א*

סכונד המככד ושלום,
( )101. 18האהנה תסיד תוכר ותסיד תוקד ולא תככהואילםכיותר
רשעסה ניכר נערן חדוה חדוהי) תונלנה נושסחות וניל רקדיאות
קורא
מבושר פוכע'כיצאתילקראתך אדוני לשהר פניך הגעיסים הכין לך הדרך
סרכנווזיך י,שועה לנא אצלנו להימז עטנו ליום אשי הנכלנו ליוםחתונתי
וושסחת לני אשי כו ידוכר מכ אהל נכדתש) שת" עם כן גילה הכחור
כטהר יוםפוכ כהן*)יצ'1שיויהיום הששי*) שסונהלירחאלולהורל סרשת

קיל

 )1בראשית רבה פ' כ'ז .השתטש בלשק וה נם בסי' ט' (ר,ומעי,)4 ,
 )1נכרתי ויל בת אחומו או בת אחי 1לא בת בנו או בת בתו,
ונשזקה טלה זו פןאיטלקית מ*0ק5מ ,ש"צ לה לכ שתי ה1צראות
בטובן
חה נטצאת הסלה גכר באנרת פ"ג שחתם שם בכתנו לאחי אביו ,נכרו' יבאגימ
קעי אסר בכתב רגאוןי
ץ "לאחר טניני או נכרי' ,ומפהיש אטר בעל שרת
יעקב לבית הלף ריש ס" כ,נ :נכר 1בן א חיו ,וער העם החה טשתסשים
בני איטאליא בפלה זו נוזראה  11כמן רסש*נ שקרא לריא"ם נכר דוב אבטליק
ממוינא (תלרות נדהק "צראל אות א' סי' ס-ה ,כפו שקרא את עצש ריא'ם
בס" פ"ב הנ'ל) ורילשריא בןאהיו ,ליבאתיטש פביא בססרו .רבי ייצרה אריה
פתינא' ערגצאה שניה נויארק תרם-א) צר  5רברי רמשץ הניל ועושה פיסן
שאלה אחר טלת נכר ואני עושה שאלהעל שאלמי .ליבאורטש שנה נם בשם
הרב אשר הקרי!ש לו טפרו ,כי טעולם לא קרא ייא'ם שטו בלה'ק סורינא
מ אם טטיעא בטןבספת פרבר יהודה .בספרו נלות יהורה בסן פי
אריה ועספח א*ו ועתמגשברי" א' טטיעא בנתדי (השתטש בסלה ע כטקם
8ט 0טז6מ1ן 65פא פמשט40ת מסם] וכן חהםנם בטפרו
שלנו)
האיטלקי ן)1א ,ובעירוש אסר בח" ידגרה :אני חאםעצטי בנוצרי ליאון סודיגא
רא ויניציאה ולא רא טודינא מיעטץ , 1-מ ), 141.נ)
 )3יופ טוב כיץ הממא לאור ספר עולת שבת בויניציא בשנת שנץ
(אוצר הפפרים אווז ע'  ,162תג'י  ,162סי' סי ):ואת 4רצא הכהן רצוכרכאן.
*) הסנדג ר4שוט היה לעשות נשואי בתולה ביום ר' או ביום ו' (טורינא,
(וינהציאה שצ'ב) נמצא
ריטיוכו' ,רוצאה ב' ,צר  ,)89ובשרת יעקב לבית
בסי' פ'ב שהאשכנוים עשו רגשואין נפ באלמנה ביום ו' וויל טעשה שאירע
1בויניציאה! שבחמי אתר 3שא אלטנה ועשה רגישואין ביום ו' כפי טנהנם

הא"

ל"מ

פאממש,י

היוי

כי יקה איש אשה )1במול מוכ צומח ועולה אתן היום התא וצקבע אל
שנינו לששון וניל ,ואני וושא וששיעה נא ומחלים פניו בא יבא בדנה
לשמוח עמנו ואצלת מהידך ע4נו ,וכבוד והדר תעמרנו ,עינינו מיחלות
סצפות ליום בואו ,ולסה למ רוכ רנריםבקרה והשתהויה נצא מלסניו וידר
ה' משנכ לו למלאות משאלות לבו הפוב ברוב שלום.
ויניציאה פ* בי יברכך ה' אלהיך בבל אשר תעשה )8השרז.

ב.

קדובי אשר בו אתסאר שלום.
להיות כל איש נכסף להתכבד בהברת אוהביו ובפרם בהיות האהבה

והקורנה נצמדים יחד ,כאשר הסה נימתימ טאן מקדם ,אבא בנבודות התחמת
והבקשות אליך ארוני נפשי אשא לערם לדרך פעמיך להיות סה לעם
דגוער להכר את אהלי עם האשה אשר הוכיח ה' לי שיהיה במו'ם ליום
ה' אלול הע.ל רהיינו יום ו' פרשת ולקחת לך לאשו )4קול ששון ושמחה
קול קורא לאדוני נא ינא נרנה לשטח נשמתת נילי ?חדות לני פונה
נפולה כהיותו נצב על ראש הקרואים .ובחסדו במחתי אל יבישני ספברי.

נ*

יקר מהכסה ומככוד ישלום!
נכ1ל שסנו בל יעטרון בעו'ה הגשואין שלי יחד עם וצפת נכרתי
מכ-ת )4עם הנהור י*מ יצ' 1יום הששי..ה' לירה אלול הע-ל פ'כי יקח איש
לסהר ביום שבת בא בבית הכנסת סליואנסינו וכו' .כן היה המנה :סשנים
קרסוניות כר4ייות שו'ם (ט 2חטטח2טחזטשחטטטנ טו(] ,טן*5)11א)0א
 1904חוהט-1438, 8ע 134ח0ץ 5וחז70ע טחט זט?"ק2, 5חו)548
ובאסת באו יהודיס אשכנוים בסספר נדול לארק ציטאליא אחוי נרוש סננצ*
בשנת רכ.ר ובכלל בסאה השלישית לאלף הששי ,הרסקש סרר קרושין.באישון
לילה בליל שבה בשעה וטחצה בלילומ וסספר הסעשה והסבה אשר הכרקקעע
,
ה ואסר על הבתלה המל חל :גם כעצ אמה ביום בהינוסה כדרך

י

הבתולות (%ףה הרסזא פ.קכץ"
 .על סצבת קברת 'זיהן 6צאטו כתב
ריא-ס :אעו ע~ה אל החלקים עם ף בהכ:סת כלה ר כסלו העש'ה (בערלער,
לחות אבמםסי  )8וכתנתו כעץע להבנסת 'שבת סלכתא ,ואה 4נמצא בלשק
זה נס רסז לטנהב הרר להכמם הכשת בעם ו :ראה
:צף ס" קמר.
 )1פרשת כי תצא (רברים כ-ר
*) פויפת ראה .אסנם לא גסצא פ:צק זה 'שם בצורה א (ראה רד כ-ד
 1"1זש.ו) ,ע"כ נ*ל שהנ'ל וברכך דף*1ל .ומ' (י"ןיעז).
*) פ" כי וזצא (דברים כ*אי"ו).
'
ד
 )4סב.ת ר.ת סנשים באהל תברך (שופטים כ.ר).

א".

עי

אשהי) ואל מי טקדושיס אסנה בכל לב ובכל נפש סקרונימ ויודעי שסס
לבא לכבדנו ננד זקני עטנו ,טטך אדוני אשר עלית על כלנהוהן נביר
שטתיך בראש בלם והבוור נפע שעשועים הבן יקירלך ,על יחרו יהיה
תם-ם ואני עכדך לשהר פניך נכל עוז ותעצוטותלכנדני ליום הנועדדג*ל
אתה ובנך יצץ לראות כשטחת לבנו ווייתם לע אורה ושטהה וששוןויקר
אל יעככ שום דכר את תפלתנו טלרש1קכל נרה5ים ורצון ,כי בכש אלה
אטרו לא ישרת האדם רק בעמל טעמ*) ובל עמק ישכות וינפש עדנו14כם
אל ר6קום הזה .ונם אנו נתפלל לה' לתת לנם שארית נארץ ולהחיווז
לכם לאורך ימים ושנות היים ושלום.
ויניצףאה יו 6ר פרי ועברתם את הירדןי) השנ*ז.
וא*

י

אשה יראת ד' היא תתהלל שלום
קול אוטר קרא 'וצא טנימתינולקרואכלם נשם ההקיוניםוהטיודעים
הצאצאים והצפיעות )4על יום טשתה ורנה ושפחה כי קנעגו יוםהופתיעם
האשה אשר נתגהלי עזר כנגדי ליום ו' ח' להודש אלול הע*ל שיהיה
לפז.פ ברצון שכני סנה )6וכו ניום יהרו יהיו תמים נשואי נכדתי ענ-ף)
עשכ טצד שנינו שאלתמ יבוגו לפני טעיכ לבא אצלינו להיות עמנו ביום
הנוכר להבדיל שסהתגו נזרו פגיך ולהנות טן חפוב אשר יימיכ ה' לנו
כטשפפ נני הטשפחה ואל תפנעי טהל אלינו טםבת טה שיהיה כי כיום
מונה גוףה כמוכ ויימיב ה' למובים.....
עוד טכתנים כאלה גףראים לשטחה זו עד פימן כ' . 5 6וסש.

ו;.

להשר כם'ר יוסף מפאנף).
שר וכדול בישראל שלוםן
צדקת תסים תישר דרכי לבא כיום לנלות און יקר תפארתנרולתי,
*) סתלא בפוסיה דאינשי ביסי הסהבר .אולי צ*ל לא י ש סה הארם
רק בעסל סעט,
 )8פר ראה (דברים י'בי.).
 )4ישעיה כ'ב כ'ד.
) דבריס ל"ג ט.ז.
"
 )6ע ב שג ר'ת עם בןגילה כסו באגרת א'.
 )1בדיואן של הסחבר דוא קובין שיריו אשר קראו שירי יהודה
אשת השר כסריוסף ספאנו יציו לבקשת כסץי
סיסן ע 19גמצאת .קינה על

כי וגעלה בם'ר  . . .יצת~) שלח אלי אנורת מכתבים מסורים וראיות
כנדון הנלוי וירוע לכבורך ,וכתכלי לשום ע:ני עליהם וקכל עליו כי כל
אשר אנזור יאשי מקיים כל זמן שיהיה אחוי ראיית המכתכים וגזע ואני
בלבי צפנתי אסרתו ואחשכה לדעת כי כל עור אשר יפרה וירבה רבר
שמתים אך לטותר יהיה כע0קהזה ,ולבב אטש יסעד בסחלוקת ,ולכן לא
נתתי לכי לררוש ולתור כמכתכים ההמה כלל ,ויהיו לי רבר סתוסים סן
העין ,רק כסענה רך השיבותיוצ מלין להשיכ סמה וכתבתי לו כתכ אשר

בו קורא אני עליהם יעמדו יחר 5אובה ואוצה ,שלום וריעות אשר אם
יפפיק הזסן אל הסופר )1כותכ יעתיקשני )1כתכים רג4ל ובא והי:צא ,ויחר
אשלהם לכבורך כי זה חפצי להשקים השןנלי המריבות אשר לא יועילו
ולא ישהלון וכל אחר ואחד מואלקים יחעעב בעצש כאלו שניהם זכים או
שניהם חייכים .האמנם להיות רכר נאה ונט~קכל כי כטו זה כסו זהיעירר
את האהבה וקרב זה אל זה ער היותם 5אחרים ,ואסרתי אחכמה לבקש
סאת הררת כנורך לכתוכ אנרת אל הפתפם ודופא מחותנו יצץ לרכרעל
לבו באופןסועיל ופפפיק? ,מר ירו ויבצע ע 5שנאה ותחרות יקצץ כנמיעות
ההפררה ויהא מקרים בשלוםכ 5ארם ,יכקש ש5ום ויררפוע ,כי לא לארם
דרכו להתקשות יותר סרי ,וכל
וכה לשם ענוה ויראת ה' ,וכיוצא
ושבח
אני אם יכתוכ ירו אל איזה אחר
בזה כתכתי נ.כ אל הפורמי וג",5
סן המקום השיא או אל אחר החכפים אם נכצא שם ,להיות אסצעי בדבר
וסרפורא בהעכרת כעם כרכרי סעסין בין הועלקים עה ישליסו כיניהם
ויחרו יהיו תמים .זאת כקשתי טאת יפעת כסע*ת ,ואם יש בי כח אצוה
עליו לזכות עסי כסצוה  1למען לככות את הדליקה ושלסא וחסרא להוי
ביניוצן .לאוזן שוסעת אשר קרכ חכפים תלין והחכסה בה תסצא *ערך
היריעה אך למותר לכן יהיו רכרי פעטיםכי ידעתי לא ימנע סמני סברכות
שטים סעל ומברכת פי אכרכמ ואפרוש עליו שכת שלום.

הירם

יוקש כהן 0ציקינייצו' ובסי' * 286כהבהך ס5מ הרופא רפוטיס אל הנשיא
כסהר יוסף ספאנו עשיתי לבקשתף .החבורדג" 5נקרא צסח דור (יינוציאה שם4ז).
במפרארח חיים לאברהם על.יש בשש ושיר בשבח ר)מחבר ,אברהם ינל הקריש
לו ספרו לקח טוב (ויניציאה ש'ב ,ושסש ,ושנקת) ראה פירסט  10ןן .יוסף
מפאנו היה חשוב ונחסד בחצרוינצני מנזאש (,11,5 6
ו  .)3. ].וואיריסלאמסקי
לא דשכיר בספרו תולרות רביט סנחםעוריה פפאנו (פעטרקוב התרס4ר) את השר
יוקע ספאנו בין בני פשפחתו של הרם8ע.
 )1השם נסחק אבל כנראעהד.יה כתוב הפורטי :1ן= נ)*)()(]] לפי שנסצא
באברת זו בעצטה לסטה :כתבתי ניכ אל הפורטי רג* .5צה 4דוא ר' סשת כהן
פורטי דגזכר בסי .פ*ח (ראה שם העדה .)1

א 5הא15ד הרמיע מפאנף) יצע בשם הבאונים יצץ.
לאיש האלהים טרא מאד ש15ם1
אמת מארץ תצמח ותראוה] ותנלה לפועל צדק ודובר אסת וואכן
דגשננש) ירבה ויפרוץ ש4טנימי השטים.כי על אמת דגה באנולהיד
נאמנהעל האיוצה5זה ודוצא*את מעכ"ת בחסד וברחמים שסו ר'רושים
יצץ הבא מארץ *שראל תוב'ב פש4חו סצוה 5השתדל בער רגנאם
השמללים נרי הארץ דמיאכי ישר ונאמן הוא וצלך צרקות ורובר פישוים
כפים ובר לבב נוצין נוצין מקפפי יריע,)8כי קצת ממנו דבוט שתו
בארץ טולדתו בעיר רומה תכרנו את הראנה )4אשר עברה עלץ לאיום
אחר ולא יופיםכי אם אורך ימים השביעוצ נסיונות בוגודש נם ראופע5ו
כי קרוט שם שפיםלעיני השמש נתנסה השמד בכלם לדשריע ד4תו
אלהי ישרא 5אשר שםנ5בו לעבור ארדצת ימים וללכת לארץ הצבי עצם
זן ופרנם עצמו תפשית ביתו תנוד מיניע כפיו אכל בצרק ער העם אשר
למען עשות צרקה ומשפפ נבחר5ה' תתרצה 5בא מארץ מרחק ערהג5ילות
האלה על רוצאותיו ופרוצ לבקש פרףלאביוני ארמת וקרש אשר באול)4
זכותם עזרה בצרות נמצא מאר לנו כל היום ,ולא נפצא פסול באומר שלו
כי יבאו וינידו צרקתו ויושרו אנרות וכתבי החכפים השלמים מא-י יציו
הצרורות בשמלתו .רבים אשר אתו פפפרים תהלותיו עונים ואופרים העתו
אצלם בחזקת שליה עושה שליחתו באמונה אשר עיני ראו ועיני מעכ'ת

י

ני

5י

 )1דצא היה הסל בשר ערלתו וחיי ידציה סגייגער ט-ו ע*ב) וגם רבו.
ראה צ"ז-ק' ,קיה ,קליא ,קנ'ז ,שסו דגקראעליו בהכגש בבריתו של אבההם
אבינו היה ע םנ 1אל כאשר נוכיח בח*א .הסדפיפיצתק בר סררכי איש פולניא
תשובות סיע (וינהמאהבלי 91נה הדפזם)ו סרנא ורבנא סנחם
כתכ בהקדכוגו
ם
י
ר
ש
ה
עזריה נרזו העא סן הסשפחות הסיתזסות בישראל הם
חהסגנים בני
פאנו צור ישראל יברכם ארוים לא עססודצ כל עצי ערן אשר בנן אלהים לא
ך לסרחקים לשם ולתד.לה ,ספרו הלכות אלססי זוטא
דסו אליו ביפיו ו9מו דיל
נדפם ס' סעעט תרנשח(נשםסוני הנותב יסי חיו /, 3*26ו . ].שפנ) .ראה

לי

אודותיו 428, 6842ן סינאטסשף6ט  ;48 ,84וואיריסלאמסקי ,תולרותרבימ
סנחם שריה פפאנו ,פעטרקוב תרם.ד; 0ח*א 1 108-111 ;21ן)()()( טטעטח
% 118-1 18ן 84-87 ;%%%ע %%%נפטר ש-פ בסאנטווונ ראה עוד

.1 ,
יץ

ק בסיס הוא כן הנשנב שרל ול א 4ץראג
ק ברמת וח ען*
*) ווט הפטב בפדבר "א זטע 1את הדמ ,נסצא נט באמת כג
_)6אול ,זכותם צל וי
בטדל גותם,

תחזינה מישרים ,ע"כ בכואו לראות את פני הארון כי יחנן קולו יאמין כו
ולקול תתו הטוןכקשותיו אל טעכ"ת להישיד לפניו ררכו יהי כנוד טעלתו
אליו פעיר לעזור ולא יאחר אותו למעןיצליח מעשהו ונפש שולחיו ישיכ
ני יאפוף להם ומצא להם כסף נדנת אשר יתנו אתינו ועשה יעשה לו
מוכה וכרכה כי אוהכ צרק וצא ושמו נקרא על שר ה' ועל עטו ותפארת
סעכ*ת ינרל ויאריר כנפשו החשוכה ועל יוכל ההצלחה ישלח שרשיו
נאורך חיים ושלום.

ז*

אל כנור טנחם פרקריאה קוודיפפריא.)1
יקר ונעלה השלום1
הנה זה כא לפנינו בוור פלוני כפו אפופרשפ פהיתופים כני המנוח
 .פתרעם וקונל עליך כי נרצותו לפקת על עסקי היתופים הרל ולבא
לירי חשכון עפך פאשר נתהווה ניניהם וכינך תטשיך הרכרים באריכות
רכ אך לפותר ט.ום ליום ופרחי אל דחי והזפן כלה ואובר והוא לא כן
ירפה ולכנו לא נן יחשנ פצרקת תפים כפוך היום ,וכאשר שמעתירנריו
אלה כן ראינו כעין השכל היות פן הראוי לפהר את הקץ על כל דכר
רין וחשבון שכין ארם לחבירו ויותר מהמה כנונע אל יתופים ואין אב
אשר אכינו שבשטים חפ על ממונם ביותר ,ולפעןיימב לך נ*כ תצאפירי
המקום והכריות ,וכבן לא חפצנו להעפים עליך לצאת פכיתך ולכא לרין
עש עתה לוצות היטים האלה יפי כקורי עטימ )1את ה' לבקר בהיכלו
כתפלה ותשוכה וטוערים רבים באים לקראתנו לשלופ הן כן השיכונו אל
לננטכי עתה עת האסיף תטבת השדה באופף את פעשיך וגכיית חובתיך
ותככר עליך יעיאה ככיאש ואפנם לפען עשות האפת והצרק הגה אנחנו
מצוים וטורים על שניכמ נגוירת נחשי) וככל תוקש להיות נכונים תיכף
אחרי חנ הסוכות הע4ל ובזפן ג' יפים אחו* אשר אחר מכפ יוריע ויזפין

..

 )1קווריסטריא מ ,12890 05 181]18 =:סנחם מרקריאה נזכר נם בסי'
ישפ ודור סרקריאה בסיי קכ"ח  .8יעקב מיקריאה הרופא כתכ הקרמה לם'
טרן נכון -4יווא רטרינטז שנת כביש לפקק) ודדפיס שם שכ'א את סדר עברונות,
ככ"ף כ"י אחד ככריטיש סתעאום . ?40. 878ןן 4.ת  8.א1ם448]801)0
נסצאת חתיפן זאת :אף יעקב
]-ד פ רקרי אה דל כתבתי זה
י
ס
כ
כ
הספר ניסים לעצפי  ...וד,וצלסתי היום יום א' כשז אב שלו לפ'ק פה
ויניציאה שנת נזרת רצרוש בעויה ול יר8וך לששון ולשמחה אסן .ונורעים עוד
אחדים סבני סשפחה זו (ראה צערנער צד ,)440 ,299
 )8יפי כקויי ענוים ע*פ הכתוכ כפדכר יץ כ' י0י ככורי ענכים.
חים ,שטתא.
 )3נח'יצ נר"

לחלק האחר לכוא ,תכואו שניכם פה בית רין הקרוב לוגניל ולתת קץ
ותכלית את כל הפרשותיכם ולא תמנעו בשום אופן בחיונ וגזירה וג*ל
אם לא שיהיה לאונפ ניכר ונורע חץ וכין כך בימים האלה אשר מהיום

והלאה נצרק צרק תררופו ותכונו השבונותיכם יחר ולא תמשכו יריכם
וכל הרכר הקשה אמתי או שננה אשר יפול ביניכם בעשיית ההוחכונות
 ...ותשימו מן הצר ככתכ וכרון יהיה כיוס כואכם פה .... .רכו
שניכם יצריקו את הצריק והנל ישפפו הם .ואתה איש אטונים ()!01.78
וג*ל נתון תתן בין כךוכין כך בוטן הוה אל היתומים דג"ל את כל אשר
יושא 6ממך רי פפוקם לוון ולפרנפ עצמם ולוצציא לצרכם ואלירע לככך
בתתך להם משלהם לחשכונם וכתוב נפפר ,נפשנו יורעת מאר כי לא
יפול דבר אחר מכל רכרנו ארצהכי את הכל תעשה גם תוכל מאהבתך האטת
והיושר כי אוהב צרקה וטשפמ ירענוך םאו ועל כן יצאנו לקראתך לשהר
פניך באהכה רכה על וה ברברים שאלםלא לא נכתכו ראויים ר~ם להכתכ
והיית נקי סה' ומישראל ותצליה את דרכיך בכל אשר תפוה ינרל שמך
זוךה נרכה ושלום.
ויניציאה פר'...

י*,

אל הח' ר'ליכ לו* מלסר.כמו3מאניינה*) אסרים קריושש) יצ-ו.
יושכ כסתר עליון כצל שרי יתלונן וישכון רעיוני תמיד עם מעכ.ת
את האהבה כאניות שקלי ומרי אליבה דהילכתא
ינלאכייוהאורמברר5תייר5העירלי
שאול -כי ללמור אני צריך כאשר נרכרנו וצנינו
ממני
לעושות ולקיים ואפנם צרות לכבי אשר לא הרחיכו ומצוקווגי הוציאני)3
מרעתי ,ככל יום מחיצה של ברול חוצצת ביני ובין תשוקותי ,שלש
תשוקות הן נפש חנמה וגוףונוסףיגון וצרה פמירת הצרקת היקרה תנצכ'ה')
וכנוהנ שכעולם פה אנכי אסור כרהמים כלוא לא אצא ,כל היום וצרש
בכקריםולא רועה צאןכי צאני צאן טרעיתי ארם אינם )6עד כי חרל מאד
 )1לא נורעלי ססקום אחר ,כי יהורה בן יצחק לוי אשכנזי הנרשם
עיי סורטארה (סחזא  .83בסקום . 23 42. 13.צ'ל  ,123בשני ססנים
האחיים דגרשסים שם לא פצאתי כלום) אין ו" לוי שלנו.
 )2בד,יאן  338נסצאת ס'ק .כסר אפרים קריש כקונסטנטינה
(כ' כסליו שפ-נ) ,ס:וף סף ט' אנו ה.אים שהוא העתיק האנרות הל 6אבל לא
נכתבו בשבילו מן הסחבר כדרכו לחבר כתבים לאחרים.
ו ציות לבבי דוחיבו ססצוקותי דוציאני.
*) חדלים כ-הי
כוון אל אסו שסתה ד' תסוז שניו (חיי ידודה ולחות אבני2
*) אולי
40. 99ן).
 )6ר 54שךוא סלסד תנ;קוה וסתעסק עסהם כל דןום טלו.
.

