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נח.

הגכר הוקם על שלום.
הן כל היום יציקוני נכירי ורעי לתת ראשית41אל נית ועו התא
אשר רכרתי אל ככודך ,ואני תטיר איחל אל אשר הנפתתלי כי כלעדיו
לא אבל להמות נפפפרם ,אתה עתח נחך ון דע וראה כי ,טני
יכחסיר
פעמים יתן הנותןפהרויגיע
וכתיאם א"חנךצ,ץהמ1םי"לאם)ליקתת
"א וטכל שלא
תנמ לה ואם לא לכל חירם ,
החפוץ ,אטור לא חפצתי ושפתיך בחרר ימללו כי אני לעולפ אהיהניצע
לאהנתך ,השינני רכר וצוה נם עלי ותעש ולך שלום רכ.

נט*

ויקרא אל משהט) וייכר שלום*
ירעתי ארוני ירעתי כי אנשוי אפת כפוך פלכי אשר יכיעו וידכיו
אותו ישפרו לעשות ואף אם רשזסהטהם חכיתי לשיר שאלתי סאת ככירך
לרקרות  19רשעים האומרים כיאין אתנו יורע ער מה כשירותירם יב-נו
ו"ראו כי לא כדעות הגיצריות העכריות כי ילרי העכריפ אחזו נזה ונזה
ירם ככל ,וכי הקרה ה' ל0ני המוכיל הלו אטרתי אחכסה לרשריע מקנלתו
לבבורך ולשלם תורות  6ואתהארוני וכרני ופקרני אםיעכור תחת השכט
איוה חירוש שיר כשיחתן ש 5תזח שלח נא ניד תשלח והשביע כצחצחות
נפשי כ* נפשי תערוג אליך ועיני ולכי שם אצלך כל הימים ,כל ה-טים
אשר כן אישי חי ,חי העילסיס וואיכין כפאךלעילם ,ולעולם וערתש:ין
עפ החייס והשלום,
השותה כצמא את דכריך והס לו כאשר יהיה צאן שה כשכ ען
אי
כפי גור אריה יהורה.

ס.

אנ את נן ירצה שלום .בנלה כרנה בשמחה רכה ראיתי כת .:א-א
ותשואות חן ער איןקץ אשלמה תודות  6על הפעות אשר יטלח לקנית
וכף ויורע אניכי חל עלי חוכות תשלומין להתחוק ככל מאמצי כה ללמור
1לקחת חכסהוסופר כיום מחר אכיאהו הכית והיה כנגן המנגן )4והיה
עלי רוח אלהים לכקשת הטלסר יצ*ו התחיל פ' לשוכ ללמרני ה:תיכה)6
 )1לתת ראשית ,רל לתת פשת בהקדפ.
*) פקור הסא0ר 82ט  )5*0ןטף 81ט ( 618ברית חרשה).
 )8שם הפקבל סשה ולא נודע לי סי דצא,
 )4ריל לסד חכסת הסוסיקד.

 )5סוסב ע 4לסור נתיבה נוצרית.

.
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זהנה יטים כאים אקרינ טהנתיכות פנחה לא,א ונםזכרונו יכא לפניך שנר

עטל וכיטול היאניפל .פעטים שלש הייתי עם פ' למען יקנהלי רבוכע
ולא יכולתי להכיאו ועדיין אנ* כק~ת דאש צמד כשלנ אני טתן עלי
וטתבסה נננרים למען יחם לי ,ונם היום לא נירא מן הקור כי אש תמיד
תוקר ככית טררשינו וה' אתנו ,יעלו ויבאו פקורת שלום לנל אוהביט
.וקרוכינו ולאמי ולככודך כנשיקת יד אצא וארש .הבן יקיר לא"א..

סא.

.

אלה הרנרים כתכתי בהיותי נן עשרה שגים לכקשת כ'ם ש.ת
בהתנצלותו שיצא מנ'ה כתוך התפלה.
טה קול האנשים האלה כאזני קול ענות חלושה כרעת קלושה
רלית נה טששא המרכר עלי עתק לאטר נ* הטאתי עויתי פשעתי לה
אלהי ישראל ולדם ודוחיכו עלי פיהם ו~שונם תהלך ננדי לדגכיחני
נתונחות על לא חמם נכפי כאשר קויתי להראות לסני בל יורעי בינה
יראו קרוכים אשר עשיתי ירעו רהוקים את חמאתי האם לזהיקיא הפא
ועון פלילי ני מעשה שהיה נך היה.
לשחר
פני האחן  1צכאות כתפלתי ככא
אנכי הנה כאתי בחיוכי
יחר הקהל נפ הם אל הרנה ואל התפלהובי היה בלנכי להלוך לררכי
לעשות את אשר חשכתי קדמתי להתפלל לנדי מרםמתהיל הש*ץ ישתכח
והסרתי רגשלית והתפי~ן וכין נך השלים טנין העשיה והלך כטיה שטלן
נ'ץ להתפלל ונאטרו קדיש וברנו נומף עוד א' על העשדה ולכן הלבתי
עד חצי כ'חי) לצאת משםולילךלי ועורני שם ,כראות שסלן בר נריה
כ'"ן') כי רצוני לצאת עור המלית על נכיו והתפילין ביאשו ובורועו
להכעיסני הקרים לצאת לא ירעתי אנה הלך ,גם אני יצאתי והלכתי.
האטת כי נמלאתי חמה כיאותי שסלןיוצא מב'הלא לשוםתכליה או לעסק
אלא כמרר ובטעל כאשר וגופאר ואמר לאנשים רכים ושלימים שלאיצא
כי אם להכעיסני ונם כי הוראת עיר") כמאה ערים רמי ,ועור ראיה לרכר
כי יצא כמלית על נניו וכתפילין כראשו ועל זרועו ,כי וראי לא מן
החסירים הוא לה~ך כל היום עסם נאלישע נעל בנפים*) ונם אפי' רנע
4ש

אחר נדשות הרנים כפני הערלים ,ומזה נמרת* אומר שכא יכא ולא יאחר
לשוכ לנ"ה כי לא יוכל להלוך אנה ואנה נהיותו סלוכש כטלית 1טוכתר

נתפילין.

-

ומצאתי סטך לטחשנתי נהרנה מקושת וכפרט כפור סי' ל' ונם
י) כיח אולי שהל ב'ה (בית דבנסת).
ר
כ
ו
נ
ה
קודם.
 )9יצא איש אחר ואיננו שסלן כיץ
 )6ריל כל העיר יורה בוה.
 )4שבת ס.ט.

5נאון הופנ'ם ספר אהכה הלכת תפלה פרק '1וז 5-אסור 5ו 5ארס5עניר
אוצרי נ*ה כשעה שהצנור סתפ55ין א5א אינ וכר ער אוטוו ואם יש 15

תפי5ין נראשו סותר 5 15ענן ואהתפי5ין שכיחים עלץ שתא רורף אחר
המצות ואינו טמנפ5י התפלדע ה5א נראה טדכריו שדוצל וצץ 5כ4ה נלא
תפי5ין יש לחשוד עליו ,צאין  6חפץ 5כא 5התסלל 5ה אטנס אטרו
כשריזפילין עליו הם  15עדות וראיה שרצונו לילך לביה או לאחר ואם
5א אז עוד טעפי)* עאנץ הנא לנ.ה ועוסד שם ואחיכ
אשריוצאטסני
בתפי5ין ופ5ית שמדא .רצופ לשונ וול ווצסר נןיננו זה
ו
ג
ד
נ
א
י
ב
שהאיש רג* 5נא 5נ'ה ועטד ושם עד נטר נל הזטירות וקריש וכרנויצא
נתפילין ע 5ראשו ונזרועו ועושה להכעיםנ5י היות 5ו שוםעסקשכיאי
רצונו 5שונ ו5כןכר*יתי את נ 5הנ 54יצאתי לררכי ני טכנרי אכנר

וכוזי יק5ו,

ולא היה  4לחשווש שייצרכו הצכור 5פסוק תפלתן כי היההווצות
נידם לנטור תפ5ת נ 5היוצר וקדושתו ווש וי.ח 3לחש ונקו 5עד
הקדושה חה נראה לנ 5הגאונים והפוסקים אשר טעמ טזעיר אניא פה

לואיה.

תחלה לאנוררהם כתשונת שאלה להרמנים וויל התחילו נעשיה

בוכת היוצר וה5כו להם מקצתן פש5י3מם ואומרים הקרושה וכ'.
ובשם תרומת הדעצן הביא הקארוצ) אם התחילו נעשרה נשחרית
וכ' רוצאין הנשארים 5נמור וכו' עד אמרו ,כן שמעתי שאחד גדול ו~רה
כך יצאם התחילו תזפ5ה כעשרה רשאים לנסור סרר קדושה וקריש שאת-נ

ש5א נעשוה.

ואמרינן נטנילה א*ן פורסין על שטעואיןעוניין לפני התינה פהות
מי' ואמרינן עלה נירווצלמי אם התחי5ו אין מפסיקין )3ועלה פסק הרשנ-א

כתוצובת שאלה ס' צ-ה ראפילו התחילו באבות נו' אפילו קדוש קרוש
עכיל*
והבניטין זאב בריני ס.ת וניה ס' ק-ע ע 5דין פריסת שמע הניא
הא דמנילה ראמרינן 5עיל ואמר ע5ה וז-ל! דניון שהתאקוימנרו קרישוניכי
שצריכין שם
5אומרם ע 5הנרכותוכי' ונשני 5עציצאו טקצתן הי.תי
נ 5העשרה נכ 5הנרנית ונלאו הכי לא .לכן נא להשמיענוכי לאחר
אמירת קריש ונרם אם ה5כו טקצתן ניטר הנרכית ועליהם נאמר ועוזני
 )1.כלוסר אם לא באותו רנע אחר שווה קטנה.
 )1א.חטי ניה.
בירושלפי שם (דף קןה ע4א) :ד"אילו בעשרה וואו
 )3סנלה ד'
להם סקצתן נוסר ועל כולם הוא א:סר ועוובי יכלו ע-כ .וה הביא הסחבר
אבל סה שסביא כאן בשם הירושלסי *אם התחילו אין כפסיקיר לא

י,

"סן

סצאתי שם.

ה.

ה' יכלו ועור דל :ואי קשיא לך הא קרושה רםיושנ יח.ר אוםרה ,לאו
קושיא היא .ראינו אלא פפיר כעלטא והאומרה א.נו אלא סספי 1קור14

פטוקיה רישעיה.
וכן כירושלםי התחילו כעשרה והלכו להם םקצתן גוםר ועליהם נאם'
ועוזכומ' וזה הכיא פפר הםצות הנרול ופפר הזכרון)1ורכנו ירוחט

ואחרים.
והטור סשן נ'ה כתכ וו.ל כל רנר שכקרושה אין איםרין אותו
כפחות םעשרה
אם התחילו כעשרה ויצא אחר מהם נוםר אר

הקרושהוכי' .וםיר~
הלא נראה כרור ניכ םן הפופקים האלה ואחייהם רנים אשר לא
הנאתי סה שינילים הצבור לנםור תסלתן ככל וג*ל וכן ספק הקארו פ'
נ-ה וז-ל א0נם נראה שאם התחילו כשחרית לוםר קריש וכרבו ויוצרוהלבו
סקצתן.ונן כערנית נוונ אין להתפלל שום שטונה עשרה לפני התיבה
ושיאטר ש'ץ קדושה וקריש אח-כ עכ'ל .ונראה איכ דער קרושה וקריש
יכילין לי0ר כלא עשרה כש-צאו .והיה כעיין המעיין הפיכ כרינים הללו
יראה כי כרין עשיתי 'טהתרתי לעצםי  -כראותי ני יצא האיש ההוא
רכ'
היה לצכור
למען העמירני שם  -לצאת נחשכי כי ן0ן
תרפעלתי
ל
ו
הו
כאשר הוכחתי עד שוכ האיש ההוא אשר יצא כמלית ותפילין
לשונ כאשר היה נאטת כי שנ לנ'ה נשד ה.ו אוטדים אטת ויציב .ולא
נשאר עלי ערעור ופקפוק שרירופליפכי אם םעפ םזעיר עלרכרי הירושלסי
שקרא עץ ועוזני וו יכלו אשר נםעיז אצינ רי~נצלותי רגכין והישרלפני
כל יורעי רת ורין .וה הטאםר הירושלםי וקרא עליהם ועוזכי ונון לא על
רנר כזה נאמר ולא ראי זה כראי וה כי הם אםוו על שהתחילו נעשרה
והלכו להם םקצתן כאוסן שאין עור פרר להשהכ העשרהיחר ככ.הוצריכים
הצבור כהניעפ לקריש ולקרושה להפסיק שםה ועליהם נאסר ועוזכי ונו'
םפני שספככים לכזות את השם ,וכיוצא בוה אסרו ע 5המניח ס'ת ויוצא
םפני שםבזה את התורה ני לא יוכל עור 5השלים סדרם ,ונם ע-ז כין
נכרא לנכרא שרי ,ואנכי לנרי יצאתי ווגחתי ושכוד אוטרים תחלת כרכת
יוצר אור והיו תשעה בנ"ה ואחר כפלית ותפילין כאופן שםכרכע יוצר
אור ער קרושת י-ח מוכרח היה לחזור כאשר וצכחתי וכאשר עיצה.
א"כ נק? אנכי ומישראל ואיןליעון אשר חטא ,וראוי לטעלתכם
לדוני לאשםה ופשע םי כיםה כ'ס שםלון כ שםיכ.מצ) םי העלהו ש0ים
-----,
ס
חבר
)
1
ר
,
ה
ל
א
ע
מ
ש
י
הוכרון
הכהן טניני וכלל כל הרינים הנהו:ים
כסדר
ה
ז
בזטן ה
התלטור ,נרפם פירארה שי-ה (ארצר רוטפרים אות ז' .)128
י
) עש.ה שוממם ר' "ח ותכסהו בשמיכה ועפץ דב" חכמעו דל
ץקרא רבה כע ,י'
אטר ר? ומ' וסהו

םי

יל

שמיכה שמי כה

שסי סשי
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להשתידעלי גם השתרר ולהתברך נלכנו וכפיןבמקדיות קהל וערה כי
עד א שר יקרא ס*ת לאיעלני לניפהולאינמור עסדיטנין ד4נשרהן ואת

