
קמו.
 ארקיוולימיי(. המ כעסק פיווה ק-ק לפרנמי ויניציאהסנאוני
 ן שלום לבב לבריאלהים

 נזרעגו לא על שעות נאיבע אתטול ער אלינו הגיעה לאאנרותכם
 מאשר לסנינו רוח נחת ראיט טצאנו כי לוצריעכם סקדם כושר שעתלנו
 האלוף בין שלום שר עד אני וו' לשם עשינו אשד נעיניכם פעולותנויקרה
 כחפצו אותה הכיזתם וכי יצץ לוריאה שמעון כשם וצעלה וכין צדקכםטורה
 ומצפצף סה פיצה בקהלנם עוד יטצא לא כי אצלינו ונכון יצינ כואתלעת
 ואם היה כלא והיה מעיקרו ומכוטל תנטל ממנו ממתעף וכל הח*רעל

 זה, כענין רע וער מפוב קל דבר אפילו עתק מדכר שם ישנוכאולי
 כבוד לחלל הבא כל על בשפני לנזוד נבעד בכח טאתנו לכם נתונההרשות
 נראי כי שמעגו כי היות ונם שוקרים, רוברי פה ימכר ער גרול, אוכקטן
 שיהץ סררנו, אשר מאותם מכתבים הוא מעמנו לא אשר אחריםכיר
 ישראל בר בל על סצדנו נחש נגזרת להכייו נכון וואת מוכאים,כולם

 ער כחו מאמשץ נל לעשות שםחוייב איה סקוטם ידע או מידושוצציאם
 ואתם תיכף לידכם ויניאם יקחם עד ערמה שום בלע טנעת שידומקים
 על לרבר הקדמנו ככר כי רעו ועור - לאהרים עשיתם כאשר נםתעשו
 טנוחתכם כנוד לשום סה בהותם בקהלכם לוה זה הסתננרים קצתלכ

 עיניני ועתה שנותיהם, לואשך קץ ולתת ינו לפנ לכא הכטיוצנווכמעמ
 ויבואי הראשונש על תהו פן אנחנו ורזאנ-ם לבוא רכבם כושש כירואות
 לענ לנרומים וישראל יעקכ למשיסה והיה כערכאות ורינן ויכוחלירי

 וצאלו ע-כ ימפיו, ולא ימדו לא אשר פרצות כפה מלכד יניאוניםהשאנניס
 ברב השמיעו אליכם אלה דבדיט ובכא המצוה, כנטר עמנו ותוכו בנופנו
 ורס*ל לוריאה שמעון ום-ר הזצלקים ראעוי שיחיימ נח,ש ננורת מצדנועם
 כ-ד לפני ויניציאה פה לנא וה ומצד וה מצד והנלוים הנמפלים וכליצץ

 שלום יושם עד מזה יצאו לא כציע, אן בצדקה או כדין אשרישראל
 תרחיקו לא הרחק אך מהעש.נ, האפשר נכל יויהם ימשכו כך כיןניניהם,
 ושלום. היצויהסדבעה

קסז.
 יצץ. צרפתי'( שץון נן כטהר,ר חנאוןאל
 האליף וגאון לטשכלים דת פפר הנותן ונוולש, חיים סיםבאר

 ו ויניציאה ראש על דלוק נרו ציון נןכמוה*ר
 על להס ייש שהים באופנים כתוב נסצא ארקומישי השם 1. , קס,דו(

 שיססוכו,סה
 !. צ"ב, ראה1(
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 כעד טעכ*ת אל לכקש ודום בואי ! ושלום ימים יאריך חכמיםעטדת
 לפניו להשתחוות רוצקה~( בסכה כשני היה יקר זה כתכי נישאשליח
 ריוקנו דמות כי תמיד, אהזה בצדק אני אשר כתכ ע-י הדרו כנועםילהזות
 לו לתת קרוכה טהסכה כי בעיני ישרה לא . כי אף ויא, לבי עלחקוקה

'
 להתאפק יכולתי לא אמנם כן, לעשות יאות לא כי נרולה או קפנה פרדה
 יצליח למען ויניציאה הזה האיש לפקור לצפתיני עלי הנצביםלנבורים
 ואשר וישר תם יקר איש בער הארץ כנפות ארנע אל הוצלךנשליחתו

 כחר יצנעש בת נטצנפת אשי הלחץ, ספני רק זאת לעשות רצהלא
 תהת בחי לכגדו הפר כית נא יעש ע'כ לרחטיסי(, וראוי צופהיצופהו
 אופיף עבדו ואני וש*סה טששכורתו תהי ומה' וסדוו עדו וצא אשרהכתכ
 וחיים. השקפ שלום בשיורת טטנו לשסוע איהל ותמיד וחיכה חובהלו

 לשלומו. ומתפלל כעבדתונאסן
 השס*ה. אדניי( וצא העבי ראטרפריןארה[

קםח.
 שלום. ושר ירא הכם יצץ'(. אומילינג נתן מהר-ר האלוףאל

 לבוא שקץ ולא כזה לא א,שר פקרם אוצה כעכותות יתירתיתסכתי
 לפניו, חכינות מצות כמה ידעתי לאו~ר מצורף מצוה כרכר להמריחוכיום
 שניך כאשר הבת צרת ל0ורעניות מתוקן זאת מוכיל השלוח היה הארםהן

 לא פרפא לאין מחלתו ככדה ולולא בידו, אשר החן מכתכ מישריםתחזינה
 בזה, כחר אשר ואחרי הוא והכיישנים הצנועים מן כי ממחיצתו, יוצאהיה
 הכרתי יר אשר מקוטות נכמה עליו טונ לרנר ורעים נבורים עליהרבה
 מעכ-ת לפני נם ,עדו לכקש להתאפק יכולתי ולא והיושר האמת עלמשנת
 לפקום פסקום נכ,י לפקרו אטה רכר יושר ככתב לו לועעיל יוכלאולי
 כצאת ואצא כפולה הוכה %1כתם על אוסיף אני ונם פעלו ישלםוה'

 השס-ה. אדוני כי ויאמר יהורה*( אליו וינש לפניו. ככריעההעברים
----

 ועאון לבית בא לא שם4ר בשף לפירארה סויניציאה נסעו לפני י(--ר-ל
 כתב. עש ולא בעצ10 לא פנים לולהראות

 צנסה יצנפך צנוף ר.(, טיו פיירא יצנקש בר ובסצנפת הכתיבים ע.פ2(
 ור.ל 4ח( כ*ב )ישעיה יריס רחכת ארין אלנרור

 שדצי
 וישר תס איש בעד

 קס-ט ובסי' הבא בכתב שאסר כטו בת 6 שיש ספני זאת ועושה נרבותלקבץ
 ססנה'. אין וטנום בח~צה נפטרת אין אשר הכה צרת.ספני

 סיה(. כ.ר )בראשית שרה חייי(

 אחר. בפסוק והחתיסה הפרשה5(
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קסמ.
 למעלתו! שלום וענותנתו צרקתוכגרולת כינתי מעליות הרים סשקה יצ-ו. טרוויאל'( לינ מרו'ר הנאוןאל
 הקטן יעטיס לכל הראוי סוסר נרר לפרוץ לי ידו מוצטויע מעצוראין
 כי אנרתי, מוכיל כ-ת פני ם2ר אל מלהפקיר מלמ אוכל לא אנללנרול
 זו סרה לירי פעולם כא לא ווגון כשר וצנוע עני וצא אדם שלשלוחו

 ונורע ממנה אין וסנום כחליצה נפמרת אין אשר הכת צרת מפני אםכ*
 ויניציאה שמה ירעתי לא ואני נאטרתי להפיבו שץני וריא יצץ נכירי אלמך
 כתכתי יפאר אשר אחרי מעכ-ת דיא וחלותי לקרושים אם כי לפנות מיאל
 אשך כל כי לעזרתו, העיר פרנטי עם הפוער פץ כהכל לו יועיל אזכחיי
 ולמע; ע-ז, תפלה ואני ככפלים, ישלם הגנפל כעל והטד צרקה ענויעשה
 להחזיקני ממנו אנקש רק כסילין אככיר לא כפ:לה למושא לו אהיהלא

 הזא כאמרי צרקו ימין ואושק תמיר הייתי כאשר הגאמנים עכדיוכקפנ?
 השט-ה. לו אושתחוהאדוניך

*"
 התל5ורי( הרפטת על לקהלותאנות

 המצוה ופז התורה כזהנ פרצות, נוררי ישראל תהלות קהלות.לפעלות
 ואורם שסשם הארצות, לכל הם צכי חצות, כל כראש אשרמושונצות,

 ער ושלום נרונ ריח ססים ויפרוי יציצו הכורח, הזמן עופ זורח, יהילער
 ! ירחכלי

 יע-א. שאלוניקי פקהל תוגרטה ארץ רכנימאת
 לעשות רוחם את העירה אשר את ואוסרת מנשרת אנרת נאתנוזאת

 כהושאר לנו ריעילו אשר וקרסונינו חכנרנו תורת שמים למלאכתטניפ
 אשר טעפ כי וכראותם שכים* לתורה עמור ר החפו התלטור כרכתאחריהם
 לועעיל פעמם נשקים וככמה שם להרפיפו ר5כי18 כרפום לפניהם ממנוהיה
 לנו ידועה לטיכה כי לולי אצליפ וניכרת ספורסמת היסים בל לנולפוב
 וגה סעלותכם לווריע ופוכ ישר ראים אושר עם נירנו8( אותוהחזקנו
 חכסה מכל עמה עצומה וכמה כנש נטסרה אמרנו אם כי הלז טפרנמנילות
 אור נראה לנר כאורו אשר לכנו מחטר הש-ם ירים רחכ רגרול היםחכמת

 הנא חזינא ורכא ראניי ד~יות לא ואם כעוין ירו את איש ירים לאוכלתו
 3מוכם כפונו כי הלשו, לני תחשכ לסכלות וכמעפ הלכה, מטנו נתעלמהאז

 מאר. יורעתנפושכם
-

 עליו. נאריך בח"א 2, ק.ו,י(
 2. 8'א, ראהי(
 התלסור את בביתו להחזיק ארם לכל קאשס:ר האפיפיור לגזרת רסז8(



 סאר ורחבה טרובה כזה בענקים נדו5 טחבור ההדפסה מ5אכתוהגה
 ושוסע רואה כ5 לפני עתירתט תעלה ע,כ יחשב, 5א אשר רב לכסףוצריך
 נרו5 הת5פור יביש כי בעורתם עם בהתנרב בנבורים ה' לעזרתלצאת
 ואשר וונף אשר כסף וכ5 הרבים לזכות וומפרת ברו5 עפ כעשהלירי
 ויבא *ע5ה הכל ריואה או נרבה להביא תרוטה מריום וכל ט 5פצחזהורם
 פה בסצוה אב ווצא יצץ'( פאררו יו0ף בם' רוושפיר העמ החכם טע5'4ר

 סהם 5עשות ננזי לבית וגסף ל0ביא יתחייב ידו בכתב ורואויניציאה
 יבכרו כאשר כי ף ם כ ב 1 א ררכש בנ' נקנית 5העת זו מצוה ותוכלכרצומ,
 וסוכפ5ת כפו5ה וציא הא*ש צדלז וותה א" 5עניי תיכף שתו ישלשהש.ס
 לרעב פרוס חנם לאהוים ומתשאילן ספרים הכותב עת בכ5 צדקהעושה
-5הטו  הראשונים הש*ם שם- דגז' טהה' ראקן י4 אשר ר פ בש או 
 אשר בביאה או ינעו. בדמים דמים באמתהמו כספו יושב יסכרו,אשר
 ולא פוצים א6 תטצאים רגדבות בעוך פוגרפמים ס0רים כ*כ לויביאו
 ומוחלפת נסורה בטתנה רגל לתת ושירצה מי תמצא המצא ואם כ5ום.חפריס
- מוב ברכת תבואע5יו  הסרפיס ראינרתא קריינא ע5יכם בא וה ווצה 
 תע5ו בו לו טסרמ אשר פנקס בירו וש5וח פרונקאי( 5המ דאיהווצז'

 החסיד ההכס א5 תשלחו חתכסף תדרו א,צר ונרבותיכם נרריכםעו5תיכם
 5יר נרבתס ישלוצ טעם בה ואנשים קפנה עיר ש כפר יהיה ואסוצ54
 הש5יח וע5 5הנ54 ידדיכמ אושר להם קרובה נדולה עיר סנויני או סרבניאחר
 שיוכ5 לדרך צדה ופקום פים בכ5 5ו לתת וחס5ה יפה בעין תבימוהנ.ל

 רב ני ועשו טהוו שלם, הצדקה מעשה ודוה הלאה לדרכו וללכתלהתהוק
 סובב וצא אשר ואשכנו איפ5יה נ5י5ותהדרך

 ווצי
 זריוים וה0וע5ים

 אלא . מוב אין המובה וברבות חשץ, נ5י המצות את ושסרתםבס5אכתם
 נפשיי ומוון ו5חמ בר נבוה שלחן אוכלי ירבו זה עזר ובאסצעותתורה
 חיינו ביבו עו5מיס לצדק הימין 5קץ 5ער יעמוד בה התומך וצרקתונופניי
 ישראל. בני כלובחיי

קעא.
 ויניציא. השצ,ש תשריכ*ה

 לליסתד"4(. אלגויא עשלםה כסהר-רלחכם
 מרא שמועה ויבין דעה יורה רעה תהר השמים שבי5י 5יהרנהירן

 ולתורתו. לסר שלום כחכפתו האירה הארץ הסע5ות רנתה5ות

 2. פ'א, מו' יאה1(
 קףבי 8ז בב*ם8(
 אל:ויא ו"ש דיה שם כי )8ם(-)וה13( לאופט- שךל י, סתר ללי8(

 הספר שם(, ובספתח ע,נ נ*א קאסעל דצצאת הרורות קורא )ראה וררשןרב



י!5י
 יוגה שנים טשתי רנו כםו ורנו רוקי נלעי ער הרסוני לא העולםלאויר  יצאת- סאו כאשר בלהות כטיס סבוני כי יודע, ישראל אלהיאל

 אשר דגכוד טפני להשינ פטונ החשיתי אשר נסנה היו הנה הן כיער
 יעלה עד לה וניתי ולע1נייה נראשונה מעכיק וטצות פאנרתנתכנרתי

 יניעות כטה חדשים שטנה לי זה אשר היקר ספרו הדפסת ראשיתכירי
 בפנינה עסדו אשר וטתננרים פעיקים כטה להסיר פרחתי מרחות וכטהינעתי
 דג'ל פחשה יותר פההתחלה לו לבשר אזכה ער אפתין אפרתי זכרם,יארך
 שנחג כי לארתי ואנירה איכ אעלה וד, ישתנח היום עישה אגיכאשר
 להשינ ריצרוצת ואחר כ*ה ההרפסה 0לאכת ראששן היה עבר ר.השלפני
 הוצצאה לצטצם עשיתי אשר וההשתדלות כלנה היו עלי אשרהרשויות
 ולא להרסים יר ו1שם אלטידהאניי( הגביר 15 יניר כאשד שאפשרהיותר
 על 11נר להענרר פאור ער קשה הטלאכה כי כ*ה לפעלות טלומראחדל
 כצלס מיוחד יתיר סרם ולעשות א' א, נפתחים ספרים שלשה לצרףנוריין
 ורכרים נאסצע 11ע*( אחר ופזה אחר סוה לעשות צוה אשר תנניתרפות
 הרכה כנדה הצירוף( אחרי וההנהה טאר טמושפש התלטור וכלליה-ע
 יוצא החינור היה אפ ידעתי לא ושני ראשון פניה היותי לולי רכרוסיף
 סוף סוף אשר הרפוס עפק נערך וינא יעלה נסשי קותה לד, קויתיכאשר
 הוצרך מהשרי' החקירה4( מסני אשר פלות יאיזה כנורע פשניאה יפלמלא

 פעכ'ת עיני וראו נטחתי נוד וכרופה. לעכו-ם נוי לנמרא, תלסור כמולשנות

 יוקף ב-ר ישועה ר חביו עולס, הליכות הירוע הטסר הוא ריא-ס רגיהאשר
 עיהם ביאו עס קארו לטרייי רוולטוי כללי עם אלגאזי ר,ש והרפיסוהלוי
 ע5 באמח ריא*ס עליו ודטז יטצ"ט(, )ויניציאה שסועה יבין בשם קראואשר
  בםפרהמלוקזצץ,ראנפצים  וויוווף, ויבין דעה לורה -צהוא קלסהר'

 רכרש סעט .ש קע יטברעי יעארן ל"זי יהע ימדה ושגיי .אם הדבחםא6:
 סכמבת אחר בטפר סצאתים אבל הספר וה העתק גתוך אותם סצאתישלא
4 הימ  לא אחר בסקש טלם: הכנסחי אלו ,-מם רש"כי שנראה ולפי דל 
 הסגיה. רץה סי דג'ל בססרגזכר

 השר ]של פקיץ יד ממ. נרפס הלל הספר אלטירהאני, וצמרץ

 להמד. יצ תן סרטינילף יאףוערחאדח
 שלם4 )הלעות ה*עי(
 טאר כברה טזהה רל*(

 אח-
 באסת שטא כסו המרס שלשת ף צי

 'צמשה יבק .אחד טצר זזלטד כללי באפצע עים הלגות ה1לבספר
 יצע.סצד

 פדטץ חאש שאט כש ביממ"ה צן באתע באטת ניזו וקייסןאוטףמו( המהחרב*במהראשקהאעייסי וזאצשןהמז9,זאץחקירה

