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קה.
 שסנ(. בלכתו יר.ה הרוכם רוטטת 'אל שאטרו סימינאריאו נלחיבער
 ענן יסיץ נשחקיס ו~א נהיר בכנפיה ומרפא צרקה שטש נוקרכאור

 יריעו או ויאיר עפיע שם ואפלה ועשך בטזם ךניעו יניוש נצוציואורו
 פפורח האיר כן ופהגים סצ6צפש רנה יפצדו עפות וצפרים יער עציכל

 תיה ד' ייאדיי יגדל יקויגתט דאש פעלתך תסארת דום יפעתשסש
 ניתן ואשר אתנו אשר השרים גל סעל נסאו אושר וגשא רם טלךוהררה
 חשך אושר ענרך פני עכר אל יעפט צדקה וסעיל כראשו טלכותקרן

 לא ו~שך נם ושסחה אודה "נית נתסלא ניהס אל נמאך תארםסשוצר
 ונפה אדונינו נקדם בפה כ* קטן, ועד לסנדול מם שירה סלא ופיהפיחשך
 ויום תבא כי לשמועתנו האסין טי רבה וענוה חפר רנ על לפעלתךנכף

 עם, שסל אל ונשא רם פמעון ורירתמ כיתט אל וו~כלך ככורךסארסנות
 חורים במקשה פלונה אל וכסף והב פמות ותכלת כרפפ חוד טלךטחררי
 קפנים ויתושים נפלים אל גרולתך תפארת וניקר בוז, כחבלי אחוזוסרקים
 לרעת הראיתט אשר מונתך טאלף אחר לרופפתך תוחת רי נשלםואיך

 פכל ריקם ויריהם יפניהם סתהלכת כמנהה אם פניך, יכסר וכסהלעכריך,
 הין כל איש יתן ואם שפן נחלי רנבות אלים אלפי לאדונט וגםטיב,
 טובתך ורק נכלפ, פושל ואתה לפניך והכנוד העושר כי לק יכוזו נוזכיתו

 להם נורעת יתירה בחינה ירעה נאסן כרועה ירצה נן את כאנואהבתך
 וכפפ פעלתך ככור נער לר' לנקש נסיהם אלא כחס א~ן הלום,--ער

 אשר שינה תפארת עפרת חן לוית לראושך לתת חי לאל השפיםפרושות
 יהיה וכפאך תעשה אשר נכל להצליח לפלכות כתר תפצאם צדקהבדרך
 רואות הכוסרים עבדיך ועיני עולם לאיד ד' לך והיה היפים כלנכון

 ארצה. אפים ופוריםומשתוצים

ב~ך*
 אץ. נררי בער בלכתו אטרי9( נזיר חכםנער
 לשולחיו נאמן ציי וי נדדתם אשר ונדנות*כם נדדיכם דכדעל

 וכלל פרפ לכם כתכנו הלא ירווטלים, עניי לעזרת אמרי כ' וגזירהחכם
 פרין הרוכס מעלת אל 1ט60,ט11?[(: ,111 )108 211 דיואן1(
 )טמ0,8210( אורא1זאון עם בשסו לפניו אותו שרו אשר סהם א' לחלבקשת עשיתידי מ58( )10מ41110נ אגטוניאו ס' סיסינאריאו לבקר בלכתו הנץנריטאני
 0מ1זפ44 .1מפנמא3( כמבי בין כתובה היא דגה בלדןקנ.כ
 ,חוחפוחסא 183ז510 1605 עד וסלך 28 ן*זקןע 1595 לדוכםנבחר

 1ע419-22
 218טמט,י

 בין זה שכח נ:תנ לפ'ז 8*אחטחשטם0ט( 1ט
 ס*ר. בסי' כנוכר ייצדים אוהב ד,יה דשה השלטוןשנ'ה-שכהה.

 2. הערה שם ראה צזו, סי' מכר2(
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 ולכן הגפיעה, על עופרות האניות כי ופזהירים כסזכירים חלפו ליסיםוטרם
 ל.נ נסרה האלוף הוך ליר נרנותיכם כטף ולש6ח לפהר סניכםחלינו

 ווציך שכרן ולא הן לא ראינו לא הגה ער ויען ע*ו וקאסיר נזנרפארוילי(
 וככנוח בעצש עיר אל פעיר רנליו ולכתת פעפיו לדרך לשים הנוירהח'

 ינואו וכ אליכם, נא תא הנה ועתה ואת, נננייה ולהשתרללראות
 וא' אל ה0עות תיכף ולשלוח פוצא לכפף פיר לתת לפניכט עפובקשותט
 שסה כי ופשע לחמאת חץ לכם ותחשנ האניות יסעו בפרם דג'למארויל
 נווצאים ואליכפ לחם פכקשים האפלל*ם האניונים צער אלינו נראהלא
 ש פהעיר יטע לנלתי הגוכר הח, עליו קנל כי וראו ודש נפשם,את

 האלוף ליר נדבתכם 6עות באמת וצלחנו כי ידע אשר עד הזאתפהארץ
 עליכט וצקנלתם טה קיימו ררכו, יצליח וה' אותו תאחרו אל עיכ וצ*ל*נובר
 יקחו רבטף צרור לררנם האניות ולכת הגרבות האטף עת בעתו ורברכבר,
 ונרכה חפד ורנ בחםדו לכם ינפול רגווכ וף נפשם את יחיו והעמיםנידם
 ושלוט. תשני6 תפנו אשר וננל מנלה לו והייתט הארץ נקרניהיו

קז*
 לפונטאניינה5(. ראוי יוםף לר' יצץ5( כהן יוסף ר שלחנתנ

 פירי אלופי פצות שפור פלר פי אני ! שלום יפרח כתפרצריק
 כנפשך אשר אוהנך לשלום קרא קום נררם לך פה לאמר עלי צוהאשר
 ספי הנא*( ובכן שכחוני ופיורעי נחל כטו ני ננרו אחי נלבנו יאפרפן

 נני היום כל ינילון נשפך כי פיוטים נדנרי רנות ואמונתך חםדךכנוקר
 היתה קשה כי להניד משפמ תדנר ולשוננו לננו אחור נםונ לאטדרשנו
 עסוק, עסוק פנור תשתה נפשורה פים נאסנה ירענו כי עם פרירתךעלינו
 ויניציאה פה פעשיהם6( פתוקים ופערות שיחין בורות טי רנו אםכי
 הואת, ר~יר פן תרונה נהוץ נם והכמתך רכה כתטנה תנחה ירך שםוגם
 ריצבים רעיך אשרי כי בכינאפ( קא דילך רחנורתא שופרא האי עלט.ם

. - - . - -

 1. קם"ט, וסי' ח'א ראה ויניציאוע סרבני סארוול ל-ב1(
 -א )נפמר( רוופא כהן יוסף בר )סשה( נער : נסצא 216 בריוא,צ(

 פבת נ' )נפטי'( הכהנים אם )פע"( דוקנה פיק על 316: שם שעיו,תסוו
 אשי הוא דיא הוה כהן שיוסף ספק ואין הכהן(, יוקש )אשז דוופא ב:ישע-ם(
 באגרתנו.נזכר

 1. נ-ו, ס.' ראה5(
 לנא. להשלים צייך איי יצא, ספיו וועה ב' ל" איוב*(
 טע.ניהם. ציל אולי ם ה י ש ע ם5(
 בכ.נא. קא בעפרא רבלי שוסרא להאי : עיא דמ ברכות ע.פת(
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 ט1ג אך  ששעהנ1'(, את סנ,ן "ר גניול 1111ל 16 סשנג ו1יו ג'עסך
 מרחוק. נם מוחש אור מואשכל שר נראה נאורך אם ע.סנו תעשהוחמר
 שלומך הרורשת נפשנו ותנל לננו ישמח בטעלות תעלה אשרובכל
 אליך. הגלוים כל עם-תמיר

 השנש. ליש( נני לכם רב פ' א' יוםויניציאה

קה*
 יצ*ו. קארמי4( בני אל יצ'ו אופוליננ האלוףנער
 פעפים שלום! קארמי נני המעולים 'שם אנשי יחר אחיםשכת

 ומזהירים כפוכירים שנה כש זה לטעלתכם כתבנו יתירה וחינהכאהבה
 ככל פניכם וחלינו וכו' וותיק האלקש עם חוכתכם ידי לצאת עליכםומצוים
 ויא ורין רת דנר כן כי ענושד מסוושכה נתוחלת לו רמי תתנו אללנ
 הועילו ולא ע.1 נר"ו פרונציל הנאון שהזהירכם רבות אזהרות שלנוסף
 האלוף כי לט ולא לו, לא כה ער שפעהם לא כי נל1ם ברבריהםחכמים

 אשר על תשונתכם פי :על סונפירא*( קזאל ער רגליו כתתאומולינג
 וחכה התמהמה כי נם נתשלומין, דעתו להפים נכונים תהיו אשם כיאטרהם

 כעסלו נשא לא וסאוסה כא כאשר ללכת שכ ריקם חרשים כיר שםלו
 ותהי כסף אין חנם ויצא מקצתיה ולא מניה ולא שלחתם ולא נאתם לאכי
 שכ ועתה ממעטת, שהדרך הרנרים כל עם השבח על יתירה ההוצאהלו
 אתנם ונפרמם נקום למען וסנקעש ירנר ותחנונים נככי הג.ל האלוףונא

 ענור לנלתי לננכם יכנע אז או5י איפלאני הבלילות ככל יאותכאשר
 וימרות מללו נרור אחשר השטרות המה שככתכ התורה מצות עלעור

- ות*כ6( ?שנועה אלההרמות  אנל מרצינו טרנו עורף קשיט אנחנו אנל 
 לראשינו עטרה נירש נאוה ניתכם ככוד כי הואת נפעם נם לקו5ונעתרנו
 *דנו ועוד טשה*ד לפנים כמקדם רנריט לחדעש היום כל הללנו אותוותמיר
 להאלוף חונתכם ולפרוע מלשלם עור תאחרו אל לושהירכם זה נכתכטנטהה
 כי לחננו עת כי זה אנרתנו לירכם בא אחרי יום שלשים זמן תוךהג*ל
 שארם רנרים ואלו ונים מן פרופה מכלה נפש פפח וזה ומוערים, טוערנא
 הלא אלהן לשתיותינו נם לנ תעויטו לא חץ ואם לו. וקיימת הקרןשכל
 עתשיד ונקום מקומו על הרין קו מלעשות עור להתאפק טכל לא כיתדעו

 אחד זה בר51 מה ייז( כ.ז )פשלי קתד בבחל ברי : יא ב' תעניתי(
 בד~כה. שן את שו סהרדין ת'ה שמ אף חביח אתסהרר

 הלוי. יוקש ר' לכם רב ריל ו( )טץ קרח 8ףש(
 5 ס"ה ראה פרתנצאל אורות קקש. ק'ב, צ,ן צ*רן ן 1 ע*ה סף ראה*(
 פרתנצאל. דגאון ששב סקום*(
 כף(. )תקיעת ות'כ*(
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 כי והעטדה, קיום לו יהיה והאפת לנעליו כסף להשיכ נננורים, ה'נעזרת
 ישא לא אשר וצא לאלהים המשפם דגה אתכם אדגנו עולם אהכתאם
 הפעם קשולות אזניכם תהיינה בי למנינו וירוע נלוי יותר, לאוהננופנים
 ושלום. יתן צריקים ותאות יושר יצא נושריפ כי זו מרה לירי נכאולא

*9
 נורנ11(. אל טרפירה אכרהםבעד

 כפ.ר המעולה לפנינו נא זה הגה ! 1צל1ם צוק ושעל תמיםוצלך
 בפרעון לסעניתו הארבת אשר על כבורך על 8תרעם יצץ סור8ירהאברהם
 נכתכ ההזקה יוך את והראת כקנה אותו דמרת כי לו חייב אתהאשר
 רי( יפ פ י ס הודש לסעו הונך שפר לשלם קייפת ולא אותו הבפהת נואשר
 לולא כי נידו טאומה כל את רוואה ואינמ מש עו מתל מודש ענרוהנה

 עלינו עוסד ויום יום נכל שלש סעפים זה שנ לא עתה כיהתפהטהת
 זאת נאנרתנו וגונה שאלתו להיות ובכן עץ, כנווך אל לכתונלהלותינו
 ונל נך נושה וצא אשר את לידו לשלם תסהר כי לך אנחגופודיעים
 זמן הילך זה, חונו על עטו לך יש ודנדים דין אולי שם עור,תאחר
 ודנרי עצופותיך ולהניש אלינו לנוא לירך בתכנו הנעת מעת יוםעשרש
 לא הכסף וצרור וצ4ל הזפן ככודך כענור והיה הסנודרים, לפנימענותיך

 או כאמיר פה יראי לא פגיך ונם הג-ל אברר~ם כ*ם ליר ויבוא בירויקח
 אשר כל ופיד תינף לעלות כוחנו נכל עליך לצוות וווושר הצרקיכריהנו
 וישר תם לאיש והדאף שסך, לסען עשה ועתה עיכונ. נלי פסך תונעוצא
 והשלום. החיים עפ נך נמחנו נןכי

 השס-ו. יצאו*( פחלציך ופלכים פ'ויניציאה
-.-.- --. - 

 שנכחי קודם בוינהניאה חי סורטידה שאול רוב ספוארוע ססשפחה1(
 סורט.רה שאול עור בויניציאה שדר סוכח הסחבר של סדיואן באססטרדם,לרב

 סורטירה שאול כסר אשת ריצלין סרת קבורת סצבת נסצאת 240 כסי' כיאחי

 תהת נפטר ריא"ם כי ריא"ס בחיי נפסר לח סאמסטררם שאול והרבמג.לן
 בזסן בויניצאה חיו סורטירה סבני אחרים ונם .4211( )1(710 ת.כוטורטירה

 שב אבל 2(, קטז, פי' )לסטה שרטירה יומף כטן בו שסדים אנחנואשר

- אחר. כסקום סצאתי לאאברהם  שמ נוכר ולא )%0[80( סקום שם בותו 

 האנרת.סקבל
 "[6מ[ש*!ש5, חדש רשא סיפיסרי(
 י"א(. ל*ה )בראשית ו,שלח פר,3(
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סי*
 רפאל לסרה כורדלןי( ולפן כ-ם לבקשת ורידיקאציאןהקרטה
צ.ויראל2(!

 נם תדצסות, ירדו שטים יעלו כלכתן יסנו ותחבלותיו ארםטחשבות
 ררך כי יסים כטה זה עזנני ולכי ראשי, סשערות עצטי איש טעללייצרי

 השוא חנלי אסמוני נפש כדפ עשוק ארס כל וזה כטנהם ועולם ליאנשים
 הנצע אחר נהליכה הטצף*נים שעיים ראשי על לשיד אלהיםועבוד
נ6שתי

 אלי
 לנצח אשכח לא ותליל נכוא הו ונשא, אדוני-רם אתה נעור*

 אות לעשות תסיר טסושכה כתומלת כקרני יחיל ולגי סעי נתוךותורתך
 תשטור טזטה ללבי כליותי הקריבו היופ והן לפעכ-ת העבודה ועל התורהעל
 יתהלכין יודעים סכינ לטוערים ירח השטיפ לטלאכת כירפ לעשזתעלי

 הראתידצ וכאשר *פתח, החורש ויום השבת יום הפילר רנעי קל חישלטציא
 נניזה פעון איננו כי לי ואסרו הרבים לכצריקי רשני הסה סאהבילעיני

 השיכותי או העפים, לכל נלוי הרפופ חותפ כפתוחי איתו לחוקקייפיתינ'
 כי אין ורעת חכפה הרכה כי ראה ולבי הראוצונה, הםבה ער פעל'אהור

 ואטצא בעזרתי להיות וצנה טנן אפצא לא אפ סרובה, לא הזאתורימלאכה
 צאנו טצעירי ידו ע5 פים פיוצקי הייתי כי ונשא, רפ ארוני בע'ניחן

 ואפרתי הזה, ופ1לרות תקופות בהשבון ובסרפ פנהו רעת שפ*ן אוניולקחה
 ושלום לו שלום וה והיה סלה כנפיך בסתר זה עטלי להסת'ר טוב כיאני

 היא עבר שקנה פה כי והגצפת האות נא כי היא אחת בשתיפ, לייעשה
 כי הארץ. עמי כל יראו כי והשנית כוצפו, ולברך לשרתו רצונו עליורה
 ולנרף לחרף אצים נונעויפ טנשת ויראו עלי, נקרא כענקים נרול אדםשם

 ויראה יניע אם ארע כאשר ואשפחה אנילה ועתה אלה, ירי פעליפערכות
 ופשאת תפלתי תכון ולאלהים יקחרצ, כנפיו יפרוש כנודו הדרת פאתוירצה
 בנים נם ישביערו יפים אורך לחכפ תעוז פהחכטה כפאו בחפד להכיןכפי

 הש5ם. ער ושלום וחיים יראדצלבניך

קיא*
 השנ*ח. חעען טץ יצ'ו פשה8( ר'לפורי
 שעשועים ואהיה לנור טרוצק רנלי הבלוני 1 -צלום אור וחורה פצוהנר
 בריואן רק סצאתיו ולא פורטארה ברשיסת נזכר לא בורדלן שם1(

 שס שיהא נראה ולא בוררמהאן, פאיר כפר הנחטר הבחור וכו' לוות : 85ס.'
 ומה זו הקרמה שבקש הטחבר דוא פי בספק ופונח דידוע "חס"1ח1[0קוה
 פעשה נרמם אם לר~יר המחבר ררך כי סעיפ נרפפ לא בוראי ספרו,שם
 אחר. בשמעטו

 רזי. לסי' 1 הערה ובפרט רץ--יי'ר סי' ראה ציויראל רפאל ר, אורות"(
 א,1נ(

 בשנת בצפרו סת זה כי 0לרוקא בסולה סשה ר' זה סשה ר,
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 העיר סן ליסע הסכפתי כמעפ כי וסנפוה כפירארה יפים וציש כסו יוםיום
 רצין ספנ. כי רהררי אלא 11( פ צינ נארץ לחר ללכת וניתי אמהואת
 הכיוז שנתי ווה בפקוסי, לעסור ני הפצירו אוצר ספה ונבירי ורעיאוהבי
 באהכה, לירי נתן אוצר הפנקס רורשת כסעית אנרה כאתני וזאתסעפ.
 אני וסה מונ נסלתני אשר על לו קץ אין ותורות יתירה נחבהיקנלנו
 ושלום וחיים נל סעל נסאו וינדל יחנדי ד' הפוצדה, לענודתו דגני היי,וםה
 עולם. רע

עב*
 ל הכ לחם פת וושולח סוחל הנני השרים: ביום וצלהתי והאת

 ץן נ" לחם עם טונים זפרים שמורים 1ע1ליפות תטימות וקלף נ"ר ה[ א נ ה1
ווצלים.

 לאפוק*י1(. פינירץ סקורצז וץ אינץ ררך עלפ"

לכ*
 נסונפאניינה8(. אחהכ נתלה אשר הימרינער
 יעקב קהלות יוצראל, נני שארית אל, ארוי ענפיוה אוצר אדרתנפן

 לעתית משננ פרצרה, פנחה מניוצי העמים נין הנפוצים שלשים וכןרנים
 ינ?תי. ידעז. ולא ום-ב ובסי' נאה בס" דגזכר סשה ר' אם כי עעדד( נתיישסאד
 ביניציאה דר אשר באסולה פשה ר ושחוא לשערי11

 ור*
 ש.ם ;-;- פשם

 לפ- 40(, צד 42, כרך מאנאטשריפש שטיינשניידש-ן כתב )כן ישראללארק
 שנפסר בויניציאה רב קפפן טדי*ר בן נויירה פשה ר' רצא 9-ובה יותנהשערה

 דג.4 סשה שרבי ישא רף*ב פסי' אפנפ 188(. )ל-א ששא ו1נת אדרכהא
 בספק. פופל הרבר ועיכ בויניציאה שס*ח בשנת עודחי

 יהודה חיי טפת עי, שם ועא 10חשנ( צינטו בארקק
 20110(8ק החכם עם בקתתפמז סשר בית ליסד בדעתו היה שנז בשנת כיסססר

 ש,שוזזסך4(. ,1ן )166 חברו נדי: כך בין אבל בצינטו 8טשזשישח
 לא אכל %0[ *ץ 50ז0(5 שזשוושן %8טא8ן איטלקי, פאסר1(
 המפואר דוב לוצאשו החכם פי את שאלתי ואת כתבי ואחיי דעתינתרירה

 ושנר לוגיה יש הצ*ם ובפנץם רין לרגיה יש מי בפג~ם כי לי וראיבבועיציאה
 לאטיקו טינירי הם6ת ועל ולשכר *ין לך אטיף "א: ב' פיכה הכהובופ
 מח 0חוע 550סז% 18מש6( )פאףפ ןשא ייראת,ו דעתו לפי כיכתב

 ןם2אםןנ8אטף(שזשחש% 2אם ש מט 0מיץ 810"12שזק054ח0ם
 גמ יחים שצש פפק וצת בלתי ק רל 10ט2ם שאממפ ששמשחאמטמ8

 נכון. יותר פירוש דגףראים אחד יפצא ואה4 דעתי נהה לא ועוד ריסוניס,ב.סים

 בפתטאוי נהלה ו*ל סשה בר .וויים : קכורת סצבת נסצאת 09 בדיואן3(
 שני בערו כתב אשר דץדצדי דגא מ שק ואין שסיא(' השבת יום לוי,)סבית

 הל*.כתבים
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 וצוקה צוה סנל האל יושיעכם וגיע, עני סשוע אביון נל לועציאבצרה
 ?סיוצן1 וישנא חייד~ן ויפיש נישא סכלזתשתונון
 כן סרניש גופו נל. טאנריה באחר לקה השה סה ישראל פוורהשה
 לאחרים נם מהם אחר צרות נכל יתפררו ולא יתלכרו אחר1( ניי.שראל
 נשטעת רנה כי סאנפאנייה מק.ק ישראל בני צעקת והנה נוצר, ולכךצר,

 הגלה אשר יוורי איש בפנינותיה נלכר ני סאר, כנרה כי ואנחתםלסרחוק
 משא שליח אחר טי עם לפרואה טטאנפונה ננואן סקרוטונהף( הטלחעם
 סעות,סך

 ופצוע הכה וידצרי הכה למאנפאניינה 0סוך ככפר כררך וי~
 והם כסמו לנזול בז ולבוז שלל לשלול  היתה כונתו כי ואטרו הנויאת