אשר נתןלי אלקים נפתנה ופקונלני פאנותי לד,יות טזוע אהון קרוש.
ה' וכתר כהונה על ראשי ,וכל הרוצה ליפול את השם יכוא 1יפ1ל את
כרונתיץ והאם וצא לקח את השם לווכיח את רונים 1לפחות כיף כל
עושי רע ולהיות טטצריקי
נאפת עליו יאמרו וטושליס אס
י
פ
א
י
הרני~
מ:ל קיסס וכו") כי אס נטול ידיו ישולם לו אפילו אננפ שעליו אינו
שלו ,אך לא זה דרכי ולא כראי אני להיכיח רק
פה שנ' וצכה
ת
ו
ד
נ
ל
תוכיחימ' לא דרך הוכחה ווא זה הריום כסותו
כררך נטליאלו)
ולפטול את הכוןנה1 ,לא תצא כואת סלפני פעלתכם אפי' אםיראה נע'ני
כית לושציאמ חיינ טלפניכפ אם עונש ש תשונה ווייבתי עץ טחעני
עים כתכ לי ולא לו ,וכל הישר בעיני טעל' והרין אעשה ,אך חשבתיבי
כוגיע פעל' דיני זה נככרה המיכ אצא זכאי פבית דינכם ונקיתי פפשע
רכ יהיו לרצון אפרי פיוני',

יש

גש1ב*

כתכי לרופה כער פהר-ש קורקי )30יצ-ו פצר הנאינים פפנ
הני נכבד שלום .הולך צעקות ורובר פישרים אתה פרבכות קרש
לפנינו פיפינו אשרת ועל פי פשפמיה ודיניה שואל כענין האלוף הגעלה
נישא אלופות תלונותיו על נטרך נאפרו כי נאת כנחלתו חלקת כ-ת
וחזקה יש לו שס אשר הגישה לחלקו נחלוקתו עפ אחיו נאשר הראה
לנו פתיך שטר ופפק נעשה ביניהס אחיס שם רופא ו' ייוניא תק *צ
לטנינס ,ע" ש' אסקא פאציאו סופר ם ד הויקאייאלג
ואתה ירת לתיכה שלא ברשותו והשקת כה ותאמר לאידעתי את"על?1
 6חלק תחלה נכית אבץ להעת מ אן הא"ט כמתו
המת הזה נאלו
י פעיר וטאני גקי וכם'
עליה ישלא נגע בה אותו הרושע עכ"ל ור-ל כאן יטס

ין

שסלין רשע,
 )1ביב ט".1
 )1ר'ה כץ( 2ראה רור ריר ודורשיו ח.ב צר .)11
 )8רבי שלמה בר יצחק נ4רקום .הנשיי באיטאלאצצי

) סכיא
(821ןזז
ראיות ששלסה קויקוס ובנו הסירו רתם בשנת שלצ ורא בערלינר השיכ על
זה (ספר רףובל לרוב הילרעמהייסער  )162כי שלסה קורקם עסק בצרכי צכוי
לפניגו שכח כי ההה ע:ר
עור בשנה הבאה לאחייה ,אסנם סן האגית אש
יל לרברי בארסאלאצצי; .ל
יהודי כ"ה שגים אחרי ומן הניל ואין להאסין כל
הסשפחה קורקוס ראה הסזכיר , 11ז; %צ5] 1816, 8ז "זט)זז ;420לח:ת-
אבגיס  ;14וב;רלינר ורי:ער בששריהם על תולרות רךרורים ברוסי.
*) ],0טוץ 01",~0א ()ון8א " 45)0סחשי.5

,ט

יישנ נארץ מרחוק ,ואנחט כאושר שמעט דנריוכן ראינוכי מעשה אושר
לאיעישה מכל אשר כשם יושראל יכונהוצאזה ,ולא ראוי למעלת תהלת
יקרך אשר נם אם לא ידעמך פנים נפנ.ם נחוקת כשר אתה,בי יש ויש
י ועיר מדינה
ע-ו כמה תקנות תזרות חכטינו ראשתים ואחותים ובכלע
וטדינה יש הסכמות קהלות וחרפות ונרויים לרונ על הרנר ה
יזה,כי לאכל
דאלים ננר ,והארץ נתן ה' לנני ארם איש איש כפי ננולו ולא יעכור זר
כתוט ,ועיכ אחרי רונ הבקושות אשר כיק,ש טסמפ'לכתיכ לננורך דכרים
קשים ולנאר אוטר נגדך ,רצימ לדקריס לזה דנרימ אלה לשון רכה
תשבר נרם הטעושה אשר עעוית .ווצנו כאווני האטת והשלום טזכייים
61והירים לך לעושות המופל עליך כרין ולצאת מהסקומות והחזקה רג-ל
תוך וטן ח' יטים טיום נא כתכנו זהאליך .ואםדין ורנרים יש לך ננד
א עומד כו ראי ת
פ' נא תנא או שלח ניד תשלה אל הטקום אשר וי
ת
ע
ל
פעת
י
ר
ח
א
נואך
וין ואמת )1היין וטנפיחים אנחנו אותך כי בזמן
פה לושלום נעשה שהאלוף פ' יעמור עמך לרין ולאיענה אתהדין והאטת
יעשה ררכו ,את זה ראעו להוהיר ולבקש מאת כבורך הושב נא ירך אל
היקך חכורכי זאת חקת ההשרה .ני אם את הרנר הזה לא תעישה נזסן
הנ.ל לא נוכל לעונ טלעשות וצאוי וסתיחפ בעפק זה ער אשר תשינ
הנית והחזקה הנ4ל לנע~ם בדין כל התקנות ונזחת ונ'ל אך אמנם אמת
ואסונה כל זאת קיים נדעתמ כי לא תטאן ולא תסר) כי תכא הכטה
נלבבך לעושות הישר ורגמנ כי פונ אתה ופוננה) תבואך מאת ה' מן

השסים נפונה ברכה וחיים,
ויניציאה פ' והייתם נקייםוט*) השנ.ם

סג.

השינ1תי לפ' ששלח אלי שאלה לרא1נן היה נ' כנים
1כ '1ושאשינ לו בלי ש1ם כתב א 1אנרת.)8
'
פ
י
ל
הספארו,
דעת פיושנת שלוס - .פהיניציאההקפח שוה כיח
1סלה  518)0או 0א*5ן,היין " ליפ' ד' פיקיי' .הכית עלי בשכיר מ-ד
דקא'לשמ.ספד לנוש טלכות*)עולה  %דוקא' נלתי קשוה
-1 )1ל ראיתו"ן ואית דתן כמו שנסצא בצר  ,9ע'פ המאסר לית רק
:ויתדיין (ויקרא רבה ריש ב*ח ושוזדט טיז ון) ,ביוסא ע.ב ע.א איתא לא

דינא %אדיינא.

) פר' טפות (בפדבר ל~בכ-ב) ופיפא דקרא :והיהה דארץ דואת לכם
י
"אהאה לפני דך.
*) השואל בקש את הפסק בחנם ע"כנתן  6תשובה הכאה וכונתז אם
אין קסח אין תורה*
ר
ו
צ
ק
ב
הספר
רנקרא
ב
וש
 )4הוא
ל
ל
כ
כולל ד.ני השלחן ערוך
הידוע

סאי איכםת לי אם ראונןהיו לו שלשה בנים או שלשים
רוככים כל אחר על עיר נן אתונו .ףצלת4 .עקףאה,פאדק"מ
לעשךב בש פבמ ומא השש:-
טלא עק שנחה נעצכ וצ....

כתנ ליר

(מר*

אנוהפ ו~םנ1ר )1%4המכתה חבע נשם ישענו

כסך

שסיאל רוכאנצ) יצע.
חכיכ ארם שנכרא כצלם אלהים יחגוצ וינרכון.
פעשה אצנעותיך אשר טננתיי
ח וכוכבים חבינים ועיבים חשוכ.ם
טאר לחרס נשבר כמני היו8ק ועל העשטת יהלום ספירספורי אדתי פעטימ
באהבה נוו ינוןלירעיוני ורגיוני לפנים לפני לננ אי?) אם לא
אקח נוער סנאי להישיכ אמרים אטת לשולח דברו וירפאני פכל מהלה
אשר -שסתי עצות ננפשי כא.ל תעינ לרעת את שלום הפתר פני כני.
עם כי עת בא רברו:הלא מצער וצא יגון כלכנייומם וחחי תשמתי אשר
עליך יתרפק .לא יכל למזאפק ורנרי אשר קימתי בפי שיר חרש פענה
אלן סבותי אחורנית ני נש~ש אשקפהנםכיני ,ולפ1ם צערא עלי הרר4
רכולא רוחקא )4והאף אטנם אלר תוחלת סמשכהכי ישיכ אלהים למוב
לי כי פי וצא נקי אכר ,ואישה צריק נעוכ ,ואשיבהירי להגירכי ישר
טצבי ת-ל ככה יה.ה לא*ש אשר חפצתי ביקרו אתה הוא פלכי וקציני
וכבר רצרעתי לאווני פפ -האשה אשר הוכיח לו נרא ני31ייא)5
ו?.

(אוצר הספרים אות ל  )57ור"ל ה:פר בעצסו אשד יורה טסנו סחירו
דוקא'.
!) נוכר ברשיסת תלמיריו בסי' קפ.ב .בספר סרבר יהודה פיא ע-א
נסצא דרוש לנשואין אשר ד;-ש הסחבר שבבש :של ת*ת כסנרג דגמירים פרו
שבת פסוך לנשואי ירירי ינעלה ונבון כהחיי אבחהם ~סבהתף ,בריואן  66יש
שיר אשר שר .ביום חחתת המשכיל כסהר' אברהם ~סגרווו הנץ עם חנהו
דגכבדת סרת דיאנה נסיא'ס וכו" תם פצבת קבור,עו נטצא שט ( 878ל*א .)81
נפטר כ-ט תסוו שפיז.
 )1רוביינ ,ציל רובייו כסו זמנסצא נ' פעפיםבדיואן .סי'  :60לכקשה
כסר שפואל רובייו יצ*ו לכהוב על סנורה הטאוו :טי'  1188על שם
י
לגקשת כסר' שמואל רובייו .ס" 204ו אל שטואל רובייו אשר רצה שס
אי
לאמרול
ר' שלסהך,
ני דצא חבר השיר הלוה אשד עשאו רבו רש.פ .רש'ם ושא בודאי
ספורנו.
*) עפץ לפניס לפני לפני.
*) ע.פ ברכות י' עש 3אנרא יכלה יוחקא.
 )5כלומר דם:ל דצ:יח לו נדוניה גרולה אבל לא סצא :לום.

02

דדגעלת ליה מני אטה שלש מאית רוקפ' אכן נכזבה תיחלתו כי אטרו
ןונחלה ובלכתו שם לא פצא אוהלים כאשר
היות חטותו בעלת ביתווי
הסה אוטרים ,ני לא העריףהטרכה והטטעיםלא החסיר את פניך יבקש אם
יפצא שטה לו רויחבין הרבקים האלה ביגיע כפיו כי יאכל בשר לעבורה
יודיעני כי בא יבא לא יאחר 1ל 1יה-ה לצדקה ,ועם אברהם פיבי העבירכל

לי

מובי בויצאה רבה יותר טטאה רוקפ' ולא גכה ספנו כלוסי) * ..
בשמחהיבה עלעךסה לרוכט את היטר פארין גרימאני

בחר1ת כל העם טקצנ כי יווי "וא לרוב אחיו ור,רש
מוב לישראל .אל~ם יפה למ 4ימץ.
מפע ללנת קיסמא'
אחעתב כי כבר נלף הרוע כיריי פ'יצי
רעו איפה איך תשאר הוקנה ,אם יהיה אלקים עטו ויעל נא ז:יוני ל?ני
כבו' לנלית כטו כן את אזני אם חרש לכםאיוה ראש חרשים') יבקרים
אצטור גם אני זטר*) בקר בהיכלך* ובין כך שלומים וכן רבים פתנלנלים
וכאים לכל כיתך נאוה קורש סצר קי:כינו וישטתו כך איהכי שמך כרצון
*
נפש אדוני הנדיבה והקירא בשלום כפעם בפעסי

כי

סה.

אל טוהר"ר שלטה טפורנו ילאםפ.)5
אדם ר1עה בדרך השכל שלום! כרגע גראא לי בבית הנעי הלו
בא אל טקום .טשכן כבו' וכנפיו פרו,צות יטהר יחיש כםעהז ,לא איכל
להאריך ולהתנצל על אשר נממיתי כעצל בין חטה לצל ,)6יטים רבים
מלשלוח כתבי להשתחוות כמוהם כעושיהם אל רום סעל' תפארתך ,וכעת
אשמיעני כואת בי עצלה לא הפילה תררטה בוה רק כי רבו המטרירים
אשר פנעוני טבא בתטים') לעשות חייובי קצתם אגלה לו בעת אהדת -
כאשר י
מז.י.ק.הוכן  -ועתה ארוני הנעלה טפני ,אין טה להגיר לו בררך
 .----ו) כנראה הפסיד שסואל רוביי! פאה דוקאמי אשר רצה להבות ע'י

אברהם לומברוזו.
)
ל
)
ו
ו
 )1וחפמ
ר
ח
ב
נ
ט
כ
ו
ד
ל
חא448
לשסחת
ל
כ
העם
הועיציאני בשנת
שנ.ה  1595ןןזק( 26. 4ן42
פו), 510חןחחוח0א) ויסלך עשרהשנים.
*) כלוסר %ם חדש ראש אהד אי~ה חדוש.
*) זסר בקר (עיפצמי בקר)דיא שיר.
 )6ילאספ ,ציל לאסטי (שם סקופ ו* .)45יאה ס" ל-ג.1 ,
 )6ע"ם תיכ (יר* שבועות ס-א) סובא ברש*י ויקיא י"נ ג' על דפסיק
וסראה הנגע עמק  '111וטפא אתו ודל כל טראה לבן עסוק דצא כפראד הסה
;פוקה מן דצל עיכ
י(.ע" בירושלמי שם רף 4ב ע"ך4
.4 )1פ הכה
שסואל א' כ"ח ליג סבא כרסיכ.