 דגי. ה1י,טי



י(הו

 לה' נערי א.כ יעתיר רצונו ונעשה שאטר לפניו רוח נחת ויהיהוישמחו

 אתפלל ואני כענורתו נמירא ער לנוא כריא זקנתי כחולשתלהחזיק
 פרע וככל כהלכה ישראל עיני להאיר חכטתו בגנורת כח להוטיף6

 יא'מ, נשמו ולנרך לשרתו ושלום וחי(ם מוכה בתיספתולהצליחו

קוגב.
 לבקשת14(. מפאנו נרכיאללרי

 אימר אביך סוסר שמעכיני
 נו תבפח ואל אום פניריאה
 שומר ולשונו פיו אשריכיתינ
 קרכו בתוך ממון סורךיהי
 נומר לאל אס כי תאטיןא;ל
 נמסכו למלך תתשהל'א

 וצשב תהי עסקיךפיאית
 נוזנ, ארם כל ני זוכרניויצר

קענ.-
 לטר. שלום כחרוזים נאוה הרזיםחכם
 ני פשעי ומליצותיך לי באה וחרוזיך ושיריך עתה הראשוןכתנר

 הדנור נכח והגה אותי, ולקלם לעלה לשנח עלי כקפים בשירי עיניותנט
 חצי ומורה שורר נן מ5כי זולתך ואין בעהץ אליהם ערוך אין כאמתשכלי

 לרקיע מעל ותשליכני נשעתני אשר וצושא טצר אמנם למטרההמליצה
 אל היום נאת לא אם וצקורה סן ארוני מאד רחקת והתאריםהתשנחות
 יהי כזנו', השיר .טיטנ המאסר ע5 נתיסרת או עשר*4 נעשתיהעי'ן
 כפל תשלומי תוכת נמתני דבוקה שמת אהבתך כמצורת הכאתנימה

 ושנע אפנס זקן פהשנים כס.ח אעכור ני אעוצה מה אנל וחמשה,וארנעה
 לכ-ת להשינ ידי אשינה ונומרה, נוצירה כלשוני מלה ואין המנוכות,רוגז
 הכלי נכמות לו ושטר להרפיס לכנו עם היה אשר הספר ע-רלבר

 הנייר עכשיו כי לפחות דוקאט פאות שנע או שש ועצאת יהיהחמדה8(
 או* סקוס, בשום סצאתי לא פפאם ברכיאל אבל ספוארה ססשפחה1(

 ספא:ו הים-ע של וחתנו תלמירו נכרו, פפאנו )=:יעיאל( ברכיה לצחק(רוא
 שיר 4(. הערה (2, סח'א נם )ראה היסיע; בשרת פ,ק תשובה היאוססנו
 שנה ואילי שורותיה ששנה על 4( קליב, סף לסעלה )ראה שסינית גו~אכוה

 לברכיאל. ביכיה שם % סנה ספגיהמשויר
 פירושו. יודע אינני8(
 החכם לפי שרו; ויניציאה 128, כ' אות הסשרים )אוצר חטדה כל,8(

 שנ-ר(, 3!12 051ן 1,שטיינשניירער
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 יש)ם אם בכן הכנפה לפני סה שהיה ממה ככפלים יקר דכר וכלוהאיסנים
 ואם להרסיסו סקום יסצא כי ה' ככרכת ויבא כירו יקח הכמף צרורכאהליך

 פרומות פשתי פפש בו ושיהא פפייע יפצא לא כי נניתו וישנ יננרלא
 סכרנ(. לה רלית כפאומה אצלם והתורה שוא דור רור זה כי הפקום,ככל

 דנרו ינא מצותו לעשות תיל בי ויש ירע זה בזולת אס לאמיתואטת ורוכי לככ כר א:ן הדכר נעיניו חרש וקן מפי יוצאימ הרנריםאלה
 כ0והו וחכם נבון כל לשרת טוכן יא-ם הניו שטי ירע כי אשנבהוואכנרוש
 כויניצט1ה* השצאמ חשון טי'כהכיתכ

 והאדרת הזהב לשון ואוריתיה ננראיאי
 תפארת כעפרת ונינה חכפהכלול
 כפונים. פאיר נרץ ואל5( ש כן טשה ן' שלפה כפוד'ר הנעלההחכם

 איפלקי*,ופכתכ

קעד.
 דפיטה4(. כהן שפואל ר,כער
 הנות תלטיד עם פכין ונדול קפן ישראל כני כל על כרה ה'פצות

 כן לעשות אצלתני היא כוחו לפי אחד כל ולילה יוסם התטיפהכתורתו

 )תיגום הקיה לה שאין כפאוסה ריל פבר, לה דלית כסאופה1(
 ו'(. דאיו:

 וצעיר(. )דגעצכ נ.1 ה1(
 בספרו רשכירו לא קאוים :ם טקופ, בשום דטוה דסחבר שם סצאתי לא*(

 545נ3( ,)[ 40115ן 5םטףן6קפן"616110 ,ט5 ח1 )-4*,[ טוניפ חכסיעל
 5וחטן'1893

 טעה כי רואים אנו טאגרתנו שזט1שן(, ,שחחש151חט2-סץ1טנ
 לטספרם הייח הסאה עד ספר להרפים בדעתם ד,יה לא טוניפ רבגי כיבאסרו
 (. 15 צר)שם

 בסח"א השאלה פים! לטחוק יש בועיציאה ורר לחיטאנו שטואל דגא*(
 1811( צ' אות ד~מפרים )אהצר פענח צפנת ספרו שס דמיפים תמ-ז בשנת 50,צר
 אסנם כ.א(, טי ו3%, צד )תגשי שמואל רבר בעל בעיני תן אה ספר סצאולא
 בפתח דגרפסים סהכתבים וזאש אנו באשר הסחבר עם הטכיש יחיו טבנירבים
 דפיסה שטואל ר* ~צאטו. שסחה דגדול דוב סעט יצא פדום ואחדספרו
 ריא"ם בהיי ת' בזשנת כבר ספרו להרפים ברעתו היה בויניציאה()פרנם

 רי"-ם סעשה באפת הסחבר בשם שם הנדפסתוההקדסה
 בטשך אסנפ לפנינק אשר הזה הכתב באות אות היח ביהיא
 וכפי באטב ויט פסוקש על גם 8ןשים ועשה מפרו דצאזבר דוירבהשנש
 והן חיוב ספר על אחדות שוו,ת ל8נעו אזשר ריא"פ בהקדטת הגניסצרכו

 וכוי איוב פספר וקצת ד,קשון בעו שטינית בשיה דגדפפת בההקדסהםתחילות
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 והנם חיים אלהים דנרי וכתוכים נכיאים כתורה יום ובכל עת נכלולקרות
 פלוין לני את סנעני לא וצוסע אנכי אשר נלשון קריאתי ורתהכי

 כשם אוסרים שמעתי כאשר ונכן פגעת, שכלי שיד מקים עיבהבנתה
 נדעתי ע6 מסיני נפירושה 4 ט8ל מישראל אחד כל כי 41ליבותינו
 קהלת העסוק נטפרו שלפה החכם נדנרי ונפרם ססנה כתוכים איווכיאורי
 נחרתי הגרתים, אשר לנ לנכוני ישרו ונם להאמר ראתים כעיני היוולאשר
 ערתנו. כקרכלויריעם

 איש לב על תעלה ישרה סחשבה אין כו מפני נעלם לאוהנה
 קרסונים ע*ה חכסינו רואי ון שופתו לא שתתעלה תורתנו כביאורלחרש

 51א שפעתים לא אני כי ניותר דעתי ע5 התחוקתי לואת אףואחוונים
 ויעלוו ופפואר סשמבח ישךטני וה הר* הנר1לים לדעת לכין שאוכהראיתים,
 ועל עפו ה' וירין וכות לכף תדיטני וקוראים חי אל בני ואתם בת,לבי
 ברכוע עליומ ולתת להושיעם יתנחםעבחו

קעה.
 ראגוסיאו'(. קופניפו וינצינצו רופיניקאני אחבשבח

-אנה  שוחרת ומיר רוחי תהי 
 יורע אטש כו להללראוי'(
 ריע כל עלי אחיו בתוךחכם
 תפארת נהור פוכ לעטורורש

 והאררת והכ לשוןבעל
 פושע ואיש עולה ככןישלח
 קולע ורה - ~* כףץרבר
 סוערת אנ* שלוה נחיקלשים

 ישיכו הלא נדח לכלמליו
 פקדח כפו לככ כפוהנה
 ייפרבו ערי כם תשוקהסכניס

---------- 
 "א60["11ם[( 1ןן 109 == )דיואן הטחבר שירי בקזבת שנסצאת טהאמנט

 אשר החיבור בשבח השיר על פוסב דפיסא' כהן שטואל כט' הנעלין.בחבור
 הספר. בראש בשסו שםנדפס

 סוה נו קא י דוטינ אס בשבח נטצא: שא60[ש11ם[ ןן1 108 בדיואןו(
 סן שרוה כלופר דוסיניקאנו אח אטריטיניקאנושהל בטוךס ר4גוסיא. קוסניסווינצנטו
 1(ן )אח( 10אעמסמז420 210חח1א אי* ולשון בכתב ושש הדרשניםהאתים
 איטאליא. בני סכל אדצב שיר סוניט דיא וה שיר ח.א. עליוראה

 ערב. נזא 1 ן א ר8(



-
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 ותשתפח לו ה כ עמו -תקו0י(
 יפכיכו 1ל1 עט כנינפש
 ולטנצח וכננינותסזטור

קונו*
 בובה'(. יפה פשה על עשה פוניטי ק' על פפילהח( אכרהפלהח-ר
 ננעלו ולא דסעהן זרי - ז לר תאר יפת כככי אשראחר
- טוכסה - תשיר כעת   אשר עליון יסין לשנות חפא לזמי 

פעלו.

קעז*
 כניפ. ני 6 היו יעקכשאלה
  הסעהיק(. לע-ע ע-ז עבר ע-כ וינה נתקונים כקולפם עליה ועכר)נסחקה

קעח*
 כ-ס יוסף לר' כן כלרת פסרדי'( כשלופ יעקכ ר' עשה שירעל
 אכואב5(.אברהפ
 ונופה]וכומהץ[ פצוה להדפיפ כהןשיב ערריפשריקות יעריפסשורר
 וצופה6(וקסחי לרש-יצריכה וורהפתוסה ושירהסליצה
 וישפהכשוהפ לחכםעפרה וטתירואופר לרבתירכירך
 ותחפהתבקר לא לרע אולעיל אשכנוילשון חרוזילשונך

 שיפס זסה שלי דעא, )ראה נשוע כדתו יס1 ק1סנ לשם רמי(
 נ בשוה 'שיאה ופלה כמאה אמם אנמסג ב~זתססט

 ח"דס סרטארה כוכב. ובלרק באעלע, 8ן1ש*5 1"א ושןלה2(
 של נע: ועןל אברס וא~י טאחר מזק אבל )14( שע68ם20( אברם בןע:ף

 אמיה כן ,למשואי ודר יש ש606זשאש[( ןח )09ש בדעאן שלט*אברהס
 13. קוב סי ראה פאחגצ", )או14ל פאמנטף, סטילה סרת עםססילה
  ושל בדעאן הסאפר כל סצאתי ואשדמי ואמרי אשה צ.ל ה טש3(
 כתע בכה יפה טשה על בסקט רק ש606זשאש[( ןמ )108הסחבר
 בוכה. יפה אשה דסעות על ןכקשם

 אחה טסזם * מרע לא*(
 ושא וזציל במ 428 יעע ז1 כר לעתט בעה )ראה אטאב אביהם5(

 ,חו"51חשז69[ ו6(5שן ,48 .ק ,614 680 365ג אג9 ושן ועגר עסףר
 פלך ד שלסה ון' יופי סכלל הס' אל בק הפה מל ח641(

 פשט עש העק והסשך ועלות באור שא 1 שכץ( שאלטקי ; ש*ט)קגשטטעא

 ידצדה גלות לס' האיט"ית ברויסתו משכחו ורמחבר תנ*ך ספיי כלל
- הרבה. בווהשתסש  ]בהקריבק( בהקשיב 

11*
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 ורפהוחוק ודגשתניבו בכדעווגח תניחווהנע
 לפיפהכרישיה כשייך לקורא וכטותנאיגית נעיט1תואית
 לרופאוצריך וחלניונופל וםחלההסילה וסלה מורנכל
 ויפה ט-בלעין נניטתנבואית וקיסםכנביא תפרסם והומה
 כאופהכסשקה כתופרכנפת יועדה אישלנל לסרה עאהה

 לפה ירושים נא שתוקוסשיר חשובה היאלך ישיבההמית1(

קעפ'(*
 השר אווות יפעת ססעלת פנים אל פמם אלועם נחסר ראיתיכי
 וויניצ-אה ]פיורינצהן שיורינצה נעיר יר.ה המחבר ההנמון הארוןהטאושר

 כשיר נסצאה :אשר רן9ינת יא ו"ט השיר סשקל כננר דיא קסיתי(
ישנים,

 וז-ל לשון בשנוי כאן שכתוב סה נסצא .6ץטאש[( ש1ן )108 בריואן*(
 :סמר ה:ת:: השיר לו עשיתי אשר פאוסה רלה לונסו[ ]צל סתסו הצרפתישם:
 ש:ה 1.תשע עשיים אחר ובפיירנצהן, בסארינצה הש-ע שנת 288( )סי' ס-ב רףזה

 כטה זה כי יבשיו:י חי העורני לראון ]ק[ ריפורסטי אחים שגי לי שלח שציטשנת
 ואיך בצרפת לוריווה==שע066[ן לר,וטליטו ]צייך , . . כעיר נרול דגסוןהוא
 הסמ- בשבח שיר לו לעשות פני וחלה הקרש לשון סינוניטי על פפרחבר

 הצרפתי אל וו-ל: כת: רג'ל 83צ ע-כ.-בסי' לו אסרתי וכן להללוואתרצה
 ארון הכרת-ך הסריללה פיירנצה בעיר אשר ועוס לסן פאוועע רילה )יוחנן(לונסו
 ובעור . . . אחרים ביסימ להיק בעיון שר[ 1ציל טוב הסתקנו הפעולהרב
 שטו הג'ל הרגסון - ע-כ. לויניציאה באתי ואגי רערולה ביוסא כבורךהיה
 בשס הלשון לחכס- הנודע חפשנ "1( 1וץ18ח18)1 18_"ט 50(~פנובלעו

 81113[נ1 5וווע שטו העתקת רצא רגפן נטע בלה-ק ספרו ושם115(ווע8וו(8[ק
 שגימ חמש "עש06[( )1646 לוריהה מושבו בסקום ת.ה בשנת לאור יצאאשר
 וכדי הנ'ל בסשי נרפס נאן שכתוב סה ונל תריתו. שיר ריא"ס ש:תכאחר?

 סזסן ריא'ם סיר הנהות פפק בלי שהם השנים הקוא את*דטת
 הנמ עקר אחר העתק פי על שם שנסצאה בצוה סחרש הכל אדפשסאוחר

 )0("טא0]( כרוסא פואפעסאר ת)( 1ץשון"ומו הפפואר החכם יריי בטובובו
 שם: ריא-ם וז-ל .5(0חוןם5ח~ע

 ניני?י"ה טדלי טמודינה טדיה והררה ד4עיר 4ע4בדברי
 עניס, "5 פניס 56קיס נחסו ל"יתיני

 פניס, כעס וס סנפרוס ניעי נפסיות"ג5
 נעיל יר*ס סעשנל סתנעין ס6יו1 סע16סר ספר "ורפ יפעתתחע5ת
 ותויס, יתי0 קור ספסקנו ויחויו ספערס, תרנס 11יג'6,5ספיורינ03
 לקר"תי "ו י5"תי ע"כ ענירסה נ6קנס נפפי רגקס סיסוריס, לסוןנרקרוק
 ל"וור. דנרתי וכן תוונורנסיר



1;51 

 דכקה היהודים, לשון ברקרוק אחרים יסים סור הטתקנו ויחרו חמשרה,מרנה
 : לאסו דביתי וכן סזסור נשיר אז לקראתו יצאתי וע.כ עכורתו באהנתגפשי

 * . . וחכפתך שכלך הדר נויום

 . . . ט-נ רף יוצרהנשיוי
 מ?סר אני טישים שסל מ*ימ יסישמף שקיד 3דיום

 : וסיומף לד מן4ךה דת 99ר למקטיר לייךטטוה
 ךב-ש9ר וף ?סוירי יח'ז ?סומף טז ל9כיסמק
 : ודי%סף ?9ל-סק9ה וסי וזועקי לשיז טיב 9עוזרי4ה
 (3יש רום אדי טאו-מה ךאיש גרמת תפמךת יו5נן מפואר"שר

 לנצח: והי רמיומםיסול
 שוש ואךני קטמבות 94תוב עדפרת ממ ודי ק9הףטל

 מצח.: על יצי'ן דדרים לדורזכר
 חוקוניס, ניעי פנעיס כנן ו6גי סכיס, ותסע עסריס *חר סיוסויסי
 סקורם )סון נעייון פרי, ועפת עכף )פ6 עע5חו גי נקיי, 65וניהנ.ע
 6סף נו ל'ופיו ערך "יך חנור ספלה, לעפוס 6סר ער עע5ס,חעלת
 זת לפין סרר ער"ס עו פונוס, נעלוס פכין ]כפל[ )ע5 כ5 ניגוח,נרונ

 עוד "טעיע ל5 כי סנס נוולחי, חפ"רח יקר 64ח עסיו[ ורונ עפפרינחכעחו,
 עלי ותס. ערגיז, 5י נלותי "חרי הזקגס, עפגי וסירות פיריסנקול

 5י. 6וער זה )הל15, זתרת רוחיי
 עום קצי ל9ל-עטים ןוה ייס ידךיי יתוש 3נןומךש
 :שוס: בדל 81ד בני וקמו ייושל1ם יושכ סקוםטךטא
 פק::תים שר יי.גח נקמון לס נבולת ןדפה ךלו 4אעד
 : נ-ס 9מ,סת וייממי גשמי סטום 9על ס-י ך9ט.ע ס-ןרכ

 הנרעת יבו היא' ו4ךיוז עגי הקדש ישון איש, ידטיינ"יש,
 ל"וש: כיום טלות ךרדנקולות

 3ורש פמדת סכטה 3דול נושא, קנ3עת וראש הא, דגעשייוכי
 נירש[ ]צל!