 והסושל דבלא בבית סתפאניינה 1יניא)1(דו תפשוה1 כי ער הררים14ה1  1?1בתריהו
 אשר נ:קים חעץ על נכלתו ולהלין לתלותו ונור לסיתה שתו דןמשם
 ושנ עונר כל לעינ? נלילה ולקרח כיום לחורכ שפ להיות להוונ ירושלח

 נפש ווום הפקד סלנר והנה לנרופים* ולישראל ליעקב ולסשיסהלחרפה
 גם וסה נתחייב, לא סיתה נתחיינ ייפודין שחפא אע*פ אשר סישראלאהת
 לשכניהם חהפה יהיו ני נאנחים וכולם להם .טרה נפשם סונטאניינהקהל
 הערה כל ועל יחפא אחר איש היוצרים עם ררכם וה הטים ו~םלענ
 אל וסקיסו הששל רוח על עלה כאשר אותו יתלו ח-ו ואם הקצף,יצא
 וצא בססילה הררך אם על כי תלוי אלהים קללת תהיה יעסור ושםינח

 סכל העוכוים העכרים 1לכל 1%*( אוסר הרואת כל תאוסים אחים לשניוהטשל
 וסכל וסורימי4( סמילאן פפיאמנפ ]לטנפווהן לסנטאניינו ללכת נ'כהעברים
את. את להבאיש וה נם ונופף לבז, יהיו %לן ויכלמו יבושו ולויניציאה לפארוהצדיה

 יושנים אנדגו אשר הענרם כל אל שום שאכל כסי ננר, הטדף ריחנו
 הגה ונאו הדל סונפאניינה קהל אנשי טננד עסדו לא ואסנםבקרבם,
 להשיכ טלפניהם לנקש ירה השהם לפני רגישל, ננורת עללהתרעם
  היום ונם כיותר, סתות הרין קו נפה להשתית חשכ יען סשפפואחור

 שרי גי האסת ועל הדין על רצתם להשינ טנמהם ונה עטסשתרלים
 בירם, צרק וסאזני לכל, וצרקה סשפפ ועושים הם חפר סלכיהמלכות

 ע*א( פ.נ שלים איש )סאיר פ-ב דבחדש טסכתא יתרו טכלתא'(
 ושם(. עין )טאיר סקוסות ובדובה רעץ רסו התורה על:בילקוט
 שנץ בשנת דץה דשה דגירוש מקריפונה, צ*ל פונה, ו קד פי(
 0. :8 זון ;349 ן1,י )82 1לפד11ה וכו' לסנשווה פנויהמנורשים
 אחים לשני לסו?ד פשל טשל1 פא"ר ר אוסר הניא 1 ע"ב טע טנו:'*(
 ותלאור1 הפלך צוה ל4סשיות יצא 81חר סלך פיטיצ אחד אחת בשיהאוסים

 פ'ט(. שם תוטן 4ם ודצרירודצ המלך צוה תלוי * אוסר אותו דוואה:ל
 ,פחפח188ה40ת הם: הש-ים ששת וסויונא. צזל יפי, 1סור4(
 ,]קפץ10ח540[. "מסחו"וק ,0חפ1ן%54וו0[ם/ו



 יטיס זה כנר כי כהם, וכשל טועמיס הם והטוציאים סרוכה, ההוצאהאך
 חצאווז ונסה השוד כבית מענות לו כתת ככמפם שקיהם טריקיםהטה
 חזפלה נאלה. ניוצא ונרכרים וטזה טזה ובטהלכים פה נם שם גםעשי
 היוצא האיש לפניבם בא וע'ז וגזירה. רוע את טעב*רין ווצצאהוצדקה

 תני ו ויאטר וג*ל התפוש וצל הוא ובשרו עצטו ח5( א טו שלקראתכם
 רחפנים כי נדיבים פתחי על לרפוק כאיפליה אחכ"י אל ואלכהשלחוני

 סקד,ש עזרה וישלח אתט וד יהיה אולי אחיהפ כצרות וסשתתפיםהם
 יריה ח" לך לו ונאפר לבפח, תשכנו ואתם אנאלנו ספות אחי אתלהציל
 ומפרי תזכרו רחם *ששתו קרובים נא היו שעריכם ככואי ועתהאתך
 סהצדין תחשכו כי לכד ולא היא רבה סשח כי 11 להצלה עזר תנוידכם
 תצילו ישראל נשם הגקרא וכל הווא הקהל כל גם כי יוידי איוצנפוצ
 טפופנים כרפים פנקם נתנה ונידו וחרפתם, נמנתפ וחפים לכל שחוקסודות
 זה צער יזכור אשי הטקופ ובכל לו, תתנו אשר ירכם נרבת תנתבועליו
 סתמתיכם חלף שכר אלקינו ה סאת שאת תפרבו הלא כי וכרכהו, אליוכואו
 ארוכה לכם תצסח השרה כצסח רככה תשינו אלף אחר וסכופלכפול
 רור וצסח ותהלה כרכה לכם ציץ ויציץ יוצא סחלה, לכלשרפא
 אסן. כישועתנו תרום וקרנו תצסחסה-

קיר.
 שנתלה היהורי עיד שבויים פריון לחברת מונפאניינה ק-ק כעדעוד

אחל.
 חבורתא פלמתינו על לרחם ד' אל הנוערים וחסד צרקהרורפי
 1 שלום כויניציאה אשר רם-שקדישתא

 פצאתט אשר התלאה כל את סעכ-ת סאת נעלם לא כי לסשפמחשננו
 אפורים ננית תפוש ישדי האיש ע-ר פונפאניינה ק*ק נני הצאן צעירילמ

 ואפרו פצעיו וויכה ורגוצ סעות סך נושא אחר טי עם נתלוה אשר עלכעירנו
 העיר סושל מני סש0פ יצא וכנר סםנו, לנזול עשה זאת כל ניעליו

 כפר,צת ראוצו על פנ( 1 ד א ע ב 1 כ ב העץ על נכלתו ולהליןלתליתו
 נזירה לבפל תתעורר קסנו ואנחנו היוןרים, ולכל לנו ולקלם ללעגררכים

 טעלינו להסיר נפש פקוח וטלכר יר'ה, ר*( י ד י י ג א ה טעלות באסצעותזו
 השננו חפץ לכל ועת זסן ולכל כזאת וםוציםה חרפה היועדים כלוסעל

 ק. )?%יח אח שפוץ
 ועג יחדי שהתלף ררך שבף כל 'שיחמ כדי אדום כובע בק
 מת"ם בתשובת פעמם כפה נ0צא כאשר האונדור צל האמי,ה1(
 א860שסיג 62 באעלש. (08860עג לא( מ' ח"דא לתשכותמפאהבה

 חש. ע*דם דאה הרו ערמ נקרו0טחחוח0נ(
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 ססות ולחציל לפונה 5השלים ב5נו יתן כי 5ה' נפשנו וקותה עתה'(ער
 בשליחות יפופר כי יאוסן לא הגהו ער רבה וצצאה עשינו ואפנםהאיש,
 5תת. דצודך פן באלה כיוצא נדנד*ם ני וטופרים, טליצים.1ו1צאת

 גחמ תש כ4 עד הכים סן המיופה וכלתה טספר טתי ואנהגו כאננים,הכסף
 רא.נו ומת-עיכ האיש את ועוכנו העפק 5וגיה ת'ו נצטרך פןוייאט
 להשכי5 יסרה ארץ על אנורה ידענו אשר סעלתכס לפני תחינתנולהפי5
 פשחת נפש ו5הש?נ ד' למען מלפניכם ו5נקש והפרם דב55 ע5 ר5א5

 וזקורש סרטי נידנו 5תמוך ררך עונרי היהורים טכ5 וקלון כוזו5השנית
 מכל אשר ער זו 5הוצאה 5עזור חם5תכפ בעין כנראה קהלכם אוחנרתכפ
 נעטור ו5א גקראה, תהי שטכם נפ ע5 ואשר החי6נו אשר זו נטצוהלנמור
 בתקותנו חמצפ, להשינ וו בעזרת וףוצדים אוהכי שברו אשר נעת הפיקעל
 פעלכם ו5תשונת סוה, נרול וסצוה נ"ח אין כי ריקפ פנינו תשינו לאכי

 יסור* עטו וחרפת קשות נזירות עמו מכל ינט5 וה'נצפה,

 '.קיר
 לקראקה. פנחס*(לסהר"ר
 נסקרשו ותפארת ותורה עוז וראשו, אדסתי על טתנוטפת נזראבני

 ש15פ. וסניר רנטיר אניר ננירהא15ף
 יניציאה פה ר' נחני נדרך אנכי כי לארוני ואנירה אעלהאסרתי

 נעים, כי לשמו ותהלה חסר ישולם לה' וש5ום שקפ וסכשול פנעכלי
 פתוח פתח שסה אנוא אשר הסקום ובכ5 מונה שאני פנות בב5ואמנפ
 על סעלתו נגד לי הראויה והעסדה האהכה את סעורר תסיר כלניסצאתי
 תסיד הלילה וכל דצא ורחום חגון נ* להכירני נעעיו חן טצאתי אשרנ5
 ארם ש5 שנחו קצת צדקתו יפפר ופי 5שנץ כטד פ5תת רעיומ יחישון6
 ובשרי עצכו 5הקריב אם כי צרקה ומד 5י וטה בפנע ש5א אפי5ו נ15ולא
 כי עם אוכל כאשר עלי לצוות לרצון לי להיות פזנחו לפני כדצתיוכל
 והשתדצייה. נקירה סצער,הלא

 הש'ם. ספעי אלה פ'ויניציאה
 סשרתיו.סקטני

קפו.
 יצץ. םור8ירה'( עםף כטו לשם הום4ל(5תאון
 אך וארנרה אחני נעיני יחר נא א5 ש5ופן תפארה מ4 עתטמה
 הפעל. אל פכח הדין יצא ולא זסן לרם שנתן השעו ר'ל1(
 1. רשו, סי' ראהי(
 1. 1" סי, ראה*(
 שאמר כטו דודו היה ציויראל אכינדור הרב סורטירה, יוסף*(

 . 1 ק'ט, ראה 4(. )ק:-ד, ו ר א ש היה לוצ"טו שמחה חהרככא,



113

 מרה המופלא הנאין דורי ודעת בטועצות שלשום לטעכ.ת כתכתי גיה?עם
 קכלו כי ושמעתי , . . סעמר נסעות לי רשמתיחר החלק ע'ר נרואנינרור
 טסעכ'ת רכד בא לא ענדך אני 4,1 חלקם, את רנים יחידים כנרהידויים
 דנים יטים כי. עם לטופכ אם לשנ. אם משפפי נ~ה טה לועדיענילטנוחה
 הקוה כי ועתה אגרתי, על ישוב ופה ני ידנר טה לראות טצפהעטדתי

 אשיבה אטרתי כנודו, טשכן לעיר פעמיו לדרך השם הלז הטוניל לפניה'
 ירעתי כי וו דבי להשיבני יאיני טעכ'ת פנ* לחלות טעפ אחת עודידי
 נתחתינים, ומשניח עטו לכל וטשפם צדקה לעשות כקרבו אלווםווח

 טשלים לושטיע איחל תמיד ואני ולחפד, לחן יחיה~( רגל רורי הגאוןולמען
 וננעינרם במיב יפיו לדץ0יף לאל בפי לפרוש תרא~תיו נל על ווןפפתיהורו

 ש*ם. ואוטד ככריעה אצא כקודש וגאדדים יטינווכנשיקות

,קכמז*
 ןצץ. טשה כס' לגימו יצ"ו טרדכיכני

 שם כ*ם עא שלחת אשר העוים נדיי עורות את ודגעלהן היקררודי
 סלא פינו אלו ן לפניו אנף ארונ: אקרם ובטה קבלתי יצז פילייאש(מוב

 לבו טשאלות לו יתן אל פני נחלותי דק כדגוון דגה רנה, ולשוניש,רה
 עוד תסטכיהו נדיבה ורוח ויתן ויחזוד ליתן יוכל עד דרכיו נכלויצליחוו

 רנים.'0-ם
 הנרול הקור ולולא ככראשית כסעמ התחוקתי לאל תהלהאנכי

 ניאה וננדה היא, רנה הצנה אולם אולם, נריא הייתי עלי ונחהי~ורה
 הי( א טירי הקו יטי קרבו כי ירעתי - בתנתי נפי ובנריפ ועצים נאשלהלחם
 נטקוטי, יכנם טהנערים טי כנודך נא ויודיעני לפובה איתי זכרו,מלכם,
 דודתי להגגורה שלוטים ופקודת הזקנים לפני נכריעה ואעלה אקצרינכן
 זבולון. ולאחי ולאדוני תם-א*(ניתך

 השם-ה. שטלות6( חליפות לאיש פ'פירארה

 נץרם ן אנרת נכתבה לפ-ו השמיב, סרחשון ייח נפמר ציויראל הרבי(
 בחיים עור דץה דג-ל דוב כי סוכח יה יח בסקום יהיה נקיא אם נם דגיל!סן

 האנרת. כתיבת בעתהייתו
 אחר. טם:ץם נורע לאי(
 ויניציאה בני נפש חשקה ד!-וא בעת )8!ממח!ם!0ס( הקיסיריאהי(
 ח-א(. )ראת במיאטראות *רודים ואינט.ה:דים

 אהל(י סנשים )תברך א " תם*(
 דורו. לסהנת רטז כ-ז(, מיה )בראשית וינש פר.6(
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קיז*
 שלום. רגעלה חכיני זקני חמיי(. לזקני יצ'ו יצחקנני

 ער שייות, נשתי כבורך פני את להראות נפשי כלתה ונםנכספה
 לשלום אותו אפזר נם אשר מאמרות העשרה אלו לכתוב רי יזכניאשר
 לא ולילה יוסם עסי תפיר הם אשי לכני סודשי לו להניר ואונל יתן61י

 תמיר 6נרי ש%יחום הבית נני וכל תס4א זקנתי ואת אותו לזכרואחשה
 אתיצב משטדתי על מ כה וושסע *דע הלא לנצח, אשכח נלואהבתם

 תורה ללמור בא אגי ובערב ר1זפירהו מלאכת ל5סוד במתניו חייםעם
 כזה, ונם נזה אני ואוחו לםלאכתי ווןום למשמר לי שהלילה ערולכתוב
 ואסצא ראשי, על פאר לששם עת נא ני תפילין הלכות לוסר אלועתה
 וארוני מאד, יקיים הם פה כי פהם אחד ות לי לשלוח כנ:דך נעיניחן
 גיכ. לך ירןה ולזכות ממכרם רמי ישלםאני

 שקם לא עריין סררכי אחי ואולם ת'ל ושקפים כריאים נלנואנהנו
 ולרורי לכמרך משתויים %ל% כמונ* וכסווצ טאר הלש יוצאסהשילשול
 )רכה. והץ פאתכם יסיש לאיזכרוננו

 : השם'ה. אביהם*( אונ אותו כי פ'פירארה

 שסהה יצהק כטר' פעעים, ושוכן ישסרוצ מנים, נשוא זקןליר
 יציו.זקני

קיח.
 שלום. רגעלה רורי סשה. לבימי ?[ ]יצחק סררכיבני

 מחגכם ומיכת בשלומי נפדט ותנל שמעמ אזולהף( פנשיאיתשובתו
 הורים פה כלפ כי לאחני לנשר בלבי אמרת' וינרל, ירבה תטיר יהיהכן

 זולת בדצץ חשעהלך קם םדדני אחי 2ם יחר כלנו ת"ל ונריאיםוהשלום
 כרצונו, ולבוא לצאת יוכל לא חול1ת דנליו ישיסו לו אשד הנונא6'(כי

 לך יהי רורי רכ לי יוש טהם לי לשל~ח אטרת אשר מהמתנהשסעתי
 פירות יועתי ואשי חרוש 1לאפפ לסכתמ, יפואה ה' ישלה לך,אשר
--

 גששר שמתה לביה ששאל אשתו דוד שמתה. הצחק היה חם.1 שם 1(
 9ו8(. )דיואן 'שעיא תטוו הדשראש

 ד'( ל.ז  )בראערת וישב מר'8(
 3 קכשז, בם4 נוכי אזולה מ,ןן 61. 0ן150ע פששחה שם א1ולה8(
 רג'ל סהדב כיי אית 1"8 סחותני קרא איקויטי שפועל להרב 4,וקליא
 סא2- )ראה כדש שטואל רילבנו

. 
 שזשוז(420(. ,11 16 בם.ע יארי הרב

 תלפיריו. בין אוולה ל~און ר(מהבר מז:יר קפ"בבסי
 ,חמ6ם65[8(. )88צז66 60%5%- אויי אטלקית, סלה בונא6,*ן
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 דורתי ולרגנודה לוקנים ונשלוסות הפעם, אפפיק נקומידיאהכנודך
 שלוס. ואוסר כנורך ירי אשק ונולון ולאחי שהגן כמר'ורודי

 השם8ה, באינפרסידיאהף( סשה'( ישיר או פ'פ.רארה

קיפ*
 להיש"ל3(.סמני
 ולנקש לדרוש כסוהו איש או קאנהיפי*( יועדה כש אליו ינאכי

 אתם פניו להאיר ויברנני יחעני נידו, לי אשר ההמה דפפרים מן אחדאיה
 לויציאם סביתו ינועע שלא ירו סתחת ירם תזוו לא אמנם להם,ולהישתם
 841פילו דנר טהם להעתיק אחר שום יוכל ]2[ שלא נאופן ולאהוצצה,
 אך נזה בכיוצא להזיק העלולים ופכעם קצרם ירע ויא בי אתת,אות
 ער אצלם לשוצת עצמו על להפריח יזדמן אשר נכל יעשהלמעני
 מעכית ליר ינוא טמני אחיכ יפורר וכאשר לקנותם מנת על נם רר14ינעו
 ושלום. יראה אל הגיל יהךרה ולכמרר סיפור5(, או ספר עתר ולי שלואת

קכ.
 מר ראש פורה שורש *אקה. מילונייא4( כהן נרשון לר'מסני

 ! שלום טאות חמשדרור
 חזית עסוקות בטצוקות נפשי על ענר נחלה שמפור אשר רניםמים

 סראש האהנה את לננות יוכ6 לא סרעוצ, איש נפרדנו סאו סנוטתומכות
 והפוציא לנני, טכותלי שכונתה וזה לא סשלם אשר נינינו נםוכהמקרם
 לרשות סר"ה ותשףאני פלפלני הבונר הוסן רשע חיינ לרשותסרשות
 נעיר נכנר דגי נרורו יחיד לנית יניציאה קהל קורש סענורתהיחיר
 האשה עם פה יושנ אנכי חרשים שני לי וזה תורהן להרניץפירארה
 קשכרז( ה ננות, ושתי הזכרים הסה שלשה אותי, אלהים חנן אשרוהילריפ

) 1  א'(. ט-ו )ששת בשלה-

 שף בק הע:-ה:יב הפרט ו"ל סו~"וחזפ*ח(. באינסרטיריאה8(

 טתמציאה 6צאטו הרב פתר כן (, ) עילהחצ"
 :"רי הם טהם טרבר אער רומפרים ח"א(. )ראה 6צאטו שסחה הרבי(
 7(. קנ-ה קכיר; טי' )ראה הרשיל בירי בסשכון ודוו ידו בכתברגאקבר

 היוסא )בן יוערה כם' בזהיל: קברתו טצבת נטצאה 278 סי' בריואן*(

 סית ס"ק : 269 ובטי' שע-ח( אייר י-ח )טת דל אדיבי קנאתטי ברזילי(רו'
 )4ארוטי. רוופא( ברוילי ר' )אשתדיאנה

 3. העיה קכ-ר, סר ראה5(
 1. ט4א ראה6(
 אשר הבית בעל סן 3ס?4ר( טזונותיו שסקבל רל אלי השבהז(

 על : 184 דיואן ולטן. יוקש ר היה רג*ל האיש השכר. שהל או גרשותו,;וסד



101 

 בילה קלה התצאה אטנם בויניצי84ה בנר שויה טה וחצינ( פרםוהפרם
 נסטיס אין סיתי, ואע טחטיר אין גי עד שפ, דירח ל3כי השיכאכלא
 נטלאכת העונד לענר די תורה אמרה נהם וחי צרוג פיחהואע אין דאנה,ואין
 לפנ. אלהיך ד. הקרה וכי יעשרו*( 5א כי התענו כנר כי כרנו, להיותד*

 יושנ נהיותי קורש שנת היא הנאים נתוך טשהף( נכ-ם עוזיאל כ'םהיקר
 נפשך חי ורנבה, אלף טצרק*( שלום לי ונתן פה הנרולה נהכנסתורורש
 לשקר לא אנל הרנה, וזטן טעת בלבי שטחה ירעתי אם המלךארוני
 להביא הנפהני אשר ואחר שכהג* לא ויא גס אם נרעתי זכרונושטרתי
 אשר עליונות שהן ר5צתות שוחת כשתי נאתי וגה טעכית ליראנותי
 תרעה איכה נ*כ לנשרני טשכורתי את ת* לטען טצני לו פפיתינקוצר
 נשלוטך ולרנעים לנקרים ותפקרנ* דנר וכל בניך הננים ושלום תרניץאיכה
 אחד חלק הרפפתי שנים שתי זה כי לאדתי אוריע ואת עור נעים.כי

 ראתה ועין דפים, ק' כש יהיו נויניציאה נרנים ררשתי אשרמדרשותי
 לך אשלח ואם ההם ננלילות טהם נא אם כ-ה יוריעני ותאשרהו.אותו

 אחר לפחות או לשלחם, אוכ5 ו4שיך שם *סכרו אם חסישים אוארנעים
 אוהבך יהורה' ,סרנר לטור בפרי לבך ינל כי ירעתי כי נו תדגהלמענו
 .ואו-ש. אשתחוה ולפניך נאטיתך ותנחסני לפניך זנרוניויעלה

 .6( . . כפליו י-רפירארה
קכא.

 ! שלום נו סדונר נכנרותלסלסר*(
 תורה לומד כל על טופל וכטה כסה נשם טשכיל ירעת כטוויכסוני
 העם הסון הסניא וטרנר לו והררסה רביעוי טן להתרחק סאושרותוסכיה

 קינה ו 186 שם שם-1(, אב )הט זלמן )לבית( יוקף כדמר רגביר רקציןס'ק
 עופוה ואברהם חיים וכו' נחם יוהנן אל וכר, צרקו נות )םלכהע*ו
 בחיי ש*ע. נפטרה ]==פרכל ריינה אלטנתו על קינה : 186 שם נהנה(,בלי

 שנץדי וששים סאות שתי 5שכוז קבל ביתו כל סןנות שם5בד טזניריהודה
לשנה.