זרח')

לטפור ושקור
וושתכ.המוצאות אותי ,ועתה כאשר זרת עלי
לניתו אסרתי אשתדצה * * .ויהיו דברי אלה ראשית
הלזה בא
עשה לא וותטר )5ער דגה
חכטה לעשות את אשר לא נעשה או אם נ
כי טאחרי ...מעכיון על פני השדה אשר ברכו ה' וירוח לו יותר ממני
לא יכבד עליו טשא הכת~ה נטוני ויהיה ראשיתי טצער לא אטרידגו
בדנור הנז' נטס' חולין אשר אנחנו נה טוף פ' כל הבשר בענין
ת פניו ירא ארוני ויוצפוט
אפשר לפוחפו וכו'כי תכבר הענורה ,רקלחלי
ו
ב
ח
דבור רשא קטן הכטות נפ' ואלה הדנרים כפשק לכם אנשים חנסים
וט") * . ,כי בנל יום ה' אנחנו לומדים רש" נישיבה שלט באופן נשת
ולא שסעתי אוטויםורז דנר טתקכל עליני מלנד ניאוד*) ...אםהיא
טלשון ניישעים או נחמרי' סי 'תן ואדע טה ווקשה לו על טלת הכטים
וטה תירץ נזה וההכרח ידעתי *דו נכל ונפרפ בדברי רוצץ ז4ל שטעתי
עליו לאמר ישטע הלום לפתור אותף) נכלחיתי
ו ובכל טשפמיו יבא
רברו וכבדנוהו בזה ואח'כ אכתוב לו דעתי החלושה מנ ועוד יטים באים
כואת וכזאת נעשה עם נוכל בש"ה  .רק נחםרו יהיה ותרן עטי ואף
אם על א .טכתני יכתכ טעלתו שנים ,סושלו אל יקפיד .וירתם על העוסד
אפור ברהמים (ואין בידי טיפורי הצדיקים שאין בהם נימול תורה)") יהי
אלהינו עמו ויפרום עליו סוכת שלוםו.
ויניציאה פ' ...השנ-פ.
אור כם4ר

מ.

חכם לכנ ואסיץ .אפרים קרישי יצ'.1
 אירה ושמחה ווששוןיקר הכיאה לי אנרת סעכ'ת אטצתיה אףו) יןא ר' זרח לף דגז' טי ס'ט .דיואן  :241על ויטרא' 21בג צורת]
כם' זרח לוי מניו; אסו טלכה נפפרה כ*א שבפ שאע (שם
שירים "על
גל סין סאכל כנישואי החר' אשר בר זחמריא לשם .)70-17
*) לא הותפר ,אולי צ"ל לא ריומר או לא הוכפל.
 )8שפירש רש4י חכטים כפ 1פים .רשץ לקח מירהשומן הספרי (רברים
פיסקא י'נ) אבל שם נטצא פירוש חע על סלת אנשים ולא על מלת חכמים.
בלי ספקיש לר,וצלים באור סהר'ן וכוון אל הספר דגקרא ביאורים
יטחבי רי נתן טרוארנה דצוולה ונרפס בויניציאה שנת שסחמה לפשק (בטוף
הספר כתוב בטעות! ונשלם בהה רץש אףר שני ושנת שם'נ לפ"ק 4שש שנים
לפגי כתיבת האורת אשד לפנינו חףל הטבאר שם צד קנ'ר ע*א :חכטיס פי'
רעךי כסופיםפי שהם סתביישין לעשות עבירה? פי' אחר לשון נכשף נכטפת
רוצה לומר הכל סחסרים לר;ם ומחבנים אותם.
 )6ע"פ הכתוב בראשית ט"א טיו.
 )6כרכות ה' ע'א אלו הם יטורין של אהבה כל שאין בהם בטול תורה,

י5ק.

"

תטכתיה 3יטין צרקי והנה באטתחתי ככלי אשר חפץ  13פי צדיק יפכנ)
חגטה ,ואולם א6פי וטיורעי לטה שטתני לטפנע לך לחטם לשכח 1לפאר
יושעי וכנודי אשר לאפס ותווצ נחשב 3ור ?ק אין טים כו הרוזכים,)5
צעיר ליטים וזעיר אפין ונפשי בסכלות היסיה פתיות גל ירעה טה,
ירעתי ווות כ13ר'  ...ארם ענו ושאל [ ]2חמר פחפיר על עצש פאוד
פאור שפל רוח )5ורו 3ענותנורע הביאהו להשפיל עצפו לשפל פטמ,
,
י-
והיתי אוסר פשטה ועא ודאי נא אלי הארון הענף לצחק 0] 8 8שולונן
א3ל אף אפנם אלר םהש3ה אחרת ,ואפריון נפמ"ה לפר*) רצה ססזפו
לזכות אותי ולפיכך רו3הלי תורה 3כתבו ד3יה אית רין ואית ד"ף) ,אך
לד3ר ואה ימלח ארוני לעכרוכי לא אוכל לתת לו פענה על וה כושבמג
הזאת,יעןיום אחפול בבא השפש קבלתי כתנו והיום ר'ח וחטכה וכרית
פילה לאיש אוצ3לי ולא עת האפף הרר כחרר להח3אנעינןרנעירן חדזה
חדול)לכןלפי שעהאקריכלו רנרי אלהטעפים לאותכי תפארתגו[תפארהו]
על ל3י לוכרו! ,והיה ביוםהשטיני בעור השר אהיהנעל תשונה ,ואושי3ה
ירי אליו נתשו3ה וטנילאי) 1צרקה תהיהלי תפיר לראות טעשהיריו
להתפאר ,קנל 3רחטים 31רצון טדר הע3ורה 3ירושלים )8אשד פחנ

 )1יטב ,ציל ירגה ע"פ תהלים ל 14ל' סי צדיק ידגה חכסדע אוציליטב.
 )2אולי צ"ל רוחנים או הכוזבים.
 )3אכות ד' ר'.
*) כ"ם קיט.
 )5עיפ סאמרם ז-ל לית דין ולית ריין לאה סי' סיב .)3

ם בראש סי' א').
 )6בראש,ת רכה פ' כ"ז,נ
ז) כווגתו שישיב לו על הרין אם אשה טוכלת ביום אשר פפלפל כו
באנרת הססוכה.
ד
ס
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ל
בשנת
ת'ב
 )6דיא"ם הדפיס בויניציאה
ימי
השכוע וכו' והטבת חלום יפה וטובה* וכתב שם בדקרסה חיל זה יותר
סעשרים שנה חברמי ושלחתי על פני חוצות בדפום שיח סוך א 6התש~ת
שבעה שכעה כל אהת טיוחדת לכל א' טיסי השכוע וכו' ויען נדפסו אזבכיך
קטן רלא שלטא בו עינא 1כלוסר באותיוה קטנות סאי] איידי רוופר אירכפ

[ב'ביד לא] ולא נתפששו טהן ארבעה בכלנכול ישראל וכר עכיל(ליבאויטש
 .)122ונ'ל שסדר העבודה דב'ל הוא חלק אחד פהתפלות הנ"ל והיא היא
הטב ת חלום שהוכירויש קצת ראיה להשערה זו סדכריו כראש האנרת הבאה:
כל עסי ישן כאן ורואה חלום באספמיא כאשר כבר ראה סעלתו סאשר הכעותי
סדר הע:ודה עכשל .וישלי עוד השערה אחרת ,יש פפר הנררא יחוםהשויקים
(אתר הספריס אותי' 193ן א-ח  )876והוא צען קבורת הצדינןם באש ודמפ6ת
שאוטרים על קבריהם ונרפםביניציאהשנ.ט1אותההשנהשאנועומריםבהןעםשתי

הטררות לא שלחתיו ער דגה כ"ת )1אשתחוה אסיס ארצה ואצא ואוסר

שלום.

פ' וינש אליו יהורה ויאטר בי ארוני .עד כאן כתנ אפרי6
סרישי בנ' ימים.
סשתחוה סרועק לעוסת כבורו .סכלכל עים לתקן .אסף רוח חכטה
ובינהכקן .לתורתו איים "חלוי להללו קנה וסוף קסלו .ווא ארוני וגעלה
האלוף כסוה"ר יוגרה הנקרא לינלין לוי.
*1

ן

אל הנ-לצ).
יהורה ךאסר צדקה סמל סעלתך להתרעס עלי א"והבמחתץ
ולא הכי
להשיב אטרו אסת לאנרתו ססץ טסעת יסים.יאילם חי אגי
לא בסרר ולא בסעל ,כי רכים אשר אתי הסונעים .כל עמי ישן כאן
ורואה חלום באמפסיא )8כאשר כבר ראה סעל' אשר הכינותי סרר
העכורה ויהי השער לסנור פפחתיו סחוץ ,אין וה כי אם רוע לב יודע סדת
נפשו במונ 5א תלין ססזונותיו של ארס*). 6( ...ן )10פחים ואחו
ילרה כת אשתי סכ-ת ואס כת היא וחיה צריכה שימר ופזור והוצאה)8

ייסחי

תפלת בשיר סריאים (ליבאחיסש  ,)108אולי כנה הממר הזה בשם עבורת
ישראל :ירושלים.
 )1כ"ה צ'ל לכ"ת (לכבור תורתו),
 )1תשובה ע נסצאת נם בטפרו זקני יהודה נתכ יד כסו שנראה סן
ה אשר נתן ליבאורטש צד .111
לוח הפשקים של חבור,
 )8נרה ל,
צ.ל צנים ,הסתבר סתרעם על נורלו נורל
*) תיבה אחת נטחקה ואו*
הסלסר ועל עניותו ואין זה פלא כי בהנוכה ה' שניה ושסיד בצועק קרוב לסאה
רוקאטי"וטחנוכה השנ'ט ער שבועות הבא ר"סיר יותר סשלש סאות רוקאטי
((~ור חיי ירגרה בא:ר1ת שר'ל צר .)289
וסתה סקץ ייויסים
 ,6הראשונה בריה סבת
 )6שת ,בנית
"
נ
ש
ה
חהשניה ריא נה בניסן השג'ח (חיי ידשדה שם) ,בכתבו תשובה זו היתה אסו
עוד בח.ים כי ב' פעסים אוסר שיה חמי מורתי שתיונונם דגאק שסואל יוירה
קצינאלינבהין הוה עור בחיים כי ב' פעטים כתכ אחר שסו נר"ון אש סתה
ארבע הסוז השנ-ז (לחית אבנים  ;140. 99חיי יושרה שם) ורוב שי-ק ,נפסר
יום שש ניפך השלע (טדבר ידידה עיב) ,לפיז כתב תשובה זו לפגי ניסן
השנ.ו וכוו! אל בתו הרחשתה אשר נולרה לו בטבת של שנהע ,אסנם סרכייו
ואם בת היא וחיה נראה שכהן לבתו השנייה שנשארה כחיים אשר נולדה
לו בניסן השניח ולא אל רואשונה שסתה אחרי יסים סועסים ,ואיך שיהיה

גירו

י

פוף דנר ואחר ער עתה ,םלח נאלעין הזה כנור 9חסרך ,ולא זה נלבד
כי נם דגםיון וצכיחכי פעטים אין טםפר ביום וראשון לטלאכה יוםהסזומן
5כתוב למונמאני השמן טקמרג בשעת התקנה') וסכיא לידי טפריריםונס
עתה וגה באתיאליו להשיכו עלדין פובלת ניופ היכו 5איכל דנר טאומה
חרש לטעכ*ת או לדצפיף על רבריו וכלפ נכוחים וישרים לטוצאי דעת או
טה טידי יקח תומפת האק ננד הטורים נתורה שלאכדיכ
ה אשר לא שמעו
ם
י
ש
ו
נקיל אדוני וישא ידו להם ואטר עפ הפפר ,ואפ לקד
אשר
נארין
הטה פופרים המדנרים עפיי פפריפ כחשו ויאטרו לא הטה טה אנכי
אותפ עד שיאטרו רוציפ אנו? רק לא אחריוצ טלהתנצ 5עכ-פ טמה שכתנ
טעל' שאטרו בשטי שיכולה אשה לפכו 5כיופ ,ויהי כאשר הראהלי כ'ת
שאין הדין כך אני אטרתי כי לא כן דנרתי אלא שיכולה ללנת לניה
המבילה ביום .וכ-ת השיכלי שאין 5וטר כן לנשיפ שדעתן קלה ונעליהן
וה ולא לוקלוני' על זה אענה לחלקי כי לא יצא טפי כצרקה טעולם
שתוכל אשה למנול ביופ כי טי 5א ידע ככל אלה רמדאורייתא שלא
נוטנה פינלת אף ניוםויננן נורו נה טשוםסיך נתה )8וודאי אין חליק
נזה.בין ע'ש לשאר יטיפכי כשפ שאין קבלת שבת טועלת שתוכל אשה
בזטנה לפבול כיופ טאחר שאם תפרך בתה ותעשה כטוה ותמנול בזטנה
ביופ אף שקבלו שבת לא עלתה לה טבילה ואתיא לירי כרת ,ואין זה
כעשחת טלאכה וכדכתנ אחם..י כטו'?1ן ש:תב כ-ת ונפ לוטר שמפלנ
המנחהולטעלה לילהטיקיי פכ5ות ווא להעריךזטן שטע למבילה רשנינ)31
טאיטתי קורין את שטע כערבית פשעה שהכהנים נכנפיפ :כי ,וכל :ה
עשיתי .. .שאין תקנה לאשה לפנול ביופ אפי' אחר זטנה אם לא
לאונפ ניכר ,האטנפ טה שאטרתי (ח. 9ן )10אני היה ששמעתי ט א ת

לכי

הרבר אין לכוון הפרט השניס כי אז כבר נפשר רוב רג'ל (גם אסו ,עשכ נראה
5י שיש לסחוק האותיות שת' ונר.ו והפרט השנ*ט נכון ,כן נראה נם ססה
שהכאתי טהמסרו בהערה 5 ,3פ*ו נכתבה אנרת ט' 5פני 5רת בתו ריאנה בין

שתי הא:רות צרעי להיות לפחות שגה אחת וסשד עליה
פעסים אין סספרש היתה כוונתו 5כתוב ביום רואשון למ5אכה אב 5הש:ן
הטרירו ובין פרשת ויגש ופרן וא5ה שסות אין יותר פשבוע אחר ואיך שייך
לוסר "פעסים אין סספר"? הימא 5נו מכ 5זה וןא שא:רת ח' סאוחרת לא:רת
ט' ה' ואין סוקרם וסאוחר בפכתבים האלה %ם אין סרר לר;ם כאשר ריכחתי
באריכות בח'א.
 )1עיפ ,ר' שבת פ-ב ( :)66אין השטן םקטת אלא בשעת הסכנה.
 )1יורה רעה סי' קצש סעיף ו' ועיין שם בשיכ.
 )3סשנה ברכות א' א'.
בעצסו ברבריו .כי

12

(

-

~

אטי טורתי יטת' ני בחן נעראתו יטל הגאוד סהר'ר
זצ' 5בקק וה,ט 5תמציאה ודה נשוה לנטים יטי~ץ לבית הפבילה נעם
תשו ומטלח למתה אשת[ה] אשו פתה וצ5כתב*5ה, ,ףצאחר סטפט
הגאק סהרה יחרה נרעי) לא מנע אותן 5הלוך בלילה התטח
כנור
האנשים איש אל רעהו .כרכרים הא5ה דברתי כשןרתן טסש ,ועם וצ5א
אסרהלי אטי שת' פעם הרבר ,רברתי אני אם 5בבי שאו5י היה עהשה
זהיען סנהנ דוב וגשים פה 5עשות צרכי פבילתן ננית דגובי5ה כטן
חפימה ורורצה וחתיכת צפרנים ונק"ות ,באסת כתב האטו לא התירו להוף
ב5י5ה א5א בולא אפשד ,וסה שכתב ויקארץ 1צ 54דאין רנריו נראין 5ו
רכיון שהיא רוצה לשכו5[ 5פבול] כלא אפשר רפי*) לא מבר כןהבאון
ספני דועזסרה וכו' 51כן וףה הפץ שתלננה שם טנעור יום ויעשו צרכיט
5אש ובעת קשקוש פעסון ה5ילה היה סצוה שתכרכנה )4בסיה
 ,וא51י
טעם אחר נ'כ היה לו אך הנאון רא נר'ו לא רקפיר ספני בושת הנשים
כפני הרואים ואין כשכ חוסראנה5יכה כסו שחשנ סע'כי היה האיש הוןא
נרו 5קרם הנאון דנזכר וכרי וצא 5חשוב על דבריו ו5מצוא 5הם פעם כי
היה נימוקו עסיה ואך הנאון רץ נרץ  -ווגה ארוני סרבר* אלה לאנפיק
טיניה חורנא כאשר רטה כ,תני ההליכה לנית רגשצילה ניום אין נה כינ
וצסרא כאשר נארנו .וראיתי אני הפיר שסי) וזיל רץ היה אוסר שא*ן
צריך להחסיר כיכ ולהטתין ער שתחשך ביום ההי רק שתמכול סמוך
ה סחסיר תו'
לחשיכה ותכא לביתה סשתחשך ספני מרך בתה ורשנ'םוי
ו5שון סחסיר רנקפ בתרויהו טרה באצבע שחופרא ווא ו5א קו הרין ונ'כ
הקארו נוטם רכית רוח )6ונראה רמסוך 5חשכה לאו רוקא רקורם נסי
יכולה לפכולויעיין שם טעכ.ת כי נלאתי נשוא כל הלשון וידאה כי שם

זילסליף)

נים

 )1רוא הרב זעלמעלין לוי (שרת הרם.א סי.
ניא ,ס?כרת חכטי
איטאליא .)34
י
) הרבשטואלידצדה רונינאלבונין בן סדצ*ם פפארובה ,קורות יסי חיהם
ספר בקצור ספר דעת קדהשים (פפרבורנ תרנ'ו-תרנ*ח) צר  .82האה מזכית
חכמי איטאליאז 4המקותת שד~כיא שם ,אאח ,1022ענףעץאבותובפפרנובה.א.
 )8האטר דלכות פבילה אלף שפיר והבץ סביאו טורי-ד פ" נאיז
ואטר אין דבייהם נראין לו וט' ומפיים, 1אין דבריו נראין דכיק שהיא ר1צה
לטכול או כלא אפשר דסף.
 )4שתכרכנה ,שףל שתטבלנה.
ו
א
י
ב
~
בשם
הרא,וש בס" קצע ,במקום
 )6לא נסצח בפור אלאר"ב"י
א
'
רץ צל ר'ת כן נסצא גם בדפוט ריח דטרידט סעגת שכאא ונם נתשובה ט

בעצטה לקטן ב' פעטים.
 )6דכית רוח ,צ-ל בשם רבינו ירוחם ונן גסצא בב.י שם.

שתי דעות סדגאונים סויניציאה!) .ויעיי
י כית כרכרי רגוור נצש ר-ת וכ'
שלא
ה
י
ה
ומה שכתב וקארו.לכן פה שכתנ כ*ת
ר
פ
י
ל
י
ל
כך לנשיפ
,
)
ש
ו
ל
ל
צ
ו
ל
ש
ר
כפחילה
לוקל והכיא ראיה לרכריו פפהא רפע רקא רתולין
לא רמי .. ...שהרין כך חתוך ובמור והראני)ה פהגאון הכ" ונ54

שםפך על רברי ר*ת ופוםכם להרע ( )101.6הפניע פכלתי עשיית צרכיהס
נתקנתם בלילה סההליכה תחלה,ועור שאפילו היה נדנרסניםלכאןולכאן
התם לא גזירה לריח רמת כירם אתו לאיסורא והכא אין זו כי אם מרה
לנזירה רנוירהולכולי האי לא-חייעוינן לבלתי תת פני ההתר שהרי רבר
יערה מוכלת אפילו כעם אלא דרכנן גודו טשום סרך כתה וההליכה אם
תאשר טעהם סרך רפרך שתהשוכ שד,יה נשנה ותיכף ושהלכה פכלהולאז
בשופ8ני כולידאי עסקע~ודן פה שראיתי לרכר כיוצא טפי.אכל כמעשה
וצהיה המטופר פאת מכא שכא פכ'ה ליל שכת שעה אהת קורם לילה
ופנע כאשה אחת שהיתה נאה מכ.ת המבילה וראי לאיפה עשתה האשה
דויא וכדין נמנם עליה כ'ת דלכל הפנים אין לה רעהת לפכול כעוריום
וכיוצ לנא לניתה קוורם חזצכה פפני סרך.בתהואין הפרש נין ע'ש לשאר
ימים כפיזש ,והרכר נקל ההבנה לא חשכתיוצ ראוי להחתים עליו כעלי
תרי8יר) ונם אני רכוי אלה פה כררך פשא ופתן כהלכה ולא כתראה-
כי כבר דצרה כה הכםויא ארוני כפלאךהאלהים ,לפני קריאתו פי יעסור
ולדכריו נה יננר ,ועל פה שכתכתי כרכד תפלת האבלים ופה שניתייעיין
4ואל יעככ חמא ועקאיוצר כתכי את אמרי ,יכואוני חפדיך ארוני באסרתו
הצרופה ואם לא אוכל השכוע הורא פקוצר הופןפיום ש*ק אל יום א' לא
אעכור שבוע של אחריו וה' יהיה עמו ויתן לו אורך ימים ושנות חיים
ועשלום,

ויניציאה פ' הבה נתהכפה') השלפ,

 )1לא סצאתי אה בב"י רק הכנסת דגרלה טביא רעת הסרו*ם ספאדובה
בהר טי' קצ"ובנליו,י
ן רשלחו ללוי וכוון אל סה
 )2צ*ל מסה דאניתא] בפז ר-א רתוי
דאיתא בשבת קל'ס עיא :שלחו בני בשכר ללוי .כילה סוצ וכו' סת ביו-ם
סדןץ שלח לוצ כילה וכר ולא טצינו לה צר היתר ,ולשלח להו [צר התר בה]
כדרטי בר יוז:קאל? לפי שאינן בני תורה וכו' סת שלח לרץ לא יתעסקו ביה
לא ידצדאים ולא ארסאים וכ טכאן הביא ראיה שאסור לוצרות ר~ור לנש-ם
השיב ריא"ם דלא רסי ,ונם הכיא רא-ה..
לפב
טטתולביבוייוסם.טפני שתכאנה לתקלהווי
*) דרכם היה לבקש סגדולים הסכטה על פסקיר,ם ולראיה באו על
.התתימהע ראה למשל שו'ת יעקב לבית לוי (ויניציאה עהרב*.
*) פר שסות (א' י'),

י*ש*

הקדטה לספי הטלקוז*) נער חברת 'צ'ל*) והיא נרפטתף)

יב.

.

( )101. 108הולך בפישרים שלום  ,סספרים לכבור אל קרושתו
השלסים פנינבני] חברת הצרקהיציוהיותנה]אייב אליהם ..והחברה שלכם
וטעשרה רוקאמי וטעלהןוכי כשלשה שנים לאקבלומירך כלום לא לתשלום
פרעון ולא לחשבון פוב ויהי לך לפוקה ולסכשולכי ננלל הדנר הזה לא
יכלו לקכץ הסך הטומכם הצריך להטצא כרי לתת לחלק טעות לעניים
ונם החוכ הולך וגרל עליך ויהיה לך בכל יום ויום למשא יותר נבר ,בכן
חלו פנימ להזהיר לכבורך על זה ,וע"כ אנו טבקשים טאתך לשלוח להם
ע,י הקורם או אתה תבוא ו~רת הכסף בירך כ 6או רובו כי כך הקדש
. 6( ....וסש) הדיופ') ,ולך תרוה צרקה בפחמ ביושר נפשך החשובה
כי לא יצמרכו עור לטעשה ירנו ולהשינ שנית שבמ הטופר ע'ז ולכן לא
נאריך בסלין ואל נא תטנע טהלוך אלירם או לשלוח להם ור' אלקיך
ייציך והיה סעשה הב-דקה שלום.

