 4לניששי שיר נסצא 238 פ" בריואן .זזסכ4(. ןן 17בם'ע
 לם4. סש1 ן 1 ש ס קש בכס*ר יצחק הבחור עם זשעפחקיס ספשפחת דוד נודרדומא
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 סותו. לפני כאמורנעשה פלוני נן אפ יבפרפ חרשות תודיעני כי לי תיפיכ כאתכם, נמעי פנ*ל
 של1ם. ושסר אשתחוה ולכנודו ולעצסו אדעי נית בניולכל

פונפאנייה.

כג*
 .ן10( )156 אנקורה. ויל פארינצו~( אבררשש כס'לאחי
 סשל יאמר כאשר קדשיך דנרות אפך רוח חן, חכם פידכרי
 וור עודנה.'( היו א ל מאשר כוששו אם נם פובים היוהקרשניז
 כל לכבות כקרכי נסים ויבאו טלכי כעס כל הענירו טראידם חיוו1דם
 וטפר הא2ת על טורה נכודו ראיתי כי הנה, ער בו שבן אשר אףחוון
 הכפי כאסרת כי אף ירוהם ועוזכ סודה אמרתי קהכ ת5נותיו עלי לאכי

 דברי סתוך אני רואה אבל לרצות, ונוח לכעום אני נוח וסועצותרעת
 להלל ותשבוצת וידאות הכתכ על נהע~ת ני היית טשפה כי .כנודך,
 היתה לולי אשר וחרולים קמשונים נל1 עלה נאסת אשר כתביולשבח
 כל ואין סתעשר יש כך כל הארכתי לא ידים סנרפה להתנצלתשוקתי
 כל כי ולרוסם לפאר נאה ולך ורוסטת הגדלת לי כי רכ וויןפתרושש

 אם כי וסתעסק, סוחר אוסן ידי סעשה וה אין יאטר כתבך על ועסדהבא
 אך יחרפנו, מ שאין נסה ארם הסשבח וכל אוסנותק תורתו אשרסאיש
 ואשלם עברך על ]2[ תעצוס ויסף וסקובל* וסתוקן ויפה מיב הכלססך
 בר. שלום וארברה עוד לראבה תוסף ולא וחסשה ארכעה כפל תשלוטילך

)2ו4*
לוג*ל.
 בכלא יקיך, קרם ולספלה רשתך, לסעבר כי, ראית רבארעוא
 אחרנין בעיברין לאחזאה השתא יכילנא לא חובא עלוי ראית כסהראיכיל,
 תרירא לפנרע לך דכשר קרסי נלי וכען פקיד, ראת פקורך לם*פרברם
 כתבא דיפנסת שבתא בכל לך דאית איף לשלם וצינא כחהא תלתאסותב
 את רחיס כי דא וכל ריל( אצבען לסחסי את צבי ראטנא יקיראסלות
 יהא כרין הכי אי רילי, נסולא בנין ולא פיבוהך בנין רנא סקרסתלותי
 וכדין סברך רבא שסיה יהא ריז יוסא לכלנא שלכא כי לסנרע לךשרי
 ולכל דנוני, לותך שלסא יעביד. מותכיה, בדום שלסא דעביד לטאןאוריך
 רד41ר' לך יריע נפישין כסילין אפני לא אי נרם נרפך, תדעת דחפיןסאן

 אוחרנין זוס[נין ראסרית כסא הרין כאתרא הרת פתנם כלים דליתנריל

 כ: ס" ראה1(
 .8~4( 5415 סי )ראה דקדסומ סשל הנ)ךא דספר אל כמן כנראה1(

 4. נץ סי- ראה זוע מאמר שם פצאתי לאאבל
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 ישסעון רלא לאו הרין, בלשנא אלין פילין כתכית ראועל
 יופא שפיר, פנעא שינייא רבנין להשנייה נדיל כרם סרוסאו(,סלאכי

 ~[ נתי ראתיא בשנתא רשמיא ונסייעתא חרתין לבושין לי נזדיחדין
 עטיק כי .אוף. ושנין דירחין יוסיא בסץש יהא סה ]לסחון לטחוי לסיזלאנא

 קזלת-ה רעיא כולנא זייניה תלא ביתא דטרי ובאתך נר0א: עד0נתשא
 ה( אסרן סליקי לרא דא נין רעותיה ]אלהא[ א5קא יעניר רא נכלתלא*(,
 ינציריה ברך פקיחא וליעקא סנ*ת אנתתך 15ת וסגדו אורקפו דיליהנש5סא
 בריכין. יהון ובריכן ויפנינך יפשינך ראבהתנא אלקא רבוני, ולותךטאריה

23ה.
 כאנקונ.ה לואנפינו סשורר א' לחכם ש5התי ט5יצה כררךכתכ

 ש%(.נהיות.
 שלום. רפיזא נכללחכיסא
 5י נתנו ושועים, נריבים רקיעיס, נס5וני נעים. וסה טוב טהרגה
 סעסיקים. חקים חקקי חוקקים שם מאין טמעטקים. מסרחקים נבואישעשועים.
 עשר תבונה. איש רוח ניקר טקרי את נסקרה נהקםת תורה שלנעסקה
 נלותי אחרי ההנונה. והמליצה השירה לסנה. היתה לו בבינה. לוירות
 שליסה אכן וטשענה. סשען נהכטות 5י 5~ות אכטה כי עדנה. 5יתדףה
 כרוש אישור, קרפת הוילך פנה. לראש הכונים נהרו אכן נננה.סרע
 ד נלבנק א,טר ארז ותאגור.תרהר

 נחכא, תהי לא הכלים אל רבוע ודרה וחנה נאהבה נא. אנכיהגה
 כטרוס. הסרום צכא איש ע5 לפקור ישרות* לא שורות שירותכתשורות

 כל על ליה4(. אנס לא רז כל יפכון. ולא יפכון יכין ישכון סרוםיםסרום
 ודגקלונ הנכנר והשקה יעלה. ססנו החכסה ואד סלא. רעת רוחנרותיו

 אוריתא דטרח מרבנן צורבא רהאי עליה. קמסהירין רנא רנבראועונווהי
 יעלה. לא יהורה אס להפלא* אין ואת ועל ליהף(. ספרחא רקאהיא

 כטטהרורי ס5א אחריו לקרא טנתי אין כי יכ5ה. 5א שכומו כ5ו5ספר
 ינון. שסו שסש ולפני ברכים על בכרוע אפים לו להשתחתת דקפילי6(

 ארסי. בלשו( סכירין השרת סלאכי שאין וכו' יוחגן רן אסר : דב שבת*(
 את לשב טכרח היה או4 עליו באו רעות מארעות ע.ב. פ'ר בב*ם1(

 באה, כיוצא אוביתו
 עמי לחתגרות רצה אי ליואנטין על שיר: נסצא 340 בדייואן8(
בשירים.
 נ"ט. חולין*(
 הוא אורייתא ררהמץ פ-בנן צורבא האי : ע*א ד' תשית המאטר עפץ6(
 ליה.דקטרתחא
 כלס.. וססמרטוטי מילי טטהרירי : נ"א ברכית6(



 כי תוחלתי. ואת ומשמרתי. משטעתי מחיטבתי. כותלי אחר עומר זההנה
 השנ שינ ולא לי ררך אין הקצרה. דעתי וננאי רעיוני. לפני נלויאמנם
 ולר לה אין עקרה. דעתי ותהי נויה, עלי תופע אל ושידה. מליצהישינ

 בתורה. אב לרב לקרכ יערכ לבי ואיך הברה. קול אם כי כאורה.כחשכה
 טנפידינןו(. של ממה נהררתפארת מי והדר. עוו שבם ועפרה. נור לשכל וצבחבורה. ארי המשרה.למרבה

 כטעשה לעשות מובו, ווה בחובו. מטון ארבו. ובקרבו לדבו. מבואלכו. אחוי נסונ ולא יתבוה. כי יח!ה. ובצרק וה. כל עברך ישכילרגה
 נטוכה. סחורה יחליף וכסוחר דכא. עד קטן כרנ בחכמ3(. לויתן ימשוךהציר

 אנרתי היות כל עם אני פובפח כי מלוכה. ודברי וםרנליות מובותבאבנים

 ורבר סיוסד מענה מלאכה. פרם מאתו עליה לקכל הפוכה. בלי עונהואת
 הדם יעלה הסרפר ותחת ערוכה. מליצה נרוש יעלה וגעצוץ ותחת~כה.
 אוכל ובוררים הנבורים. הברים הנברים דגנור.ם. שולם. דרך כן כ*טתווה.
 צנון'(. ולא חורת לא שלחנם. מעל פמקו לא למוונם. פסולתטתוך

 נרכאיפ. לב להחיות דודאים. דשאיפ רוח יתמ באים. ינרםוגה
 ואטיץ אציץ ציץ. יציצו אלי פרוח פרח יפרחו פרח.ך. פרחידיחי

 פיץ_

 וא! בסורפ. נפשי תבוא כבודם. מויו ואתעננ אמוץ. אסצפ מאומץאמץ

- אקריב נררפ. אהיה לא אנינם - חמאת שע.רי יהיו אם   לכפר 
 בכל לארוני עבדים. נעשו כליותי כי יפורפ. בעפר אשר דבריםבעדם.
 לא ורויר. ידינתן כחבת רביר. נם נור להם יעטוץ קרקרם על -טאורפ.
 ואמנון*(.כתמר

 והוא צאנו אנו ומרטעני. מניענו ויושיענו. קוינו וה אלהימ.וגה
 כרצוני. יטים ולהאריך להררך לברך האברך. לכבור תפלה אשא לורוענו,

 וכרצון ארוני ורצון כחפץ להצליתו אפרנו. אוהל וטישור בוצלוהליטע
 וננון. בססות יצל וכלנו נואל ישלת ולישיאל ששונו על הטתפללעברו

כו.
 ן. דל* פארינצא אברהפ כם' אהי היקר מות עלקינה

 עצב להמינ ספער פועה סרוח לי להרויח רוחי נחני בררךאנכי
 להשחית כינן אשר המציק חמת כבא וצולח אשר מבשרי ומאפרמעצמי
--

 כ.א: בשלח תנחוסא הוא, סנפיריגון של הסטה בשלח: סיף סכלתא --נ(

 היה. סספירינון שלהסטה
 כיה. ס' איוב8(
 ולא צגון לא סשילה:ם פסק שלא ורבי אנטונינום ן רב פאפר עפ.י8(

 ע-ב(. נ.ו ):רכות יגשמים ביסות לא החפה ביפות לא קשואין ולאדשרת
 י.ט. ה' אבות עט"*(
 בח.א. הדיבור ארחיב הואת הקינה תסונת על ? כ' סי' לסעלה ראה6(



- נשלום, וימח ישכב ויהלום. ספיר עפרת ז-ל אחינטות  בנועם לחזות 
 עם כפריו וטחטריו נפעיו ורעיו על ולהתהלך לשופ והכרסים השרהשיח
 על חוננים סתעננים והפהנים המצפצפים צפרים שריקות לשטוענרדיו,

 הארץ1( עונרי וזטר ותאו ודיושון ואיקיו ויחסור וצניה איל לראותהשרינים,
 ימצא כי ישישו הישונ טן רחוק העופדים נחלקם ניל אלי השמחיםלשטוע
 עולם יפות לונוד העירני עיני ראו אשר נל נניתי בהיותי כי יעןננר,
 נסעפ כי ער פאכים היו אשר הראשונים פווטים העירני שטעתי אשוונל

 לנפשי טרנוע לסצא חשבתי עיכ - הלכ טן י2שתכח שלא הטת עלגזרתי
 על וירי יככר 2שיהי טרי היום כל ולא כצרה לעתות אעלים אמרתינאשר
 ?לו נאחו רועה רואי וטיב עינים יפה 2שה וארא יצאתי, היים ויהיאנחת;
 אם הצאן טן נאה רחל*( ווצה וירא עיניו וישא וישנע ויאכל לבטחושקפ
 לקראתוע שמח וסקפץ טרלנ טים אפיקי על כאיל אותה ונראותו היתה,השה
 וישאוך השה את ויקה נא פנח ראיתי והנה נ2שטחתו. סתעלםועורני

 נשא הערר כל שעתא ביה הזבח, את חוא ינרך כי המבח אלוישהמהו
 כאלו ותהים ב2שיחה תדיד תחיל אנויס עלי כסבנירה אטו אטנם ויבני,קול

 זה רנרך תאטר ופן להנהם, טאנה פפה כי שנריה לרפא תשיע שישי
 כליותי אטרו אז היה, כך העכודה, היה5(, לם2של אלא נברא ולא היהלא

 לאנל ותהפך לנו קיה לזה וכדוסה כיוצא פצאתמ אשר הדאנדף( אתזכרנו
 רוחי ובמר יער וענפי צאלים נין קשת כטפחוי טרחק לי ואלךמחשבתי
 ואוטר, שיחישפכתי

 יהלך מה ואהדלה להניא, אין נהטה כי כאבי, יהשך לא ארנרהאם
 דצא חזק רופא. ונפקר רפואה 2שנתה צרי. אפפ לי אין רופא כימשנרי.
 ואתטרטר, טר טר אם אוטרי( לא אם לי אוי אוטר אם לי אוי רסועולא
 הלנ. לשון הקולמוס עילנ. והזפן עלוכ אני האמנם סר. לי פר הכל עלכי

 3אין שפך ידוה. בשוי סשטן אשר הוה. דוע הזטן לי אאור נאאלכה
 ותשסע וארבר. השמים האזינו אי2ש פח אין ואם נדצרי. על ואבכהאשורי.
 נהלקח וצוחוע יוצאת ?ל תרים ונרחה, פזורה צאן ואם אחבר. טיליןהארץ
 ק2שתו יררוך ר2שתו. ירחיב נרר. יפרוץ עת הרע הטות יעשה טה הערר. טןשה
 שיניו בלנותם הישרים על וק ותוחלתו תפארתו עתו. בלי טאתוויקח