,ן,י

63
קצרה כי אם אשו נסעתי מכית הפאנוומוי) ורר נניטו זה כ'טטנהיטים
ואסת כי עריין הננים כניו לומרים אצלי ,והשאר עולם כסנוצו נירג כעדי
ללטור ום ~מר שלא ברצוני:ג 2ולא מווצא
הגל אכרך ה ..ופוצעע
י
פ
למעורע אחף-רם מ פה נפצא לוע "רוכפ
ועפו הנשיא ן
וטא ארח לחברה עם הקלן  1הומ אתפול יצא מתחת יר שמהם

יעל

מופס כתכ טףטלח אל נגףת הגאון פרווינצלי) פקאסא 4על עסק
נדף חפא  %אטרכו כדכר אחד וגאעיםידכר אל תלנרר,טלא הלעי~זראה
וטורהוככונהפכתנתיכיםיחכמולפרפםפתשנןהכתכקיי
א ופושפלפרס.םנשא
פתנשא על שאינו ראש (לרעתם) ווה לפען יאמי כל רגא ועסר עלנדון
זה ,אנלאי סילתא לפפרע דמאירפה לוגן לפעכר עוכרא אשר עשוס.ינ
לתירה וכו* ובףור-ל אני עכרך  -אשר הייתי לרעתי כראש הקורא אטוס
ונצטרףלי עסי רכרים כיוצא בנוכרים ממקום גכוה וכ'  -קנאתי לכ-ת
קנאה נרולה ולא יכלתי להשיכ אמרים אפת לאומרם כי אין סש.כים על
הרי-רש ,להרי-ראוצ ,)8ולא ירעתי נפה אככר לרציני פמנו כי אס
לכתוכ לפעכית ולחלות פניו לפהר לשלה לי פעשה שהיה א.ך היה
ותשוכת פעלתך אל הנאון הנ"ל אם ככה יראה גם כעיני חכפתי ,כי
לדעתי וראי לא נאלפת-רופיה החשית לתת טענה על כנורך ,ווה לפען
ת זה יראה ויפצא אל העמ המתאוים לרעת ולרכר מקריכם כתפלה
זהיעימ
ולחכיפא כרפיוא לפעול ולהחריש ולרון כתבי זה בשריפה או כנניזה
על כל סרה שלא תכא אל הרכור') ולי סה יהיה לסן עם זה לדעת ג-נ
ו לשלים . ,
שלופו .ולנחיצת הסוכיל אקצץ כנמיעות הרכרים ואשק ירי
ויניציאה כ-ר יונייו )5השנ-ו סצעירי עכריו ...
) הפאנרוסו שם פ'טפחה .בריואן נוכרו שלשה אנשים בשם וה :רב
יהבחור סשה ב"ע כהן ( ,)242הזקן כסר -אלכסנרר כהן (מת ה' ניסן שפ:.
 ,)345אל.קים ( .)374בבית האחרון רר סשנת שפ-ר ושס היה לו בית ספי

(חיי יהודה בסזע !, 155ן
*ן הגאון פרוונצאל היא הרב אברהם בן דוד סרוונצאל סקאסאל-
(ת-גי  ;41סחיא  .61ראה סי' עיז ,ע-ח ,ק"ח) .שלסה ס"ורנו היה לו עכק
שדר כעייו באסטי ונרוצ אכל דגאון פרווינצחל רב אה
סה עס רופא
.))[)(]].

חה-
סתלס.ר שלא
ריב הרופא ושלח כתב להרב ססורנו ובו דבר "אחר
רגאונים-
דגיע להוראה וכון בזה אל הרב הנ'ל זה הוא הכתב אשר יצא סתחת יר שני
הקציגים הם דגשיא והקצין רגזכייס אשר באו עם הרוכם רג'ל לועיציאה
וריאיס היה ס! הראשונים אשר קראו הכתב רג.ל .ראה סי' ע"ז ,עיח.
על הדרוש (בהקדסה לסורה נבובים) רק
 )3עם 4הסאסר אין סשיבין
הוא הרב ספ:רנו וראש היא הנשיא הג.ל.
*) ע-פ ס::סרם דל על כל צרה שלא תב ?:ע) הצביר (סש:ה תע.:ת
ג' ט'; ספרי בסדבר פיסקא ע'ו; פסח.ם קי'ז ע.א).
כאשר גבאך בה' א.
 )5יהזי .איסאליא השתסשו לפ?מים בטרט גוצןי

ש.

מעמקהו,5
א5וצע"5גירויימ"ג"ש")5אפמימשמושש41
"רוסי סרוהיו
5
ע
קס
י
כ
נ
אי,צ חטורות ?צלום .בתר ,צפפיב עולה מהיר"
התשיכות ותהלתו שטרת לנם עפים ,לפנ'ם בישראל לאווי פלתא טמירתא
אלא נלויה וספודסמת ותקח אזני שמץ טנועוניסף על השסיעה אטרו לי
בקולסוםו רבריו כ' נעסי המה יגידו יאסרו כי זך וישר סעלו ולבבו יבין
לא יפה טני אורח רורפי צרק סבקשי פשפט לא יפפו אשוריו שואל
ללמור על פנת לעשות ועתה ארוני להשיבו אמרים אטת לכבורך ולכל
סצפה לתשונתי ע*ר הרופאהנעלה רסירא)
אענה ואומר סנ5ת פררים
י
ר
ש
י
כי האלוף ססורנו יצץ עשיתיה  6פנלת סתרים ער הנה לא חפצתי לקחתה
ולשיםעיני עליה כי לעת כזאת לא אחסוץנאטית האפת לא אדד לעופקה
של הלכה לנטות קו על פרת הרין סתוחה אקושפא רסילתא הרין עםכי
אפ לרחק אם לקרכ ודופא הני 5ואם סה שנעשה עשוע כי סה יתן וסה
יופיף כי יבא רברי איך שיהיה כי אם לשסח לב ניצח נצחון הכל וראנה.
כל איש אשר נשא לשוא נפשו ולא יתפש עקטיסית שבלב רק אחרי כי
ווח נסוכה ונפש שפלה הנסצאת בכם תלסיריו של אכרהס אנינו הכיאו
אתכם עד הלום להמיל נחיקי סה ידוה פשפט הדבד וסעשהו ואסרתי
האטרתם היום עליכם הלא כהרנרי באש הטחלוקת הזה יקח נא מים רנים
ינלו לככיתו והשליכו עליו ולא יבער עור,נבקשה סכם כקרעשהווצרק בקשי
והראשונות
עניה ושלופות כחול ירבון בלב שלם ונפש חפצה איש אל
לא תזכרנה ,הקריסו בשלום כל ארמ כי אוהכ פשע איהכ פצה יפעם'1
נחיק חכסים לא ,נוח ,וכל אחד ואחר יחשוב בעצסו כאלו וןא יצא סנית
ד.נו זנאי אוחייב ודק שלום ואפת יהיה וע4ז את פניךאדוני אבקש בפרט
ואפצר בתם5ה בלשין רכה תשבר גרם הפוינה הגירם רעה
לאו ויעשו כן יתר בני הקהל ישהו גם האלעש ספורנו רגי 6איש שלוסי
אימך נטחתי ט לא *שםלשל ס5ת* והיו ננומם לאהכח ולחנה ,כי ישראל
ניי אחר והאסת והשלום ארבו .קותה נפשי לה' ובענותנותיה דסר קא
פטיכנא שישפע 14ל חפץ כיקרה נםאנני אאויסנו בראש אוהבי כ"5פים
אענרו עפרות לי ,זאת עשו וחץ אורך יפיפ ואתה ארתי לעולם תשב
נתיכה בהשקפ וש6ם.
לעו)ם וסכ4ת

יי

 )1לא נירע ססקום אהר .בוראי צ.ל פייטו (**0משאסק)
".שפחה טפוארה בעמרו-יא באםטי וש6שה סהם נרשפים בסהיא  60אכל לא
הם

שס

%א אבותיר;ם נקראו בשס חיים.
 )8ראה סי' פ',

ג) אולי צי 5ריטיני (!חווז%א).
 )4יפעט ,צ"ל ובכעם ע"ש הכתוב קתלמ ב' ש' וכעס בחיק כסיליםינתז:
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סז.

ליוסףלויי
) יצ-ו לסונפאני" אניהם לוצאפף) .את שאהנה נפשי

שלום.

שמחתי נ*פריםלי ויחר כל כני מררשט כי רצה המקום לוכות
נבורך להגיע לעטרתו נר סצוה וכי נסקה6ת עם כרכת אלהים וםלך
עילם נזסן תורה לחור חמן תפלה לחור .יישר כוחך ששכרת )8סומותיצר
רוע ופרקת עולו מעל צוארךכן נם חל יעזיך לנצח לפונ כל היסים.
קול צהלה ונה היה נםכניתי שכוע זאת כ* ילריולר לנו אח רכיעיאלי
היתה סילתו יום או בתטוו ונשמחהנו .קנל נרחטים ונרצון מורותי אלה
המטים *14תם לאות על אהבתנו והה רן אותם לכף זטת ,שלתידך
ואחוז נכנף רגדלמופ 3תוב *ושר דכרי אמת נםלנו .והיה וה שלוסלך.
רעך אשר כנפשך אי'ם[.]1

סח,

נתנ ליופףלוי ס3פאנייי סאת רור כהן').
כיע כאח לי שלום .סאו נפעת סאתנו ני נכפיף נכםפת לבית
אניך רחקת סעל ננולנו ,אכן הרחק לא רוחקנו וכרון אהכתך אשר לא
תסור מאתנו כל היפים כאהבת קרונ לאח רחוק ,ובדין כך ,כי אנשים
אחים אנחנו יען כי התלמידים קרויים בנש ,וא"ב הל1פרים טרב אחד נעשו
אחים וה לוה והיו לאחדים ,נכן תכושר מאתנו על האמת ועל השלום
אשר עמנו ת4ל וכן תשסיענו את קולך לשמח לככנו ,הן אנכי יצאתי
ראשונה לכתונ לך הפעם ,אחר סלא שכוע ואת יקרנ אחר ממני וכן יהיה
תטיר ער אשר לא יהיו פניך ריקם מלקכל סאתנו אלומות שלומוה ,נם
אתה תנמול עלינו חםר לכתוכ לנו על הל5ל והפרמ כי כלנו מצפים
לשלומיך עפ כל אוהבי שמך וכראשם הנעלה אכיך יצ;ו.
ויניציאה פ' שמוע בן וטר )6השנץ.

 )1ראה רז .1
 )9ר,ואן 21ע! שמה תשסח החתן אברהם בן הפפואר כס' סאיר לוצאטו
ורגלה סרת בילה (יפה) בת הגכבד כם-ר יקותיאל דאטלו (שס'ויסירנים תצוה)
שם  :124שסואל בן רגעלה יקווויאל דאט 61עם חנה בת דגש:ב כפ' טאיר
לוצאטו (ארר [ש]עיב) .ויש עוד אברהם לוצאטו אחר אשר היה רב בפארווה
ונפטר שטע (תרי  ;36סח-א  .)85על פשפחת 6צאט :בכלל ראה שר"ל
אוטאביאנראפיא סתותם אשכנוית )6א86)6ן אחא וט~חטןשא '5אם5ט8

.חש71ע (1847/48

*) שבת פץ.
*) אחר פתלסטיי הסחבר ולא נורע פסקום אחר.
 )6פר' שלח (בסרבד הנ ד'),
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סט.

לרנני ק'ק פדאנה לכקושת הציואנ~) טצר הנאומם ספה.
ארמ הימים אשר נפצא שם בקה4ם הקרוש מתנירר וטתנפל כ*ם
נפתלי .הטכתה הירץ על עטקי אחיו וגפפר שם כם'ר יעקכ ול וכפי
חנשפע טפי כתביו אל אחיו כמיר ,שלטה יצז אשר פה אתנו עוטד לא
עלה כירו גזטן חטשה חרטים אשר שקר על רלתותיכם יום יום ,לרבר
על אזן שוטעת בירינא רפתא פענותיו ורכריוולנזור עליו אם לחינה אם
לוכות ,ער כי אחיו וג'ל הפיל תחנתו לפנימ להליץ בערו אליקר תפארת
נרולתכם למהר קץ ישועתו .וישיכרש שס אין יושינה אלא לשון עכנהן
ע'כ שוטרי מויפפועוושי אסתה אתם ידעתם את נפש"ני"מ -חוץלניהו
ואר'ן טולרתו יסים רכים רחוק מאטתו וכנץ כי טרה ויא ממעט העסק
ומרכה הדשצאה ואורת אושר לא נפה ללון רק על הרין והאסת כא כי חסר
וצא להשלים טונהו ולטהרלושלהוסןהארץ  -נאנלשון נקשהייטיככעיני
מעלתכם להקשינ אליו יפתח שפתי :ופיו יניר ללם סה יבקש ,ואתם עם
רואים את רגשסע*) אכירי לכ אטת וסשפט שלום טפטו רק הרחק לא
תרחיקו ללכת אתו בהארכת זמן כחסרכם כפתתיכי תחישו טפלפ לו טרוח
סועהטסער ,ולכןיוי
ו רכרינו סעפים ,ותינריל ננורכםיאריר למעלהירום
ינושא ונכה עם החיים והשלום,

ע*

פסק שצריך לנרוש את האשה ששהתה עמו " שנה ולא ילרה.
לעיני כל ישראל ואיט עכרי נלף וירוע ונפשו יודעת טאר החייוכ
המוטל עלינו כטצות ת כרה לכליהיה הארם יו,שב ובמל מפ 14ואשד צותה
 )1הצ,זאנה ,נל שכן קרא אשתיעקב רגפטר בפראנ על שם פשפהתו
ציואנה (8מס8פ ,)12כיוצא בו דצא שם הרניצהדיא אשת א*עזר חיים דניצה
(:י'קי
ה  .)1בדיואן 4( 88, 89ש  )65 66נסצאו הטוהם שכתב ריא'ם על
סצבת קבורת טרדכי ציאגה ואשתו פרת סלכה ובראש השורות יש שני שסות
הללוהייי
ן שלמדע לפי השש-ת "חכם בערלינר האויאשטעי דצא שם הכותב,
אסנם באגרתנו נזוטרים נפתלי הפכתה ר,ירץ ואחע שלפהו 4ט אין ספק כלל
ברבר ששמ שסות דג*ל הם שפותשני האהיכ"ללו אשרהציבו הסצבות לכבוד
אביהם ואטם שנים רבות אחרי טתם והכותב ר,יה ריא'ס ,אנב אורחא למרנו
,ששם םשפהתם של זשני האחים היה צטאנה והציזנ ה הנ'ל היא אלפנת
יעקב צץאנה אשר נפטר בפראנ.
 )8טכלתא ס*כתא דבחד,ש יתת ריש פיט ריע אומר רואין הנשסע
ושוטעין הנראה (עיין ברש'י שפות כ' טץ)1 - .א תםע מ עשה'כ איובי,ב
ב' מ אתם עם ועסכם