יב.

כתב שעשה רי מנחם )6בר שטריה דל תלטירי. 106( .ן)10
עס לבבי השבתי ויהפש רוהי כי אשר נמנעת לבטא כשפתיס הסך
שאחה רוצה לו"צ.א טהפטון ההוא אשר חפצת לקמת הוא בעבור שואלו
ררנה יטנונו רע כי הלא ירעת וגם שטעת כי כל התגרים שואלים וונה
ו) בסוף ספר יפה נוף (ויניציאה בלי שנת הרפום) נטצא ,סרר הסלקות
:פי סה שנרגו זקני ד;מערב וחסידי ארץישיאל -ואסר שםהס:יה ודל ולפי שכבר
דרפכתי בסרור ספררי קטן כרר הסלקות רגהונ בכלדיגיל
ם בערביום הכפורים
וקצת השלסים וכו' יש 6קד .כל שני וחסישי ויש לוקה בערבי ראשי חרשים
וכאלה רבים (דף ס'א וא) ושם בראש הרף נטצא :נוסח הסלקות: ,ם
וה ראקי לדרמט פה אף כי הדפיסו סניה אחר יצו בסדורי
החרום אעם נסצאים כי אם סעט טזער לכן קמאזע הנה ,בס" צ-ג הערה 1
הבאתי סרור אהר שנסצא בו סרר המלקות ,ואולי צ"ל בכתבנו סרר (1ל א ס פר)
הסלקות.
.
ל
כ
ת
י
ר
ספק הם
צ)
שוסרים לבקר.
ג) א.,ני .,דע
כרור סהדפסת ספר זה ,אולי דוא הספר אשר גרשם
 3003או 8. 30)(0מ) ליבאוויטש סביא  :108בקשות על הסתים בערב ריח
:דמס וכר כצרוק הרק בשוטרים לבקר ,ויניצ' ש""ב ,שצ'ה.
*) אלי צ*ל אטירה להקרום כססירה להרעט.
ר
 )5אולי היה ישמו סנהם עוברייה אומר הזכי :ין וזלסיריו בסי' קמ-ב.
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והקונים משיכין ,והם כשוטעם רצון הקונה כפי טה שויא ומרעיגליו עד
שהקונים שומעים רצונםונותנים סכלסי שהוא טחריש חשכמ אוילונחופנו
כי זה דרכם כפל למו ואחרים בפיהם ירצו להוציא ולוטר רצונוכי אינם
מכירים פכעם ומהותםוויא טכין רשת לפעטיו לך שטע
ולךקהלך
כי לא כל.הישי) אשר נמצא פה אחר [?] טטון כזה מוכרים אותו יותר
טערכם כי יורעים את רוחם וטכונים נענור זה למוכרם הרכה כי אומריפ
השעה צריכה לכך ,ואנל זה המוחר אם יתן איש על דכר אחר יותר
טערנו לא יקחנו אלא מה שהדין פחן [?] ועם זה ידעתיכי שלוםבכיתך
כי לא יאטרו לך קנית ניוקר אל תטכור ופעם אחרת תכוא לוקורסיצ
ולא תחפא לכן שים פניךעליו וחכם לפצוא אותווליציאאליו ועתיו[]1
דנר זטן נזטמ כ* אז לא תצפרך לנהות*) 1כל זסן שאתה הס על
האדמה תכון אתה כחנותו ני לא נאטר לךלך טעטנוכי זעמתשו
פאד נשאתה נוזר וטקיים ותהא נרכה אל ניתךורונ שלום ערכליד.)4

נילי

יך**

יקר רות שלום .לאירעתי טהיכא נקפ ראית') אשכנזים מהגק 6טר
ועל פירותיה ולא שמעתי נלתי היום ,וכי תאטר רנוסח פרור כרכהדידן
כטנהג האשכנזי אית ניה ועל פירותיה כי )6סשום הא לא איריא ומאן
ליסאלן דהסניה נמיריסכיר וטוכ תתי אותו לאיש ככור מעשות שלטיפ
וכן רכים אינם יורעים דינא דזיל קרי ני רנ ,לכן רכק סאח ,אם ערכה
נרכת נרוךועל פירותיה חזור נך ער עץק'ן יכוא לציוןנואל ווהיה כא-י
שם יטלא צדנק פינוולשונינו ונאמיועל פירותיה )6כסהרה בימיוואסכי'ר.

כוך*

כרע כאח יעקב יחזקיהי) תל שה:ל פונים בו שלום!
שטעה אוני ותכין לה כל הנטצא כתוכ כספר שטעכ-ת שלוחה אלי
טאירה ומזהירה סול עכר מני והנא וחימרא ורחטי וחיי אריכי לפר אשר
 )1היש ,אולי צ*ל איש,
 )2ליהות א:לי צ'ל לבריות.
) תוכ ,הכתב דוה אין בר:ר כראוי.
י
 )4ר אית ,ציל ראית.

 )6טמח הגיכה ודא על הארקועל השרות ו"ל על האחן הסתףאה את
הפדות (ברכות גדר ולט) ואס אכל פטעת ארקייראל בק באש בע בתל
חוהמ על הארקועל סריףיס (יאה סרר1מערת ישראל ,ועצאת בעער צד 567ן
 .רצאיעקבב,יצחקלבית6י אשכנוי פינצי (סחהא
, )7עקב ,חזק,הא.
רקדוק לה,ק ,נרפסבויניציאה שם-ה) ,וגםאין הוא
 )22בעל רברי אגור (כ?לי
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זכר אהבת *מי קדם אלעניוזקן ח*בתי החפץ לשרתו ונאמת ובתמיםכי
לא היה עם לבבירעיון וטחשבה לעת כואת לקהת אשהלנני לפ' פשפ
השניפ אשד ל 1כ* נער ורך וצאנ) ואם *תטחטחו.חכח *וסיףהרג"ינדיל
טנה ויאריר עיני הנריות ואולם לתות כי נאום הרנרים היוצאים פפח

קדוש וכאיש נבורתו לשפוע אל דבריו וקול מעלתו רופק אשר פענריא

ופוב יבשר ודאי ומפני האהנה ווזקורבה אשר מימי עולם ושניםקרמוניות
מתה תפיר לכנר לביתט ונם אני *חתי מפיו תורה ירעתי על נכוןכי
לא ישי6לננדעיני רק דבר נאות והגון מאדן נמ*תי לבי לתת אזן קשבת
לאפריו להקשיב ולשסוע ,לכן יבא דנר פעכ'ת על הפרפ לרעת מה זה
וכמהזה ואענה אף אני הלקי ופן השפים ימכימו אספיק הפעם ,ובנשיקות
יריו הטוערות אצא בקירה וכריעה ואופ* שלום.

טז.)9

אנשי קורש הסרגלליםבשערים .בתבונתםומוכם תבל סאירים ,ערת
ד' אשר ביירונה ובראשם חכפיהם אלופיהם ופרנסיהם לבלם שלום1
הלא הונר מראש אלינו מיפים ענרו את כל המובה אשר היפנתם
לעשות לעמור במשעול הכרמים נדר מזה נעשותכם חנורה קרווצה ואנורת
שלפים נרבר היין הכשר והשתיה כרת והכנה לרנר פצוה עשיתם וכלים
מכלים שוניםויין מלכות רב והירים ווריוים נמצוה משם )5לכל הארץ.
ונשסע וישסח לנננו ולא קסה עוד רוה נקצת אנשים סכלים המלעינים
על הסצות בראותם נו אנשים שבמקרא לשון חשיכות כמוכם נתעוררו
להתנרר ,ועתהנבהלנו משטועכי אחרי שנתקנצתםלהיות לאחרים נישיבת
ף יאסיפם אמר ר'
הניפו') סימן לקיבוץ נליות ונדחי ישראל לקנץ )6ואסי

י

רבו של הא-ם שלמר אצ 4בקטנותו שנה אחת (קצו חט
(ראה פץ .)1בדבריו .כל רגמצא כהיודבודהב)ספכרירפצע*
כ*ת.
חיקיה בר בנימין פעצי
לא כוו! אל ספר הכותב כי אם לאנרתו על ק4ין ,צדוכין ,כי א:רת 3קראת
ניכ מפר.
 )1בנו בטרוסדרכי מלר ב' אלול שנ"א,לפי דבריו שבט שד בשנים
לא נכתבה אגרת זו לפני שם 14ולא לאחר שסחת ,כי ב! שפונה עשרה לחומה
וכן היה ר)מנהנ ר4שוט בזפנו.
ט) פכתב זה נסצא בשתי ד4חקית רואשונה בכץ א' והשנייה בכ-י ב'
בשנויים קטנים ,אסנם נופהות השניה טתר ישרות ה 4ע*כ דשבתיה כאן וטה
שחסר בהעתק ב' חסצא בהעתק א' הכנסתי בשני חצאי רבע.
 )8סשם צ"ל טשוש ע*פ העתק א'.
 )4דגיפו == 8110אל).
 )5בהעתי א' וכנס.

יך

אין עננים ננפן כערתכם כשרים כטאז וכל ירים תרפינה טמצוהזי
,עמכם
היתה ותשלחוה אותה לסרחק )1וזאת %ם לפוקה ולטכשול ח-ו ולחוסים
תחת צלכם כי יאטרו נעטים הגדילו אלה לעשות עם ר' ,אך םרו טהר
טן הררך המוכ עשו להם טטכה ככל האחרים ההולכים בשרירות לכםטכלי
ן חטטים ישתו -לכן הציקתנו
ההשגיח על היין ישטח לכב 8גוש או אםיי
'
ד
תח בפנינו לנא בזאת לחלות פנינם הנדולים עם הקפנים למען ולפוכ
לכם כל היטים ולנפשותיכם המרורוו 2לשונ לרוץ אורח טישרים כאורנונה
אשר החלותם להראות את גדלכם טאו להויר לד' טכל אשר יצא פנפן
היק %ל טשרת עננים לויות כשר וכטנהג כץ הנוהרש ככל טכל כל
במוצתההיין אם לקרווצ ולהבדלה לתקן תקנות נאזהרה יתרהף) וחכמיכם
ופרנםיכם עיניכם אל תחוס עלכליכם 1ע 1הווצאהאו על צרות הכית,פנו
קוםלטצוה,כי איןטעצורלר לוששיע ולהרכותטטונכםולהרחיב אתנכולכם
בווכה ררכים אשר לפנינו וכי תהיו אתם ארץ חפץוראיה רכה לכל הק'ק
ויאטרו הק'ק וירונה עתקו %ם נברו חיל לקדש עצטם כרכר הזה ,נעשה
כן [שן אנו חכות הרבים יהי' תלוי' בכם וטשנה טשכורתכם הפרפיתתויה
דכר
שלטה טאת ד' צנאות אלהי ישראל[ .וכי יפלא טםנו כלויתיכם
לטשפפ וה לטה נדכר על לכ אחרים טארץ רחוקה ולא נשתדל לרגהינ
כן בקהלנו זה ואולי יאטר האוטר אלינו התקוששו וקושוי) רעו איפו כי
לא נטנע להשתרל ככל יכלתנו ועלה כירנו כערך אל הקהל כי רב הוא
יוסיף דן עליהם כי שלטים וכן רבים נדרו עצטם ככל טכלכל וקצת קבלו
ן כשר לקירוש ולהכדלה ונם אלה קוינו לה' כי טעמ
עליהם לשתות רקיי
ה
ז
את
]
ש
ד
ו
ק
כ
קעעת
ת
ו
ל
ח
ו
ע
ו
ה
כ
ו
פ
ן
י
ל
ע
ט
ו
טעמ יכואו טמוכ אל כי
ראיני
להשר לכנכם כמרם תכוא שנת הכציר כי ידענו כיתקכלו ברצון ולש'ש
רכרינו אלה ,ואזניכם תהיה קשוכה להוםיף על דכרי יראת ד' ומצותיו וד'

[ין

יאריך יסיכם נפינ

ן 1תעצוט1ת.)4
וכנעיסים ויתן לכםעי

יי*

אחינו ישראל פנות העורה כצרות לאכיונים אשר כררך יום כה
וכדרך יום כה טפוזרים וטשולחים כקצוי ארץ ותכל כלם כרורים כלם
 )1ע.פ תענית כע ע*ב בפף ריסוד 2אסר להו עסי היתה ושלחתהה.
*) בהעתק א' נסצא :ולתקן תקנות ודרכים אם סעפ ואם רובה כאשר
תדעון לעשות בעזר ה' וחכטיכם 51רגטיכט.
ז ע*ב (ווש :)2התקששו וקשו (צפניה ב'
)
'
א
. )8בא טצ.עא ו
ואמי

ק
"
":מת1,י.,"4מ"י מ מ אפסונ==
י
ט
ב
:
.
:
י
ע
ב
4א פרשת סטותן ר,רט.
כ',
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אוובים נכורים לעשות ח0ד לאיש לא ננו') ,ואנשי חיל לטסוך שכ-ר
הרבה טאד סאת ת טן השנרם ,הוא יחייםטיומיםיצו עליהם ברכה-1וציאם
לרוחה לכשו נאכנרי ישע ומעיל צרקה תעשו לזכות ומישור חפר ורחמים
נכר נתענ ו,נאלח מאת מערכות כוככי השפים וכפיליהמ )5בכל
פינות וצדיא פונה לכא אליכם מרוכ צרתו ואנחתו וסכתו הפריה אשרחנון
לא חננו הזמן לקול ועקו ולא סצא לו חנינה שמו האלוף החכם ר' יוחנן
סעירקראקה)5ינעולא סצאהפפקתו למרוליפד תנוקותכפכינותאלו השתדל
לעכור ניס צרהגלכת לארץהצבי תוכ-כ וכךנזר כהסכסתו ואנדגושסענוכי
חלו אשה וננש נאוצווירע כע*ניט הרנר סארכי יעאנ את כיתו ונחלתו
יי
נחלת  1כניםוילך 4פשוורברנועללנו עדכיפייפנו אותו אם יפכים לענור
את המעכר הלו לקחת עמו אוצתוובניוולא ישארוכצאן אשראין להם רועה
זן ומפרנפ ,ואמנפ לויות הררך טמעפ את הטטון1טנדלת אוכלטין רו,וצאה
וכלתה לו פרומה מן וביפ ומאומח אין נירו כו1פר כל וערום ראה רעה
לא כפתר עור ויגזור אומר להמתייע ולקנל עור ופמך מאת נריני העם
אשר נכל עיר ועיר סרינה ומרינה אשר חננם אלהים עושר ,אם פעם אם
הרבה ,ע'כ כהיותו איאו תם וישר וכתורת ה' חפצו ונה יהנה אטרנו לתת
כירו רנרנו זה נכתנ ונחתםלוצריע לכל רואיוכי כל הסרנה לחתחפר עפ
ננר תמים הלכ לתת לו סן הנא בירו מנחה איש כמסת ירו באשר ברכו
ר' ער יוכ.
 4ללכת לררכיו ונמולו ישלםלו ולאיש וגוןיתננו חלקו מיושכ*
אהלים ויאכל פר*ה כעותז והקרן קיימת לעוה-ב זרעו לכפ לצרקה וקצרו
לפי חפר עושר ובכוד כרכת ד' היא תעשיר ואורך יסים ושנות חיים.

יוץ*

מעייני הישועה סטעי פים רעת ותורה ,מוצא .רת ורין טאפלה לאורה
זסורת עננים ואשכול יושבי על מריןוהולכי ררך ה' לעשות צרקה ומשפמ
*
שלומוצן ישנהו
נלשון כקשה ותחנה כטו-ה פלוני עלה אלינו מתרעם וקוכל על א'
סתושכי קהלכם דקדוש יצץ שש פלתי נן הרופא פל1ני נאטדו כי ישלו
לקכל טסנו פך סעות סאיזה סשא וסתן אשר היה כיניהם ואשר היה לו
ן ולריכ כער זה משך זמן רכ
ערכ וקנלן ננר כם4ר .. .ואכר זמן ליו
והנה יסים רנים וער כסה פעסים כתנ ושלח לו חשנוטתיהם נדיוק ודרש
י
) לא ננר ,אולי רטז לפאסרם ו'ל לא גגר :לא בר נגר (עיז נ'):
וכוונתו שרצא אישעני.
 )1 ,הסחבר האסין באסטרולוגיא (ליבא:רטש  .)13ראה ל' הערה ;1
סוף ל.ב ,ריש מ"רע
ם
ו
ק
ס
ס
י
,
ר
ח
א
) לא נורעלי
האלוףריי הנזכר כתשובות סהר*ם פפארובה
'
י
ס
'
י
פ
ו
,146
ו
"
פ
ש" נ"ש
(תלי
4נ) הוא איש אחר.

סאתו לשלם לו חונו ולא זו נלנר לא עשה ולא כלום להוויל ןהכטכיפ
ולפרוע לו נראוי ,כי נם החרוצ לא ענה עורסנרו רלתי תשובתו 1לא מצא
סענה סכל אנרותיו ועתח סנקש טאתנו להעת לו לפה אל טעכ*ת לפצא
חן נעיניכם להביאו לירי פרעוןפהאיש הלוהילהעת כסו ,רשי להשפע
וירעט כי סעכ*ת 0חפצי צרק ופשפם ועטי ארץ ינאו רנדינו לחלות פני
סקךכ להניא לפנירם את פ' ולפעול עליו נחכפתכם (0]6י)ני יתן
תשונה נתת לו טה שווא חייב  6אם יצרףיר לפהכרין וכשורה לתת
לאיש כררכע וכפרי חשננווצווכי תעשו היושד וה15נ ותפנעו ממט ווך
אחרת אשר אמר לררזך נה אם לא יושטע האיוש
השת הזהולדנדי
,
ץ
ר
א
חכםיםכי יוש לאל ירו להפרע נאטצעות שרים וושופמי
וטה שב
אם אפת ומשפפ ש6םייי
ה ניניהם עץיושראל ובוטת סעכ"ת אנו נפתדפ
ו
נ
ל
ה
י
ה
ר
ו
נ
ל
א
ש
ו
ד
ש
ו
א
כ
ת
ו
ש
ע
ל
ם
ועל צרקותיכם אנו נשעני
לחןח*ס
תסיר נפיל תחנתט להעסיר כסאכם על כנו ולהרנות תסארתכם ונראה
בננין נ*ה ותקונו טדיהאסן.
ויניציאה פר' אנושים חכפים ויורעימ~) הושים.

.

*ל

*ם.

(. 132וסש) לקא?-ו די איפפריא ושילכו לנ.ה,
לא נפלא היא ולא רחוקה סלנות כל נני ישראל היות העולם
סתקיים על העכודה שנלנ זו תפלה וסה נם בהיותה נקהל ועדה אין
סחות סעשרה בי תפלת צנור אינה חוזדת ריקם וכל סי שיש לונ,מ
בעירו ואינו נכנס להתםלל נקרא שכן רע )9וקדוש לא יאמר לו ,אשר
לזאת הנר הונדלנו בי נעיר קאו-ו רי אימפריאה יש ויש שתי בתיכנסיות
ננויות כזוייות מחופנות להתפלל אל ה' אהד ננית הישיש הנעלה כהר'
נפתלי יציו ואחת ננית המעולה כסרי סנחם סרקריאה )5יצ 1-ופעמים רנות
כל איש סאנשי הטקום לררכו פנו לעסקיהם או כי עצלה תפיל תררסח
או למה שיהיה ואינם נפנים יחד להתפלל נעשרה ונפל התסיד ותהי ואת
לפוקה ולככשול ולמזכיר עון .וע.נ נזכרנו את ציון החרנה והשוסמה וכי
אין לנו כהיום הזה לא זנח ולא פנחה אלא סקדוש סעפ אלו נתי כנסיות*)
וכפה נדול עונש המנפל תפלת הרנים ראה ראיאי לחזק את נדק הבית
נית תפלה יקראוהנה אנחנו הנאים על החתום לכנור ה'לושעיל 6פשותיהם
של האנשים האלה אשד נקכו נשמות והנלוים אליהם נוזרים ננזרת נודוצ
 )1רבר,ם א ,י :אנשים חכסים ונבתים וירועיס ,השכיל לשנות רגתוב
לפי הענין על פי איוב ל-ר ב' שסעו חכסים סלי וירעים האזינו לי.
*) ברכות ח' ע-א,
 )8סי' ז'.
*) סנלה כ-ט ע*א.

וכל אלות ו~לות הכתונות נמפר התורה ע,ר הטקום כ'ה והרנים על כ'ם
ווירץ וכ*מ מנחם הנ'ל הם ונניהם ונני כניהם שכינירם ותושכיהם והנר?ם

עמםווגלוים נכתיהם להיותזהזיםחהירים לילך כלם כקר וערנ פעמים ככל
יוםויופ 5נטץ נשעה הראויהננית אחר מאיזה שיהיהו5עמור שם ולהתפלל
תפלתם כהזסניפ רגיל ונעלי בתים וגזכריםיוציינו להשניח לורזם ולצטתם
ואחד טהם לא יטנע סלטא (. 6ן0ש) בשזם אופן אם לא לאתם חזלי ח1.
אם דיא ניכר ומפורפם ,ונדימר ה~צמרא רגשל אנחנו טזרים על כל אנשי
העיר הנ"ל שלא יוכל שום אחר להתתיל ולהפפל כשום עסק ומתן הכוקר
אור פרס 5כתו להתפלל שחרית וכן סשך לטנחה ישתרל כל אתר לפנות
מעסקיו ללכת לכ'ה1,לא יקרימו ויכניעו דגממר לקוחם[?] והיקר לזולל רק
כאשר יהיה ידוע וראי לאיאצ אחר כיכנר יש בנ*ה מנין עץצרה בלתו אי
שהתחילו להתפלל ככר אז יהיה הרשות בירו להתעכנ קצת אם יהיה
מפופל נאיזה רכר עסק אך יחשונ הפפד פצוה כננר שברה וכן ינוארכי
כאשר יטצא טנין עשיה נכית אחר מהנות דגז' יונל 5התפלל ננ'ה
שלו נם אם יהיה החרש הטניע לחנרו 51אירויינ לצאת עם נ'נ אל הכ-ה
האהר  -וסעש רנר כל מעשיהםיהיו לשם שמים לוצרות לו ולנרך נשמו.
וכ*ז נזרנו עליהם במעמר שניהם לפנינו רהיינו הגעלה כמרה זלמן. ..
וודשיש אכץ כים ומרץ דג"ל והטעולה כאמ מנחם וג*ל בעצטו ונררו לשמור
ולעשות כל המצוה הזאת לוצמוע אל הרנה ואל התפלהכי כן יברכו מפי
עליון ומפינו מכרכות שמים וארץ.
ויניציאה פה פונו אהליך יעקכ') למכ" השניפ.

כ.