 בויניאה. שרוה סה חצי רק שכרו כי רל כנראה1(
 סתו'ס כותבי על אכה'ג ישבו ו~עניות כאר ריביל אסר עחב נ' פסחים1(

 יתעשרו..טלא
 אחר. סמקום לי נורע לא8(
 טצרך. צ"ל סצרקז*(
 שמחה, בשנת זו אנרת כתב לפיז שסיב, נדפם הרודה טרבר ספיו6(

 והילדים. האשה עם פה ישב אנכי חרשים שני לי ,הה : סדבריו נם י*אכן
 יהודה(. )חיי ובניו אשתו שסה הכיא יסים חרש ומקץ לפירארא בא שסוד סוף;י

 בבית ט5מר היה י.ייוא שהאיש יוצא ר.זתיה סהטשך נסחק,  השם*(
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 פעולתם כן ולא ירנרו פ.הם נהנל הטה כי ערם ולהשפרלרבר
 יצץ נלנרחרו כמ וחמפשריפ פעלת נק נפל הפר,ט מ 'טפעמ כאשרליטאת
 ולהוריך להשכילך ראינו כן נקרנת, 5פשפט אשר נערכאותיהם הלכתד"וך
 5פניהם תשים אשר הטשפפים אלה נפ' ע5ינו הטצתה הדרך וה לאכי
 לכן וה, כ5 טאד יורעת ונפשך נישרא5 א5קיפ יש וה5א וט"( לפניו5א
 וכל-א נדרך אנשיפ ל:פ נחרו וצ*ל הקציניפ עפ לך יש ורנריפ ריןאם
 ואת עשה וישראל, םשה וכרת התורה קץפ ניניכם יפטקו רוקרונ לנ4ראו

 במיו~ן, נק*ר תוכל ~ם תעשה כי ירעתי ויען ריקם, פני תאויב וא5איפה
 עפך. יורה וה' כן ועוצהצא

 השסץ. פנת נ'ויניציאה

קכב.
 נתוך יעשו הע54 םהשכוע די ניום או א' ניום כי אומריםשפעתי

 היהירים םאת ונם רנים, טיםש כהם נראו לא אשר נח5ות צחוקיתהמיפ
 על 5י צי כי וגם חישת, כחוש יהט הם נפ כי טעש 5א פעות ניכקנ6

 להיות ע5ינו הונה נם כי המצריפ נין אשר הא5ו ניפים וה כ5עשותפ
 רצון יהי עכיו ד', נה נראה אשר והעיר קרשט נית חרכן ע5 וריאנסצר
 5פען שטה סקופ לי נם ולמציא ואת, יהיה סתי לויריעני כנורוסלפני
 5עת איחל תפיר ואני נכסף. חדש רבר לל כי אני נם לראות לנואטכל
 כבורך. ולהצלחתדגחסה

 השפ.ו. פקומש( הפקום ורגהפ'

קכנ.
 שפר*(, אפרי ספריו 5מכור אשכנוי נפתלי ר' חח'נעד

 ונחמה נישועה ועיר עיר שנכ5 אחימ נה' נושע ישרא5 ושיחיציץ
 ! ושלוםיפרנסה

 אחר דץה בביתו-וריא'פ ר"ררש בית לו היה בללראדו קלוניסוס בלנראדו.בני

 ידצרה. פרכר בס8רו שסספר כטו פעמים דובה שם וררש דחברה בניטן
 קפקת. בס" נדבר בלגראדוסבני

 בטקופו. רש-י עתן1(
 א'(. ל'ב )בפדבר פטותי(
 ספרו וצם והרפים *עיציאה פצפת בא אשכני יוסף בר' נפתלו י*8(
 נשן לאל עלה יניציאיג פה עטר בעור יאאבתמ פבני שוהיה שסהאבשנת
 נסצא שפר א0רי בספר נם ע.א(. עאח דף ידצדה פרבר ריאים* )בר~ספדהשסרב'

 ד"חבר. לשבח טריא"םיאיר
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 פוכח טתנה היום לכם והזטי5 הכין אשר וו כרכו בעםהטתנרכים
 כי יען נחליאל* מסתנה ולקנל ליתן דק אחרות, כטתנית ולא כריאמתנת
 ועוקר סיני תורה של בעטלה נח ואמיץ לנ חכם םאיי הלום נא ימיםזה
 ים אר נדרוש, ה' ברכת 1טלא העע5 רצון שכע אשננזי נפתלי כטו-ההיים
 כינתו כתעל~סות קצת לשור ]ושציאי[ הרנים ולזכות ירש המררות חזועםזועף

 אשר וצמו וה וצפר אמרי נותן כספר קרושוים כדכרי חרושים חרוציםררושים
 הג טנ ג ה נ ט ו ריקם וכיתו כרך ווצפל ככנים טפופל להיותו ואטנםקראו,

 פוכ'( נתח כ.ל דגליו תחת לדכח נשגעון.ינהג הואהצריק
 הכנלי התי ע" חוץ פני יל הג-ל הספר לשלוח ושיכה ונת5 חםידואיש
 ניתי. נפשות נפוצו לההיות טטכריו טרטי נסף אנורת נידו להוכילהלז
 ואל קנו אטת הג*ל טהס' לקוות טכקשש אנחנו כעם הטתנדכים אתעל
יותר

 כרכה עליו תכוא הטרנה וכל הקונה, נבון לכ כייחנ ערכו יה,ה טם3י
 כראש נטכרת וסחורתפ ת'ח של נכיט טלאי הממיל שני ירעתם אתםכי

 איר כוקר אור ער לטשטרת לכם וורה כסף טסחר סחרו פוכ כי:ש.כ
 וכוי ראתה לא עין טאר הרכה שכרכמ להגדיל לכוא לעתיד לצדיקיסהננוז

 - אטן. ניטינו בטהרה טאלנו ביאתולהחיש

קכר.
- יצז9( ~צאפו שטחהלטו.ה  לידו, הגיעה ולא 
 ד! וש- ינידו הנפים ואשד סדו לר*נ תצא אל נתונ פקראאלטלא

 אפשר . היה לא הלז כתכי זכות, 4 א, ק 1 ר ם ר א ה 1 האדם, כלאת
 איני כאמת כי הגם כן כי ירעתי אשר אחרי אסנם זה, נלשוןלאוטרו
 שנ טנעת טה ועל טה ועל וכות של זו כף לטצוא אגל איככהיורע

 כירו טשכון לי אשר ספרים הששה טז אחך העתק תת לכלתימכעליו
 ושא אאכ כי אננארי ו" טסני לתת רצה לאשר צקיני( שניםכעד
 ווה ככר כאשר לחם פרוטת אטת דכר טפי והנצל כרכה טטני אצלתהלא
 לך חפאתי לא ואנכי ופיפור*(, ספר לי ולדשתיר שלו את לקחת נריבם

 יוכילם ולאשר צקיני השני לקכץ אראה ואגכי כנזיקין נרטא לילהיות
 בם ושיקרא .דנרי - ה-ו אפנה כי יוכור כך נין אך *תנס, לכשה ,שליככתכ

 יחזקאל ל~ר; נ' איכה כן: ט' ב' 0לכש רללו פסוקים 0ג' סורכב1(
 סלת טוטב אולי לו, ורע השערה כויט הצריק עם סרקדק הקכהה ה"ל ד'ב-ד

 ב"ה. השם שהצדיק
 קיט. וסי' חשא ראה*(.

 רגרי( יוקאטי ורשא )סזשפ%מ13 אננארי )*ח*אמ(ש2(, צקיני9(
 הן.טטבעות
 יצירה בספר שנטצא 0ה על לשון ש נופל )לשון וסיפור ספר*(

 הן. קטנות סטבעות וססור( ספרספר
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 ידו ישלח אל 1לכן לי, נרר וכן נפרם ההעתק עליו ואםיתי כיצינוכנו'
 לשארו סעכ*ת יוצוה לכל ונא ישרף, אחת אות אפילו סהם העתיק ואםבס,
 פירארה ופה שלי*(* לפפפוראל כך עשה אוחר סורמירהי( יוסףנם4ר

 אם כי ~ולתי, מנח*ש נקי יצא לא ו?יי.ן בניתי העני נית כיראיתיה.
 כנוד ימלא אני חי ואולם סעירו, האלוךם לקחני לא סעירכם הוסןלקחני

 שאין הזקה ני שה היה טי להשינני ותתפיים תתרצה ני תורתך וכנורה'
 תשונהו אראה לא אם כי אדוני, כסוך סתוקן נלתי רנר חנר סתחת-וצא
 פי ףטלא ואדעה טלני - הבינינו לכן הוא, טהור כלת- טקרה ני אדענוה

 ינוננוו אלקים וחבסתו גד1לתו צדקת תהנה לשוני אנהד כאשיתהלתך
 סלה. עולם ער1.רנוצ

קכה*
 יצץ. אנמליון סהר-ר דורי כער טרוימ אנפליון*( -סוון,ר אלי

 עתה ניכיס'( הן נית אנרת 2 ש4ם כתכונה כח ואמיץ לנבחכם
 ווגה דוי ערש על ונצנ נעצנ ונואנ עמ ואני נאתני, ושאלתוקנלתי
 פנע4( חולי הזוקן אך םקרי ווקן החולי ההכם: אטר זה הלאאריף
 אפק4 להסתכל כזאת נעת אוכל ולא וםקרה, בפנע העם ני עמ קשתי
 על סעפ ואתחזק לי ורפא ו;' ישוב כאשר רק שבמפרים קטנהנאית

 האטנם ירניו טה לראות כח ני יהיה אם עליהם עיני אעכיר אזסשענתי
 פיבים שהיו היאשונ.ם סיסים כי זה ננירון לכתוב למעכ-ת אבטתלא

 2. קטקו,'(
 בסנךם ויעקכ. רחל ן2(510חין איטלקי ש.ר דצא םסטוראל*(
 שהרפים ידצדה )חי הזה הסאסטוראל את נם דשגיר ספיו הסח:ר וספרשס:ה
 אשר שהספרים רואים אנו סכאן ןן%(, צר הקבלה כחינת לי בסבוא.ש.ר

 ידו. כתבי הי1 לסשכוןנ;ן
 כחיט הפקוה את הפטיל אשר קונסילי אבטל~ון הרב דיא"(

 אבסיון ר' היה שבכולם ורגדול עמו רמכימו ורביס ח,א( זה עסק על)ראה
 ; 16 ת?י )ראה 1(. %.ח* כתכנו בחתימת נסצא כאשר אה* נ *סםדי ולאסשרינא
 שע'ו הסכות חנ עדב נפטר 8(. פי' דחיים אור ן פ6 ו!558מ420 תחת 16סח-א

 208 וסי' 78 סי' שם נוכר וכן פרוועו, אבסליון נקרא שם וגם 267( סי)ריואן

 סרחינו יק:תיאל בני אם רולצי סיק 97 וסי' סרווינו שלסה כר יקותיאל)אחיו(
 וינמניאה. בק'ק ת-ת חברת בני. פשרת וציל סיועה ויטאלי בכסר שבתי 293ובסי'

 שד א אסר ששם האנרת ססוף סוכח כן והכתבים אךל רבים, הן*(

 אבסליו, לר' שלח קונסמ4 היב כי ד~א דובר פירוש ם. י ב ת כ ה י פ ב י ת א צם
 היה הכתבים ובתעי הפקוה בענין סאחיים שקכל רבים כתבים סאנרתוהוק
 : ור.כ*..טסין

 וה. טאפר טקור סצאתי לא6(
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 ולא ושנתי וקנתי בי עתה נם וסה בכיוצא 5המפ5 חפצתי 1לא[טאלה
 וגתנים'( נפי פצאתי א2שר הב ן הן נמר. ורוחי ני 1מעפןן 2שעתיעטו
 ה יחנני אם יצוני 5המיק אוכ5 ו5א אעשה וסה נזאת, טסוו אליוישינ
 וה אדוני את אהבתי ני אתסר 5א בטת לפניו רוה נהת לעשותנכחי
 ההיים. בספר איתויכתיב

 סטרינאה. אנטליון נ2שלימו פעתיר שס-ו ת2שרי ז'מירארה

קכו.
--*

 ינון נלי התענית יום אתמי5 יום ענרנו יפוט נל עליון נחסר ?1
 יהיה בכה ואם היום, רוח ק~רת רק ועצופ נרול חום היה לא כי רנה,ואנחה
 תטיד ונאטת ולהתפייפ. להתרצות טכל לקל.2ש'( הנא ת'ב האחראחיו
 טפם ינאנור נפותם יחפוץ ולא ישרא5 עמ1 על פרחם הי כי חכיחוגמיון
 יותר עצטם יפנפו ולא 15 ישצו אולי יעתם את יזכיו נאשר לו ריכי
 השנה ימי ר*לה.כהים הצישת שני ויות אם וע.כ הפה, נניו כי וואויסן

 יר וא2שק עלינו וירחם יכוננך וו1א שמו, י2שתנח היום עליט מקירלשלם
 1ח1-ש.כבורך

 ה2שם*ו.. ננ*יו( על ויכסר פ'ויניציאה

וז*
 2שונקש ג2שם ויהי נעכים התקרדו השפים עבר כי אתפו5 ניום19

 כרין, עליה כרכנו בענן הק2שת ונראתה ורהה וה2שס2ש מעמ ועור הארץע5
 הביא פב5תי הן נשבע א2שר ע5 אות ו1א אם פ5טרנו פי אתושאלנו
 נראה ולא לבר המבול אחר רק וה אוהתחי5 נאפין ואפ 25שחת, טנולעור

 אבל המבע יחיינוצ דבר הוא כי היה המבול מרם נם כי לט וה*יבקורם,
 שננר סה ונו' נתתי קשתי אה .משהע רהטיו ע5 5אות סאז 1;י4
 לאות. יהיה פעתהטשתי

 לפניו ובכרוע נוריענו, או 6ררשגו בנית חייוח1 1רוה עוד נ2שפעאם
 השפ*ז. ועא'( ברוך כי פ' ויניציאה ,ארש.אצא

 רססק. בער לשלם קרפתיות סשנש הסנהג דהה כן1(
 טזייה ריע רבאב ז'5 חכסינו רברי ע*פ ללמת שיל איי ש, לקל'1(
 עיא(. כיש )תענימרישראל
 ין(י כ*ה )בסר~ר פנחס פר*(
 פף*(

 ב"
 יב(. כיב )בסרבר



קכח.
 השייה פעלת ט5כות תחק היושכים אסת אנשי נלנם עליוןנני

 ! הארץ בקרב וכרכה שלוס רטה!( פי כפירה אשרירה
 ווד כש'ה ר6 שואלים האלה האנש.ם לפנינו ירכרו או ננשויחייו
 סשה וומס אוולרף( נרשון האלוף ועמו פיר0ה פפירה טטונה כמוסרקפאו5(

 רכים ווולתם רוטנין*( ירורה נכטז נרליה שלטה וכ-ם יצץ כהן כערמןנר
 פירטה פירה לדרי וטתיהפים קצי*כ*ם וב5בו5ש טכוכות כטה לפוסמרו
 שלא צוה לנל סיינ 1לעע11ת לתקן 1להשכיל להכין יהדיו עטיםלוקכץ
 נע5 כ5 ע5 נחרים אנחגו דגה וההטנה הרשיה לבקשתם לכן חץתבא
 אליהם אשר פירמה בפירה יו"ה הזה םהמלכות וכפר עיר ככל טהגריםהנית
 פהויניציאה להסצא לנוא הנושף( ונחש עירין בנוירת כתכמוהיבוא
 כ5 על כיניהם כללי וקבוץ וער לעשות הע-5 זה שטיח השון פץליום
 לא.ש לא אם נמל ישלח לא א1 *בא לא ואשר כלם, לתיעלתהצייך
 עליו חכריו יםכיםו אשר כל דג,5, הגוירה כרשת יפול אשר טלכדניכר
 כל ע5 משועכר ולהיות לקיים ועא נם יו1ייב טעושה יהא פה. *מצאואשר
 ככיתם נאטן יהא טהם אחד כ5 לידי וה כתבנו ורגותן ויםכיטו, ינורואשר
 וו' לו, ויימיכ לנמח ישכון והשוטע נתינתנו יצפרך-על כאשרלהעיר

 ושלום, ברכה הםיריו ואל עמו עלירבר

קכמ*
. 

 9ש נשלוסו ישאל נ,ה.ת סמ לשמו הה הוץ אה שפט לא11.

 להקייכ הראוי לקרבן וכר הלבף( נבי על שרור שפתי לכן 1דם נם כילבר
 נאטן לציר ופרעון ברבריפ ורופקרתיה אנרת ועשיתי טוכתו, כררישתלו

 ולספה טלסעלה מעכור לך בענן סכות טענה ראו לא עיני אבללדעתי,
 אעשה ופה טטמ שטעתי לא אשר נלכפ טצכם פוכ ווערעתתשוכאי(

) ג  היא פירסה פירה כי פירסה סקום בכ5 רגרוזי פיראה תחת-

 ב'סא. דיתבא ייניציאה י,ומד ססשלת תחת אשי רףבשה 8[["%פתזז"ז

 1. ג וזה נהדאה צל סרקסאקק
 ן, קקן ראה8(

 סקום. בשים סצאתי לא רג'ל אמנם מפוארהן טשפחה שם היה רוסנין*(

 רוסנין שסיט, בשנת תינוקות טלמר ר1אהבר בן טררכי היה אחד רוסניןבבית

 .זז420(. ןן 20 74י, 10(זו הגקיאת קפנה בעהר דרדג.ל

 שמתא(. הים )נרוי נה-ש כנירת ר1ל6(
 לבן. נייר נבי ש שהור דיו ר-ל*(
 תשובה. לכתוב לספה ער סלסעלה תייר ש טעבור כ~סרי(
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 לזכרני1( פניו ואחלה זה פרק אשנה ואטרתי זאת לדעת חשקהונפשי
 ששין להשטיעני תש%קתי לסלאות טלואים ואכני שהם אכני טדכריוכאחר
 ורפא ושכ יכין ולנכי עצטותי תנלנה ואו והשקפ וכריאות כאהליכפושסחה

 ב-כ לכל שלופ כפקידת ואצא ולדגשיכו להצליחו לד' סלתי ואשיםלי
 1ח1"ש. ידיו אשק הטרנז2( בתוךולוגקידה

 לעתיד, וחתנו לו%ה סשרתו כפופה8( והב את פ'ויניציאה

לי*
. לאתיו. סאופימו*(אברהפ

 כדי הפתח אין כי לאסר רכרת כאשר לי ולכתוכ אחים כרית זהכשניל מלשמוי השמעתני הזאת טשסועתך אנקיך לא נקה ! שלופ האחהאח
 ולאנרואיך ושסרתני, חטאתי אם יען טופר ואינו טותר איני %צדרלהתיר
 לי, איתן וגשת אשר נישה5( ובאוחה פרק באותו תשובה כעל הייתילא
 הלימור ועול הראיים לרגעים לכקרים לפקדך כתסים סמא סנעני הזסןרק

 ואתה ובחל, נאלפפי 16 יט ]?[ פלה אוסר טפות ביטכיעותאשר
 כלע%רם חטירתך שלשך תמר לצשרעי סמ ט חג1 ואל נא פלחרחש
 כעת מתמ אסי שבי ו כא בשיה לי ככשד אלא יצסחה %ן ליכי

 איהלים יזטליו ושקפים כריאיפ כלם ואחיותני ואחינו וורינו כי אידיעךהזאת
 אל. כחפרי בפוחותועיטדת

.קלא.
 ! וטלומ היום לטטשלת הנדול דגואור יצז*(. הרס-ע לחנאוןפסני
 %א יצץ שסחה סנשה כסו.ה הקצין נכית וגצבת האשה אדוני*כי

 אל סליץ לסלאך 5ה להיות פני חלתה ועצוכה עווכה פפיראנצהסרת

 *כעי. צי5 א% לזכרני,1(
 כי לכותב הסאה-שה ד(מקבל בת בודאי היא רומרכף בתקי .רגקודה8(

 אהבה אל מרה בסו8ה. והב "את . ונם לעתידש (תתנו עצמ. את קוראיעא
 עצש. בעה 51א אהה :איש בעה % . א:רת ריאזם כתב כנראהבסופה.

. . י.ר(. כ-א )בסרבר חקת 8ר'8(

~

: 

 בעיני ירור מאוסרבו, אבההם נסצאויכתבתי5ריזןר 226 בריתון*(
 א:יחנו י.פ טיסרבה או סאוסיסו נג54 הרפום טעות או מפר סעות כאןשיש

 פרדכי דיזכ' מיק ע5 שדז נסצא 368 שם נרובה. ימזר דואשונהדוגדגה
 יצחק הבתור בט ועלטאוסימו
 אשר שליה אותו עם ועתשובה דיז%ר לא יי גישהו בא1תה6(

 .-- רבתב. אתהביא

 בפאדיוה. שם'ד בשגת דר שדרס-ע יוצא טאנרתנו 1. ו' ראה*(
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 ידו, על פים יצקתי פאשר כעימו חן מצאתי אשר את שמעה כיטעכ"ת
 ונכירי נכ-רה רקצין אל ל. אשר העבידה סמני לח למאן יכולתי לאואני
 שפה רבים יטים *שכה אשר אחי ובקשתה שאלתה והנה בנוי בליסוריצץ

 בתה את לחופה להכניס דודים עת הגיע ועתה אחיה, נם היא נםפארויה
 נריכי על טתרפקת חזת באלטגות היא באששר כנקכה'( כוחה ותששש,ת
 אל וולתי נ-כ כתכו ע*ו אשר שסה מהק-ג*( וכפרט ולתסכה לסערהעם
 סעכ-ת עוו גאין הדר לפני נס תחנוניה ויעלה הראשוים סן וקהלה-חידי
 לוריאה*( שסעון כ' ווצעלה כ*ץ יצ*ו אוולה8( גרושון כוד*ר לרעתיכיניהם אשי וצ4ל היאשים עם להשתדל עווי ותפארת סיו ברוח נפצוהלטייע
 חבתולה לטוהר סועיל אופן בכל ושאפשר וךותר בערה לקכין יזרזוואחריס
 רנר לנל משתוקקת מאליה מעכשז נט,ש כן כי ירעתי נא ווצהוגל,

 אכית ונכווע צעיר היותי עם אשר בקשתי לוה בהצטרף נם וסהיןכקרוושה
 תכוי2 לא כי הבמחתיה כבר כי עד ותחשבני תסונבני פעכאאהכה
-- - - - - - .  