 3עת: ברוס מפלא והואסלא
 דותיק אשר וחרנ סנן לם' ברג4-סתו כתב ריא-ס נכר הלויים סן יצחקר'

 חדגסון וכר פאוסה רילה דוצסון חבר ספר : ןל זקנו כי עצם סתוך ת-טבשנת
 חכוריו כל סזכיר סודפסים עברים דחפרים סכל שעשה נדול בספר לודווהדי

 ססתשנה אריה יהודה לדי-ר וצנה סגן פאטר מיעער, סרום ער וסגדילווסשבחו
 ע~ב(. י-א עלה הרט'ז,ברעסלייא
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 הגיע נים הוק בימי שנעים כנן ואני שנים ותשע עשרים אחר היוםויהי
 לפעלה הקורש לשון בעייון פרי, ועשה ענף נווא סעלתו כי נקרי,לאוני
 כל נרוכ אסף נו ליופיו, ערוך אין חמר הפלהן לעשות אשר ערלסעלה
 עשרו רוב בחכסתו, וה לשק הרר סראה כי עד שונות בסלות עגיןכפל
 ספני ושירות שירים קול עוד אשסיע לא אם והנה 3רולתו. תפארתויקר

 ווה להללו. וסרה רוח יר עלי ותהי עדנה. לי היתה נלותי אחר4הוקנה,
 י : לואופר

 יריס קצר עמש לכלהיה דעת ודררר יתוש ננןנפוש
 ישוח ברלן עצ'ל ככל עטו נניוכם יחשלים יושכ טקוםטכמא
 נקריתים שר פשוב*ח דגפון כח נכורת הרכה ולו כאער
 ניח נתב*ת וחותפו בשפו המים ?לי כעץ ח*י ח*ןונמ*ערב

 נטע שהם ספרו ולשם הסחבר לשם רפים הם ח'י ונם*ע ח*ן רבהסלות
- נח. תבת לפפר רסו חן ום5ת יוחנן לשסו רמו חירצפן,  שס היא נ"ח תב'ת 
 בויניציאה שנ"ג בשנת הרפיס אשר דפים( 1658 על סלין )ערך נרולסםר

 בריואן גם דגסצא הסחבר בשכח שיר 0ריע'ס בו וגדפס 0(ז444)(מןז444
 ררקר ר~פר סן ווייקערט החכם בשבילי העתיק הוה השיר נם 63.ס"

 : בהערתי ואכנימו דג*לבטציאות
 : נרנורו "סס י5ור "רס מין מעולס מין כ5 ס6ר מן06
 : למנחרו קו7ם 5פון ס*ס ענייס 5סין נדנוריס "ו(נ0
 : וקסולו סכ5 נחיל סו6 כי י,ס "עח ,ס נקעלסו,ס
 : פרו ונס פנור 5כל פנור 1נור עלי חטר נחוךרנור
 : ומפנרו ס6ל וליר סעס ספלות ורונ וסר5וסנלוס
 : סנרו ו6ת מקרש סלוו( כיעע )ונל כלין ח53 ור6סנל3ל
 : )ירו סו* ררכי יועו ל* ו)ססניס סוניס נ)ירניס
 : 17ר1 עשל ע6ל**ן מלק14 7ק ס5ח ננ6 ס"ס נקולגפעס
 : 6ולו ענן תפין ונס מ"יר פסר פפוח נחר 6סר6חר
 : קפלו נחוך עלי עגף פולפ ועפעיס מ5ס .יקורנ5ס
 : נרו 561 "סיו 561 "ים 56 סונ0 משן סנ0 5כ5חנס
 : נקילויו קגי "פי כל ע5 יקף וסן "סף וכ5)גסף
 ננ'"ורו: עקוק 5כל רנ פז חרון "גופ רון)6

 : נחנורו ספלי6 "עת כי ע5 וססס6ס )6ס )סינסר6ס
 נרנורו: 6פס ייוו 6וס ם55( )ן ניאש נקוף יורום "סר75לוס

 היא שנה עשרה ח0ש בהיותו אע שיר שחבר ר.ושתבר כתב ידצרהבחיי
 שני על נפן. נמע בס' בשירו כסו המפר ר(ץפסת לפני שנש שש שטיושנת
 בח.א. הרבור סעש ניח'נ אלה הקרש לשוןחכסי
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מ ח" נ:נ"ייי ב רוגעא'שיחת  עי"ה 
- הכי  טדש כסדת חכפה נדול נו*טא כננעת גראש הא עשירו 

 דעת. ניוח פופלא וועאפלא
 גא.מלדו.ופכתכ

קמ*
 רנ. שלום העם נדיני ורפה שרימ1( חפרוה נארנט

1
 זכני זקנה ולעת וקייסני החייני אשר על לטקום מובות סעלותכטה

 חתני החכם החפיד נפפר סאז אשר - כנן לי יקי נתי נן נכרילותנ
 כתנפי יוצרה כהיר תנונה איש רוח יקר -- אותו ורפמתי נרלתי כחיקיז"ל

 היטים כל סשפפי כה כי לאהכה בו דכקתי הכרתירו טאז אשרסקחרלו
 לו יההה וווא בחהנו ירצה בן את באב לה' וייתי ו4סריה ההורהאוהב
 י חשנת וסכיפלת כפולה טובה אטנם 3ה'. יעלזו וישסחו ירננו יחרולנן
 לי ר,יתה והספולאה היקיה סאגיתכפ פעלותיכם נחפרם אותי חננוהעת
 קירנה סיניה רנפיק הוריעוני דעת 3שפתי כאשר יקר ונלי פניניםכרו3
 אניהם וזציל שמעם את שסעתי כי שטחוני שסח 3אסת תפארתנםליקר
 וסשרת ענר להם להיות היקר נכרי הכחור יעשה כאשך תפיד ואכנרהס-כ
 נופל לא כמוכם לבנ לי וגם לער לננכם יחי נשרם. כשאר להסנותצעיר
 הרוח שמה יהיה אשר 3כל נעיניהם יכשר רבר לעשות להתאוותאנכי
 השמיס לאלהי תפלה ואני יצווני* ירי פועל ועל עלי טלפנים רצוןרוח

 הארץ. נקרנ ל3רכה עולם יסי כל טצנכם וינשא ירוסםיצליח
יאיט. השצ-ט. כקרש*( לשרת השרת סררויניציאני

קפא.
 לשונות. ד' לו ששלח נילנ1( כק גרוטוןלהח-ר
 שלום. יקיר כנן יקנה הונסותננון

 כי באר; סשפחה לשס רטז אולי שרים, חפרוה באר כני!(
 רישיטה ס' עם ו*ל ר א ב דור בכם. שבתי כטר *ליןוצונת שהר נסצא 410בדיואן
 שלר חסיו לריאה הנזכר טקודלו פונטי יהורה כאו". כ0'סהרכיבת
 ק4גיטוס בי' יעקכ י' חתנו אחר. ססקום לי נורע לא ריא*ם נכד יעקב בי,יצחק
 816(. )דיואן שוט תטו ראח ד? ל~ל נפטר רג*ל'דלף

 ק מומ ה פ1ק נאא בקדש,לא לשרת השרת סריץ
מ ית ~אמ חטה בפר %ר מדש4צת  ישר מף לל וט4 4( גו 
 ההג 1" הק יט( 4ה המת בין4חז

 חה ה בי תגר ב"שח י% בר טקק ר תא סאןג4
 ה%מ ע 15טיה לר נששלח כמב לפף אשר בתטק 1. 9אןפף

 לי. ששלח צל וצראה אים ,אצאכר אעןדאלה
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 האכילם ועא כי עליון, סלאכי עם לאנרהם מהסר עסי מסרךהיפנת
 התשורה מלכר לחן לי הע פהם. ארבעה לי שלתת ואתה לשוטתשלש
 עשו כאשר נוך אחרי השלכת לא ואותי אתך ז:רתני כי בראותיבעצם;

 לשוני לשינותיך ועל להם. נתתי וככיד חן אשר אחרים וכפה כפהלי
 צדקך."הנה

 ואתשיכ כגוויציאה ומשכנך ו1( ויר מע* נסיעתך וךום בלתי שסעהילא
 א0נ6 ארץ. נככדי והאנשים תורה 0קנה מקים ור*מקום בקרש העליתכי
 סיף איטליאה*( איש כפשפפ בם לרבר הרברים את תשכח סן אנכיירא
 יסור תכין בין ובעקר תנח, אל פוה ונם בזה אחוז לכן 0ולרתך, ארץסיף

 הטונ אחדים כיהלמודים
 שכ0י על אשר הלימור ופשא הזקנה מפני עלי ככרה0כתב

 כקוצים הבית על נסנו פאשר העיר ואנשי רוחי השכ יתנונילא
 את תזכור אשר ושקים ככל כי אגרותי לא ואם רצוני תקבל ככןבעיני,
 ושלום. בחיים וברכתיך אליך אכוא כנפשישסי

 לכ-ת ירצה בן את נאנ השצ-פ.: קרננף( מדחשת מנחתויניציאה.
 יא"ט.נ.1

קפב*
 ליטור בכל לי היו כך )כשכבר מתל0ור* ור00תי נרלתי הנניםאלה

 מההלכה*.חו,ן
 טנחם הסץ6( זיל. לו0כרווו אכרהם סהר.ר5( סיקייו. ר-עהחכם*(

 ם היו אזולה ליאון החיו*( כקפשתו. אלחרב ע~רא סתחירל( ז-ל.עובריה

 ויוו סעיר וירו, פע.1(
 באיטליאה. 6טו/י

 איטליאה. וסרע לשון שישכח ריל1(
 ז'(. )כ. ויקרא5(
 1. פ-ז, סי' ראה*(
 ן סאד ס.ן ראה5(
 384, )דיוא, שנים פ-ט כן שפ-ט תפוו ר' נפטר עיבדיה סנהם6(

 שם( )ריואן שנותיו לל ש"ץ א*ל י*ו נפטר עוכריה יעקכ ואהיו 58(,ל-א
 סבני רחל עם סלרוקה יוסף( 3הרים מ"ם ,אוריאל לנשואי שיר נסצא 123וכסי'
 ע. ססשפחה רחל ד,יתה או4 נוצרף סוניטי עם נרפס ססיניגא4ה ה י ר ובע

 וכשו.ה ףא רבים פים בשו.ת מכר כנערותו, 1הל אולי ו, ת ש ט ק כי(
 נחסיה ב' ש"ח עם כיחר חותם עחטח6ש41נ( 2: )סה*א ום' י.ט שסואלדכר

 169(. 46* ג~יפפאק )כא - זכות פררכי כן פשה ועםמרוואל
 יא כסי' הנוכר כ*ץ אזולה נרשוו ף בן כנראה רצא אוולה ליאון8(

 'תשוכתו פשה לדודו ריא*ם בן סררכי כתכ רךהץ כפ" קיובו, רצא פנים כלעל
 כשורה היתה שסיה 0שנת תשובה שבאותה ספק ואין שסעט' אזולהסנשיאי
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 הה' ונולל2( טונהק. תלטיד חמיץ יוס.ף מהר"ר הרוסאז(באטבורנו,

 של כשימושה כיומ.א פאדונאן יצחק טהד-רט( בסאדווה, לוצאטוברוך
- -

 ליץרה( ליאון היה ואולי ייא-ם תלסירי להיות ברעתם אוולה נשיאי שבניכובה
 1(ן ד"יה שם )ראה בתוכםהנ-ל

 לאור ה~יא אשי רור בן ספר 12. סחיא 5וב(; 1451 אורותיו ראהי(
 ריא-ס חברו לא תרטץ( א.ם )פראנקפורט זקנים טעם בקוב'ן אשכנזיאליעזר
 רוד ף לתלסזו כיאם צרגדא שם כתוב כאשר חסיץ רייוסףלתלסעו

  ורא( יץ יעער עידה בח" בפיוש שנאסר ובט הסאסר 09 שסהאה כסי - צ נפ
 ב*ל בש דווסא רוסי יוסף ר' דיא חסיץ שר*י 108 סליבאווימשונעלם

 ושעים הקרמות הסכסות נהם שנסצאו הספריפ ושפר סהה 108 :צדכי מסי"
 שם עור ראה תלסירו' רוופא רוסי יושף ר' חסיץ .בליל סזכיר וביניו7םסריא-ם
 הסחכר לשם רוסו הסיץ וסלת ב"ד( 4 ישעיה פי עג חסיץ )בליל 15(1 וצר90,
 רג'ל המחכר את הרשים .4211 5898 שטיינשניידשי השאלה. לסיסן ס:יםואין
 הוכיר לא סורטארה נם סאוסה, נורע לא חסץ ליל ד~ספר שסרויססתואסר
 בס" כי חשץ טיוסף ספר איזה שנדפס להוכיח "ט סהריואן אסנם הנ'ל, ספרכלל
 יציו דווסא חסיץ יוסף כדוש*ר החשיב דעזלפיר כריטראטו ריא-ם: כתב364

 בחבורו הנ'ל .וסף )ריטיאשו( תסונת נדפס קרובה השערה לפי ע.כ. ם פ רנ
 סהדופא וחצי שנים נ' בן ילר ס'ק על 405: סי' כדיואן נסצא ועורשנרפם,

 .445 ).אא14 אחד כ-י כסוף שנה. ק-ד בן זקנו לעוסת נקכר יצ'1 חסיץסרור*י
 שמחליף לם' סרק: ליה שרי : האלה רוברים נסצאו ,667( 13שאו[16חב2(

 הרברים וכתכתי דספר זה קניתי חסיין יוסף אני כי-ר, אטן סשניאות יצילנווה. יכין והסשכיל נאסר לא ודאי זאת על נאסר אמיתית על ואם בפלוטופיהתורה
 ישיח ה' ספר על כתובים כאלו דבריפ *אות יבי ל שעלה סכעשאלו

 סיש.ר הקכלה בחינת )כם' יד1רה חיי שד יאה .14)(ן(. שעכטער )ר"זדרכנו
 267(. ריגער 1ן%;צר

 ססנו תרפם 0228110[ 110טטטנוט8 תחת 36 בסחשא דגישם ריא1(
 תכ"ט( )שנת פורטו עסנואל ר' סן )(1[)(נש 0(!ח(10!0[181ל בם' איט"ישיר
 כן כרוך . . . לחתן : 406-407 סריואן לסריס אנו אשתו ושם אביושס

 פורלי, תזקיה רפאל כם' הנשגב בת פיאסיפה פ' עם לוצאסו סשה כה-רהסשאר
 379( )ריואן ש"ן א"ר י-ח נפטרה ללצאטו סשה כם' אשת גייאסילה ס'אסו

 10. קצ-נ, ראה 294( )שם שעץ פורים שושן נפטרה אכיו אםו-יאמנטו
 קל"כ, )ראה ידץרר. נלות בם' הנקרא פאדוואן צ.ל סארונאן כסקום3(

 בלי ויוא הסחבר' רוב "לת ייי ל סים יצק ששר נו ר11א פא יצחק4(
 )כעילינר ברוסא לרב ת"י בשנת נבחר 4השר פאדוחה  ם12ה בן יצחק ר'טפק
 בם' אשת *בילה סצבת נסצאה 854 בריואן רןשב. האה ,ןן(. 2 ,.)ן55

 ד4, )פפאדווה( פאדווןאליעור



 נפסוק קאלים'מ אברהם טהח,וצ( בפיסא. בבלי נניטין סוצ*ד'(תזדה.
 חי שלסה הח*ר4( בנערותו. סריוים פשה הח*ו*( ניצרי. וירשדקדוק
 ופיא.פה. נכון פפיראן כוכנ אכרהם הת-ר6( הלכה. כליסוד שנים כ'סרוול
 כילגיארו. אברהם החירי( קיניאן. יצחקהח"ר*(

-
 אחר. ב10יס ש0נ סצאתי לא*(
 שסחה בן ברוך בויניציאה מי ריא'ם בזפן אסנס הוא, סי 13רע לא2(

 שם4ג )ויניציאה אשכנזי אליעור לר' ומ סקף8י ס. לאור דגציא אשרקאליסני

 אלשיך סשה תורת ס. ביאש רי4-סות שני נס וכתב וש42( ,4980 2ראה
 נפטר רג"5 זמן אתר שנה סחות ב' *יר 40ש* )א*ח שסרא בשנת שםהנרפס

 וסבנ. 9( סחוא ; .428 2696 846; )תגץ קאליסני אברם בן שסחהבויניציאה
 )שפ*ר(. שסחה בר' קלוני10ם שע*ה(, )נפטר שמחה אבההם היו ריא-ם שלרורו

 כנראה היו אשר הע-ח( ושמחה בר. שנשה )ש(מע( לוניסוס בר.שמחה
 )לוחהן סצבותיהם על סשפחתם בני חק)ך אשר הטורים כתב רצא כיסכבדיו
 ייצשע בכ' )אביהם( נער ס'ק נסצאה 249 בריואן ,17(. *18 ,18 179אבנים
 קאויסני יוניסום בר. ישסחה ש'ע(. == חי )ךב'ן חשון )ח.י קאליסאנישסרשק
 126( )דיואן שרו ארר ב. שסחה בר אברהם רן בת שרה לאשה לולקח
 אסו. אבי בשם ונ)ךא בנו שלנ: אברהם היהואולי

י
 סצאתי אגל שסואל, רבר סשרת סבי4ע 66( )סח.א סורסארה *(

 הה:תמיס וו-ל כ-ד בשאלה תקפינ( 0יוורנא האחרונים ריקאנטי פסקי בם. נםשש
 אלול כ. עששק כלם בשם רשזתמים שבויניציאה הכללית הישיבה בנישם:
 נחמיה כסודייר וגאון לא.א בן חי שלסה ר.זיי, סשה בכסשר יעקב תלשר,ה'

 היה שסיח בשנת טרויש. יעקב הח*ר הישיש בן סשהסארחל,
 רורי סות על קינה .ז(420(. 1ן 219 טובא %י טריוים בבית פפר ביתלריא-ם
 שיר 177(. )דיואן שנתשנ14 באננףנד. דל טריוים יעקב כסדויר השלסדוזכם

 )שם כיק נפתלי כסר בת אסתר עם טרות שסחה כם' הקצין בן סנשהבנשואי
 ,יי5(8. (פ6ם65ז6חנ ן 118 ראה.1* טריוש סשפחת על33ן(.