 צדיק איש יראה כי יזרוק*(. קליפתם יאכל תוכם חלד וטיושביימרוק.
 אשר הברה קל הוא שבפסוק( אקו )בסקום ואיק'ו ה'. ,*ר דבר,ם1(
 האכיים. שיד וצא הארץ שבדי חסר 0(ש באיפלקיתנוךאת

 הסת. אם נם 'שהיתה אפו שם הי8 רחל2(
 רוה. סשל צלא נברא ולא דףה לא איוב טיו: ב*ב עזפ8(
 *(. )הערה ו' טי' לסעלה נם זו פליצה*(

 )ר.ם(. זרק קליפתו אכל תוכו : ט' חגינה*(
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 ישכנו ורוצעים אכרתו. ע5 ישאוו יקחהו בנפיו יפריש תשוקתו, א5יותטים
 לני. ונעצנ סחרחר אם נתשי(. של נעמיו ימותו חש. לא אליהםארץ
 ישם כי טעליהם. צלם סר כותתי וכל ני. נגעה אלהים יר כי לחנם5א

 וטרע א5הים ירא וישר. תם הויא האיש והיה מהם, אחר ומת יחריואחים
 אתר רק ישונ לא ולנריות, לשמים אהונ ותחתיות, עליות טלות לוסר.
 ,צחו. נן הילל סשסים נפלת איך רואיו. כל נעיני חן ונושא נואיו.מכל
 חזינא, אנפך כר לעיני .ן0!( )118 אטר מאן צחר. וצמח חלנון כייןויוך
 למששה הנעיסים פניך נתן מי נכינא1( קא נארעא רנלי שופרא האיעל

 איה והפותמים. השרים בין עפים, נריבי נין רנריך איה כרמים.וטשפח
 ומזימה חכמה ט5א ום5ו5ך ארצות. נכנדי פוחרים ני! רגמרצותאמרותיך
 וגשאך ונאמונה. לטרש צנור בצרכי נעסקך האמין ומי התמימה. ה'נתורת
 מסני יציל ולא נוצר, לכל טנעי המות היות ועם וקינה, נושפר כתפםע5
 תנכה נממתרים ונשיא. חכם יהיו שם הפשי. וענר וגרול קפון ומנצר.מעוז
 שניתיו. מלאו לא בשר. הוא נשגם ווסר. קיץ נפרם כנכורה כינפשי.
 כי זקנה מרונ ליחה. נם לא ועור עינו נהתה לא אנותיו. לפרקי הגיעלא
 נין כשושנה נגנז רענן. עור ועלהו שאנן שלשים נן נחור כחו. נמובאם

 פריום. תמצא ולא תינוש יום. אוררי יקחוה השיחש. אחר על תנוחהחוחים.
 יצא כי תשם, איך והארמה שם, היה מה לאנקונ-ה היה זהסה
 עוללים כניך אחי אחי ושכני3(, אוהני להרונ להשמיר השם. מלפגיקצף
 עקוה שו-י ותהי כ5ם, טות ורנית טפהת אשר כשכ5ם, ונרו5יםויונקים
 וישב הועה, דנתה והגה רמעה תויל עליהם תמולד'(, נחילה ולר להאין
 על וצועק מרנר זה עור נעלה, עפרת חיל אשת יולרה לה. ויקחאחור
 הן ויאסף. וינוע יומף השליפ פעלים רנ ננו אל קשתו. ררך ווצהאשתו.
 אכויי לו. נוזלים רמעות מנכי רוחץ לא עור אנלו, ימי שלמו לאעור
 עור מי אראלים, מר חוצה צעקו אז יוירה. אליו וירר הרה, ירו ירחםלא

 חשנ אשר ועת ערנ. יתן מי תאמר ננקר חרנ. תאכל הלנצחכמשולם.
 נרול אז מעצכון. ינהמני זה ל'6(. עתה תמים חתן כי לי. אלהיםירך
 בא לסות ימיך קרנו הן מארצך. לך לך אנרם אל ה' -יאמר הכאנון.מאר
 אלסנה, ואשתו יתופים קרוניו היו הכניר. והאחרון האניר, מעיר שרירקצך.

 גחש. של כעטיו סתו ארכע : ע.א( ייו )כ-ב עיב נ.ה שבת1(

 : הי כרכות48
 הקינה, סהסשך כנראה באנקגה קרוגע כסה סתו טעשים בחרשים3(

 רהש~שי יוסף, בנו היה השני כגה, עם לרתה בשער* שרי האשה טתהראשונה
 והסחבר. אכההם אם היא רחל זו, קינה עליו קונן אשר אברהם הרביע'יהודרע

 ו'. ו' אעב*(
 ל-. אתה רסים התן כי כ"ה ו, שסות הכתוב ע1.8כ(
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 על 5ה. נגחם אן ואבלה כאבה נדל ני בנה. על מבכה רחל כלנהועל
 ברא,צ כנרגרים נשארט כי ונדכה. נשבר נלכ בוכה אני א5ה 1ע5אלה
 ריההא האי כ5 האילון. פירות נלספו ושטיר. אףת נסקים אתיצנאטיר.
 הררי(. ולא פסירא יגרוו. אחי הפקי כלן. על עלתה עלן1(* רחטנאיתח
 דעת ננר אם תגחוסין. אקנל איך כי רחפים. ע5י נקשו וארץשסים

 יחם. ו5בי אנחם איך וארבעה שלשה ועל בראשית8(. סדרי נשתגואטשית,
 יפים ובקעות, והרים כקרבו. ואשר יער עצי נו. אשר וכלהשרה

 שטעתי אז ליטרה, וזאת גזאת נוותה ואם השסעתם נא אסרוונבעות,
 מי שרי, אל י נ א ויען קראני. אשר וה ר~א מי ואומר יהודונ קוראקול
 או אשה, או איש שיקו זה וסה י*(. ק י 8 כה. אראה לא ואדם הסרבראת
 טאנתי כי סנכיי לע5ות הרנזתני לסה סה הוף קול* קו65(. או שרה אושר

 לא חוק חוקו. חקו* את עלי דוע םות יהשחית אנחם ואיך נחמ!להנחט.
 לעסל ואדם ר. נול הגולר. את ורואה תבוטת איש מאחי הפרירני כיפוב
 פוב וסה ת, ו מ השלימות. וסה ימות ואחר נתסימות. עלמות ינהנוע.ולר.
 וקרושים סות אהרי של י"'ך-"פיכ שלי ופישראל. סקרוניו נמעו אחרילו

 לעוכריו. שלאחריו. סה סכל ורך שלפניו מכל קשה המותאמור6(
 הכאים מוב ל0ת יהיה אם ואף- טוב: טוב. לחפידיו הטתה א*כלדעתך
 יראוהו'(: ייאווו. לא ועוד ינכו לא ולטה לא: לו. יספדו לאאחריו
 רם: אכ אנרם. אחי נפש יאמוף סי ובכן כן: שכן. כאשר לשטןבלכתם
 סנוחהו תהי ואן שרי: די, הקשה לצרתיגו ויאסר ינחסט מי קרוניוולט
 לעד. הסתים יעטדו ינחסדך שי: שי. עס ודד נאמן אנשים עם היחיען
 מי יבא: יבא. פובה בשורה מפזורינו אשר הפלאות קץ סתי וערער:
 בסוךה. יהי או כוש ער יתסהסה אליה: עליה. נני וסועטי לפרותנו-בא

 בשסעי אמן: אסן. אלהי ינחסך כן נחמתני כי לה' את ברוכהמהרה:
 התשובה דברי כל על יחד ונהשיני חרא כשעה ואשתוסם עצסי עלעסרתי
 לעוכריו אל 0ות נולד חוק נחם קול שקו אני יהודה או0דיםדאיתים
 מהרה אליה ינא ער שדי שי עם אברם כן יראוהו לאמוב
 יצמרך אשר כרצון יעשה הכם אסר: אושר חן מכם פי דברי ואזכוראמן.

 וב. ל.כ ייה1(
 ע"ב. ק-פ ב.סי(
 ק.ב גע ש_ת8(
חברה. י וסאסר סאסר כל אחר שסע וכן )0א(ט( י-כן = צה ואר(שה*(
 קכ*כ. יכסות*(
 וו. אחר וו פרשיות שלש*(
 נסחקה. אחת תינה7(



 עור שאתי ק1ל, ס0ר ישינ לא קרה אשר המקרה כי ונם בהגרח,לעשות
 חנרתי(, אשר בהשירים הכתוב )ככל וכו' ]ננהם[ ננם אספו וצפים ? ואוסרסשל

 ענר מסר, אשר סמפורו על בשר~(, של קופה סתוך נוהםאר,י
 סר. ולסשסעתםהמכסים

כז.
 ו ויניצשה, טאיטם,( יצ'ו כהן יעקב לכ'םכתכ

 סמכיריו לרסקר ידסה יוקשים, ב0מ נלכדה כצפור ואהיהשקרתי
 בתחתעת שקעתי כסרר שלא עוסתי אשר עצטי נכמד לא שכחוהו,והטה
 שסחתי דאש עיה אח4( שת חכלי אפפומ אשר ססעלתך נסתר ואיןארץ
 הסרש סי הוה הוע הוסן סי נפש עד טים באו כי עד עיני סחסד31ל

 הבאר וצמושר הנהר הסרוחח הבוכה כי סוף להם שאין מיםהפאררים
 פנעתי התרעלה כום קבעת את שתיתי ביל טכל וסנער ]1[הסנאר

 פים התנחוטין תורת מים פוצרים למים צסאתי אשר וכעתבפצולותיו,
 ער פה פוצה ואין יעסודו סנגדי ורעי אוהבי רברי לנחסני סדכשהמתוקין

 לא ראשי עכרו כואת לעת צוארי עד כם ואכוא שבולת, שטפתניכי
 ישראל. עמו הסנמם תסו לא כי ה' חסדי אם כי לוצעיל ולאלעור

 וצא אתה רעי סכל סלכם, הוא אתה אוהבי סכל אשר ארוניואתה
 יכש למנחה, לב. הקרבתי לך חכרי וסכל ראשם, אתה דורי וסכלנסיכם,
 לפה יד שטת דגאהכים נתניך פירות א,לק נקצץ הנעיסים דבריךסעיין

 רבטחה, על הבמחה שהתניתי תנאי שם עידני כי סלבד מענותיך,נסתתסו
 רוצים ביר מפרים לסשלומ ימר כרתנו וסכופל כפול וברית דבור עלורבור
 רו-ש ויקף עלי*( הנלנל בנה אשר שתי, אמרי כי ואף ירו, כסתנתאיש

 .וסה סאליהן, ולים והן הכלים אל התנאים החכאת הואת המדשהותלאה

 פנים וה אל זה בראותם אם חכותיהם, נא איה אם כי השוסעיםיאסרו
 הכל דבר וסוף ונשסע, נעוצה ונשלמ נכתיב לאסר עתק ירברו פניםאל

 אהבתם, תנוע ובנועם חבתם, תסיןצ בנםעם שחנתס, תפרר בהמרדםגוצסע,

 תפיץ סערה והנוצות 14הרנרים רברים ברבר תלויה שהיא האהבה היא זדה!
 אף לו יהי לא נצרותיו אם האוהנ יקיה וסה הקדסוני6(, סשל יאסראותם.
 כן לא כי רעהו, את לשלום יפקד לא ובסמחתו אוהבי, סאת נמסהעורת
-

 טתוך אלא תבן של קופה סתוך נוהם איי אין עיא: ל-ב ברכות !(

 בשר. שלקופה
 סי' כדיוא; רק את- בפכךם שטו פצאתי ולא ל' סי' בסוף נם מכר1(

 שעץ. תסח יט שנפטר סאסטי כהן וליקסן נוכר268
 הקורסת. בקינה הנזכר פארינצה אברדם יצא8(
 2(. הערה י-ו טל לסעלה )יאה אצטגנינות*(
 2. כ,נ, ראה סצאתיו. לא*(
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 מפני 1להשיכ הככוף ס6ני לשאול אחרון ואני ראשין אני עטדיאנני
 וברי כי ואס בצרתפ ולראג אוהבי נשסחת לושפוח *ן10( )188היראה1(,
 בו. סאשר רק חכלי *הק ולא בע*8( לבא רחמגא ופוחזיטקריקים

 כסלאכת פיזד ככורו וףות כל ועם לעכדיך כה תעשה אלואתה
 כנפש העוכדו לעכרו רות נחת לעשות וישעה שעה שיעור יננוכ אליוף,

 לשלם אשלסה נדרתי אשר אלה. צרותי סכל לי ה' ירחינ אם כיחפצה,
 ווסים. נל דנק אח אהיה ולאדוני שלם, נלנ יטלוםוניש~סי

כח.
 ! שלום ולי-ענה3( ראש פורה שורש תכונה חופר סדע.סמע
 פוכתן שאין הרגשעיפ וארורים הנעים ככתכך נכואך אתהכרוך

 יטים. נעשר כאטוחתו עננו אשר אחר לי הכיאו אשר הגוי הואשליסה
 ויטיסהו, הלכ  יתיכו  ור*גות לעצכים עור לי טה ועתה כאהכה, לחפץחפץ לני ועת זסן לכל האמנם פעסים, זה השינותי עתה כי התסהסה לולאכי
 אזעק כי נם ישוכ לא קרה אשר טוור כלתי הסקיה סנים כל עלכי

 צרות כפעלך שסחתני נחסתני עתה נם וסה ועא ככר שנעשה וסהואגשוע
 כעלוקה כוחותי כי ותחויר, תוסץו כן הוצאתני, טסצוקותי הרחינולככי
 הארץ חונ על היושנ ואתה ארנן. ירך וכסעגשי נפשי צסאה הב, הכיאסרו
 תעשה וכעוד רוריעני תנקרני כי לכקרים חדשות האיצות לנל רואצני
 וסכופלת כפולה פוכה לכתוכ סהשתרע זסנך סצע קצר אטרת כי כרוחךכה

 לא אם אשם עלי תשית נא ואל אנרא'(. צערא לפום כי לי,תהיה
 אין רק אסרתי כי ההסה התשונות לשלוח לסצותיךהקשבתי
 בעונותינו אנחנו לעכרים ועכרים הללו נסקוסות אלהיסיראת
 תשען אם בינתך אל ואתה ח'ו, רנרים עלילות עלינו יושם0ן

 *בוא כי הזה6( נוסן שליח ליד נססרו שלא ספתחות הם אלו כיתנין
 עכר שקנה וסה שלך, ושלי כי לך רגל את אתן אז נתראה ופאיפיוט
 אות וכל חסצי, כל זה כי וצאה הנעיסים רכריך צכא נא רכה רנו,קנה
 תשטע כי אהכתי ארבה, כענותות ננפלטך נפשי לקגשור אנףץ קשרודנור
 תעטטרך היא הי כרכת וינרכנו יחנט והאלהים כחסדך, חנני תחנוני קוליאת
 והשלום. טוננכל

- - -
 א'. ב' ברכות פשנה1(
 קץ* סנדייריןט(
 ולענה. ראש פרה שרש ו יץ כ-ט דברש ע.פ8(
 פזע סוף אבות*(
 2(. ר~רה 48, צד )ראה הגוצרים רת על תשובות אל במן ספק בלי6(
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 .כמ.

