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ו*עגדנ
 לימודייהדותורוחאתר חשירתאוצר
 ww.daat.ac.il צח י תמל1
 )די*רומם'(. האדומים מן עזריהר' ב 1 י סב "חי

 רבת.היחש, ממשפחה איטליה, במנטובה, נולד הזה החריף והמבקר הגדולהחכם
 על וידע וחכמה תורה הרנה בנעוויו למד הוא של*ח. בשנת זימת וע"ד או רע*גבשנת
 הגדולת חכמתו את יון, שפת וגם ואיטלקית, לטינה לשון גם ענר, שפת מלבדבורין,

 הערך רב בספרו לנו חשף אומות.העולפ וחכמי ישראל חכמי בספרי הנפלאהובקיאותו
 שונים' ובענינים ישראך ימי בדברי חריפה בבקורת חקירות מכיל הוה הפפר עינים'."מאור

 אומות* ולהדמי ישראל לחכמי לעינים היו ובקרותיו וחקירותיו ישראל, בחכמתהנוגעים
 והרבנים ישראל, במהנה גדול סער היה הספר הקים בדורו ואולם הוה, היום ערהעולם
 הס' את החרים עווך', הישלחן מחגר קארו, יוסף )ו' הרם מיטבע עליו הוציאוההוד'ם
 הוא גם מפראג ומהר'ל מותו, לפני אחדים ימים לאור, יצא כאשר תכף עינים""מאור
 בו(. לקראאסר

 נמרץ נהיר, בסנטן כתובים וטחקריו אשפיע, חרוץ סופר גם היה האדומים מןר"ע
 אבל כחו נסה ושירים במליצות גם ההיא. בעת המחקרית בספרות דוגמתו שאיןוחריף,

 על שכתב אלהים' *קול ממאמרו דוגמאות בזה נביא אנחנו - זה, במקצוע הצליחלא
 של'א, בשנת טירטרה בעיר "חית 1 ע רח

 אלהים"."קול
 כסלו, לחדש עשר שבעה השרון,יום
 אלפים חטשת שנת לטבימבר, עשרקומונה
 כפ* ליצירה ושלשים ואחת סאותושלש

 לשעה קרוב הששי יום שפוזרתו לילהחשבוננו,
 עלי בתנומות האדם בני הטצא עתהעשירית,
 נדוץ רעש קול פתאום נפתע נשמעסשננ,
 אשר שעה, עשירית כחצי נמשך טאדוחזק
 נם אלה בדורותינו נהיה לא באסונהכמוהו
 עד שנים סטאות עליו לנו ספרו לאאנותינו
 הנשמעת והבעתה תקול מהמית ולבדהנה.
 הרעמים היו הנה השמים, רקיע פניעל

 ומתנודדים, נקשן לדא דא הנבוזזומרזבי
 ?( ישמע לא חרש טסי השומע כל כי,באופן

 ההפך בקרבו, יחיל ולבו אוניו שתיתצילנה

 האדמה כי אליו מהתראות כיגע בלהותעליו
 והנה בה. ויושבי תבל שממה, אזתשאה
 הארם יחשוב והשעמום התרדמה ביןבתחלה
 אבדון עד אש, להב ההיא הבהלההיות
 כי ; ארץ ינמא ברגז אשר רעם אותאכל,
 ברנש אשר עד הוא, מה בראשיתו ידעולא

 מתהת, מוצע ומשכב ערש בכל והרעדההנדנוד
 הלא הוה הנרול הסער כי התורע בחושואז
 והאיש ממקומה. ארץ הסרניו הזק רעשהוא
 הנרוץ האל את ויברך יעריץ בו רוחאשר
 לו והתחולל דום עולמו, טלא כחו זואשר
 כן ויהי לנה והוגם טזעפו תבל יעסירכי

 הקולות פרטן חדלו מעפ עוד כיבאמת,
 האלהים שב לא אך ; שקפה לשעתהוחארץ
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 עד טאז מ לבת, על עלה כאשר אפוסהוק
 טתעיר עת אחר עת הקרקע היה הבוקראור

 נוע ומרמים לרנונים מתחת ושאוללהתגעש,
 על עטרו רבים כי באופן ; לההנודדתנוע
 בשלש הורנשו אשר קמנים רעשיםמספר
 ומעלה. עשר משמנה היו כי ויעירו ההנה,שעות
 ממעון נעור סמק בלי אדם כל כן עלאשר