תטות חכסנ יפאועיא

קחק.
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תורתנו ואתם פרוורכו לקויםו4יום] המין האנושי ,וזה 5א ב5נד לישנ
כרר נלי אשה עזר ננדו רנר הכתוב בהווה כי נם למי שנשא אשה
ולא וכה לכנים הוהרמרנותינוו" 5והסה נגתוכיםנסטכו5 .פשפש נסעשיו
סאר ולהשתרל ככל *ופן האפשר להעפיר תולרות או לפחות סצדו יעשה
את שלו וה' הפוכ נעיניו יעשה* כסו שררשו עיפ נכוקר זרע זרעךונויי)
ופסוקים אחרים ונפרפ 5א"צ אשר עכר עלע סך שמם כן סה
שפרח המה ולא עלה נתז ל 41ד נימנ המא יצות שתו ע*ו לשלח
את האשה ואיא 5נפויה ננפ שנוקין ולתת 5ה כתובתה כי וףכי רלא
לושי זרע ולא חצד*) ודכר זח נרור מפה שוצנינו נסס' יכטות סוףפ.
הנא על ינטתו 5א ינפ 5אדם טפץ אאיכ יש  15נמם וכף נשא אשה
ושהה עסה עשר שמם ולא ילרה אינו רשאי ליכפל יוצא ויתן כתונתה
שבא לא וכה ליננות סטנהוט*) והניאה ומורא,ץ ט'קנשב נלשונה ססש
וכי' ע"ש') ולא עור אלא ששם ננמרא בקשו לסהר את וקץולוסר שאף
קירם י' שנים הרנה טצןה לנרשה ראטר רכ יוצרה נריה ררכ שסואל כר
שילת לא שמ אלא נדורות ויאשונים ששנותיהן אדובות אבל נרורות
האחרונים ששנותיהפ סוע1ת שניםוצנים וסחצה נגר שלשה ענורין וכ')6
ואעע רארחיא ליה הא ררכ יוצרה סראסר רכא נימי ררני אסעומ שנים
וכו' יררנו למעש כתתם שדבד .טצוה ווא ואין לוסר דבעשרה שנים ליכא
פאן דפלינ איכא סירחסיר וליכא סיריתיר ואסרינן שסא לא זכה ליבנות
טמנה רהיכארליכא לתלותכוצ5י או חפה לו ,ישינת וצץ לארץ לא הויא
סניעה לתלות שכןהכיא הטור שם 1כתכ א-א הרא.ש זאל שכחיצה לארץ
א.ן כופין אותו לרוציא אחר ו' שנים רתלינן בעונש דירתו נח-ל ולא
מסתכר לוצרות כן ש.כפ 5ארם ספץ נפכרא רעועה רחזינן רונא שפרים
ורכים נח'ל וכו' ,והאי דקאסרינן יוצא פלעי נה רנוותא היכי טשסע אם
כיפין אותו כ'רלהיציא או לא ,רהריקש כתכ סוף פ' מגז' ועכא רשהה עסה
י' וצנים ולא ילרה ולא קאנעי לאפוקה ולנרסכ אחריתא ספקינן להכעל
כיחיה אפי' נשופין ואפ" אסדה דאירנא בהדיה וכו' ונפרש"י על הפילה
תיךי' שנים וכ' כשכאיםלכופו לוצציא ווא אופר.ר*פילה תוך עשרועריין
א.נו זסט לושציא דטשסע סרנריו וצטפין אותו נע 5כרוו אף אפ תואנה
הוא סנקש ואינו רוצה 5אציא ,אכל ר"ח זאל כתכ ראיןכופין אלאאומרים
לו ככר הייכוך חכטים ואם לא תוציא סותרלקרותךעכריינאוכןהביא המור
-

---

 )1יבסות סיב עיב ועף רש" קהלת י-או'.
*) מער קטן ט -וב תזיע ולא תחצר תו4ד בניםולא יסותו.
 )3סשנה יבסות פ-א וב וס*ר עיא.
*) לא וץה להם תלשר ע.כ 0ביאו סן דטור.
 )6שם נרר ע.ב שתי שניפ וסחצה.
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וכתכ בשם אביו כיון ראיכא פלונתא ראוי להחמיר .והקארו ז'ל כפטקיו
כתב שתי הדשת .לכל דפנים סכלם נראה דלא פבעיא שצריך שהחי יהן
א 5לבו כיון דשהה כנ4ל לנרש ולועציא ,אלא שנם ב'ר כופין או לסחות
סרברים לו דבדי כבושין עד שיאמד רוצהאני .ולכן אל יאטר אימר רהא
חוינן כסה דשוצ עם נשותיהן יותר פעשרה שנים ואין ב-ד כופין אותן
לועציא ויבא טה שיטר ד~מרדכי סוף פ' דג4ל דאפשר רהלכה כרב רלא
פליני אלא באע ואההיא בריתא סטכינןבופן הוה בוצץ לארז ואנושוהין
ממי סי שניםואי 5כופין לויציא דאף וצא כתב שם דנראה פירוש זקנו
דכתב דין וצא וכ' אלא שאין נוזרין נזרה שאין רוכ הצבוריכולין לעמוד
בה וכר ואולי אפשר דלאו אההיא טטכינן כמו שאמר וצא אלא אסאי
דכתב הראש ז 54ראין כופיןכי היכי דלא לוצי נם טעושה ,ופיוש נלס
לא נחלקו אלא כאם כופין אבל איןדבי נמי דע 5נ4ר שבכל פדינהפיפל
אם לא לכפות לפחות לרכר לו כרכתכ ריח ז 5-כד5עיל ומי *אמר שאין
עישין כ4ז נם היום מרנן ורבנן רבכל עיר ועיר ,ואצ*ל שהבעל עצסוצריך
להקדים ולעשותו .ואולם אמדו יושא ויתן כתובה שכל זטן שאין
י
נ
א
ן שתפפיר טכתובתה
טבירים חסרון נלוי בעצמה או פימני עקרות אינו די
כלו 0ולא אטיינן מזלה נרם ובשלה הפער הגדול הזהכמ,צ הר'ןז-ל בהריא
שם ואע.פ וכו' הא 0רקיה בנמרא דכיוןדאיהי לא מענשא ופסתפא כדירה
תלינן שנענש וכו' ופשיטא דכתונה ושא טנה וסאתים דכל סה שהניאה
מבית אניה שלה ווא לעולם עכ'ל .וכן כתב הטדדכי שם ואפילו בא-י
חייב ליתן כתובה ונם תנאי כתוכהוכ' וכל זה שריר וקיים והרין רין אטת
ופשיפ משנה שלימה שניט ובריא עדיף בבריתא
וקנלו כל הפוסקים
והאריכות בו אך לטותר ,וכעת השפיענו כזאת קצירמ זה כי סי האיש
אשר שהה עם אשתו עשר שניםולא ילרהלו מצוהעליו לנרשה ולשלחה
טאתו ולחסרון יוכל לרגונות לאשר לא יעשה כן ב'ר כופין או
משלם טוזכהליריןאי
מזכירין לו רבר זה .ואך שיתן לה נדונייתה וכתוכתה
תנאי
כתובהכי חל אלהים ושא יורע תעלומות חכמה ואם אין זחנן עולה יפה
האלהים יבקש
את נפרד ויתן סנוח לוה וזהובני ישראליפרו וירבוויעצטי
לעבורתו וליראתו.

ויפו

עא*

פסק שלא יקח אדם שתי נשיפי).
לענין לקיחת אדם נ' נשים אין ספק כי נם שנהיה הרבר בימי
אבותני ומימי קרם אשר לא היח העולס מלא ערין על כל נדותיו ,או
 )1פסק זה נמצא גםבזקני יהורהכ'י לפי רשיסת תוכן הספר הניל אשר
נתן ליכאוויטש  .111תקנתרבינו נרשום נתפשטה באיטאליא ט'ם אירע לסעמיס
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טפני פחשנות ה' כי עפקו סאר ,גם ושהתירה
ולא שתי נשים לאיש אחר') ואולי לא רנרה אלא כננר יצר היע.
ועתים סעתים שונש תאמר על דדך פה שכתנ וקארו דל נשם ספר
האגודח שאין נכון לעשותכן אינעית איפא סכרא ואינעית איפא קרא.
ואיא נטרא ,סבראוצהרי לבל ננרא יוש נןזונ וושורת השכל טחיינ להיות
פותר ארם סן הבהמה לקחת לו עשרה כננרו,
אחת היא יונתו תטתו
י
נ
ל
וסעעש השמיםיחכפט היא היתה םפוש ,והןכל הגערם אשר לא כרעולנעל
וסועמות הגה הציתנייות יח"ם נציאת ושל ארם כ,וש כי תרבינח וכי
תפרוצנה ונדודות הא 6ושקושים פזונותיו של אדם :קרא .דכתינ זכרונקבה
נראם ולא וכר תקכות .דלאו ?שטם ארם נושלימות* וכן כתינ אם תענה
את ננותי ואם תקח נשוים על נ%ת*. ,והתיה צתחת ואופית נרוח קרקשה
כי תדרין לאיש 2צתי נשוים אז האחת אוצכה ואחת שעואה צרות לוו
וטן המצר כר יוקרא יה ולא תהאן הן ונעליהן נצעה וכתינ אושתך כנפן
פריה ונויו נמרא .דסוף פרק הבא על ינפתו אפר רנא טשא ארם כפה
נעוים הוא דאפ2שר ליה למיקם נפשוק"דצש) ,ורנרי אפת השצה פונה קסהל
אטנם נדורותם האלהמי וצא ו1רוהעושיר שניושראל *וכל לסלשת את ירו
לאסרדאפושרליהלמיקפנסשוקם סאחר ושאין לנוו%ר ושרות וכרפם וירל
ישראלועו2שר הידצדיאושושל קש נפרםינעריכנה .היום ראש וסחר רש
וסעעויהםככל .ואיךיקחכטה-נערםירנובניו לפוחרנן פמונוופאיןיוציא
פמוקן הסן הנורןאו פן היקנ אלא ודאי כעת יאפר ליעקנ ולישראל רלית
נר נוש סצי לפיפר אפשר לי לפיקם נסיפוק תרי נושי ולכן יעתר אל
אלהים וירצהו לזוןולכלכל עצסו עם האחת אשר וצכיח ר' לו וא'כ נפקא
לן רנותא פרגא ראפילו ושרש,ה אשתו עש עושרה ושניפ ולא ילדה אין
לו לישא אחרת עליה אלא יוציא רתן כתונה ,וכן כתנ הריניש נתשונה
טי' צ-א ,וכתנ ושפ עור שטנע נפני קהל לארם שהיתה לו אשה ושלא
ילרה לו נכסה ושניםושלא ישא אחרת עד ושנתוויב נכח נחי לנרוש אשתו
הראושונה להתשפר עסה פכתונתהוהכי פשפע שהיא דעתוי"ף דל ססה
ושכתנ סוף פ' הבא על ינפתו והיכא רושהתה עפו י' ושנים ולא קא נעי
לאטוקה ולמיפנ אחריתי מפקינין לה סיניה וכר ואי וצח סכירא ליהשיכול
תורה פה4

אשה לאיש

יו

ים

/יי

;9,*1

רחינךת שאיש אחד נשא שתי נשים נם בזפן הסחבר לאה 2 5 2
בערלינר תו5דות הידודים ברוסא -;11 2, 200ם)6 ]1פ)שעשנ ,פוחמ16ז16נ
. 117(.ק  1894מ0טמ"4 ]0שג שי188א ש *6מן
צל נס שד~1ירה תוהה כסה נשים לאיש 51א רק שתי נשים
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לאפוקה ולסיסב חחרית,
לקחת אחרת עליה לסה ליה למימר ולא קא נעי
רוה ליה למימר לאפוקה או למיסנ אחריתי ווטד תקנתרניני גרשוםנלויה

וירועה ונרולה היא אלימ הכיאה רגל בו ס'4,ז ו,ל והתרם ששם ר-נ
שלא לישא שתי נשים איןלרי~ירו אלא נמאה אנשים משלשה קהלות
ושלשה ארצות כנון ארגון לומנרריאה וצרפת ונס המה לא ימכ.מו ער
שיראו מעם מנורר להתיר .וכן כתב המררכי סוףפ'י) נושא ארם כטה
נש'ם וכו' והלכתא כרנה ומיהו נזמן הזה יש חרם של רנינו ברשום שלא
ישא ארם נ' נשים והלבך יתן כתונה ,ועם שרושב-אי) השינ ע-ז שלא
פשמה תקנתו נכל הארצות והטרי.ק כתנ שלא החרים אלא עד סוף
האלף החמיש ,)4מכל פקום תקנות רינ עטרה הפ לראשנו ואם לא
נעשו ראויים להעשות ,ווגה ווא-ש ז*ל ווצא אחריו כתב נתשזנה*)
שטונ וצא לעשות תקנה בחרמות ונחיים על מי שישא אשה על אשתן
וכן פפק הקאר 1-ז-ל שתיכף שהכיא כפסקיו רעת הרשכ*א והרי.ל) ז-ל
על תקנת ר-נ עשה לו פסוכים טרנרי ודא'ש ז-ל וכתכ דנריו עצסןטינ
לעשות תקנה וכו ..וסוף רנר זאת אומרת שלשום פנה אין כח לארם
ליקח שתי נשים נמרינת אלו דכתב וגמוקייוסףנפ .החולץ בשם הרשב.א
ז.ל שאמר נשם רנותיו ווצא מונא מהקארא -1ל 15ר א'ה ס' א' רמקום
יטנהנו שלא לישא אלא אשה אהת אינו רשאי לישא אשה אהרת על
אשתו ראוטרנא הוא רמוכח רארעתא רהכי אינסנא ליה דלא לנם.נ אחרית.
והיא ליה כחמר שאינו רשאי לעשות גמל עכ'ל.
ודאי כל נליל איטליאה כקום שלא נהנו לישא אהית ה.א ,ואם
יש אחר מעיר שנשא אולי בקושי התירו לו ואין דעת חכמים נוחה הימנו,
ולא מקרי נהנו נשניל אחד ולכן כל אשה דגשאת ארעתא רהכי נשאת
שלא ישא אחרת לשום סנה ואף גם אם תשהה עמו ין שנים ולא תלד
ועל נן יטלה למחות ניד בעלה עד שיגרשנה ויתן לה בתונתה או לא
יקה אהרת .וא"כ מכל רג1עסים האלה א.ן לארם ליקת שתי נשים ,ויכולים
לעכט מסכרא וורא ובסרא .ואפילו רכא דדןלכתא כותיה לא אמר
אלא היכא ראפשר ליה לסיקם וכף ולעת כזאת הוא רנר שלא אפשר
כרכתיננא .וא-כ אפילו שהתה עמו " שנים יגרש ולא ישא עליה אתרת,
ואפילו ת"ל )6אפשר לזה 4תקנת רז נטנה ווצא"ש מאמרו קיים והקארא
י
) יש להש*ם סעש פרק הבא על יבסתו.
סף
א'
 )2סיבא בב"י אבןד,זי מוף
*) ראה סאסר הרב ראזענטהאל על תקנת רבנו גרשון בס' שי לסורה
(בערלין תר'נ) צר *38-68
בבש
*) כל 5ס? סי' ז' טובא
שם.
 )5והרי"ק ,צ-ל והריטנבזא) (ב'י שם).
 )6ת"ל(תדיה לאל) ,אולי צךל ה,ל (דןי ליה).