 קוניאן'(. יצ'ו עפנואל פ"ר יומףלכם'
 רמיה לך כי ראיתי הלום וגס ז לאוריתא וחילך נחילך, שלוםיהי
 לבא קדושר םטעין להושקיף חמר עשות זכי אשר יען ולושכלך,תהלה
 פעין אל קעל,תה מהב_יכה ברכתך בשורת יי את להביא הצורים,3נקרת
 לופר נוושא לסומא נעיני וצא עםל כי עד היום כסוני סשחת ופקורנרמם
 %ן . ; . ושבחיך לשויעור קץ ואין קץ ראיתי תכלה ולכל נעים כילקשמך
 יעטח, בעסדם לצאת פחפט פיה על תהפך אם קרים מים סלאנה[ [0א)6
 רפרך( שבחי לכולוצ טייפתינוצ לי אפרו תה~חוך םיוכ כליווף אלצוניכן
 כוצדאה *שתיקה בלבבך תאמר פן יראתי כי ולולא נשתתקתי, כטעפכי

 גפ אני אטרתי אכן החרשתי, כבר שופהי5( נוצראה לכו צונםדמיא44(
 וכרר חיושנ, םעשה נושנ רוח ו*קשנ יושטע כי יחושב כמיל טחרישאיל
 נושיא ועתה פנעת שידו םעם ער אה:ה עמיס יול רוחו ישכ ולאישב

 כסות על וידו דופק דורי וקיל בשקומי, ושיאל ופלד כבורו ע5וצסחל
 אל היוס ואניא לי היתה ואת ? אננא לא ואני דבר האלהים איושהמנעול
 כבודך של ישוע.ת ממעיני נששון לשאונ השוהם ואכן הברולח עיןהעין
 אות וכל ונופר, אשכיל רביר כל כי לסקריני ?אלה לעשות פניךיחלות
 הראשונים על מוסקש ואלה נסור6(, לו אוסרים בסצוה והסתחיל לי הטורצרור

 ירעתי כי יום, יום נליפורכם יתחדש חדוש איוה גררא אננלוצריעני
 )צור צונק טשפחה. שם וגס פקום שם רצא קוניאן לכונו. ,רעתי לא1(

 בסי'  נוכר קונ-אן ישראל כ~ניאן, ישראל בן ונפתלי יוסף הוכיר 259(געשיכטע
 סבני סיסן באותו נזכר אשר יוסף המפואר נם היה וכנראה קליז ובסי'פ'ט

 הנ-ו סקולאן ישראל כסר "בנישואי שיר יש 1 1 7 ס" בדיואן קוניאן,פשפחת
 ע-א. ל-ה ישראל פקוה בס' נוכר קוניאן יתרה שס.ט". שנת זונתו יוסטהוטרת
 סושבו. סקוס דמה שם רק קוניאן טשנחת בש0 נגךא לא כנראה שלנו יוסףאטנס

 ה. קער להשלים תייך נסחקה אחת תיבהפ(
 עיב. לי: ברכות*(
 וש"נ. : פ"ו יבסות*(
 ר'. ר' אבותי(
 מ.יה ש כילקוט נם )סובא נסור התחלת ב': ס' רבה בראשית6(

 בשם : פ'ט( יטא אליהו וטרר ר' ח' ר' )רבר' ג' פ'ה רבה בראשית קט(,רטז
 בגיו ואת אשתו את נףבר גופרה אינו כסצוה טתחיל שרץא פי בל יוחנןר'

 כולה, את גוסי דצי בפציה רוזהלת אם ו ו' סל עק: תנהוסא :(, י*נ)פוטה
 : ע"ב( סקש ט' דף 8"א וביצה ע"ד ליז דף הש פ-י )פסח.ם פ"ב טוף סנלהיר'

 בצויתו אבל נסור(, )פי' סרק לו אוטרים בסציה שהתחיל סכיון יוסה ר'אטר
 ובסררשים. כנסרא הסאסר נסצא לאספש
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 ומירך הכל טידך לטתוק כרבש בפי יהי תלטור צרינה ת*ח שלשיחתן
 אחרי עסי רבר ארתי יוסיף טה אשסעה ער למילין קץ ואשום לךנתנה
 כנפשך קורש נאוה וכיתך אל הנלויס .כל 1*מי ימיך יאריך לאלדי,סלה
 נין ככתינ וכף. תהזה )בעת שלום. ורוב לעולם יתן לא כלייךואל

השירים:.

ל* .י- ויניציאוע י~ז קלירלי1( אשר לכ"ם-

 הב4ית זוכר ארוני אתה ברוך 1 שלום במאמרו וקיים בבריתונאמן
 וי4נך עליון פפי סבורך העליון שמך יהי להפדב וטרבה לאוהביווהחסר
 הארץ. נויי נ5 עלעליון

 לר*את רנים פעטים יררתי נטהשנתי הנעיטים רוריך אנוז ננתאל
 אשטל עננים אשנלותיה הבשוילו כי דאיתי הזה והיום אהבה, גפןהפרחה
 אל ארץ סשמים מביפ בשפלים םשנית כבורו היות בחזותי לי רוריהכופר
 כרוו'( נכיני קול קולי יתן ומי כטוני. הכפלה מוכה הרפיון ומשותרך
 ועתה לך, תודות אשלם אהשוך אל נברון אקדא והזק הולך כשופראו
 אמריף( להשיב ברעתו יעלה כ* מארי8( עז ומה אנרתך טרבש טתוקסה
 לי צר ירצה. לא ווא סנול בו סום כל זה כתבי מזבחך לפני ולהקריבלך
 רווח ליתן כל אין ולרש עטי להרויה כאת כי וארוני אהי ע5יךפאר
 ותהת .הוח יצא חפה תחת כי שלך כפרקטפיא הפסדת באהבה הרכקים5(בין

 *צא לא כי וכשורה נוונן כבדיך אוכל לא האסנם כי סרפד אעלהההדם
 ונבון חכם הרוח לאיש להביא תשורה תצמח לא וממני יקרה, אבןסעפר
 זתרית של ולשון פיו יפתה לא כאלס כאטת הייתי וארע נער אניכמוך

 כי עד אלמים קשיס תעעוית בפי היתה אגרתך ת"( נל פ נבי עלרקשורה
 לה טותינ הוא בי ריבר ורוחך הכל מירך רעה אם היא הפובה זאתמלתי
 אתה תוץ טולרת ולא בית כסו5רת ותרצה תראה לכן להז( מפרקיו1א

 ,98. 94 אכנים 145ת ק4ר4 ויהורה בניסין לץ 5ץ לקח סיז ראה1(
 שם אם כי סשפחה שם אין ייח4 ,%1()( 78 )הפזכיר שטיינשניידש-לרעת
 רחק. חה )"א15א(האם

 כרח* גביני קו5 שומעין היו סירקץו ע"א( בז )ישא ח' ג, המיד1(
 טארי סתוק וסה סרבש סהעק פה * ףח ייד שופטש הכתוב פי על*(

 נרול. דבר כלוסר ש יבא 5א )קרודה( קאיי שטטנוורל
 הדבקיס. בין ריוה שיתן חם לסורך שיהצ ולסדתם עיב ט"1 ברכות:( שירינ צל אולי אסריו,*(
 דגסרא )עיפ האנרה היתה בה או עליה )2ןח186( טבלה סן סבלת8(
ביוסא(.

 קס.ה. שכתז(
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 מלוקט אני גס אחשה וטדוע עבדך, עם לדבר כבודך בענן שיררתהוא
 הלא ננלוהו את אנלה אם ואף תו8ר, לא עצה נשפתים נרותהנרית
 .כ? ידעתי . ואת ולמען כי ישטו ולא ירמתי לא הטה סאוני, לעיניווא
 כתני כח ינרע ולא יפפל ולא רבתכ פ,שע על וומנר עון גו,שא ארונייהיה
 נ8התי רק דיו, פפת 4ע פ1שפ11ש או נרר לשון יתור או חסור סהמתוה

 נעיניך ייפינ אשר אהבתט נח וטוי לתועלת גדר,ש יהא ,שרוכלכידירתנו
 עור תמום לא כפסמרות חוקתיה מצב* באשר ולסעדה שתה להכיןפלתי
 יפעתך פני אל לנו אלה רנרי תדרנה לא כי אדעה ואו עולם, ימיכל

 ההו,ש ואיזה עליך אלהיט הי נועם רדכי ברדכיה ירכיך את 3אוידיעני
 שת לתת נו,שא לנו יהיה לסען רעלסא במילי הן בוה הן ועולהצומח
 לפושא לאדתי יהי אל לעשות, יומנו כא,שר בעים בושבתו שבת סייהנרית
 השלום מפני ,שואל ולכל יצץ'( כ*ץ יעקכ כט וצחמד אל שלונף אתלתת
 רצון יהי לקרא'( ועוד יהודה כנודך נכתנ בא יאשר רגנוד, ספנילה,שינ
 ההתיסה ססני אכן פ.ך אמרי יכנו כחכסה ידומעי כי כונתו לפרשפלפניך
 כל וחותפ והטתנ כחתימה, ונתינה אחתום לחתיסה, ,שהנעמ וכיוןחתומה,
 ונפש כגפ,שו ושלום פומם לחחם אדוני את ויחתופ יכתונ עולםיצורי
 כתונה ננודך כסא רסות אשר הש'ן תושרי כ' נכונ8אני' וחותםרגותנ
 תמיר. לנו עלוחתומה

לא*
5תל.
 סשלוס ויאסרו ינאו קול יתנו לנני סורשי הנעיברפ רורך עפאיסנין

 ונכל יפריח כחנצ5ת כנורך סצנ פעם פפונ להתמשר וסתאוה החפץעברך
 אשר כסרינות שרתי מהעיר פרירתי עלי היתה קשה יצליח, יעשהאשר
 נפושתי אשר ע5 נסו ונזוי, קפן כרך אל טסנה ובואי כקרנונ יו,שנאדוני
 בע5ות מאד הכאב נרו5 הכ5 ע5 אך לברי, אנכי ואותר גופא פלנשפה
 החכמות שן נהיכ5י העוסדים נין סה5כים לי היו אשר העתיס זכרוןלסני
 להעניקגי נכנרתי נעיניהם יקרתי סאשר כי אחרי עתים לכל נינהיורעי
 המעלות כסא על יושנ ארוני ונתוכס סחירס כפף יוש4 לא סיהםטאסרי
 פצחי טע5 חנתך נזר ציץ יזח ו5א תשתוחח נפשי א5יו נסושכ5ותכקי

 הטקום סטנו ירחק כי אי,ש לפני יש ררך הן כי נעניי נחמתי וואתתסידן
 אני והיוצא, הנא ,שלום וירע יודיע נס ספרים לשלוח ירירו סושנעיר
 ארוני יקנל ריקמ פניך יראו לא לסען תרתי חרא ואגנ נאתי, דגהעתה

 כו. פ"1(
 ו'. קרושין1(



 5וועיל טלסרי היה כי יען 541 נאטו5ה'( םשה ר' בפטייונ הנרתי אלואסרי
 בהסשיו אני הייב כי ראיתי שלחנמ ע5 ספוך נבתיט שנים שתי 5יוה
 וקינה תהת הכתונה השסיניתש( כי ארעי וידע וכו' טה3ירו הלוסרכי

 השפן להרוש כן נם אם ני וגושא כפנת נלכר לא עשיתיה אףיצרתיה
 טצרי נלשון או דגךדש בלשין ושתקרא הן היא שוה לה אהד דוךני

 0אר. הרבר וכנר בעיני היה עסל כי עטק ב5שון פעם כאהועיכ
 ושלום. 5ער 3רכות וווה 5ככודך שלומותי לרוב השפיםככוככי