כתכ לאחי כ'מ אנרהםפרינצאש)דל אנקונה להתנצל על לא כתכי.
להמיר סתוכך סומה ורכר אק למען לא אחמא לך לגרעש טלככך
כל שורש וענף עושה פרי פורה ראש ננרי ולמקל ממילות מחשכותיך
לשמוע לסצותיך השתרלתיכל פפים עמלתי וחשכתינקרני הכנטתי עצטי
כעוני הקורה יגעתי למצווא איזה נושא יכשר להעלות על ספר ומתחתיות
ארץ הוצאתי רכר רבור על אופניו לושים את השחור על הלנן לחכרמילי
 )1פר בלק (בסדבר כ-ד וף).
י) דצא דוה אחץ דצרנו בן אש(חיי ידצרה טע ע"ב ,דשצאת ניעער),
ראה פ" כינ ,כזד ,כץ .ביפי נעוריו חי בסונטאניעה בבית אסו עם ריא'ם
ולא הל בררך ה.שר כי בלה יפיו בשרצק די8רם ,אמנם אחיי כן נסע
לאנקונה ונשא אשה השר למופב ,מת בן שלשים שנה בדבר בשנת שפה].
*דשרה היו :לו עור אח אחר ושסו ששאל בן אביו סאשתו רואשונה הם דצא
היה שחקן (חזי  85ןן .זזסנ.)4

לתתם טנחה שלוחה אליך אדוני אם לא בכל שכוע לפחות פף חרש
בחרשוואת חממי אשר עליךד,וצלכת* אחר* טיבל יוכר1כ 5יפקרהעכרתי
על מדזתיואעכיר כעםמלבי לא רצית*לטיר במדה שאדם שדד בהסודדק
עשקוי לפרם משורת הד*ן .הן לא עוד שבוורם*נרםלא סגעתי אתעצנו
לבתוב אנרת שלומים ב8חתי האמנתי לצאת בה ידי חוכתי קדשתיה
עשיתיהלשמךכי אמרתי דויפב איפיב עמך וכל וה אינם שוה5יכי וצה
בתוך כתב דירתנו סכשת הלוה בא ,אמרת שקילא טיבתךושחיה אורזרי*)ו
ותהתל בי לאמר אתיצב גםאני להטויב כאשר עמדת לכתוכ ,ו5נותעוצה
ואת וסה הדברים האלה בפיך( 1כתרליווי יאחוך ני סלאתי סי5ין
נוכמה יהד לסופפ נקרבהיען אשר הותקתבאזני כלב ~צן תרדםכי עתה
אם יקום לנכוח לא ישיב פפנ* קו 45אם כסוני כפך הייתי יושכ בכית
סושב עיר וצמהעיר נד51ה של חנמיםווטל סופרים
סחוו דרך 8גץת
בלכ *ם ואנערם סמרחקיבאו סוחרים פוהרים פוער סחוו לה וצנהשטקית
סארבע פנות הכלוכל החדשות בה *אצסעו וכל~עשי שרים ראשיםושרים
גלויים וידתים בכל יצעה ונכל רנע הייתי כותב כתבים וסשלחם עדכי
ילאו ווצים סנשוא אותם ,וכל שב כיתך תוציא בנבייתסצ)וכל ומנךילך
בקריאתם עד כי תח5הפני לעצור בהם ותאמר לי הרף ידך כי יבלו
שפתותיך לאמר די מרוב סעשהידי ,כי לא סההתרשלות ועצלות סרתי
טלכתוככי לא עמל וצא בעיני ואי חקלאה סלבא להוי וכו") חוית
אך אטנם אם ככפריםאנכי יושב  1המקום מקוםמקנה
איש סהיר כסלאכת
י לא עכר בה איש וחרשות לא ישטעו פה ,פה ארבר
שדות וכרסים ,ארץ
ומה אניד לך צפצוף עוף השסים או שאנת שור על בלילו וקול נן נקר
על אכסו? או אם עת וקציר הניעץ ואיכ וצא ואפת ואת פה יעשה
עברך הפרזי היושב בערי הפרזות אם כל זה אפת ויציב על פה איסד
כתבי על מה אדניהם אפבע בדברי הכלים פמפופי החנופה שאין כום ממש
בלתי ראויים כי אם כין איש 5רעוצ לנלות אהבתו ולא בין אנוצים אהים
ועוסדים ע5האהבהועל החבועולויוצוכל שערותראשי פופסיכתב.
סושבעים
היהץ רי לכתוב מעם למשלוש ירחים סבלי דוצעוררת כתנ קודם או חרוש
סהודש אשר יצממ נארץ ,ועוד אם באנרותי קראתי ואיןעינה ואם פעם
לצאת העכרים') לא השבת לי דבור א' או אפי' אות אחת ,מה אשיב
לאדוני ,וסי ירכר לאשר פה להם ולא ידברו היעשה כן? הקנהוסףקסלו
שם באננרנ-הץ או יריעות בעיר לא תמצאנהן ואל תאפר לבש*פנה אכתוב

סים

י

*) שבת שע.

*) רש 5בשכר הבאת הסכתבים.
*) פנ5ה ד:
*) רי 5פעם אתת ביוב.5
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כי לא נשסים היא עם כל היות כנורו פדור כע~קים לתת לי סעשר סכל
אגרותי אשר שלחתע השכ א"כ ירך אל חיקך ואל תהתל כי כי עלי
להתרעם ולא רגתכע יעשה תונע ,אףכי נכל זאתיש.נ אשי אם תנחטני
כמכתכך ,אשליך כמצול1ת יס כל חטאתיך וכאשר הייתי אהיה אח רנק
לעולם וער.
פור העופוררה ארץ ותדשם כל העיר הזאת טפני פחד היוצאים הנאים
לילה ער שערי הכרך לשלול אשללולכיז כז והטה כקיואים וראשיהם
סאנשי המקום עצטו ומפני איכה הרוכצת ביניהם זה כטה שנים המה עושים,
ה' כאכדתו יסך שו וביניהפ יעטר הרכי ואנחנו נקיים.
אל נות צרקך סכ.ת ואל הנעי הנחטד יצץ ולך אחי יארוני ולכל
אוהבי שמך יתן ה' כל מוכ ושלים.
טינמאניינה פר' ינרכך ה' וישסרך )1השמיו.

כא.

למוהרר שטאל ארקוולמיצ) סורי יצ,ו עם שיר חברתי לפארואה.
.
-

-

-

-

-

 )1סרי נשא (כסדכר  '1נ'ד).
 )2הרב נם אל בכם-ר אלתנןיעקכ ארקוולטי נולר באקוי (סחוז פיעסאנט)
אכ"ר כפארתה רכו של דגתכר היה סשורר נפלא ותבר ספריקר ברקרוק להיק
ועל סלאכת השיר ושמו ערכת הבושם נדפס בויניציאה שס4ב ,וביסי בחרותו בהיותו
גויניציאההרסים שגי ספריםויחיבר בהלצה שם האחררניל אהנה (גרפםשי.א) ושם
השני סעין ננים 4רפס שיע) והעטיר ס' הערוך הנדפם שם עם סורה סקום
בכל סיטרות התלסיר והסדרשים שהביא רבעו נתן בספרו (תולדותנדולי ישראל
צר  ,864טי' ע.ז) ותקן כפה תפ*ת ותחגות ונדפמו (שם) -- .ראה סי' ליט,
ס'נ ,קנ"ט ,קס"נ-קמיר .בסי,
וכוון לרוב
נסצא 1טדו.ר ש*א
בפארוהא-
ש(סואל) א(רקתלטי) .בסי ,קלע נוכר שסואל סהארוסים כפירארד .בשנת שכע
העתיק דספר ססנד תבואות שסש (כ'י שענכלום  )104הביאו ההכם שטיע-
שניידער בסשע סאנאטפשייפפ כרך ס-ב צר  ,664ראה נם ח. %, 20אן)4
שטר שם'ט כן כתב סורטאגה (סח*א  ,)4אבל כריואן של רטים פי' 189
(, 102ןןן מ]604מ11מ]) הצ יוץנה על פטירת דגאון סורי ורבי כסרור*ר
שסואל ארקיולט" כ'ו ארר שע* .1הרב יארי ספר קורות יסי ת" ארקוולט
בסאסר סיוחד אשר דאמא לאור לפני ס*א שנים בם"ע איטלקי (ם]],1ז420י
6~ 48-50נ )111, 16-וושכיר שם צר  16שבידי ררב אוסיסו היויח
שרות טארקוולטי לאה קיקת  ,)1בכא סין  641ככריטיש פהעאום (-זפ34
. 256ק 16, 8. 34. 11ם10ן0ש נסצא כתובבוויל
תפלה שתקן דחכס
י
ש
ו
השלם כשהד*ר שסואל ארקיולטי ארל לאוסרה
בטנה
כשישלכין על קברות
הצריקים כעם תשעה באב ע-כ ועד היום הא:פתפ*ים בני פארובה תפלות

קייה

-
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כתר תורה עפרת החכמה נזר ריושויהי) שלופו

הסתכלתי נשלשה רנריסו) וכמעמ לא נאתי לידי הענרת טויר*וה
לפני מעכית .מאין בא? מננזה וחרל א.שים נעור ורק פדרכי השיריפ
אשר לא דרך לו נפסוק שר ואור למלאכה הזאת נערר ונושא ואפם
הנשוא ,וסוף רנר אהה אדוני לא ירעתי דנר ,כי נער אנכי ,יוצא סעיר
קטנה ואנשים נה מעם לוסדי ספר ,כלם לדרכם סט איש מקצהו למםעל
הטמון .ובאמת מה אתוכח וכי השעה צריכה לכך.
י
*ולאן היא וצלך .-לסקום עיר נדולה של חכסים אשר קפנם עכה
טמתני ,ואם לננו סתחו של אולם ,שלי כסחם סידקית.)8
ולפני מיויא עתיר ליתן דין וחשנון ,היא עלתה על כלנה לפני
טלכי רגששוררים אשר נהיות מעלתו ספונ שסופנ כל חכסה ונינה נפ ואת
לא נסקרה להעתלי לשון לטדים נמלאנת השיר יפלח כחץ כברו של
כל אשר יפצל את השם לווים את ירו נשיר וכל נעלי שיר היוצא.ן
בשיר נמשכין בשיר כי קולם חמור נוער ,כל3ים צועקים תינוק יונק ואשה
סספרת*) את כל וה ראיתי גתון אל לבי ני מצח אשה זונה וךהלי ואף
נם זאת מאנתי הכלם כאשר חשנתי היות כ*ת ס.נה ראשונה וטעורר
קדמון אשר העיר את רוחי לעשות כונים נמלאכה יעןכי עת אשרכחיתי
הסתופף נחצרות קרשי )6סאז נעשהני רצון לעשותלי שירים ושירות ושם
למרתיוהננתי אשר נאאלקרני ,ואם מעמ ()101.168ועאוכאין,עלכן רא.תי
לר ,אהרן 1מני נהורן נעל מפר הפצנפת )6עשהצירים לדלתות ה:ויר
אמרתי אנסה נם אני אם אוכל לחזק את בדק הדלת ואוסיף עליו ציר
למען הרלת תסוכ על שלשה ציריםולא תמום ,ובעסדי סשהאה "על תכל
מקור הנלייה וההססד' אשר נמררותיו העלנו בסערה השמיםובראותיהיותי
בסאזנים לעלות הקל ויורד הככד ,רשע מכתיר את הצריק ,מלאני לכי
לדבר על וה לאלירד לעומקו של דנד ,דפפאנא ררכ סכרעי לא כעינא')
סיחזרות על קברי ררב שמואל ירשדה קצינאלבוינין והרב שמואל ארקוולטי

( 8. 54.שס).

 )1תשויהכ,

קנ"ה.

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

) עיפ אבות נ' א'.
י

ת

גבינב'
יג" 1,,י= 4ן

 )5שיר

קישדה).

ה"י 0מ~הות הל:4
מ2
שט"א דלך לפאדובה ולפד שפ שנה אחת (שר4לן ר14ר חיי

אדצר הספרים אות ס'  ,2070איח  ,808נדפס בסנטובה שכיא.
)6
ז) קרושין מ-ט:

יושיר

עלדיתות השויר ואחז
רקכ,שני פורים פור נופ"ח פם"ר וימלוים
אטרתי בירא רושתיתי טיניה טייא אשדי ביה קלא') 5הראותו א~ו ונאב
את בן ירצחידין ויודיעני סה שניתייבין למען אג 5וראיתי נאז"ק
אםיחניני5יה בוהיסן וכברושביארילסק
י זהואוסיף נח לרקה נשוו
סידת
5טריהאתחנן לטכ,ן5סחול ו5שמק אם העזתי סצח5כא כזאת 5רשת את
פניו ,ואם ארעה לב5תיהיותלכבורך 5סשאעוראופיפה בהגהבעיר אלקש
אשר אלע תכון תפלתי יאריךיטי טעכשז ויכתבוו בספר חיים מובים עס

כל יושרא 5אטן.

טונפאניינה פ' יפווש כנסיו יקחמ )9השטץ*

כב.

.

לכטי שמשון משולל) יצץ פירארה*
וזאת תהיה טוצא שפתי 5שטור 5בא 5הודיע ו5נישר לכבודו הגיעי
הבית ש5אנן ושלו וזאת הנרכה והריראה 5א 5חי אשר נטלני נרהגדו
עזרני,ויהי עטדי נדרך אשר חלכתי ,ווותה הנרכה אושר עם כל הררכים
הטעלקלים אנכי בדרך נחני 5וש5ום נ5י פנע וטכושול יושתבח שסו ,אושר
כרך אותי וינחני לבפח כןיעישה תטיר וישמיעני18ב טטצבכםויברך אתבם
כאשר ברך טושה את ישורון,
צי לי טאר פה אחרי וצרנ5תי העיר טה יעושה ארם חי ואם יורה
סושה איש נרנל וטרא כהיותו בלי ושקקיוב א,ך יש5ם הליטנד ערכי
י וכו81 :שת
ברבר אביגו אברהם איש הא5הים ה' א5הים סה תתן ל
סבבתני להטנ קצת טלימורי וגוונ ,וד' ירא 5בניבי פעטים רבות היטזי
קירא וושונה אם היה סקום יושיבתי בקרית ספר
עם בני שב 5וסרע -
ואםאין זאת זכרני נא ופקרני באגרותיך כסנוגנני *ושראל איש 5רעוצ
עדכי אושר ירחיק הריוצק תקרב רגתיכה כאשר רנרנו ויוצטע ישראל

- -.
ז
צ
 )1בבק
דאפרי אינזי בירא ד,שתית 0יניה לא תשדי ביה רוח,

?נ0צא בלשון דגויוש תנחוסא טטית :בור דשתית ס0נו אל תזרוק בו אנ).
 )2פי ,החויט (דברים ל*ב י'א).
ו *) סשיי
ט וצא שפ פשפחהן רי שמואל סן האריוולטי הקריש פ8ץ
ר
.
ה
ס
כ
ל
~
אבההס
ה
א
י
צ
י
מעין גנים (וינ
שיינ)
פנ*ל טרו בן הנניד סה~ל
כתשבחות שר וקצין בישראל כסרור אשר סנ*ל ולה'ה סגוע יקר פחוטר חורש
ופגנים סשמחת הסשולסים יריה*וו,יה סלסר אתבניו בביתו .בהעת ה-ןדה בן
ששנה חרשים נחמף בררך 1זשס ש1ן ם ש1ל ם
סיר רגאה ~זיי עןרה
י
ק
צ
ה
בם'ע  17ןן .זזסכ .)4בריואן פ"  238נסצא שיר 4לניששי פרת סלכה בת
דומא נודר דוד ספשפחת זשעפחקיסעם הבחוריצחק בכס*ר קש ס ש1ן סש1לם.4
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לפנ*
נמעי כאתכם ,תיפיכלי כי תודיעני חרשות יבפרפ אפ נן פלוני
נעשה כאמור לפני סותו.
ולכל בני נית אדעי ולעצסו ולכנודו אשתחוה ושסר של1ם.
פונפאנייה.

כג*

לאחי כס' אבררשש פארינצו~) ויל אנקורה. 156( .ן)10
דכרי פי חכם חן ,רוח אפך דנרות קדשיך כאשר יאמר סשל
הקרשניז היו פובים נם אם כוששו מאשר ל א היו עודנה )'.וור
ו1דם חיו טראידם הענירו כל כעס טלכי ויבאו נסים כקרכי לכבות כל
חוון אף אשר שבן בו ער הנה,כי ראיתי נכודו טורה על הא2ת וטפר
כי לא עלי ת5נותיו קהכ אמרתי סודה ועוזכ ירוהם אףכי כאסרת הכפי
רעת ו.סועצות נוח אני לכעום ונוח לרצות ,אבל רואה אני סתוך דברי
כנודך ,כי טשפה הייתני נהע~ת על הכתכ וידאות ותשבוצת להלל
ולשבח כתבי אשר נאסת עלה נל 1קמשונים וחרולים אשר לולי היתה
תשוקתי להתנצל סנרפה ידים לא הארכתי כל כך יש סתעשר ואין כל
פתרוששווין רכ כי לי הגדלת ורוסטת ולך נאה לפאר ולרוסם כי כל
הבא ועסד על כתבך יאטר איןוה סעשה ידי אוסן סוחר וסתעסק,כי אם
סאיש אשר תורתו אוסנותק וכל הסשבח ארם נסה שאין מ יחרפנו ,אך
ססך הכלמיב ויפה וסתוקן וסקובל*ויסף תעצוס [ ]2על עברך ואשלם
לך תשלוטי כפל ארכעה וחסשהולא תוסף לראבהעוד וארברה שלוםבר.

לוג*ל.

(2ו*4

רעוא רבא ראית כי ,לסעבר רשתך ,ולספלה קרםיקיך ,בכלא
ראיכיל ,כסהראית עלוי חובא לא יכילנא השתא לאחזאה בעיבריןאחרנין
ברם לם*פר פקורך ראת פקיד ,וכען נלי קרסי דכשר לך לפנרע תרירא
סותב תלתא כחהא וצינא לשלםאיף דאיתלך בכל שבתא דיפנסת כתבא
סלות יקירא ראטנא צבי את לסחסי אצבען ריל) וכל דא כי רחיס את
לותי סקרסת רנא בנין פיבוהך ולא בנין נסולא רילי ,אי הכי כרין יהא
שרי לך לסנרע כי שלכא לכלנא יוסא ריז יהא שסיה רבא סברך וכדין
אוריך לטאן דעביד שלסא בדום מותכיה ,יעביד .שלסא לותך דנוני ,ולכל
סאן דחפין תדעת נרפך ,נרם אי לא אפני כסילין נפישין יריע לך רד41ר'
נריל דליתכלים פתנם הרת כאתרא הרין כסא ראסרית זוס]נין אוחרנין
 )1ראה ס" כ:
 )1כנראה כמן אל דספר הנ(ךא סשל דקדסומ (ראהסי )4~8.5415
אבל לא פצאתי שם מאמר זוע ראה סי -נץ .4
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ועל רא כתכית פילין אלין בלשנא הרין ,לאו רלא ישסעון
סלאכי סרוסאו) ,כרם נדיל להשנייה רבנין שינייא פנעא שפיר ,יופא
דין נזדיחלי לבושין חרתין ונסייעתא רשמיא בשנתא ראתיא נתי ~]
אנא לסיזל לטחוי [לסחון סה יהא בסץש יוסיא דירחיןושנין .אוף.כי עטיק
0נתשא עד נר0א :ובאתך דטרי ביתא תלא זייניה כולנא רעיא קזלת-ה
תלא*) ,נכל רא יענירא5קא [אלהא]רעותיהנין דא לרא סליקי אסרןה)
נש5סא דיליה אורקפו וסגדו 15ת אנתתך סנ*ת וליעקא פקיחא ברךינציריה
טאריה ולותך רבוני ,אלקא ראבהתנא יפשינך ויפנינך ובריכן יהון בריכין.

23ה.

סשורר לואנפינו כאנקונ.ה

כתכ כררך ט5יצה ש5התי לחכם
נהיות .ש.)%
לחכיסא נכל רפיזא שלום.
רגה טה טוב וסה נעים .נס5וני רקיעיס ,נריבים ושועים ,נתנו 5י
שעשועים .נבואי מסרחקים טמעטקים.מאין שם חוקקיםחקקי חקיםסעסיקים.
נעסקה של תורה נהקםת נסקרה את טקרי ניקר רוח איש תבונה .עשר
ירות לו בבינה .לו היתה לסנה .השירה והמליצה ההנונה .אחרי נלותי
תדףה5י עדנה .כי אכטה ~5ות 5י נהכטות סשען וטשענה .אכן שליסה
סרע נננה .אכן נהרו הכונים לראש פנה .הוילך קרפת אישור ,כרוש
תרהר ותאגור .ארז א,טר נלבנקד
הגה אנכי נא .נאהבה וחנה ודרה רבוע אל הכלים לא תהי נחכא,
כתשורות שירות שורות לא ישרות* לפקור ע 5איש צכא הסרום כטרוס.
סרום סרוםים ישכוןיכין יפכון ולא יפכון .כל רז לא אנס ליה .)4על כל
נרותיו רוח רעת סלא .ואד החכסה ססנו יעלה .והשקה הנכנר ודגקלונ
ועונווהי רנברא רנא קמסהירין עליה .רהאי צורבא מרבנן דטרח אוריתא
היא רקא ספרחא ליהף) .ועל ואת אין להפלא* אס יהורה לא יעלה.
ו5ספר כ 5שכומו 5א יכ5ה .כי אין טנתי לקרא אחריו ס5א כטטהרורי
פילי )6דק להשתחתת לו אפים בכרוע על ברכים ולפני שסש שסו ינון.
*) שבת דב :אסר רן יוחגן וכו'שאין סלאכי השרת סכירין בלשו) ארסי.
 )1בב*ם פ'ר ע.ב .מארעות רעות באו עליו או 4היה טכרח לשב את
א'

ביתו או כיוצא באה,

 )8בדייואן  340נסצא שיר :על ליואנטין אי רצה לחתגרות עמי

בשירים.
*) חולין נ"ט.

 )6עפץ המאטר תשית
דקטרתחא ליה.
 )6ברכית נ"א :טטהרירי מילי וססמרטוטי כלס..

ד' ע*א :האי צורבא פ-בנן ררהמץ אורייתא הוא

הנה זה עומר אחר כותלי מחיטבתי .משטעתי ומשמרתי .ואת תוחלתי .כי
אמנם נלוי לפני רעיוני .וננאי דעתי הקצרה .אין ררך לי ולא שינ השנ
ישינ מליצה ושידה .אל תופע עלי נויה ,ותהי דעתי עקרה .אין לה ולר
כחשכה כאורה .כי אם קול הברה .ואיך לבי יערכ לקרכ לרב אב בתורה.
למרבה המשרה .ארי וצבחבורה .לשכל נור ועפרה .שבם עוו והדר.
תפארת נהרר ממה של טנפידינןו).
רגה ישכיל עברך כל וה .ובצרק יח!ה .כי יתבוה .ולא נסונ
י
בחובו .ווה מובו ,לעשות אחו
כטעשה
לכו .מבוא לדבו .ובקרבו ארבו .מטון
הציר ימשוךלויתןבחכמ .)3כרנ קטן עד דכא .וכסוחר יחליף סחורהנטוכה.
באבנים מובות וםרנליות ודברי מלוכה .כי פובפח אני עם כל היות אנרתי
ואת עונה בלי הפוכה .לקכל עליה מאתו פרם מלאכה .מענה סיוסד ורבר
~כה .ותחת וגעצוץ יעלה נרוש מליצה ערוכה .ותחת הסרפר יעלה הדם
טתווה .כ* כן דרך שולם .דגנור.ם .הנברים הברים הנבורים .ובוררים אוכל
טתוך פסולת למוונם .לא פמקו מעל שלחנם .לא חורת ולא צנון').
.
פ
י
א
כ
וגה ינרם באים .יתמ רוח דשאיפ ידצוידצאוים.ציץ.להחיות לב נרפיץ_
אציץ ואטיץ
דיחי פרחי פרח.ך .יפרחו פרח פרוח אלי
אמץ מאומץ אסצפ אמוץ .ואתעננ מויו כבודם .תבוא נפשי בסורפ .וא!
נם אני לא אהיה נררפ .אקריב  -אם יהיו שע.רי חמאת  -לכפר
בעדם .דברים אשר בעפר יפורפ .כי כליותי נעשו עבדים .לארוני בכל
טאורפ-.על קרקרם יעטוץ להם נור נם רביר .כחבת ידינתן ורויר .לא
כתמר ואמנון*).
וגה אלהימ .וה קוינו ויושיענו .מניענו ומרטעני .אנו צאנו והוא
רוענו ,לו אשא תפלה לכבור האברך .לברך להררך ולהאריך יטים כרצוני.
ליטע בוצלוה וטישור אוהל אפרנו .להצליתו כחפץ ורצון ארוני וכרצון
עברו הטתפלל על ששונו ולישיאל ישלת נואל וכלנו יצל בססות וננון.

מי

כו.