ו *5-וכיש רסקום שלא נהנו נסקופות אלו אין ארם רשאי לשום טכהבג54

לבפ5ה ,וככן השופעישפע ותחינסשו .ואתועידאחית לא יקח ל ,1וידע
כי ושלום אהלו,

וננב.

לכקשת י
' פשה נפוי*ר יחיא 5פדדיאל') כתכתי לכים טנשה

ממונפאניינה.

נכר חכם כעוו ש6ם מורך 5ככ חיקר ר' פשה ה5וה נא ,ער היכן

כח סניע יראה ככורךכי כהתעסק' עמו עול הו א5וין אשר ה15ה
ככור' נפמקה רצועה קפנה הנקראת פינייה והיהכי ירא פפני וגע5ים
הכריח אותי 5כתוכ 5ארוני כיעלי האשם ואני הוא ששכרתי ויפה כחי
ששכרתי ,ואני היורע סה אני נפני כנורך פרוכ נדיכתו יכול
לשכר כוס וצ 5וכוכית ככיתי אין אני עו פנים וקשה עורף לופר לפניך
צריק אני ו5א חפאתי ,אכ 5חטאתי וקפן עוני סנשואונו נפחתיכייפחו5
5ייצוה ע5י ניכ 5עעוות דכר יכשר כעיניו 5כפרת פוצע  151רוב שלום.
ויניציאה יום ש5אחר ציכש) השנץ.

6

ענ.

כשם הגאונים פפה כער עני אחר אל הק-ק אשרבארייי

רברי חכפים כעלי אםופהז פארץ פאנשווה אשר יעירון ויגירון כלם
כאחר על הכחור כסהר'פ כיפיכ וישר הוא נקיכפים וכר לבב אשר שמש
ת'ח ונדו5ה שסושו וכדרך חפאים 5א עסר פעולם כפםפר1ת נמועים
י
היה לנ 1כאשר אסרף) וצלך כתים ואיש אטונים וראוי להשניח עליועל די סחסורו אשר יחסר
להאציל  6שפע רבה כרכה ונדכה ע 5צורכי
עינינו לטיכה נקעת ולא ראה
5ו הזמן נרמא כנויקין ,גם אנחנו
י
נ
מ
ש
סנינו ריקם ,אכן יען הקופץ לא השכיע)) נפש שוקקה ועדין צריך הוא
לרחטים ולהתנרכ עם כרכו ה' הנה נא הוא5נו לרכר נ-כ אליכם הנדולים
הרבנים האומ-ים הסקיה ברוועו נסצא גם :חאליף בס:ו)--ר
!) ב*ח שעי
יהיאל טרריאול נרו סק"ק סנטובה (סקוה ישיאל פ*ח עיא) וןא רחכם
טא-דויולו הגוכר בסשביה סלחסות י-א ע"ב ,ר' סשה שלנו הוא ב:ו ולא :ודע
לו שסו ססקום אחר .יחיאל ן)1ןט) ']8הזכיר :ם סורטארה (סח.א 4ט).
) צ-כ (צוםכפור"1 .אלזין 8ו%ון8ץ שקעור לבגדים בררך ,פינייה,
י
צ'ל כורייה 18ש%ט]]0ם רצועה שקושרין בה השק (לוצאטו).לפי פירוש וה יש
לרגיה עור בסקום עול.
 )3כון אל הסדרש (קהלת רבה הב י*א; בסרבר רן י.ד ד' ום.ו כ'ב;
סכהר י*א) שכ"ר טססרות הס כ-ר ספרים ור"ל שרוא תלסיד חגם.
*) עיפ הסאסר אין רגום.ן סשביע את הארי ברכות ג"

2ד
אשר נארץ ולזכות נני אל חי נפצוה זאת אשרויא נותן לפניכם לתת
עליו ורום כרכה לסערו ולתם:ו מנרכת ירכם פסתנות נחלת אל כין רנ
לפעם לרצונכם תונחו זנח שלפים ינחר נצרקת יטן כי ילנש צדקה
כשריון כל סרומה פצפרפת לחשנון נרול ולפחיה ישלחנו אלהים ונרך
ינרך אתכם ותחת הנחשת יניא זהב1 .לצדיקים אופרים פעם והם עושים
הרנה סשריהיו רברינו פועטיםכי נריני עסיס הייתם פאז פעולס צרק
לטניכם יהלך ונם ה' יתן המונ בו עולס ונושע תשועת עולפים.

קטח*
קניית נתי חיים נפורפו נרוארי).
כי החייס יורעים שיפותו ונאשר ו~א מוף כל האהם ונחלת פהום
קכוע אין לנו כי אם ארבע אפות קרקע נכל פקום שהן להשינ העפר
אל הארץ כשהיה ,ועם ישראל אשר נהם נאפרואנריל אתכם פן העפים
להיות לי חונהעליהם להשתדל להיותפונדלים ומופרשיםנחיים ונטותםופן
חללים שוכני קנר ואףכי אחרי פותם .את כל זה ראינו ונותן אל לננו

אנחנו חים ראתה עינינו פקום אועזת קנר נפורטו נרוא.ר אשר היה פאז
פקדם קנוי ליו~רים ונצוק העתים נאו טים ננחלתנו תקפה ידם והחזיקו
נו ויעשו עליו ארונים ואין פידם פציל ,ונראותנו הצורך הנרול ורנ
ועצום פסנו לכל שוכני רגליל הוצא כי אין נכל הסנינות הדנה נית
הקכרות כי אם רחוק פאור פארםוהיה לפורחויגיעהרנה לכלופן הפצפרך
ח"ו ,קפנו ונתעודר והשתרלמ תתננו לכסף טצא והשננו תיל השדה ההיא
לפקנה נפורה ופוחלמת כנראה בשפרי הקנייה על זה ויחרנו אותו פקום
כאשר דוה לנית החיים נית רקנרות לשנות 3ז ולנזח נו נאהנה נבוא
פקורת הארם לשם שפים ונאפונה נתעוירנו 6ה ,זכרה למ אלהינו לפונה
ועתה לזכות את הינים עפנו מכ מגה אנחמ פבארים ופפרשמם לכל איש
ישראל אשר ירננו לנו להפנות נפצוה א יהיה הרשות בירו כל עור
שיפרע לירימ א' ציקיר) ואו יהיה כשט בארוזה הנזכרת לכלדנר נכל
פכל וננחרה נינינו כלנו אחהכ ושני אנשים ורפ הרונ שיהץ פטונים על
דנר זה ,ואשר עליהם יהיה המשא לפקוחעין על ושקום היא ולהחזיק

ו) בפורטו נרוא'ר 0זפמז10 8ז 90שם פקום קטןפסוךלויניציאה
בימים רוום דרו ידצדים נם בכפרים הפתחים סביב לפאדמה ,בשנת שלאש קט
ר' יעקב כהן (רב בוינטראה) וסושה נראפיני ורור לוצאטו בשס קהל ףנמניאה
חלקת שרה לרגריל בית החיים ו*שפרו סן האחים רבופרים אשר תנו בהאי
לירו (ראה  *97ןן/ו] 8ןש0ן10ח~נ 8י0א~ז ,ןיפואם.)5
') ציקין היא משבע זהנ (0תותססט]נ).

3ד
ב1סיל )11וסעות אשר יאסש סזה ולהרשותלסי שיכאלרקכי מ ולדטדיך
לו הפרעון ולננות ססט ולעשות בל וטתיחם לרנר זה לעו'ש ונאסונה
נתעוררנו לוה זכרה לנו אלהינו לפובה ולכל אשר יכנש עסנו כסצוה זו.
וה' יחיש פרות לעסווישיני ארסת עפר יקיצוונלע רגטתלנצח .ולנו ולרם
שנותחיים ואורך יפים ושלום יופיפו אפןוכי-ר.

-גה*

נתנ לפחאשפי לבקשת כים יואל בלנרארוש) יצ*ו על עסק רסרדה

בלקיחת פנוררים,
דקשנט ושטעטכידין *דנרים ופרצים נפלו בין האחיםהפפואיים
כם' פ'יי
זוטל כולם נחלקו גו בפקום המשפפ אשר ילכו לברר דינם
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*
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ר
לרנחו
לרונפירברין
פהמכפה נעושתה פאתכם על כל רבר הפרא 1לעסור שם כרין זכלשי),
ולא כן יחפוץ כפ' פ' באסרו ~רן -שפה ככל וקהל אנשים כשרים לרון
ניניהם פהיותם רונא דפינכר וכפעפ כלכם פשלים זה לוה פחמז קורנם
ורגותרים שנים או של-שה סי יורע אי נסירי וסנרי או לא,לכן הנני
י נראין רברי פ' שאין ארם יכול לרגריחו
אתאנו על האפת לרודיעכםכ
לעסור שם לרין פפני הפנה דג4ל וע-ז ינא רברינו עתה לצטת עליכם
י
שלא תכריחו כפ' פ' בשום אופן לעמור שם לפני דיינים ,ונםכי עלק
הדין והיושר ורה כידנו לדוכריה אהיו פ' להיות פה אתנו עוטד וסברר
בירורין לושפום צרק כיניר*ם להיות זה כיתרין הקרוב ,פכל פקום כרי
להכניפ עש לפנים פן השורהיותן לכפ' פ' טשפמ הכחירה ללכת לרון
עפ אחיו ולנררכירורים או נסאררה או בוירוניה או בפנשו-ה או נפיראר.ה
או כיוצא כהם ואחר פהפקומות האלה רישוכ בעיניו יכחר ושמה ילכו
להצריק את הצריק .אך שפה במריאיםפי אל תכריחוו בשום צר על זה
ואם ער הנה כין כךובין כך כאולי חזקו עליו דנריכם אוכי סוכרח
כאתכם ליקח לו בוררין או עשהאיוה דבר ננר רצונובזה ,מעתה ומעכשיו
אנו סנפלים את כל העשף והיה כלא היה .ואם.לא ירצה כפ' פ' לרון
שם דושות כידו ורק פהיניציאה אוכאהדסן הסקוסות הרלילכולרגצןא
לאור פ*טממם .על רנר אפת וענות צרק י~ו לרצון אפרי פינו אליכם
לשמור ולע'שות ,ופן נורא ניכ שפתים יהיה לרחוקו*וב שלוםשלום.
ויניציאה

...

  ) 1בופילו 0ן 60550נקרא קופת הצדקה אשי השתסשו כה לקבןסעות בשעתריוית הסת (לוצאטו).
 )2ראה ס ,,קם,ת .1
 )3זבל 84וה כורר לו אחד הה בורר לו אחר
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אל כני קאוסי )1יציו תהת כתנ רכני פירארה שלות אליר)16
עינינו לנוכח הכיטו רברים וצבכתב הלו פטעלת רבני פירארה
ומתוכם למרנו כי פשה נגע התלונה הנישים בכם ספירוד החבילה ביניכפ
כי ע*כ הם סושלכים בכדור ויל הנא קא מדח? ליהוויל הנא קא סדה-
ליה דע*ז הוה דוה לבנו ,ונם אנשי הסקום אטרו לא היתה כוה קרושה
לכן אלה הרכרים הרוכרים על צדק ההכפים האלה לעילא פן כל נרכתא
ותושבהתא ראוים הם בוראי,ואנחנו פוסיפים כח בגכורה של פעלה ופוכירים
ומזהירים אתכם ענ~י ארזי 8ל לעשות ככל אשר שות שתו לפניכם
בסכתב הלזהויען שפענו יש סכם אשרנתחייבו סחרשלפרעון קצת חובות
האלה והנשארים הרה נפו ורשה עליהם כאלו פקעה טהם דובות תשלוסין
אחרי כי לא ע*הם היה נשם נרבות לחייב עצפם ועל המהוייבים סחרש
לבר הפשא הזאת ,רעו וראוכי לא כן הרבר ולא נך ווא הדין כי אתם
הרבקים בלכם באנורה אהת בחייוב כפו זה כפו זהולכן על כלכם יעלה
ויבא דברנו ולפען כל צדיק בארץ ישולם ולא יאום לו היסים ותונף
היגיעה סועצאה וטררת הררך לבוא ולחזור ולבוא ער סקוטותיכם אחרי כ.
כבר נכתב אליכם ברברי רצוי ופיום ולא אביתם לעלות לתכלית הרבר
ויכרחנו עתה לכבורכם ולכבור בית אבותיכם להכביר ירינו ובענית צרק
אנחנו פצוים ונוזרים עליכם בגורת נחיש וכל תיקף להיות נכעיםלק.ים פה

0 )1שפחה 0פוארה שדגדולים בגי קארמי גריאי ד~דה אנשי שם.
(מי'עיו) ,ענפי ארזי אל (א:רתגו) ,הסערעריםעל פטר ט או ר ענים סר עוריה

מן הארוטים שסופניר~ם לבני קרסי ובקשו סאתם לעסור בפרץ 0ואידיסלא11מקי,
י ט") .סקום ס:שבם היה קאזאלי (ם" ע") ,וקרים:נא
תולרות דום.ע ספאנוצ
(הקרסה לספר חות יאיר טוך אברר~ם בכטהר,ר יחיאל פורטו יניצאה שם-ט;
דעורביםובנייונה סכרסולי צד  ;10דעת קדושים  ;146האידיסלאווסקי במק:ם
דג"ל) .האלוף ר' נתן אוטולעג היה לו תביעת מסון עלירום_ולא ריבו לעמור
עמו ברין וא:היות הרבנים ופטגךהם לא רצעילו כלום כסו שאנו רואים
סהכתביפ וש*בים שגכתבו בע:ע זרע ראה סי' עשז ,עקתז צאר ,צ-הן קאב ,ק"ת.
בנימין יקותיאל קרסי פשנה לבני מרינת מילאן אשר ישבו בה ונת:רשוהיסנה קשנת שנ'( 1טי' קס.ו) .אלחנן קרמי בכם"ר חנסאל נתן קרסי נזכר
בכץ אחד קאטאלאג 1ושושם5ט 44א5אןז 8חלק ב' סי'  469וא:רהם בן
ישראלישאול רפאלקרסי בסחךר כש (,404שז
ו) ,)14~5שניר6חיולערך ש:ת ת'.
בש'
 )1הקיום הזה נשנה בקונץ ב' של
,
ם
י
ב
ת
כ
ה
ם
ע
פ
צ'ה
ראשון
ושעם שני אחר מי' ק*ס לפי דוצאתנו במץר עם הא:רת ה:סצאת בסי' צ*ר
והנחתיו גט בסי' צ.ה ולא המירותיו כמו שעשיתי עם שאי כתבים דגשנים
:שנויים קטנים כרי שיה.ה לסשל ודיר המלסר על כלם.