 הקודסת, הערה )ראה סארוול ליב רוב בן נחמיה רוב בן יצא4(
 ,118 %13 סי' המחבי. של בריואן ושלשה נזכרו % ספוארה סשפחהסבני

 327 ; מקולונייא יצץ טרוואל לבית נחסיה בכ*ם יעקב 128 סר11אל1;אברהם
 א.. חוק ראחיון על ראה ואיטלקי(. )עכרי ם. ליב סהר*ר רגאוןבסות

 סי ידעתי לא אכל 1ןןפ51 סטילה איפלקי בלשק דיא כוכב שס6(
 בחכמות שיצאסוכתר סהללו 1פואיסה נבון בם6ת שלנק כוכב אברהםדשא

 קע'ו בסי* דגוכר סטילה אכרד~ם ד1שכם דיא ואלי איטלקי בלשון ופשוררחצ:ניות
 האיטלקית העיר תה למנים סושבו או סולדתו סקום אבל בפארווה רראשר

 סושבו. סרים הסחבר רשם לא וע*: בויניציאה ת* שנת לערך דר כנראהפיראן.
 1. כזט, ס" ראה קוניאן כני על6(
 בני סשפחת על 158. 51, קויפסאנן בכא סיל- וסיוסף ססנו פסק7(
 1. קסיח. ראהבל:רארו,
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קפג'(.
 עיר קהלות טאת לנאוניס הנוז הרננים הלענ נפשי לה שנעהרנת
 הדיוטות והם ורגה, שנים טכטה בעיניהם נעליהם להנזות הזאתויניציאה
 ולהסיר התורה כח להשפיל תטיר סניהם סנסת וכל וטפונים פרנסיםכשם
 פסול, או כשר וסותי אסור על ואף נהוראה פרץ לנדור החכטיםטאת
 אנחני ונכן . . . לטנרד אותט עזייה ותודתו צבאות ה' קנאתלאשד
 החכמים ע-ד נשח-ד וטעכשיו סעתה עלינו מקנלים החתום עלהבאים
 הוה שטהעפ שנעולפ ושיור ערמה שום ללי נאטת הנשנעים וכלוהרננים
 אחת ונאנורה לאחרים להיות נינותינו החלה תהי רצופים שנים חטשהוער
 טנילן או שתהיה קהלה מאיח פרנפים או מעמד ססעש שיהיה מי כלננר

 . . . לק או ולנרות להחרים ורשות כח וצום וצזורה ממורי לוסירער)ךם
 היום זה נאופן התורה תומשי בנזוי שויהיה סה או לעצטו אותווליפול
 טפנו אחר כל יתחיינ כלנו יחר לראזוער יסררו טסנו ווטן.ששניס עתושום
 פחוייבים כלנו נהיו הרוב ע'פ שיוט:ם םה וכל המנכל לפעם ולנואלשטוע

 תעשה ואל שב בו שיהיה בין עשה קום נו שיויה נין ולעשותלשטוי
 טאתו לטצוא עטנו יהיה וה' ומוקשקי( ערעור שום נלי וכנ-ל רג4לנשח'ר
 להקים אם כי עצמנו לכנור לא כונתנו היא זו כי עטו לכל וצרקהפשפפ
 נדולהו. הפארת ויקר לננורו תורתורנל

קפד.
 כרותות. ויריו עני איש קנוץ החתחתטהי
 שהיו קנוץ תחת תהיו טצרותיו עזר ולכן לו רנ לא יריו הוההעני

 למצוא העוזרו וכל הלז לעני כיולרה חיל עשו ננות רנית נטת ששלו
 אימלק.(. )מנתנ י יאטר נו נעזרו יהיה אנררם אלהי כננדן עזרלהפ

קפה.
 סילאה8(, אנרהם כטו לנןפ.פא.
 טמאת אשר הפ כתרים אלה כי רומלכות וטן הטצנה פן תורהנרולה

 השכל נזוך נקנית וריזורה נוצר, לכך הורע נטשך וטזולתו יבאומולידיו

 סכתבים שני יש בדיואן כי אחריה או שעץ אתת נכתבה זי המכמה1(1
 נשכה העשירים חח כי הדבנים עטית נפקא ש 61-62: בסי' זה, עניןעל

 ה!' הדבר פעסים הלו' השנות ועל רובני רומרת 286: ובס" השלד, שנתבה

 סונד. כקוץ לרבנים : וראחלתו השרר. שנת שהיה טה השעיושנת
 יי4 בשי כתצ ופוקפוק,י(

 בשם ושעא סשן ניע ולא ללס*פהפתש50, סולאה,י(אברהם

 3" )מיא בלעהו נלשה אבתא וחא זיט*אה אאף ס אחד חכם דקסיסה



 כאוהל יתמיר כי אדם נינה רוח וראות עסל חפנים וסלא עצמיתוהתכונה
 יתהלל ונואת אווו ויודוהו יודה וצא חי וו יוכה ולזאת לואתוכאשר
 כפר הסעולה ומכין דומוצכיל- סעם נדצר וה הלא ירוע השכל.המתהלל
 להתרומם יעופף כשתים טולאא אנרהם כוףר ונעלה המפואר נןמשה

 אכ ווטעלה היחס שם אנוצי נוע סנועו האחת נילו, כני עלולהתנשא
 ושועים נריכ*ם טשפחתו וכל שליפה סשה כמו' הפרופם נשנכ קציןוזקן
 התורח ותופשי החכסים עבריו שם וחושבי ה' יראי יחזיקו ואכיון ענייר

 עולה פורח גץ אכי מבינתו והשנית שערים, וכפתוד ושטם בשעריםנורע
 הלכה של באמות ויושב וחכטה דעת ברוח וירא שורה ינכר נשפתיונצו

 להרנות נלמורו פוב סיפן ראיתי שנים כפה זה ירעתיו אשר וככלואגדה
 . . . לשם משספ ערכתי נא וועה רבו. את המחכים ותלטיד תכוגהפרי
 מחוץ לרכים לאות להיות פו עטרת לראשו ולתת ולפארו להררו מוככי
 כל והלאה שמהיום 6 ויקם אימר אנוור ונכן כקרנו, אשר נכון רוחעל

 :י2 בך גדל :ג; ד ל'מן::בי.ןז2
 אני כי והנם מהבריות, סכובד יהיה ריוורה את רסככר כי נמנהחכמים
 ה-רא כקיל שתה תורתי מימי יען ראשונה עניתי אנפין וועיר אנשיםישפל

 תפארת 'תקלם ופנהון ומני רכרי לקיים החתום על יבאי איליבעלמא,
 הפוך מפיו התורה מפר ימיש לא טוכ ויכיא חכם הוא ונם הנזכרנרולת
 תרב כן ועל נסתר לא נכונים וכינת חכמינו יחכמו לקח ויומף כה ור,פוךבה

 מורנוי( עיר יכנף לא אשר ער ומישרים וסשפמ צרק ויורה וימובנרולתו
 אמן. מהרה עלינו מלכותו ותראהותנלה

 הג.ל. תהתחתימה
 הכמה וראשית ה' כייאת הריחו טרף כריחו פליימון שלצלוחת

 נתן אשר תפארת לכבור וראוי וצוכר רוששכיל הבחור היותהצמעתי
 רבריו את לקיים כאתי עתה ה' לככור אני לואת רבו, עליו ומעירלו

 יתחספ האמור ככל יתקרי החכם מעל שמים נרכת ברכה כהיום עליוולתת
 אשר ער בליפורים יתמיר כי כפח כהאטין יום ככל ישתונן וכליותיולבבו
 כשלים. עמו וינרך נישראל שמועה ויבין רעהיורה

 ויניצ.אה, פה הרצנה יא-ם רו אנוש מחוקקכ-ר
----
 רעא רואשון ס-סה. סשה שני נזכרו ולמטה קרובו או שלנו אברד:ם רצא;חיי
 לפנינו. אשר החכם בכתר נכתר אשר בנו רעא והשני אברהםאגי

 את רואות עיניך וו:יו סוריך עוו- יכנף ולא כ' ז' ישעיה הכתוב ע-פ1(
 שם(. ברש" )ועייןמוריך
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קמך*
 ראשי ערות --נ סש רכו ואנחותי לניצרות

 ראשי ערות - ס יםסחול פצוקותיסככנים
 שחא סמה יותר סשא לישא יכול ארם שאין הקאנרייחאי(כתכ

 מסני( יככוז כנד כטשא ראשי ענרו עוגיתי כי ווש4ה סוצסלה חוץשקול
 אינו שהעצל עצל*(, נסלה אל לך זטרה2 ואפשר אותפ לפכיל יכילואיני
 סהאששר. יותר נושאת והיא קל אדם סשאייצה

קפוז*
 ורכיש זהב וכנוד יחס רעת נעררי - טכל בכלנכזים
- נש שתואלה  כיש. אוץ עד תהלך ולשונם פיהם סים 

קפח.
 אתם תזכו שלא יצץ פירארה ק-ק ססוני רעת על שעלה סהעל
 סן נשנה שנה סרויחים שהם כסה סויניציאה שם לרור שכאתםיהירים

 שאתם כיון וצרקות, ספש פורעיפ וסהם בשכירות 5שכירים שיתנור~טפות*(
- האלה הסטות*( כקרן הקהל כשו~ציא שם הייתםלא  שאין אמרתי ככר 

 לפע*ר הרכר תוכן רסו ר נ ל ך ל אכרר אלא פסק ררך כזה לכתונרצוני
 כי האמנתי אשר זה, על הק.ק עם ליין בכאכם למעין תוכלולמען
 כספורש יחיר עם קהל נס-טספ עמכם לדין טלירר עצסם יטנעולא
 נסרעון אחרת לעיר הכא דיגי כל ההר. את רוין ויקונ ז' חלק מ-פ6(נם.

 יהא כטה רכתונות6(: סהסשנה כנורע לט יוצא עסהם, ווצצאותהססים
-

 פקגד'אה. יש"ר דשא כנראה הקאנדיוטי שךל הקאנדייחא1(
 זץ. ליח תהלים1(
 ר. 1. טשלי*(
 שעשה כ*י פסק בירי 14יש 103: תרי ראה רונווז. צךל הטטות,*(

 גפזאדה שהקק החנות בענין 1( קיא מי. ראה בפייארה, הרב פינצי חוקיה1י'
 לראשם' עפרה ענרוה ויניציאה ורבני רשעח~נךם בגכול *ננס רוממם עללאמור
 שעשו בנזירה החתוס שבקדושה הראשון נרשו,ן יצחק ף. והוא : 47] צרשם
 בשו'ת כם.ש החנויות בשי רעיהם גביל להעיג הבאים מד וינקניאהרבני
 דעדול במאמרו זה ענין על דבר קאססעל אמ~נ נם האחרון. ריקנאטיסריים
 6ש8([ טתא ז61טזל4 ,7ע .ק ,160 באנציקלאפעריע הירץריס יסי דבריעל

 אחה טנדג מביא 87 צד ו' כרך בהטוכיר שטיינשניירעי והיכם .מ8
 לעניננו.הדוסה

 נאק האי פרב הירוע הפפר הץוא וססכר סקח סשר רית ס.ם בכך6(
 שס4ב. שנת כויניציאהשנדפס

 ס*ה. פ-א ב,ב צ.65(
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 נדק ,צאחר וציר נראה הוה פלט~ן וצדש "נ העי כאנשי נהק ההאנעיר
 מה וכל דנורא פלנינן ולא לטפנ הן לפונ הן רנר נכל רשל העירכאנשי
 נוולך אלא אינו מ*ס ספר של נדול כרך עליו ונננה הטוסקיםשחלקו

 שהולק מי נמצא לא אבל וכיוצא ספון הטרצייב ויא ומי להשתקע אולנור.
 אהיכ* או שיכא קורם נעשית הרוההנין

 פכין הוא ססים בפרעון הפוסקים ונתט שנשאו פה כל יעןוזה
 פחיצה לעשעת שרצו השותפין ומרקי( מתחיל עצטה המשנה כן כישותמים

 ויהא נעיר יהיה כמה אטר' ופשם ט' שער בית לנטת אותו כופין ערוכ'
 מטוכס שנקש סשוחף לפרו פפס המלך שפםרו מי קוח פ' ונ'י וכו'נרון
 נפרם ערע ספרו כל בם'ם והרבע*ש

 בח*
 שותפין פבין הכל פוציא נ'

 וההוצאות ההכנפות נל עם עפר6 טשתתף שם לרור זה נכאיעו'ש.א'כ
 יעשה ועמר הכא שכל הרעת על 'עלה כלום העיר כנני אזשמוצא
 לו שקרפו וההוצאית ההכנטת הם פה בפעם פעם עפו הקהלחשכון
 ? השיתעש לכיס אחר כל וכך כך ופמילין היום הסשתתפש שניםנפשפם
 שעה. נאותה הקהל פצכ כסי עפהם ושותף העיר כאנשי נרון וראיאלא

 נתחייכו כי הוה בתועלת נם ווט נשתתפו פרעוים5( נשעת אלונס
 לענייס וה חילוק לחלק לום ווה זה ולפי עתה, הקהל שמוציא הסך לכרלפרוע
 יותר, ולא מכיסן עתה ופורעים אח-כ והעוצירו ]הוצות[ הפפות וצצאתבשעת

 חור ככר שהקרן פלבר וי פיפן וי כלל ז'ל חראיש תשיכתועיין
 סק*ק לפעשה הלכה בזה שיש וירוע ריוח ווה וצשסע לפי שוצציא מיל:יס

 ואינם הכאים השרים לפושב כסשת פטוי נננרי אלפים שוצציאויניציאה
 הפמבחיים מכתי וכן השכירות סאותו אחינ לדור שכאו וכסה סכסהסנכים

 הכ~. לתועלת הקרפתים שוץציאו רנרים ושארוטהבארות
 ז.ל וצשמא תשוי וע-ם תע*ז מי הרינ-וצ שפסק לוכ?תס מוווגרולה

 כי לכיאתו שקרם נחונ לפרוע חיינ אינו נעיר לרור שהכא תשע-וסי'
 עיש. וכ' לוה שלא מה יפרעלמה

 רצציא שלא לפי ושוכן טתועלת יוצה שלא שיאמר פי נסצאולא
 כיישוכ שותף נעשה עפהם נעול ולשאת לפרוע עתה שנכנס כמה כיכו

 לפפרע. שהכינו ותועלות והנאותהעיר
 מי שההציאו הקיש*1'( שערי לוצצאות פרעו שכאו אלוובנריר

 לפה אלא ?הופה שעד נית לננות לא אותן כופין ונסצאו נ1אס קורס'טנה
 שיש מהקאשאקומנ'4( שפעתי וכן חיינים, היו שלא מה כנוש:כר

 פיא. ב.בי(
 פ"מ4 לל טרעו,ט.?(
 ככמ1ש'מץס'1ףס1)0אטה)(4 דקהל השאת 1.ל הקיסו, שערי'(

 כית 858(( )==שחטהסנ( קשמ קאשא צ'לקאשאקוסני
 הטה. ישראל 0כל לא אשר העיר 141עמ כון כךאה ה, ר עה
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 שנסלקם? פוםק שום נפצא שלא ממה יהנו ולא שפפורים, כרור ריןלהם
 יא.ן הוא כד שכישראל הקהלות בל וסנהג נותנת שהסכראמלכד

 כמלין. להחכיר ויא להזכיר אלא רצית* אלא אחרות ראיותסחסיר
 איפלקי(. כלשון סכתכים)שני

קפט*
 תוכ,ב, לצפת שלום: הטה מיפתאנשי

 על וקניין כהתמרה רק לה יקראו לא שמה זה הצדק פעולהסאשר
 להעלות האפשר היווזר יד על יד לקכץ כלה השנה כל נעטורמשמרתנו

 והסך הדכר וזה רגהן ער עשינו כאשר נשנה שנה מרי למעלותיכםנרכה
 טמכע הרוקא"( כל כ' שניה לחש, דוקאטי ארכעים זו שגההטאוסף
 נ"י( טסעור ר"ש כטודר ונעלה החכם האלוף ליר אותם מסרניויניציאה,
 באשר לפניכם לרצון יהיו בפח, לירכם יגיעם לברכה צרק ררך בררכוירענז
 צלותכין ווזתקכל קכלתם, יוריענו חפצנו וה כי כראוי חלוקתם ואחריהטה

 לעשית כירני להספיק רכשרויאי( אכונא קרם זה קה6ת כערובעותכון
 לזה זה ישראל עם יצמרכו לא אשר ער וכזאתכזאת

 כ-
 ססרי שם יאכלו

 אמן. ותכונן תכנההארץ
 וטוכיס חשוכים ליר יאכ6- כחלק .חלק שנ' שצ.פ'(.1יניציאה

 בצפת אשר חבריהם גרוליהם ועליהם איפאליאני ק'ק שלומינו אנשיאחינו
תונ'נ.