 הממה מעל בנים על ואם אב ויקומוטשכבו,
 ומהד רעדה עת כי בעיר, יהיה מהלראות
 מחמת והנה ידים. וחבוק מנוחה עת לאהיא,
 כמה הננוח מעל נהרסו האמור הראשוןהרעש
 וגבוה. תלול שהוא כל ומעלי-עשן,תלפיות
 מסובבים יעהו את איש בהביר העםוישכימו
 ולדנר הממילת את לראות וברחובות,בעיר

 עודם בארון. היה אשר הסופת עלבמקהלות
 תשע השעה ער רר הששי סם והיוםמדברים
 בשעת וכן בינוני אחר רעש ויהיעשרה/
 לליל הראשונה בשעה נם ועשוים*שתים

 רעשים כלם סטנו, השניה ובשעהשבת-קדש
 אך בקרבו, אנוש כל לבב וטרניזיםמבהילים

 ויהי זכרנו. אשר הראשון וחרדת כזעםלא
 ההוא, הנורא השבת ליל השלישיתבשעה

 חזק אהר רעש מר הוה המחוז יושבי אלסר
 שעה, עשירית כחצי הוא נם נמשך אשרמאד,

 הבתים ומכה חומות ומשבר בניניםמפרק
 האמש טרעש הרנה יותר ובקיעיםרסיסים
 על הקול גבר ההוא ביאשון אשרהקודמת,
 הקול. על הנדמד מאד נבר ובזההנדנוד,
 אל הארץ את להניע תכונתו שטר לאוהנה
 ממערב ושוב רצוא אם כי לבד, אהדעבר

 כמצווה לצפון, הדרום מן כן ואדרלמזרח
 והוא הארץ, ושאית ההשחתה להרבותועושה
 פירר'ה הנדולה העיר פה הרבה אשרבאמת
 בניניה שהיו מה כל כי ופרצים*הריסות

 במקצועות נמצאו אשר ובפרט ונכדים,חזקים
 וצנה מנן בלי פנה, לראש והמבואותהשוקים
 רבו ומהזיקם, אליהם טתהבר אחר ביתשל
 לחרדת הארין ותהי והטפולות הבקעיםבכלם
 זקן ועד מנער פירר*ה עם כל אזאלהים.
 הספונים, מבתיהם לנוס ונחפזו מאד,נבהלו
 רעה, אם היא הסובה והוטה קורה כלומצל
 ביתן כל ובננות בחוצות השמים תחתאל
 קנינם ואת רכושם את ויעזבו יטצאו.אשר

 יפלו פן אחזתם רעדה כי ונטושים,רפושים
 ליותר קרה כאשר פתאום הבתיםעליהם
 לא כי שם, זעיר שם, זעיר העיר בג*משנעים
 כרנע. קבריהם בתיהם ונעשו המלפ מהריכלו
 כנאת, לעת עמו פשע האלהים ישא לאוטה
 נפש לפקוח הנה לה', שבת או היות עםאשר
 נצחי לעבירתו נכונים הנופים אתולהציל
 עם ושמלותם בחיקם, ילדיהם את לקחורבים
 או ונר שכסם, על צרורות כיהם, מצהרבה
 הקדש בין הבדיל ~י בידם לרנליהםאבוקה
 מוער בפירצה ה' אז שכח כאלו החול,ובין

 אל בגוים נידרים בחפזה ללכת ויצאוושבת,
 לתאוה אשר המקום כל אל או העיררחובות
 ישע להם וזה וגרר, בנין סכל נפ-רינקשו,
 על אז נכה קורתם בצל שנתם תחת ביוחפץ,
 הפחד אמנה נם בלילה. וירה נורא קרהראשם
 הגדול הטורא בעיך למצער כמעם היההזה
 עבר לא מעולם יען הלילה, כל התסידאשר
 תמיד וכאלו האיץ, התגעש בלי שעה רביעבו

 כי עד מראים, רעשים לחדש יעירומוסדותיה
 אשר והבינונים הקמנים הרעשים לספורחדלו
 בטספים רבו כי ההוא, הלילה בטשךהיו

 האלה הרעשים שני והנה ומעלה.מחמשים
 שכת-קדש, וליל ששי ליל מאד עצמואשר

 ארץ, ושוכני ררך מעובדי שהתאמת מהלפי
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 טשך הטהקר בעלי לב חכטי כדבריהורגשו
 ; מילאנ'1 עד פיסר'ו העיר מקצה מילטאתים