לב.
 ועעיאה4 יצץ ב*ל( שסואללכ*מ

 נרם1ת1 הגעים כתנך היה קפן וגה וטל~ם. וכ' מריפתאפילפלא
 לימים אתה צעיר נאשר נפז הססולאים נאפריו והרך נדול אבלתלט
 יקיימוצ טצככם טונ לי נוצרע בפעלך שטהתני ורעה, בהבונהוישיש
 אסרי להכין נכספת נכסוף וכי צהות תרכר לשעך ובראותי לנצההאל
 סאשר יכופה שטו בהושך אם פוב נפשך אותה אשר שירי כי ונםנינה,
 השסש לעיניידאה

 ]ר"
 בואת, טטון שולהו וגנ* לך אהמא לא לסען

 כפיב בו לעשות בירך נתונה הרשות 5רבים נגלה שם עורני כיואהרי
 היה כי ועל וגפיעה נוהצת כי היה, כך רנהני כאשר כי והענורה,כעיניך,
 ולא נרעיוני נלהט סטסילותם וניכנים נפשי שאהבה את לעווכ לכירוה

 ושלום, היל לבן היה וגני סה יהי שפתי, סוצא אליך לקייםנתנוני

לנ*
 ויניציאוג יציו טפורט'( אולסה טהר*רלההכם
 להקרינ ישנה אולתי כרוב כי טכין 5נ שלום, בתשנהותהמהולל

 אל ~הלי שלסות אננים סובה על ונפם עפרן וזפת הלבנה ורהקמרת
 והלך שנים שתי לסד1 אוטט 2(02(1 סאלרוקר, באסולה פשה רן1(

 שנים. יע כן ריא*ם וףה ואו וצנ.ר בושנת ושם ומת )8טזקע42( לציפרו כןאתרי
 הקינה אל ונון 4( )קל*ב שורות סשסונה שקר דףא )!ט!(ל4( השסע.ת1(
 ריא*ם לשינות, כשתי לה9-א ותוכל באימלקש בהביתה ושוה מור ש ה נ י קהסתחלת

 השיר  האיפן'1 .לחרוקש באךתט בעצמו שאמר כט כזה ש.י שחבר רואשוןהיה
 איישן הידם"ה שנת סי )ףנהראה הירה סרכר בספרו כראשונה נרפסהוה

 7(, נליבאוויטש פעפים כפה ועוד עיב פ' דף שם*ב( ==טרינ'א
 באדלעיאנא קאטאלאנ שטיינשניירער, ; 284 נעשיכטע צר צינץ, ראה3(

 ביניציאה רסרפיפים ב-ק טששהת בני ומופרים פהים שניהם844ז-7886,
 שמואל אבל יהופם, לוח נס העסיר שט. ורמגם שנה סאות ש.עי לערךובפראג
 פקום. בשום נזכר לאשלנו

 כשנת שדר רואים אנו מכאן סמורנ; יצחק נסים ר' כן שסעיה שלסה4(
 סורטארה סאו: ס"ה, סי' )לסטה כאסם. היה שניו בשנת אבל בויניציאהש-ן
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 אונוות אנרת טלשלוח ננ פנת על לשכת טיכ יועצות'( כליותכסות
 אין וכי אוסר מק סחתך פה לתורה לאכ נטגרה5( ויוררת עולקומסוכסת
 אכווש הלא אנכי לשון וככר שפה מלעני כי האלהים לאיש להביאתשוכה
 ידו את איש הרם לכלתי נופרים המעשה ונלי להתעלם. אוכל לאוהכלם
 פפותט מצרים את עכוד לנו פוכ דכר, ערות כך יראח לטה אפרוכי

 אלהן פאותיותי וקוץ קוץ לכל מחית* דטרא9( פולסי שתין ואניכפרכר,
 יפעת אל להשתחחת אם כי עתה לעת לי פח כי לכתונ נתנו אשרעד

 ונרופתם מחרפתם אירא לא תשויה גדול העלילה רנ פני ולהקכילפעכ'ת
 מעמים ראוה עיני והרחכה וטלאה עטתך מעשף ברלו טה לכי אלכהשיכי
 כתחלה מעיכ ירד אשר טפני מצאתי פתוח פתח אפנה ונס טטפר,אין
 אחר זה כתבים כשני לנכי עם כאשר רכר אותו ואש.כ עכרו אללדבר
 ננליתי אשר ואחרי זאת לדעת נפשי עכמפה לירו כאו אם נעלם ופמניזה

 קעה או הלזה השיי כן כמו מלודאותו אחסר לא פוכ אל הןקנכונ
 ע"יו אופר אם ירעתי לא הענר האפם*ור על עשיתי ליה4(פבעי

 דגוצרי המשורר כרבר לאות יהי היח ישראל לכית פוכ רכ כיהשלום
 יהי ואולי נותן, אני אוכל אשר כל אם אתן פעפ אם נם חפא כוואין
 עלי כרכינים או פל רסיפי עלי ולהזיל תכונתו שמי להריק פלפניורצון
 ארחינ לא קרם כירחי יתנני פי כי יחאני, פדרשו פבית חרוש איוהעשכ

 הסע~ת שיר אחכר לא דעת ונניכת החנופה פפפופי פהתלות כדכריהיריעה
 פני אחלה שלם כלנ רק עש תכון לא ירי אף רוחי קצר כי לשלסהאשר
 לרצון אצלו אהיה כי אדע ואז אתך חכרתני עכריו ככלל להשיפניכ'ת

 אלף טני אחד והוכותיו פזכיותע אנכה לא אם אף ועושה טצווהכהיותי
 וצל תרככ ואדוני פלכי אלהיפ ישיפך ושלום ווענן - דייני פעםלכל
 לחות 276, נדיואן בויניציאה שע'ז חשון ט' ונפפר שנ'ב( 61 בסח-אהוכיר
 פפורנו סדוריש שחטות קצור : 62 סי' נפצא הסחבר של בדיואן 28(.אבנים

 בשבת איטליאני בבה"כ סרברותיו נשא רש'ם נדםם. ווןא בשיר אותםהבאתי

 ראשו על חבי עטרת בשסס ונת! העיר רבני שלשה בסעטד ריא*ם נשואיאחרי

 לב ועורר ריאיט הספירו פותו ואחרי בתו דעלרת לפני חלוסו לו פהרכסנדגם,
 בם"ע וסשואבע פמעער יוערה, )חיי רוקאטי פאות דמ לה תתט בתו בעדהעם
 מש, פי' 841, צד ישראל נדולי תולרות ראה .((420(. 11 1181 ;252156
 סוטקאטג ירודה רן דג' תולדווז טפר אפפעלבוים, 61, איטאליא חכסישכרת

 71, 43, צד תייס, דראהאביטשזיל,

 ס-א. ברכנת1(
 וכף ףורר עלה * . * . ססוכסכת פסולה אתרת 1 וב יש חולין*(

 פטרה. וכף:כין
 וב. פיה ב'ם ע'א טץ הגינה8(
 ליה. סבטי  לריר קינה :  ז' ברכות14
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 וייפות נהרוש אלפים אטשת טמחות טי על ושטושת ושונע ההצלחזתנטתי
 השק. 11דכך1( והפיכך 8' ושלום* ואוטר אצא נארוי יטינך.וננושיקת

לד.
 מטונפאניי. לוי1( אברהם כש לבקשת יצץ טאנפווא ק'קלראשי
 פחות עס קציני אטונים* שוסר צדיק נר לשפנים טחפהמלעים

 במאנפוו' אשר ישראל קרוש 4 תפארת על טטונים רננים ראשיםומננים.
 ורעננים, דשנים להעסידכם ותחממם, חן ד1ה לכם יהי ה' סאתהסרנים
 רמשנים. לקץ תלה על ירושלים לכמת אכנים כנוס עתער

 בומרכם סתנורר סה יסים לי וה עברכם מצעירי הסרבר הואאני
 נפושי להחיות אטצא באשר טשתכר מחמתו טפתתר הוטן טלחסותנלחם

 כי נאטנה חזיתי אשר ואחרי לי אלוףם חנן אושר הילרים בית*ונפושות
 וחקי צרכי די טצאתי ולא ינעתי כליתי בחי ותהו להבל טושאו פטניכבר
 טקוסי ואל איצי אל ואשונה אלכה אטרתי ארם ושל סווטתיו קוש.םכי
 תסאן לקראתי אשתי והנה רירתי להעתיק וברצותי טעתה או לי טובכי

 אני עטך אל אתך אשיב לא אויתיה כי אושב פה אסרה כי עטרילכא
 את ותמרה לעלות אכתה ולא פעלתכם לפני ולי נושאתי שלשפעמים
 ולטער כמף טעפר .לושציא טחי תשוש עתה הגהן ער הרברים ונתגלנלופי
 רחוק*ם וויוחים ונוראה מציאה הויצאה באה כצורת שנת כי ושם כיתיאת

 פתחי רופק אהי לא אם רחוק ואח קרוב ושכן ותוטך עיזר ואיןורוצקים
 להטציא חפצי כי רצוני, זה ולא לחטך, לרעכ פרום הלא לאסרנדיבים
 זפינה ידים דחנת אדץ פה למר נחרתי דג,ף לפ* לחם נפי ובימענלחצי
 כהוה המוון כי כטעפ טספיק רנלי * טמה ה' יתן אולי טולרתיארץ
 אתע את ואיוש בנים על אב כרהם א,שר אהו ונם יצץ אבי נם אתיוהנה

 הקיק ואף שאת, וכלון כאושר ובקר ערב פנתת כפם פושא ויתסכונייעורוני
 ער וכריקה וושח.פה ביה צבור בצרכי אפפל אשר בער יענקני הענקיצץ
 כי היות עם לנן עזף, יבא טאין לאטר ההרים אל עיני אשא לאכי

 ועל תושוקתך אישך ואל תורה ואטרה בעלח עפ ל~ות האשהטהוייכת
 בו עטרה כנר כאשר וה בכרך כאן בטריצתי עמי לוףות נשאתיח כןמנת
 טחלה טסנו פוב סקום אל רשק טנוה אם כי אשנה לא ויען רבים,ץטים
 להכריחה או בדבריס וללקחח א*שתי נאוני 5דנד והדרתכם סעכ*ת פניאני
 אענור נהי נכל רנרתי כאשר תכא כא אס כי כני, מבנים עם פהלכא
 וגא כ* ושה כזם לורותמ אתי יהי'וה'

. 

 ועור כעזח כושר לכל לחס מתן
 על יבוש וה כל ערות על אושר רגיל * וושכר אבי בית וכלאחי

 וי(, ל' נרביום נצבים1(
 ונר בסנטאניינא שנלד יהגא פאנרתמ אחר. בסגום שסו סצאתי לאצ(

 ושסש. שוחפ. שם חהיה מולרתו 5עיר בן אחרי ושב בסאנטווא טהזסן
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 אם והיה אתי, .האמת כי תדעון למען וקהל וטטובי יצ-ו ואחי אשהחתום
 הואת הסשא ועליכם ומעטו סה' אנכי נקי אחר* ללכת האשה תאכהלא
 3פאר אותה כי בנותר, תחיה וכ3יה וורא ולתמכה לממכה וקשהנינבירי

 לנפשוי, טרף לפצא ארע אשר ובמקום וקרוני :מירעי נחצרותל4טתופף
 ודנרו ושאת לשממית קראו קךדש עם ראשי ונינה-עליכם חכטה רוח%א
 יערני עור, אעשה פה אנני מ פעל1תיכם לל ותשמע תורה ער לכהעל
 למעלותיכס, רכרים ברוכ לטשא עוד אהי ולא ו1יחי עליכםנא

 וטנוחה, נחלה טצרים בלא ובפהה4 כהשקפ ושפחה, ששוןתשינו
 נגוה ונפש המשונחה פעכ.ת כנפש ~אנחה. תשכי נכא טנחה לכםחתבהאן
 דיר טנהפ יוושע נ*ר אכרהם שויחה העורך עכדכם סצעיר*וחדל

-סמנטאניעש
 .י

 לה..
 לפאנטואניה'(. *ציו כהן שפשוןלכ.פ
 אנרת נפש לפשיב לי ותהי עניתני כי אורך אדנר כי שלוםאני

 באסרים ויורדת עולה טשונח כסכך משכסת ודעת פעס טוכ אונרתאדוני
 נרית כי . והררך הודך לספר כנדך אוכל לא האפנם נעטו, אף יפוישרימ1(
 ולעת הפה, תוו כי יועילו לא וירע חנף איש לכל ריק דנרי לע1ככרתפ
 נאוה ופניתו פמנו האל ישפיעני וכן עבדו פשלום אדוני יבושרכזאת
 אפן,קרש

.
. 