קינה על מות היקר אהי כם' אברהפ פארינצא דל*ן.
אנכי בררך נחני רוחי להרויח לי סרוח פועה ספער להמינ עצב
מעצמי ומאפר מבשרי אשר וצולח כבא חמת המציק אשר כינן להשחית

-- -נ) סכלתא סיף בשלח :הסטה של סנפיריגון הוא ,תנחוסא בשלח כ.א:הסטה של סספירינון היה.
 )8איוב ס' כיה.
פאפר רבן אנטונינום ורבי שלא פסק סשילה:ם לא צגון ולא
)8עפ.
יאין לא ביפות החפה לא ביסות יגשמים (:רכות נ.ו ע-ב).
דשרת ולא קשו
*) עט" אבות ה'י.ט.
ראה לסעלה סי' כ'? על תסונת הקינה הואת ארחיב הדיבור בח.א.
)6

נטות אחי ז-ל עפרת ספיר ויהלום .ישכב וימח נשלום - ,לחזות בנועם
שיח השרה והכרסים לשופ ולהתהלך על ורעיו נפעיו וטחטריו כפריו עם
נרדיו ,לשטוע שריקות צפרים המצפצפים והפהנים סתעננים חוננים על
השרינים ,לראות איל וצניה ויחסור ואיקיו ודיושון ותאו וזטר עונרי הארץ)1
לשטוע השמחים אלי ניל נחלקםהעופדיםרחוק טן הישונ ישישו כי ימצא
ננר,יען כי בהיותי נניתי נל אשר ראו עיני העירני לונוד יפות עולם
ונל אשו שטעתי העירני פווטים הראשונים אשר היו פאכים ער כי נסעפ
גזרתי על הטת שלא י2שתכח טןהלכ -עיכ חשבתי לסצא טרנועלנפשי
נאשר אמרתי אעלים לעתות כצרהולא כל היום טרי 2שיהי יככר וירי על
אנחת; ויהי היים יצאתי ,וארא 2שה יפה עיניםוטיב רואי רועה נאחו ?לו
ושקפ לבטח ויאכלוישנע וישא עיניו וירא ווצה רחל*) נאה טן הצאן אם
השה היתה ,ונראותו אותהכאיל עלאפיקי טים טרלנ וסקפץ שמח לקראתוע
ועורני סתעלם נ2שטחתו .והנה ראיתי פנח נא ויקה את השה וישאוך
וישהמהו אל המבח כי ינרך חוא את הזבח ,ביה שעתא כל הערר נשא
קול ויבני ,אטנםאטו כסבנירה עלי אנויס תחיל תדיד ב2שיחה ותהים כאלו
תשיע לרפא שנריהכי פפה טאנה להנהם ,ופן תאטר רנרך זה
לא היה ולא נברא אלא לם2של היה ,)5העכודה ,כךהיה ,אז אטרו כליותי
זכרנו את הדאנדף) אשר פצאתמ כיוצא וכדוסהלזהקיהלנו ותהפך לאנל
מחשבתי ואלךלי טרחק כטפחוי קשת נין צאלים וענפי יער ובמר רוחי

שישי

שפכתי שיחי ואוטר,
,
י
ב
א
כ
,
א
י
נ
ה
ל
אם ארנרה לא יהשך
כי נהטה אין
ואהדלה מהיהלך
משנרי .כי רופא איןלי אפפ צרי2 .שנתה רפואה ונפקר רופא .חזק דצא
ולא רסוע אוי לי אם אוטר אוי לי אם לא אוטרי) אם טר טר ואתטרטר,
כי על הכל פר לי סר .האמנם אני עלוכ והזפןעילנ .הקולמוס לשוןהלנ.
אלכה נא אאורלי הזטן דוע הוה .אשר סשטן בשוי ידוה .שפך 3אין
אשורי .ואבכהעל נדצרי .ואם אין פח אי2ש האזינו השמים וארבר .ותשסע
הארץטילין אחבר .ואם צאן פזורה ונרחה ,תרים ?ל יוצאת וצוחוע נהלקח
שהטןהערר .טה יעשה הטותהרע עתיפרוץנרר .ירחיב ר2שתו .יררוך ק2שתו
ויקח טאתו בלי עתו .תפארתו ותוחלתו וק על הישרים בלנותם שיניו
ימרוק .וטיושבי חלד תוכם יאכל קליפתם יזרוק*) .כי יראה איש צדיק
 )1דבר,ם *,ר ה' .ואיק'ו (בסקום אקו שבפסוק) הוא קל הברה אשר

נוךאת באיפלקית )0ש חסר שבדי הארץ וצא שיד האכיים.
 )2רחל הי 8שם אפו 'שהיתה נם אם הסת.
 )8עזפ ב*ב טיו :איוב לא דףה ולא נברא צלא סשל רוה.
*) פליצהזו נם לסעלה טי' ו' (הערה*).
*) חגינה ט' :תוכו אכל קליפתו זרק (ר.ם).
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תטים א5יו תשוקתו ,יפריש בנפיו יקחהו ישאווע 5אכרתו .ורוצעיםישכנו
ארץ אליהם לא חש .ימותו נעמיו של נתשי) .אם סחרחר ונעצנלני.
5א לחנםכי יר אלהים נגעהני .וכל כותתי סר צלם טעליהם .כי ישם
אחים יחריו ומת אחר מהם ,והיה האיש הויא תםוישר .ירא א5הים וטרע
סר .לו טלות עליות ותחתיות ,אהונ לשמים ולנריות ,לא ישונ רק אתר
מכל נואיו .ונושא חן נעיני כל רואיו .איך נפלת סשסים היללנן ,צחו.
ן חלנון וצמח צחר .מאן אטר (. 118ן )!0לעיני כר אנפך חזינא,
ויוךכיי
על האי שופרא רנלי נארעא קא נכינא)1מי נתן פניך הנעיסים למששה
וטשפח כרמים .איה רנריך נין נריבי עפים ,בין השרים והפותמים .איה
אמרותיך רגמרצות ני! פוחרים נכנדי ארצות .ום5ו5ך ט5א חכמה ומזימה
נתורת ה' התמימה .ומי האמין נעסקךבצרכי צנור לטרשונאמונה .וגשאך
ע 5כתפם נושפר וקינה ,ועם היות המות טנעי לכלוננשויצאר ,.ולא יצילמסני
מעוז ומנצר .קפוןוגרול וענר הפשי .שםיהיו חכם
נממתריםתנכה
נפשי .כי כנכורה נפרם קיץ ווסר .נשגם הוא בשר .לא מלאו שניתיו.
לא הגיע לפרקי אנותיו .לא נהתהעינו ועור לא נם ליחה .מרונ זקנה כי
אם נמוב כחו .נחור נן שלשים שאנןועלהו עור רענן .נגנז כשושנה נין
החוחים .תנוחעל אחר השיחש .יקחוהאוררי יום .תינוש ולא תמצאפריום.
סה זה היה לאנקונ-ה מה היה שם ,והארמה איך תשם ,כי יצא
קצף מלפגי השם .להשמיר להרונ אוהני ושכני ,)3אחי אחי כניך עוללים
ויונקים ונרו5ים כשכ5ם ,אשר טפהת ורנית טות כ5ם ,ותהי שו-י עקוה
אין לה ולר נחילה תמולד') ,עליהם תויל רמעה והגה דנתה הועה ,וישב
אחור ויקח לה .יולרה אשת חיל עפרת נעלה ,עור זה מרנר וצועק על
אשתו .ווצה ררך קשתו .אל ננו רנ פעלים השליפ יומף וינוע ויאסף.הן
עור לא שלמו ימי אנלו ,עור לא רוחץ מנכי רמעות נוזליםלו .אכויי
לא ירחם ירו הרה ,וירר אליויוירה .אז צעקו חוצה מר אראלים ,מי עור
כמשולם .הלנצח תאכל חרנ .ננקר תאמר מי יתן ערנ .ועת אשר חשנ
ירך אלהים לי .כי חתן תמים עתה ל' .)6זה ינהמני מעצכון .אז נרול
מאר הכאנון- .יאמר ה' אל אנרם לך לך מארצך .הן קרנו ימיך לסות בא
קצך .שריר מעיר האניר ,והאחרון הכניר .היו קרוניו יתופים ואשתו אלסנה,
 )1שבת נ.ה עיב (כ-ב ייו ע.א) :ארכע סתו כעטיו של גחש.
 48כרכות הי:
 )3בחרשים טעשים סתו כסה קרוגע באנקגה כנראה סהסשך הקינה,
ראשונה טתה האשה שרי בשער* לרתה עם כגה ,השני היה בנו יוסף ,רהש~שי
יהודרע הרביע' אברהם אשר קונן עליו קינה זו ,רחל היא אם אכההם והסחבר.
*) אעב ו' ו'.
כ) ע 1.8הכתוב שסות ו ,כ"ה כי התן רסים אתה ל.-

טב

ועל כלנה רחל מבכה על בנה .ני נדל כאבה ואבלה אן נגחם 5ה .על
אלה 1ע 5א5ה אני בוכה נלכ נשבר ונדכה .כי נשארט כנרגרים ברא,צ
אטיר .אתיצנ נסקים אףת ושטיר .נלספו פירות האילון .כ 5האי ריההא
אחייגרוו .פסירא ולא הררי).
יתח רחטנא עלן *)1עלתהעל כלן.
י
ק
פ
ה
שסים וארץ נקשו ע5י רחפים .כי איך אקנל תגחוסין .אם ננר דעת
אטשית ,נשתגוסדרי בראשית .)8ועל שלשה וארבעהאיך אנחםו5בייחם.
השרה וכל אשר נו .עצי יער ואשר כקרבו .והרים ובקעות ,יפים

ונבעות ,אסרו נא השסעתם ואם נוותה גזאת וזאת ליטרה ,אז שטעתי
קול קורא יהודונ ואומר מי ר~א וה אשר קראני.ויען אני אל שרי ,מי
 .וסה זה שיקו איש או אשה ,או
את הסרבר ואדם לא אראה כה8 .יקי*)
ה
ס
ת
ו
5
ע
ל
סנכייכיטאנתי
שר או שרה או קו .)65קול* הוף סהל הרנזתני
להנחט .נחמ! ואיך אנחם יהשחית םות דוע עלי את חקו* חוקו .חוק לא
פובכי הפרירני מאחי איש תבוטת ורואה את הגולר .נולר .ואדם לעסל
.ולר .ינהנוע עלמות נתסימות .ואחר ימות וסה השלימות .מות ,וסה פוב
לו אחרי נמעו סקרוניוופישראל .שליי"'ך"-פיכשל אהרי סות וקרושים
אמור )6המות קשה מכל שלפניו ורך סכל סה שלאחריו .לעוכריו.
לדעתך א*כ הטתה לחפידיו טוב .טוב :ואף -אם יהיה ל0ת מוב הכאים
אחריו לא יספדו לו .לא :ולטה לא ינכו ועוד לא ייאווו .יראוהו'):
בלכתם לשטן כאשר שכן .כן :ובכן סי יאמוף נפש אחי אנרם .אכ רם:
ולט קרוניו מי ינחסט ויאסר לצרתיגו הקשה די ,שרי :ואן תהי סנוחהו
יען היח עם אנשים נאמן ודד עס
ינחסדך יעטדו הסתים לעד.
ו
נ
י
ר
ו
ז
פ
מ
ער :וער סתי קץ הפלאות אשר
.
א
ב
י
ה
ב
ו
פ
בשורה
יבא:
מי
בא לפרותנו וסועטי נני עליה .אליה :יתסהסה ער כוש או יהי בסוךה.מהרה :ברוכה את לה' כי נחמתני כן ינחסך אלהי אסן .אמן :בשסעי
עסרתי על עצסי ואשתוסם כשעה חרא ונהשינייחד עלכל דברי התשובה
דאיתים או0דים יהודהאני שקו קול נחם חוק נולד 0ות אל לעוכריו
מוב לא יראוהו כן אברם עם
שדי ער ינא אליה מהרה
אמן .ואזכור דברי פי מכם חן אושר אסר :הכם יעשה כרצון אשר יצמרך

שי.שי:

שי

)1ייה ל.כ וב.

) ב.ס ק-פ ע"ב.
י
ע
ג
ק.ב
)8
*) ואר)שה צה =
(0א)ט) וכן שסע אחר כל סאסר וסאסר
חברה.
*) יכסות קכ*כ.
*) שלש פרשיות וו אחר וו.
 )7תינה אחת נסחקה.
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לעשות בהגרח ,ונם כי המקרה אשר קרה לא ישינ ס0ר ק1ל ,שאתיעור
סשל ואוסר? וצפיםאספוננם[ננהם]וכו' (ככלהכתובבהשירים אשרחנרתי),
אר,י נוהם סתוך קופה של בשר~) ,על סמפורו אשר מסר ,ענר
המכסים ולסשסעתם סר.

כז.

ו

כתכ לכ'ם יעקב כהן יצ'ו טאיטם ),ויניצשה,
שקרתי ואהיה כצפור נלכדה ב0מ יוקשים ,ידסה לרסקר סמכיריו
והטה שכחוהו ,לא נכמד עצטי אשר עוסתי שלא כסרר שקעתי בתחתעת
ארץ ואין נסתר ססעלתך אשר אפפומחכלי שת אח )4עיה דאש שסחתי
31ל סחסד עיני עדכי באו טים עד נפש סי הוסן הוע הוה סי הסרש
הפאררים מים שאין להם סוף כי הבוכה הסרוחח הנהר וצמושר הבאר
הסנאר [ ]1וסנער טכל ביל שתיתי את קבעת כום התרעלה פנעתי
בפצולותיו ,וכעת אשר צסאתי למים פוצרים מים תורת התנחוטין פים
המתוקין סדכש לנחסני רברי אוהבי ורעי סנגדי יעסודו ואין פוצה פה ער
כי שטפתני שבולת ,ואכוא כם עד צוארי לעת כואת עכרו ראשי לא
לעור ולא לוצעיל כי אם חסדי ה'כי לא תסו הסנמם עמו ישראל.
ואתה ארוני אשר סכל אוהבי אתה הוא סלכם ,סכל רעי אתה וצא
נסיכם ,וסכל דורי אתה ראשם ,וסכל חכרי לך הקרבתילב .למנחה ,יכש
סעיין דבריך הנעיסים נקצץ א,לק פירות נתניך דגאהכים שטת יד לפה
נסתתסו מענותיך ,סלבד כי עידני שם תנאי שהתניתי הבמחה על רבטחה,
ורבור על דבור וברית כפול וסכופל כרתנו ימר לסשלומ מפריםביררוצים
איש כסתנת ירו ,ואף כי אמרי שתי ,אשר בנה הנלנל עלי*) ויקף רו-ש
ותלאה המדשה הואת החכאת התנאים אל הכלים והן ולים סאליהן. ,וסה
יאסרו השוסעים כי אם איה נא חכותיהם ,אם בראותם זה אל וה פנים
אל פנים ירברו עתק לאסר נכתיב ונשלמ נעוצה ונשסע ,וסוף דבר הכל
גוצסע ,בהמרדם תפרר שחנתס ,בנםעם תסיןצ חבתם ,ובנועם תנוע אהבתם,
ה! זד היא האהבה שהיא תלויה ברבר רברים 14הרנרים והנוצות סערהתפיץ
אותם .יאסר סשל הקדסוני ,)6וסהיקיה האוהנ אם נצרותיו לאיהי לו אף
עורת נמסה סאת אוהבי ,ובסמחתו לא יפקד לשלום את רעהו ,כי לאכן
 !) ברכות ל-ב עיא :אין איי נוהם סתוך קופה של תבן אלא טתוךקופה של בשר.
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 )1מכר בסוף
את-
 268נוכר וליקסן כהן סאסטי שנפטר יט תסח שעץ.
)8יצא אברדם פארינצה הנזכר בקינה הקורסת.
*) אצטגנינות (יאה לסעלה טלי-ו הערה .)2
*) לא סצאתיו .ראה כ,נ.2 ,
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אנני עטדי אני ראשין ואני אחרון לשאול ס6ני הככוף 1להשיכ מפני
היראה* 188( ,)1ן )10לושפוח נשסחת אוהבי ולראג בצרתפ ואסכיוברי
ריקים ופוחזיטק רחמגא לבא בע* )8ולא *הק חכלי רק סאשרבו.
ואתה אל תעשה כה לעכדיך ועם כל וףות ככורו פיזד כסלאכת
וף ,אלי יננוכ שיעור שעה וישעה לעשות נחת רות לעכרו העוכדו כנפש
חפצה ,כי אם ירחינ ה' לי סכל צרותי אלה .אשר נדרתי אשלסה לשלם
וניש~סי יטלום נלנ שלם ,ולאדוני אהיה אח דנק נל ווסים.

כח.

סמע סדע .חופר תכונה שורש פורה ראש ולי-ענה )3שלום!
כרוך אתה נכואך ככתכך הנעים וארורים הרגשעיפ שאין פוכתן
שליסה הוא הגוי אשר הכיאו לי אחר אשר עננו כאטוחתו נעשר יטים.
כי לולא התסהסה כי עתה השינותי זה פעסים ,האמנםלכל זסן ועת
חפץ לחפץ כאהכה ,ועתה טהלי עור לעצכיםור*גות יתיכו הלכ ויטיסהו,
כי על כל סנים הסקיה כלתי טוור אשר קרה לא ישוכ נםכי אזעק
ואגשוע וסה שנעשה ככר ועא וסה נם עתה נחסתני שסחתני כפעלך צרות
לככי הרחינו טסצוקותי הוצאתני ,כן תוסץו ותחויר ,כי כוחותי כעלוקה
יאסרו הכ הב ,צסאה נפשי וכסעגשי ירך ארנן .ואתה היושנ עלחונ הארץ
צני רוא לנל האיצות חדשות לכקרים כי תנקרני רוריעני וכעוד תעשה
כה כרוחךכי אטרת קצר סצע זסנך סהשתרע לכתוכ פוכה כפולה וסכופלת
תהיה לי ,כי לפום צערא אנרא') .ואל נא תשית עלי אשם אם לא
הקשבתי לסצותיך לשלוח התשונות ההסה כי אסרתי רק אין
יראת אלהיס נסקוסות הללו ועכרים לעכרים אנחנו בעונותינו
0ן יושם עלינו עלילות רנרים ח'ו ,ואתה אל בינתך אם תשען
תנין כי אלו הם ספתחות שלא נססרו ליד שליח נוסן הזה )6כי *בוא
יוט ופאיפ נתראה אז אתן את רגל לך כי ושלי שלך ,וסה שקנה עכר
קנה רנו ,רכה נא צכא רכריך הנעיסים וצאה כי זה כל חסצי ,וכל אות
ודנור קשר אנףץ לקגשור נפשי ננפלטך כענותות ארבה ,אהכתי כי תשטע
את קולי תחנוניחנני כחסדך ,והאלהיםיחנט וינרכנו כרכת הי היא תעטטרך
נכל טונ והשלום.

לני

- - -

 )1פשנה ברכות ב' א'.
ט) סנדיירי
ן קץ*
 )8ע.פ דברש כ-ט יץו שרש פרה ראש ולענה.
*) אבות סוף פזע
 )6בלי ספק במן אל תשובות על רת הגוצרים (ראה צד  ,48ר~רה.)2

י
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כמ.

.

לכם' יומף פ"ר עפנואל יצ'ו קוניאן').
יהי שלום נחילך ,וחילך לאוריתאז וגס הלום ראיתיכילך רמיה
תהלה ולושכלך ,יען אשרזכי עשות חמר להושקיףםטעין קדושר לבא
3נקרת הצורים ,להביא את בשורת ברכתך מהב_יכה קעל,תה אל פעין
נרמם ופקור סשחת כסוני היום עד כי עםל וצא נעיני לסומאנוושא לופר
לקשמךכי נעיםולכל תכלהראיתי קץ ואין קץ לשויעור ושבחיך% .; .ן
(0] 6א סלאנה] מיםקרים אם תהפךעלפיה פחפט לצאת בעסדם יעטח,
כןאלצוני כליווףםיוכ תה~חוך אפרוליטייפתינוצ לכולוצ שבחי רפרך)
כי כטעפ נשתתקתי ,ולולא כי יראתי פן תאמר בלבבך *שתיקה כוצדאה
דמיא )44צונם לכו נוצראה שופהי )5כבר החרשתי ,אכן אטרתי אני גפ
איל טחריש כמיל יחושב כי יושטע ו*קשנ רוח נושנ םעשה חיושנ ,וכרר
ישב ולא ישכ רוחו יול עמיס אה:ה ער םעם שידו פנעת ועתה נושיא
וצסחל ע 5כבורו ופלד ושיאל בשקומי ,וקיל דורי דופק וידו על כסות
המנעול איוש האלהים דבר ואני לא אננא? ואת היתהלי ואניא היוס אל
העין עין הברולח ואכן השוהם לשאונ נששון ממעיניישוע.ת של כבודך
ת פניך לעשות ?אלה לסקריני כי כל רביר אשכיל ונופר ,וכל אות
יחלו
צרור הטורלי והסתחיל בסצוה אוסריםלו נסור ,)6ואלה מוסקשעל הראשונים
לוצריעני אננ גררא איוה חדוש יתחדש נליפורכם יום יום ,כי ירעתי

יי

 )1לא ,רעתי לכונו .קוניאן רצא שם פקום וגס שם טשפחה .צונק (צור
געשיכטע  )259הוכיר יוסף ונפתלי בן ישראל כ~ניאן ,ישראל קונ-אן נוכר בסי'
פ'ט ובסי' קליז וכנראה היה נם המפואר יוסף אשר נזכר באותו סיסן סבני
פשפחת קוניאן ,בדיואן ס"  117יש שיר "בנישואי כסר ישראל סקולאן הנ-ו
וטרת יוסטה זונתו שנת שס.ט" .יתרה קוניאן נוכר בס' פקוה ישראל ל-ה ע-א.
אטנס יוסף שלנו כנראה לא נגךא בש 0טשנחתקוניאן רק שם דמה סקוס סושבו.
פ) תיבה אחת נסחקה תייך להשלים קערה.
*) ברכות לי :עיב.
*) יבסות פ"ו :וש"נ.
) אבות ר' ר'.
י
 )6בראשית רבה ס' ב' :התחלת נסור (סובא נם כילקוט
רטז קט) ,בראשית רבה פ'ה ג' (רבר' ר' ח' ר' וטרר אליהויטא פ'ט) :בשם
ר' יוחנן בל פי שרץא טתחיל כסצוה אינו גופרה נףבר את אשתו ואת בגיו
את כולה,
(פוטה י*נ ,):תנהוסא עק :סל ו'ו אם רוזהלת בפציה דצי גוסי
הש דף ליז ע"ד וביצה "8א דף ט' סקש ע"ב):
יר' סנלה טוף פ"ב (פסח.ם פ-י
אטר ר' יוסה סכיון שהתחיל בסציה אוטרים לו סרק (פי' נסור) ,אבלבצויתו
ספש לא נסצא הסאסר כנסרא ובסררשים.

שמ.יה
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שיחתן של ת*ח צרינה תלטור יהי בפי כרבש לטתוק טידך הכל ומירך
נתנה לך ואשום קץ למילין ער אשסעה טה יוסיף ארתי רבר עסי אחרי
די,סלה לאל יאריך ימיך *1מי .כל הנלויס אל וכיתך נאוה קורש כנפשך
ואל כלייך לא יתן לעולם ורוב שלום( .בעת תהזה וכף .ככתיננין

השירים.:

ל*

 לכ"ם אשר קלירלי )1י~ז ויניציאוענאמן בבריתו וקיים במאמרו שלום 1ברוך אתה ארוני זוכר הב4ית
והחסר לאוהביו וטרבה להפדב יהי שמך העליון סבורך פפי עליון וי4נך
עליון על נ 5נויי הארץ.
אל ננת אנוז רוריך הנעיטים נטהשנתי יררתי פעטים רנים לר*את
הפרחה גפן אהבה ,והיום הזה דאיתיכי הבשוילו אשנלותיה עננים אשטל
הכופר רורי לי בחזותיהיות כבורו םשנית בשפלים מביפ סשמים ארץ אל
רך ומשות הרפיון מוכה הכפלהכטוני .ומי יתן קולי קול נכיני כרוו')
או כשופר הולך והזק אקדא נברון אל אהשוך אשלם תודות לך ,ועתה
סה טתוק טרבש אנרתך ומה עז מארי )8כ* יעלה ברעתו להשיב אמריף)
לך ולהקריב לפני מזבחך כתבי זה כל סום בו סנול ווא לא ירצה .צרלי
פאר ע5יך אהי וארוני כי כאת להרויה עטי ולרש אין כל ליתן רווח
בין הרכקים )5באהבה הפסדת כפרקטפיא שלךכי תחת חפה יצא .הוח ותהת
ההדם אעלה סרפד כי האסנם לא אוכל כבדיך נוונן וכשורה כי לא *צא
סעפר אבן יקרה ,וממני לא תצמח תשורה להביא לאיש הרוח חכם ונבון
כמוך אני נער וארע הייתי כאטת כאלס לא יפתה פיו ולשון של זתרית
רקשורה על נבי פנלת") אגרתך היתה בפי תעעוית קשיס אלמים עדכי
מלתי זאת הפובה היא אם רעה מירך הכל ורוחך ריבר בי הוא טותינ לה
יו1א מפרק להז) לכן תראה ותרצה כסו5רת בית ולא טולרת תוץ אתה
-

.י

 )1ראה סיז לקח 5ץ לץ בניסין ויהורה ק4ר145 4תאכנים .98, 94
אין שם סשפחה כי אם שם
לרעת שטיינשניידש( -הפזכיר )()%1, 78
האם ("א15א) חה רחק.
 )1המיד ג ,ח' (ישא

ייח4

בז ע"א) סירקץו היו שומעין קו 5גביני
*) על פי הכתוב שופטש ייד ףח * פה סהעק סרבש וסה סתוק טארי
ורל שטטנו קאיי (קרודה) 5א יבא ש כלוסר דבר נרול.
*) אסריו ,אולי צל שירינ
ברכות ט" 1עיב ולסדתם שיהצ לסורך חם שיתן ריוה בין הדבקיס.
 )8סבלת סן טבלה (2ןח )186עליה או בה היתה האנרה(עיפ דגסרא

):

ביוסא).
ז) שכת קס.ה.