 בשום השהיתו ולא הרעו לא זה כלועם
 כן אחרי קולם עוד נשמע לא נםמקום,
 כעשרה ותחומיה בפירר.ה רק עקרי,באופן
 רעשים הביעו ליום יום בי לה. סביבמילין

 הנדולים: עם הקמנים ועשרים, עשרהמבהילים
 סביב רבים בלילה, ה*1 ועקריהם רובםאכן

 וממנה התשיעית, בשעה מהמה ויותרלהצות
 אנשים טהרבה וכבר בקר. לפנות ער כןנם

 יותר נמנו הזאת, לחלחלה לבם שתואשר
 בין תמיד בם אשר רציפים לילותטעשרה
 עקרי, רעש הורנש לעשירית התשיעיתהשעה
 ולא ההוא המועד עליו קרא האלהיםכאלו
 אחרי המבהילים הרעשים הכלל; זהיעבור.
 הלילה מחצות היו ותזכרנה הראשוניםהשנים
 - - - השחר עלותעד

 הספור על ועמד הכא כל דעתולמען
 טן הארץ עם כל נמלפו ואנה איךהזה

 הרעשים שני אח- כי ירע ו האלההמהפכות
 זה אך כי האדם בני בראות שאמרנו,החזקים
 יצאו רבים כקרבם, הלל ולבם נמשךחלי
 לנור ביתם, ילירי וכל הם ותחומיה העירמן

 עשר חמשה משך רחוקות עירות אובכפרים
 הרעש. היה עליהם לא אשר מיל עשריםאו

 בקשו נרוי, להרחיק רצו לא אשרורבים
 אינה לה חוצה מעפ או העיר בתוךלהם
 ושם ופרדסים גנות או גדולה חצר שלטפלט
 המוב כמי שטוח להם וישפתו אהליםהפו

 טיווחים לעליות הכהן יבקר לאשיוכלו.
 כי ההמרה, שכיות עם להיכלות בעמיווכעל
 ומלונה שלטה, כיריעות לכל א? הס קדראהלי

 אשר הנהר שפת על להם שנרו הביםאלה.
 תופשי בעליהן עם ודוניאות ספינות לעירמננב
 קבע לדירת ביתם 'נם עם בתוכן וינורומשופ,
 תמיר יבקש תנונה איש וכל ובלילה.ביום

 האמנה כי טרעיו, אחוזת אל במשמרלהאסף
 פן סכנה, - פתאום ברעש לברר האדםהטצא
 זה קרה וכבר לאבן. ויהי בקרבו ימותלבו

 התהלהלו לשעתן, מתו לא אם אשרלרבים
 תמו ימים ובקרב למשכב נפלו כיבאופן
 יעשה הזולת אל ההתחברות עם אךלנוע.
 ולאחיו ירהבו רעהו את איש כי מדחה,לצרה
 זה לענין נם עליך. לבך יפול אל חזקיאמד!
 אשר רשום נסיון בפרט מספר אחדללא
 הוא, הן ראוהו. זולתי רבים וכן בעיני,ראיתי

 חמת ספני לזו ה' הוכיח אשר הכבודהכי
 "SS נפל לבה האלה, והפחדיםהטצוקות
 עד לירקון פניה ונהפכו נעכז, דמהבקרבה,
 ישניתו; אליה רואיא וכל זהב, כנציבהיותה

 אל התאוה עליה גברה אחדים לימיםויהי
 המעמים, ברוב האוכל לעת כי באופןהמלח,
 רב במלח פת ולפתן, בשר או נזיד כלתחת

 רואים, לעיני אם לכת בהצנע אםתאכל,
 האות בא והנה מלך. כמעדני מעמו להוהיה
 ה' שם מהולל יען לה, שעמדה היאכי

 פניה כי ער לאיתנה, אחרת תרופה בלישבה
 תעירה ראתה ועין עור, לה חץ לאהנזעמים

 סדי וחזק הולך היה פניה ואור בריאותהכי
 ויה* וחסור; הלוך ההיא המשונה התאוההיות
 מעשה את ראה תנונה איש עתהלנס.