 עיר כל ידיהים כין נעצם אהנה האהכה בהיות כי ווא כן האפת
 חשבת. כי ואני העוכר, ויניל הפצוה ישטח לרעהו איש יצטרךאשר

 נם יוכל לפען נפצוה פהתחיל להתאפק חפצתי לא זה נרר עלאהכתש
 אהר ורגה רצונו ויעשה יאפר שלם נלנ לצוות חפץ ולכל זטן לכלכנודך
 על להענךס דואוי גנול פרצתי כי ירעתי וכו'3( כי הפציר עירנופחשובי
 חמאתי. ואשר נואלחי אשר ענותך תכפר כפר אך כזה פשא כערכואיש

לך*
 ! שלים ויאפר יינישףאה. יצ"1'( ~ידלי אשרלכיפ
 יצוה האתן רוה כאשר עירה לנפן אוסרי המושלים יאטרו כןעל

 לשונ היום אנכי נאולתו שונה כפיל אם ואת על התשלופין פןפסור
 שאין הרנוים ואלה ברובה5( חווות עלתה אשר אנרת טת'י לשלוחונית

 אחרן בסקום שסו סצאתי ולח לסאנשזזא שהלנ(

 2(. רונהה לינ, )ראה ע.ב י.1 חולין רגפרא עיפ טל~ש~ע בר~ך1(

 עירו. תושב -בער בקשתו היתה סה אופר ואיננו הכתב קצי49
 ל סי' ראה*(
 ו'. נ' סוכה סשנה*(
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 דגני ואני וקצעי רוזני נמהשנתך עלה כך כיעור סלאי רק שיעורלהם
 נהבלי לא לעבוד אוכל בפה ואדע יתן וטי שלם, בלל לענדך רצוניסניא
 ותצוני נכנרת בעיני י,קרת סאשר כי אהרי האהבה נענורות אם כיאדם

 יראה כאשר לכן כנודף(, רשא ארם של רצופ נטוערו, תטיר קרבןלהקרינ
 וכואת האל נחפד 5י ו1לום כי להור*ע י5טפין עם אצנעתזי יעופוהנשר
 ושמעתי גם שסך, אוהב* נל עם טתשלוסך לעוטוע לתאנה נפשרגרםה
 חלתות עעויתי 111,שך אפל 81תפ5 הו1פל נשכלי ועווצה וכטצווהלקילך
 ואחר הם שנים 1'לש( האח קבורת טצבת ע5 לחקוק שיר פורים שניואעש
 זה ידעת* כי נהם ידי ק?רח קצר יענור 51א אחת טתטעמ 1טלה ס5הנל

  עעו ננודו נא ישים הרהשה, האנן על כנפול *תי יהע לא לטעןדרכם
 מניך את אם כי בסילין להרכות עור וסה אליו יקרנ נו ינחר ואשרעליהם
 להשטיעני והכאות הנני קרשך ורברות טלפניך תש4כני אל אנקשאדוני
 גדזל נרוך ואל תשמה טאר*ן ואסת ושלום רנרי לוץריעני הטררשזחדושי
 וו1לום. חיים ויחנך רעה טכל ישמרךרעה

 הרה*(. אנכי לו אלה אש*ר לאיש ם,פונמאניינה

לז*
ן ~להנ.ל.

 טפכ ההרשתי אם עון לי ארוני יחשוכ אל נך שלזם נאארברה
 אשא הוא נניתו, האיש *רן -כי *קרך, לעטת יטים זה שפתי מנלהקיינ
 לכל ולנוא לצאת ועלי חרו1ש כו1ני זה בולוניא עיר א5 כררך הלךיצץ
 ואלצתני תסיר פני על פרחפת אהכתך רוה אכל יולר, לעסל וארםרכר
 תאותי וסרוכ הטזר, נרוך שלוסי טוכ לכשר ואדוני סלכי אליך כזאתלכוא
 לצאת נפשי ותחי הוא מצער הלא שטך אוהבי וטכל טטך כיוצאלדעת
 חשקך יריעת אורך הפעם, ידי קצרה קצר ואס שלוסים, פקורת וונתירי
 הקורות 5השטיעני 5שבה אות עמי עשה ארבי ואתה יטפר, ולא יטורלא
 חנורתנו ברכר נעשה סה נפרפ 5רעת לחן יהיה ולי הסהוללה עירשסה
 לקדם אחדל לא דנריס בחנ לי ה' ירהנ גי כאים יסים ועור נסעי,אחרי
 אוהליך. 1ישל1* ואטץ הזק כך ניןופניך,
 הון,ן. אזכיר*( או1ר טקוס בכ5 פ' נונפאניינ..

 : פץ( שורה עץ שץ )דף פ'א פאה יר''(
 היא רצונה והיא( 3רץאי

 אחיים. עסים בפי נם שפר ה1ה הסשל:בודה.
 1. ד*רה 4 ס" רחה*(
 הסקבל. לשפ רסו אש'ר כשה( ל,ת )בראשימ וישבי(
 כ'ד(. )כ' שםות יתיו'(
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לח.
 פירארה, יציוי( טטורינא אכפליון מוייר החכם רורילנשא
 אל ושטחה וקיל ושעוון קול קולם בוצץ לרחשמיע הארץ כלכררך

 על זה אל זה וקרא רויק ואח קרוכ שכן פבשרם ובושר סעצסיהפעצם
 קכענו כי לסעע להניר באתי עתה ה4( צבא שר אני חופה, כגודכל
 ב0ייעתא השטרך % יברכך פ' הע-ל סיון יינ יום להיות חתונתיפועד

 דורח טלסני ושאלה להעריך נעצמי דושו*תי נתהלתך ולהשתנחדשפיא.
 נימציאה לחטציא עמי זקני ננד לככדני לנא קולי תשמע סהיכלךכנורך
 פשרושי ונצר טשפאתך טמע חופר נשסחת לשמוח דודתי עס דגיללעת
 נהתאקף כסלים ונשסחה גנילה אור נראה בשרכם ויא ל"צראל טצקאחיך

 -וק ובחנשת בחיבוים לעשות .ד44%א 2 עלע משפר דקטן אביו אחי*(
 לשבח מזכ"ז וט' בדורו אל4ו ערוך דשה לא בחיצתיות וה! בתלפור והןבתמהה
 ורוב פשם תראט עיניפ סאור בסשרי רבות פעסים האדופים סן עוריהנסהר"ר
 שפתים בן בפיו"*רה נפטר וכו' יג-ל רורי של בריוים שפחן קמח רו-גאי(ספר
 ראה 26(. ישראל נדו* בתידות מובא ידגדה )חיי השעיא' בשנת שנההשתים
 כאור נדפפ פלא ורבר .0א. 1 החיים אוד 40, סח'א קניר, ול חסדכרם
 בשליחות הלך שע,א ובשנת וכו' דצ'ש כשנת ששנולד אסר כי שםהתים
 ושכ וכו' היע גריגוריו האפיפיור אל רגפהם בלבול דבד ע5 איטאליאטקהלות
 נולר להגמ: ויש  שנהא ע'ב בן ההיא בשנה שס הפטר נדו5 בככודלשירארא
 שניס. פ'ב בן שעןא בשנת ונפשר לאפיפווד * שם*א וכשנת דפ-ש:שנת
 עיא ל.ה דף ישראל פקה: בפפרו שסיז בשנת כתכ סאלטרו ידצדה ר'חתנו
 בכל הכולל רגזכם ,צנה שסונים בן הישיש דצה דגאו! והשפסר השרוז,ל

 סרדכי כסורויר השר רוופא וצאק בן יציו אכסליון כפוריירהחכמות
 פירארה בעיר ועתה בולוניא בעיר לידצו"ם גרול שהיה שוקזלפסורעה

 בן שע"א בשנת פטירתו בשעת רמו: לפיו עכ*ל. נרץ חסי ארונידצא
 אכפליק כסדצריר דגדול דוב ווול ע'ב ל*ו שם אסר ושד שנים.פ"ד

 שפכל לוסר רניל היה חרל שחק כמדו.ר שדגאון הרור נלול נר-1ססודינה
 נס שהה: יצץ ססודינה אבטליון פכטרו.ר חוץ סתירא היה לא ישראלחכמי
 בקיאותו לרוכ פרווה שסה ובישיבתו עפו ספדווה סדוים אביו תלפידדצא

 לו שכתב שם.א פשנת פ-נ פי' עוד ראה רסדע חכסה וככל ובפוסקיםבנסרא
 וערבה בזקנה חאא אדוני ועיני משפתתו זריי יכבר וף יראי ואת מ*לריאשם
 ופקמ: קכ"ה פיי )ראה ברוועו ר(טוה דיצסעים מן אהד ירה וצא עכ"ל.טובה
 שיע המכיל כא בקובץ בסספר עשרה פעפים נם סטו נשאת הנ*ל(.ישראל
 6(. צר ליבאוויטש 88, נום' חרכשב הכרסל בם'ע פאלק )נ'פיופים
 קריאה בלשון האלה הדביים סוטביפ אולי ייר. 1' ידגשע הכתוכ ע"פי(

 חתן. שוצא ססני בן עצסו את קורא או אבטליו; החכםעל



 כטרה פעלים רנ וצעלה אל ש לי תהיה וואת לנו תהיה וקצין עסראשי
 נם שס לויות יעמוף טלפניהם רוה אפ צרקי נוז והככורה יצ*11(יוצרה
 אקרש, ונקרובי וליצון לחמר לנו וויה כנוישישו

 נהובות לך אחטא לא לכען צדקך הין בבשורת בעבדך הארפניך
 כי לץ חכה שלום ואומר אנוא צדקו יטין ובנשיקת לאדוני איחילההספור
 הש'ן, לספ'9( יכאבא

 -'לפ*

 פארוא. יצ'ו טורי ארקתלפיי( ששאללמהו'ר
 ינו ואהכת צרקך טשפפי נלטרי טוכ טאת 5י נירעת יתירהחבה

 כ"ת איזן לנלית עש תטן ידי ואמ רוהי השב נתניני ישןו א'א אתקרם
 שמה יטצא כי טעכ"ת לפני שאלה ואעסיק וכ להיות התונתי יום קראמכי

 קיויים תלשדים אטת אם ירצה בן את כאב שטחתי ראש עלטינ-ציאה
 סטע"כ קכלתי הראשון הם, טצרנים טוביס וטעשים חופה ותורהננים,
 אל נם נפשי נכספה לכן כסכתי, ונאין היה מעפ ואס קורתו צלתחת
 עברך על נסול לכוא השלישי וסוף סוי, את רואות עעי יהיוהשני
 עולם ער יכיננהו אלהים נכון כסאך צדקך, וון לכשורת ואוחילהחסר,
 ושלום. היים ושנות יטים כאורך קורש נאוה ניתו בני כלעם

 העףן. נשאן א' ונ' פניו ה יארפ'

מ*
 וינשיאה. יצץ קצנאילבונין'( יוערה טהר"ר החכםלנאון
 שליח כתלינו אהר עוסר זה הנה שלום. ארץ יעטר כפוצפפ0לך
 נ0עח אותה אשר אוני שטעה אנרתו פי ופפרי כית הררת טאתלכתחילה

 חרם כלי על לצוות שכתו טטכון השניח אטרתי כי אטריו יקרו מהולי
 בשם קראתי תיכף ועושה מצווה טריתי לא פיו ואנכי היום, כ0וניוגשנה
 ואת לדעת ואכקשה מסנו דדשתי המדרבה בסדר הסלע ובחם' יציופלוני
 לי להניר כריוק לשאול והרביתי כית מאור השלוה כספר כתוכ הגסצאכל

 ומפשפש כקיכו הושכ קפ כמעפ עמרו אחרי ווצא הכל, על אטת דנריקושפ
 לא 5ויניציאה שלח לא ושנים יפים זה כי ואסד בוש ולא הודהנטעשיו
 שיויה, סי דנד טשטו ואם ונקר, צאן שיוןה מין טאיזה הרכה ולאמעט
 ואעלזה אשסתה לשינו, על רנל לא האיש אלי ריבר וכזה כזה 6.כחש
 יוצרא5 סקוה בעל אכש5יון הרב חתן טפאגו ט"לשרו ידודה וצא 1(.

 שפ*ו(.)וינהציאה
 לספירה(. ל5-ו ג, ב, חבקוק1(
 1. הערה כיא נף' ראה8(
 קיר. קיא, ס"ו, 9, י' סי' ראה*(
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 פרושות כפי יהיו ני, גשסתי עור וכל יוכל, נאשר ענרו אל האדון יצוהכי
 נרוב לאופזם לו ישתועו ונפשור, נש5ום כ'ת כפא ולהקים 5נונןהשנרם
 ושלום.יסים

 הצעיר. פרחוק. פשתחוה בוז5פיר

מא.
 5פונפאניינה. יצץ8( פקה~ניא נהן ךרשוןלכ*ם

 לברוח קדפת נן על דיזחיל, נפרם פלכתונ לעזונ עשההענכ5ת
 דנרי נעשא הכל הבאים נימים אם 5זרה 5י יויה 5א לסעןסהכת*נה
 ודברי כתכ קנלתי למ על עלתה לא אשר ופפלוני והתנאים,הבדית
 פ*ני כפר רוח העיר אשר הדנר כי אנכי וירא נוני הוא נפלאתוט5ום*
 הדבר טונ ולא ישפע, והשומע הבת*נה חפץ פסך טנע אשר היה ושאהן
 לא אני ותנהל, עדיך תגע עתה כי אמצת ונדכים רנים יפרת הנהני

 כלני סנריאות ולדוריעך שלוסך 5ררוש נטויה ידי ושר אטור* ו5אאום
 הניע אשר ע5 * . . ההכם סכני אחד קדש שנת יום אתפול גםת54.
 . . . . לפפר יארך פאר וסונ שפר באמרי הגדו5ה ננהה דרש טצוה5בר
 וקושיות פאפרים עם וכז דרבו תמים האל מפוק הנוצנ רשות 5קיועז81חד
5כ5

 ח"
 הנורא וקרח יצא פ*- פבפן ונאמת כרפון .פלא הדדש נכל ונן

 פיו, פעל לא בפשפם חריפא פלפלא הנער ונם ההם פהבאונים 5אאם
 ה' בתורת החזקה *רך להראווז החלות אתה נפ כי לי נאוטריםושפחתי

 חיל ותעשה ירך על יסכום הי שנת, בכ5 5ררוש שפה וקהל נניאל
- תטנהופרי  אתי הפונא הככף על עליך 5י וש ותרעומות פעות פקח 
 ושלח השנועה על עוד תענור אל ראה ועתה -- נשכר חומא היה 5אני
 ולא כתכי דלתות נעדי אסניר לא, ואפ פדרשך, חיושי והודיעניירך

 שלום, ולך לקולך אשפע ער הפעם אפפיק ונזאת פניך. ראות עודאוסיף
 הצעיר. סעיר. רחוקכאח