כרח*
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הוא שיררת בענן כבודך לדבר עם עבדך ,וטדוע אחשה גס אני מלוקט
נרית נרותה נשפתים עצה לא תו8ר ,ואף אם אנלה את ננלוהו הלא
ווא לעיני סאוני ,הטה לא ירמתי ולא ישטו כי ולמע
ן ואת .ידעתי .כ?
יהיה ארוני גו,שאעון וומנר על פ,שע רבתכ ולא יפפל ולאינרע כחכתני
וה סהמת חסור או יתור לשון נרר או פ1שפ11ש 4ע פפת דיו ,רק נ8התי
כידירתנו ,שרוכל יהא גדר,ש לתועלת וטוי נח אהבתט אשר ייפינ נעיניך
פלתי להכין שתה ולסעדה באשר מצב* חוקתיה כפסמרות לא תמום עור
כלימי עולם ,ואו אדעהכי לא תדרנה רנרי אלה לנו אל פני יפעתך

וידיעני 3א את ירכיך ברדכיה רדכי נועם הי אלהיט עליך ואיזה ההו,ש
צומח ועולה הן בוה הןבמילי רעלסא לסען יהיה לנו נו,שא לתת שת
י שבת בושבתובעים כא,שריומנו לעשות ,אליהי לאדתי לפושא
הנריתסי
לתת את שלונף אל וצחמד כטיעקכ כ*ץיצץ') ולכל ,שואל מפני השלום
לה,שינ ספני רגנוד,יאשר בא נכתנ כנודך יהודה ועוד לקרא') יהירצון
פלפניך לפרש כונתוכיידומעי כחכסה יכנו אמריפ.ך אכן ססני ההתיסה
חתומה,וכיון,שהנעמ לחתיסה ,אחתום ונתינה כחתימה ,והטתנ וחותפכל
יצורי עולם יכתונ ויחתופ את אדוני לחחם פומם ושלום כגפ,שו ונפש
רגותנ וחותם נכונ8אני' כ' תושרי הש'ן אשר רסות כסא ננודך כתונה
וחתומה על לנו תמיר.

5תל.

לא*

סנין עפאי רורך הנעיברפ סורשי לננייתנו קולינאו ויאסרו סשלוס
עברך החפץ וסתאוה להתמשר פפונ פעם סצנ כנורך כחנצ5ת יפריח ונכל
אשר יעשה יצליח ,קשה היתה עלי פרירתי מהעיר שרתי כסרינות אשר
אדוני יו,שנ כקרנונ ובואי טסנה אל כרך קפן ונזוי ,נסוע 5אשר נפושתי
שפה פלנ גופא ואותר אנכי לברי ,אך ע 5הכ 5נרו 5הכאב מאד בע5ות
לסני זכרון העתיס אשר היולי סה5כים נין העוסדים נהיכ5י שן החכמות
יורעי נינה לכל עתים אחרי כי סאשר יקרתי נעיניהם נכנרתי להעניקגי
טאסרי סיהם לא יוש 4כפף סחירס ונתוכס ארוני יושנ על כסא המעלות
כקי נסושכ5ות א5יו נפשי תשתוחח ו5א יזח ציץ נזר חנתך טע 5פצחי
תסידן וואת נחמתי נעניי כי הן ררך יש לפני אי,שכי ירחק סטנו הטקום
עיר סושנ ירירו לשלוח ספרים נס יודיע וירע ,שלום הנא והיוצא ,אני
עתה דגה נאתי ,ואגנ חרא תרתי לסען לא יראו פניך ריקמ יקנל ארוני

 )1פ" כו.

 )1קרושין ו'.

אסרי אלו הנרתי בפטייונ ר' םשה נאטו5ה') 541יעןכיהיהטלסרי 5וועיל
וה5י שתי שנים נבתיט ספוך ע 5שלחנמ ראיתי כי הייב אני בהסשיו
כי הלוסר טה3ירו וכו' וידע ארעי כי השסיניתש) הכתונה תהת וקינה
יצרתיה אף עשיתיה לא נלכר כפנת וגושאני אם נםכן להרוש השפן
ני דוך אהד לה שוה היא הן ושתקרא בלשין דגךדש או נלשון טצרי
ועיכ כאה פעם ב5שון עטקכי עסל היה בעיני וכנר הרבר 0אר.
ככוככי השפים לרוב שלומותי 5ככודך וווה 3רכות 5ער ושלום.

לב.

לכ*מ שסואל ב*ל) יצץ ועעיאה4
פילפלא מריפתא וכ' וטל~ם .וגה קפן היה כתנך הגעים נרם1ת1

תלט אבל נדול והרך נאפריו הססולאים נפז נאשר צעיר אתה לימים
וישיש בהבונה ורעה ,שטהתני בפעלך נוצרע לי טונ טצככם יקיימוצ
האל לנצה ובראותי לשעך תרכר צהות וכי נכסוף נכספת להכין אסרי
נינה ,ונם כי שירי אשר אותה נפשך פוב אם בהושך שטו יכופה סאשר
לסען לא אהמא לך וגנ* שולהו טטון בואת,
ידאהלעיני השסש
ה
ל
ג
נ
הרשות
ם
י
ב
ר
5
שם
ו
ב
ה
נ
ו
ת
נ
בירך לעשות כפיב
ואהרי כי עורני
כעיניך ,והענורה,כי כאשר רנהני כך היה,כי נוהצת וגפיעה ועלכי היה
רוה לכי לעווכ את שאהבה נפשי וניכנים סטסילותם נלהט נרעיוני ולא
נתנוני לקיים אליך סוצא שפתי ,יהי סה וגני היה לבן היל ושלום,

[ר"

לנ*

לההכם טהר*ר אולסה טפורט') יציו ויניציאוג
המהולל בתשנהות שלום5 ,נ טכיןכי כרוב אולתי ישנה להקרינ
קמרת ורה הלבנה וזפת עפרן ונפם על סובה אננים שלסות ~הלי אל
 )1רן פשה באסולה סאלרוקר 1)02)2 ,אוטט לסד 1שתי שנים והלך
אתריכן לציפרו (8טזקע )42ומת ושם בושנת וצנ.ר ואו וףה ריא*ם כן יע שנים.
 )1השסע.ת (!ט!)ל )4דףא שקר סשסונה שורות (קל*ב)4ונון אל הקינה
הסתחלת קינה שמור ושוהבהביתהבאימלקשותוכללה-9אכשתילשינות,ריא*ם
היה רואשון שחבר ש.י כזה כט שאמר בעצמו באךתט .לחרוקש האיפן' 1השיר
שנת הידם"ה איישן
הוה נרפס כראשונה בספרו סרכר הירה (ףנהראה
טרינ'א == שם*ב) דף פ' עיב ועוד כפה פעפים נליבאוויטש ,)7
 )3ראהצינץ ,צר נעשיכטע ;284שטיינשניירער ,קאטאלאנ באדלעיאנא
844ז ,7886-שניהם פהים ומופרים בני טששהת ב-ק רסרפיפים ביניציאה

סי

ובפראג לערךש.עי סאות שנה ורמגם שט .העסיר נסלוח יהופם ,אבל שמואל
שלנו לא נזכר בשום פקום.
'
ר
 )4שלסה שסעיה כן נסים יצחק סמורנ; מכאן אנו רואים שדר כשנת
ש-ן בויניציאה אבל בשנת שניו היה כאסם.
(לסטה סי' ס"ה ,סאו :סורטארה
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כסות כליות יועצות') טיכ לשכת על פנת ננ טלשלוח אנרת אונוות
ומסוכסת עולק ויוררת נטגרה )5לאכ לתורה פה סחתך מק אוסר וכיאין
תשוכה להביא לאיש האלהיםכי מלעני שפה וככר לשוןאנכי הלאאכווש
והכלם לא אוכל להתעלם .ונלי המעשה נופרים לכלתי הרם איש אתידו
כי אפרו לטה יראח כך ערות דכר ,פוכ לנו עכוד את מצרים פפותט
כפרכר ,ואני שתין פולסי דטרא )9מחית* לכל קוץ וקוץ פאותיותי אלהן
עד אשר נתנו לכתונ כי פחלי לעת עתה כי אם להשתחחת אל יפעת
פעכ'ת ולהקכיל פני רנ העלילה גדול תשויה לא אירא מחרפתםונרופתם
כהשיכי אל לכי טה ברלו מעשף עטתך וטלאה והרחכה עיני ראוה מעמים
אין טטפר ,ונס אפנה פתח פתוח מצאתי טפני אשר ירד מעיכ כתחלה
לדבר אל עכרו ואש.כ אותו רכר כאשר עם לנכי כשני כתבים זה אחר
זה ופמני נעלם אם כאו לירו עכמפה נפשי לדעת זאתואחרי אשרננליתי
נכונ הןק אל פוכ לא אחסר מלודאותו
הלזה או קעה
הענרכמלואכיןרעהתשיי
יאם אופר
פבעי ליה )4עשיתי על האפם*ור
השלום כי רכ פוכ לכית ישראל היחיהי לאות כרבר המשורר דגוצרי
ואין כו חפא נם אם פעפ אתן אם כל אשר אוכל אני נותן ,ואולי יהי
רצון פלפניו להריק שמי תכונתו ולהזיל עלי רסיפי פל או כרכינים עלי
עשכ איוה חרוש פבית פדרשו יחאני ,כי פי יתנני כירחי קרם לא ארחינ
היריעהכדכרי פהתלותפפפופי החנופהונניכת דעת לא אחכר שיר הסע~ת
אשר לשלסה כי קצר רוחי אףירי לא תכון עש רק כלנ שלם אחלהפני
כ'ת להשיפני ככלל עכריו חכרתני אתך ואז אדעכי אהיה אצלו לרצון
כהיותי טצווה ועושה אף אם לא אנכה פזכיותע והוכותיו אחד טני אלף
לכל פעם דייני  -ווענן ושלום ישיפך אלהיפ פלכי ואדוני תרככ וצל
הוכיר בסח-א  61שנ'ב) ונפפר ט' חשון שע'ז בויניציאה נדיואן  ,276לחות
אבנים  .)28בדיואן של הסחבר נפצא סי'  :62קצור שחטות סדוריש פפורנו
הבאתי אותם בשיר ווןא נדםם .רש'ם נשא סרברותיו בבה"כ איטליאני בשבת
על ראשו
אחרי נשואי ריא*ם בסעטד שלשה רבני העיר ונת! בשסס עטרת חבי
כסנדגם ,פהר לו חלוסו לפני דעלרת בתו ואחרי פותו הספירו ריאיט ועורר לב
העם בעד בתו תתט לה דמ פאות רוקאטי (חיי יוערה ,פמעער וסשואבע בם"ע
 .)420)). 11 1181 156; 252ראה תולרות נדולי ישראל צד  ,841פי' מש,
איטאליא  ,61אפפעלבוים ,טפר תולדווז דג' רן ירודה סוטקאטג
שכרת חכסי
זיל ,דראהאביטש תייס ,צד ,71 ,43

ע"יו

 )1ברכנת ס-א.
*) חולין יש

:כין וכף פטרה.

וב 1אתרת פסולה

ססוכסכת.* .

 )8הגינה טץ ע'א ב'ם פיה וב.
 14ברכות ז' :קינה לריר סבטי ליה.

* עלה

ףורר וכף

88.

נטתי ההצלחזת ושונע ושטושתעל טי טמחות אטשת אלפים נהרושוייפות

.וננושיקתיטינך נארוי אצא ואוטר ושלום*  '8והפיכך 11דכך )1השק.

לד.

לראשי ק'ק טאנפווא יצץ לבקשת כש אברהם לוי )1מטונפאניי.
מלעים טחפה לשפנים נר צדיק שוסר אטונים* קציני עס פחות

קרוש ישראל אשר במאנפוו'
ומננים .ראשיםרנניםטטוניםעל תפארת
הסרנים סאת ה' יהי לכם ד1ה חן ותחממם ,להעסידכם דשנים ורעננים,
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ער עת כנוס אכנים לכמת ירושלים על תלה לקץ רמשנים.
אני הוא הסרבר מצעירי עברכם וה לי יסים סה סתנורר בומרכם
נלחם טלחסות הוטן טפתתר מחמתו טשתכר באשר אטצא להחיות נפושי
ונפושות בית* הילרים אושר חנן אלוףםלי ואחרי אשר חזיתי נאטנה כי
כבר פטני טושאו להבל ותהו בחי כליתי ינעתי ולא טצאתידי צרכי וחקי
כי קוש.ם סווטתיו ושל ארם אטרתי אלכה ואשונה אל איצי ואל טקוסי
כי טוב לי או טעתה וברצותי להעתיק רירתי והנה אשתי לקראתי תסאן
לכא עטרי כי אסרה פה אושב כי אויתיה לא אשיב אתך אל עטך אני
פעמים שלש נושאתיולי לפני פעלתכם ולא אכתה לעלות ותמרה את
פי ונתגלנלו הרברים ער הגהן עתה תשוש טחי.לושציא טעפר כמף ולטער
את כיתי ושםכי שנת כצורת באה הויצאה מציאהונוראה וויוחים רחוק*ם
ורוצקים ואין עיזר ותוטך ושכן קרוב ואח רחוק אם לא אהי רופק פתחי
נדיבים לאסר הלא פרום לרעכ לחטך ,ולא זה רצוני ,כי חפצי להטציא
ף נחרתי למר פה אדץ דחנתידים זפינה
נלחצי ובימע נפי לחם לפ*דג,
רנלי טספיק כטעפ כי המוון כהוה
ארץ טולרתי אולי יתן ה' טמה
והנה אתי נם אבי יצץ ונם אהו א,שר כרהם אב על בנים ואיוש את אתע
יעורוניויתסכוני פושא כפם פנתת ערב ובקר כאושר וכלון שאת ,ואףהקיק
יצץ הענק יענקני בער אשר אפפל בצרכי צבור ביה וושח.פה וכריקה ער
כי לא אשאעיני אל ההרים לאטר טאין יבא עזף ,לנן עם היות כי
טהוייכת האשה ל~ות עפ בעלח ואטרה תורה ואל אישך תושוקתך ועל
מנת כן נשאתיח לוףות עמי בטריצתי כאן בכרך וה כאשר כנר עטרהבו
ץטים רבים ,ויען לא אשנה כי אם טנוה רשק אל סקום פוב טסנו טחלה
אני פני סעכ*ת והדרתכם 5דנד נאוני א*שתיוללקחח בדבריס או להכריחה
לכא פה עם מבנים כני,כי אס כא תכא כאשר רנרתי נכל נהי אענור
וה' יהי' אתי לורותמ כזם ושה כ* וגא מתן לחס לכל כושר כעזח ועור
אחי וכל בית אבי וושכר
רגיל אושר על ערות כל וה יבוש על
 )1נצבים נרביום ל'וי),
צ) לא סצאתי שסו בסגום אחר .פאנרתמ יהגא שנלד בסנטאניינא ונר
זסן טה בסאנטווא ושב אחרי בן 5עיר מולרתו חהיה שם שוחפ .ושסש.

*

.

*
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החתום אש ואחי יצ-ו וטטובי וקהל למען תדעוןכי .האמת אתי ,והיה אם
לא תאכה האשה ללכת אחר*נקי אנכי סה' ומעטו ועליכם הסשא הואת
נבירי וקשהני לממכה ולתמכה וורא וכ3יה תחיה בנותר ,כי אותה 3פאר
ל4טתופף נחצרות:מירעי וקרוני ובמקום אשר ארע לפצא טרף לנפשוי,
%א רוח חכטה ונינה-עליכם ראשי עם קךדש קראו לשממית ושאת ודנרו
על לכה ער תורה ותשמע ללפעל1תיכם מ אנני פה אעשה עור,יערני

נא עליכם ו1יחי ולא אהי עוד לטשא ברוכ רכרים למעלותיכס,

תשינו ששון ושפחה ,כהשקפ ובפהה 4בלא טצרים נחלה וטנוחה,
חתבהאן לכם טנחה נכא תשכי ~אנחה .כנפש פעכ.ת המשונחה ונפשנגוה
וחדל סצעיר* עכדכם העורך שויחה אכרהם נ*ר יוושע טנהפ

סמנטאניעש
י

דיר

-

.
.

לה.

לכ.פ שפשון כהן *ציו לפאנטואניה').
נפש
אנרת
אני שלוםכי אדנר אורךכי עניתני ותהילי לפשיב
אדוני אונרת טוכ פעס ודעת משכסת כסכך טשונח עולה ויורדת באסרים
ישרימ )1יפו אף נעטו ,האפנם לא אוכל כנדך לספר הודך והררך כי נרית
כרתפ לע1כ דנרי ריק לכל איש חנףוירע לאיועילו כי תוו הפה,ולעת
כזאת יבושר אדוני פשלום עבדו וכן ישפיעני האל פמנו ופניתו נאוה
קרש אפן,
 . .האפתכן וואכי בהיות האהכה אהנה נעצםכין ידיהים כלעיר
איש לרעהו ישטח הפצוה ויניל העוכר ,ואני כי חשבת.
אשר יצטרך
אהכתש על נרר זה לא חפצתי להתאפק פהתחיל נפצוה לפען יוכל נם
כנודך לכל זטן ולכל חפץ לצוות נלנ שלם יאפר ויעשה רצונו ורגה אהר
פחשובי עירנו הפציר כי וכו' )3ירעתי כי פרצתי גנול דואוי להענךס על
איש כערכו פשא כזה אך כפר תכפר ענותך אשר נואלחי ואשר חמאתי.
.

לך*

לכיפ אשר ~ידלי יצ")'1יינישףאה .ויאפר שלים!
עלכן יאטרו המושלים אוסרי לנפן עירה כאשר רוה האתן יצוה
פסור פן התשלופין על ואת אם כפיל שונה נאולתו אנכי היום לשונ
ונית לשלוח טת'י אנרת אשר עלתה חווות ברובה )5ואלה הרנוים שאין
נ) שהל לסאנשזזא ולח סצאתי שסו בסקום אחרן
 )1בר~ך טל~ש~ע עיפ רגפרא חוליןי 1.ע.ב (ראה לינ ,רונהה .)2
הכתב ואיננו אופר סה היתה בקשתו-בער תושב עירו.
49קצי
*) ראה סי' ל

*)

סשנה סוכה נ' ו'.
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.

להם שיעור רק סלאי כיעור כך עלה נמהשנתך רוזני וקצעי ואני דגני
סניא רצוני לענדךבלל שלם ,וטייתן ואדע בפה אוכל לעבוד לאנהבלי
אדםכי אם נענורות האהבה אהריכי סאשר י,קרת בעיני נכנרת ותצוני
להקרינ קרבן תטיר נטוערו ,רצופ של ארם רשא כנודף) ,לכן כאשריראה
י נחפד האל וכואת
הנשר יעופו אצנעתזי עםי5טפין להור*עכי ו1לום5
,
ך
ס
ש
*
גרםה נפשר לתאנה לעוטוע טתשלוסך עם נל אוהב
ם
ג
ושמעתי
לקילך וכטצווה ועווצה נשכלי הו1פל 81תפ 5אפל ,111שך עעויתי חלתות
ואעש שני פורים שיר לחקוק ע 5טצבת קבורת האח '1לש) שניםהםואחר
י נהםכי ידעת*זה
נל ס5ה 1טלה טתטעמ אחת 51א יענור קצר ק?רחיד
דרכם לטען לא יהע*תי כנפול על האנן הרהשה ,ישים נא ננודו עעו
עליהם ואשרינחר נויקרנ אליו וסה עור להרכות בסיליןכי אם אתמניך
אדוני אנקש אל תש4כני טלפניך ורברות קרשך הנני והכאות להשטיעני
זחדושי הטררש לוץריעני רנרי ושלום ואסת טאר*ן תשמה ואל נרוך גדזל
רעה ישמרך טכל רעה ויחנך חיים וו1לום.
פונמאניינה ם ,לאיש אש*ר אלה לו אנכי הרה*).

להנ.ל~.

לז*

ן

ארברה נא שלזם נך אל יחשוכ ארונילי עון אם ההרשתי טפכ

להקיינ

י *רן האיש נניתו ,הוא אשא
מנ שפתי זה יטים לעטת *קרך-,כ

יצץ הלך כררך א 5עיר בולוניא זה כו1ני חרו1ש ועלי לצאת ולנואלכל
רכר וארם לעסל יולר ,אכל רוה אהכתך פרחפת על פני תסיר ואלצתני
לכוא כזאת אליךסלכי ואדוני לכשר טוכ שלוסי נרוךהטזר ,וסרוכ תאותי
לדעת כיוצא טטך וטכל אוהבי שטך הלא מצער הוא ותחי נפשי לצאת
ירי וונת פקורת שלוסים ,ואס קצר קצרהידי הפעם ,אורך יריעת חשקך
לא יטור ולא יטפר ,ואתה ארבי עשהעמי אות 5שבה 5השטיעני הקורות
שסה עיר הסהוללהולי יהיה לחן 5רעת נפרפ סה נעשה ברכר חנורתנו
אחרי נסעי ,ועור יסים כאיםגי ירהנ ה'לי בחנ דנריס לא אחדל לקדם
ופניך,נין כך הזק ואטץ 1ישל *1אוהליך.
 .נונפאניינ .פ' בכ 5טקוס או1ר אזכיר*) הון,ן.
') יר' פאה פ'א (דף שץ עץ שורה פץ):

והיא) רצונה היא

:בודה .הסשל ה1ה שפר נם בפי עסים אחיים3 .רץאי
*) רחה ס"  4ד*רה .1
אש'ר
י
) וישב (בראשימל,ת כשה)
רסו לשפ הסקבל.
')יתיו שםות (כ' כ'ד).
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לח.