 לב, ברכות1(
 נדבות. פהקופת ר*ת או* *נ, סהק*(

 דגך1 פרנסי אחד היה 414( )דיואן לש-אה ימה הסכונה שפעון ר'4(
 בעי )1110"3(( ניפו ליסר המלכות :והה כאשר ש:ץב בשנת כיבפארווה,

 עס ולתת לשאת אנשים שלשה ואתיכ שבעה בראשתה דוךי בשם באוהנ*ל
 ,0חז!5)( שו!סן2פ[(8א 118שש )שששז51 לויאה היה סהם ואחרה0לנות
 10!קח[0( ושח 1647 0[*1!0ם ןוש !שי6[ יא 1$010ע ,.ם**ש(2858(
 810([ש11!440 1874 .ק ;48 ,0*פ(4218 *1". וש(6[ 11*8ץ0אפק
 )ם נגךא אחת ופעס *800צ-1300( פץ0אאק 19011 .ק88-86

 בשנת כבר אנל ססנטובה, וךותו על 258( דגיל )בסמר מ0וחו5מבץ10מ48ת
 סחורת: בנית לחשש דגיר פהשל עבדי באו שגה באותה כי בויניציאה דרשל-ט
 1(. 14 )שם ליוירים אשר ההה בבס וסתן הסשא אשר באלה וכיהצא סשי ב:דיאחר
 כריויר הרופא 1צורת[ בריטראטו ( 841 סי' דומחבר, בריואן אחר נזכרמבגיו
 . . . סובה ביום 899: סיי א-סי(, )בל' פפאדוואה לוריאה חייםדוד

ולהאלי
 בנו שסעון את לו בד,ולר יצ14 לוריא חיים דוד כסהיר דגעלה דוופא

 יחיאל היה השני בט כ'ד(, פי' 80* ת:.י נב )ראה ווצץ אלול ו' סילתויום
 בססרו דג.ל שסעון הזכיר לא עפשטיי! דמכם נךיד(. סי' 202, )ת:.יחיים

 עמ עסק לי המן *ויא זאת. ססשפחה איננו שלי תיפ-א( )ווין *ריאטשפחת
 לוריאה שלסה ר~טץ(. רךיר, קסע, )סי' בתר איננו דתנין תוך אבל ארקוולטי,הרב
 כיו נפטר לוריאה שסשן איטלקי, היה ולא סא-י בא וקמיד קס*נ סייהנזכר

 414(. )דיואן שמידאדר
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 ושטחה ובדכה בנילה יוטעש טלך יטי על יטים לה איחל תטיד ואניטטברה.
 העולם. עררבה

 השסנר. פנחס כץוירשץאה
 אריה יד~רה הצעיר שב?לם קפן פתלמידיו נחוצנ מאזניםשחק'י

פכורינא.

קלבג
 1 שלוס פלייפין*( של צלוחת שץ פשטינינ( שפיאל לרם0י
 לתת סעכ'ת לשם נרשנא( יוטף כסר' הגעלה פאת ישאלתינשאל

 שסור6( קינה רגאזחלת נעורי ניפי חנרתי אשר שמיעת6( תופםלו
 ראשון חלק ורשא יוגרה' .פרכר כספרי טעמ וה אותה הרפפתי ככרואני

 ידי למעשה פעל' כי ובדאותי פמני, אותה דורשים היו רנים כיטרוושי,
 פן פרוש יהא לא לעניותף( כי הפפר כל לפניו אקריבה אפרתייכטוף
 כי דשולה פהררושים אי~ה וטנאי לעתות לקרות יצפט הרא ואנכהצינוד
 העירה מן יצאו לא וגה עד כי הנם כפוהו לב חבפי לירי לבוא נוצרלכך
 עברה נרולה ואם זו לפרעה חוץ חפשה או ארבעה רק פהם נראהולא

 השם ז'ל שואבע הרב לפי )טמשןטשמ58, מאטויני צץל י, ינ ונו פא1(
 עיר שם ת[420( 1ןן 41 .מ 2 יאה 0י*טמוטאמ158 רץא באיט"ידגכון
 בטודינא, דר סגננויני שסואל ר 4(. השיה 68, )סח-א ברומא שוק שםאו

- 1. קנ"ח, סי ראה %1%. 104 המוביר אודותיוראה  ברוך : 119 דיואן 
 ל שפוא בסיר והגעלה רגשא בת חנה מרת חן אשת עם פפורליעפינדב

 לסשהצ 401: שםםאננויני;
 חת(שנ~
 סצ*ח בנש שבד*ה בם' . . .

 סאנטעק שמעון כם' בת נחמה ום* רלהלר
 טקוםות. וברובה ד' ל' כ(ש םש.ה9(
 )פפתח בל*א הגדפטת הפצפת מן טדשם )ןמן888[נ(( נרושני חסשה8(
 ן, ו נרש יוסף בש נסצא 247 בדיואן בינקהם. אין נרשני יוקף אבל106(
 86( ל-א שנץ, )נפטר 40156ג 1מן55פזנ( לחור. ונרשון וחוד נרשיניאבל
 הקברות לבית אן;ד שדה שלשת כשנת קנו אשר האנשים שלשה פן אחדהיה

 1.( לר מ' יחה 8י0חאו 1010818מ4 1ןןן%%5 )497בוינהגיאה
 שורות, משטונה שירה תיא )אט*(ל4( שסינית שךל ת, ע י ם ש תופם4(

 לסנצח ובו' פה להעלזת נפאף "רצזה : הפחבר אמר קץב פ' יהודה טדברבספרו
 ר' בפטית וט' ושניטן י.נ בן ]בהיותו בנעווי חברתי אשר ית ינ ס הש%

 ת'4 שנת *אדוחה כ' )ריצאה יושהה נלות היפר ביאש ה4. ס6יוקץ בסלהסשה
 הפתחיל 8( קפ.ב. סי )ראה פאדוואנו הטתק המחבר פתלפיר שירגפצא
 2(. השיה 38, צד )ראה ירשרה מ~ת חבור עפי על לתודה, אסור ת י נ י םש

 בא-טלקית. בין בעברית בין דגקיאת הק,נה ה,א6(
 הסשר. לעניות כלוסר6(
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 ואולי שאל לא אשר לפניו להביא וננול חק נזה אגכי ועונר5שטה1(
 הששק טהני ג5 תשוקת נודל אולם המהור, פזנחו על להתקרכ יכשילא

 לפנ אפילו יתיצנ 1ב5 ראוי בלתי היותו עם יתיצנ סלכים לפנישחנורו
 וש6ם. ירצוע אלקינו וה' -וירצף( סקבלתו לדידיעני נא יחגגיחשוכש,

 השפ-נ. פיון כיה ויניציאה לעכורתונכפף

קלנ*
 אח.כ*(. שהפיר פולאניא פלך כער פירארהלק-ק

 בכית דרנים לעשות חפץ סשץא אפוד שלום! ארץ סופדילאיתנים
 נטרה שטו קהלנם טנני איש- עומד פה נטצא שנש נטה זההפויו,

 למי לו יש הונ טחכת יצ-ו טהאדוסים'( שמיאל כ*ס של אחיולאודאריאו
 טפני עצפו סופד ראווצ אשר יצץ קהלנו ונני . . . . כסה ססךאחד

 ולא סנחוע כירנו הכא טן לו וקכצנו התאזינו עוו שסים, לרחסידוחקו
 ודכרים וצצאות עם חפר העקר עדין כי דנאל ידו השינה ולאהפפיקה
 נטרוב. דוסאפו מה אי סץ כסואהרים

 שטענו ויען ואניון דל על ליחם וסנהנם וישראל משה כדתולאשר
 נתעוררנו ע-כ ויא, וישר ותם לך' וץא נרוך ;מכם אשי דג.ל. אחיוכי

 וללוצש דנ-ל שמואל ר' את אליהם להביא 11 כפצוה יכנסו טעל' פנילהלות
 השאי ולמלאות לתת ויתפיים יתרצה אשר עד לנו על ולדברכאזניו
 כאשר כי וגם מעטו, יפיר לא והפדו הנ-ל האפור טטטנר לויצואהנצרך

---- . -  
 ע.ב כע נ,.ר1(
 וירצהו. או לרצון ציל ו, צ ר י 1*(
 ועא טהארוסים טלך צל ריי "י פולאניק טלך3(
 בנךה נצלאמא נם הק: או הכתב בתק- המבר סהארוףם"אורארשו

 ר )בתולרות בשטותס. הנורעים הארוטים "ילירי וטופר סונה צונק*(
 עור ע6רם הום.ף וסורטרה 132 צר ה, חלק חטר כרם הארופים סן;זייה
 רק ביניהם נזכרים אינם הללו שנים אבל שזשוזן420( ןן 124 בפ'עשבעה
 טחשיכה שע'ס טשגת אחה דושאה ז"ל קויפסאן רמכם התיא הרנ'ר:שנת
 את לקרא ם י ם 1 ר א ה ם ל א 1 ם ש לר' רשות פירארה רבני נתנו שבהאורה
 "מי"א 1ןן%%% ;18 אחרת לדו,חאה הארוטיס סן טריע עינים טאורהססר
 פרע שלא % הסורו בבית ור ם א היה ט:אר:סים לא:ראריאו וווע%%%(. 21"

 שנתיאש דתו לר(מיר  רעתו נלה האטוריס טבית עצטו את ולהתיר אחד ל:ויחובו
 על אמר א: בסובן כי שטים, לדחמי עצסו פוסר ברבריוו כוונתו )8:לרצאל
 .זש420 בסיע סשוחבע טובא שטים'* רחמ' על ,נשענתי יד~רה: בחייעצסו
 נם רמז אול. ל:אולתו. הנציך סך ישראל בני אחיו 6 יתנו לא אם ןן(220

 להס-ר. רוצה שהאס:ר ררבים. לעשות הפון טצוא אאסור :גרבריו
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 בעצכ הפעפ זאת לא כי לאמר אפריו ישינ ויא שאף והקשננושמענו
 חל5 והוא לסייעו ירו ושלח אותו ועזר תטך אשר שנייה ולאוראשונה
 שחטא או0 כי לו 61מר טלהשינ יח-ישוו לא פעכ*ת נם אחיםנרית
 אולי נתרייתאו( וכילא עד יתעלם 5א 1פנושרו היום עור הוא ישראל6

 ש?תנלה *רצה לא סינה לאיוה ואפ לצרקה, לו ותחשנ הרע מדרכוישוכ
 אל וא.ש נסתר טתן *שלחם בעיניו לפוב לכיםו טלאי ספיל היותוושיודע
 אחרים. יחון אשר את יוחן אשר וחנון רחום סתר כל יורע אם ניידע

 וכתמנתכם ממנו יתר ר,נל אהיו נם פה האטר האיש את ירעתפ אתםמעתה
 זו נטצוה זוכים כפונו כשנס להיות לאורה הפכתו -צא אשר ודיתעשו
 אלהיכם ור' 1עכינון ערונ נלתי עכ*פ האסור האיש כלא פניתלהוציא
 ושלום. כחיים הררתכם וירומם ינריל ככודכם כמא אתירבה

 שס-ר. חשון כ.רויניציאה

קלר.
 יצ-ו. פהופוני( רור ר' להח' רצ( קי הח'נער
 אשך לארוני תורות לשלפ והי ד' כטל  תשלומי עלי שלמיםובהי

 הרריך נעינינו חן ולפצא פאתו. ררשנו אשר על ופרח וישפור נקולישמע
 רחזינן אחרי חילו יישר אנו נפ נו נמחנו אושר לפניו וגון תלמורבנעלים
 לנריקה יפה זפן עריין לנו היה לא כי רגם עליה, ססהיר דקא רבאנברא
 חקר יהיה כי והיה גצנת נערב שפדח סי טפני תבחן טילין אוזן א4( באם

 על להעיצנ כ.ת אחור יסוג נא אל כך ובין רני, לפעכ~ת נוריעלתנינתו
 השקה נפשנו אומרים אהרים לקראתו וד יקרה אולי עין ולפקחמצפה
 ונינה נרעת שננהו לבפח ויושנש מהם עימ הצדיק ינרע לא כינתורה,
 פשפים. ה' פאת שכר נחלת נתוכם לו יהיה וחלקבע*ה

 ע84. ח, ברכות1(
 והמעתיק ריי בק הח' בער נסצא קסץה בסי' קיר', הח' בער1(

 ואולי מ6ן( )ם4! רי* ל שם ונם כאן נם 5עון ורל שגיהס, בקיאתגסגם
 ראה 9(, )4א השמאה פסח של שני יום נפשר אשי ריי יוסף ד~זנסדעא

5981.428 
 ןטט טמט13 האיטלקי סן שנעתק שס ודיא טהטוב צל 1ב, ט סהוי(

 רור לבית כמאות בעל פהטוב רור א*שר ר דצא הג*ל סהטוב שרודוניל
 בשנת ונפטר בפירארה חי אור ט:ב( םה נרפם 268 כ' אות הפפרים)באוצר
 421 בסיסן ם י החי ור א בש בקצור פמפר חעו יפי קורות 7(, )פהמאעהרה
 אד-ם שסך חתם פעסים כסה בנ.י. חתיסתו ודאה פוב מה נ'כוקראו
 טוב(. סה רור אליעזר : תיבות)ראשי

 בא:ק. צ.ל ן ז 1 א א ב בטקוס או דזא צ"ל אולי א, ב4(
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 וכאלה נרץ פאררו1( השלוס אלהחכם ף1 ת ב ר ק ה בית אמתישלעמי
 עת ארוני לך תפלתי ואני לסעכ-ת ותעצוסות בעוז מתן ר%א פעסורכות
 לאל ירננו ובשרי לבי כאשר אוהביו בטספי להחזיקני תסיר לו יהיהרשין
 לאהכתו. נכפף שלופ לו וישים אלהים יכרכהו אשר ונרלא פוכה כל עלחי

 השפ'כ. תסוז כ'נויניציאח
 קלהר]]

 סאיר כ% לעש ץהא בפ ו?שףן לפוחאר בעסץ. בעל נסרתתיט6ם
 י(6צאפ

 האשה יחת על '4 מחי יטר על לפעמת %61ל לטחתוצמ
 כצרץ ר' 'בסלהו כי הפע כי ראיץי דלום נם ייפ וה לו כתבתיא,טר
 נם אעט בפעם פעם עלץ להענדם אוסץ לי והחדף תרכעי עמתורען
 רמצהט אל"מר כטוו האלוף רכרי את 'טסעתי כי על לפמו לבואעתה
 זאת להסכפתי טאר נכטף ולמ עפמ סה לחר לטא מפה 'שדשצ*צץ

 תרה טפע יטסעו כי ענרך את ול וען אשר מלרפ כמי הכמםלשעלת
 לעווב לפיקה ל1 שעוטרת היא לבר וזאת קוותו צ5 תחת לקחוילמרו
 יצ.ו הקהל נכני רפי6( א פ יש אמר בי נפארווה שפה אשר ביתוחזקת
 לכן פשם, ננפעו ביתו חזקת להשכיר ולא . לסכיר אדפ שום יוכללכל
 להחנם לעשות הקהל פבני שינקש יעשה לסעני כנורך פמ לשחרבאתי
 לטען ככיתו החוקה להש:יר או למכור שיוכל איתי להרשות זה חןוגיל
 בררול סמני אנכי גפ ואהגה פה לרור נתפים פניא וה כעבור יפנעלא

 לסעכ-ת טשא ע5 טשא לתת השירה מן לפנים בכנס אני ואם כאטר,הכנים
 את נעכיר וכיתי ואני יצויני, ירי טעל ועל עלי היא וגס לי, ויפלחימוצל

 נרוב יסיו ולהאריך נפוי ויירוספ להנריל לאל יתחננו וכשרי ולניארוני
שליפ.

 השפ.ר. ריציפר ל-אויניציאה

 2( פ-א, )ראה פארדו עקא רו דץא1(
 1(. כ*א, )יאה איקיול:י שמואל דוב1(
 2. סע, ראה8(
 ; כ-? ס., 328], )ת:ץ אליעזר ומשק בעל ניצה היים אלישר ר' רצאץ

 ובטעות בפאדמה למטפרם 1808 שף דניצה אליעור דר אנרתמ לפי 444טח-א
 קם'ה, קל,ע ק"ט, סי' בפאדומע רב .ם 1600 שהיה ~נ %ז 318 6נאסר

 קהלת שלהח היה דג'ל שהחכם יוצא האחרתים סיטנים טשלשה ר-ז, רץ,רהה,
 בערה. נדבות שם לקבץ ורו:יא פולוניא לקהלותרומי

 הקגהי )טן(בק( פארט,6(
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קלה
 הדניצהי(.נעד

 אלי
 2 של1ם עירסצ( אלוף טנריאל

 לעיר שם חוק ל3לי פיה ופערה הרחי3ה אושר את הרבריםנשטעו
 ננר ותאסר פניה העיזה לרוחה טעציר אין אשר לאשה חכטה איןמאדמה

 לחרפה ונם ל3ושת יביע דצקצה אליעור נטו'ה האלו5 דאשת[ אשרקרובותיה
 כסדקרות ונדופים חרופים דברי לחיים 3ין 5טתים 3ין אניה ולביתלפשפחהה

 הנזיון נמה יודע ואדוני וקרובים ל:ל יחד בם נקיני לבי חם סאושרהרנ
 טרוי( ~כטת עכריה אמה תכא ני איש רוה יוכל לא כלכל ננפושרנק
 ננה כן לא אשר דברים 1לדנר רם ססשפתת קודש ושרי לחלל הבוזיגל

 אני א3א אסרתי יכ כחבר, חנר ואשת וישר תם איש בת של:3ורה
 ידירות. וכטה כטה קרסוניות וטשנים פקרם סאז ירעתי אשר סעכ'תלסני

 ניניה אצנעו נא *חן דנלנו[ נושאי כלנו ואנחנו אבותנו לביתאהבתו
 ישקר שפת כי ימצא גאשר זה, סה ועל זה טה לרעת לר' .ירויישים
 לא אשר 3ישראל נבלה ובח בכליסה נקולה עליה נתנה זו רסיהילשון
 אהרי 3עינץ כפוב העולבת  תענש וענש העלו3ה על13ן יתבע להאסרננין
 בי רגיל האלוף אשת את ולפיים ולרצות טר3ריה לחזור יכריחנהאשר
 נשויאתו אשבפ נרשמר בושבפ ול 3עיני והישר המינ בזה יעשה אשרסלבד
 שם 3תטים סבוא אותי וימנע ר3 לחן לי והיה המשפתה, לכל נם לינם

 ש3ע אותה ליסרה כע"וינ ולהשתרל אורבי ארץ ושומפי שרים וסערנעזר
 טועפים דברי יהיו עיכ אדצרק יסונ שלא 3פחתי 3צרקתו הפאתה,על

 ואר,צ, נכריעה אצא דבו סאת דגפמר כעבד דגאדרי ינרנוזבנשיקת

יז*
 יצץ, קומאן*( ישראל לכיטסמני
 אושר את כ*ת שכר אם ננפושי ידעתי לא 2 שלום וחכם נכוןאיוש

 יחר היותמ עת לידנר
 בפרויווי*

 יצ*ו יוסף רגשפואר ושרוכי כהעשות

 דצציא אחת שאשה רג"צה דה*ם אלישר החכם אשת היא ה יצ נ הר1(
 יש קכ"ו פי' לוי לבית יעקב רי בשרת 1. קסק: פי' ראה רע, שםיגליה

 את לכקש שאין שפק פלוני עם שנחשרה אחת אשה אורות על מהא*ם;שובה
 רונשה. על דגיל רשפסק מסב קרובה השערה ולפי לנהשה,הבעל

 41 כשא, נסי בפאוווה רב ארקמלטי ,8סואל ר י884(
 לשם רסו נם צ מאק 14 מ* פעש", שם ש סדח, ט.ננת8(
 הכוציאה האשהסשפחת

 1. כ'מ פי' ראה )15811!420( קוניאן'( הלש-
 50,ים[[-6(
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 יעלה עד סושנך בסקום תשנהר1( ולכנום לאסוף אדוני לנבך עם היהאשר
 מה סדעת אנכי ננער כי ונם ספרן ויודע שנ פל4ד לה,צכיר ונוןהשכר
 ואני נירנו קדמה אעצר נעורותנו פווהבת9( עלי כשז נלנוןה

 אנכי אהיה אולי באים יפים עוד כי אז דבוורה סמני נסתרה כיהשיבותיו
 הצירך, לעת הדבר יניח כך ובין כך נין אמר כ*ת ונם רצונו, להפיקכיכן
 מובא שעתא לי דחיקא כי הואת פוהיר ליפע תלי נפיי כמעפ אניועתה
 הייתי לא הרחק רק ומקופות, פקום אתי יש יעצ ואם יהשכיה אוכלתבאוץ

 אשר האששר פן אם לכית אלה ושירות לכתוב אפרתי קמכש'הרחק

 לשרת, כח בי *וש ירצה אושר לכל ולעעמת, לשנור וללסדלל8י
 ולהחליפ לרעת אני וצריך נושוש צריך 1ץ1 דלית דנר ושל עקרו 1ד1אילם
 לא, או הן נוה רעתו להוריעני עמי נא ייפינ לכן אייר חדש כל בעדרבר
 לי ייפינ לא כי עסו ונסתר כפום הדנר לורות עסדי יעשח חטדו והתם
 פפה, להתפרר נדעתי שהיה םהקהל אחד לושום או חענרים ישסשאם
 לפני הושתהתהו מקרבו עצטה, הנפיעה עתעד

 האלי
 יצ.ו. חותנו וותיק

 הושם'ר. לפכץ לנצחף( שד יחי ועיציאה וארשואפיים

קלח*
 סייזה.לק,ק
 היושר דרך על וילכי השלפים, אנושים עפים, בעלי אבירים,עדת
 בראשיהם וחכסיה בפיירה אשר חקק וושלימות רעת צדק סלאיחשתסישת
 1 שלום רוכ ריאפ"4 יצחק כסרח החכפ הגשיא קדש לסקראי וצאוראשון