מב.
 לפאדואה. יצץ מורי איקוולמיי( שפואללנתון4ר
 לסע*כ ראויה האלקים 5א.ש 5הביא אין תשורה שלום, פראשוןסרום

 אל לונתן ההם קטנית סיני המעט הענרה דרך וגחתי זה דרך ע5ו5א

 חביו )ודי(, נא*9 חזרודי ר אש סשניות התריו לסרו ש~ה בשנת8(
 שפי טצאתי לא חבל היכ(, בקראקא פאר כה! שנהה בשנת )פע-פיט(,ואת:בו
 ר(שכס *אל שיר נסצא 47 סי בדיואן טץערבעת. פאת וכרון לוהותבפ'

 טו. סף ראה אחת'. רנל על ססני השה-יס ~טד ברצות יצץ סקולנייאט,צק

 1. כ'א, ראה*(
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 ע5 החרות עכורתו קורוו כרית חותם טזער מעפ 5אות רק ניתוחינ5
 ל~
 ח

 ממונפאנייי דירתי העתקתי ועתה לעולס יזנח 5א ני אוףה עד הייתי מאו5כי
 בי און עדו לרוכ כי הת5ו ההם הטפררים ומרטה ננחש סככוני אשראחר

 נעיניו דגשב ה. א5 קווה וינישהאה אל ווום ואבא דוק' טק,נ יותרבחמרון
 להמנות וגני רנלי כף תדתך אשר סקים נכ5 ונם פה ונם ויעזיני..עשה
 דבר ונסיתי ירעתי וכ? נאהבה, ו5שרתו אגי, כראי אם הקפנימן סע'כעכרי
 וגככר אל קרמתה מקדם נם כי נלנד 5י 5א כשו אהבת צרקו ענותאטת
 כיקרו חסצתי אכלי ימי ויתסו האלהים את התהלך אשר אחר זצ54י(א-א

 5העיד אני נאתי אס כי וראיתי נפונפאני*' קנרו ע5 ציון אצלולננות
 כי אנכי, פסול ומעשיו חכטתו וחטידתו נועו על עליו לחקוק שירכרכרי
 לו 5חכר הפנאי 5עת פעצ פני 5ח5ות ווא5תי גא והנה אכ יכבד כןכל

 אלהין רוח כי שיחה 5פניו אערוך לא בעיניו יראה כאשר מ5יןקוצר
 ויניויאה פה הדבור, יקצר רק שיוו ואת האיש את ידע וככר כיה,רישין
 ותנתנ ועסדי הסת?ם עם והסד צדקה תהי ולו הפנאי לעת 3ית לישלחס
 לאל לאלדם אחלי כך נין שוא5. 5כ5 נדרש -הרנים חסריו יתי עםזאת
 ישטרדו יבון 5עד כ0אוחי

 ויחייד~
 שלום. עושה כמרוסיו

 השנ'נ. האו'ף( עם לכל המשביר היא פ'ויניציאה

מנ*
 סקי5וני. יוי כהןט( נרשוןלבס'ר

 ! ש5ום ונעיםיקר

 כי שיהו ואת הוה האיש את ירעת כבר 5קראתך היוצא הוההערל
 ועליו עיניך ראו אשר הפילאטו'( את 5נו הקים והוא מלאכתנו נע5טא

 קשמה נאים ואכיו ועא ועתה 5כבורך, ספרתי אשר ככ5 5נשרושלאכה
 ידע ויען רכה, וטר*בה ירושה נסינת תיגראף( ביה דרטו כתונה עסקעל
 לאהכ" לי אתה נאמןני

 ממך לכקש פני ח5ה שלחנךן כאוכ5י היים *יחד
 על. בעוזריו ויהיה היפב ישרתיהו אחר ומ5יץ פרקליפ 5ו ולהטציאלהרריכו
-- לך לכתוכ בקולו שמעתי 5כן 6, יצפרך מה רבר 5כ5 פרפ לקבלטנת

 מלא לא כנראה שנת ע.ב בן שרב כפלו כ*ה נפטר יצחק ר* אביוי(
 שיריו בין נסצאו אביו קבורת סצבת על שנחקנף השורות כי בקשתורבו

 10. צר ליבאתיטש לקחן וסשם 184 אבנים בל~עת בערלינד סר'אונדפש
 כוון ואולי ישראל בני לכל סשביר רשל י(. ס'ב )בראשית סקץ פר'1(

 רבו. דשא חןסשביר הארץ עפ עצמו את קרא ענהה ררך כררכו עצטו אל:ם
 1. ס-א, ס" ראה*(
 )ו(ששעןאפןו[(. 818ן8ק == פילאטו*(
 תיגיא. ביה רסי דלא כתוכה דליכא ע.א ק.ל שבת6(
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 אני ונם לו ולא לי יהיה אליו תיפינ אשר השב והיה תעטה, ככהואם
 וקיימ שריר רגל הכתיבה ע5 יהר דנרנו ואטר לעו5ם טמך וארילהחוךך
 ש5ום. ו5ך עסנו א5היפ 11 יהף רק ב1ה ונטטענעשה

מד.
 טלום. טר יועץ פלאלהגלי

 תו1טית יררו טמים יעלו ב5כתן יפנו הכ5 המה כי ארםסחטנות
 אמר. נרנרי לשלח ה8חטנה תה5ת . . * * ויטני*( יוכרו רעמרוישכוצ
 ולתור לררוש מע-כ הררת פני א5 ולכייע להטתשת הסכתכ ניריוגווצאלו

 לכ כרוהב ים ער פים ירר יפרוץ. וושסא5 *נרן אתו אושר 51כלוש4מו
 כ- כ.ת נא ירע המעטה ופיף הארץ כקרנ 5ביכה *ניע טטים ערנבון
 כצת אחרי אסנם ונם עצסו, הוסן טמכוגמת ע5י טבא ונל נל כלאחרי
 ניתי נני עם ויניציאה 5נור נחרת' לי ו5מטט ונדכה נטכר רגניהצריק
 אותי לרכא או לוכות הפים רצח חרקחי(, כצ"שה פה 41חה

 ואיך מו מא מ תאמר תורה ס5סדי כפ5אכת ח5קי 0נתלהפי5
 לסעלה וירוססוני יטשני העיר סאנטי רבים נעיני וו' נתנני וכבור ולחן*סיך,
 יכלי ורעי אוהני עתה נם וסה פה, ירעתי לא אשר הטפ5 סערכילמע5ה

 והררשה נרכים מקהלות מר81י נפי על קו4 5השסיע ו1הינוני והטיאינילי
 לשון לך נתן ור' ססך עתר לוה וראוי 0וכן אין כי א5י יאסרו כיתררו,צ
 יהלו כי וסועיל לפוכ 5ך ויהיה תתריוש לטה הנוצרי כלשון נםלנורים
 ורבית, וחיית ולהם לך תיפכ כי יורוך הרכה תלמידים תעטיר רכיםפניך
 ויה- רבר לנסות ולפוכתי להגאתי ראיתי שלט פעמים הרחייה אחריואני
 ירים רחב הנושא אשר ס.ת וסן הטנועותכ( בחג עתה ורס:כתי0ה,

 רגויבה ה' כיר הררוש ולחבר להחל ירו כססת איט נו לרבר נתינחוהר,צות
 נתיך אתנו להסצא לככרני תיצה אם ישראל תה4ת יוטנ עתה אתהעלי.
 תנחמיני ותסוכ נרולתי תרנ לקולי לשמוע נסקהלות הנועריםהערה

 לה, הפתפלל עכרך 5קול ושסע הסכת וללסר ללסור תודיעניוטניאיתי

 ושלום. וננעימים נפוב יסיךלהאריך

 נסחקו. תיבות ב' (*
 .הצדיק. דצא אביו פות אחרי אחת שנה 4יניצ.אה בא שנ: י כס815(

 הומד, ,סבוכות הש וואת סיב בסי' יש:יר אשר יוצט ססוט אבדתואחרי

 בשבה ירצדה": ,חיי 3קצור הביא שר*ל אבל השבועות בחנ8(
 שוסעי:, כל בעןני הנו וו ויתן עס, ברוב בבדףכ לרדוש התחיל השנ*ננחפו

 בקביעון דורש שהיה שנה סעשיים יותר ענרו כבר חייו יסי ס' כתבוובוסן

 דמדוש בכית כראשונה ררש אולי סקוסות. וארבעה בשלושה שבת בכלתסידי

 פה וסןאחר
 דמחיי

 דגנסת. כבית לררוש
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 ; ..כא"*-
. ! .לך "1)~ם י51ים5רג"ל.

 היו.לי ננרי .סתרחים ה,1טים וצנא אתו וטה אדכרטה
 פלפעלה פלאך ו1אין טלפפה "1לי פסיעה לך ואעלאהנים

 אשו הפפלפלש ועמ בה", והפוך נה הפוך והופכה אותהמכה
 לקש הטכם נער הסנקשש תורטו פ"ו יץ ע9 יצש נמרך 4שלח
 נפתדם אם מ *שלחם לבו פמר לח6ת תקני וצילה וטה המ, אתלו
 נ"תו לא ותא תטוק ערט סח 6 וגר מנלי לתץ נטם ני היתהעל
 קפמם ואץם על וחם טן י חכם טאו זתע י הלא ואמ -- הכל אתיקחי
 חכפים טשינ כעירו אשר הדע חולי חרכ אם כי ואת אין הנולר, אתורואה
 כטוהיר ו5א כטזכיר לא נסטרפופ כרוכים שס לרעעם יסכל ורעתםאחור
 וצריך כגוי, אטונה יש אם 5י אטר כי הטעשה היה וכך כך הנושאלרץ
 אם שוחד נצע אף יכפה אם נסתר וסתן ולהמריחם אוהבי להעפיסאני
 כצטר ש5נ מתן פכאוני ע5 סכאונ 5תסיף הוה והיום ואולי. האי וכליקחו
 ישראל. אלהי הי נרוך הכל ועל ולנא, לצאת אדם יוכל לא כאסרכפור

 הואת נטנוכה פחס באש נופח היום פונח ללכי איך אוהבי נא,1פע
 הפונ יחפר אל טצרך אלם לנ, טשפור נדכרים אאריך לא אם פניותשא

 לחכי. טתוק פריך כי רצון, לעת אני נם אעשה כאשר שטועותשמועות
 ו1לום. לך וישם רחמיו כ6 לא כי הטוב יתן ה.ינם

מו.
לוג5.
 הצנ רגלי כף נסתה ולא קנלתי, כחפזה טירך האחת היריעהאורך

 טארץ ארוכה נכפלים הארכתה יתן וטי בקריאתה ופרוך טהתעננ הארץעל
 רחקת אשר בעיני ישרו הפירושים היטנה, טובה טדה לך אין כיפדה,

 תורת 5י פונ על"( נני ועל אחורי(. ויסונ ויגש טן לעשותקרוניפ

 פסתה שאין פלפטה ועשב עשב כל לך אין לסאמר יסז 2 .וה ר"ה1(
 לחשא בהשמטות )זרו טרל לו ואוסר אווע וסנה אותו ושוטר סלסעלהעליו
 11(. לחכסים וער בית בפ' מובא מעט, בל-א ו' פ" ובב'רס4א

 ררך על הכתובים נרשק ר' פירש הא:רת סהמשך רואש אנו כאשר1(
 י'ח א' מלכים הפסוק על סוסכ אחור וימת וינש שפירושו אפשר ועיכחקירה
 במוף שאסר סה ע"ם אמנם תו' ישראל אלהי רל ויאסר הנביא אליךץ וינש :לע

 יותר הע1ררו מתה ש תמיר בנויים פהפרשה וכו' החרושים .להיות :אגרתו
 לפני עסר ערנו ואכרד;ם כינ י-ת בראשית בכתוב. )ם טקום הניל לפירושייש וןי בפ' חדה1 בתשובתו כותב המחבר כי ידשיח ווש אל שכין לשערלעב
 אעי ה' לפני עמר אם פעם, לו  שאין תו' תספה האף ףאסר אבההם וינשה'
 אחור. ויסי: בסוב, וינש לפרש יש וע-כ ?ננש

 א.. סי' א' שסיאל3(



 יש כי חלוקה, לעשות ה4ית צריך הטכע על ח~רת נרכר האמנםפיך.
 זאת, כל ואפונה יאסינו לא כי יאפינו- לא אם אלהייםרכרים
 הפכע חקירת נאסצעות לנו יורעו אלה*נו לה' נסתרות ישונם
 והויות כח לנו גלה הנבראים סרור פלא כי כרור היות עלנוסף
 דכר ופוף לכעליהן יקר יתנו האנשים ונל ה.א רבה כיהכורא
 רכר וככר סרכנה וטעשי בראוצית פעוצי חלוקת לרעתיהוא
 כפוך. לפכין רי כי ותשכח רוק הטורה*( כספר הגדול הנשרנו

 את לנלות יעקכ נקש אז4ל על שחדשתי טה רבר לך אחדשסצדי
 רברי פירש אונקלופ הסתרגם וצה ונאפת השכינה פטנוי( ינפתפהאץ
 שהכ וכך עסתסה בקש אסרו ו1וך נקץ, העתייים ודכרים המשיה עליעקכ

 אפנם הקץ לנלות רנר אשר נדכריו יעעכ כונת לאמר זה נררךמרושתי
 עד הרכרים וחתוכרם פתופים סאתנו ר4ל טטנו נפתפה אכל כרכריונילוצ
 הרכריפ אותן ולהבין לרעת נדעה אולי אז הוצא ניום דעה הארץ ותטלא3י

 פטנו. ונסתם רגורפים על כ"ז יתישכ יותףועוד
 ואלה כפ' לך כתכתי אשר על חכיתי צוית, כאשר נתתיוכתנך