לנשא רורי החכםמוייר אכפליון טטורינאיציוי) פירארה,
כררך כל הארץ לרחשמיע בוצץ קולם קול ושעוון וקיל ושטחה אל
עצם סעצסיהפ ובושר פבשרם שכן קרוכ ואחרויק וקרא זה אל זה על

כל כגוד חופה ,אני שר צבא ה )4עתה באתי להניר לסעע כי קכענו
פועד חתונתי להיות יום יינסיון הע-ל פ' יברכך  %השטרך ב0ייעתא
דשפיא .ולהשתנח נתהלתך דושו*תי נעצמי להעריך ושאלה טלסני דורח
כנורך סהיכלך תשמעקולי לנא לככדני ננד זקני עמי לחטציא נימציאה
לעת דגיל עס דודתי לשמוח נשסחת חופר טמע טשפאתך ונצר פשרושי
אחיך טצק ל"צראלוי
א בשרכםנראה אור גנילה ונשסחה כסלים נהתאקף
*) אחי אביו דקטן משפר עלע. 2ד44%א לעשות בחיבוים ובחנשת-וק
בתמהה והן בתלפור וה! בחיצתיות לא דשה ערוך אל4ו בדורו וט' מזכ"ז לשבח
נסהר"ר עוריה סן האדופים פעסים רבות
סאור עיניפ תראט פשם ורוב
י
ר
ש
ס
ב
י)ספר רו-גא קמח שפחן בריוים של רורייג-
ל וכו' נפטר בפיו"*רה בן שפתים
השתים שנה בשנת השעיא'
ישראל  .)26ראה
(חייידגדה מובא בתידותנדו*
כרם חסד ול קניר ,סח'א  ,40אוד החיים 0. 1א .ורבר פלא נדפפ כאור
התים שם כי אסר ששנולד כשנת דצ'ש וכו' ובשנת שע,א הלך בשליחות
טקהלות איטאליא ע 5דבד בלבול רגפהם אל האפיפיור גריגוריו היע וכו' ושכ
לשירארא בככוד נדו 5הפטר שס בשנה ההיא בן ע'ב שנהא ויש להגמ :נולר
לאפיפווד ונפשר בשנת שעןא בן פ'ב שניס.
:שנת דפ-ש וכשנת שם*א
חתנו ר' ידצדה סאלטרו כתכ בשנת שסיז בפפרו פקה :ישראל דף ל.ה עיא
וז,ל השר והשפסר דגאו! דצה הישיש בן שסונים ,צנה רגזכם הכולל בכל
החכמות כפורייר אכסליון יציו בן וצאק רוופא השר כסורויר סרדכי
פסורעה שוקזל שהיה גרול לידצו"ם בעיר בולוניא ועתה בעיר פירארה
דצא ארוני חסי נרץ עכ*ל .לפיו רמו :בשעת פטירתו בשנת שע"א בן
פ"ד שנים .ושד אסר שם ל*ו ע'ב ווול דוב דגדול כסדצריר אכפליק
ססודינה נר 1-נלול הרור שדגאון כמדו.ר שחק חרל היה רניל לוסר שפכל
חכמי ישראל לא היה סתירא חוץ פכטרו.ר אבטליון ססודינה יצץ שהה :נס
דצא תלפיד אביו סדוים ספדווה עפו ובישיבתו שסה פרווה לרוכ בקיאותו
בנסרא ובפוסקים וככל חכסה רסדע ראה עוד פי' פ-נ פשנת שם.א שכתב לו
משפתתו ועיני אדוני חאא בזקנה וערבה
ריאשם מ*ל ואת יראי וף יכבר
ם ר)טוה ברוועו (ראהפיי קכ"ה ופקמ:
טובהעכ"ל .וצאירה אהד מןדיצסעי
ישראל הנ*ל) .נשאת סטו נם פעפים עשרה בסספר בקובץ כא המכיל שיע
פיופים (נ' פאלק בם'ע הכרסל חרכשב נום'  ,88ליבאוויטש צר.)6
) ע"פ הכתוכ ידגשע '1ייר .אולי סוטביפהדביים האלה בלשוןקריאה
י
על החכם אבטליו; או קורא את עצסו בן ססני שוצא חתן.

*

זריי

ראשי עס וקצין תהיה לנו וואת תהיהלי שאל וצעלה רנ פעלים כטרה
יוצרה יצ* )11והככורה נוז צרקי אפ רוה טלפניהם יעמוף לויות שס נם
ישישו כנווויה לנו לחמר וליצון ונקרובי אקרש,
פניך האר בעבדך בבשורת הין צדקך לכען לא אחטא לך נהובות
הספור איחילה לאדוני ובנשיקת יטיןצדקו אנוא ואומר שלום חכה לץכי
בא יכא לספ' )9הש'ן,

לפ*

'

-

למהו'ר ששאל ארקתלפיי) טורי יצ'ו פארוא.
חבה יתירה נירעת5י טאת טוכ נלטרי טשפפי צרקך ואהכת ינו
קרם את א'א ישןו נתניני השב רוהי ואמ ידי תטן עש לנלית איזן כ"ת
כי קראמ יום התונתי להיות וכ ואעסיק שאלהלפני טעכ"תכי יטצא שמה
טינ-ציאה על ראש שטחתי כאב אתבן ירצה אם אטת תלשדיםקיויים
ננים ,ותורה חופה וטעשים טוביס טצרנים הם ,הראשון קכלתי סטע"כ
תחת צל קורתו ואס מעפ היה ונאין כסכתי ,לכן נכספה נפשי נם אל
השני יהיו עעי רואות את סוי ,וסוף השלישי לכוא נסול על עברך
חסר ,ואוחילה לכשורת וון צדקך ,כסאך נכון אלהים יכיננהו ער עולם
עם כל בני ניתו נאוה קורש כאורך יטים ושנות היים ושלום.
פ' יאר ה פניו ונ' א' נשאן העףן.

מ*

לנאון החכם טהר"ר יוערה קצנאילבונין') יצץ וינשיאה.
0לך כפוצפפ יעטר ארץ שלום .הנה זה עוסר אהר כתלינו שליח
לכתחילה טאת הררת כית ופפרי פי אנרתו שטעה אוני אשר אותה נ0עח
ולי מה יקרו אטריו כי אטרתי השניח טטכון שכתו לצוות על כלי חרם
וגשנה כ0וני היום ,ואנכי פיו לא טריתי מצווה ועושה תיכף קראתי בשם
פלוני יציו ובחם' הסלע בסדר המדרבה דדשתי מסנו ואכקשה לדעת ואת
כל הגסצא כתוכ כספר השלוה מאור כית והרביתי לשאול כריוק להנירלי
קושפדנרי אטת על הכל ,ווצא אחרי עמרו כמעפ קפ הושככקיכו ומפשפש
נטעשיו הודה ולא בוש ואסד כי זה יפים ושנים לא שלח 5ויניציאה לא
מעט ולא הרכה טאיזה מין שיוןה צאן ונקר ,ואם טשטו דנד סי שיויה,
כחש  .6כזה וכזה ריבר אלי האיש לא רנל על לשינו ,אשסתה ואעלזה
 )1וצא ידודה ט"לשרו טפאגו חתן הרב אכש5יון בעל סקוה יוצרא5
.

(וינהציאה שפ*ו).
,
ג
,
ב
ל-5ו לספירה).
 )1חבקוק
 )8ראה נף' כיא הערה .1
*) ראה סי' י'  ,9ס"ו ,קיא ,קיר.
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כייצוה האדון אל ענרו נאשריוכל ,וכלעור גשסתיני,יהיו כפי פרושות
השנרם 5נונן ולהקים כפא כ'ת נש5ום ונפשור ,ישתועו לו לאופזם נרוב

יסים ושלום.
5פיר בוז פשתחוה פרחוק .הצעיר.

מא.

לכ*ם ךרשון נהן פקה~ניא יצץ5 )8פונפאניינה.
הענכ5ת עשה לעזונ פלכתונ נפרםדיזחיל ,עלנן קדפת לברוח
י 5זרה אם נימים הבאים הכל נעשא דנרי
סהכת*נה לסען 5א יויה5
הבדית והתנאים ,ופפלוני אשר לא עלתה על למ קנלתי כתכ ודברי
וט5ום* נפלאת הוא נוני וירא אנכי כי הדנר אשר העיר רוח כפרפ*ני
הן ושא היה אשר טנע פסך חפץ הבת*נה והשומע ישפע ,ולא טונ הדבר
ני הנה יפרת רנים ונדכים אמצתכי עתה תגע עדיך ותנהל ,אני לא
אום ו5א אטור* ושרידי נטויה 5ררוש שלוסך ולדוריעך סנריאו
אשרתכלני
ת .54גם אתפול יום שנת קדש אחד סכני ההכם * ..ע5
הניע
5בר טצוה דרש ננהה הגדו5הבאמרי שפר וסונ פאר יארך לפפר....
81חד 5קיועז רשות הנוצנ מפוק האל תמים דרבו וכז עם פאפרים וקושיות
ונן נכל הדדש .פלא כרפון ונאמת פבפן פ* -יצא וקרח הנורא
5כ5
אם 5א פהבאונים ההם ונם הנער פלפלא חריפא בפשפם לא פעל פיו,

ח"

ושפחתי נאוטריםלי כי נפ אתה החלות להראווז
אל נני וקהל שפה 5ררוש בכ 5שנת ,הייסכום על ירך ותעשה חיל
ופרי תטנה  -פקח פעות ותרעומות וש5י עליך על הככף הפונא אתי
ני 5א היה חומא נשכר  --ועתה ראה אל תענור עוד על השנועה ושלח
ירך והודיעני חיושי פדרשך ,ואפ לא ,אסניר נעדי דלתות כתכי ולא
אוסיף עוד ראות פניך .ונזאת אפפיק הפעם ער אשפע לקולך ולךשלום,
כאח רחוק סעיר .הצעיר.
*רך החזקה בתורת ה'

מב.

לנתון4ר שפואל איקוולמיי) מורי יצץ לפאדואה.
סרום פראשון שלום ,תשורה אין 5הביא 5א.ש האלקים ראויה לסע*כ
ו5א ע 5דרך זה וגחתי דרך הענרה המעט סיני קטנית ההם לונתן אל

נא*( 9ודי) ,חביו

 )8בשנת ש~ה לסרו התריו סשניות אש ר
)ד,י
כו
יר
חז
ה
א
ל
ואת:בו (פע-פיט) ,בשנת שנהה כה! פאר
ל
ב
ח
בקראקא
י
ת
א
צ
ט
י
שפ
בפ' לוהות וכרון פאת טץערבעת .בדיואן סי  47נסצא שיר *אל ר)שכס
ט,צק סקולנייא יצץ ברצות ~טד השה-יס ססני על רנל אחת' .ראה סף טו.

*) ראה כ'א.1 ,
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חינ 5ניתו רק 5אות מעפ טזער חותם כריתקורוו עכורתו החרות ע 5ח
~יי
לי
5כי מאוהייתי עד אוףהני5איזנחלעולסועתההעתקתידירתיממונפאנ
אחר אשר סככוני ננחש ומרטה הטפררים ההם הת5וכי להר.וכ עדו אוןבי
בחמרון יותר טק,נ דוק' ואבא ווום אל וינישהאה קווה א 5דגשב נעיניו
.עשהויעזיני .ונם פה ונם נכ 5סקים אשר תדתך כף רנלי וגני להמנות
כעכריסע' הקפנימן אםכראי אגי ,ו5שרתו נאהבה ,וכ? ירעתי ונסיתי דבר
אטת ענות צרקו אהבת כשו 5א5י נלנדכי נם מקדם קרמתה אל וגככר
א-א זצ54י) אחר אשר התהלך את האלהים ויתסו ימי אכלי חסצתי כיקרו
לננות אצלו ציון ע 5קנרו נפונפאני*' וראיתי כי אס נאתי אני 5העיד
כרכרי שיר לחקוק עליו על נועו וחטידתו חכטתו ומעשיו פסול אנכי ,כי
כל כן יכבד אכ והנה גא ווא5תי 5ח5ות פני פעצ 5עת הפנאי 5חכר לו
קוצר מ5ין כאשר יראה בעיניו לא אערוך 5פניו שיחה כי רוח אלהין
רישיןכיה ,וככר ידע את האיש ואת שיוו רק יקצר הדבור ,פהויניויאה
שלחס לי 3ית לעת הפנאי ולותהי צדקהוהסד עם הסת?ם ועסדי ותנתנ
זאת עםיתי חסריו-הרנים נדרש 5כ 5שוא.5נין כך אחלי לאלדם לאל
כמרוסיו עושה שלום.
חי כ0או 5עדיבון ישטרדו
ריד~
בייחי
ויניציאה פ' היא המשו
לכל עם האו'ף) השנ'נ.

מנ*
לבס'ר נרשון כהןט) סקי5וני.
יוי

יקר ונעים ש5ום!

הערל הוה היוצא 5קראתך כברירעת את האיש הוה ואת שיהו כי
טא נע 5מלאכתנו והוא הקים5נו את הפילאטו') אשר ראו עיניךועליו
ושלאכה 5נשר ככ 5אשר ספרתי 5כבורך ,ועתה ועא ואכיו נאים קשמה
על עסק כתונה דרטו ביה תיגראף) נסינת ירושה וטר*בה רכה ,ויען ידע
ני נאמן אתהלי
*יחד היים כאוכ5י שלחנךן ח5ה פני לכקשממך
קליפ ומ5יץ אחר ישרתיהו היפב ויהיה בעוזריו על.
לואהפכר"
להרריכו ולהטציא 5
טנת לקבל פרפ 5כ 5רבר מה יצפרך 5 ,6כן שמעתי בקולו לכתוכ לך

--

י
) אביו ר* יצחק נפטר כ*ה כפלו שרב בן ע.ב שנת כנראה לא מלא
רבו בקשתו כי השורות שנחקנף על סצבת קבורת אביו נסצאו בין שיריו
ונדפש סר'א בערלינד בל~עת אבנים  184וסשם לקחן ליבאתיטש צר .10
 )1פר' סקץ (בראשית ס'בי)
 .רשל סשביר לכל בני ישראל ואוליכוון
ו
מ
צ
ע
את
:ם אל עצטו כררכו ררך ענהה קרא
פ
ע
הארץ חןסשביר דשא רבו.
*) ראה ס" ס-א.1 ,
*) פילאטו == 818ן8ק (ו)ששעןאפןו]).
 )6שבת ק.ל ע.א דליכא כתוכה דלא רסי ביה תיגיא.
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ואם ככה תעטה ,והיה השב אשר תיפינ אליו יהיהלי
חוךךוארילה טמך לעו5ם ואטר דנרנו יהרע 5הכתיבה רגל שרירוקיימ
נעשה ונטטע ב1ה רק יהף  11א5היפ עסנוו5ך ש5ום.
ולא לו ונם אני

מד.

להגלי פלא יועץ טר טלום.
סחטנות ארםכי המה הכ 5יפנו ב5כתן יעלו טמים יררו תו1טית
ישכוצ רעמרו יוכרו ויטני*) * * ..תה5ת ה8חטנה לשלח נרנרי אמר.
ע א 5פני הררת מע-כ לררושולתור
אלו ניריוגווצ הסכתכ להטתשתולכיי
.
ץ
ו
ר
פ
י
ר
ע
ר
ר
י
ם
י
פ
וש4מו 51כל אושר אתו *נרן וושסא5
ים כרוהב לכ
נבון ער טטים *ניע 5ביכה כקרנ הארץופיף המעטה ירע נא כ.ת כ-
אחרי כל נל ונל טבא ע5י טמכוגמת הוסן עצסו ,ונם אסנם אחרי כצת
הצריק רגני נטכר ונדכה ו5מטטלי נחרת' 5נור ויניציאה עם נני ניתי
ם לוכות או לרכא אותי
חה  41פה כצ"שה חרקחי) ,רצח הפי
תאמר
מא
תורה
מ
להפי0 5נת ח5קי כפ5אכת ס5סדי
מוואיך
*סיך ,ולחן וכבור נתנניוו' נעיני רביםסאנטי העיר יטשניוירוססוני לסעלה
למע5ה סערכי הטפ 5אשר לא ירעתי פה ,וסה נם עתה אוהני ורעייכלי
לי והטיאיניו1הינוני 5השסיע קו 4על נפי מר81י מקהלות נרכים והררשה
תררו,צ כי יאסרו א5י כי אין 0וכןוראוי לוה עתר ססך ור' נתן לךלשון
לנורים נם כלשון הנוצרי לטה תתריוש ויהיה 5ך לפוכ וסועיל כי יהלו
פניך רכים תעטיר תלמידים הרכהיורוך כי תיפכ לך ולהם וחיית ורבית,
ואני אחרי הרחייה פעמים שלט ראיתי להגאתי ולפוכתי לנסות רבר ויה-
0ה ,ורס:כתי עתה בחג הטנועותכ) וסן ס.ת אשר הנושא רחב ירים
והר,צותנתינח לרברנו איט כססת ירו להחל ולחבר הררוש כיר ה'רגויבה
עלי .אתה עתהיוטנ תה4תישראל אםתיצה לככרני להסצא אתנונתיך
הערה הנוערים נסקהלות לשמוע לקולי תרנ נרולתי ותסוכ תנחמיני
הפתפלל לה,
וטניאיתי תודיעני ללסור וללסר הסכת ושסע 5קול עכרך
להאריך יסיך נפוב וננעימים ושלום.
*) ב' תיבות נסחקו.
פותאביו דצא .הצדיק.
 )8כס 15שנ :בא 4יניצ.אה שנה אחתאחרי
ואחרי אבדת ססוט יוצט אשר יש:יר בסי' סיב וואת הש ,סבוכות הומד,
 )8בחנ השבועות אבל שר*ל הביא 3קצור ,חיי ירצדה" :בשבה
נחפו השנ*נ התחיל לרדוש בבדףכ ברוב עס ,ויתן וו הנו בעןני כל שוסעי,:
ובוסן כתבו ס' חייו כבר ענרו יותר סעשיים שנה שהיה דורש בקביעון
יסי
בכל שבת בשלושה וארבעה סקוסות .אולי ררש כראשונה בכית דמדוש
תסידי
לררוש כבית דגנסת.
אחר וסן פה

י

דמחיי
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! כא"*

.

;.

5רג"ל.י51ים "~(1ם.לך
טה אדכר וטה אתו וצנא ה1,טים .סתרחים ננרי היו.לי
לאהנים ואע לך פסיעה "1לי טלפפה ו1אין פלאך פלפעלה
מכה אותה והופכה הפוך נה והפוךבה" ,ועמ הפפלפלש אשו
שלח  4נמרך יצש ע 9פ"ו תורטו הסנקשש נער הטכם לקש
לו את המ ,וטה וצילה
לח6ת פמרלבו *שלחם מ אם נפתדם
י
נ
ק
ת
על היתה ני נטם לתץ מנלי וגר  6סח ערט תטוק ותא לא נ"תו
את הכל  --ואמ הלאי זתע טאו חכם טן וחם על ואץם קפמם
ורואה את הנולר ,אין ואתכי אם חרכ חולי הדע אשרכעירו טשינ חכפים
אחור ורעתם יסכל לרעעם שס כרוכים נסטרפופ לא כטזכיר ו5א כטוהיר
לרץ הנושא כך וכך היה הטעשהכי אטר 5י אם יש אטונה כגוי ,וצריך
אני להעפיס אוהבי ולהמריחם וסתן נסתר אם יכפה אף נצע שוחד אם
יקחו וכל האיואולי .והיום הוה 5תסיף סכאונ ע 5פכאוני מתן ש5נ כצטר
כפור כאסר לא יוכל אדם לצאת ולנא ,ועל הכל נרוך הי אלהי ישראל.
1,פע נא אוהבי איךללכי פונח היוםנופח באש פחס נטנוכה הואת
ותשא פני אם לא אאריך נדכרים טשפור לנ ,אלם טצרך אל יחפר הפונ
שמועות שטועות כאשר אעשה נם אני לעת רצון ,כי פריך טתוק לחכי.
ינם ה .יתן הטוב כי לא כ 6רחמיו וישם לך ו1לום.
.

יץ

י

יקחי

לוג.5

מו.

אורך היריעה האחת טירך כחפזה קנלתי ,ולא נסתה כף רגלי הצנ
על הארץ טהתעננ ופרוך בקריאתה וטי יתן הארכתה נכפלים ארוכה טארץ
פדה ,כי אין לך טדה טובה היטנה ,הפירושים ישרו בעיני אשר רחקת
קרוניפ לעשות טן ויגש ויסונ אחורי) .ועל נני על") פונ5י תורת
 )1ר"ה .וה  2יסז לסאמר אין לך כל עשב ועשב פלפטהשאין פסתה
עליו סלסעלה ושוטר אותו וסנה אווע ואוסר לו טרל (זרו בהשמטות לחשא
ס4א ובב'ר פ" ו' בל-א מעט ,מובא בפ' בית וער לחכסים .)11
 )1כאשר אנו רואש סהמשך הא:רת פירש ר' נרשק הכתובים על ררך
חקירה ועיכ אפשר שפירושו וינש וימת אחור סוסכ על הפסוק מלכים א' י'ח
לע :וינש אליךץ הנביא ויאסר רל אלהי ישראל תו' אמנם ע"ם סה שאסר במוף
אגרתו. :להיות החרושים וכו' פהפרשה בנוייםתמיר ש מ ת ה הע1ררו יותר
י המחבר כותב בתשובתו חדה 1בפ'
לעב לשערשכין אל ווש יבדכשתיוחב.כ
י
ן
ו
ש לפירוש הניל טקום (ם
יי
בראשית י-ת כינ ואכרד;ם ערנו עסר לפני
ה' וינש אבההם ףאסר האף תספה תו' שאין לו פעם ,אם עמר לפני ה' אעי
ננש? וע-כ יש לפרש וינש בסוב ,ויסי :אחור.
 )3שסיאל א' סי' א..

פיך .האמנם נרכר ח~רת על הטכע צריך ה4ית לעשות חלוקה ,כי יש
רכרים אלהיים אם לא יאפינו -כי לא יאסינו ואפונה כל זאת,
ונם יש נסתרות לה' אלה*נו יורעו לנו נאסצעות חקירת הפכע
נוסף על היות כרורכי פלא סרור הנבראים גלה לנו כח והויות
הכורא כי רבה ה.א ונל האנשים יתנו יקר לכעליהן ופוף דכר
הוא לרעתי חלוקת פעוצי בראוצית וטעשי סרכנה וככר רכר
נו הנשר הגדול כספר הטורה*) רוק ותשכח כי רי לפכיןכפוך.
סצדי אחדש לך רבר טה שחדשתי על אז4ל נקש יעקכ לנלות את
אץ ינפתפה פטנוי) השכינה ונאפת וצה הסתרגם אונקלופ פירש רברי
יעקכ על המשיה ודכריםהעתייים נקץ ,ו1וך אסרו בקש עסתסה וכךשהכ
מרושתי נררך זה לאמר כונת יעעכ נדכריו אשר רנר לנלות הקץ אפנם
נילוצכרכריו אכל נפתפה טטנו ר4ל סאתנו פתופים וחתוכרם הרכרים עד
3י ותטלא הארץ דעה ניוםהוצאאז אולי נדעה לרעת ולהבין אותן הרכריפ
ועוד יותף יתישכ כ"ז על רגורפים ונסתם פטנו.
כתנך נתתיו כאשר צוית ,חכיתי על אשר כתכתי לך כפ' ואלה
שפות כתשוקונ וזה נראחלי פוכ אשר נעשה להיות החדושים א,צר
נכתוכ איש לרעחו שבוע כשכוע פהפרשה כנויים תסירעל הפרשה העתירה
לבוא פה שאפשר ונפ פהעוכרים אל נניח ירינו ,עשה והצלח והי אתך
ככל אשר אתה עושה,

מז.

להנ'ל ,ה ישפותלך שלופ!
אני ישן ולני ער .כתחכולות הזסןסוער .ישנתי או ולכי חפקענר.
מפצא חפץ ורכר דכרלי אליך השר ,ועור כי שפעתי אוטריפ כי נם אתה
רנלך לא עסרה כפישור ותצא יצא ושוכ ,וכפעם חשכתי הליכתך כלי
חורה לשם ,ולכי ער כהביעני כתכ פאתך תהלתי ,ואיקץ ווגה הלום ראיתי
לפרוש כפי כפנחת ערכ אשיחה ואהפה אשיחה לכשרך משלוסי מוכ וישר
ת4ל ,ואהטה פהנשפע פקול הפונה של רופי על היהורים לנרשם
סכל סרינות פלכותם רק כרופי אנקונה ואוינון ישארו כתנאי
היותפ למפ עוכר ואסורים לא יכלו לצאת טןהעיי כל ?פיה9
1הנשאריפ הרה ינופו') .צריק הוא וףכי פיהו סרינו ולושחוק.
היינו כין העמים זה יניחנו וזה יקחנו .נם ככולונייא אם לא
שפעת העלילו על היהורים כי נפצאו שכעה או שסנה צלפים
.'.
.
 )1כנראה טון אל פי.ז טן היאשון.
.
ש
') בראש'ת רבה פובא ברש" רי
.
י
ח
י
ו
.ר
ע
ב
ע
6
 ,)1693ראה
ט) וורת האפיפיור ק5סנפהשפיני ארר שנ.נ 3כיה
, 186,ן, 1וחסא חו ח1טטנ זשא 11אםןהם )[15חשששוא-חןש51ןששסע
.