י*
 חבש ונכי-נתה איש נל ראה תרוש מתבן, חלב זנתסרה
 ורכש6(. חלכ זכת כלה פרה חרוש רכר נראה היוםאכן

-- - - 
 כ' שקורין ןאו שלסי להשובק[ צ'ל הדוקאיז נל ב' שניה לחש'1(

 שקורי. שניס בערך ואחר אחד כל דגל דדוקאפי ר.ל הרוקאנסן,כל
 ונזכר י-ב י' 3~ה, צד )הנ-י זיניציאה סרבני ססעור שסואל ר' דיא1(

 קצ.ג(. סי 203,:ס
 דבשסיא. שהל דבשרויא,ש(
 ליגיה לאסת כךוכ יותר חסנס שסע, שנת היא יאכלו כחלק חלק 'סנ'*(

 והפרשה קפרט זה בפסוק נרסז ואולי ח'(. יח )דברים 'סופשים פר והוא רפ
יחר,

 החירה. פתיון סצאתי 4א5(
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מצא.
 רשמכונה יוודה וכים באלרוו'( ננימין כ*ם הקצינים חים לפנינונאו

 קאנפון'( בהיכ מקץ נבחרים תסרי*( כהן פתתיה וכ*פ צירוי8( דיליאו
 הסכונה יקותיאל כיס והיקר - אחד פצד ואלו הנע כה'כ ותען בניןעל

 לפנינו שאלו יחד ושניהפ שני לצד דל6( אברהפ בכיפ פורם כהןקונפיע
 פקארפילדף( נתן פכים היה בית חלק בקניית נורכ פקום להאייך יצונפלהיות
 לדור פכחו, שם לרור יבאו ולאשר לו פותר יהיה הדין כפי אח'זאם

 דג'ל בהיכ חלק על שויהיו פאהר החם הפקופות בכל ולשכבולהשתפש
 לא.או

 איפיי שום אין כי ראינו ופפרים סוסרים כפי העיון אהריואנהנו
 כרצונו ולעשות ולשככ ולהשתפש לרור אדם לכל וצא נפור ופותרכדבר
 השואלים רצון ולהפקת בעולפ ואפור חשש שום בלי רג*ל קונפייו כ*פבבית
 ויניציאה. פה שצימ אלול כ*ר ר יום היום וחתפנו כתכנו ער ולוכרוג-ל

- שפירימי פיפטו פאיר ר.ליד  ליכ ליר - לוי יוחנן רי ליר 
 פפח]?[. וזבח ברכות נחלת פדמז( ר'א ליר ניקילו. רילפוארופ

 יוסף בר במסין כסד אשת טצבת גפצאה 111( )ל'א 277 סה בר,ואן1(
 סשגת אבל באלדוו יוסף בר בניסין סצבת 112 ובל*א שעיו סשנתבאלרוו
 בר נגיסין הזא שלנו שבניסין לי נראה עיכ שצ-ט, נכתב דגוכחי והכתבשצ'ו

 ירצשע בר בנ'סין כמר )בנישואי נ'ט סי' בריואן דגובר ורצא באלרווידצשע
 67 שם עור נוכרים וו סשפחה בני באלדוו. צול באלוו ובסקוםבאלוו(
 שבועון ערב שנה טיו בן נפטר בניטין בן )יוסף 248 יוסף(, בר יוקש)אם

 357 יו", בר )אברד~ם .347שלרם(,
 מור"

 כס. אשת שנים בטרב עלסה

 בהספונח. 4א ראה שמקת( בסלו יט יהושע בר )סרדבי 368 יומף(, ברסררכי
 62(. )ל-א רית שבט טט רמ יום שנפטר ציריוי ירצרוה רוז,ר רצא אוליי(
 54. בלהש נוכת האחרק בשם שנים 010*8)[, באיטלקי נקרא תסרי*(

 כהן יומף בם. היקר ,רשזלסיר לנישואי שיר 2(, סיע לסעלה נם )ראה108
 132. בדיואן נסצא הרר להנאטי יעקב כסדר. בת ייטלין ס' עםתסרי

 הכנסת בית ורק בויניציאה ישן בה'ב שם רצא ח10מב42 קאנטון4(
 ,"עב50(. .ש[420 11 )288 בזסן 6 קרום לאשכנוים אשרדגרול

 )0ןן8(5חסנ(( קונסחן הסכונה יקותיאל ר. שם אבל ספואיה פשפחה6(
 קדוש-ם רעת בס' ראפופורט פשפחת ש הסאסר ראה אחר. בסקום סצאתילא
 התר'א(. )רערעלהיים סברסולי יונה ובני העורבים וס' 185-181.צר

 בסי' בריואן נזכרים 8ןשהשזפם5 סקארסילה ססשפחת  ונשים אנשים*(
 ביניהס. אין הניל נתן אבל 411, 409, 891, 872, 356, 182(, )ל.א348

 לכונם. ירעתי לאז(
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קצב.
 י-ט פרליקין במה אמירת ע-ר פארואן'( שחק ר' ססק תחתיוטיא

 שבת. בערנשחל
 אשר כנמיות, כתי והשקט לשלום סננרות ורותות נמחלוקתהחפץ

 למונה וצא אם ואף הויוה, השתנות כל על ויצעקו יהמו בם, נקרא ה'שם
 לירי לבא שלא ר~מנהנים קייום אוהבי עצטם להראות הצניעות מעיליעטו

 לחכם שאירע טה קטן האמחלוקת,
 הא*

 שעשה שעם נר-ו הפופק כמהר-ר
 נח:טה זהיר וככלל ותיק.ן, וטנהנ דווכ על הפופקים וכרעת כריןהלכה
 טנהנ לומר תנר עליו לקרוא ננרו קמ לפנינו, אשר כפפקו וערהורעת
- כמנהנ והמנרבמנרב,  היעתם נר-ו ר-פ הכולל הרב נרברי ירעו לא והם 
 א ת *1 כ ה כ ר נ א ככה על הקהל ופרנפי החכם ר,מ:טת אחרי כימנגר,

 והמנהנ, הרין עיפ הררנן כמציב חיליה יישר לכן צוייי( ינ לא תוא
 הרתות לקיים אופניו על רכור דבור אתי היה ועור עתק, רונרי פיויסכר
 עליו לחתום מסני ור~מכקש בחיתמיו הפוסק רברי ככית לי נראהשכרנע
 נעצב אנוש הסחוקק לעיר הנואה וכתבתי ריקם לשלחו חפצתי לאנחוץ
 ויניציאה. פה החותם יא'םוצעיר

 הפסק סן ת.י, בשנת ברוסי לרב נבחי כי הבאתי שס 8. קפ-3, ראהו(
 של שבשיסושה פארוואן יצחק סר' לסעלה הסחכר שאסר וססה לפניגואשר
 ראה ברוסא. רכ כעין הנזכר הזסן לפני שנים עשרה ככר הקץ כי יוצאתורדף
 6. קצע, סינם

 ע-כ(, כ-ר בסגילה )תס עיב רט בגיסין נסצא לאינצויי תי ראי(
 רשות שאין הכהן אחי לתורה רוו,ם האנשים ששת ברכת על הכוונהואולי
 פי'כ סיי-ם ובדגדעת ראשין לשית סדם אחד את ולתת ככורו על לסחוללכה,
 רכ כשם הקיואים ששת כטובן סתם שיתא לשון סובא יו הלבה תפלהסהל'

 והסאוו העטור( סוף )שם להקרואים כדר יש ולוי כהן אחר נס גאון.גטרונאי

 בגי דשלחו סתהיא נסי ואתי : ח'ל כ' ל'ט אלף רסו ס:ילה ריקש עלהקטן
 ה ש וו ה אכל שביעי כסקום בשכת אלא קורא ארם כל שאין . , .נלילא
 תהיה )לפ-ו ע-כ. סעלות סשאר או סלויה או סכרצנה או סע~ץ להס ישכולה
 פלקת תהו מיטת ש"שת לאינצויי אתו כשתא אגרכהכשת
 ששהויעת תסות כלל למי שס ב4 סתם שיתא סלת סרק כמ תקמ%ק

 מ הסחכר כגת לפץ מטסאק(. נהכאל דרב י )11י סקתעת בהרכהגסצאת

 העגק כי לסחלוקת סקום ?יר אע הקהל ופרגסיי הפוסק וזעצן הסכסתאחרי
 עתה. ער סצאתי לא הסאסר ס)ףר הקיואים, וש,שת עמן כסו וסם:ררטתיקן
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קצנ*
 נרץ. פראבוסע1( נתנאללפט"ר
 ם רפום הדין ננפר הפרק בזה לפר. שלום דפוגיא*( במיהראושרנא

 עלים שני נשוליו ננמר לא עדין אמנם שנים, שטנה מקץ בפאדווהנ'ינ(
 פר להרפיפם ופהרגרח שם נפצאים בלתי לנקורות צריכים כי התופפתוכל

 בע'ה. בקרוב יפים חרש בומן יהיה אשרויניציאה
 פדרי עשיר לא איש לועצאות נדפפו כי הפרפיפ ויא איניאני
 על עפי דבר יופיף פה ואשפעה אזמ אנלה השילום ליפי אפנםפאדווה.
 החוקה יפור לעסינו6( להגיר וי4עיה ההעה כי נוצרי נלשון נרפפו כיהמצות'(
 ב-ה כאשר עלינו ללעונ יופיפו ולא ישראל לבני החיים והנהוג6(והפצוה
 אז השנייהז( הכונה על אלא עפנו לבני יועילו ולא הגה ער ביריעלה

 בלשון אשר אלה בי הנם פפפריו לוצאטף( םהנאון נ-כאשאל

 נתקבל נסודינא, רב טראבוטו עזריאל בר בניפין בר נתנאל דוב*(
 של ב' ביום שניס ושש שסונים בן שם ונפטר שצ-ב, בשנת בסאנטובהלרב
 271; חג-י יאה .נ~א %% 256-58 21; צד תרם'ו, טוב )אוצר תהדר-ה

 קדושים רער* 1437ן; פירסט 266; רי:ער וסשם 1145 ההיים אור 65;טח'א
 לסטה 84; ערך 77ג צד טווינער אימלהעה רבני סזכרת בהטאסר הספרנ0עק
 ; 854( !! .40ן )582 סערי נתנאל להרב בקוב*ן תשובות סמנו יש קצ-ט(,סי'

 פסק על בראש חתם ; קויפסאנן בעובון אשר כ-י קובצים בכסה שוניםוענינים
 טסר ש דעותיו ; ע4נ( כ' דף אנשים )ורע . בסודינא הי1צשד סשנתאחר

 תולדות )(45(. 39, )סאנאטסשריפט קויפסאן הסנוח סהחכם נדפ:יםבתפלות
 צרפתי(. עצסו )קיא נשא %%% 304 דאה ן ק ו ה טיאבוט נהנאלדרנ

 אדגי. סאי בסטר~-א שרנא עיב ס' חול,ן עפ.,*(
 הנ-ל. בשנה זו א:רת נכתבה לפץ ה'ת(, )פארוחן יהודה נלות הספר*(
 לספרו כון*(

 האיטי
 בזסנו וסנוציהם היהורים חוקי על הסוסב )1*41!(

 פעסים כסה ועור שצ.ח בויניציחה ב' ופעם קיג'ז בפאריס א' פעםונרפס
 הרכ'ו(. ווין ערוך, שלחן וקראו לעברית העתיקו ן י ב א ר )שלסה סאוחריםביסים

לעסיג 6עי הכונה כיטתה צל לעפינק 1"מד הדאויה טתה מק
 חח לטן צון או וחחק ומת צל איי _חיים, וה.הינ6(

 0מ. נט זעא ועטמ טז דפש ומן ועחגמן
 הסצחת שתם 91סר ישראל לבמ בו להחול הנל הספר חבר יא חל1(
 לבמ הפפר עעיל זה וע9 עלעף ילעמ שלא ,כדי לעסים אם כיוהסנתים
 השנייה-. .הכונה היא וא הנסתרת כוונתו היתה זה כי העסים בעיניישראל

 באיטלקית ססרים שני חבר ח4א( עליו )ראה לוצאטו שמחה רוב8(
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 והשלונ רה"ם לו והע יצהו אלהע ה כך כע (, םיליצא האלוף מספ" וק החוקר'(  לירווי אע-טה איך יעתי לא"צרי
 יא-ם,י-נ נאהנתו ונאסן מצותיו למעודיט(נכון

קצד.
 בקראק"(. ססארווה כ'( שמואל סשה כמוהירלרופא
 ! שלום תבונות איש בעז הכםנבר

 כתבתי הקדוסה וההכרה האהבה על מחשבותי לעולם לעדסטוכים
 שלי חכור פפרים שלשה על נערי לפקח לסעכ-ת שנים כמשלושוה

 הש.ס פהרורות בשתי *תי פאפרים כמה אופ)י(ף וועא יהורה6( כיתוגקרא
 חרוש ואיוה ותופפות פירש-י עס כררכי ושסת" ע" נעל השמיפאשר
 מה שהדפיס סהסרורים א' כרך תיך טאיר כיס הגביר אל בשלחםמשלי
 ולרועיל לעזר הנ1' האיש עם להיות פניו וחליתי .140( )20 רשוםשהיה
 את לעשות והכטיחני רכר השיבני הרחכה נענותו פעלתך נפלמכרס
 כ-ם מהיקר קשב ואין קיל ואין קיץ כלה קציר עבר אדוני ועתהנקשתי.
 בהם עשה מה לאחר ולא סארוואל6( ר-ש לודח לא 1לי[ לא וג-למאיר
 המקום ירחק אם נם לבעליו לשלם אותו להכריח היה נאסן הארם צרקוהין
 בא אני בכן כסה, וה שנסכרו וראי נותנת הדעת כי סהפ וצציאאשר
 מהספרים נהיה פה פפנו ולרעת הנ-ל וגכבד עפ לרכר שנית הררתךליקר
 לבעליו ישיב כסף נטכרו ואם . . . . הבא בער יטכרו נסכיו לא אםההם
 2 811[(50 שצ'ח בוינ"ניאה נרפס אשר 1 50[0(15)[ ושסם בנרסםיהם
 אחריט. וסאסרים ספרים עהר לו היו ירו בכתב אבל ת"א()'1ס,

 בכ.י אף ספר לשלת אסור רשותו כלי הטצרי, הצעגזאר הוא רשזוכךי(
 שיוזה. סי יהיה איש4ד

 יעקנ ר שו-ת )ראה לוצאטו שסעון בר' נחטקה לר' כוון כנראה*(
 סקום שסלא שטעון לפעסים הנקרא שסחה הרכ בן ורצא קכ-ר( סי' הלוילבית
- נוינ"ראה.אביו  סשורר לוצאטו ברוך נפאדווה חי בו עוסרים אנו אשר בזסן 

 כלשון סספרים סרנר ונריאום ואחרי .[( 110טטטחטוש 35 )סח.אאיטלקי
 כעת שרר ראיה לנו שאין אף דג"ל לברוך שכון הנסנע סן אין )איטלקי(נוצרי
 7. ק8אב, ראה בויניציאה.ההיא

1 לסעיי הסלה לסחתן יש אולי סצותיה לסעורי נכוןץ  צל 
 ע% טפרו קל ורמ רל לפחןי נכק ון יב אעכ ע'פ פטתע לסועדינכק

 סצאיה ליעורי ,לל או הכתנ נתל דגגרהסצ"
 חא. טי ועתי לאץ
 שצקנ כא"מאה גרפם6(
 רב סאוחר בזסן 'טדזה סרחאל נחםיה ר' כן חי ,טלסה ר רזא6(

 59(. סח-א 12. קמ"נ, )רחה,בויגיציאה



 שנהיה מי פה סוחר לאיזה או יצץ אבוהבנ( לקצינים או 0רוואל למהר-שאו
 באיפ5יח תורה הגעל וכפשפפ ושבתי זקנתי כי לידי להביאובפוח

 למשע ו~ וית נם, טשמח ואע ריקן ביתס בפרפובויגיציאה
 ואמ 6 ישלט השמים טן המעשה תד1 עמף יעשה אשר חסח זהנפש
 יצלחהו אל אל ואתפללה לטצוהיי נכון אהיה לפני אשר הימים.סעמ

 יא-ם. נ.ו נצת אוהכו כשלוט מעתיר שלום לו וישיםוישמרוצ
 ת שנת בסליו ה'ייניציאה
 יקריה ויו איעא מליא נוצריה רנפישאכמררה

 נעלה וסאד נשא רגשובהק הרופא הנבוןועא
 בקראקה. יצ-ו רוב ולמעלתו פפארווה נר*ו ב*ץ שטאל טשהכמהר.ר

קצה.
 והשני בכור הא' ופלוא חנוך בנים. שני לו יש ראיבןשאלה:

 בטתנה מותי לעת לי שהיו נכסיו כל נותן ויא איך בתב ובחייופשומ
 שוה ביניהם ויח5קו מותו ל0ני אחת שעה בר~ם שיזכו הנז' בניולשני
 לפימא. כרינה. ר*א'( ואגב אנ.ם בק-נ להם והקנהבשוה

 להשוות האב יוכל איך אמת אמרי קושמ להוריעך ונעלה יקרשאלת
 לפע'ר ופעפוק. ערעור שום מעשהו על עויהיה בלי בנכמיו לבכורהפשופ
 להשוות יכול אינו ירושה בלשון כי לפנים, צריך ואין בוראי הוא פשופרבר
 ומהר"י הפומקים. כל המכימו ובן רמי שפיר מתנה בלשון אבל אופןבשום
 לאחר וריבה ופשומ בכור לו שיש ש*ס וז-ל בתב רם-א מ' ח-מ י"5קארו
 אמי לא וכך בך ייר:1 בני פלינ. שאמר כנון ירושה בלשון הפשופיםמן