 א,צר החדושים להיות נעשה אשר פוכ לי נראח וזה כתשוקונשפות
 העתירה הפרשה על תסיר כנויים פהפרשה כשכוע שבוע לרעחו אישנכתוכ
 אתך והי והצלח עשה ירינו, נניח אל פהעוכרים ונפ שאפשר פהלבוא
 עושה, אתה אשרככל

מז.
 ! שלופ לך ישפות הלהנ'ל,

 ענר. חפק ולכי או ישנתי סוער. הזסן כתחכולות ער. ולני ישןאני
 אתה נם כי אוטריפ שפעתי כי ועור השר, אליך לי דכר ורכר חפץמפצא
 כלי הליכתך חשכתי וכפעם ושוכ, יצא ותצא כפישור עסרה לארנלך
 ראיתי הלום ווגה ואיקץ תהלתי, פאתך כתכ כהביעני ער ולכי לשם,חורה
 וישר מוכ משלוסי לכשרך אשיחה ואהפה אשיחה ערכ כפנחת כפילפרוש
 לנרשם היהורים על רופי של הפונה פקול פהנשפע ואהטהת4ל,
 כתנאי ישארו ואוינון אנקונה כרופי רק פלכותם סרינותסכל

 ?פיה9 כל העיי טן לצאת יכלו לא ואסורים עוכר למפהיותפ
 ולושחוק. סרינו פיהו כי וף הוא צריק ינופו'(. הרה1הנשאריפ

 לא אם ככולונייא נם יקחנו. וזה יניחנו זה העמים כיןהיינו
 צלפים שסנה או שכעה נפצאו כי היהורים על העלילושפעת

.'. .. היאשון. טן פי.ז אל טון כנראה1(

 . -.' ויחי. ריש ברש" פובא רבה בראש'ת'(

 ראה 1693(, 6עבער 3כיה שנ.נ ארר השפיני ק5סנפ האפיפיור וורתט(
 חשששוא-חןש51ןששסע 11אםןהם15]( זשא ח1טטנ חו ,וחסא ,ן186,1



48

 נטע5 היתה יים 3* ויאטרו וטקודעים שנודים העירנפוות,
 א.ש א"ח "טכלכ5 בי 5ו5* ו5אבד; לחרוג ע5*חם חעיי נ5 ייקיטו"זה,
 ומים1(. ואנשי מצרים יד טתחת העם את הציל בחכסתו ונבוןחכם

 אל פלוסרים חברת אל רבות פעפים ו1לך אנכי האלהנימים
 ושא5תיהם ע5 הרכה בינינו וסתנ5נל הו5ך והסיפורדרוצותיחס

 ושלישים לך נתכתי ורגה ירעת, כאשר בוה כיוצא ועלותשוכותינו
 לכתוב נתנו 5א כי ל ידוע כ. 5ו5י 5חכך יפתקו ני ידעתיפהפה
 פה'ג 'צבע5 רכויםוהם

 ומונ תרחף ואם ועא צוו 5 עשר אגחתך כשו* השי אתראשי
 אם כי יעשה לא נקשות צריכה ורמלאכה טונ ושכ5 הן ותסצא ק ל חת

 כ* תדע הושירה. ע5 פדברים ועודנו - עליהנהתטיד
 ועוציר חכם בנשו4י

 אשר אכ5 פין כ5 ע5 שיר פורי וצני חברתי יצץ חטי 5בקשת פהןנעוצו
 פססיק הנ'ל הצו1ת ועקויתי הקודוצ בלשון הנ54 העופות כנוי ירעתי%א וכי התן 5קו5 : סמדדי ע5 עשיתי לברו ןה לך ואניר השלהןי( עלכא
 אם ואורך אוצכילך בכלם עטויתי וכן צעקתם/ פקול כא אני אנח .1אני
 אלה כמו רברים על פאש נפאו 5ך 5רבר ואוכ5 יתן פי וכו'. וצכחתלא
 ל,שרי הייט ואם ות,שתאה. אוניך תצ5נה ופ5א הפלא פלא דכרי כאוכי

 וערוכה נריוק להשוינני רכר יעצרך אל נחסדך נא תסשים שריאלפים
 יתהלכון רננים סכיב ושפחה ששון לך יהיה השפים טן ה' פאת הנשל כלעל

 וצלוס. רונ עלותתעננ

מה*
להנ54.

 אני ה( ככזו, לרשת וטח אנכי בתחנונים ופתפתה 3דחפיטפתרצ"
 תחפא 5כלתי הטכתכ נרכר פניך ע5 יראתי תהיה לפען סעפקצפתי

 נפש סאות תשע הירידש כל הג'ל האפיפזר נרש שנה באותה'4
 86ןשטנ(. ,8יטטק)(ןמעממ[ ,ן11 )98צסבולונייא
 5(. רורה 32 הר נשריס כרגים עם ויכודום על פוסכ1(
 סי' יוזדה שיוי רגקרא שלו בריואן נסצאים האלה השירים*(
 )טא60[ט*1ט[ דל זיה בר אשר דהכ' בניושואי פאכל סין כל ש :70-91

 האנרי ד1א פה יודע אני אין ובאסת סשי-י נפצא לא שפ אסנפ ,ןן1(.100
 צשל וע-כ התיבה ביאש דו נטצא לא באיפלקי כי טפר טשת ד1אובודאי
 להם אין האלה העושת . רגל, בשיר שנסצא כפו (1מ[( == )8ז*ןחפאנטרי
 שסם של ראשונות אאיות שלש פי ש שם להם ועשה הקרש בלשוןשם

 בא' אני אנה ,ואני : ק( י ס פ פ במקום שהל )כ( ספשק אנינטרי[האיטלקי
 הם*ת עם הפסוק ר,ו1לים הם אהזות כפו האלה ק1העוטות ומפני לן ל'1)בראשית
 כלה.. וקול התן ,קול על צחוק כררך ורסו צעקתס.,סקיל
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 בש-ט,ס נתבטל אל. הבאה ובאגרתך עמך, נכין ולבי הכאים בים.םנער'(
 הטדס 5טען בה הטצי סיוב ושלש פעסים קראתיה רוגו וכ5 כעפכל

 הכהן ועא פנהם כיכרי אנהם לא אך ואנהם, נהסתני הוצבה ססנואשר
 ידעת 5א רק 5הפ היה ע5 נאסת ויפהיבר יןהמ5ץ
 יר ~צץ ס5מרע ץטף וצרש אחעק שא6צ ועלוגף(

 טטעס את  מ1יו לאכו צער ויטר 1(6( ותר1ו מטאלה כברלגתלה שש"
 על ועימ 1ף( תהלה מה את סשכו ונ' ,11ה פש5 כאל יםהטצר בנ" אהר הוא גם יבא 5סען דק ה*ה בניסין אתתמאו
 5א וריששק5 הגיעני דיאשון בכתכך בא אשר השיר - ]2[. וכ'הכל5ים נרבי היינו שכת יום אתסול כי לכ'ת 5ו1רע אמנע 5א הפרשהענין
 אם כי יעשה לא וכן הלים סהמשה ו1א כי פוכ וא.ננו בתוכוראיתי

 שאין סה היפכ הקורא 5אזני וננון *בא 5א כ* ווג או ששה אוסארכעה
 כי שפהתי ה5שון. כנדות יום תסיר וכהתסידות השבם תהת 5עכור.נו5
 היריעה נקצה הנו חכסות ה,טנע פירו,ט הסחנה א5מםסלא

 אשא5 עי 5כננם חפצת* 5א ספירות העשראפנם
 ש~טתז קפת"ן לה אעשה סה ואחה םסנק וה כדכרלםשכי5

 לא"ך אכל לא עתה 5עת נפ5. תט~ומ 5ך מתן וצא 1פ יצז פ'להכם
 שלום. ,ט*1ם ולך הצורך 5עת תטןמי( המפה פפפום ובליעוד

נטנט.
 תרנמ5ש. נמבת ע5 5פתטאמ%( יו י 5" ורה5ר
 עד ומעמט ר סע וטאק קו5 כפמ ותרמ *טסעתי ומני ראה דגנזאמ
 ספצא ועבר הסק ו5בי אברכנו 5א נרך גם ישופנו בשערה ואשר.טישעיר.

 אשא היינה הרכ ספני כ~ו. כתם-ה ונהי 5נו הוגד קשה הזות דבר ודברחפץ
 ובאיל, בצבי איל. אין כגב'ר הייתי ? גב*ר הסת קינה כי קינה עופפיםע5

 בא.שזן עילה. עושי רשעים דרך העצבים. להם אוכלי גנכים לך כאוכי

 פעל. או עור צ4ל או14 ר ע נ1(
 אבגים )לח.ת שסזג כטליו י'  שנפשר כהן פורט )פאנדו*ן( פנהם הואי(

 08ן(. דיוחן3;
 ם ה ל ה י ה סצרים( ארץ )ובכל הכתוב ש הבהן טנהם רבר יפה כלוסר8(
 הו' במל' סשתסש )הסחבר בו" ירעתי לא .רק באסרו נ"ר( פזא)נראשית

 וכו'(.נםקום
 בסגץסה רטב"ן עתן*(
 סצריסרע דשרד ויוסף ד-ה 1.8 פדשה דבה _ראש,ת6(
 בשלוסו. שואל שאתה לו אסרתי כ~סר4(
 אעשה. ואגי עלי תציה ל אוסר אם פסני חנו8ה וה אין כלוסרז(

 1. העיה 8, צר ראה8(
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 הערמה וכקצה החוטה ויפרצו והחלון, האשנכ נער המלון בררך ואפלה.לילה
 להם. פלאו רטים ידיהם שלדצ ככזה הגעול. וצאיל לא הטנעול, כפות1על

 לא טכלים. ואין ש~ו התרנטלום. וכלולאות נקרשים באו באושיםויעשו
 ככליר5 שמו גם ננכו נהם. התעיבו השחיתו כנף. כל צפור כל עקשהשא.רו

 כוננו נכר מצערי וסה' נב*ר פשפפ להמינ יאלסי. ואח-כ לסו, כסל ררכםזח
 בני לטספר אל כארזי תרננולת עשרה שתים חפצם. סחוז אל וינחםחצם.

 כלבנה. מראיהם כספמנא נוצתם על'(. 4על רכיון על וצקם והנכירישרא4.
 חחלה אככה טה על אוי שר. לכל רורן וורו כשר וכריאות סיאהפיכית

 הארשןת. לכל צני ניצות. סלאו נם כי הבציס. על או האפרוחים עלנפרצים,
 מים יררה עיני עיני סעיכה. לקראת סערכה אשפכה. ונפשי אזכרה.אלה
 לראים חרסתים. חרם נפתרה, ררכו אשר לנכ*ר שכעתים יהיה הססהורוכ
 עם ורבצו חייס, נשסת אפס תפח נטצחם. צרעת סריעיו ולכל לקחמינב-ר
 ימן כל יאכלם 'בעצכו! הלקלה, ועל הטחיה על תרעלה. כום ישתוציים.
 במנם תצבה לעוברים, וכחץ לעככרים. כעסה ה*ס, לרנת וכחחיםח-ים.
 ל 1 ח ם י א ל מר. להם טר לשלום לחם. ותניס עינס תכהה ירכם,ותפיל
 כל הגוצות. כסנין נןעים יגי?ט טנופצות8( ניר כאכני יהיו ר. ס ו כ ה ם הל

 נכר. יפשע לחם פת ועל גזל. אשר הגזלה על ונוזל. כתור י4סראחר
 יאוסן לא כזה לנו קיה סספר. אין ומעם'ם גבר. עם שלשפעסיס

 כארסנותיני. שברו שוכן. שסה נהיותי כן. כי ירעת אתה נם ימישר.:י
 כראון הנלו והתרננוליס החוזות ויכוזו הסזוזות. שתי ונין בכיתנו. וכאווע14
 רמה, כיר ויוצאים נלט באים ססוחייס, שטנים שניים, תחתייס לקחונילים,
 נעשית זו עכרה כהסתר. להם ני נחמה*(. חצי רבים צרת ידידי לךתהי

 רגה דסם ונפ ננרש, כים ורשעים הנופות. נפש כופר העופות. יהיוכהיתי.

 גבר. יכורך כן כי הנה נדטל. אלקינו וכשם ניל. דוכך ה' עלנדרש.