 הרפואה כזאת היתה הן הפבע, מסתריהאלהים,
  ואיפוק"ראמי9 איסקולאפ'יאו רוח עלעולה
 שעלה הנאריתי ואירו הרע המלח קימוראולי

 לה מפג נדהה כעוכריה, והיה הארץ מן ן טזליהם על ושטה בצורה, כעירנטקשה
 אל בחסד וחיא זה, את ואבד זה בא הפוב: ; אחרית על לשדי חפץ מה יראו אשרירחמו,
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 ברפואת אלישע נם אם עדע ומישטעה,
 אך כמיהה דרך אל מה באומן נמההמים
 אדון חכמת את כמכלותנו טחפשנעזיב

 ותהלה, חקירה כל על המרומםהנפלאות

 כל הנה  הבלל. על וללמד סמורנו אלוניטיב
 ונסרים מחצלאות סחורתו או היתה  אשרהאיש
 בניו ואיטרי אשריהו למכוך, הכשר דברוכל

 נתקר יען הה עשרתי, אך יאמר כיאחריו,
 אותם, הקונים מרוב ויותר תלוו חד עלשערם

 ליטבת, ומלונות אוהלים לו איש מהםלהמות

 או נימות השמים תחת אל הביאו רביםנס
 עליו המתעמקים עם עצטו תוקע זהחביות,
 ויכי'טם וקנינם הפמס, לתוך 11ה הדוד,לתוך
 שומר עם או כאמשר, סנורים בבתיהםעזבו

 הנה כי ממנול, אלוה ולחפץ לנםקשואים
 בגללה להשליך ועת מאד נפשו את לשמורעת
 שיעמור אים לכל דיו כאבנים,  הכסףאת
 זעם, יעבור עד עור בעדלהגן

 מבחירי רבים שם תסיר יזכר טובועל
 אב השר כמו פירר"ה, קיק פרנסיעמנו

 של בנו בן אביבנאל, יצחק דוןלאביונים
 מאד המהולל והשוע עדן, נוחו הגדולהמחבר
 נעמנים נסעי אליו והקרובים פאנו, אישיצחק
 זיל ברכיה יצחק הנשיא בני דורנומנולת
 והנדיבות ההיל באנשי שמם נדל ואשרמפאנו,
 איש שלמה  והריר וונאלי, ואהר, הלוייוסף

 ראשית מנקובי סגולה יחידי וכן ,מודינה
 הספ-רים, קדוש קהל ה' בעםהטתנדבים
 נדיב וכל הם כי אמן, טאלהי כלםיתברכו
 בארוזת או בביתם להם נמצא אשר בלחם,לב

 טקום כל או נעול ונן נדופה חצרנהלתם
 לכל צדק שערי פתחו ירים, רהבהם'טתמר

 לו ויתנו עשיר, ואם דל אם אליהם,הנם
 איו כי אופז לטבח וי'נ-"1 מיעטחח8

 נפש ממאה אליו נאספו לא אשי מהםאיש
 בצרה כי סחרחר כלס לב היגח ועםומעלה,
 על מלפקח נטנעו לא הנה הטה, גםגדולה
 ולהם בר יהמרו שלא והאביוניםהעניים
 ולאשר שלנ לצנת הרבה, ועצים ואשומזון
 והכל אתם, ולצאצאיהם להם יבשלו אויאפו
 כי אם נועם, ואמרי מאירות בפניםתמיר

 לאורך שכמם על היתה הזאתהמעמסה
 בין וכן רבו. כמו אליהם הפליטים ורבוימים

 והצריהם ורחובותיה העיר חוצות כלהנוצרים
 טלאים היו טוקף, או פרוז ופרדס, קרפףוכל

 'הד בסתרם להתלונן ומכות וצריפיםאהלים
 לענייהם נתנו פזרו המה ונם ואביון.עשיר
 כלשונו ועם עם לכל עת כי ידו, כמתנתאיש
 צדקו לפניו ולהוליך האלהים אתלררוש
 למשפט, אמוא תחשוב נמש, ופדיוןלכופר

 ונשים הפף עד כלם בל הדבקים היהודיםכי
 צרה, בעת לנדור אבינו הזקן דרךשמרו

 צומות פעם על פעם הקדוש הקהלויקראו

 המפולת* ועל הזועות על קדמונעוכסדרי
 והתפללו צמו ורחוקות קיובות רבות בעריםוכן

 הערה על האלהים מאת תחנה רצוןלהפיק
 לרחמים היו צויכים כי פירר'ה, פהא.2ר
 ויפי ; ובית עיר לשמור יטל לבדו יתברך,והוא,
 היטים בנף הבתים דירת היות עם כילנם,
 ואשר שנהיו ההריסות מפני  רבה סכנההאלה
 שומר כל כי באופן שתהיינה, האדם בנייחתו
 טעולם הנה בהמה, לעמוד מהאריך ירחקנפשו
 בתי עשרת טבל באחר התמיד במללא