'
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נפוות ,העיר שנודים וטקודעים ויאטרו *3יים היתה נטע5
"זה,ייקיטו נ5חעיי ע*5חם לחרוג ו5אבד;5ו*5בי "טכלכ 5א"חא.ש
חכם ונבון בחכסתו הציל את העם טתחת יד מצרים ואנשי ומים.)1
נימים האלה אנכי ו1לך פעפים רבות אל חברת פלוסרים אל
דרוצותיחס והסיפור הו5ך וסתנ5נל בינינו הרכה ע 5ושא5תיהם

ותשוכותינו ועל כיוצא בוה כאשר ירעת ,ורגה נתכתי לך ושלישים
פהפה ידעתי ני יפתקו 5חכך 5ו5יכ .ידוע ל כי 5א נתנו לכתוב
והם רכוים 'צבע 5פה'ג
ראשי את השי כשו* אגחתך עשר 5צוו ועא ואם תרחף ומונ
תחלק ותסצא הן ושכ 5טונ ורמלאכה צריכה נקשות לא יעשהכי אם
נהתטיד עליה -ועודנו פדברים ע 5הושירה .תדע כ*
חכםועוציר
י
4
ו
ש
נ
ב
נעוצו פהן 5בקשת חטי יצץ חברתי וצני פורי שיר ע 5כ5פין אכ 5אשר
כא על השלהןי) ואניר לך ןה לברו עשיתי ע 5סמדדי5 :קו 5התן
י
כ
ו
%א ירעתי כנוי העופות הנ 54בלשון הקודוצ ועקויתי הצו1ת הנ'ל פססיק
1אני אנח אני כא פקול צעקתם /וכן עטויתי בכלם אוצכילך ואורך אם
לא וצכחת וכו' .פי יתן ואוכ5 5רבר 5ך נפאו פאש על רברים כמו אלה
כי כאו דכרי פלא הפלא ופ5א תצ5נהאוניך ות,שתאה .ואם הייט ל,שרי
אלפים שרי תסשים נא נחסדך אל יעצרך רכר להשוינני נריוק וערוכה
עלכל הנשל פאת ה'טן השפים יהיה לך ששון ושפחה סכיב רנניםיתהלכון
.

ותתעננ על רונ וצלוס.
להנ.54

מה*

פתרצ" 3דחפיט ופתפתה בתחנונים אנכי וטח לרשת ככזו ,ה) אני
קצפתי סעפ לפען תהיה יראתי ע 5פניך נרכר הטכתכ 5כלתי תחפא

'4

באותה שנה נרש

האפיפזר הג'ל כל הירידש

תשע סאות נפש

סבולונייא (98צ ,ן8, 11יטטק()ןמעממ] 86ןשטנ).
 )1פוסכ על ויכודום עם כרגים נשריס הר  32רורה .)5
*) השירים האלה נסצאים בריואן שלו רגקרא שיוי יוזדה סי'
 :70-91ש כל סין פאכל בניושואי דהכ' אשר ברזיה דל (טא]60ט*1ט]
, 100ןן .)1אסנפ שפ לא נפצאסשי-
י ובאסתאין אני יודע פה ד1א האנרי
ובודאי ד1א טשת טפר כי באיפלקי לא נטצא דו ביאש התיבה וע-כ צשל
אנטרי (8ז*ןחפ == )1מ]) כפו שנסצא בשיר רגל ,העושת האלה אין להם
שם בלשון הקרש ועשה להם שם ש פי שלש אאיות ראשונות של שסם
האיטלקי אנינטרי] ספשק (כ) שהל במקום פפס
יק), :ואני אנה אני בא'
.

(בראשיתל'1לן ומפני ק1העוטות האלה כפו אהזות הם ר,ו1לים הפסוק עם הם*ת
,סקיל צעקתס .ורסו כררך צחוק על ,קול התן וקול כלה..
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נער') בים.ם הכאים ולבינכיןעמך ,ובאגרתך הבאה אל.
כל כעפ וכ 5רוגו קראתיה פעסים ושלש סיוב הטצי בה 5טען הטדס
אשר ססנו הוצבה נהסתני ואנהם ,אך לא אנהם כיכרי פנהם ועא הכהן
המ5ץ ין ויפהיבר נאסת ע 5היה 5הפ רק 5א ידעת
וגף) ועל שא6צ אחעק וצרש ץטף ס5מרע ~צץ יר
את טשטשע"
לגתלה כבר מטאלה ותר1ו  )6)1ויטר צער לאכו
ס
תמאו את בניסין ה*ה דק 5סען יבא גם הוא אהר
בנ"
טצר יםה כאל פש11, 5ה ונ' סשכו את מה תהלה 1ף) ועימ על
ענין הפרשה 5א אמנע 5ו1רע לכ'ת כי אתסול יום שכת
י היינו נרבי
הכל5ים וכ'[ - .]2השיר אשר בא בכתכך דיאשון הגיענ וריששק5 5א
ראיתי בתוכו וא.ננו פוכ כי ו1א סהמשה
וכן לא יעשהכי אם
א
ר
ו
ק
ה
סארכעה או ששה או ווג כ* 5א *בא וננון 5אזני
היפכ סה שאין
.נו5 5עכור תהת השבם וכהתסידות תסיר יום כנדות ה5שון .שפהתיכי
סלא א5מם הסחנה פירו,ט ה,טנע חכסות הנו נקצה היריעה
אשא5
אפנם העשר ספירות 5א חפצת* 5כננם
קפת"ן
ש~טתז
לםשכי 5כדכר וה םסנק ואחה סה אעשהלה
א
ל
עתה
להכם פ' יצז 1פ וצא מתן5ך תט~ומ נפ5 .5עת
אכל
לא"ך
עוד ובלי פפפום המפה תטןמי) 5עת הצורך ולך,ט*1ם שלום.
נתבטל בש-ט,ס

מ1יו

הלים

עי

יו

נטנט.

5ר ורה י 5פתטאמ )%ע 5נמבת תרנמ5ש.
"5
אמ דגנז ראהומני *טסעתי ותרמ כפמ קו 5וטאק סער ומעמט עד
.טישעיר .ואשר בשערה ישופנו גם נרך 5א אברכנו ו5בי הסק ועבר ספצא
חפץ ודבר דבר הזות קשה הוגד5נוונהי כתם-הכ~ו .ספני הרכ היינה אשא
ע 5עופפים קינה כי קינה הסת גב*ר? הייתי כגב'ר אין איל .בצבי ובאיל,
כי כאו לך גנכים אוכלי להם העצבים .דרך רשעים עושי עילה .בא.שזן
 )1נער או 14צ4ל עור או פעל.
) הוא פנהם (פאנדו*ן) פורט כהן שנפשרי' כטליו שסזג (לח.ת אבגים
י
 ;3דיוחן 08ן).
 )8כלוסריפה רבר טנהם הבהן הכתוב (ובכל ארץ סצרים) הי הל ה ם
(נראשית פזא נ"ר) באסרו .רק לא ירעתי בו" (הסחבר סשתסש במל' הו'
נםקום וכו').
*) עתן רטב"ן בסגץסה
ת דבה פדשה  1.8ד-ה ויוסף דשרד סצריסרע
_)6ראש,
 )4כ~סר אסרתי לו שאתה שואל בשלוסו.
ז) כלוסר אין וה חנו8ה פסני אם אוסר ל תציה עלי ואגי אעשה.
 )8ראה צר  ,8העיה .1

ש
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לילהואפלה .בררךהמלון נער האשנכ והחלון ,ויפרצו החוטה וכקצה הערמה
1על כפות הטנעול ,לא וצאיל הגעול .ככזה שלדצ ידיהםרטים פלאו להם.
ויעשו באושים באו נקרשיםוכלולאות התרנטלום .ש~ו ואין טכלים .לא
השא.רו עקשכל צפור כלכנף .השחיתו התעיבונהם .ננכו גם שמו ככליר5
זח ררכם כסל לסו ,ואח-כ יאלסי .להמינ פשפפ נב*ר וסה' מצערי נכרכוננו
חצם .וינחם אל סחוז חפצם .שתים עשרה תרננולת כארזי אל לטספרבני
ישרא .4והנכיר וצקם על רכיון 4על על') .נוצתם כספמנא מראיהםכלבנה.
פיכית סיאה וכריאות כשר וורו רורן לכל שר .אוי על טה אככה חחלה
נפרצים ,על האפרוחיםאועלהבציס.כי נםסלאו ניצות .צנילכל הארשןת.
אלה אזכרה .ונפשי אשפכה .סערכה לקראת סעיכה .עיני עיני יררה מים
ורוכ הססה יהיה שכעתיםלנכ*ר אשר ררכו נפתרה ,חרם חרסתים .לראים
נב-ר לקחמי ולכל סריעיו צרעת נטצחם .תפח אפס נשסת חייס ,ורבצו עם
ציים .ישתו כום תרעלה .על הטחיה ועל הלקלה',בעצכו! יאכלם כל ימן
ח-ים .וכחחים לרנת ה*ס ,כעסה לעככרים .וכחץ לעוברים ,תצבה במנם
ותפיל ירכם ,תכהה עינס ותניס לחם .לשלום טר להם מר .ל אי םח1ל
ל הם הכו סר .יהיו כאכני ניר טנופצות )8יגי?טנןעים כסנין הגוצות .כל
אחר י4סר כתור ונוזל .על הגזלה אשר גזל .ועל פת לחם יפשע נכר.
פעסיס שלש עם גבר .ומעם'ם אין סספר .קיה לנו כזה לא יאוסן
:י ימישר .נם אתה ירעת כי כן .נהיותי שסה שוכן .שברו כארסנותיני.
וע 14וכאו בכיתנו .ונין שתי הסזוזות .ויכוזוהחוזות והתרננוליס הנלו כראון
נילים ,לקחו תחתייס שניים ,שטנים ססוחייס ,באים נלט ויוצאיםכיר רמה,
תהי לך ידידי צרת רבים חצי נחמה*) .ני להם כהסתר .עכרה זו נעשית
כהיתי .יהיו העופות .כופר נפש הנופות .ורשעיםכים ננרש ,ונפ דסם רגה
נדרש .על ה' דוכךניל
 .וכשם אלקינו נדטל .הנהכי כן יכורך גבר.

נ*

אדצנ וחכינ שלום*)1
ככל צרוקילי צר יריר נחסר 4ובראותי ראש רבריך ככתכך צ-
וכצוק טצאיוצ לני יחיל נקרני לא ידעת* סה זה לא ככלל ולא כפרמי
 )1פסהים ק"ב עיא שבשתא כיון דעלעל.
 )1ישעיה כ"ז ס'.
'
*) דבריפ רבה ב
'
כ
:
צרה
ל
כ
שהיא של יחיד צרה ושאינה של יחיר
אינה ציה .בש פפר בית וער לחכטים פביא סאסרנו צד ;0נצ 1אסר עליו:
הלשון -שנור בפי העם .פאמר כזה רעא :ש55וט86א 08ום51 80ש חש881ן50

ותטן0ןפומ.
ר
א
ו
ה
*) אולי
זית לוי סן הא:רת הקדוטה או אברהסלוסביוזו הסכונה
ח:יב (:י' סשד).

יהי כה ירעתיך לכח אטיץ לכך כלכ האריה נגד מקרי הזמן כונר ונם לי
לננ כמו כןנכוך ופרור ,לא אספר לך פרטי ר*טתי ,כי אתה קמתכליותי,
או כל לנני צועק 5שענר משתאח להווה נבה5
את
ל
ילכ"
ותוחלתי 5א נכזכה עוד *תעשת האלקים לנו ולא נאכד,ולרידיעלךעת
דרכי וכל הוצאת ומני היות כי ו~סים האלה קצרים עד מאד וכפרם צאת
השםש ירע מכואו וכאור נוקר יזרח ,תשת חושך ויהי לילה  -מיתר
עם:ך תכל ומררותיו ננוכים הם כארץ אםניר ע5יהם המדבר ,וחזקתי את
לכי ולא אשלח לך הנדיק ות [?]כי 5א שטתי עדיין עיני עליהם
למובה אראם ולא עתהואשינםלידךלכלהקודסז .נחםדך קרכ נאשלימים
להנביר כמ'ר  ..כאמור א5יו כי אצפהע 5הכפלמליםע.י נישאנאמנה.
ועל הזזענים הקלים וע 5הסטנעהפסול אם השכ ישינםלי אהליפמואט.ו
אותו רע כמוב ,כי יד ליד לא ינקה נם הנותנים 5י ובכקשת המח-לה
םכנורך על כל המשא ואתה שלום.

.

בא.

א-א עזי ומעזי שלום)22
אחף
הקימרים
ככרנאמר,.טק ריקם לא יעםוד קפן) לכן
היום הוה נם כי לא .חפוץ מעלת מורי יציו ליתנני מתענה ומשלים .מ-מ
אתחנך לשעית ,ונם ווא ערי איבר כמו אשר יחסר טזנ תמורת הנתק.
וירע נא ככודך כי מנוחה והשקמ כאוהלנו ואני חוק כראי ?צק ת'ל .ואם
תעשה לי ס4.כו*טים נרכרך לשכת נחמו ,אלה אוכוה כי פה לא ילכי
אחרי הצנעים אם רל ואם עשיר 5וכשים שחורים ועשויים כהונן ,עיטה
והצלח ואלקים עמך לכרך את מעשי ירך ומנרכתדינורך בנך האוסרי"לום.

איך

נב*

מן המצר*) קראתי יה שלום.
את קרכני לחסי לאשי אקריכה לככודך להניד כי ישר מצבי כן
יהי כשלום םכו ומעינתו תמיד כאשר שמעתי מפי כ-ם יצץ הזה ינמשה
 )1לא סצאהי סאטר זה במקום אחר.
?) ישבת ש.ם 4סר שנה אחת בפיראיה אצלי' חוקיה פינצי (די:אן )7
ובשנת שם.א לסד שנה אחת אצל הרב שסואל ארקוולטי (חיי יהודה! ,לפ-ז
ושאגרות ג"א ער נ-ה ובידאי נס הסכתבים סן סי' ניח 'ער ס' ועד בכלל נ:הבו
בפירארה או בפאדוחץואולי רואשונים בפירארה והאחרונים בפאדווה ,בסכתב
ס-א אוסר במירוש אלה הדברים כתבתי בוןאי בן עשיה שניס .הט:ת:ים
האלה הם ראשית פרי עט ד)סחבדוירותו לא ביישה זקנתו.
סאסר זה ור-ל שדץא סתענה וכוהב ב:טבעה עשך בתמוו.
 )3לא סצאתי
*) הא:רת נ:תבה בין הסצרים ש.ס.
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שטחה טאר .פלר פקדתי את רורי כסר אכיהם יצש') הלזה וכא וראני
ושמח .נלבו ודגה ווא שולח לנל אלוטזת שלוטות דנים .דוטמש יצא ע4.
האיץ ואין נםתר מחמתוכי כא עלו כהרף עין הוצפו לך אדומ נלכתך
בררךני תיככ ע 5סופיך יומם השטש לא יככה ישטרך סכל רעואני
לא אשש מתוך האהל פתהת על קורת רוה ה5יסור רק הבוקראוי ולעת
ערנ לשומ נארץ ,לאידעתי כה אאריךואין אתי יריעת טה הרשותכאר'ן
וגם ממלטרי יצ-ו תשטע אטרים ואל הכבורה וצרתי סב'ת אשתחוה ולך
סלכי ואום.ש.

וי

נב,
טנין המציים לראש צירים שלום!

פקור פקרת פוקרתי פקוררף) עלוסך א-א בשסחה רנה ואטת

כלם מהטגותי מרה לך  ?1אלהוו על א,טר הנחלת לאבותי פוכה ויהכה
חיים עד העולם יחוק כטעווכם ושלזם יהיה לכם ,ולא נופל אנ:י סכם
שלו ושקט ובריא סאר תורת ה' תם.מה משיבת נפש? כי ה.א ליית הן
לכ 4.לראש אותיותיה ,לא ארפנה ער אשר אנא אל ארוני שיעורנ) מה
מוסף ער סקום שירי סגעת לכן ארוני בפח בה' ני לא יצא זטני אחוי
ההבל ורוח קרשך אל תקח מפני מרי שנת נשנתו כאשר נםאני עושה)6
יקרבו השתחויתי לכל קרונינוואל הככודה זקנתי סנ,תיאמר נא כנזדךכי
לא לכי ס?נה פקרתיה אף תטכתיה ואם לא פעם בסעם לפרם נקוב-
בשמות אהר ואתר וכאסרי לכל ק-וניט הלא היא ככלל הכרכה ולה ולאכי
סכ.ת ולכלכם אקיר ואשתחוה ואו.ש.

נד.

א-א עפרת דאשי שלום!
כפף סחירם להוריעני
ש:תתני ארוני כפעליך כסעשי ירך לא יש4
ו
ת
ר
שלוסכם ,כאיז נלננין ישגהן וכן עתה גם כטני תטי יה.ה קורים להודיע
') לאביו לא דצה אח בשם אברהם (ראה יחוס הסחבר בשטרו שלצונ.ן
 38ט)אם!פ))5פזט]81ט] ]!1ם 2ש1]8א)פ )?4ואילי הוא אחי
חותו אברהם פארינצי הנזכי סי' כ,1 ,.
') זכר לרבר שהתעסק בלסור ו)-קרוק בכתבו א:רת זאת וכן אסר
בספרו האיטלקי ן1וא אשר הזתיק שלסה ראבין ~שון ע:ףי ויראו .שלחן
בהיותם בן עשרה
ערוך' (ווין תרנ-ז) שהנערים סתחלים ללסור .דקדוק
לה-ק-
שנים.
אסו או אה,ו

ג) עש'ה בראשיה ל' :יד ער אשר אבא אל ארני שעירה.
*) ר.ל אכיו יכתוב לו בכל שבוע ושבוע כסו שעושה ;ם הוא.
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כי שלום לי והאיל ונעל קרניס וצפיר העזיסנ) לא ננח כי כי
שלחתי את השעיר לעזאזל רגדברה שבח לאל ובעזרתו ער וגה .את
ספר הזכרונות וטוסר השכל אשר נא נכתנ כנורך לא אשכח דנריך
ואענדם עפרותלי ולפופפ1תנין עיני ונם היום תורתי שסמתי וסחילא-ל
חיל סנית הננסת לנית הסררש אעופה ואשכונה ואקח סן הבא נידיועוד
לעתיד לנא אל ירעו נעיניך הטעות אשר להוצאה נתנו נעדי ,ובין כך
אתפללה לאלקים ישלח נרכהוהצלחה לביתך נסקנך ונשדה1 .חל הכנודה
אמי מנ'ת ולזקני הנעלה ולכל קרונינו נאלומות של1נות אצא ואוט,ש.

בה.

אש כנודי וסגן נעדי שלום.
נוי נאסן סרקו סאלויצו נא לפקדני ולררוש שלוסי נם נתן
לי אנרת כנודך סנשרות צנא רנ ש6פכםוישסח לבי וינל סאד נם סתנה
נמירה נתן לי לקנות איזה דנר באסינה*) הצצאתים  ...ותשואות
הן לכבודךכי ססךרגל ,וווכיחני נשסך ונשמו והזהירניעל כל רנר פשע
אינור זסן ,שסעה אזני ולא אמור טדרך החיים יפין ושסאל נע-ה ,כתכתי
ע'י כסקר פ' יצץ ועתה גם ראיתי להרין שורותים אלה ,כי לא נוכל
לכתונ יום א' הכא ספני חג השנועות הע'ל ויהא רנרי אלה קרונים לרעת
כי
אז כחי עתה חזק ואסיץ בה' ובלטורים שוסע וסוסעש .שטעתי
ככ
טיתתח-השקין אשר הצר לי וייפב בעיני ,כן יאנרו כל עושי רשעה
ואת יראי ה' יושיע .ולכל קרונינו וליוסף ודור שלוסות ירנון ואו-ש.

.

בי.

סלאכי שלום טרינכיוף).

ארור היום אשר נתכשרה נו השסועה רעה ,רק זועה תעה לבננו
פלצות זנננור יהטה קינה טנעי ליה אף עפעפמ יישירו ננדנו כנהדות

--י)-.כוון לשר שיש לו קרנים וסראדצ כסראה האיל וצפירעזיס הוא השטן
ותח רעה אשר בא באדם לדויחו סתורתה'.
*) באסינ-ה (= 88ן5ט )81אינקי של צרקה (החכם לוצאטו).
*) ראה לסעלה ס*ז .2 ,דורנה דעאת עוסדת בין פבתבים סשנת ששם
או שסיא וסוסבת על נהרניס על קדוש השם אבל לא סצאתי בין הפרטת
באורע רע כזה לשנים הללו רק לשנת שם"ח בבולונייא (פאנאפטשייפפ %%
 ,)378-81עשכ נראהלי שהסחבר קתן קינה זו בשנת שס"ה על שבר עיר
סוגשאניינה שגורל בה ומגום טשב נךוביו ואוהביו (ראה ןןל! 810,מ!2)5
2הצ 8ז0שבקןט ןט]6ש) .המחבר לא הזכיר שם ורספני היראה אלי יפ6
(5פז10ן5וט~ )2!1חקרו וררשו היפב בימים
כ;:יו בידי זרים כי ,החוקרים-
ההס בבתי העבריס אחרי ספרים וכתביס.
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דסעהכי נחל כים שכרנו אוי סה היה למ טי זה אטר ותהי רעה הולה
כואת פצע וחכורה ומכה לא תוכל להרפא הגה סהרע ומה סר שכת אחים
נם יחד לארץ ידפו חללי חרכ י1כו פדוקרים הגארבים וונעיטים כוויהם
וכפותם לא נפרדו אנשי חיל לא סצאו ידיהם וכיאש שכולת יפלו הנה
אנחנו סאלפים אלוטים יגונות ואנועת עסם ו5ילה דפעתינו ע 5לחיינו
פאיןצרי לטכתנו חנל על ראכריןולא סו1תכחיןסן השמים נלחטולהניא
עלינו את נל מרעה ה,את אושר לא דמימ ולא חשנמ ולא עלתה ע5
לננו דגה צרים וחכלים אחזוני נצירייו5רה ולכבי המר והנטהר צרור וקשור
כעצכי הראגה ולא עצרנו כת להאריך רק כסונו כמוכם להתמלל אל וו
אל נקטות יופיע ארץ ארץ ארץ אל תנטי רמם ,ונפשותיהם יושיע ושפ
ינוחו יגיעי כח אחרי אשר על האדפה לא סצאו סנוח ויאמר רי לצרותנו
ועל עכריו יתנחפ.

נז.

כתכ שכתכ יופף לוי ססונמאנייי) לאחיושניי).

חכצלת השחן שלוםו שתיות סהכיסות טכתכ פתוחי ו~תם טעשה
חושכ אפרות טוורות כסףציף והטה סידך ננזרו כלם אווכים כלם
כרורים ראתה עיני כשיפת עי! לטופה )3וישסהלכיוינלככורי אף כשרי
פן הקצה אל וקצה כי מכלליהן אני שוסע לאו כל שעתא ושעתא
תפנה אחר ההנל ,כי סרות 1מושכלות 5קך אזנך תורע כי כאו אל
קרכיךכרוךה .כתכ ופכתב ולוחות פעשה אלהים הטהכי זכר שר הפחכים
את יוסף 1ילסד 11רעת ואורה תכ:נות ,הןני שסעתי אוטריםכי הגיה ומ
לכם ותשכם נמח ,הן כי דברת פניהם ענתה כי אין שכחה לפני כסא
כנודך פסני וזכרתני אתך ,וכאסת נם לי לככ כפוכם זוכר לסזכיריו טונות
זכרונית ולא תסיד אוכל ככרך פעם כשעם כנתיכה כי חוכה עלי כנור
אב ואם והזקנים כאנרות שומת ועולת תטיד העשויה כלסורי ,ולפעמים
היום קצר לםלאכה סרוכה מכל מקום לא אסנע את עצמי לפקור ככודך
ככל עת אשר אלורם יחגמ חה החלי לעשות ,קה נא את כינתי ופקדני
לשלום להוריך יצ"ו ושקהלי ירי .דגעלה טורך יצץ וררוף אח -הלטורים
כי תאוינם ואעשהכן נםאני .אחיך שנילקויכה וראשון לאהכה.
 )1יוקשלוי רוא תלמידו ובלי מפק רוא אותויוטף ב*רויחלוי ססונטניינה
אשר חבר לכבורו שיר בנשואיו בח.י אדר שם*ו לעאן  .)122ראה ס '.פ"1
סץש קה,6 .ות אבנים סף  161טצבת החי' יוקו ל:י וצ*ל ג)שר יום דו
כ"א סיון ר.ומצ'ט.
ח) אחיו שני הוא כן אהי או אחות אכיו או אסק כן ניאה סתת'טת
האגרת :אחיך שני לקורבה וראשון לאהבה.
)3אי
 ,לו סתרון.