5ד

שנאסר פה לכם לעיל אלתפילו רכר סכל אשר רכרמ ומרם כלות וסן
העשרה כנל קוסו ועלו אל הסקים הסוכן*
ל האטת והשלום שס היו
לאחרים להנכיל ולכרר עסקיכם ותנו ככור לתורה צוה לנו סשה להיות
צריק חונן ונותן לנושהכו .ולה' קותה נפשנו כי תשסעו ותהי נפשנס
או יאטרו בנוים') פסגום קריש יצאו אלה שהם ראוים לנרכהוםן הא1ם.מ
תתכרכו עם החיים והשלום.

עז*

אל הנאון פרטינצאלש) יצז כקאזאל לבקשת האלקו שפיינג)3

כשם הגאונים ספה*

שמענו את נאקת מאלקש ירא אלהים ושר טרויר נתן איםלינניצז
על הלוה ואינו סשלם סהשיינים לו בנלילות האלו כי רמו פירם יכקש
ויראכי לא יוכל לו לווציא אותו החוצה זה תחפו כקנה ווה דוחה אותי
בקש *ש אוסר ויש רנרים ואין כלי הטעשה מטיים ,ועל דבל נתן כקיל
סלורי והפפוארים כני קארסין יצ'ו קריא.
על הגרולים האלוף סהףר קלסן
א סתהלך בארץ וסכלה פרוטה סן הכיס והומן יקר
הערה אנשי שם כיוי
ו
.
ת
ו
ב
ש
ח
מ
ו
אשנתו
ו
ת
ר
י
ת
ס
שכסציאות לאיש כסווו הסתכטל
אך לשתי
) גוים ,הסחבר השתסש בסלה זו וכן בסלת עס.ם
י

אף בסקימ שסרבר

סישראלי,:

 )8ראה סי' ס*ה.5,

 )3ד!:,ס נתן אוטו*נג ,קראו האלקו ,השר ואסר עליו תורתו אוס:ותי,
רוביק תורה בתלפיריס בקיק קוניאן וכן' ובנה בה-כ בקוגיאן( ,ת.:י .)276
נס נס'
אחד סן האוסרים את הסנ5ה ברחיע (סקזה ישראל לש ע.ב) ונו:י
פלגי סים הסוקדש לאותו ענין .הא'ם פזכירו בספרו לב האריה (וי:יציאהשע.ב)
צר י-ח ברויקדפה לתרי*ג וז*ל ובו נסלכתי ונו' יךאני רבתר לקלמי אשר נתן
לו בחכפה  %כשם ברת אעם התרי-נ סצות על 0י הסףר וכו' קךכ ,והכניס
פפנו פרק אחר בספרו כי הטיס3יס של תריע הס סעשה אופולינגו .סהא:רות
בסף יסע
לאיק
אשר לפנינו אנו רואים שהיה אז זקן ובקש
אכרהםראי
סשפט ואנרתלנ:וס)ו,ע ר' יש
פשקתל סקייף
רר כנראה ב*רי (הקדפה לאוהב
(ה?!1ןנ)) כתב א' לסנחס הש'נ ל4צירה :ויפקרנילש*םל0עכיו שאיי כם' נתן
ביתו (סובא בנחלת יעקב פי' ליו וראה שם נם מי' ליס).
אוסח~ג :יצ*ו ובני
ראהאורותיו עור פירמס  :111 14פח-א  ;46דורות אחדזת סכרסמ 4על שני
ד)משסוחת חוטו*ננו וסרקאריאה בן חנניה 132ןזו וכננרו שטיינשניידעו
 220נסצא :לסוער אשר ייער לו לאשה הבחור
ר)מזכיר ,11 113ו
 .בריואן
ו:ו' נתן בר סנחם אוטו*ננו הבחורה לאה בת האלקח כסה'ר שלסה פהילי.
אולי היה נתן זה נכר הג*ל .ראה טי' פ-ט ,צ*ר ,ציה ,קשז ,קס-ח.

16.

.

לאהלך לפני ה נארמת הח*ים ארץ רקדושה לקול תתו ה8ון תחנות
ונקשות לא עצרנו כח לפאן טלרנר נעדו אל טענשו 1לחל1ת פני הסארתו
אםכרכרו כן וץא להשתרלנכל טאפצי כחלהעיר אתלכ האנשים הגזכרים
לפרוע סרעות כישראל כהתנרכ.עס נרינים כמוםיהיו טעשיהם .ואם לא
ישטעו לקול דברים הטושכ*ם את הלנ ולאשר הם פשץוים ועוסדים פהד
פיני ,וה' יחזק ויאפץ כו 1לצוות עליהם ולהכריחם לפני כ-ר הצרק ער
עויקנלו עליהם את הדין במעל נטסרות הפרעון פנלי העלות עוד ארוכה
ופרפה לרכר ונוקי טטונא כחוקת פאריה לסען יקום ויתהלך כרוץ ויהי
אלקים עטו ויעל אל הר ה' ,נכין לכנו וכפ1ח כי לא יכצר טאת מעכ-ת
סוסה תשסור עליו ,ותכונה ורצון מ1נ לתת נעד הצדק והיושר ארשת
שסתיו ועל הפטדבים ימה עד אשר ישלטו את נשיים וגם הטה חכטים
ישפעו ויעשו ואנחנו נהיה לארוני נאפנים כבריתו כאשר סימיעולפ ועושי
רצוני כאה3ה ,ולה' נשים דכרהנו סקדיטים כתפלה פצעדי נכר יכונן וכפא
?כורו ישים תהלה נארץ והיה רק לפעלה וירכו יפיויכינר השפים.

קגיץ*

ליר נטוריקרתא .רילוצן חכפתאוגנורתא .פנוון תסתיים שפעתתא.
יבראשפ כזהר הרקיע תפארת הנאון כפוה-ר אנרהם פרווינצלו יצץ והחכפ
סוצריר טשה הכה) יצץ נקאזא'ל טתפירא.
פתחתזרועות עולפ שלום! הנה וה יפיםעכרו עכרונתעכב ננלי6ת
הו5ה האלוף פורו*ר נתן אופו6ננ ופעל ועשה ככל פאפצי טצ לגבות
ביד החייבים לו את אשר דוא גושה כם ,ובפרפ טאת המפואריפ כגי
קארפץ יצץ ועם כי נניתו לא שכנו רנליו יפיםרכיםווצציא ופזר כהולכה
וו1כאה לא עלתה כירו ,ונם לאהר הכטחתס נש*ר וכר*ח לפרוע לוסן
הסונבל ולא יעכנו עוד ,הגהאינמ רואה נל טאופה נידו עאכ נפשו דאבה
פאד על דואשונים ושא פצפער ופן י3או לוצסיף עליהם וור אורך יפים
כיון דרש רש לבפ נקרנכם לאפר לו לך ושונ ומחר אתן ,וטאהכתינו
:את האלוף הג,ל א151ליננ ועל העשר וה8ינ לא נעצור כח סלחלות סגי
טעכ*ת נכל עוז על שלומו ופונתו מינוכי נכוא לפגי כית רינכם הצרק
האלוף הכה! הרל לשם ניסו האלוף שפרליננ דג*ל לנקש מלפניהם עורםבקרש להוציא פירי החייכים האלה רסי נשתם יפינכםתעזור ותנןותושיע
לו על דבד אפת לאמתו 11קוה חסדכם תעשו עמ לדחיש התבלית ולמהר
את הקץ סהרנר הוה כסשסמטהירונחויןלצוות ולפשלע" חרננים נאותה
שעה ותיקף נט81ל עליהם יתמ לכקש טוצא כי אם כדברו כןזיא עת
לעשותז ,כי ככד 3א טחצד וסועדים 1כ 6נל
תקמן אומלענ הגל
ת
ו
נ
ר
אליכפ ווא נושא נפשו לעשות בקשתע ו
סחשכות
ש
י
א
כ
ל
3
נכון
וחכפ כסווע למוכה על זאת נתפלל ונחלהפני סעלותיכם כי לנו יהיה

אין

לחן רנ ואלדרם יחונם וינדכם יטלא טשאלות לנם ויהי עסהם כי יושכ
נשמיפ לא יקפח שכרם וכנפולם הפינ וכסאם ירוםוישא וננה םאר נרוב
חאם ושלום .ויניציאה,

עכ.1

אל וגאין ט*ה לינ מפראגה .)2לנקשת כ*ם סשה-שטעיה יצז בשם
!
רבני ויניציאה הארו אשר נלננ חכם רוו.ם
קציר בתפלה ש4םבעדהולאאלוהמהעאכ*יתשדךקי
נש סשה סנאל'היצץ חרכה והפ
להליץ
"ידב
וטשפפ
ם
י
ת
נ
ש
כי זה
צדקה וטשפפ אל דנר אסת
ימים נקרנ האוץענו
זטן מ"ונ כופ ישראל נכ'פ *עקנ 'ודא טונפיקיד ושותפו נ*ם ישראל נן
ר' פיץ הישדי) ז'ל טסך אלף קעיח פרוני י*נ דוקפי דניציאהף) רואוים
לפרוע לד ננראה נשפר נ,טם ניסו כ-ם שסשון כה! אשר חוא שולח
ההעתק ססנו ושאלתו וכקשתו טעת סעכ*תייפינ נעיניו להכיאי לפנינית

י)

רשא רוב המפורסם ר' ירורה ליווא בף בצלאל בר'
בשם סרייל פפינ ובפי העם הארור ר'ליב בעל נצח ישראל ותפארת יושראל
(פראנ שנשט) נפטר ייח א4ל שם"ס (אחו החיים  )140. 1017אבי אביו נקרא
אפרים (שםיינשניירעף ,סאנאטסשריסט ט ,4צר  .)195ראה כרם חסר ה.
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הערה '1

חיים יגודע

ממ, 8]6מ"תז 866מן מ"6ח 3ז")6))61" 6ש", )3חוש51

]28ק "660,אזמ"6ט 3זם"פזק"*ןפ

,ושיפזשנ :סך1904, 69-
( 1905, 81 -83עם טרת סצבת קבורתו) וס:לת יחוסו סר' פאירפערעייש.
בספר יוסף רעת (פ-ה פראת לפ-ק == שס"ט) יש ד.טכסה בשמו ובשם כחר.ר
אפרים וסרו"ר יצהק ב*ץ חתן סהרריל .בהס!כיר סספקים וואלף ושטיינש:י-דער
אם "6ט6! 1פון בסראנ שנזכר בכתב הטלך רוראלף סיום 17 ]1"). 1697
וץא סרול רג.ל אס:ם אין שום ספק ברבר כי רעא הוא ,אנרהזו נשנית באותו
עבץ בעצסו בסקום אחר בשטיים האלה :ס:אל"ה (סרל); סונטי,קיר (סבסיקר
הלון פיץ (פרץ) האנשים האחרים דגוכרם בכתב זהצינם נורעים לי ססקו :אחר.
) היר (ר*ת ינקום רסו) נסצא תטיר אחרי שם אנשים שנרו:ו
י
ע 4.קדושת השם .ראה דיוזא :~43 ,סשנה שבתן ל בני הייד (נ! ר:חברן
ריכה בליל ביעור נפכ -4יום א' וך ש)'ב; לוחות אבנים  ;62 ,46צונץ ]ט2
. 334ש*)6ו ;)["5)6בערלינער מ"6טנ ז" 6מ" ]"6הז"5 6ט4
]1, 101,ש*!!8ש*!) 44מזן נהשה שסעיה דגזכר לסעלה ובכתב הבא בשס סשת
ב*ר שסעיה פנ-ל וישראל סונטיקיר וישראל בן ר פרץ (כן צהל בסקום פיץ)
וכן שסשון כה! רגזכר לסטה לא נורעו לי ממקום אהר.
 )8ר" 5סטבעויניציאנית .בסקום טרוני צילטווני ומסזזובלשיןהשיר
תסונת::
2מסז'ו ,פטבע אשר נקראה על שם הרוכם מ 0ז]ך ()ן0מו 14ני
עליה ,סטבע ואז רצפיעה בראשונה בשנת  1472לסטפרם (ההכם לוצאטו).

רי
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ר.ני הצרק את אלה האנשים הגיל ולרכר לל לנם לפרוע החוב הרוא כי
אט לא ישםעו ויחרלו חרי חלה עליהם רשת הנחש והשבועה הכתובה
נשטד אשד עכדו עליה ,וגם אם אח,כ יפנה ון .טשה הג*ל לררך אחרת
לבוא לירי פרעון שלא נטונתם ובנזקים המה יניפו לעצמם כאלה רבות.
וביר טעכ.ת לעשות טשפפ וגם יכול יוכל ער יוצא לאור הפרעון דג,54
וכל אשר יפעל נער כ*ם טשה 1ג4ל על הצרק והיושר יהימ 5מ לחן וכל
דךטים כפינו פרושות לה' להאריךיטיו נםובולרגריל תפארתו נחאםושלום.