 סהיח השלוחים כתכיו ע*טף( לאלהינו ונקשה כתפלה ודשם(מרהרבה

 רבן(. נית של )תינוקת תשב*ר1(
 סאהבת, צ*ל ת, ב ה 11 ם1(

 אוע ויחי ת פיס תהלים8(
 לוח פי על אחר )ן1מוא( ריאשי יצתק 54 צר רושים טורטארה4(

 בליח יעו חייי, יסן ילא סישבי פשם ל" ית לא א% שדשל קהפחמנים
 סשנת 44056 וו 231 ע*פ ריאשץ יצחק רוץשים ריאסי בני סו8חתעיס
 ישראלכסת עין סאסרי האיפררמברלוח יצחק אישרברשץ

 125 בדעאן 436(. הח"ם )אר שע'ב בויניציאה תרשס בטאחלפא

 נראצש כש?ר בת נחסה עם )ש["ימא( ש פחי ו-אק סשה לנשוי "שינטצא

צט1
 )צלרא"

 )8חטן5( בםתה שרר ישא סאךתמ דשנץ". 3שנת נדפס ראין

 )פשבמ במעה האטי עקו 3. קו, ס" ט ראה ש". 6יך בחחם טדהזה

 עיב(. צ*ב דףפלחשת
 י~יי(. )עי עא לאו[הינו צ*ל ע'פ, להינו לא5(
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 נם"י אל ולשיות לכהונ פאתנו ופבקש רורש מויפירטג( כהן פצ*חחסול
 לדין ושיעסור שפיריאו4( נקסצל להוווי( הטלוה דטיליצ91(פאצ*פיקו

 לפי אשר הנז' אופירי*צ נק0פ'ל חנות חזקת עטק על פיינ"ה וצטהעסו
 תורה בי סלנד עליוע לו *וצ ודבדים דין דסיליצף( טצליח חטול טה*ררכרי
 של ואין וטי ינוא אל~ם ער אנשים יויבון ני היא טורשה סשה לגיצוה
 ואת עור רבהו באזהרה סופריס סרנרי וצא ושמי ישראל רייני ריניםאלא
 אשר ניח חברת ומפרנמי קריתכם פמלה סיחירי נאפנה ערות ראושנית
 ופשפם חק לו וצם ושם לעזצותו הניל פאציפיקו כם; ונדר שנתרצהכרופא
 ושא קרונ רגשל ההזקה פקום כי שפענו כאשר ואפנם קיים ולא זפןוענר
 לשלוח רצימ ולא הואת המצוה עליכם מ ראינו ל6עפדכם, ופתיחפלכפ
 חטול סו"ה דצון לד6קת וגאות פן נחונו וזאת רישם בנבול הפכתנזה

 כס' עם לפעול בעיניכם נא יימיב פע4 באזני לרבר בקצת רנ'לפצליח
 כ*ת נעיני כנראה קצר וצבוסן ולעשות ובינתכם הכפתכם כפיפאציפיקו
 שטה וינא תורתמ טרין עליו הט1פל וחיונו הכטיה אשר נררושיקיים
 ויעשר פפפקת דושאח עם נעדו שרשה שם יעשה או ישלח אוס'ינה
 כן יוצפפו וכאשר יחר שניר5ש הריינים ישטעו הנ"5 חפול כי עפכךן
 פכגו על המשפפ לקיים וחיו עשו זאת והשלום האסת אוהני ואתפיקום,

 ושלוט. בתימ. היכלו *ראנו ה' נט כי כנו, עלולהעטידו

קלםצ*
 : 1 ושלום בקדניו בפבר נאחז לפונפאנייה. ף(קרניס
 נקרן לפשוך לתקנפ קרמתיו פפמ כתנך סני עור קרן והנחראיתי

 משם פני וחלה לו נררו וקרנים יצז קרונך אלי ובא העיל, השנהלראש

 שברוינו הפקחה .בעשק רוטא דבני בפסק החתום על ראשונה בא1(
 88(, )0ם[218,ו פיפיבו דוה שנימיו מוכח מאנרתנו עיא(. צד סלחטותןטשבית

 כהן. בשם רק רושימו 14( )טח'א מורפארהאבל
 יצי דיסס ללגטה יש לוצאטו החכם דעת לפי לכוונוי ירעתי לא1(

 דגיל ידידי דגהת נכתה אם נם אך פיוחסת, סשפחה שם והוא שמ( 58228)
 אחר. בטקום זשש נסצא לא כי דטסיצי פאציפ' .האיזש את לכעןאין

 רשות נתן שר6השל דינדג היה הבינים ביסי וה, להו לוה הפ*(
 בון אולי דאיץ, או רעיר ליווצבי בריבית לדציות אחד לעערי קצובלוטן
 כענ רשיק בוצוה לי אשר לאיזצ להמוד .הטלוהבסלות

)4
 קאספי

 6עובא. קוזב 8188שם4( )0אסטן,ו מקום שם איפוריאו
 סויפרבו. לטעלה הננךא פצליה חםי הוא ננראה6(
 אטנם בינהציאה, לרתקינם שנפנטו שופרות 6 נשלחו טטונטניינה*(

 כי  זו כסלאכה אוס, כעצסו היה לא ססנו השופרות קנו אשר חיים שלטהרז
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 רומטתני כי לך רע ואתה תרועהן כיום קרנכם לפרום לרוים קרןמצפיח
 דהה ולא רקרנים נעל איט כ* לי ואפר חיים שלפה ר' אל צדיקקרנות

 לויל סהעולס נסנ0 ווהה :לאבתה סע:יה.מהה
 נוס-

 קזנו
 בכנוד תרום קרנו אשר פה עיר יהורי ואין ישראל קדן ננדעה כיכאופן
 פהם אטצא אם ואכקש נפרינציאה8( אלך המים כקומת העיר אתנצאתי
 וקרן פניני כפ כך כין כתכת, כאשר קרנינו תרום וכרצונך לעמו קרןטרים
 יא'ט: קצלום. ולך ט2ציחו קרן ירום -ער ואכרכךישעי

*9
 טאנפכה*(. פלכות רווני קרוכיכער
 צרות אכיון וכרכר אחיחם כל עם צרקה לעעית נאספים חטראנשי

 הפוכ פן עליו נהשפיע ולהועיל לעזר 6 ייעורו ישפש וכהתוצנונפשו
 כתכנו פני רואי ופקום 2מר שככל אחינו ישראל נני להם ר' רגשינאשר
 רכ. שלום לכלםזה

 יפר הפר ולנככם וראי כנפשנו נפשכם ראכה אוזן לסשפעה5א
 ופכולקוי( וטכוקה כוקה והטכוכה המכה ועזלאה כל את שפעתם הינרםכשככר
 השכעה*( יולרת אופללה פלכות הרוני אותן אל נטאנטכה, מצאהאשר
 ועל פה על ירעתם ואתם ואת חיים פארץ תנזרו נכרתו יפירח כהציכי
 ולא טיד טד4יד נודשו ואווהם וכניהם נשיהם רכה פוצפה פהפה ויותרטה
 וקנינם רכושם כל לקחת להם עשו וינין לאכ5 צרה ונם להתפהמהיוכלו
 האלפמת ותכאנה פר,ן כל על זה פדין לרוכ ויפרוץ לפניהם היה אשרהטעם

 השופע וכל כנחל רפעה וצזילו רואיהם וכל קרכנו - אל האלהוהיתומים
 עליהם ךו5רחם לחפול כלם ואפרו רכה פצוקה על ואכוי אוי יצעקצעק
 פה, פך להם ואפפנו השפיעו נרכות פה הקהלות כל טאת נעשהוכן
 החורף יפי ויאתיון וקרכו קצו ער וכא ופתפעמ הולך ככר כירם הואיוגה

 ל( תפ י 1 נ סלות לפתר לי נראה )כן ןןאק0שא-ו נלךא אשר אהך נויאם

 פת. הזהוהוי
 )ט~חם[(ו(. פיורנצה העיר אל כ11ן כנראה ה, רינציא ס ב8(

 השםו. השון ר.חויניציאה
 תטציאו דגוצרים חאחים סן אחר סאנטווה בשוק ררש שס'ב באלו15(

 שבעה הם5טת בנזירת ונהתו ודתם טשיחם את ונרפו שחרפו דץדשרים ע5לעו
 (ופעשח[8ך4 0**שאנ(.וו וא )-ח448 ר4גיר טן נתגרשו רודורים ושאראנשים

 4ץ0*(. פץ10חפ48 ,1884 .ק18-21
 י-א. ב' נחום1(
 טלכות. הדהי לשבעה רסז3(
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 אשר יאידם 5חטט נהז3* ע5 נקרנם וצטה 51בפ )בקיח נשת ואין סאנלאין
 שטו אשנש שמ,ש ואת אגרתנו ט4י5 5וש15ח כחרו ע,נ מהם,נטרסו
 רנה בעדם 51ישא 5התנפל מרווטתיסצ( טרא לצרה אח וךא נם . . .כם'

 לקחו אושר האלה והאמללים האמל4ת על לדצס אחעו נדיני א%ותפלה
 נרכה עליהם ולהריק הארץ כל כררך זשלא עליהם נא לפורעניותכפלים
 הארצנים ויתופים לאלסנות היא אשר טזאת ררך תום ותצור צרקה תאית%בף

 היתה איכה לב על ובשוים הדלים, טכיל אל ישפע וצעקתם לה'קךונים
 5ך אין יתופים ונניהם א5פמת נשיהם הע ואיך ההם המחפים עלהנזירה
- סזונ וחנינה 5רגו5ה וראוי נרכה טחזיק-כלי  הסר טושך נא יהי ו5נן 

 וכ0י וירחפ וירך יכין לנט ואיש איש וכ5 ולאסותם האלה ליתומיםוחונ!
 כפה אחת על אנווש פרעת נעלם לא כי ויתן ויחזור יתן ידו יפתחערכו
 נושר לכל הרוחות אלהי חסר ורכ ורחום חנון אל פפעלו לאיוש יושולםוכפה
 הפנוחה אל יכיאם ער לעפו ופרניע מנוח ויתן קשות טנזרות יצילנוריא

 אסן. רואות ועינינו ועיניכם דגחלה ואלהאסתית

קמא.
 הש(. ם וש כ פ ל ת ק ז ח 1 פ ה דיאמרה פרת נעדעחת
 וכנור עושר נעלי וסרינה. עיר נכל אושר טנהי פי ערת אנשיאל
 אנא ופעתה זאת אנרותינו פני רואי פנה. ננל ונרול קמן ו5כ5ותכינה.
 וושלום! נניכה לסוושעות אל נאיושיע

 היא ועתה נשכבר בזה עפמ וגצקת הזאת הא,שה שתכא מעם כלאל
 אזנכם את 5העיר נבוח אסרנו סכ'ת דיאנורה סרת שסה היום אליכםועלכת
 אתמ 5טר פרהוק רנליה הוכילוה רכות ווש4ים יטים זה כי ופונה יוושיהע5

 ופתה5כת וושכה נאה רנ זפן זה קדשלמ נקרנ פה רנליה ושכטונניתה
 וה וצא כי יאסר אשר נה עולחה נפצא לא ופעולס כלנו נין ופתץפנית
 נתופה הלכה קדישקו קהל ננ5 השחיתה 51א דדעה לא ונעת דופידנר

 ולושון ושקר ושפת ואם ונטיושור, נושלום הכושרות יושראל ננותכפושפפ
 כפה רעה עליה ורנרו 3פשה על כושאול חרדרכו ננוו עתק הרוכריפרפיה
 אלם האפנם פרנר, חי שפתי לכלוא הפה נרוח ושליפ . ארם איןסעטים
 פקום, בכל צרקתה דעת ולפען קליוע אפרו 8,שר כרנר נהיה לאצדק
 נאולי טוצאת וצא דעה רנה שסק או השומע נל פפנה ירחיקו 5אורוחק
 ולא יאפתם אסת כרכריפ אתנו אושר את 5הניר כזאת כאע הנהעליוע

 עששתש צל מהרוסתי4ץ
 תתעשה סכשפה שמא דעה דבה ע4" תמא1 חסחחם( ) דאמחןץ

 שבלם בת קנה אשה טרס בענת ושא~ות במית נחעה בסאנטתה השר.סן
 ונקעשחזפנ((. ן .( )13 כשפים חשד סשוס שלסושבע
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 האמת הריין לנו ופאפין זנות לכף אותה הדן וכל נכשרים החושרים פןיהיו
 פונ. נרנת תנו4ש ועליו לפונה וסיוחד כאחד עפוידין

 השם'ר. פבת חעויניציאה

קמב.
 שלופן ורכי סורי העיד נתוד עו מנדל יצץ. םשה1( הרכ ורכילמורי
 שהרפים לימ5( פפרחא דקא היא נאורייתא דפרח פרננן צורנאהאי

 נהשמת ואל לוךשנ'אש( הארוך הנית' מזודת חיעיה רנפש נונרי, דרנספר
 רגה רנה כי והיגיעה חעפל ואחר משפופ מענ*ת יראה כאשרו:זשונות
 כי נפף ביה ידענא מרובהו וצרניו חוצות פני על לתתם רגלו אתנושא
 רצתו להפקת וננ'ו במצוה כפפל לנל לתטוך לפניו ידנר דנר אשרטנל
 אישר ככל לו ילושעיל לעזר פענית פני לח*ת אלו שורות נידונתתי
 שלופו על פלפניו לנקש תפיד ושלם ולנני לו ישלם הנמול ונעליונל,

 ואףש. ינרם ירנה עוד ונחולופוכתו

קמג.
 הארל( דגית תורתלספר
 הרשנ*א שפו נרול ונישראל רננן נין הטלד שלפה ננה אשרהבית

 ונא הבית' .נרק את מראה ז-ל הרא'ה נפלאכה העושים הבוניפ ונוזלל-ה
 כי ער הבית- ,פשפרת פשפרתו על נרק נל פחזק חכפ ננררעוג
 והחדיפות ה8לפול ע*ד פנדך ואירח כתונו דגהנותיו כל פוצא הביתנעל

 למלו הרין פן עצפו חושך אחד גפ ואין אלו, תריסין מכעלי למרהנסצא
 לקנותו נים יניעו בשפה יפטירו ולא ישיט דואיו כל נן אם ירים*בשתי

 הקצינים הרנניפ פ י 1 נ מנל נו יתנרנו נשעריו אורה כלו הניתויתכלא
 נשימתים מ נתמ אשר וליפוי( רוסיאה פולין פהאנד4
 כפרה וצרק אפתה לאנשי וצינ יתן ה' נפ ושועל אל פכח הרנרלהניא
 יצץ פרוק עסף נפ' הנניר נחנרת שאולי( פררני וכפ' לוריאה*(שלפה
 אליכפ. הדרינווג הרפיסווג נתרווג הי תהלות אתפ וזהנפ נכספםאשר

 1. ק41א ראה1(
 לעע סיתחא רקא אוריית' ררתח סרכנן צורבא האי עשב ר' תענית ע'פ8(
 הבא. מיסן רחה9(
 בן שאול מררכי ר' )ברצת"ך( שסיח בויניציאה הדמים השה הממר*(

 שנכתב כסו סרוק ן' יוסף הוצאות על לוריא שלסה בשר שאל שסואלר'

 .428(, ,6891 ;34 (שו!טשמנ ;714 !חה4ח"408! ;988 .הח4ע )2304לקסן

 וליטא. צ'ל א, ולים6(
 הבא( )סף לוריאה יוו~ף ר' רח' בן שלסה6(
 הבא. פי' ראהז(
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 'קמי*

 הבית* תורת ס' שהרפים שאי5 סררכי הו'5בקשת
 פבמי אשד וכל וחככרם פרנפים ורבנים נאונים קצינים שםאנשי

 אימליה ננלילת ופאה פאה נכל וכדכים נעיידות אשד אדיאל בגלותנפוציפ
 ו ירח נלי ער דנשלום

 הר-ר בינה ורב אמונה איש הזאת העיר ער מרחוק רנליווינילהו
 משעלש ושו פשהלש וחיל פשילש פפר וכידו יצ*ו שאול קצטאל כר'סררכי
 ושותפו הוא אשר יפשה פשש ניוצראל כואת נראה לא הבית תורת ס'פא
 וענר 5קוטטאנ8יני 6אע ובאו הוציאו 5וריאה זפף ר' הח' בן קצ5פההר'

 סובפ וכירם הלאה ופשם ופולוניא לשפא רופיא למדינות אשכנזבארץ
 וקדושתו הבית גבוד ספ8רים ההפה מהנ5י5ות והרבנים החכסים ש5חתיטת
 5עזר להיות ג'כ קראקה ק*ק חכמי ובקשצו ח6 פנינו ואת 5עזרתוונודרים
 וכחסר האלה דגננדים וטפרים הרפסת כעסק הנ54 החכטים אלולהועיל
 וכמה פאור ער ה,"4צאה רבתה אסנם תכ5יתו ער באו ווא רב כיא5

 פהפפרים רבעים וער וצלשרם בירינו באו כי ער ע5יה1( רערוהרפתקאות
 קצת ובירו לקראתנם יוצא ו1א וגה ע*כ אוצר רכ. וסך ועצום ככורכורל
 נעמי כי אמריו ננועם לחזות איוו כל יוכה 5מען למעלתכם, 5תתםפרם

 לרצון אמרנו נא ויהיו פרינה בכל הכית בהנהנת עצמו רגהנתולתועלת
 ישזל וכקז טיח אותם לקהת .לנו וישטש וה נתננו דעוה כללפני
 וכחכמה לכיתכם זהב יבוא הנחשת תחת כי נריבה ורוח יפה כעין ליויתן
 צרה ופורח עפל עצרוצ לא אשר ה5זה בח פאפץ בער איש ביתיבנה
 והפילו בעיניכם נפשו תיקר הזאת יקרה באבן הרבים את סלזכותויטן
 חלוש בי לדרך צדה לו תתט נתן שפה וישר עברו ופרי לכימופלאי
 צרקה תוןה ו5כם לתסכו ופער עליו לרכוב פום נם ויצפרך וצאהגאג
 אמ4 סקופו. וא5 שרו א5 ישוב יעקב ושאר זהובזטת

קמה.
 ~יואנשו. *ובו לוצלוח ואהל י9( ' י ר בק הח'בער
 האש פתוך שפעתי קול את שלום. שכמו ע5 המשרה5אשר

 נקיתי ואנכי 5פעכ.ת 5שון סענה נתתי 5א כי על חפתו כ5 יעיר כתנורבוער
 הניעה לא אם אעשה וטה סלחעוינ נסוטתי 5א אחור כי מאשפההפעפ

 דיוקנו דפות ותפיר לך ירננו ובשד* לני וה5א נכודך, כסא לפניתשונתי
 וע5 - הימים כ5 אענדנו 5ראוצי ונזר פפצר 51צניף 5נני בקמעתחזקה

 לצ. וקדוארן עש שץ ריה1(
 ר4ער, בטין הנזכר דשזכם הוא כנראה'(

 רא~
 1. הערה שם
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 כעיני ורתה מובה]( פרירה טקתטטאנטינו, טנטיעתי יסרני ימראשר
 סקרי או אלי, היה מה אוי שם ר5~סהמתי ל1לא כי עשויתיה כי נחמתיולא

 נחרתי וככר הלצע, אחר תועה ה1לך או דייל( ולא דנרםרררקי
 אתרוחי הנא.ש א'א כי לא אם * . . פ' השר בעיני חן סצאתי ונםבפונ
 ולא תמצא, פאין והחכפה סעלה( יקוה כסוחר חפאתי ולא פשע עלבעמניו
 וצא5תי לא פיו את ואם ארפה* ולא התחוקתי אל כתורת עפדי אנכיכן

 בחכה הזמן לסשוך העצעה הטפיקה לא פפעי אלה על ינהני כעצתולאפר
 חקה וכאשר אצים השלכים והאנשים האניה מסע היה כי 1להמתיןלצפות
 סחמת לבבי יחוף לא החחם נארץ יה אראה אפרתי נורת-*( נזרההקקת*
 לטפתפק א2ל 4אזני, וכאו רט כי ירעתי אשר 1תחל41רה ומיא חאדץטכות

 ש ררכה היא וכך יחשכ, וחפאה דכש נחלי כנהרי חרדל נרנר נםנהכרחי
 יצזו א,א ביפין לתטוך אוכל ויניציאה פה פתטרר עורט עם ~לכן ומ.5(הורה

 א2 יככד כן נתורה חשקה נפשי פאשר סכילם ליה רטמיע תנאנהיותי

אהיה
 ל~

 ישעי כל כי א" המוכה הארץ את ואראה אעכרה לא ואפ תפיר
 כאעור ובפיח לבי ונכון ונמרה, בינה ותושמה בומז צרקה להצסיחוהפשה
 .]?ן . . הסונ חלקי ועל וה רצוני על הזך כשכלו הבדולח ונו טעכשןיסקח
 כפוצא בעינע והייתי לא-א בערי ויליץ כזאת הבן כח יפה כי ויוין יורהשרה

 ארונ- את אהבתי העכר יאמר שם אה.ה אשי המקום ככל כך וכיןשלום,
 להנריל תהיינה השפימה פרושות וכפי כוצתי בכל ויום כל יבילובשפו
 ושלום, הטוירה נפשו כרצון נתסארה ולחטסו ולנשאוש*סו

קמו*
 ויניציאה פילאנו5( פרינת פעות כעפק קרסי יקתיאל כס'נעד

 הושס,ר* תפוזחי
 יקתיאל בניטין כפ' ווגעלה הגשיא אליני ונא טנן נבר פצעריפה'

 כה ישבו אשר פילאן פרינת לכני סטונה לעפו טוכ רורש יצץסרפי
 פאזיאהן( ~וניפוס פרה האלוף רגשיא מרעיו אחוזת ובשם היפנהונתגרשו

 יש אחז פרירה ע'ב פ'ר בב"ם טובות; פרירות ע*ב 5*ח בביק עיפ1(
 ביניכם.לי

 עיב, כ'א ב*ב-9(

 פעלו. יקוה וכשכיר ב' ו' איוב עשה*כ8(
 פחם. ריש רבה בסדבר*(
 ר'. פיו אבא5(
 סילאנה פמרעות דצהצדים כ5 ספרי סי השני פיליפ נרש שנא בשנת8(

 כדי נזקיהם לתשלוסי סמויים מך 6הם להת ימקיד סלכמו תחת עפרהאשר
 1. עץ, פ" דברנו קרסי פבני :8נ(. ןן,ו )8 ברעב ימוהושלא

 )8ועפ)!(. פאויאה צזל אולי סקום, בשום זה שם סצאתי לאז(
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 ולהועיל לעיר להיות סלפלמ ונקש כמל פטימם יצ-ו כהן שמיאלוכם'
 הטעות על הזאת וצשארת הפליפה יתר .נער וסרר נרר נעשותמלרהים