 אב5 ירושה בלשוו בשאסר אלא אמודים הללו הרברים נל עד וכ'כלום
 כשהוא פיו על נבסיו המחלק לפיכך קיימין רבריו מתנה בלשון אסראם
 שאינו לטי שנתן או הככיר להם והעצוה לאתד וסיעפ לאהר וריכהש*ם
 עכ-ל. כלום אמר לא ירושה ב5שון אמר ואס קיימין רבריו ליורשוראוי
 א-נו רירהו רלנכ- נם ופשומ בבור לגבי אף מוצי מתנה דבלשון ברורהרי

 רבריך תמרר אם שאלתך לענין וא-כ רירושה. לישנא אוסן בשוםמועיל
 הנה שתים ואמנם וקיימין. שרירין רבריך יהיו ירושה ולא פתנהבלשון
 סתנת כי ביניהם וההפרש ש*מ, מתנת או בריא, מתנות או המתנות,אוסני
 קורם כו לחוור יכול ש-מ ומתנות עור, בו לחוור הנותן יכול לאבריא
 בריא במתנת שמר לכתוב צריך בריא במתנת לתת דצונך אם ונכןמותו,

 בני לשמעין נכסי חצי במתנה נותן אני ולומר בקנין ולהקניתכהלכתו

 ; עיז סי' לעתים )ביגה יעקב ולבנו אכואב אברהם אל כון אוליי(
 3(. קעהק, לסע,ה 683; 4ו6, צר ס-ח כרך טאנאטסשריסט ; 23תג-י

 אחר. דבר וא:ב ::רר אגב :ט:ר :קנין : היכוה ראשי(



 לכני נמתנה נותן אני נכמי ושאר מיתתי קורם אחת שעה כהםשיזכה
 החתום. על ויבואו העדים ויקנו פיתתי קודס אחת שעה בהם שיזכהראיבן
 נכסי חצי ש-ם במתנות נותן אני יכתכו ש-ם במתנת לתת תרצהואם

 מיתתי לאחר ראובן לבני גותן אני נכמי ושאר מיתתי, לאחר נגילשמעון
 כלשון להנכור הפשומ תפיר להקדים הדנר כשר כי תשכח אל וזכורוכ'.
 רעלפא כאנוש רהיה פירי תיכף זוכה הפשופ כי הנ-ל. פהמתנות אחתכל

 החצ' לו נוהן כשהוא הבכור יקדים ואם וצכמימ שאר ככל אכהוחבכור
 וכל רפתניתין לישגא והיינו כלום לו נותן ואינו פחלקו נורע וצאאררכה
 ופפעמ לו מרבה הוא ר~ם.טומ בהקריפו כי לאחר וטיעמ לאחר ריבההמוסקים
 לעניין כרור הנראה זוצ לאחר, ורינה לאחד מיעם הוי הבכור יקריפ ואפהבכיר
 ושלים.השאלה

9ן*
 ש~ם! לטב יריעי( רמקטפיהנוצין
 לרופא. פורפיף*( יחיאל כם'רלכ-ק
 לפי ולופריה בתורה אהבה הנרת ותהללך נפשי תחי היא טצערלא
 נסר*ן וחשק הנפש ווך על היא אות כי כפוך, כיטים ורך השניםסעים
 ראיתי ויאריר. בתורה ינריל צרקו למען ה' כזה וחטץ יטולה לא אשרבה
 תשורה לי שלחת כי ער וקורא לקול כעיניך נחשכתי נרפית פאלהכי

 הררך ליקר לכל ומוןייא'( דפישלפא חבתך חוהסף( עליה שישמכעת
 אלה כל על פיכותא ל פחזיקנא לאענך. על וחפד נועם אפריכאנרת

 כחיים ה יחנני אם כרברך לשלופ אלינו תכא כי והיה ירצוך. אלהיךות
 לבן היה כך בין ארצך, בן את וכאב סניך את לראות ואעלצהאשפחה

 אוצבי חכסה פקור נובע נחל ת-ל אתך יש כי בלפורים, חיל ועשהחיל
 אניך חיל איש והטעולה לוצעי4( פלפרך לצדקה פורה הרנ פעלותוטיודעי
 על כפי ואפרוש - העופרים נין פהלכים לך לתת עליך נצביםקנך

 שפים כרכות טרחוק פי ננרכות עושה אני עתה כאשר אותך לנרךראשך
 וש~פ. כחיים ופ"ם ווצפה לתורה תזכהסעל

 תע הא']לפיפן כסליו כץויניציאה
 יא-ם. ניו ירצה בן אתכאב

 ט-ח. ברכות1(ן
 טעות כודאי ווןא פקום בשומ זו סשפחה שט טצאתי לא ף, י ם ר 216(

-סוסר.
 חותם. עליה שיש לאשתו טנעת נותן שאדמ פעטים ע4ב ס-ב שבת8(
 לכל וטראה שולפת אא~ה )כלופר וסחויא שלפת ע,ב ס-כ שבת*(
תכשיסעק.
 לרב כן אחף נבחר אשר פארוואן ללחק הלסירו אל כון ספק בל.6(
 1(. קצ-ב 8; קפ"ב, )ראהכרוסא
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קצז.
 סכתבים. שניבאיפלקי
 פש"כ בסוף שפיל1נ* האגרוף ל* שאב גורטהבסוף.

 חה ובש, בפים לפות פא,טר בארץ לפטצ "טפוב אטרו פלאקף(ננד
 פכמם והפים ואוט"ת טפנ"ת  י%י11ו1 האפלפעיצי רעת אחר הולךשעצא
 פושלך גחותו פ,טרע-ה על רחפה פיעה שבת כתב פוטה ונחי ---הא,ט
 חלק להם אין הסכול דוד או4ל חלק שבפ' ושא ואט בסים. ויפותניאוד
 שנא' ושתים בתחיית *חיו ושלא נפשם ונכרתה בפים שפתולעודב
 תחיימש(. פתרו והשבעים היקום. נל אתומחיתי

יון*
 הקצין לבקשת בפארוו*( רופא ן 1 ר 1 ש י ל א 1 ם ש להר' חכםתואר

 רנה4(. ן' יוסףהר'
 יאפילו רניא6( האפרסטנא פוכ משפן שם לי נראה השםפרחוק

 לרף4( מעבר ושוובר הפובהק הרופא ממעלת טרף ריחו ווית בקרןמונח
 ובינתו ופובו יושרו על פעירים ראתריה פארייו1 ינידו חכפים אשר נםפה

 ופוסיף שופע ופבין *ודע תורה כחררי עפקנויות ירים לו רב יריוואשר
 ראשונה יצאו ונ אשר וחצוניעת פניםייות החכשת פפתחות לוונטסרו

 יקבנו אשר פה כל ועל קיאו ימן שמש ולפני הרריכנתהו לפנוחחכתרנוןר1
 קשר רוח והייתי אצח אכברה אפרתי ואתר, אתר בכל יתקרי החכפצוו

 הסשדק פלאקה ננר פש*כ בפוף שפילוני הארנוף1(
 אבל בזהן כיוצא או נוצרים( אהים ראש שמ 03מפןטזפט]( רגוארדיאןצ-ל את~ עא, סה או הוא פי ערע אעף האיעאל, ובע הארטף בע בקחאהמעם
 פלאקו בטקום להמחבי. הבאים הרברים כתב אשר האיש דץא וה פפקכלי
 ודיא 10נפק )שמ0ן*אק== שילומ שהשיל:מוף הסאסר וכונת פלאטו לרגיהיש

 הכתב בהטשך וכו'. טו פלא נגד שכתב סה בפוף אסר האלכסנררי(ידידיה
 רג.ל. פפילו 2*ו,י 5ן4405 הירוע הספר ורצא משה חיימזכיר

 את תתסו היוני( הסתתם )הווש ההטבעים כי זה לו פאין ארע לא8(
 "א"ז4"י". היקוםהסלה

 בשנת )88ט8%א( בראטע חי ישרק יצחק אחר. ממקש * טדע לאי(
 ן"*5 אם5ח 4שטן"ח [ ש* ןט*8ןשחא*אםןאם5שג( ("ט ח"טטנ יאהעפ"ב
 וזוג .8 .4ת ,1005 1455

 סתה חנה )אשתו *84 ט' ברעאן המכר הן ד עסף וצא שלי*(
 ,שפע(. 1?ייר ח'בויניציאה
 רכיא. אפרסמא ע*ב רף כריתות עיפ דכיא צ.ל א , ב ר6(
 סאוזוה. רבני כת: כתו: היה לרף טע_ר6(
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 לקרוא יכו3ה ישראל נשם אשר כל על אוטר ילנזור להטכים עסהםוחבור
 עז עם רבנרווו ישורון שסואל ר' המובהק הרופא החכם סעלת לאסרלו

 להכין נכון ער ואזר ווצלד סוסיף מכ ויבא חכם ווא גם וערה, קהלנתוך
 ער סחברו סרובה כהנ( ברכות לו תהא שלא יום ואין אלהיו ברתולהשכיל

 ער רבר בכל בהלכה בתורה הסורים כיתר ישראל כני את להורותיניע
 אסן. סדוה סבשר קול צרק סורה באעת

 ויניציאה. סה החונה יא-ם נ-ואנרש
 סאריך. ריל ארון קאלשן 4ר אכנר5(. לוצאטין בכ,ר סשה ר'ליר

 ארנריצי. קניונטו רנמירליד

קצט.
 פרכומ5(. נתנאל סוהר'ר הגרולהמאור
 עם נ"'( ס' הדפסת השלסת לדעת סעכ.ת תשוקת שסעתילאשר

 בפאחוה הייתי כי לו יאנירה אעלה אטדתי אריה סי קראתיוהתיספת
 לכתחלה יסים שסנה שם ונתעכבתי העבר זה ים קורם השבועכעצסי
 נמר ראותי ער פשפ לזוז רציתי ולא והוצצאה הפלאכה היתה עלי כיאף
 להרפ.סם פכיפו וצציא ואשר והספריפ הרבר בעל ודגה כל, פכל בכלהכל
 שלא ונמר הפפר בפני חקזק נראה שפו פפארווה פואה יופף כמ*רהזא

 בהם לו היתה באפת כי ויניציאני לי6( פשש בסוצת ואחר אחרלתתפ
 שלשים סהם יקח ואשר יחר, אריה פי עפ דג"י היינו פרובה,ווצאה

 יעצתיי אני אנל יע5( למ' ר' שהפ להאחר רוקאפין חצי ופעלהופשלשיפ
 לי. לשפוע יאכה אפ ידעתי ולא לימ-, ארבעה בערלתתפ

 שיתן בעיניו למוב ולפרר בפ חפץ אם לכתוב פעכ"ת יוכלפעתה
 כזאת הן ופזופן פזכן אהיה בפצותו לפייע אוכל ונאשר פה פוצאלכפף

 יאריך שלומו את יענה והאלהים לשרתו. כח אעצוי אשר רבר בכלהן
 יא.פ. רו כשפו ולברך לשרתו והשתחויה. בקירה ואצא בפיביפיו

ו4*
 ישגא. שלופך רעת ויורע פשכיל כילני1(, יואל בר נרשוןלהח'ר
 יפלא בעיניך נם וטעמרי, סצבי ושטעת לך הונר אם כי האמתחי

 בו. בפקום כתון כן בהי(
 האלה. האנשים שלשה הם מי * מדע לא5(

% 111 שדב ו*תי( ע  נ(' 44,' ה' אליס ת גמחוה 
 ליר8(. _ם 640רא ל,,5(
 פתרונוע ירעתי לא י.3 "בל ושי, ליטרא ר' יוא רוקחסי וצצו6(



 לנ נפערכי נקולסום אחזתי אשו - עתה גם לך לאוהב ותחשבנ'.-
 שנה שנעים כבן אני הרי ענרע ני0ן כ*ו סיום לאנרתך לשון מענהלתת
 נלפיד יושכי שנתי הזקנה עם הבריאות נערר והשקפ, נהת כףנלא

 לשעבר לי הקל כל ע*כ טנחמן 16 ואין וי0ורים צוות סלאייעוירים,
 תשורתך על לך תורות ישלם נאתי נואת זאת נכל כבד, כמשא לינעשה
 האלהים יברכך כן .י( . . הרצו סענ פעם נחרדל לשונ1תשלש
 ואל תסאם אל נני וו מו0ר לנערים ללסר ועתה לשונך, על סלתוותה.
 וניוי ירחמו, השפים ומן היא, שסים סלאכת רנר סוף כי בסלאכתותקוץ
 יותר וסתלסודיש( : אוסרם ע-ד נינה כאטו5 ו~א לסד רעת לאדם המלסרכך

-מכלם  וכרוני אין עסי, שנתוכח אפר אשד נשם נקנת אשר האה5( 
 ככה על נשורה עסהם עטדתי אשר פארנה רנו כי הוא אפשר אך0עלהו
 שפים שם נפצא כי וט' שתשינ סה לרעת עצסך תחנך אם מוב מהווצה

-מתקדש  חלושות כחתי אם נם לני נכל ססך ת10ר לא ואהנתי 
 חזק סחכרו. ודנה תסיד יום ובכלונחלשות

 נתורה.
 וה' נלסודים ואסץ

 ושלום. ירצוךאלהיך
 יא.ם. ברוך סבדבך היפב4( ורדשת פ' ת' הא' לסבעויניציאה

רא.
 שלום. ברכות רב אמונותאיש
 דייני לפני לעסוד להתרצות לבך על ודבדנו לכנר כתבנו ימיםוה
 כפי יצ"ו שלמה כסיר אחיך עם נינך אשר ודברים דין כל עלישראל
 עשתה אנרתם כי לנו וצנר ונר וכן לאהינו. עדה אנשי כל עלד5וטל
 כי באמרך וצה עד הדבד שנתעכנ אלא לכך ועצסך לבך והכינותסירות
 קרוביך הקהל רוב שסה כי או~ר ורשא דוקא באורכינו5( עם לדוןרצונך

 לשניכם למינינאלייה או למי0ארו שתלך ימבקשומיודעיך
 שבנו ה כפאות ושסה לט המסופר כפי סינינאלייהובפרפ
 קץ לתת לבנ בתום נפשך את יש ואם כן הדנר שאם לאמר בזאתאליך
 אמויו וקח נא וצאל אחים נין סדנים ולהשנית שביניכם להקפפותונסר
 הרחק שפתים ולזות לשניכם הקדונים הסקוסות סשני באתר לבאותלך
 והפוב, הישר לנו נראה כן כי ההד את הדין ויקונ באורכעות5( סלכתטמך
-- -  

 צוארה. י-א י' הושע ע*פ צ.ל ואולי נסחקו אחדות אותיות י צ ר ה1(
 בוי.1. כתנ כן וסתלסורי.1(
 ח א ה8(

 כאיטי
 טצרי(. )כהן 8זו

 הי. יץ )דברים שופטים פרן4(
 0חוטז3(. העיר היא באירבינו ציל כא1רכיכו,5(
 לאורכינה או :רא 1של בארכע1ת צל או* כא1רכע1ת,ץ
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 וצה ער כי תשםעה עמט אתה רבר וה, ננר מספקת טענה לך ישואם
 כמזעז לנכך וכיהשר בצרקתך כי מזה, עתר עליך אומר לנזור רצינולא

 והשלזס האטת כיניכם יתווך השלום ובעל הזאת, כפעם נם "ולנותשמע
 נשלום. עםו אתויברך

 ת'. תמוז ו;' התורה חקת זאת ס'ויניציאה
 ז-ל, נחמ,נ( ככימ יצ-1 מצליח כ-מ ומעולה יקר אל לאמרי שומעליד

רב*
 יערך, ולא ירומה לא שבחם הפכורך. הצנ בגשואי רנן אףנילת

 כוד, עוריאל כם'ר ונעלה הישיש כן יגיי משה כ,מ המפוארהבחור
 כטיר והמשלה וצככר כת טב"ת, רחל טר' וצעימה וכלתו יצ'ומהחזנים'(

 נשנים, דנות עור ורעננים. רשנים יחיו יצץ. קאליויעקנ
- את -אלוןםמאז  ננה אשר 

 תני0י( שפל על רום שמיהשלים
 לזוונש וצא מזוציושב
 למפרונה'(. לנכ חכםכרבר

 למשענה טשען הכיהיום
 ושרינים פונ בנסןהכין

 שלסה. אתיו וטי וןא סי נורע לא1(
 ספוארה, סשפחה יהיא *"6 ות*[8*ח428 בא.טלקי ,ם, זנ ח ה ם2(
 ראה תולרהזיה, על מיוחר ספר כתכ סהם ואחר וצה היום ער חייםיליריה

 )( 5 ן 10ח ,.א "מ0ן82[,פא .(*ש ם (מחשם ו(ז1בזשסן6 8יי"6-שזח[18
 צר נזכר זה בספר 8(ן. (ח86*חפ2(-משסא שן2858( 818[[ם(ח1875840
 ב' לו ר11 אשר שלץ כשנת הנולר )הושריאל==עזריאל( אננעלא53

 אשר שואין הני בשיר הנזכרים ובט האכ הם ססק בלי ה, ש ס השגי ושםבנים

 נפטר שעץ?אל 802( תגץ עיפ 10 )פח'א נאסח טעה סוו-טארהלפנינו.