נ*
 1 שלום*( וחכינאדצנ
 צ- ככתכך רבריך ראש ובראותי נחסר4 יריר צר לי צרוקיככל

 כפרמי ולא ככלל לא זה סה ידעת* לא נקרני יחיל לני טצאיוצוכצוק
 על. דעל כיון שבשתא עיא ק"ב פסהים1(
 ס'. כ"ז ישעיה1(
 יחיר של ושאינה צרה יחיד של שהיא צרה כל : כ' ב' רבה דבריפ*(

 : עליו 1אסר 0;נצ צד סאסרנו פביא לחכטים וער בית פפר בש ציה.אינה
 חש881ן50 51ש 08ום80 ש55וט86א : רעא כזה פאמר העם. בפי -שנורהלשון

ותטן0ןפומ.
 הסכונה לוסביוזו אברהס או הקדוטה הא:רת סן לוי זית ר הוא אולי*(

 סשד(. ):י'ח:יב



 לי ונם כונר הזמן מקרי נגד האריה כלכ לכך אטיץ לכח ירעתיך כהיהי
 כליותי, קמת אתה כי ר*טתי, פרטי לך אספר לא ופרור, נכוך כן כמולננ
 נבה5 להווה משתאח 5שענר צועק לנני כלאו

 כל את ולרידיעך נאכד, ולא לנו האלקים *תעשת עוד נכזכה 5אותוחלתי לעתיל"
 צאת וכפרם מאד עד קצרים האלה ו~סים כי היות ומני הוצאת וכלדרכי

 מיתר - לילה ויהי חושך תשת יזרח, נוקר וכאור מכואו ירעהשםש
 את וחזקתי המדבר, ע5יהם אםניר כארץ הם ננוכים ומררותיו תכלעם:ך
 עליהם עיני עדיין שטתי 5א כי ]?[ ות הנדיק לך אשלח ולאלכי

 שלימים נא קרכ נחםדך הקודסז. לכל לידך ואשינם עתה ולא אראםלמובה
 נאמנה. נישא ע.י הכפלמלים ע5 אצפה כי א5יו כאמור . . . כמ'רלהנביר
 ואט.ו אהליפמ לי ישינם השכ אם הפסול הסטנע וע5 הקלים הזזעניםועל
 המח-לה ובכקשת 5י הנותנים נם ינקה לא ליד יד כי כמוב, רעאותו

 שלום. ואתה המשא כל עלםכנורך

בא.
 22( שלום ומעזי עזיא-א

 הקימרים אחף איך לכן קפן( יעםוד לא ריקם .,טקככרנאמר
 מ-מ ומשלים. מתענה ליתנני יציו מורי מעלת .חפוץ לא כי נם הוההיום

 הנתק. תמורת טזנ יחסר אשר כמו איבר ערי ווא ונם לשעית,אתחנך
 ואם ת'ל. ?צק כראי חוק ואני כאוהלנו והשקמ מנוחה כי ככודך נאוירע

 ילכי לא פה כי אוכוה אלה נחמו, לשכת נרכרך .4כו*טים ס ליתעשה
 עיטה כהונן, ועשויים שחורים 5וכשים עשיר ואם רל אם הצנעיםאחרי
 י"לום. האוסר בנך ינורך ומנרכתד ירך מעשי את לכרך עמך ואלקיםוהצלח

נב*
 שלום. יה קראתי המצר*(מן
 כן מצבי ישר כי להניד לככודך אקריכה לאשי לחסי קרכניאת

 ינמשה הזה יצץ כ-ם מפי שמעתי כאשר תמיד ומעינתו םכו כשלוםיהי

 אחר. במקום זה סאטר סצאהי לא1(

 7( )די:אן פינצי חוקיה י' אצל בפיראיה אחת שנה 4סר ש.ם ישבת?(
 לפ-ז יהודה!, )חיי ארקוולטי שסואל הרב אצל אחת שנה לסד שם.אובשנת

 נ:הבו בכלל ועד ס' 'ער ניח סי' סן הסכתבים נס ובידאי נ-ה ער ג"אושאגרות

 בסכתב בפאדווה, והאחרונים בפירארה רואשונים ואולי בפאדוחץ אובפירארה

 הט:ת:ים שניס. עשיה בן בוןאי כתבתי הדברים אלה במירוש אוסרס-א

 זקנתו. ביישה לא וירותו ד(סחבד עט פרי ראשית הםהאלה
 בתמוו. עשך ב:טבעה וכוהב סתענה שדץא ור-ל זה סאסר סצאתי לא3(

 ש.ס. הסצרים בין נ:תבה הא:רת*(
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 וראני וכא הלזה יצש'( אכיהם כסר רורי את פקדתי פלר טאר.שטחה

 ע.4 יצא דוטמש דנים. שלוטות אלוטזת לנל שולח ווא ודגה .נלבוושמח

 נלכתך אדומ לך הוצפו עין כהרף עלו כא כי מחמתו נםתר ואיןהאיץ
 ואני רע סכל ישטרך וי יככה לא השטש יומם סופיך ע5 תיככ ניבררך
 ולעת אוי הבוקר רק ה5יסור רוה קורת על פתהת האהל מתוך אששלא
 כאר'ן הרשות טה יריעת אתי ואין אאריך כה ידעתי לא נארץ, לשומערנ
 ולך אשתחוה סב'ת וצרתי הכבורה ואל אטרים תשטע יצ-ו ממלטריוגם
 ואום.ש.סלכי

נב,
 שלום! צירים לראש המצייםטנין
 ואטת רנה בשסחה א-א עלוסך פקוררף( פוקרתי פקרתפקור

 ויהכה פוכה לאבותי הנחלת א,טר על אלהוו 1? לך מרה מהטגותיכלם
 סכם אנ:י נופל ולא לכם, יהיה ושלזם כטעווכם יחוק העולם עדחיים
 הן ליית ה.א כי נפש? משיבת תם.מה ה' תורת סאר ובריא ושקטשלו
 מה שיעורנ( ארוני אל אנא אשר ער ארפנה לא אותיותיה, לראשלכ.4

 אחוי זטני יצא לא ני בה' בפח ארוני לכן סגעת שירי סקום ערמוסף
 עושה6( אני נם כאשר נשנתו שנת מרי מפני תקח אל קרשך ורוחההבל
 כי כנזדך נא יאמר סנ,ת זקנתי הככודה ואל קרונינו לכל השתחויתייקרבו
 נקוב- לפרם בסעם פעם לא ואם תטכתיה אף פקרתיה ס?נה לכילא

 ולאכי ולה הכרכה ככלל היא הלא ק-וניט לכל וכאסרי ואתר אהרבשמות
 ואו.ש. ואשתחוה אקיר ולכלכםסכ.ת

נד.
 ! שלום דאשי עפרתא-א

 להוריעני סחירם כפף יש4 לא ירך כסעשי כפעליך ארוניש:תתני
 להודיע קורים יה.ה תטירתו כטני גם עתה וכן ישגהן נלננין כאיזשלוסכם,

 צונ.ן של בשטרו הסחבר יחוס )ראה אברהם בשם אח דצה לא לאביו'(
 אה,ו או אסו אחי הוא ואילי ש8[1א(פ4?( [ם2 ט(אם!פ(5(פזט81[ט1![38
 1, כ., סי' הנזכי פארינצי אברהםחותו

 אסר וכן זאת א:רת בכתבו ו(-קרוק בלסור שהתעסק לרבר זכר'(
 .שלחן ויראו ע:ףי ~שון ראבין שלסה הזתיק אשר ן1וא האיטלקיבספרו
 עשרה בן בהיותם לה-ק- .דקדוק ללסור סתחלים שהנערים תרנ-ז( )וויןערוך'
שנים.

 עירה. ש ארני אל אבא אשר ער יד ל': בראשיה עש'הג(
 הוא. ;ם שעושה כסו ושבוע שבוע בכל לו יכתוב אכיו ר.ל*(
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 כי כי ננח לא העזיסנ( וצפיר קרניס ונעל והאיל לי שלוםכי
 את וגה. ער ובעזרתו לאל שבח רגדברה לעזאזל השעיר אתשלחתי
 דנריך אשכח לא כנורך נכתנ נא אשר השכל וטוסר הזכרונותספר

 א-ל וסחיל שסמתי תורתי היום ונם עיני נין ולפופפ1ת לי עפרותואענדם
 ועוד נידי הבא סן ואקח ואשכונה אעופה הסררש לנית הננסת סניתחיל

 כך ובין נעדי, נתנו להוצאה אשר הטעות נעיניך ירעו אל לנאלעתיד
 הכנודה 1חל ונשדה. נסקנך לביתך והצלחה נרכה ישלח לאלקיםאתפללה

 ואוט,ש. אצא של1נות נאלומות קרונינו ולכל הנעלה ולזקני מנ'תאמי

בה.
 שלום. נעדי וסגן כנודיאש

 נתן נם שלוסי ולררוש לפקדני נא סאלויצו סרקו נאסןנוי
 סתנה נם סאד וינל לבי וישסח ש6פכם רנ צנא סנשרות כנודך אנרתלי

 ותשואות . . . . הצצאתים באסינה*( דנר איזה לקנות לי נתןנמירה
 פשע רנר כל על והזהירני ונשמו נשסך וווכיחני רגל, ססך כי לכבודךהן

 כתכתי נע-ה, ושסאל יפין החיים טדרך אמור ולא אזני שסעה זסן,אינור
 נוכל לא כי אלה, שורותים להרין ראיתי גם ועתה יצץ פ' כסקרע'י

 לרעת קרונים אלה רנרי ויהא הע'ל השנועות חג ספני הכא א' יוםלכתונ
כי

 ככח-
 שטעתי וסוסעש. שוסע ובלטורים בה' ואסיץ חזק עתה כחי אז

 רשעה עושי כל יאנרו כן בעיני, וייפב לי הצר אשר השקיןטיתת
 ואו-ש. ירנון שלוסות ודור וליוסף קרונינו ולכל יושיע. ה' יראיואת

בי.
 ינכיוף(. טר שלוםסלאכי
 לבננו תעה זועה רק רעה, השסועה נו נתכשרה אשר היוםארור

 כנהדות ננדנו יישירו עפעפמ אף ליה טנעי קינה יהטה זנננורפלצות
-- - 

 השטן הוא עזיס וצפיר האיל כסראה וסראדצ קרנים לו שיש לשר י(.-כוון
 ה'. סתורת לדויחו באדם בא אשר רעהותח

 לוצאטו(. )החכם צרקה של אינקי 88ן5ט81( )= באסינ-ה*(

 ששם סשנת פבתבים בין עוסדת דעאת דורנה 2. ס*ז, לסעלה ראה*(

 הפרטת בין סצאתי לא אבל השם קדוש על נהרניס על וסוסבת שסיאאו

 %% )פאנאפטשייפפ בבולונייא שם"ח לשנת רק הללו לשנים כזה רעבאורע
 עיר שבר על שס"ה בשנת זו קינה קתן שהסחבר לי נראה עשכ378-81(,
 ,810מ5(2! ןןל! )ראה ואוהביו נךוביו טשב ומגום בה שגורלסוגשאניינה

 יפ6 אלי היראה ספני ור שם הזכיר לא המחבר ןט[6ש(. ןט 8ז0שבק2הצ
 בימים היפב וררשו חקרו )5פז10ן5וט~1!2( ,החוקרים- כי זרים בידיכ;:יו
 וכתביס. ספרים אחרי העבריס בבתיההס
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 הולה רעה ותהי אטר זה טי למ היה סה אוי שכרנו כים נחל כידסעה
 אחים שכת סר ומה רע סה הגה להרפא תוכל לא ומכה וחכורה פצעכואת
 כוויהם וונעיטים הגארבים פדוקרים י1כו חרכ חללי ידפו לארץ יחדנם

 הנה יפלו שכולת וכיאש ידיהם סצאו לא חיל אנשי נפרדו לאוכפותם
 לחיינו ע5 דפעתינו ו5ילה עסם ואנועת יגונות אלוטים סאלפיםאנחנו
 להניא נלחטו השמים סן סו1תכחין ולא ראכרין על חנל לטכתנו צריפאין
 ע5 עלתה ולא חשנמ ולא דמימ לא אושר ה,את מרעה נל אתעלינו
 וקשור צרור והנטהר המר ולכבי יו5רה נצירי אחזוני וחכלים צרים דגהלננו
 וו אל להתמלל כמוכם כסונו רק להאריך כת עצרנו ולא הראגהכעצכי
 ושפ יושיע ונפשותיהם רמם, תנטי אל ארץ ארץ ארץ יופיע נקטותאל
 לצרותנו רי ויאמר סנוח סצאו לא האדפה על אשר אחרי כח יגיעיינוחו
 יתנחפ. עכריוועל

נז.
 שניי(. לאחיו ססונמאנייי( לוי יופף שכתככתכ

 טעשה ו~תם פתוחי טכתכ סהכיסות שתיות ו שלום השחןחכצלת
 כלם אווכים כלם ננזרו סידך והטה ציף כסף טוורות אפרותחושכ
 כשרי אף ככורי וינל לכי וישסה לטופה3( עי! כשיפת עיני ראתהכרורים
 ושעתא שעתא כל לאו שוסע אני מכלליהן כי וקצה אל הקצהפן

 אל כאו כי תורע אזנך 5קך 1מושכלות סרות כי ההנל, אחרתפנה
 הפחכים שר זכר כי הטה אלהים פעשה ולוחות ופכתב כתכ ה. כרוךקרכיך
 ומ הגיה כי אוטרים שסעתי ני הן תכ:נות, ואורה רעת 1ילסד11 יוסףאת
 כסא לפני שכחה אין כי ענתה פניהם דברת כי הן נמח, ותשכםלכם
 טונות לסזכיריו זוכר כפוכם לככ לי נם וכאסת אתך, וזכרתני פסניכנודך
 כנור עלי חוכה כי כנתיכה כשעם פעם ככרך אוכל תסיד ולאזכרונית

 ולפעמים כלסורי, העשויה תטיד ועולת שומת כאנרות והזקנים ואםאב
 ככודך לפקור עצמי את אסנע לא מקום מכל סרוכה לםלאכה קצרהיום
 ופקדני כינתי את נא קה לעשות, החלי חה יחגמ אלורם אשר עתככל

 הלטורים אח- וררוף יצץ טורך דגעלה ירי. לי ושקה יצ"ו להוריךלשלום
 לאהכה. וראשון לקויכה שני אחיך אני. נם כן ואעשה תאוינםכי

 ססונטניינה לוי ויח ב*ר יוטף אותו רוא מפק ובלי תלמידו רוא לוי יוקש1(
 פ"1 ס.' ראה 122(. לעאן שם*ו אדר בח.י בנשואיו שיר לכבורו חבראשר
 דו יום ג(שר וצ*ל ל:י יוקו החי' טצבת 161 סף אבנים 6,ות קה.סץש
 ר.ומצ'ט. סיוןכ"א

 סתת'טת ניאה כן אסק או אכיו אחות או אהי כן הוא שני אחיוח(
 לאהבה. וראשון לקורבה שני אחיך :האגרת

 סתרון. לו אי,3(