 הטלך את ט ם וני נת ן טילא נ ההם היהורים נער ועוסדים,ופופקרים
 ואנחנו חץ, הקהל טתוך ויאנרו נתווש יעלו לא למען רד פ טס ר רי אה

 אל נ-כ וטצורפים טכונים נכוחות ואטרות טעם של רנרים מפיונשמענו
 יר להם יש אשר האינמיריפאריי( מן סנולה ימרי ונקושותתחימת
 סלאו נפיהס וקצת אנרותיהם עם קצתס יאישר המל נטעזת וחלקושם
 נעליל פן זה שרף הגסף נאולת פשפם כחנו כפי לתקן ולהתחנןלאכר
 טאנטוה רנני טעלת ועטים כשככר שטענו כי היות אם מאתם, ינרעלארץ
 כאו לא הסכות מן סיכה לאיוה יען ס4ט הזה נרבר טיינ איזה עשויצץ

 אטרמ אנו נם ישראל של פכתם על הביה נהם קיזם לכלל עדייןדנייהם
 להם ושיהיה מי נעשץ לכת ע"ר1( כי ונטר4 והסכסנו נלך אלקינואחרי
 לא כי אנהנו סונפתים נרול או קטן אשה או איש זה תכיעה אורין

 נדולם וער טקטנם זאת ירעו כלם כי לאלהיס לחמא כישראל כן.עשה
 כנר אחד סאיזה היוצאת כשגנה אזלי ואם ה', תורת דין יעצרונ(ולא
 במצורים יפול ולא תיכף טעקרו הכל וינפל ישונ זה ננירן פועל איזהעשה

 כל נער רגיל המעטר טמוני השלש שפעלת פררמ סעתה אכןוחרסיט.
 נשצו אשר הסזסות ככל אותה וישלחו הואת הסכמתמ יידיעו שכמהדיש
 הסרינה טן שנפע נין הו~א נסעסר טאז ישנו אשר היחידיםקעטה
 שנל העדה כנסיות בבתי ויפרסטו עצסו הנירוש נוטן והן הנירושקורם
 ה*( נ רא א י ם ב יטצא ינא הנ4ל נטעות ורנרים רין או חלק לו ישאשר
 מורו?ה ישלה או פעטיו לררך איש כל לשים ושאות וסן אייר ר*הליום
 אחרים ויחווים דפסוניס סאל אחר נל יחהיב וכן סספקת, נרושאהנערו

 ויתפשרו ויתנו זישאו יחד יתועדו שטה המל הטזננל לזטן שםלהכצא
 לא באולי ואם הגי6, וטעות נניות לידי לנא לעשות מה נרתביניהם
 וקרונ לניר ללנת פדצייבים או אחת, לדעת המכסה סניניהם לעליתתוכל
 ולא דינים שלשה להם יטסרו אשרלשם

 יוכל~
 שם סוטעדים אחד שום

 זה עפקם על ניניהם יופכם ער פרפיאראנה ולנפוע לוטרר ח"ח5(בנזירת
 נכלל ולקיים- לאשר כלם סחוייכים ההם הריינים סאת ויפסוק ינזורוכאשר

 דק להם יש אשר ד*נשש הם 8ש*ח81שש*ח2 א,נט.ר,סאדע1(
 דצע. הפית ק חלק לקבלטשפט

 דז על חו ועד על תימת ראשי אהי ע.י,"
 יטכו, ציל ח48 1 ר צ ע י8(
 מקום שם וץא כי נכון וכן הן נ ף א י 1 כתוב לממה ה, נ ד א י ס ב*(
 סנטווה. בסחוזבחבטבו,ו
 חכ0ים(. )חרם ח"ח5(
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 אשר כי כישוור עם ופסק גטר 5ידי הדכר שיכא כאופן תיקון ויעשווכפרמ
 וה סריט רמפרםם אחרי הג*ל ה נ אד י 1 כ ריח ליום להתוער יכואלא

 שנתפשוו והן שנתוערו האחדים שיפכימו פה כ5 ולקיים 5עשותיחוייכ
 יעשו כסורם הם נם רבר, ובכל הדיינים ככחירת הן המעות בנכייתיחד
 כועד וצא גם וצדה וכאלו כפיו פיהםו-היה

 הג.ל_
 קייה6 וסמדרים נוורים אנוצו וכן ו5תוע5תם הנוכר ככםף ונחלה חלקיהם יש אשר האנשים ומישור 5ש~ם ונאות נמן עינינו ראתה וה כלהן
 ויפרוו יגן יחיו באסם.כם וגיכה את ישלח וה' הברקה ובמשפםבאסת
 כחילם. שלום ויהי פשטתיהם הפקומות ככל פוכ ושכל הן וימצאוכנסן

קמז*
 א'י. עניי בעד אשכנו~ה~ת
 אשכנו כארץ אשר הקדושות, קהלות המושרות, הטנורות פני פולא4
 והתכונה. ודבכור העושר 5הם כסלכות, ראשפנה ועושכים ורוסיאפולניא
 בארץ אשר והדש קהלת פני, וראש ארע סציקי יעקב שארית השםאנשי
 ן כרנה לציון וכאו ישוכון וו ופדויי וחיסרא חינא הסנילה קוראי וכלוצה,

 רכווצ וצרות ישנים נם חדשים וסכאובות כאובות כפננו רוחהציקתנו
 רישרא5 כארעא רי כצרה הנתונים סאחינו ונרעם שסענו אשרורעות
 כעקא ראינון תלסירהון וכל סתיכתה וריובי בלותא ריוצי תוכ-כ צפתוכקרית
 שכולו דור צוארם על ברול עול כסה וה כל העםר כרעכ כישיןוסרעין
 עינים, כליון רק כידם אין וסאוסה 5פרוע כחם 5ריק ותם דוכה חוכותחייב
 כסה היה עליה אשר האניה נתפשה כי יצרה יגון נוםף ועתה שנים,ונקיון
 עד שם סלאכה ככל לעשות צסר ניוי וכסה לעורתם "ולכים כםףצרורות

 וסקונסטנטיני אחווני וצרים צר, לחם לאכול יוכלו לא כפיהפ כיניע אפילוכי
 החשונות והישיבות יכלם הרעב כי צרותיהן וצרות צרותיהן לנוהנירו

 והגצרים לופרים היו תורה כתלמוד אשר והנערים והכחורים והולכותטהפורות
 והרעכ שסלה ואין לחם סאין רועה להם אין אשר כצאן ההוים עלנפוצים
 אי סשתכחת כסעמ כי חולה רעה ווה חראשון, הרעכ סלכד כאריןככר

 הקצינים רוח נרכה כי לולא כרחוכותיה, סלכת צעריהם צרו כיהקדושה
 כשכי נפוצם חוכותיהם, סקצת לפיוע רוחם את וישיכו קונםמאנמינ.כק-ק
 אשר למו סרורות אשכלות וכאלה אלה על ונונש, צר לפנירםהלט
 הקרושות קהלות לכל כערם טלהתחנן כח עצרנו ולא רחם.נו ונכסרו*טמענו

 ירכם ומתנת לככם בנרכת עליהם ולרחם ולחופ כצערם להשתתףוהמוערות
 קדשנו עיי ועניי לחם, הטנקטוים האלה והאנ*ונים העניש ניטיןלתסוך
 כפף ותרוסת כיכה היום עליהם לתת שכקרושה רכר לכל קורסיםכאסת
 הממי העכרים כני החוצה, ויצאו יתפורו יפהצו לא לטען בעיניכםכמוכ
 ירעגי נהכא, פוכות סעלות ונסה הואת המצוה נורל השכל כעיןלראות



טבר

 ימ כל עפכם ועתה גדצה רמ כי ירעט כי סעשךכם תח"שו תמהרוכי -י
 הש0ים. 0ן לכפ יופשו מיש ושנות י0ים ואורך עוד נאריך לא ועלעילם

 היא כי יניציאה דרך להדריט נעיניכם ייטינ טוצדנה יאפף אשרוכל
 פקנה4 טסעות והאניות תשטן יטיסלווף

 השם'א. כושר1( כל יכרת ולא פ'ויניציאה

קמח.
 ויניציאה. לק*ק טלנר%( יואל כמ'פודעת
 ק,ק וסנהיני ראושי ורוזניפ פלכים ושסעו והקצינים האציליםא5
 !ויניציאה

 לעושות עת .שהניע ירעתי כי הזאת עיר אל לנוא יצאתי אנכיוגה
 פשא ע-ד הסעריכים לפני ודכדים טענות לסדד כדי כטה וה חדשיםעיכים
 כי רואי אהרי ראיתי ה15ט וגם לי ראוי לכלתי לנני יפס הסס אשרהטם

 ואין כקהלתכם, מתרבים והפכטיכים ארוכים . והרנרים ואכר וצלךה~סן
 הואת והעכוכ השהייה מן כמנהג, חרשים ערכים עושות נפר לירי כאהרכר
 יוכל לא וחסרון נדול ו(יוק ססנו יפכול אושר הקהל טאנושי איוש איןכאילי
 תגכד כמה לכם לסטר פקוטם זה אין אשר רנות לפנות כסונילרמנית
 הראוי, וכוטן לעת מ לרכר אשטיט שנץר כי עלי הזה הכנר והעולהעכורה
 סנת על סוכה העתי תאות הגון כלתי דכר להיות כך וכין כך כיןואולם
 לטען סעל' לסני בזאת לבוא ראיתי כדין, שלא טטון ונותן ומוציאליפאות
 תצוו יסים ושלושה ושנופן אליכם סודיע.וסתרה אני כי לערה ליתהיה
 אותי ולנגוש לטף איש שום *1ב5 ולא דגשט פן הכתב לי ושיחוזרותסדרו
 נטא ווהה ולפרוע לשלם עלי אין כי ג-כ לבנכם .דע כטוני אשר דנרעל

 י'א.( ט', )בראשזת נח סר'י(
 וסכבדי סטיבי במעראדו סבני אהד נילגראדו, ציל בולנרא,3(
 בהקרסת ולתרלה לשבח דשכירו אשר בהעראדו יונישפ ר' ובראשםד~סחבר
 רוןיין של הפררש לר~צחלת *ררוש נסצא קןב נשה וברף ירץרה טרברספרו
 לשבח אחת פעם עוד הזכירו וב ע*ם ברף בבימר. יצז בללרדו יוניפוסכס-ר

 ובאוווה שע'ב קשן פורים נפטר אשכנזי, נפתלי ההכם בער כיש פלחישהטיל
- 185(. ל*א 260, )ריואן אלל אשתו נםשנה  עיה מי' נזכר בלנרארו יואל 

 )ריואן שע"ב אסתר צ:ם נפשרה חנה ואשתו הנ"ל קלוניסום רי בן דצאוכנראה
- 186(. ל-א258;  והה.ר קצ"ט, קפ*א, בסי' נוכר בלטרארו יואל בן נרשון 
 שפואל הוסן, לפי שבהם האחרק ודצא קפ'ב בם" תלפידיו בין בלצראדואבחהם
 סשנת טוב )אוצר טראבושו גתנאל היב טיתת הטסטר וצא כלנרארויצהק
 סששהונ על מרבר ששיינשניידעי החכם 1(. קצע, פ" ראה 21. צרתרמ-ז,
 1()%. 78 בהסזכירב,ראדו
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 לפרוש דעתי אין חץ ני אקיים עלי יגזרו ואשר רברי אציע הערניםהזסן
- קרושים נלם הערה ננר ולהתריס הצכורסן  לא הוה הדבר את ואם 

 שלי ה:תונ על וינוח ההוקה והיר הגפויה ורוע לפקום אלך אותעשו
 לנקש ואשתדל פ1קח, כשל ויא אשר תנאי על להעתו לי לתתונירו

 ועלת- נסשי ואת הזהרתי אני ני עור תאשויסני ואל ותועלתיהצלתי
 ולשאת לשלום רצוני כי למעל' לו1ריע זו כמורעה וארם אלהיםבעיני
 ולתשונת:ס נקהלכם, ויד שם להם יש אשר הצאן 0צעירי נאחר הקהלבסשא
 והתראה לטורעה לי תהיה ואת לא, ואם הג*ל הכתוב החזרת עלאצפה
 ו1לום. לנם וישים כעדי ינסור וה'רנה

קמט*
 יצץ. פארד21( החכם בו1ם השבוים. עיד וויינא'(ל1ק

 ! *שראל וטורי ואלופילנבירי
 נלכרו אשר השכויים עטק על אלינט נתבתי אשר סעל' רנהילל
 ברוך כירי ועלה וישפעו ויקשכו רכרתי אשוע בקהל קפתי הר~מה,ננלילות

 עתה ער ואחר וה עפק על לנם שולחים אנחנו אשר רבתנ סתוךסעל' יביני אשר הנון סך ספרדיים 11ל ות"ת לואנפימ קהלות ד1זנדנו נית
 ותה סעשה עשיתי לא אשר ער דבר לרבר רציתי_ לא כי טענהלתת
 הקותרלתי הרחסים אנ אלהינו לככור אשר ושאת רמונה על שמנרניםנשם
 האלה השבויים על לרחם רחטנים נני רחפנים אלו הקהלות רחסילעורר
 פני תשיבו לנל פאתכס ורחמים חטר ע-ר אחלי סאתכפ. ועושיםנסצהים
 הנתונים וחניריו צרפתא( יורה כם' הסעונה ני שסעתי אשר עלריקם
 עליהם חמלתם הגה ער גי לה' אתם ברוכים נעירנפ, שסה הכלאננית
 הטיב סנעתם יסים נסה וזה טחיתם, וצרני נפש להשינ אבל להםלתת
 נוסף כל וכוופר נצרה תתעמף כהם ונפשפ כרעה עומרים ודגם מהםהזה
 וחנינה, חסלה כעלי ישראל נקהל יעשה לא ונן נויקים אטורים היותםעל
 האביונים על ולרחם לחום ולמעני ה' לטען 3שז לטעלת אחלה לבי בכלעיכ

 מרנסתם על ולהשניח פחטורם רי להם ולתת ולהתסיד האלההאפללים
 לי יהיה אשר על ונוסף אתם, צרק אנשי ני אפשר אם חפשיותםועל

 ישלם. נעל נסולית נעל ו1א ני השלם והשנר דש1נ יתן ה' נם רנ,לחן
 ואו-ש. אצא זה ובפחוןונתקוה

 גם כתבים שני נשלחי רגאי בענין 4וט5ע1( )8חמט*,ו וויינא1(

 ר-ט(. ר*ח, )סי'לפראנ
 2. פיא, ראה פאירו יוסףי(
 214( )תנ'י ע-א סי' פארחה סהי"ם בתשובות נזכר ציפתי ירידה ר'3(

 שלנו. יורא זה אין בוראיאנל
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קנ.
 סועיציאה. לעאנפיני וק נשם השנויים ע'ך וויינא לק'קשד

 שלום! ישראל אמונישלומי
 ואחרי אלינו, כאה נכר בחכלי הלכודים השכרים דנר ע5 טעכ"תאנרת

 ק-ק נדכת עלתה כי מילתה אסתייעה כזה ניוצא בדבר הראויהזריזות
 רוק' ל"א סך ספרדים של ת"ת וקיק כקירוב, ~דוקמץ ק-ע מךליואנפינו
 הואת סועדבה גבאים להיות הסהצא נתנו הח"ס עלינו כי. ובהיותבקיחב
 למעלי בוה טריע האפשוי ומועיל נאות ייתר באוסן מעכ'ת לירולרציעם

 זאת אגרתמ ונתוך השבויים לתועלת נרווח סה המעות סהזיקים אנחנוכי
 השביים עסק שתהיה ומיד תיכף אשר . . * טי אל פזררדי( כתכתקכלו
 וגי5 ושך כל כשפנו יפנה ועא לחירות סעכדות ויעסדו גמר 5ידי כאהנ"5
 לקבץ ואמשץ ח!קו מעל'* ינזרו אשר ליר כנזכר 5עשות יוכ5 אשר דוווחעם
 דצוצ'ם ישלח וה האלה. האסידים צדקת כנוגה יצא עד הצהיך הסך.חד

 אמן. כיסינו בפדרה כממינו מ5ך ונחוה כו מים אין פבורח0שי
 על הידוש ונזר נויינא אשר וק-ק רואשה אכן הקדושה, העדהליד

 שלום לכלם 01רנסיהם חכמיהםראשם

קנא*
 5אא. הש4 מהצית ע.ד הקהלותלכל

 ארץ השמים שער וער קיק תמים יהץ יחדיו העסים, מכלמנולה
 דאלהי עבדוהי נה היוישכים והעם ותורתו וו לפלאכות פרי ארץהצכי
 ! דישראל נארעא רי הפלפה יתרשמיא

 יך כם היתה אשר הזה כיום העפים לכל וצא נלוי כי נאמנהידענו
 יצאו ויצים ימים כפה זה 5אשר והרעכ וועם-בית ועשך ואכלם 5וצפםה'

 המספרים אנרותיהם תכאנה פה ונם כלנו, לפני תחינתם להמיל מאתםדחופים
 איזה ני ח"ם*( הר *ת נ ץש5 בד0ום נדפסים והמה הנוראות הקורותמכל
 5שמועה דמעה כפל להזיל רתספ יכפרו ולא תך6ע ולא תקראם אשרעין
 סניבות כנרם דסם לושים יקוט לא אשר האנשים וטי זועה, רק ויהיעה

 דכריט ונכנפו דכרנו ויניציאה פה נקיק כי ונעלם נסתר דכר ואין יושלים'1
 אשה טשולכות ווצדכות הקופות פלבך נרינה נהוח לאחדים והיינובאזניהם

 איש שנה ככל השקל מחצית להען עליף( העמדנו זו למצוה אחותהאל
 ואשה איש כני גם אדם בני נם הא5ה להעניים לסיוע לה' נפשוכופר
 ורצון רצוני תכלית היה כי ברזל בעפ וצא נם חיקה כהטכמה תראואשר

 לפרשו. יודע אינני ס!דרד כתב!(
 )ק. ם הרח בית של בדפוסק
 -לעה צל עליהץ
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 טרוכים צרכיהס כי הק-ק כל ויעשו יראו פפנו אחרים ויתנו שיתןקהלנו
 א:טנתם כתורתפ עליה היושבים חכות נה * להם *ש יוצראלוכל

 נתעוררו לא אשר הזק פן וי,צ יש כי ראינו ויען להם, יעפורותפילותיהם
 סדר לעשות רטי תתנו אל לכם דמי אל ה' שם כפזכירים באנו לזהערין
 סחצית נתינת על ביניכפותיקון

 השי
 נאות, וזטן אופן 6 ולקכוע הנ*ל

 ואע-פ לכל, קורמים הקרושה עיר עניי כי כלנה על תעלה ווצא אהבצדית הצריק ה' לפני תוךה לרצון גי נעיניכס 15כ ניותר או כפוני ועשוטהרו
 נדינוה ועל השסיעו נרנות ועל קופו נאריך* ולפה עומרת נקדושתהשחרנה
 אל להשיבט ה' שחפץ ער אהבה את נעורר וכן אלה ה' 04תקימו
 אפן. חכרים ישראל כל פשפ 6קחנו אשררגשים

כ;נב,
 יצז. פאררוצ( התי נער לפירארה פעצה1( חוקיה סהרהרלהנאון
 ! וינדל ישנא נלננוןארו

 טעטים לבסה יוצא טקרא טענ*ת כתכ טתוך לה ותכין אזנישסעה
 לקבלו שם השליח כא אשר הנם גתינת נעפק להשפל רצה לא אשרעל
 הזיוונ בין להצסיח וחפצי ישעי כל להיות אפנם שגינו. לא רבריוואחר
 כן כרבריכם עתה גם ררור לאפורים ולקרא לנינה כינו הכורת רברהלז
 עם כ'ת נא יעש רילכה נשליח אלא נם לתת נסו לא אשר אחרייהיה,
 אחר שליח כעלה ויעשה גשר נפ לה לכתוב יישתרל ואטת חסד הואתהעניה
 פה יכא אשר נפקופו אחרים או אחר -שליח למטת ורשות ככחלוצלכה
 אשר הדבר אך הציר, בעזרת האשה ליר יניענו אשר אחר שליחויפנה
 אותו 5ש15ח נראה למען סעשיהו להחיש יסהר כי וךא כית סאתאררוש
 ואינני יענור לירי עתה המזופן המוכיל 0ן כעת, ללכת הסוכנת האניהעפ

 לעטוזת יאחר לא ואטתו חטרו לטען כי ירעתי -- : אטצאנו ולאואבק,אוצ
 עובר לטפ לו גחותי כל יהיו עכד שקנה פה על וטפף זאת,שאלתי
 האמתי שכרו יתן ויא כפצוה העוסקים שפו אווצי לכל פוכ נפולהטשלים

 לענורתו. טוכן ושלום וחיים קונ כלונם

*33~3
 הג.ל. עכורלהג*ל
 יסים כטה זה קנלתי לשון טעגה טארם 1 וצלום נלבו אלהיותנרת

 סיטת לגפה ס דנריו את ואשמע לקגלה שליח עליו *עשה אשר רגם ,ץןג-ר
 לפען לקגיה לשליח גפ. לתת ישע נהנו לא כי ובפרם בו* להטפל רצר,לא

 1. פ-א, ראה1(
 2. שםצ(
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 לסעמת 1אנתי שדתי ו"עגה לאשה ררן לקתא א נעםר' וצר4א
 רשות *ם פה עד להולכה וצליח הבעל ושיעשה לפחות לראות פניווחליתי
 איש ע,י תינף אותו יניע הגפ ונוגיע תחתיו אהרים שלוחים לפנותבידו
 כא לא ואולי ~ה. על אלי להרשת םעכית עוד יסף ולא האשה, לירעתי
 נזאת סוללות על כנוצר שנית ואשינ ידי את שלחתי עיכ לידו,כתכי
 אך האמור 3כל ויעשה ע נמשיה ישתרל ה' לסען מעכ-ת פנילחלות
 חשנה והאניה ומזומן טכו נאמן ציר אתט יוש עתה כי טעשוצ יהישה-מהר
 מתחת תצא פן לרחוק, שלם ואת צדקה סעשה ויהיה יום, אל פיוםלהפרד
 ישמע נא חיות. באלסטת האאשה ותו~ה היפיפ וירנו הואת ההכנהירינו
 לב טהר אהב ימצאני דבה יושלח עלי וגם לשרהו החפז לקולארוני
 הדרת ולרוסם לנרל לה' רברתי אשר שאלתי לסלאות פצפות רמותובעינים
 לשלום. תרום ידו ועווכבודו

 השם'א. פסח של חנאסרו

ז1ש*
 באמספררמנ(. ראש עוויאל כמהריר הסובהק החכםאל

 בן אנור ולתעורה לתורה שפים עמורי על 4ל טקם נעיו חכםנבר
 באונינו הרעת, שנילי נפהלך שו0עת, לאון ומקיאה חכמה שאנריקא

 ושלום* למעלתו דעו עלע יגיד ש0עושמענו
 באותה רעתא אחר ודנריו ברורה שפה באנרת אדוני יר עליהיתה

 וק1למום כקצה לאחון לבי על פדכר שדני מסש שעתא ונאותהמרק
 ושמעתי נשם ידעתיו אשר היום למן יען תוכחת אמלא ופי למעכ-תולכתונ
 נקשרה נפשי יצז פיט~( עוריה כסרויר החכם ידידי טאת נפרםטהללו
 כה ני נענודתו זלכהן לפונוש שלמים לשם עצ0י והקדשתילאהבתו
 נלא והלל לשנח וכרתיו בו רנרי ופרי רננן 1פ1קר רחיל הימים כלמשפפי
 ויניציאהש כה יום ררך כענרו לא ואף סנים נתראיט לא כי הנםרילול(,

 על אז הייתי:י
 ערש.