 בסארוחן נכתבה אשר אחת אנוא תחת נסצאת חתיסתו כי תי'נ, שנתקורם

 ססארחה )שץ508( שואב הרב הערת לפי .7( 0*אח48ת )1654 תי-רשנת
 ריא.ס חבר קרובה השערה לפי ביוץ. אשר הנוכר בטפר טטש ירו בעצסכתוב
 ירצרוב נלות ספת הרפסת כשביל כפאדתה שהה כאשר ת' בשנת הנתחישיר
 :ס' הישיש בן פוצה לנישואי : שם ה-ל סיסן כלי בדעאן גם נסצא יוההשיר

 "606["*1ש[, ןןן 100 קא*ו( ]צ*ל קאלוו יעקב בת התל סרת עם כדוץעזריאל
 בשיר נזכר 1צ1 כריואן אחך. פסכץם לי מדע לא )0ש,*28(( קאליויעקב

 קלק פה נם [רל א"י פאנקונה קליי בני בן שסץ סשנתלקעאק

 נאיס. צ"ל אולי וזנים,5(
 ר'. ס"ח, סר' רבה בי"שית*(



;(א!

 נויתן צכן סיטם כלי תמים חתן ייישל
 כשושנה, נאה מאדכלה

 משה וועא אהרן כגינזע
- י'כת..  רחל והיא תם איש עקכ 

 יחשה אשר להלולי6יגמור
 נוחל ופונ רכ לזרעיזכו
 עשה ולא יוכור לנותיראה

 חל ננלות ואת ערתוהאל
 אמיר פאז וכאהבתם הזג זקני אוהבוקן
 השיר, תתת כרע נלתי ונושמהתם רנרככה

רב.
 רורפי אכיוניס לנפשות שלל נחלקס ינילו מוכ לעשותהשמחים

 ! עליהם ינן צכאות ווד וככור, כרכה חיים ימצאוצרקה
 לפני ומתנפל מתתנן עיני ונחכלי כזיקים אסור וכואב עניאני
 ניהגם מיני וכל וציקה נצער שרוי מצני על ולתמול לתוםנריבותכם
 את להחיות אוכל אשר עם סכרכותיכם הרכה ואם מעפ אםולהעניקני

 יימורין שאין היות עם כי ממני אותה לקחת וד רכר כא עת ערנפשי
 וכהיותי טרננן, צורכא אבות זכות לי יש רינא, רטלכותא ורינא עוןכלא
 ערכי כפי הל1ם ]1[ וחננתי האלהים את ענרתי כוחי ככל ארמתיעל
 רגשוכ כל על לו ואתפלל תמיד לבני ככל ואהיה זו כצרה אנכי עמווכן

 כחיים אתו פניו יאר וינרכוו יחגהו אלהים תממכני נריבה ונפש ליוהמפיכ
 שלום. ורוכפובים

רשוש

 האפללים ע5 5רחם או5ם ש5 כפתחו לנם . . בארץ אשרלקרושים
 שלוה נתילס שלום יהי רעים פגעים מכל אתכם ה. יציל היוםכמוני

 1 וכמח השקפבארמנותיהם
 לנכות1( כשלש נתון נרזל ככנלי אמיר אנקת לפנינםתכא
 כן כל וינצור ישמור עט השומר אהכה, של שאינם ביימוריןוכקולרין
 אלו נצרות עזרה לי לווות כרנה אתי ועשו כהם, יכיוצא מהםישראל
 ממייעני אנות וזכות כלנככם אלוףם ישים אשר ירכם פמת לילהתיר

 ע-פ ובקולרין בש5שלאות שה5 ובקוליין, לנבות בש5ש!(
 ובש5ש5אות. בקו5רין : ט סי' שופטיסתנחוסא
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 האלהים כי נס ה', לפני תסיר לכתי ועה ואשד וצוק54 אכי רובסעלת
 ווצמים סן ה' וטאת גבירי אתם חנימ חנינו אחר, סצר ענרכם עון אתטצא
 ושלום. והצלחה כרכה אריכי וחיי וחסרא חנאתקכלו

רה.
 ,צץ. רניצהנ( אליעור כסהר*ר לבקשת פולוניאה סרינתאל

 ! שלום יהי סנהיניה וראשיה חכסיה ובתוכם קרושים כלםהערה
 ככתנם סאתמ יצ*ו רוסא קשק ובקשת שאלת רואות עיניכםרגה
 תמיר לתץ כספרה ויא ני על~ו לרחם ראוי הויא הקהל נהיותרלעיל
 והצרות המקרים עליו יככרו ככר ונסשא עטים לרין ועוסר ה' לריכנצכ
 ויא כן כרבריהם עתה נם ולסחסה לטנן המצפרף שיעור כרי כיניהםואין
 שמענו אשר כבורכם טע~ת עם ולסליץ לפה נערם להיות והכתכנו
 הח' ספי נו הראשונה השסועה על וויספנו ישראל אסעי סשלוסיונדעם

 סשסיע וסככור סחכסה יקר סכפרא אסונים ציר יצץ חיים אליעורכט-ה
 קול כקולו *תן כאשר יחשה לא תסיר ואהכתכם טנרולתכם סבשרשלום
 להלל לרעש איש ירכר וכאשר וררשות עם נסקהלות אלקים רבריעיו

 על קריתכם ולרוסם לפארולשנח
 הכ~

 הטה ה' כנן כי נאסרו הפרפ ועל
 סינ כא וכאמת אחד כסקום וגרולה תורה ההיא הטדינה ותנל תפרחפרוח
 מאר תאר טונ י~א גם ני ונות וי ונות חתנלנל לטונ, טטונ מינוקנל
 פני נחלה סנעת בקשתנו שיר טקום ער ובכן רננן סלכי המלך כניכתאר

 הארץ סן לשלחם ולסהר רייניש האללצ( נרנת שתר להחישסעלוהיכם
 שלהם הרחק וה הלחץ את כי הנ'ל הקהל של וכלשונם נכתכם פהההיא
 פיכם ונרכות 3צרות לעורה להם והץ לירם יניעו ער רוחם השב יתנםלא
 החכם אל נ-כ נפש לסשיכ וה ורףה וסעשה. ורבור כסחשכה ה' נאירצה

 אשר הרכר זה ו~א כי יאסר אשר אהנתכם כחכלי האחוז הנו.השליח
 העשוי כל כי ירענו אמנם בשפתיו נטצא לא ועילה בפיהו אמת תורתרכר

 כסצות לוריוים סזרויפ ואין לסותר אך כוה רכרנו ארינות וכלסעצסכם
 נסלין ונטע-ם לפה יר נשים ע*כ לפה יר לצרף כאולם לרום כריאולכם

 ישראל נני אחינו כל עם תפארתכפ שלום כ*ת שלוסי את יענהואלקים
 הקהלית ליד - שלום וה והיה כענורתו טיוחר אחר לעם והיינו יכמםוטרוה

 חפצנו לכל פולוגיא פדיני 3כל אשר נגשות השם לעכורת אשרהקדשות
דרושות,

 קהלות ד~זנדבו אשר רחכום והיא רייניש דאלף צ'ל רייניש וף ל א הי( 3- ל4 ראה1(

 רומי. לקהלפולוניא
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רו*,

 וג'ל. לבקשת *צץ בקראקהי( פנחס מהר-רלאלעש
 הרחבה בתבונתו עטים לנם העומד ישואל לנ ישמח עיניםםאור

 הקהל טמנו דרש דרוש יצ*ו קראקה פנחס טהוקו האלוף הנאון יםכני
 תהלות מעלות אל ברברינו ולר1עיל לעור להם להיות ברומא אשראחינו
 טאת לשים נתנרבווו אשר וצדיבה דגדגח ומתן טיהר על שלכםקהלות
 מעכ-ת כי שטעע כאשר יען 1לרהם לדוס להם נאספו אשר עמיםנריכי
 כמוהיו החכס נס דקהל אגית לו ייחדו אושר ראינו כן וטשפם כצדק לראשונור

 אל לככור פפפר שלוחס היה אשר לחש ונבון חרשים חכם חייםאליעזר
 מדנליות טפיק נפה ליום ניום לפ1הר כריע סניר ידיו למעשה כיתתפארת
 מעכ'ת הלל פעמים טלוצריע לשוט תשנע לא כלם ועל רמרינהבשבת
 אל אשה תוברות תהיינה דרכנן סצורבא סליה ומשתסעין וכסעשהבעיי?ן
 הטצוה על לזרו כ-ת פני לח6ת הנה הקהל אנרת עפ ואת אניתנואחותה
 כי הווא הקה9 רכר עטר אשר הפקום אל הנו' רגרבה מותר להביאהזאת
 כפולה ומובה אליהם יו~ש לא אשר ומי הגעימים כרבריו והממשלה הכחלו

 קצינאלכינין'( שאול כמיה וגשא ובאמצעות רכ להשתדל יעשהוטוכפלת

 דעאון לשון ווה 4 ר,יה פ' בסי' לפעלה הבאתי כבר ק.ורתו סצבת1(
 קראקא סק"ק נרול איש פ"י שסעתי : איב-ה בסנילת טוב יום תוספותבעל
 איבע טנהיגי ביאש ויושב דשפא ?בסילי בתורה נרול חכם בישראל נשיאה-ה

 סויה והראש דגיין בן פנמט ששה כשם בישראל נורע פולין שכסלכותאיצות
 כתכ הצרק עיר בעל עכ"ל. דשרוויץ ססשפחת פפראג סנ-ל רל יששהזלסן

 עק- לפפר ותיינים )ר,רות רצות א ר' לרבני ראש שהיה 19( )צרבטעית
 הערה 27, צר תרל*ה, ליק ראבינאוויטץ, נטע רפאל סאתהצרק

 פהה(..
 ראה

 וספר 10-12 צר ד:צרק עהר ספלת הנקראת רעסביטצער יואל בקורתעור
 גיסו ה.ה הג*ל פנחס ר. 468. תי0יו האמיף ; 14 וצד 12 צד עיררחוכות

 שאול השר של וסחותנו ,57( 51 צר פריעדבערנ טאת זכיון )6חות הרם.אשל
 צד שאול )נרולת הרל פנהם ר חהן היה בבריפק הוכ סאיי ר' כט כיוואל

 הערה 12, )צר בויניציאה קצינאלבוינין ידצרה שסואל היב בן דןא1(
 נשא ושם דגאונים, לישיבת לפולין סאכע *נשלה וואל שאול רג)רא2(

 ק בבריס וסנהינ פרנפ דרוקר רור סו"ה הנשה הקצין בת רבורה סרתחיטה
 כבור וימתל בלא01ים, שם לו עשה ובחכפתו תרול ר1וך האיש וינרל א, ט י לר

 סרינות ורווני עססשרי
 שלו*

 לסל גס אחת לילה שנבהר צאצאיו ביר וקבלה
 טוב חן ריצשה סיוחר בטפר פטפר חייו קורות 84(. קדושים )רעת;ליה"

 שם, אנשי תולרות אפרתי, רור )ראה שאול, ערולת בססרו)וובוחן(ט[(
 למשפחת היהום .שלשלת נסצא ה:'ל קדושים רעת םפר בסוף תיל-ה(וארשויא
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 וענפ.1 ששריחיו ויככרוצ דנרו יבוא כי א5יהפ נ-כ כתבנו כאשר הנללקה5 התנרנו אשר רייניש האלף ניבת שנש5ח בריסק קיק עם טחותנויצ-ו
 עס כטאי כשמש ולה:ין ההשלמות בסתי על להעלותו ועומרתהסיושרת ררגי ל.שי תמיס צרקת 15 והיתה וקרובים רחוקים סשוש ניף יפהמרונים
 והשלום.החיים

1*ז*
 קיק וענורתו ה' כסלהטית הצכא אנישי קרוש עם חי אלכני
 יצץ.פלאניה

 שלומם. ה. יגריל ופרנטיהם חכמיהם 3ראשירשמועמרותיהפ
 אשי יצע הקהל אחינו דצון להפקת טעל' אל לכרר ו~אלנו נאועה
 אל אלה רברינו ולחנר ולציף הניל בכתוב תחזנה עיניכם כאשרנרופיאי(
 התנרכתם שו.א בלכ אשר דגדבה עע4 תחנותפ אל ותפלתנונקשתם
 נועם ררכי ררכיכם נכל אשר ד' ויראת דעת רוח נדינה כרוחלעורתם
 הח' וכפרמ בכלל לנו לםסר והאדיר וגריל כאשר הזה הרוח וצ5ךסוככ
 סאשר היום כ5 צרקתכם יטסר פיו לשולחיו נאמן ציר חיים א5עזרכם-ה
 והצליח טונ וינא ח:ם הוא ונם עשיתס כאשר לככור נכבר בעיגיכםיקר
 דנר אל כסים והפועל הכח לצרף בעיניכם נא יימיכ ועתה שלחוהואשר

 נתשיקה מיחלות עיניהם כי ושפתיכם פצו אשר הסך טהרה ולשלוחשפתים
 אתס ננדיכות חיל אנשי כי וראי תעשו אשר הרכר וזה עצום וצורךרנה
 שארית עם שלוטכם להרכות לה' כפנו כפרישת כזה סלרנר גחדללכן

 העטים. כקרכ איטרישראל
 ולתעורה לתורה חסרה. כל קרהש זרע ערה. קריאי שם אנשיליד

 קרוש.קהל

 לאור יצאו אשר מאמייס כמה שס ונישמים מאל שאול ריא השישי חרורסיגי;-
 שאול. ערולת ט' בהס.ח לפי פטירתו שגת רוסטית. בשפת גם הניל השרעל

 שהיה וספני שם-ב שנת ערך בערשארסקי הפראפעססאר רעת ולפישע-ו
 פנח: ר' ולפני לפניו תחנותיהם להפיל הנ'ל עיר רבני נם נאו'סויניציאה

 יודא שסמל רוב בהטפר כתב ריא4פ רומי. קהל בשביל סחותגוה:י:וי,;
 בעל היותו שסעגו אזן לשמע אשר בן דגיה כי ם י נ ב ה 1 ח-לקצינאלבחגען

 שאי השר אל ברבריו ובון ע4ב( סיח יהודה )מרבר סאר נכברבעמיו
 אשר

 לאביו. יחיר ב,היה
 ברומא. צ.ל _רוסיא1(



רח.
 6ארי11(. הח' לכקשת פראנה רכניאל

 חכמים ונאונים האלופים מעלות ולדר*ם לארץ ופזהיריםהטאיהים
 חפרים ונפילת תורה עפהמ ליוצדים אורה שלזם פראנה ק*ק כראשהיושכים
 שלום. פראנה עיר נאוני וטודי אלופי טרובה וחבורתם החוכהתכונתם

 נככר והוא יהודי איש רבר על פעכית אל כתכתי אחרת ועורואת
 פני וחלותי ייאנה כוי כלא בכית וצאסר צרפתי2( יהורי כ-ם היקרושלום
 לשון לפענה וכיתי ולא וצא, רב כי כחסרכם בצרות לעזרה לו יהינ-ת
 ולשלחו אסיר .סססנר לויציא בעדו להתחנן עליכם שבתי עתה ע-כ הנה,עד

 אותו שמו הארץ על ורותו ינר כל עוד ווא צדק וסועל תמים וצלך כיחסשי
 יכלתם כל יעשו י נ א ר ש 1ן כ ם ם ש 0 1 לקינ0פנפינה כתכתי וככרבבור
 אל האפת יתברר לעוור פעיר אתם נם לו תהיו כאשר ועתה לולמוכ
 לנפשו ישלחווצ ושרים סלך יטלוך לצדק והן בי, עולתה לא כי יר"ההקיסר
 קהלות נ-כ יעשו כאשר יעזרו רעוש את איש ננ9 כפשפט לכם תהיהוצרקה
 ככל שטכם אכרכה עברכם ואני סנלילותיכם, ח-ו כך לירי יבא אםאהרות
 ושלום. בפי תהלותיכם תפירעת

רם.
 וג-ל.. יצ,ו פהקהל פרמי אל הנ-ללכקשת
 האסור כבית חכוש צרפתי יוצרה כם-ה היקר כאנרות שבעתישמוע

 חסדך הטכת כ' ינידו ונבורותיך מעשיך ושכח לכ'ת ומברך סורהויאנה
 פאלקים ופעולתו אתו ושכרו הורך ככוד להרר אורה אני נם ע.ז ובאמתעטו
 אלקא רי ועכריה יהורי יולד ילר כי לכרכה, וראוי ישראל א:ש המיבכי

 וקותה לקופמ' כתכתי ולפוכתו לה' חנכי חפא לא ובכ-ז הוא כסים ונקידשפיא
 ככתכ ירי שלהעזי פרנה לרכני נם יריהם כעזרתה הצריקים ישלחו~פשי
 יעשה כמעוזו יחזיק עפו לעשות כשת יתפיר אשר כל כך ובין ע-ז,כקשה
 סלכר טאור ייפכ וחסר צדקה אוהבי ולכל לי ונם לו יעשה שלוםשלום

 ואורך לו הי יתן וכנור חן ישלם כארץ צריק הן השסים פן ה' מאתכ'
 שלופ. חיים. ושנותימים

רי*
 יצ-31(. ציויראל הפאל הר"ר האלוף ברכר ראשוןח.ם
 נשא האלוף על כתוכה ספר כסנלת פסיק רלא קלא יצא שמענוכי

-
 2. פ-א, ס" רצה1(
 יהודה נזבר ושס וקינ קסיט ס" האגרות שתי נם נכתכו ,ה ענ.. על2(

 ה י ר י כ ח וצןמש
 ,היב בעטרת נעטר בסאנטובה צץ,דאל רפאלבן

 הווי
 וטיד שנת תמלת



 ן וין
 ילעז דכה והזצאת מעלתו גלפי דברים ווה עיויראל רקאל קקו.הונעלה
 פעלת פאת הנ.ל האלוף ררש ררוש ולזאת תםלל עלאה לצר 1מליןעליו
 הכתכ כידו חנפצא כל על מתם חרם להטיל טאנטואה ושמה העיררכני
 כננד מ!דעה וטמך יצץ ענטין1( טהר*ר האלעש קם ואז סגלה, ואינוהנ-ל