 פה לאלהינו אשר מעט ומקדשהתפלה
 ומרקים בבקעים  לקו הם נם כי אמתפ*רריה,

  האגשים  שיסוגו  בחיפן  ל3  אך , לתקין,היצרכי
 יהיה ברוך גם ובקי. ערב בתוכםמהתפלל
 אשר הרב תמפולת בכל כי נצח, עראלהינו

4 ג* 4י י"1  1 
4* . 
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 יאמרו רואע בה דורך כל כי ער בע"רנהיה
 ישראל בני מכל וראשך,-הנה רנליך שטורלו!
 רגלן כף בסדרך אחד עד לקה ולא טתלא
 וההוצאות, הנזקים באצבע לקו כלם כיאפם
 ועצמו רבו כערנו ואיש לאיש אטנהאשר
למעיה.

 אשלם אשירה, אנכי ישעי לאלהיואנכי
 נמלניו אשר בל כעל הנדולים, לחמריותודות
 עטי לעשות כבר שהפליא מה סכל לברכי

 המשהית המלאך טנף שכ"ז שנת אותיבהוציאו
 הגדול ברעש הנה בולונ'יאה, קדושבקהל
 שבת-קדש ליל השלישית בשעה היהאשר
 נו אשר ההדר על הננ נפל שזכיתי,הנורא

 הלבנים ורוב וילדינו, אשתי עם מתגוררהייתי
 נהרסו, עצמו משכבי על נפלו אשרוהעצים

 כמנהגנו, ההוא בחדר אז נמצאנו אם כיבאופן

 ספק נלי היה קימה, זמן הן שניבה זמןהן
 נותרה לא ושלום, חס ונשמה, טחון כלנו אתכותת
 סעיר טובות לחייבים הנוטל אולם טמנהבאחד
 הרעש בהרגישנו סלפנים אחת שעה רוחיאת

 בהרתי או כי כאמור, עליו קרם אשרהבינוס,
 למפה. אשר נשואה בתי הרר אל כלנושנרד
 ער ונצלנו, הרעה דבקתנו לא ה' ברוךושם
 נודרים זולתנו ככל אנחנו נם היינו בן אחריכ'
 האטומו פאנו איש יצחק הנדיב גם ואנה,אנה

 הכבודה עם הנוכר הנורא השבת לילבהמצאו
 ואחרים זיתים, שתילי ילדיו ותשעהאשתו
  הנה כטנהנ, לאיט מניב בהדרו הביתמכני

 ההוא הלילה '. .בתהלת שהיה. הראשוןהרעש
 רק החרר. תוך אל כלו הגג את כיגעהפיל
 האש סביבות מושבם טקום על הסוכךהחלק
 ולקול כרנע, בידו סמך ה' כי נפל, ולאנשמר
 רנה גנניה שבר בצעקת כולם קמו כזאתהטולה
 אחר. חדר אל נפשם על להמלפוימהרו
 אל הננ יתר נפל ה-ח.קו לא יצאו הםויחי

 ההוא החדר טן קצת נפחת נם החדר,שאוית
 שמה, שהו מעט עוד אם כי באופןלמטה,
 ח-ו היה ולא נפשם רומה שכנה הפניםלכל
 דברים הם אפוא אלה שורש* מהםנשאר
 ולהודות ספר ועל לב על זכיון לכתבםראוים
 וכן פלא. עושה תהלות נורא ה' לשםעליהם
 כאלה פלאים נעשו עמנו טבני אחריםלרבים
 ה', ויצילם ולמות בינם כפשע היהאשר

 ורעת ונפש. לב בכל וער לעולםהמבורך
 אשר האלה  הבהלות בנלל כי נקל,לגנון
 הריסת נזקי מסל לבר  כאמור, ימיםהאייכו
 לרבים רבים נכסים תמו ספו ושבריהםהבתים
 נשברו שונים מכלים ונלים הארץ,מעמי
 לעזור והסמיכות והסוסים המבלים ושכרואבדו,
 נדל זולתו, או ברכוש אם המנוס, אלבחפזה
 אם עד הרבה חטאתי בעניי אני ונםלהפליא,

 נאמן בשחק צד הכל עם ונבהלתי,זכרתי
 ואמרתי למאוסה, נמשי דאגה לא כיעלי

 חזיתי זו אשר אחרי עוניתי כי לי טובבלבי:
 איטר אלהינו, נבורות מאלה ניום לספרוזכיתי
 - - -  תהללנו. לעד הנשטהכל

דעת
 ורוח  יהדות  לימודיאי
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