 סעלה של סישינה נתבקשתי יפים וה  ועתה דוי,
 ננרי שלכשו בחורים רבר על להפות רבים אחרי פמק על לחתוםיכפה
 ולענין סעטים חתימה באותה דברי והיו ש*ת4(, ביום נקהלתכם שמהנשים

 עד ש-ע טשנת באפסטרדאם רב וןה אשר ספאסי  עחיא5 הבתק ר' דצאו(
 368 סי' בדיחשן [נ( 1 581 ;6 %ש 524 נרעשץ רינ: סי' 208, נחג*י'שפ'כ
 עודאל יעקב ר' ~ןפא(,נדפס, דל עודאל פשה כסהיר החכם ברישיראטו :נסצא
 8(. דןרה 694, צד 48, כףך )פאנאטמשריפט ששם - בשנת בויניציאהחי

 הר~. כל עליו נוסר כלי0ר8(
 ח~רה. שסחת רשת בודאי תן . ש4(
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 ולא אדם שום נננאי פתחתי לא כי נזה רי עליד~ם כעת נחקור לאדינא
 חסרוט טכיר נקיר א-שר לאאכ כראוי ארץ ודרך כסופר אפ כי חכריגקלון
 נא כי שעטים *מים היו ולא השכלתי, פמלמרי ונא-שר היום נמוניומצנו
 משיח דמר ומפוניה מושסוה שככתב דכרים ברוב כסיל קול ענין נרונהלום
 לדכריהפ לחוש אין כי ספק אותו החותפים החכמים כל סעלת כלפידכרים
 כקר לרועי דגיעו 1לא אינן1(, נאנטא קני דקמלי מטש נם שא,ןלהקל,
 ה-שחץ ריוח -שפה יוףה כא-שר ווראותיהם גלגלי מניע נכדליםפכלים
 ולא אסור טותר 1על טותד אפור על לאמר יושתרץו כמף אטרת ועלוהכצע
 על סניע חרפתו דבר כא-שר דעתונתקררה

 הכ~
 לדון -שכא עד יצא נל1

 לסצוא מלכו כדה כא-שר לאחד אחד בקד'שים סום והגויל ג,כ ד~שרפכעין
 כל א-שר ועדה ישרים דרכנן בוילותא חרב כמדקרות כוטה חכרותיטח-שנון
- נשק לקראת ידו לצאת חיינה-שומע  שככלן והדל הפדות אני ו**ני 
 יתן )ו מלכתוכ, לצחוק רבה חכמתי כי לרברע לחתש אע מאשר
 הפמדתי בצחוק כי הץ, בןפה הדכחם כי לי צר אלא נןתוה

 5מאות הרוחתי כי יותר אז אני חכפתי ונמנתנלחפשי4
 עלי הדוכרם ולנל ז-5, הדפמתי וחכוף במכתכי אדעי לך להףףדוע
 ימצאו לא יניעי כל הרכה, ואשנה נמכלתי כי אם וכוו, כנאוהעתק
 זה עם כי האדמה על ויותי פיום י-שראל אלהי כרוך חפא אשר עון5י

 ,ר5א לאו לאוין, כשם.ה מצאתי ולא הסקרא כל על חורתיא-שר
 ולהלחם לקום אדע הצורך ולעת . . . אחרים לאוין מצאתי אנל חקיתצ
 ת, : ז כ ל הטננר כונת מהיות עכ-ז אך כככודי ופונם ריכי אי-ש כלעם

 חי כעל 1כל הי1ם, אנחנ1 חיים כנפש דכק1הכזי1ן
 5חוות כעיניהם יראו חכסים עדת ואם ? ונכון חכם פועל הזה ש, י ג רם

 כין היום כל ת?רה של דרכה ושא וכך פכרתי, ננד נדון איוה עלדעתם
 כל על כמופהף(, אוהב יתמודת כהו אומר וזה כה אומר זה תרימיןכעלי
 ע5 ולא וכלל, ופרם כלל ולנדף לחרף חק לכלי פיו ויפער יקצוףהערה
 כפרת תהא הנעלכים מן חלקי שמתי כמה זה כי מדכד אני כלכדעצמי
 ונככרים מכינים ואנ-שים קשי-שי החכפים שאר על גם אכלעונותי,
 נוכע ונחל לוצאטוי( החכם בתורה ורעי ואוהכי אלופיוכתוכפ

 כככוד ישחיתו ולא ירעו לא חתיפתם ראיתי אשר ו*( ז ד ר כ ם 1 ל ם כ חה
 תועה, עלינו ולרבר להר*שיע אחנו תקום ולשון כסוהם, כמוני אדםישום

 5ע. סנהררון1(
 בטושה.  וה את זה אוהכין כשפה ווהכ את ע-ב 5' קדושין וי5 סאסרם עיפ*(
 *( קיט, )ראה  5רצאטו שמחה הרבי(
 לוסברווו יעקב ר' )ס חי רו-,יא בעת 1( )פ'ד, 5וסברוזו אברהם ר'*(

 98(. 5יבאוויטש ; ןן 254 פירסט)ראה



 *ו*.

 אף פעכ.ת, ננד ום15נים כפרנים וה נרון נכתנו ופיוחד יחיד איזהואם
 5א אנ5 תנקוש, פירו ינבורך פרמ, אותו נגד 5ך תצפיח ודרדר קוץאתה
 וסוסר. נעטה דנרו אושר ארץ וענוי הדעת נקיי ננד 0י1 בשנם5הכות
 וננדאתי פית, ישכיל לא חכם מלנ יצא שכואת טשטוע נעייתיונאטת
 עין אם בחתיפתי 5א או שגיתי אם ה5כה ו5ענין בכתנ הדנרים.פראות
 כה ושבאו פעכית ושאופר סה כי , יראה גה, תניפ ונהושכ5 נדעתרואה

- ננין ושפפנה סתירה היא או5י פותר*םסאטרים  אונל 5א כי נכך ורי 
 ושנא סה ע5 אפרים 5הושיב לא ונם טוה, יותר הוה כיום ספר ע55הע6ת
 ויריעתי השפוש תהת חדש כ5 אין רידי לנבי אושר ושכנגדו, ע5נכתנו
 רק יוציא רוון כ5 כי לחושות עת רק המינ בפרטיםסקסת

 כסי~
 כל אכן

 וע5 ועירייא, ועיר אגי כי יעושהן טה וירע חכם אדתי נשפי תאטרהכתונ
 אני, רצוץ קנה סושענת כי נם 5נע5יו, לפושען תפיד אויה אטתרנר

 להאייך אונל 5א ונכנסת'( נאה כ5ה כי הושעה ודוחקולנתיצת
 יטים ואורך ויקר וששון השפים פן וו ופאת פעכ-ת. טו5 ואושתחוהכלנני
 חיים.ושנות

קנה.
 נצלו אושר שניא ואנניה שפיר ענפיה רב רנן אילנא וג.ל.אל

 ושלום* ונינה עצה ותושויה חכטה לויקגגו
 אל אמרים להשינ לנאצת 5בו יערב ומי 5פפר ארוני אליך יערךטי

 נאפת אושר לסודים 51ושון ופירות נעיס בהרר איוני קו5 נכח ארוניקול
 זה ופסערנ פטורח כהנה ראיתי 5א נזנ ודבר חנף יטכל * . . * י(ורחק
 פערת ורבו מ5קוחי*( טודנק ו5שוני ושירי מקור וינש וינע עיף ואנכיכסה,
 טיף( פיף תחריושון החרוש ומירותי, א5 אפרתי ע'כ עונני, ולני.ראשי
 טאז אשר ושסה ונלעני תהלה דוסיה לך 2 8לשותי ואל לחכ8ה, לכםותוי
 אחרת ונ5ושון ושלנ טיפי יגו6 האנחות רום נם סציה . . . . וצא נפהיה
 איה בכתבו האופר מעכשז ת6נת ע5 מאפרות נעושרה העיקר ע5השב
 כנירים קושים רנרים רנרתי את אהרת ב5ושון 5כתונ אטרתי אושר פיאיפו
 תרגתיו ונוז ננאוה עתק דובר לקרותו וחרפתיו נייושתיו נוותיוושבהם
- רוחם. נ5 הפוציאים הכפיליםנחנרת  כתנתי כאושר בי מעכ-ת נא ידע 
 כנורך על לא חץ כסי5 יוציא רוחו כ5 ני 5חושות עת רק 541 אנרתיינפיף

 היה רק 5ראושי, כעפרה חכפתו באה ותפיד נעיני חכם הוא כירנרתי,

 פ5כתא. שבת1(
 פ4ו. כ*ב הה*ם1(
 טקש -דעביר ווןא פפא רב שמר עשב מף ל*ט פסח.םו(

 רלהרי ט"
 66_,ון(. קאהוט טף, עיך הערוך נירסת )ע.פ ס,ףטיף
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 שכננדו האייט על נלכי אשר כל לוסך רצ.תי לא אנכי אנכי כי כזה,רצונ'
 ונו'. רוחו כל עלי יאמרופן

 לטעכ-ת. כקרבי לכני חם עליהם אשר טכתני דנרי יתר כל עלהאסנם
 נפשי הטונ ושסו ואנרתו כנודך את רגה בקיוצור, רנרי ארון נאושמע
 וחנפים צכועים הוג דורנו חכסי סרונ לא מארכייועת

 והם ליעקק קשורים עצטם וסרא)ם ללכגהעטופים
 דיוכחרר,אשרלא רואיםפפת אפילו עצפם עלהחסירו
 ירך על כף יפפיקו נכרים ונילדי הש-ם עררותכפכסה
 אפף שיהיף( אפיקורסים יאסרו לוסדיהן ועלעליהם

 האפת לקכל לנו וראוי וולהנו, ויפיום וחזרו שכחנופ אנחנו אשרנעה
 וכסרם וחכסיה, תורתנו דנרי פירות לחטור כל'ם ולעשותם שאסרטטי
 ננקודת האדם תורת ידע ואיכ וסדע, חכסה בכל לו ידות עשר אשרארוני
 אשר פרש3( פשע רכר כל על הסונכ רואיללו*( אצלפ הנקראדבנור
 אל אי-ם יקום כאשר כי . . . ונדול*ם נדינים ופרש*( שרים ניןיארע
 ואראך כנורי ננד פיך פערת אששר על בי והלחם חרבך וצלוף לאטררעהו
 ואתה כזאת טפי יצא לא להר,ם, אסריו ישינ וה ואם אתה, ונזוי נקלהכי

 ויוצארו ותערם לנרנם חרבם ישיבו או וכשר, נכנר איש בחזקתאצלי
 נאנרתי אסרתי אני נפ וגה ובכן בענח, בסקופו כנודו אחד וכלאורבים
 וכו' כסלונ' להכותו וראוי סלנו ביה החכמים אותן ננד נכלה דונרושפה

 באו ועתה ההם, ברכרים טחויק ועודני ונוו. בנאוה עתק עליוהרוכריפ
 הרברים יצאו לא וסאתו שססנו ואוסר וקים נשנע הוא ונם סעכ'תכתכי
 יקצוף זה למה ארגתנו, וסנקש עסנו שלם לכו וכי רופיהן ולא הןלא

 צוה לא ויא אם שבזיהיו, *סר ירי סעשה את להנל קולי עלארתי
 ראש על יחולו הר,ם יהעלנונות הכויונוג כל נשפתיו, נפיוט( ולאלכתכם
 לארוני, איהכים ואנחנו נק-, וכטאו וארוני וכותבם, טלבו הבורםהמטציא

 דבר על פסק אש לרבעיר רצפה ונירו איוש אלי כא הענר נשכוענם
 פני וחלה ה' כיים ולא 1' ביום לעשותו שראוי נשנת שחל ער-חתענית
 אשר כרכרים טלהתננד אסנע כוחי נכל כי היסנו ידי וסשכתי עליו,לחתום

 על כנורך דעת תנוח ]?1, ערנ נם יהא שלא ואפשר סועיל כהםאין
 ספרמ ה"צאט חכוף( קרי אני אדריך כאשר אהנתיקופנ
- - - .

 שהבעה ש להמן מ א' סשלי ע" צל ט* שיהיה 1(

 )0אשם8ג דומ65צ(
 פר4 להףה או לפחק יש ש, ר פץ
 נזאאא פטרשים השרט ,תד כן רל ,,רשט( "רש' :מ5 פרש,ח
 עפהם. להלחס פחרפיהם לתנוע ורגייים יגדיביםשגץ0י(
 ל*נ( קץ )תה*ם בשפתיו ויבטא לשון בפם צ54 ו, י ט ב*(

 אני ארריך אהנתיכאי קוטב על כנורך דעת תנוח'(.
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 הררו רפעת טאורו 5הנרי5 אוטר ינ!ור קרשו בהיכ5 וה' 5ביארטת
 הצעיר אנוש המחוקק הקפן במצבו הפץ ונפש והחשובה היקרה נפוצוכתאות
 ויניציאה. פה הכותביא.ם

קבו.
 אחר'(. סין ע-ר יצ-ו אטבורקו ק'קלפרנסי
 טבעתו רעה רוח פקה5תכם באיש רוח קמה ני לנבנו ויטםשסענו

 !ה טה קדאי או ניתוטי צדוקי חכ!-5, ודבר* שבעיפ תודה נגד תועהלרבר
 ננר טצחו בהעי!ו ווא נכור וא8יקוום פין כי בכך די ירעע, 5אדעתו
 ואת תשצותיהם, בכ5 ישראל בית ע5יהם נכון רשבית אשר ו"5 רנותנורנרי
 העו5ה ננדפככ5 והשטת תפישות כמה בכתב פה ש5ח אשר וצסעמרבריו
 אטת כי נאסנות תשונות וששבו ע5יהם אשר וראיה ימור טבלי רוחוע5

 עליו רעתו תתישנ אם כי 5פעלתכם, רכרמ וצא זה ובכן תצסה.סארץ
 פוב, הרי האטת ע5 רודה ופובות, צורקות א5ו תשובות א5יו כבואוישעפ
 ה' בשם וטענשיו פעתה אנחם הגה עופו ויקשה בטרדו יעטוד שראם
 וכל אותו וטארריס 1פק55ים וטחריפים סנרים טע5ה וצל וב.ר ישרא5א5קי
 והקללות האלות כ5 ובועטר כסווע, סרה ולדבר להאטין אחריו נגדר עשוצאפי

 טובר5 טהם אחר כ5 ויהיו: שיהא ונוזרים עכשויו וער טרע-ה מיטותשחשסו
 ויתנו ישאו 5א ונם שבקרושה רבר 5כל ישראל ערת קה5 מכ5ומופרון
 הרעה טרבר ישוב אשר ער יכונה ישראל בשם אשר אחר שום עסו ירברוולא
 בכל להאטין עליו ויקנ5 נ4ע וסרבותט טהם טחי5ה ישא5 וערה קהלבפני

 יספי פפיהם יצא אוצר ל רכר כל על סעו5ם פה לפתות ווצלארנריהס
 ועיניכם האלה, התוצובות לידו שבאו טעלותיכם שידש אחרי ואםכתנם,
 שקנא ישטעו ועור שבע*פ תורה דברי 5כל ויורה יעיב 5א כיתראנה
 כלנם בו וחגהגו וצלכם כנודכ נזרתנו תפרסש אז האשר, ככל מפיועתק
 עיני טראה לכ5 שליסה תשובה ישוב אשר ער ופוהרם סנורה טנהנסאז

-כבודכם  את ויברך ויראתו אהבתו בנו ויוצים פקרכנו האבן 5ב יטור וה' 
 בשלום. עטו כ5 ואתסעל'

 היושבים וטטונים פרנסים תה5ה* נאוה להם שם אנשי עם,קציני
 אטכורבו. בק-קראשונה

יז*
 השם'ז'( פיך תורת 5י פוב ויניציאה 5רינייז. יצץ טמאנו הרס-עלהגאון

 והכמבע. 5תורתו ש5ום צופיות עינים נ5 לו תלפיות*תל
 אני אדריך כאשר אוצתי קשת על כבורך רעת תנוח צ-ל אולי חבוקקרי
 חבה.חצי

 בח.א. הרבור ארחיב זה ענין על1(
 לרגיה צריך לריניינ' הסקום שם 1. ו', סי' ראה הרם'ע אורות8(
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 לסצותיו אותי ומקציות1( קולטות ודוווית הערים נל אם עלץ, עומראני אשי כפקום לו להגיר אעשל כי יתרון ופה טאז הטלך ענר ואניק"מי, דטרייוי כרשותא ראיתנדן היכא רכל לקרקעווז'( עבריםאיתקשע

 תורתו הור כנור הרר פני עבר אל ויאיר וקומי שכתי ירע לפען רמכשוה,
 עשהו כבר אשר את ותניר בתאפרי( אעלה אסרתי יברכני* פיוופברכות

 את לרור פירארה טעיר נסעתי כי סלי6( סהרורי וראי טעכעז אלנלוי
 טרוב ויניציאההארץ

 ח-שי
 ד5תי ונתקרר מולרתי, ואל ארצי אל וחפצי

 ראשיתי היום פה ורגני ניבה, ולנ אכוס סשור נו, רהת וירת ירקכארוחת
 אגל הובה ואם טעם ואם טשנוק בלי ישנא לה' קויתי ואחריתיטצער*
 הרחבדנ בעורתו והמימה ר, בתורת מאהבה שבר שנתי תהאסתוקה

 עברי נסספר ואהיה עפך ערבני נא ארפה ועזעודה נור הארוןועתה
 ערכי נפיכת על להשניח וגני הנני ושם, נאשר פה נם הצעירים סעכ"תרום

 ירחיב ואפ לבי, וינל ישסח בכן כי נרפא שהופן עושה פמצות אחתכאיוה
 טהיתר טלין ריוש עריעני אם לה1 לי יהי מעכשז לתפארת פנאי עתול

 קצת עמ רפר טשנךה צרקה מפי יצא אשר בשבת הטליתותקיפול
 לי שרים אינם מעס של דברים להם אמרתי פושלי כי ואם תוה,תופשי
- פיו אפרי ישמעו אם יורואולי  לער העומרת לצרקתו איחל תפיר ואני 
 יפה. בעין ויביט יצהיר ב-שורתי ותמיר לפניו לבוא העיוי כל על ליוימחול
 פאר בנפש מעלה מעלה וכמאו הררתו לרופם תהא פעלתו על הועין
 תכ וכו לננדו ופשתחוה כורע כפשרתיו להיות הצעיר ורצון ומקרהעווו
 ם. 1 ל של

 יאים. לדריטתואסקופה

 דדס,ע את שראה 8ן"0ן0ח(40ן בספרו כתב ב א בו א )%20ששז5(,לרעייו
 שפות בלחו 1(, הערה עןכ פ-ב לקונפורפי הדותת ביר8 קאסש )ראהברינייו

 : נרשפ ישואל סגךה כסוף נמצא אשר ביועו ד"קוה את האוטיםרובנים
 הפרפ נכק אם אני טסופק - שסע(. )ושנת ו י י רינ טק-ק טפאנודומיע
 והדדע ספירארה ריא'ם נטיעת אחר שנכתבה טצא האגרת תונן טן כיהשמא

 היה שלא סוכהו ולשונו הכאב סננון הם שסץ בשנת נהיתה וזאתלוינוצקשדע
 השם-ז, לרגיה * נראה ע.כ שנה, יא בן בחן *טים צוי הדיאבעת

 ברוף. הרבר איןאסנם
 ט4ב. שכועותי(
 טוקצה. טלשון ונגויה יהנא פועל ת, 1טקצי11(
 פ. ד ד,'שירים שיר קףשדוכ בתאסר, אעלהי(

 בתמר, אעלה אטרתי

 היבה או אות שנוי ע"י וטאטרים לסלות אחרת דצראה לתת ר"חבי דרךלפי

חחת.
 ע.ב. ניא ברכות*(

10*
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קנה*
 אדיגי ועא בהכשתו 355 דרך תותי גחוי הטאיר לתבונתו הקראין
 למורינא. יצז סאנגויניי( כמהר-ר וצעלההאלוף

 של ככשף( קרסהו כעדשים חכרך קרסך אתמקשקלם
 וצכתו לכף והכרעני פני קרם אשר דת אקרם נ0ה מ לני אלאתעצב
 פני פניגי פפרו. פרי ספור אגרותע ררהכא רא*( תו אע שמינאבנשרא
 ואנכי להכירנ., נעיניך חן טצאתי ו0דוע נתינתו, הרנל טרנליותהמליצה,

 ויטים שגים ני אטת ה! התכינה, ורחומת הרעת כחוצות ניכר לאנכרי
 ואך הקרושה*( נלושוננו כתיכה נכוכים מורה פפר לחבר כליותי ליירברו
 ראשון ררך אצא פוו על אושר אותי יורה ויא טי לטורה עור אני צריךכי

 ררבים זכותא )ואולי טאד6( מער וסכיני נפש כרם עסוק אניועתה
 לכהנים אקח מוש וגם פני( על פובי נל ואענור נו חפצי לטוווינחני

 מורשי תסורתן יהיו לתשלופים, לתת ערשים אפילו לי ואין . . .ונשיאים
 לצרף יואל לכ*ת. נריא כפתנת וצה כוחתי כל עם מעכשיו אשרלבבי
 עינינו יראו זה, םמקאף קץ ער לנוא תחינתי את תפי6תיו סוניכבור
 . . . אנוש כ"ת. לפני וא:רעה אשתחיה ואני וישמחו ישריםועיני

קנמ.
 0עשיו 0פרי חיים עץ וימציאה יצץ ארקחלמי*( שמואל סון-רלהנאון

 ושלום! ורבי מורי ארץתשבע
 על לפניך רעתי נליתי אנרותי פי על ונם פא-פ שנים כעשר וה.
 הכתינה ררך עמנו לכני לוצרוון לחבר, לבני עם היה אשר חנוראורות

 ים האוסר דובנים ובלחץ סאנטעי ששאל 6" אנהז יש קל~ב סי' לסעלה1(
 סק*ק מרל פאנניני פייביוש כפרן"ר האלוף נרשם ע*ב פ"ה ישראל ס)ץהנס.