 וה כדכר כשרים כלתי להיותם לגטור המלאכה עליהם לא כי ההםהרכנים
 כא כי וג-ל, ענשכן מהר'ר כשמוע ע*כ אשר ושמה אמר אשרלמכו!ז
 וכרושותו כידו כי אפד הניל הח-ם המלת מאתנו לררוש ציוידאלהאלוף
 אלות וכל ושפתא חים נרוי בנזרת נוזרים אנחנו ע-כ הנ-ל, המכתכהוא

 שעות כ-ר זפן שתיך הנ.ל כן ם ענ מוהרז על התורה כם' הנתוכותוקללות
 דג-ל ציידאל האלוף וצידרשנו ואהרי זאח, גזירתנו ידיעתו אחרטעל"ע
 ציוידיאל מה.ר האלוף אל הנזכ. פהלעו הפכתב או הכתכ ש-יאה כאיסןיעשה
 ואהר נפשו אות לכל ממנו העתקה לקחת ונם לו להראותו ויחוייכהנ-ל

 על אנחנו ונוזרים ענטכן טהר*י ליר להחזירו וטיי תיקש טחוייבשיעתיקנו
 אית 1ופילו ישחית ולא יקרעם שלא ושיהיה מי ישראל נר כל ועלהנ-ל
 ויעסרו יקוסו אלה רכינו וכל ההוא, אומינמיקי הכתנ טף אופן בשוםאחת
 הדין על כי ושופפ-י, טשפ יר.ה הרוכפ רוממת רצון ננר יהיו שלאבלכר
 ה'. ירא כנכר יכורך להם ושומע 1ין, יכנום השלום ועל האמתועל

 הש-ם. ממותן ]ם' הזה הדכר את תעשוןס'

ריא.
 הח-ם. לקול שסע שלא הגיאסיפ!י(אל
 פועל חרא כשעה ונשתומם שמענו אלינו הגיעו אשר ה-כריםע-פ

 לככני על עלתה ולא ממש כחדש בעינינו היה אשה האלה ביסיםסעלת
 הקדיש אשר דידיקאציאן נסצא ק'י ס.' לסעלה 13(; )סחש! 11 .סש)[1573
 יהודה ק1ל הנקרא הכחף על פרישו חבר סשל-סו רי בוידלאן; זלסןלו

 וכסוהר'ר אבי:דור כט;דר*ר האחים רצוראים ד:אתים זסנו פרנסילבקשוז

 15; א*ח ידצדה; קול )פתיחת סרואל יהודה סו-ה ודגאון ציוידאלרסאל
 בשנת בויניציאה אחד ססק פסנו גדפם ; 41( סוסקאטו ר-י תולדוהאשפעלברם,

 181!( פ' אות הטפרים אוצר ; 4211( )6193 אחים ב'ן היה אשר בעסקש.ם
 הניה בנו ידושע רי.ד. אנרת טסוף כנראה דג*ל פסק ספני י עלי1 ה!ציאוף:לי

 הנרשם 2125 בסיי .428, )8133 שנ*ד בויניציאה הנד"ט ערוך השלחןאת

 ח.א. ראה צעידאל סשפחת על כלום(. סצאתי לא 13בסח.א
 נם:ק הסעתיק אבל הבא בטי' אחת ופעם באגרתנו פעסים ג' עוד נוגרו(
 בלתי שסות הם וכולם ענמן וגם ענטכין ענשכין, להלאה והעתיקבקריאה
 וע-כ להם דוסה שם טצ"תי לא בספרים סחופש חפש אחיי ו:ם לינודעים

 לכוונו. ידעתילא
 נורליננו איש )10פ855(ל(( נראסיטו )0וחןפ5ח(ע( אשר _.א2(
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 האלופים מעל' רסכמית קול את בשמעך כי כמוך, דעת יודע מאתשיעשה
 הח"ם ע"ר מפה שלחו אשר השליח כושש כי כראותם אשר יצ-ומשם
 ווינו הלוו ש-ק יום כל ער הג"ל וא-ס תליית ומן האריכו המלנואשר
 חנרת עם בקהל קמת לך במ.כן ולנטע לחפטל רצו ולא יצץ ק-ק.בער

 מפה של ביר וברשית מעלה של ב"ד ברשות אמרת קול ובויסתאנשים
 לעצמה הח-ם את התרת נורה לארץ פרצת נורתנו ברית והטרת לימותר
 והעזת אסן, אחריך ענו לוה אצלך והמוכנש דגטויה ובזרועך הנרולבכוחך
 דשמעתתא צורתא רידעי דינא בי נגד הא כי אטקירותא לנהונ כואתלעשות
 הגיע אחר שתיקף עליך אנחנו טורים כי כואת אשמיעך וכעתכותך.
 אשר הסקום אל בב"ה פתפללים שהצבור בשעה שתלך לירך והכתב15
 הראיטונים רנריך כי תאמר נרול וכקול הנ.ל המעשה ביום שםעסרת
 ועומר חל עליך נם כי אתה טורה וג"ל והח-ם לכלום וחשונים ובמליםיפלו

 אשר החנורה שכני אנחנו ובמוחים וכלל בפרם לו לשמוע סוומןושאתה
 ויענו הווא במעם שענו האמן הכה נם יבמלו או אטן, יענו אתךנתחברו
 רע לעשותו ותמאן ואת תעשה לא ואם האחרונים, אלה רבריך עלאמן
 מכל ומונרל ומוחרם מנורה היותך טבארים מעתה אנחנו כיאיפו
 ושלוה והשקט בפח רבות ברכות תשמע שמוע ואם ישראל ערתקהל
 ושלומנ חיים ושנות ימים נאורך נפוכה ותאכלתראה

ריב.
 הנ-ל.נעסק
 ונאמנים כשרים ישרים מאנשים נאסנה ערות שלום. עישה אוהביורצון

 אונסמי כ.ח כ' יום פעלת פועל על ומעידים פנירים ןאלינו[ אליוהניעו
 הרנרים רוב ואחרי בקהל ]קמת( קמרו כי ווה בעינינו וצא .ופלא ענר הזההש-ם
 בירך היו אשר במכתבים החתונרם ]מאת[ ראית לך הניתן הכח מצר כיאסרת
 אותם קרעת ובכן אותם קורע אתה ציוידאל רפאל החר-ר ננר שטנהכותכי
 אנחנו ואין לט-כה מתאחה אינו וה וקרע ההיא הערה לעיני רכריךלפי

 כואת. לעשות ונשענת נפהת מי על וטנתך רעתך 0יף אל להניעיכולים
 שמוך לא ההסה . . . . . אמונה יריהם שיהיו ירך ר אליבא אסילוכי

 שחזר נעיניך יראה אם כי אמרו רק כרצונך בם לעשות נמור ופפרוןארון
 ורחקהו יקרכיהו ושמעשיו אותם לקרוע לך נתונה הרשות הרעים סמעשיונו

 ועליו אתו ונדפת חרפת אתה אם לקרעם תיכל האלה הרכרים ע-פואיך
 לכמה הנ-ל הנ-ל המכתנים נראות ארץ קצוי בכל ונלימה חרמה קילהרימת
 קימת ורעתך נפויה ירך עוד ע-ו ונוירה חרם שום נא בפרם אנשיםוכמה

 פיטע, חטאת על ומוסף כמתעתע נעינך ווגנו תככים ואיש רשעלהחויקו
 .ן3 .((ל[ 1598 שנ-ט בשנת היבנות ככתר סוכתר)וו(אווןן1(.והא(

 ריי:. בסי' נם נזכר אשר 28(,)סח.א
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 הפכתגים לקרוע שתוכל ער סכרתך לסי ודעים פפעשיו חוזר וההיחשכ
 לאנרתנו ככוד לחלוק לך היה הלא עור ואת ואמנם נעליהם, צווישפ
 ש1ם י1כל שלא יתירא נהומרא הש*ס למנחם י-ו נחים כתננו יהראשר
 אות לשנות או למחוק אפ או להשחית או לאבר לקרוע נע1לםארם
 נה ועור רג-ל ציויריאל האלוף ננר שיראו או שנראו מהמכתביםאחת

 משם האלסים רברבי נכירי כסה רנרינו את ויטלאו אחרינו נאו כישלישיה
 העשוינזפן

 תלית.
 ן נ או ר סהר-ר האלוף סהם שנים שהעירו כפו הח-ם

 פעולה כשפירה לשפור עליך ונורו חי'( וע יהווצ מהר.ר והאלוףירא1(
 זו לא אף וה ולא ההם המכתכים צר כשום להשחית או לקרועושלא
 עתה אתה אטרת, כאשר לקרוע ירך ותמלא לו לחשוש ראף לרנרמשבת
 חותנו ןי( א ס כ האלעש אסרת כי בעניניו נחמתנו ואת ואולם עשורמכלת
 אחרים אנשים וושנ6 נירך ועוסרים קיימים עריין אותם ראה כי אפראשר
 שמעתה אומרים אנחנו דצה וע-כ כהון איתי לא וחנל שלמים אותםראו

 שנא אחרי טעל-ע שלם יום וסן שתוך עור נל נרוי עליך חלומעכשיו
 הא4 בננות טהפפרים ברשותך אשר רטבתבים כל תקח לא וה כתבנולירך
 שני ביר אותם ותתן אותם ולקת לחוור אהר ניר אותפ נתת אם אוניל

 אל לרביאם סהק-ק שסשי שני ניר או יצז וקויפי( ארלי*( -האלופים
 כתננו אשר הסרר כפי אחר עש ולא כירו ויעמרו וצ"ל צרראלהאלקש
 רנים המכתנים יהיו שאם רהיינו ש'ם אלול א' סזם יצ'ו לק-קנאנרתנו

 אז סעפים הסכתבים יהיו אם ואולם שלם, אחר יום בירו מונחיםיווו
 שעית ארנעה רק בירו להחויקם ומן רגיל רפאל לכסוד-ר יהיה שלאינואר
 נמר אחרי אלא יתחילו לא השני פהנתנ שעות  והארכעה וכתנ כתכלכל
 מבתבים נירם יטצא שא1לי אחרים האנשים ואל הראשון, טהכתנ שעותר'

 הננו אשר שלנו נח.ם רנינו עליהפ נא כגר כי רנר לכתוכ לנו איןכרל
 תבא ועליו ישמע והשומע עלינו הפוטל כל ועשינו פרטיו, כל עםבתקפו
 כי כמוח לכנו נכון כי אליך נסתיחפ רנרנו הגיעו הנה ער טוכ.נרכות

-
 30. סח.א1(
 ער שלו סשנת בפאנטווה רב ן1חשץ2זו 8ט305 !0ט8ען58 ריאג(

 ; 1ן 140 1150 ראזענטהאל 69ן טח"א 618; צערנער ; 8~( 6290שט.נ
 )לרצאטו(. 7181

 2. ר'י, ס" ראה*(
 ט,, סף' 837, )תג'י 5ןז~נ סארלי סצליח בן שטאל הרב רצא*(

 4(.סת-א
 לערך היו אשר 5ט85~4 בשם חכסים שני נרשסים 1 1 צד בטח-א*(

 היאשון וכניאה טשה בן ושמואל שפואל ב! סשה והם בסאנטובא )1600(שרם
 שלנו. קאזיםדיא



 קרעת כי הרבר נכון אמת באולי אם ני כירך,  מונחים  1ורם חנז'המכתנים
 ובן' בה, שירובר ביום רא נסילתא הרין את ליתן אתה עתיר בפעלאווזם

 והיית ספום פניך ת2צא ואם ל%20ר הטעק2צים ת2צים כי נם2צנוקותה
 . . . וה2צ החיים עם עליון אל סברכותסוצקנ(

 השס"א. פיפם"ר ר'ויניציאה

ריג.
 צויראל. הנאוןבעסק
 סעל ובראשם בסנטווה אשר וקגק טעלת תסבבה לאוםיםעדת
 הפה אשר סעל' תלונת את כהילם. שלום יהי ווצכחרים וחכסיםאלופים
 והקו~ת הטכתבים ברבר ח*ס וריאלם נתבט אשר על 2צטענו עליטפלינים
 ססחיצתנו יצאנו ני באמור ציוראל רפאל כסוהר*ר האלוף בנירוף יצאוח2צר

 אסרים נשיב לא עתה ואנחט אלינג 0תיחפ בלתי במ1ם רברינולשלוח
 נאטר וה את אך סריבה, סירי יוצא שלום שיהא כונתנו ני ופרם פרפ כלעל
 נדול או קמן עסק ב%2ם נתפלמ ולא 2שלנו 2שאינו בנבול נננפנו לא 0עילםכי

 חכסים של נרולה כעיר נו2ש ורנר מנהיג נעוז חכם נכר או כ*ר בו שישכסקום
 תליט כי סה נחנו הזה וברכד סלה, עולם ער יכוננה אלקים סעל' כעירופופרים
 בקרב וצלכים טעכ*ת סני ון4 האלה הסנתבים הטחלוקת טרא2שית מאז אם ניעליט
 פחשים והיינו אחת אות אפילו לנתוב ירנו ווה לא העכורה ע-ו, נפתהוירכם
 מורעות וטכח מננר עמרתם אתפ אם אסנם הואת, הטצוה עליכםועוובים
 לשאת לנשת האלומים יוכלו לא יצץ 11( ש י ם ר נ ר ש א טהר.ר מסרא2שר

 או בעולם, שלום לויכות סכבה ואין ונערה אש ]תרוהק[ תרעה טים)לשפת(
 2צלום ולררוף הוערה כבור על לו1פ כחייביס בעינינו ונהי צרקה סעיללב2צט
 וצא הגיל אשר מהר,ר כי וכ*ש כ*ש הדךם, להפיל השואל לבקשתגעתרט
 לו לרין פפולים סשם הישיבה בני סעל' כי אטר פרפי כתכו עופנופיה
 איזה ונם טלוים4( ששה בו 2צי2צ קפן וצער מבני ובן שנאהמחסת
 שהיה מה ני ודואות עיניכם ה ערת קהל ועתה אותו ששונאיםיחירים
 הצ(תם לא ו0רוע עלינו לדוזרעם קטתם ואיה ובאסונה לש*ש וצאנבר
 נקהלנו נם אם כי לבר בקהלכם היתה לא נזרתט כי ועור ההיא,בעת
 הח-ס בל כדרך מבנץ שם י0צא מאשר יגיע דברט אשך טקום ובכלוה

 לעשותו ב" כל כיד רושות כוה ורבר נו המכוון לאור להוציא לנרהנעשה
 ופשפמ כצרק פה יהי רעתנו לפי לפחות יכל ארם ואין והשורה הדיןע-פ

 טץ י.א חי1ב ע.פ41
 רי*א. בסי' הנוכר ורצא נרסיטו צ.ל ו, ש י ס ר נ'(
 בו שת1ם פלוים והששה בריבית טעות סלוה אשר ר' היה כ.ראהש(
אוסנותס.
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 להושתרר 1לא יצאנו'( ולהנערה לחלק לא כי אלקים יורע נינתעוררנו
 להמם ושחלוקת ואפלת חשך מפמוני ולנלות ולתורתו ה' לכנור רקח'ו

 לתכלית מכוונים כולם אצלנו כמומים ומעפים שונות למבות וע'כולאנרם,
 ועוטר תלוי שנהיה מםכימים אמ וכן הדכקיםש( כין ריוח לתת ראינופונ
 כך וכין זאת על אליכם שנית רנרינו נא עד שלחנו אשר רג"להח'ם

 טרעיתו צאן עמו מכל המרינות ונלי ימים שאון להשנית חי לאללאלקים
 שלום. מכת וע~נו עליכם ושרושישקום

ר*וש*
 הג'ל. הנאון נעמקעיד

 רננות. נשפתי פד~ללים והמרינות מלכיםמנלות
 הנאון*( ויני(מאה פה שנית נא כאשר מחדשצ ונינו ראתה כלהן

 מרסרבריפ מצאתדו אשר רש,5אה טכ5*( וננון ר 1 ד ם ט רפדוצים דנדינ5
 זאת כל ואחר נמראה ולהשכיל נדנד להנין לנננו אל ונתנמ ועעהעליו
 וצא נרור כי ואומרים מנארים חים ואנחמ ]1[ ר נ ת ת נ ש ה שקפהנחה

 עתק וגז' הנאון על ושרונרים הפכתנים כי פפק עוום כלי אצלנוכשמש
 נכונים פעמים וכמה מכטה ואין עמל ורהבם פזויפים הנם הנה ובוזננאת(
 כהנאון ומקרם כמאז נתמת~ן מחזיק שורנו ממנו אחר כל האלה הרבריםוופ

 משנים מעאו ואת מצאו את ירענו כי צרק ופועל תמים הולךציויראל
 כקרבו אל תורת כי נו נמצא לא ועולה כתננו, כאשר היום ערקרמוניות

 אך זה עזר ולרון עצמו על החמיר אשר וכל כהלנה נתורה המוריםומן
 כי כררכו ירין ירין יורה ויורה הזה הצער מעליו ימיר ומעתה היאלמותר
 ילפתו עילותם ורססרם כשעריפ טרע וצדקתו לישרים אור נחושךזרה

 ינון, שמו ש0ש ולפני ישנה נלננון כארז יפרח כתמר תיאאורוותם
-

 הנאת. לחלק הבערה וב ה' ססחים עיפ1(
 הדבקים. בין ריחץ שיתן עיב ט-ו ברכות'(
 ציויראל. דצאון אל כוון3(
 בל. ונבין ססורר צ'ל אולי כל, ם ונכון ר 1 ר ס ם*(