נ*8

לרנני קראקה לבקשת וג.ל') ,יושבי על טרין החכטים יורעי רת
זרין הנרולים אשר כארץ שלוםן
לא זו בלבר כי אף פעמים שלש נוספות כתבנו לטעכ*ת לבקשת
כ-ם טשה בר שמעיה סנ-ל אשר נתן קו 6לפני חילו ולפנימ על אשר
דץא נושה נאיש כט' סשה קאלאורהן) טת*ק רוקאטי וטעלה ווכן פרע
בעדו בקטביאי) וערבות .ושלחלו חשבון צרק מהכלכידוע ג'כ להטאור
הנרול כם' פנחם יצ'ו*) וירא כי לא יוכל להביאו לפרעון ויטים.על
ימים עברו ורבו כטו רבו ובקשנו טעל' להביאו לפניהם ולשות עליו לשלם
את נשיו כרת ובהלכה שלא לנעול רלתבפני לויןועל כל אלה לאנעניתי
ולא נעשה רצונימ עד וןום ,ועתה הנהגרלה צעקתו והרנה והפציר נתפלה
הנינה לשוב ולררוש טאתו קץ למהר ולנא הקאלאורה ה43ל ולהשתרל
בחכסתם הרחבה שיתן יר לפרוע את חובו כראוי ונכון פן יראה נעיניו
כמד' טשה נ'ר שטעיה הנ*ל כ* אין טרפא ע *4דיני ישראל ויפנה אל
י
) נשנית באותו קובץ בעצסו עם השנותם האלה :קאלאורה
;
*
'
ט
ו
ל כל אלה
באהבה
ולשית (ולרושית) 1בפקום יע
הפורעין בער אחרי(םקאלור"
דבה ,זש %
נענה %א נעשה רצתו היום) :דגחה (ותחנינים);
לקףשותה). .
:ניכל (ונוכל ידוה כט כח
 )2הרב דאכם רצרול שר וטפסר הראש ופנהע סו'ה שלמה נףליהארי
היה רופא סוסחה בשיאקא בזסן רצאגים הרפ'א ובעל שארית יחאף והיו 6
ארבעה בנים הר,,שני סהם היהריב סושה סשה קא*הארי שנפטר ביום "ר
הטוז שפיד (רעפביצער ,כלילת יופי ח*א צר כ"ג וכן על כל המשפחה דשאת
בכלל) נם החכם עפשטיין פזכיר בסשרו סשפהת 6ריא שלסה קאלרוא הרופא
סעיאקא צר  46רגיה  4הנר  .86ראה שר ספלת עיר הצדק צד .81
*) קאסביא (618מו )8ן?68ם?44ייו1114ץ).
*) פייעדבערנ"וחזת זכדון ,הואה שנייה פראנקפורט א .ם .תיסר,
צר  )51סכיא מצבת דוכ פנהט דצרוויץ שנפטר ננראקה ".ע טבת שעקת.

א""

ראה להלאה סי'ר.ו.
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השסאל כעש*נ') ונרדכיםאחדים להפרע טטמ ,והדיןדין אמת דין רערתנו
ראוי להקדיטו 9ל כל ,ואם פצוה תבוא לידש טאת פעל' תוכל בטח לא
נחפצנה ונקייסנה ברשמן וחכוע וכ וצפנו אל הפדבר פנימ לרבר לפניכם

הרברים האלה לחלות פניכם יעשו וגם טכלו להחזיר לבעליו לעשות
פשפט וצדקה נו יפינכם תתפוך כנור התורה וכסאכס יהיה נכון בתוככם
שלום פפחר פתאום וחפד א~ה עליכם להנדיל פפלכתכם לפעלה ברוב

יפים וש*ם*

ויניציאה אהבו סעכ והצים כעצער פשפמף) הוצם"ה,

פא*

לנאון פינצא )8פירארדע באצם החכם פארדף).
עץ שתול על פלני נרם .בתורה לפתח עינים הכפת אדם טאירפניו
לחיים ושלום .ואת באתנו אנרת סקךכ ע" בעל האשה השתרלנו בנירושיה
 )1בעהצינ (בש-כאות של טיס)

צ) עטוס וף טץ.
 )8ר' הוקיה בר בניסין פינצי רב בפירארה רבו של ריא-ם ווץא התנבא
עלין שיהיה ררשן סופלא (חיי ירודד .).דעאן ו:
כוננתי קינה היא ואת
רגז' על סהיקר בניטץ פינצי וצ*ל אביו פת--י חוקיה יצ*ו אשר לסדתי
פט:ו תורה שנה אהת בפיראררע וצססי'  :90טצבת קכורת אשת כסי בניסין
סינצי יצ-ו לחל ,ט'ו אב שכרר) .פשפחה ישגה וספוארה (ראה .שע"נ
'1 381וטמק0ן)וממ]; רשיסהסרבני פירארה שם 2ו ,)8בקובץ שרתופסקים
כת-י באפפת פרידלאנר 5םוזעאום האויאטי בפעטערסבורנ (ווינער בחלק שליש.
סספף רעת קרהצים צר  6ר"רה *) נסצאה הפכפת רו' אתזקמה פינצי פה
פירארה השמרח על פסקדין ושל חכפ אחר החתום ,אורח נטהללון .בויניציאה
שב.ח (רצא מריים נלאנסי) .עם רברי רו" יוקש פסיגה (רגל בכתיי ושל רו-ח
סינצי ווינער שם צר  ,69פ0 %ק .ראה עור תנץ  ;101-8םח-א ;22
סי' קנ'ב ,קניג: .ם אנית זו נשנה ובר"תקה ב' חסר.ציון ר~פרשה.
*) ר' יוסף פאררו בא סטאלניקי (תקובות הרשרים סי' ליב ,קורא
הררות דצצאת קאססעל לזט א'; שני בניו שם ס*נב .וס*ה ב) לוינקניאה
ו"יה שם כעין רב אצל רייואנשינים כי עטקבגיסין (פשא ,קנ*ב ,קגץ) ו:פדען
שב:יים (קם-ט ,רקת ,ר*ס) אשר בודאיהיו*וחנפים שנשבו בסלחסתאוסטייא עם
תונרסהוריבאו*ינא ,וחתםנם ברגכסת ספרים עםרבניינפראהכנון בספר ערבת
הבשם של ארג5לטי (וינהציאה שסשב בהנוספות) תוכד עור טף קל.ר .אסנם
לא המה רב ססש כי אם סוחי כאשר כתב ריאשם בהגרסוע לפוושיו
ארבע פרשיות דיערה רגקיא פרשת הכקא (כש באקספארד) וזיל ודצא פקרוש
קצר ומסביר לכל ארבע פרשיות סן התורה והן בראשית ,פיגחס ,ססות ,ססעי
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נקשימ ועתה עלינו
ותיל עלי נטרהנינה 1עוצי 11של'א למלנה
ציגל אשר פרח וטצא
ול
ההובמ לשלםמויתימ אא יחפדאיחט* לטרלאע

לניח

סן ספרשי ועזיהה ר4פשטגים עשותיו אף הצרתיו לבקשת הח ::החסיר
כמודויר עסף פארדו אצ4ל שנת השסיא 6צירה פה וינהניאה וכו' וההקרפה
סתחלת ברברים הבאיפו ברגושא ברצות דרכי איש ירא וך חסיר ובעל פעעוה
הח:ם השלם כםחהר'ר יוסף פאידו ולל סארץ ליואנטי סרבה בסחורה פה
וינשמאה וטצליח בדרכיו אתה שנים .שנת הש:חא עלה בדעתז לסציא אחי
טתופשי היצרה יחבר לו חבורופיימש ל הורה לקמץ
מכל המפרשים
ו
ט
ו
ש
פ
ב
ק
ו
ס
פ
אפנם סוכא למץיר ופעהד ררך 1טזר לברו יבוחר בו ה
א
ל
בררך
סוד ולא בר0ז ולא בדד,ש כי אם בפוצט פשוט וכו'
4
ע
ע
ו
דגיח הצריק את
ראשו ושכלו לע?את זאהכי דץולולת! דר,שותי :1אמ בפשרה לעשל בסלאכת
על כל פסוק ופסוק כל המפרשים
הקרש ואת ותקעתי  6כפי בשב"טה
על התורה דגסצאים ער היום ברפופ שש 15למפפר שבעה ועשהם ותא
הסציאלי כל הפפרים וכוי ומוי אודי אשר עשיתי ארבעת הפרשיות הניל
גתעשתי 4י :9יפים 0ריסק בכך והיה האיש דיעא תם ו"שר רצוני החכםפאידו חרל בן סחץת וטתחדש ברעותיו לא רצה לרוצפיר עוד בחבור ולקח פםני
רספרים ושס קץווטזךלכל הסוסכם .אחשכ חמי נללל דמסן והפסיר בסחח-ותיו
תעציך ללכת ספה ונתיישב כאססצודק ושם נפשר לעולפועכיל (משט68טש4ת
(601112 111-18י] ;)1! 82-8נ)נ טטעש !4פפר כנשל חבר ר מנמם
ב-ר יעקב הכהן ספורשו כי ספרו םנח ה בלולה אשרד,ושליםבעירקריפונה
בשנת השם'ב וצא .פירוש החומש ב6ל 0טיפב הספרוצים וטחלביהך (כרסולי,
העורבים וכני יונה  .)1יוקף פארדו עפק הדבה בדצצאת ספרים ממזן ו' פאומ
פרחיס להרפמת בראשית רבה עם פירמש שה תואר סר שסואל יפה אשכנוי
!8ש6ט![) 8מם 6מ!8ש מ! 2ח ]1*8)81ש18)6טם 3משט1שמ6ם8מ*ש)51
. 62מ . 60ק *~ 1! 28ש1עמצום) בדעתו היה להרפיפ את את ומפר
פאמר יין הפ שוסר על ושתימצ "עפ גלות פאת וקן שנדפס אתרי כן
כשנת תיכ עץ נתן שפירה (בלי סקום הרפום) כי בפוף ר-5קרסה נפצאת
דמכסה סדבני יניציאה והם אבינרור צייראלע בן ציון צרפתי ויד4דה סחאל
אשר נתמ לה יואף פארדו וברקרפה נזכר נ*כ ב' פעמים שמו (ד' ע4אוע"ב).
בהאנרת לקהלות על רייפסת ר4זלמוד (ם"ק*ע) גאסר 4בל סרים תיוסה להביא
נרבה או ד4לאה ד,כל יעלה ויבא ל4ך סעף דמכם הענו דחמיד כפ*ר יוסף
שארדו טנץ תעא אב בסשה פה רנטמאדו .בקמד נגר ענין וה:םבחייטידה
4יינער טץ ן4ח).אגית צ לא גכתבה בשוס אופן לפני ש*דבשנה שבא ריאים
לר4זיישב ברניציאה ולפי השעדד .קיובה לא נכתבהלפני ש'ם בשנה שקרבו
פאררו ומוזינא וה אל אה ולפ*ז לסדנו אנב אורחא פן אנרתי
ו שבאותי ום!
עוד לא נשלם רוזלמור דפופ סאלתיקי אשר התחילו בטלאכתו קורם חלול שכ'נ

י

ום"ש

לעיין
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נרבר הוה ופנה אל תפלתי לתת את ושאלתי ,ובמה אקדם סגיו כי אם
לח15ת 1גםעלי יעמרכיס ושל תנהוסים טטציתו ע *5פצוה טאירת ע-נים
ויסצאני נכון תסיר לעושחז נחת רוח לפני 1ווקין קייפת  6לעוךכ אשר

בעל נסולות הוא יש5ם לו ושכר טצוה.%

ויניציאה ואהיה תסים עמו הוצסזי).

פב*

לרורי הח' סהרקר חנפ5יון פמורינה ישרף).

נר יושרא 5אשר נו אתפאר אצלום,
עהת ושהועלי חכטי קץ לאנפ*ני*) ליד טעכית האנרת ונשטה
הואת .דגח ההש באה
תונ*ב וכ*ון דאתא לידן נימא לקת מי5תא
פוש5וסי הש45ם כ 5בינ ו
מתאי-
 5חושר כשנווי*ט וידעתי כ* חפצתני .נם
ת
מ
נ
כ
ה
ו
ר
כ
ו
לשלם
א
צ
י
ד
5
י
יטה
אננ נררא המושר כ* *לד 5י
~
ח
ר
ב
ירצוו וינר5וו לתורתו ועבורתו ואת ירחי ך
יום נ'  *1א*יר*) ה*
י
ה
ל
א
יכבר.וקני פעשפחתו ועיני אדתי רואות כוקנה וערנה שבה אשר לכבוד
סעל'וחכבודה צלעתו ,ואקור ואושתדצה טרוצק ואעשקיריו.
הדום רגלע נכדו )6ומעשרתו הצעירי ויניציאה נמזל סרב השס.א.

פנ.

נני יצחק לוקף*) .ארתי אביזקני .ימים רבים עסדתי סלנתונ אל
סענעכי פחר הייתי נסלאכתי .הרנה טאר .ועתה הרוח לי הזס! טעמ
קפתי ואתשרר לכא לפנץ נושתיעויותלהוריעווכי ושלום לכלט בנריאת

ש

(ראבעאהיפץ סאסר
הרפסת ראישד  ,68ברקרוקי סופרים כקך ח') ואם
ל, 14שנים לא נושלם סעולס ,באפה אם הקה נדפס פעם אחת
לא נעשלם
י
ח
א
כל הושוס בסא6ניקי לא היו שותקרם ססנה ראבינאווישץ רגיח הדבר בסשק
באפרויאעי יודע אם נרפס ברפוס דשה כל ד1,צ*ס או ישנזשלם הרפטת הש'ם
עם המסכוצת 'שנרפסו בקושסר" *שם  - .)63ראה 2ףר אורות ר'י פארדו
166ן י ;422*.488פירפש  ; 61סח*א  ;47אאח ( 732טעה בסזם
!ש*
נ גאמר בשעות שההע רב באפשפרדם כהשנת שנ *ה
לשד
ח-2תבנו דור)587 .ו !:
ער ע1ע*ש שנפמד בה.
 )1ישסואלב .כ*ב כ*ר וארץה תפים לו ,תה~~ם "ח נ,רואהיתפיםעס.-
ראה חהעתיו פר ל-ח  .1נם אנרת  %נסצאת בד*תקב.
*) לפעקארוע
 ,שהל לותטעי ,אחת סשלשדגףשית ברגטראהער העם השה
*)יאנטיני

*) רצח ובהץ בט דהש"4שילתייידודה).
*) נכר ,ר"ל בן אחע (האה סיי א)1 ,
*) 4שחק שסחה אכי אש.בועטראונ בשיה הטזריאיפ מלמר מעוקות
נבית דגףנק ולפן בפיראר1ן .השתק ר,יה בנו השני תקרש על שם אבי השים.
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תל וכן אני פשתוקק לרעת מןשלום כנורך ונ*נ .על םשטרתי אעסורה
ואתישנה נתורה וטלאכה.,וכל תשוקתי נלני להיות ווכה לראות פניו

..ן"יונה:ב=%

"יית,ק

'א

פד.
.