 למקבל מראים ושטנו תכט כתבט, נושלח סשניהם 0י אל לספק וישסודינא
 פייביש ר, דצא אנרתנו של שסאנטעי )דוב יותר ולפ"ז ווקן פנים ונשואנרול
 וכלל. כלל בר"ר לא הדכראנל
1

 ד~מאמר. סקור כעת יחיע אינני(
 עיא(. כ,ה )תענית דדהבא אפתורא צ'ל דדהבא, אעתוראי(
 נלשון הכתיבה דרך דגבוכים את יורה אשר ס8ר לחבר כונתו ר-ל*(
 מסאננויני נם דגותב שאל ספק בלתי הבאה, באגרת נם טרבר וה וסעניןהקרש

 מספייו אחר 6 שלח וכנראה לחבר ברעתו היה אשר לטפרו לספהםסכתבים
 הבא. סף ראה דגוכחית. באנרתו תודה לו נאן זה ועל לו נענהותוא

 אותו. לפתר ידעתי לא5(
 1. כ.א, ראה6(
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 ויראו ופרח'( ישרש אצל נתוט לשוסם מאניותץ קצת פאתושאלתי אף כל, טכל ווגל יחלק דרך ואיוה ועצופו עויחו לפניו והצעתיבלשה-ק
 ערונת חסר הנ ספוו ראשונה יצא ואחו שונים ספלים מליםעפים

 811רא-1בעטדי ככתנתי מעט יגע פהם נפ-ח נפרפ פרקיו ובקצתהכ1שם
 ננוי שלישים נשני היום דיא והנה נאותה, צורה לפחכרתי לתתהתחוקתי
 1 כי שפעתי טלין( ססהררי יפים כוצשנה זה כיניציאה וכהיותיוכיטוכלל,

 ודרך עיפה וכאותו פרק נאותו 31תינה ליפחך על חבור עושה פעכ'תנם
 יודע כי לי ויצר פאר וירא לכני ויחרר עושה. אני ואשר החילותיאשר
 אדרתי ויענור וחכפה ודעת ודור ניופי ענרו לפני כנודו יעבור כיאני
 הוה נרבי יו,שנ לא אשר ד~מתחיל לאיות בו פתפאר ודיתי אשרסעלי
 פפי פפני כי פעכ-ת יוכור הלא ע'ו פאד לי צר הדבר אפת אםועתה
 ןכי לפעכ'ת5( הנ'ל פכתני כתב העתק אצלי ויש הרברים לו יצאוופעמי
 מעפ יפעתו כרונ החעויף ואיך דיצא, נחנורי ודרכי המכנעזי היפבנארתי
 לב* נם כן כאשר לי, וצגר אשר ועא כזנ ודנר עהא ואם וישעין*(אזרי

 ואשקום ניפש, קטן ליאוד להקדים יחשוץ לא כטהו הטתנבד מעין על ליאיסי
 פעכ-ת ושם לה. ואורה נעויה. לאורה פאפלה ואוציאנה פלאכתיואשלים

 ביתו ילירי פחשבותי וכל יצא פשפמו פמני המנים לכל הלא נעב,:י
--היו  רבתכ וישלח ע-ז רבר להשיבני ענותנותו נרונ ארוני נא יחניני 

 ויקייו7(, בניטי יצ-ו שפחה6( יצהק כפ' חפי ליר ~יניציאהפכופה5(
 רבייו. נא ער דנר לעשות אוכל ולא נוקפי לביכי

 ועיר כחו וחלוף ימיו ואורך שלופו על היום כל לה' אקראוססעפקים
 יא-מ. למולו כורע ואו-ש. ארצה אסים לפניו ואשתחוה בש-בה-נוב

קם.
 הכנמים ארך וצרול הנשר יצ'ו. צרפת'8( ציון נן פרו'ר לדגאוןפמני

 הנוצה,יב
-

 איך לקויאים להראות ריל ופרחים שרשים אצל רח, פ ו רש יש1(
 אחרת. דשראה לה יש ואחת אחת וכל סלות כסה אחר משרש:פיחים

 וב. נ"א כרכות1(
 שנים. עשרה לפני לו שלה אשר הכתב סן העתק בירו יש ר-ל3(
 כוה. פפר לחבר הסחשבה ססנו לקח כלוסר'(
 נלויות. בירישת הכתבים לשלח היה המנרג כו ה, ט 1 ב ס6(
-י ן קיץ6(

 בחניציאה הידשדים סושב נקיא כן 110שא", 0ואמממץ ויקייו בניט11(
 % שא:רת סוכח יסים- כשמונה וה בוינהמאה 1בועותי סדבריו הזה. היוםער

 שם-ב. בףנוראה נרפפ הבושם ערהת ס' שם-וז בשנת בפייארהנכתכה
 כית על ר' רף יד1רה סרבר למפרו בהקרסתו אסר רי8.ם ן צ,ב8(
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 ציון נן כם,ה ורכנו טורנו הגאון ונפצוה כתורה רבים ופרריךפורה
 שלום! צוננים וטיפע עמוק באר בויניציאה2 עווו שכינת יצץצרפתי

 ראיתי הלום וגם טישי, של הטלנוש ע*ד טענית טטצות הלך לנילא
 בקולפיפ לננוע נתתי לא ע*כ כרצונו, ופונ ופקוכל פתוקן רבר בואי.אחרי
 פנא שחור ראוו'(* סראוירסה חזיתי זו עכר כי אתטול כיום לו.לכתוכ
 ירעתי ולא זהובים, עשרה האיוש ושאול ושאל האמגם לוצי. וטנאהוא
 היה לקלקל טנת על כי כית אטר לי כמרוטה כי כזה לוצציא רצוטאם
 יזדטן אס יום יום טלהושגיח אחשוך לא ואני רצונו נא יוריעני בו*(חפץ
 הוצצאה. 0חותרנר

 לטעכזת ואנידה אעלה ראורייתא טםלי ריקם פני יואה לאלטען
 נריקה, צריכין שאין הפוסקים שכתבו תפילין נהלכית לי תקשהאושר
 רא0ושר ראיה ופאי שפא"(, וכן איפא, אבי סשל אלו אימר היה הזקןושהלל
 אנל כושרים, ומצאום ושנברקו זמן כל כשרים רישנים לאשפעינןראתי
 איתו לרואה ממקימו דיטר רבר וצא ואולי אותם כורקי שהיו לך איפאלעולם
 פתום עתה ער אף רעירונין ו0*ין פצ ונירושלסי נתיפפית*( התכלתנ0.
 עריין כי מונ, כי לש16 אידה טעינ,( עפר ינלה ואת במענה ואם ליוצא
 הארוןז( פני את לשרת לנוא או נפקופי ליושב אפ כירי*(, רפיא ולאוהן
 אפורי .נהלכית לי לעושות עלי נצכ העפ כל הזה הקהלכי
 נחסרו פה נ-נ ועודגי נע'ה, ולניא לצאת נוטה דעתי רונ האפנם ה8( אני

 אראה כ. ואשמח חפצתי נעבודל( הענודה כי עלי פלצוות יחפר לאוערול
-- ------ 

 נכנסין תריסין כעלי .שם 3ביתו שנ-א כשנת כלנרארו קלוניסוס שקכעהסררש
 דדיס-. וטוחן אגורם של נל נרץ צרפתי ציון בן כסחהר'ר הנאון בראשויושב
 חיא. ראה חייואורות

 )58ז?ץ8ז1כ=ם?ן8(6וח"ןא טראוירסה ראוו, טראוירמה1(
 סוינוציאר(. 228110ט[ דוב פתר כן ?וזמא(5כל*א

 חול. לסלבוש ריל8(
 ע.א. כ.ו דף ה.א פ.י ערוכין ויר הח פ' שף כא פ' סכלתאי(
 יש תפלין ר'ה ע'ב פ'ד דף פנחות ת1ספות אל כוון ספק ב4*(

 בדיקה,להן
 בי. % סוטה סשנה6(
 ס.ה קידוש,ןש(
 צרפתי. ציון בן הוא האדוןו(
 אותם שיעזב רצו לא הקהל בגי השמש, בפירארה נכתבה זי אנרת8(

 באמת. עשה וכן שמה לשוב היתה ודעתו בויניציאה חשקה נפשואבל

 שכר. לקכל סנתעל הע4הייע'((עז(
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 הושותים טהשרתיו טקמני ידיו ואשק מרחוק ואשתחוה יחזיקני עבריושבספפר
 ר.:ריו.בצסא

קכשא.
 וכ'. קרוש עם ראשי אנקת.ה.לרנני
 הט~ואר ביר עכב מפינרלייאני'( טוב שם כ.מ ר*יש כי שמענושמוע

 כם הטע~ה אל ח"נ ועא נאקן בירו הנא כ5 יצץ כמפ,( נמליאלכש
 נעיני הוא ונפלאת ציויראל3( אנינדור נ*ם המופלח הגאון נןאברהם
 שלא ממט ליפרע הג*ל פהכ שם כ*ם ועלך 11 ררך רג*ל אכרהםכ*ם

 ואחרי בארץ ונר ונע הוא נורח כא6 עכובים ונדרך נפניו ושלאמדעתו
 ודלית ראית וקנינין ונכמין ופחורה קנוע בית ויניציאה פה ת*ל לו ישכי
 חונות אחרי כלום שוה רלית הלו תניעותיו סך לפרוע כרי אחריותלהן

 ולרוצאה אויבוא מי לכל לפרוע בכתונים רוטה אנרהם כ'ם אל וגונרהכספי
 פנינו חלה טעלה כררך מישור נאורח ללכת עכ*ו לאחר וסמירהנתט
 הע:ובים הנז' מוב שם כ-מ שיפור לעשות נעיניכם ייפינ לסעל'לכתונ
 כ.0 עם לו יש ורברים רין ואם וכל, פכל הנ!' הכפפי ניר עשהאשר

 בדרך דינים להם וינחרו נערו מורשה פה ישלח או יבא הנ'לאברהם
 הוא ירא יאם הצריק, את והצדיקו מענותיהם דכרי יערכו ולפניהםזב*א'(

 וישען ה' בשם יבטח יום יום נרהה ויהיה פה עפירתו ימי יארכו פןלררת
 אברהם כ-ס שנעסיר בואו אחרי ימים ששה או חסשה יעברו לא כיברברנו

 לא כי ממעל' מבקשים אנחנו וכן ונחתך, ננמר הרין ייהיה עסי לרייוע?
 אתכס יברך אבותיכם אלון ה' ונאמר נקצור ומבפווננו ריקם פנינותשיבו
 והשלום. החיים עם תורתכם ננוד הדרת וירומםינשא

 הש-ם, יאפר61( אשר המשטם ועל פ,ויניציאה

-- - - - . - -  

 "ח0(1נ1[0ק( אריה )שער ספורטילייני ציל י, נ א י י ל י ט י פ ס1(
 ; %% ,47 ן/ו 48 בד~זכיר שטיישניירער מאמרהחכם ראה ספוארה, סשסחהשם

 לנשואי שיר נסצא 131 סי' בריואן שו~י"ק. ןן% 113 מורטארה דיבוסאסי
 דור על שכתב סה ראה אביניל', עם, סמנטובה אריה שער דוד כס'.רוופא

 "טי"א. %% 169 סורטארהוה
 אחי. במקום שפו סצאתי לא*(
 אברר,ם ר' אשת פ-נלו בח'א. הרבור נרחיב צירראל אבינרור רוב על3(

 שע'ו תשרי ז' שסשון יבנו 1267 ייואן שע*ה אלי י-ט נפטרהציויראל

 260(.)שם
 אחר( לו בורר )זה זבל'א'(
 י"א(. י'ז )רברים שופטים פר'5(
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קסנ.
 ארקתלפי8(* להנאון ציוריאל'( הנאוןנשם
 ו וצלומ י . עמו לטואר תפארה וצסירת צניעטרת
 וכן רנה כן וצמעתי אשר הסח~קת ים פוצנרי רנים פיםמקולות

 לעומת פתנוצאים משם יחידים או ויחיד סעכא ונין ההוא כקהל-פרץ
 ישקום ולא ימח לא יהסה כחלילים לני ופרינהן מצה שורף אוצרשרפים

 העת ואם ה', עם נכל תערנ נפשי ולוצלום צוחה, ולא חפצתי חסר:י
 כואת, שאלה טמנו לוצשל כ-ת על להעמיס לנמור המלאכה עלי לאכי

 לנקוצ כא הגני ע*כ ים, פני רחנה ידעתיה אשר ותנרלני תרנניענותו
 למעכ*ת הסננד לחלוק ראוצ עתה פה נמצא כי וצמעתי יען מעכ"תמאת
 או אחר עפו ולהביא וצוצה טודה ו~א נם כה ער להניע נע-ניו נא.ימינ
 יוצים לא נמחתי ה' בחפר כי מננדו לחלק פהפננדים הראשים מןשנים
 למיוצור הסעקוצים נוצו]י אם כי מוה תצאו לא כי ריקם הלום פעמיולררך
 אענרני לראוצי נור כי לכת לככוד יהיה והכל כלכם כין והוצקמוקשלום
 נא אל ע-כ כנןוצ. ארץ ויועצי חכפים לכנד התורה אוהנ כלכטשפפ
 אשר ראשקום נכל אני ונם הוצפים פן נירו תהיה הליכה ווצכר אדני.אחר
 ניעם לראות הסצפה אספיק ונוה רצונו ואעוצה יאמר עלי לצות שמייזכיר
 למעלתו. ונרכה שלום ורונפניו

 . . . . נ, יוםויניצ'אה
קמג*

 יצ-ו. ארקואלמ"(להנאון
 והוצלום האסת לאוגת יר נתננו פאו שלום! רנו~ראבוצ-נא
 נדנר יצ-ו לוריה5( ולמן נים 1חס10אר מעכ'ת נין היה אוצרבהפרשוו47(

 והפכמנו נעיני81( חוצונ וצלו היה ואחד אחר כל אשר והאררההח:ם
 וצל אמת ננורת נרומה ומוליר מחלוקת כל להפר עליני הפונה ה'ביר
 כנר וצס-א, כסליו ד 1' יום ססנו וצנים מיר חתום נמכתנ כנראהנח-ש
 וצעקה צוחה קול עור ישמע לנלתי מיושנת ודעת ננחת לננו נכוןה-ה

 הרין את עליהם שקנלו כננאים'( נעינינו היו והחולקים עענרחונותנו

 3(. קס"א, )סי' ציייראל אביגדור דוב1(
 1. כ'א, ראהי(

 דושירות. צ"ל אולי או הפרש פלשו, בהפרשות*(

 בעיני. ברור אין הסחלוקת ענין6(
 כזכאים. צ-ל ם, י א ב ג כז(



 ם 1 י פאד:ה ק.ק פינס. אל כאנרותנו וג-5 פסקנו חזקנו יסרנו כיוכ-ש
 כזאת ולעת הרנרים. א5ה נאו כתוכה, השס-א של1פ~( 1יאםר1 פ'ני

 הה:ס ע5 ופצפצף פה פ.צה נקה5בם עור ימצא 5א כי אצ5נו ונכין.ציכ
 ולא ן?ן סעקנם חלו ש5א כיון סהם הטסתייע וכ5 יהאררבדף(ההיא
 או עתק פדכר שס ישנו באו5י ואם בס-דרנו כתבנו כאשד לעו5םנאו

 וכח סאתנו להם נתונה הרשות זה בענין רע וער ממוב קל ברבוראפילו
 נדול או קטן למלל הכא כל ברכה-על כנוירת בהשמנו להכריז 5חזורגטור
 כי ויען שנמצאו, פכתבים כ5 5שרסה דניני וגם *2קר דוברי פי יסכרעד
 שלוס לש.פ כינתנו כל פרוב לנ ופיכ צ~לה נדעת טאתנו יצאהכל

 תהיה כטר טנוחתו כי לשעבד היינו פאסינים זאת נעכור ואולם.נעולם,
 הנ-5 ולמן ש:ט.ר שטענו כי נ0לאנו ביותר ועכשיו הארץ, ותשקומלכ5כם
 אחרי ום:תכיו שאלות טטעכית נעשו אשר ופקדם 5אחרית טראשיתטניד
 וגדנו ונבד וקוים, וקבל סבר אשי על ולגפנם ולערער למחלוקת ד-ןנטר
 כפי אטת דין והדין נצרק, עשוי שנעשה פה כי ננרשוד 5הוכיח ע-זלכ-ת
 ופא-ם פה לבוא וקרונ יטשכו 5א הזמים כי שמענו כי 5ולי והוטעההפקום
 יכשר עד יטשך אשר הוה ובוטן הא5ה ביטים טזה חד5ני ע-כ א5יונו-כר
 בנידון יחדו2 ו5א יעשה וא5 ישב 5טנוחה 15 הדבר יהיה פה 5בואבעיניו
 ויפיצו הכל ע5 הכל יוסיף 5א לסען פכתב ו5א טעשה ולא דבור 5אזה

 חרש במתתיתו יטצא ולא הדליקה את לככות חוצה היקרותמעיונותיו
 יאות כן כי ואטת חסד ש בנכא פ.ם 5חשוף אם כי טיקור אשלחתות

 כמומ מנמא עריף חכם טפה פאכד שאינו ס.ד ו5כור וחסד צדקהלרודף
 דנרים 5נו על נדבר אשר ער ריקם ילך לא א5ינו טעכית י5ך כייהיה

 היטים. כל ומובתו יילומו רורשי 5קול וישמע ה5ב עלהמתישבים
 ה*2ם-א. י2נם ר-ח ה' יופויניציאה

קסד.
 שלום. צדק ומהיר משפט דורש הנ"5. בעפק ארקווילמי5הנאון
 הטחלוקת אש טתוך שמעע קולו ואת עינינו ראתה סעכ-ת כתבדכר

 ראינו הרברים על 5החבונן באנו כאשר והנה לננו, אנה ר ומאר עליואשר

 סרר שומר זה 5היות עמים ולא אחד יום תוך לתקן יוכל לא טעוותכי

 טונ כי טכני נעלם 5א ויען מפה, טפה ויתרפא צר3( כנדו יבוא כי-החויי

 ו'( כ"ט, )בראשית ויצא פר'י(
 לרם אק והאדרהן הח:ם ברבר כתוב: לסעלה והארדבה,'(

פתרק.
 )לחשות שגייה פעם עוד 8: בלשון השתפש הסחבר י'ט, נ"ט ישעיה3(

 צר. נדו בא הסצר פן : אץ שורה י' סי'אבנים



נ.16

 המרות המעלות ויתר הומיות בראש 5עד נצכת וענותו חסרו לעולםכ.ת
 כל ומעכשץ שסעתה וסררנו, והטכסנו סטיכנא קא דירה עליה וגה רכוכי

 ן ו שמע כמר' הגעלה וכין מעכשז כין שנתהע ונרויים חרמות ודכריחרם
 אלה יהיו הזה המחלוקת הוח5 אשר נרום 151ה 5וה והנלוים יצץלוריאה~(

 משך כל פעליהם כחם ופר הע.ל פנת חדש כל על ועופרים תלייםואלה
 ויפרסמו שיכריזו 5הם גם ופררנו כתכנו כצורתן האלה והרכרים הזה,הזמן
 ירכו יעשה והזטן לירם וגיע אחרי ת-כף הזאת המופפמנסיון8(רכרי
 נשתרל אנחנו נם צרכן: כ5 נתבשלו ,צ5א פירות כיש5 נמר לירילהניא
 אכן כל ולהפר החו5קים כין הש5ום וצפ למתוח מנעת שירנו פקוםעד
 ולא נאחז כ'ת כאהכת ותטיר טרנים תעורר שנאה ש5 פכשול וצורננף
 ושלום. לטיכה 5בו משא5ות כ5 לתת 5ה' ונעתירנרפה

קסה.
 סניצה. רא*חט( על ריכה מוצאעל
 אנש.ם מכמה תהפוכות פי חרה חרב לשון המתהפכת החרנ להמאת

 להטיח פ'הם מרחינים שומעיהם מפי שמענו המה יושר מכני 5אאשר
 היים אליעור כ.ם הח' מרננן צורנא וישר תם איש מעלות כלפירכרים
 רכרים עליו לאמר פארוה נארץ תהלך ולשונם פיהם כשפים שתומניצה
 ומרמה כלע אוהכי כסי5ים בפי ורה לפשל אלא נכראו ולא היושלא

 הסזלולים כנטול כראשם גפולם ו5השיב ר( ם ר פ ב שהפ סקום ככלהמרכרים

 הדבר לוגיח פנינו חלה ואא ענותו סרוכ וג54 החכם ואמנם חכסיםכככוי
 ככוד מפני ואמנם -- הנררף ינקש אלהים אמר, כי תעשה ואלכשב

 כנורת טזרים החימ אנחנו כי לעשות דצוננו אשר הדכר וזה עריף,התורה.
 שיהיה רכר לרכר כרצח פה 5פצות מצח ויעיו רעתו שסנים מי כל עלנחש
  נשים בטכתב ולא ברמו ולא בגלוי ולא בסתר לא הנ"ל  הח' כנודכננד
- ראימ זיתו כי לרכר, המה שיוכלאופן  שמענו ונם אוחו הכרנו אחרי 

 הוא. כזכ לא אסונים ואיש וישר צריק כי - ורחוקים קרובים אמתמאנשי
 ויתכרבו. ישטעו והשומע' כעדער ויהיה מארה על הוא שיעכור מיולכל

-- 

 5. ק~א, ןי
 לכוונה. ידעתי ולא איטלק'ת סלה הסופפסנסיוןצ(
 1(. קלץ, )ראה סניצה חתם אליעור ר'י(
 אחייס. אנשים על גלומר בזולתן כט דגראהה אולי בסרסן,'(