לנני טורכיי) יצ-ו לויניציאה .נני יקירי שלום.
כתנךחצי אי ש וחצי .עו וכלו נהפהקנלתיונך אקראנו ,כי טחציו
י ולטעלה איש להיותו לשון צח ופונ ,טחציו ולפפה עו ,לשון פחונר םטך
עז ונם נאו.ימי הלניכוח ,וכלו נהטה כיטלטעלה ולטפהכלו סלא פעיות
נאיתיות שנושים אפילו תל ח נ חית )8ואין צריך לוטר זולת זה.
לבר זאת אשכילךואורךשנכתנןך) 1יט פינ ה נתיע וכשאתה כותנ
טלת נוצרית נכתנ ענרית תטיר צריך לכתונ נפ-.ת כטו ויטפה ,נפיטטה,
טאנארו וכיוצא נזה אטרתילךלטעןתזכרנו כאשר תכתנונפנקטהניפיגה)8
דבו כטרומהיהי טה ,עכיז היהלי יקר כתנךואל תטנע לכתונלילפעטים
:ך בלשעני,כי אחר הפעות ילמר ארם רעת ופוב ללטור כפעות
סיפעות נלפור .האיש אשר רנ4ת לשלוח ע"י רורשות לא ראיתיו
ער הנה ובעת נואו אלימישר שטה נניתהגנירים ואש 4תתןלויניא א.4
צר לי טאור על כ-ם פלונ4ם-ער הלנ ,וטה אעשה בי כל הגופה
לאהבתי ולהמינ לי ווא נאטף מן-העולם .אמנם נעורישנו הנסש תטצא
תקיה
 .ויהיה פונ אם תשתדל ללכת לנקרו ולופר לו טצרי כיאניפתפלל
.
ו
ת
א
י
ר
נ
נ4ל
ש
י
ל
ע
ם
ו
י
כי לי צורך.גדול טמנו-ואנהגו נצער וטנוכה
רנה סחסת אחותך.אפתר השרויה כטכנה ר4הוחולי כנר םהוארלי )6אשר
טלנר כי ה' היווע אם אצפה לראותה עור נריאה ,הוא רחטנות עצום
לראותה כוער כש נאש 6המ ופניהאין לה*ורג לא תאכל ולא תישן
וקולה לא ישטע ,ופה-נין.דגוצרים ובקיק טתים לטאות טחולי זה ער כי
אני ואטך ואחיך נעצנים ודואגים:..ה?,רחם-עליה ויחזירה לאיתנה .אצפה
כי .תשינגי .דנר על אגרות ענח -עלו6רבוהן ודקרוקיהן על ראשון ראשון

 )1דוא בנו בכות שנלר  6ב' אלול ושניא (חת ירורה).
 )1ר.ל ושכתב דלה בדף-ת.
 )8.יספ"מי (8ממששע ע? --מ 68*5פטבו!4ע) הסטה (62מ] ,אוש1א
"518ץ)-ףבטיפמה (518מ 1)681פאיארו (==1868!0יעם?ח6ק5ע,ן"1מפ,)84
בוסינה (פש-60%ה1ן4 60מש6מצח ,משאב!צאא!א 5*511",ע]1וצ) ס6ת
אשלקיותה) והסברתי צורתן בכתב דגדשבוריפמתי העתקתםבלשון דגר ואשכננ
 )4.סאנרת.פק .שכמ ,שד 84אברהם .קאסי1ע.
)6
0ן0טןפץ4.,לשון .העס
(!6ואו, 6מ]"811ן.)8

באיפי

פ!0זפי

מ8
זאתה רע לך איךזיוס באאלי אישאטיניםוהזדיעניעל ננוןאיך אטרתי
לויריעך לסען תתיצב על סוצסרת לוודיעני איך ישל רבר יופ יום
שסה עטך.
 .הרעב
בארץ הלחם יקפן בכליום ור5שעות מכיסיעוש כנוצרים,
י
ב
כ
.תקבל האנרת הזאת סאחיך יצחק כתובה באצנע חוירים
במורח נדול 'כי אין לבבו פונה רק.לרע כל היופ ,וכל
הע.ביר 1ת נעשו לו כהיתר
כחרשו לא יוצמע ואני עיף וינע
"
ו
ו
ק
ל
ו
ם
י
פרסלאכה אשר עלי סהתלפור והרדשעת-.
 תן פנףדתי לאוהב* השוא*ם םםני-,ואת.ובולון אחיך תפקורלוצלוםואתה בני ווה ל !3וול ועשה כאשר דברת בקב*עות עת לתיר
ה ע'ם
סוד יוצרים ושמע הפדרשצוון 1פקחעיניך בעטק הבופיגה לו~עילך לך
לבדך והיי טתפלל בוצלעמי ובש*ם אפך ואחיך ואחיתיך אשר כלפ לך
ירברו וצלופ.
ה' ינויאר השפיז.
'-

פה.

.
לה.ח אברהפ קאפיאו!) יצץ ויניציאה.
אהוב ונחסר וחביב וצלום! הן לא כתבתי 5ך שלשים בפועצות
ורעת יען שסעתי כי נחל'ת ונהאת ואסרתי לא נחית ארעתי לבקרת
החולה ברברים שבכתב ,אכן אתבני יצז צויתי לאפר לכבורך את אשר
היה לי לדבר בעת ההיא ,ועתה בצר הרחבת לי בראותי סעשה אצבעותיו
ושטעי כי קסת ותעורר ואטרתי נרוך נותן ליעף כח והוא יחויק בסעווך
ויעסידך על כנך ,ובאטת נצפערתי סאור על חליו הן ססאת עצסו הן על
היות.ו פיבה לאיחור שיבת בני הניתה ,כי לא לרצון וצא לי עמידתו שם
בלי עשזת ולא נלום ,כי חא יטל ויושב כפל נ,צשים ושמחיס לעשזת
רצון חנפ כל יסיהם ,עע יהיהלי לחן אם לא תגוור לבוא בית אלהינו
להרריכו בררך ישרה פונ שיבוא לביתי בוצלום.
חרשות יש להניר לכנודך וגם כי חפץ הייתי שלא להעלותו על
הגייר אמנם להיותך נסצא בויניציאה העיר רנתי אמרתי אנלה אזנך אולי
תחשוב ותרבר ותועיל רעתחיפו כי יש יש סה אתי נבר חכם בא סארץ
נ

ן

!) נזכר ערר בפי' צן ,דוופא אברדום קסיאו (0שחוח)1נ )4נבחר לרב
ברומה שנת שע'ח (ראה מו0א ח 2משאמ 3זשם ש1א)2א)15נ 4חטח2ן,ש8
ספק דצא דששכם דגיל .בחיי טערה (ניינער סץ עיא)
. 64ק ,צוו)
סספר דפחבר ודל :יסות התרף של שנת שם'נ דףיתי בלא תלסעים והלכתי
אחר ישקבל טלאכת האלקיפיאהכי השיאני דוופא החקר אברדום דיקסיאו סעיר
 3חזסנ 4ושם קראו
רוסה שדףה אז בחור עם אביו פונ ראה נם 1 218ן .
דושכט שואבע )0ח)ח~5 4ם.

יב*

*6
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טרהקיס הראני לגנה בחדו שה בריאה ופובה באוצ ובסים
הושבת אצלו האבןוששרא נויובות נאנ6ית וע6יהב5ולן
חוץ ק האחד 41ותצלח לכל טלאגו") טביחןאת* פעה
לחמ חק ה16נקיםחאו פשת ,אךיצאל"ת א6תכל ל6טר סמה
סך ואק  %צ הבל 1ע?צ 5מ א 6ו"את במפה זשאנא ו*תהרע
לר"םחיכל ה"ףכף או אם לא תארלניא"ך"4ם קדל נמתיץ געף.
אשתי סבית זה
יטי 6על שוש ח 4דקדחת ד 5ואין סכלכל
ללש
ש
י"תאצסישהיאוין כי אצלה לא ש5עה
ה
נ
לה ,והיא יועצכת עני וב
לוש4ח
זלאקיינהן .641תה צא ו*ש4נ שףך לני 5לשסי ,אך עעי אל
י ם 44נתראהפנים .ורוב שלוסג
לה רפואה טגורושואע" שק וא6ץוטיענ
פ.רחרה והיה אור
כאור החמו]ף) הש*6ה.

.ב

אין

הלכנ"

לוילאני אלפרינף) ?צ-ו!

י

ס!ך*

אני שלום! וכי אדכר אנרכה אוז ה' נכל עת אושד שם את נפשי
יטנעי דיאנ יטצר יותר על פשצעי אשר אעשה ננר אלמ טאושר אכעס.
ני לזלי אני כן נטנע ונסזג כי עתה לא נאתי לפניך ,ויחר אפי על רוב
על5ון אשר יעשה ננדי והנהיען אז הייתי לאויכ ל אתה ידעת-כי על
הדין ועל האסת יפרתיו חזקתי שנאת* כי רמ פושעיך ואשמתיךלי אשר
נם טסך לא נבחרו כי שסתני למפנע לך על .לא חסם ותחת אהבתי
שנאהני ,ואם
הריטותי ידי אליך פיך ענה נך ולעוונך כחינ חרת
אשר הרפתני וגדפתני ודנאותניעד הלוםלדגות נאגדוף דשעסנלתי'טרגיש
הי אשר יהיא תסיד סעצור לתהי ,ככל זאת לסע4אכיך הגעלה *צז אשר
וסאהבתו הניעני נלי ח6רוןיוכל להסנותלי הנאות
ס6צי
ופונות ואותו אהנתי ולרברי הבויר כ,מ אויאל )4יציו צאשי .דכר
שהנ וש65ודדפו,
עללני
סומ כאמרלהיותסןוגע.4ניםוכו")

סי

לי)יו"

ופצי

4 '1שי דעת ,חל שיש לא"ש הניל קסהנ של אבן לצורתה כלבנה
בחדושה ואינה נשיפת באשואינה נטבעת בסש (ובודא* כונתו עגמ סוע.-ת
כנ:ד -אש וסים) ותצלח לכל 0לאכהוסוכן למכוד הקפיעות הל 4ברפים מעפים
ודןא 'דבר סתר ספני דטכנה .ביפיםו"
ם כל ד,זל 6סאסין בדביי הבלים
4ן"
כאלה ודםחבר בכל חכסעו נשתקע בר.4
5 4 :ץ
צ)"שי4
4
י
ו
ש
כ
ל
ך
א
ס
כ
י
ף
ד
ו
ע
ר
פ
4
ל
*
נסצ4
ה
ר
א
ר
ו
מ
ב
*)
שנת
ך
י
ש
,
נרפם_
לולטשני
י
ש
פף
דול
:61
.
1
2
9
ש6
ק
ר
ו
ש
א
ש
יעצןאלשריניויל ומןא
בריואן
%ידוי
*) לא נורע  4סי וצא.

, )5וסא כ.נ עש (ריה בב*ק צ"נ עיא)
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אנעש שלום סכל אדם טעניר .ראשון לכנורי לא חששתי ,וחשתי ולא
בווצשתי עריך לנואאליך בואת לויחעך כי לבי שלם עסך וסנקש
אהבמך שם חפאתי להגניה יף ננדך סלח וטחל גפרכי אין אדםוצליפ
נרוח קצףהעולה.עלהלבנערן רתחא,ומהעםוהלאה לא תוכרנה דיאאתטת
ורק 5א4ם ואטת יהיה נינעו וה' שרום עלימ סכת שלומו זינרך אאז כל
קסו בשלום*

פז*

.לחהכם עוריה פק"ף)
~
ו
א
י
צ
י
נ
*
ו
"שוסעלבטמי) חכםיצלום! עצה שתולרה נ"פ וצבת קרוצ זה
ענר בין אחדסגביי יצץ ונעי ,על אכילת כיצה ומתוכהכעין הטה~~קת
נאתי לוגיד לפעז אשר כאסקש ביומם ע1בחן כל דברי חכ8ה אספת*
תודיעני נרוח ניצהף) וגבורה רוח דעת הד*ן עם טי ובהבתשלני קרוב
*) וצאר'עור*הבןאפריםפעו בשבינהלעתיםתדה 4חצזסה רב ברנמניאה
תלסיר דאאתברנסיסן קפ'ב  )1אשר זשר קשיר בשבה ספר מרבר עודה
(בראש הסשר) דגקרא בפי כל עויה פש ( 1180או  ,)13*80אטם
האסיתי דצא ")0ט)ק כמו שם4אה כתיבת כנרופירויו .נפשר ד' ארר הסגפ"
תקבר
תט
בהפעו (ל-א  .181ראה 46ז  ;4~15פחש  )49נזכר עורמי' קנץר .כספר ורע
אנשים אשר יצא לאור בשנת לפת'ר בדצסיאטין נסצאו טמנו שתי תשובווק
בכ" כיה דהצינ על שאלה וו. :ל כפה סן האנומם סזרע ישראל דישים

קיי

רשות לשום את בניהם כוסרים ונו,ששלת האטפיס סצווים ככל אחר פישראל
לפרוש עצסם ובניהם טעבורתם וסכל האיסורים רגתלים בוה האיך נניום אנחנו
לכושיהי נוסרים או נופרת וכו,י ע*כ .ראה עוד שם כ-ר ורב .שס בריש
תשובה פ" כע כתב 11ל :דא' ,רוב טרחא כסלאכת העק יוא סבית וטזךן
פסשא טלך ושריס אשר כעת אני פוכרח לזאת ולבא בחצייהס
והב,
וב טירותם לע בורת הקהלה הקדושה פיעוט הספרים דגסצאיםאצלי
הצייכים לענעים כאלו 1ב פר ט ספ רי הגפ ר א עלכןיוה" רכרי סעטיםעיכ.
ראה :ם סוכרתרבני אטליאתלבסוף טפר רעתרויושים) סי' ז 8תםס"  .85אכיו
י אפריס פימ נפטר בויניציאה כ0ליו שסץ (בעדלינער ימוד
 ,89הערה
רי
30ן) ,בכף שערידושע (הופיאטין תרס'ד)סי י' נסצא כתב אחד סשנת
;80
השצזו "5החבם השלם כסדו-ר הץשדה פיט ועג.
?) שוסע לביצה בדרך ענה :אסר על עצסושיצא כבהמע באמים
.1ל אפרות ,ש4א נתפמוע וניו ,ורש השוטע לביצהדיא חכם כי .ושעו נאפוף
לשק חה דפ כפ השוסע
ביצים שיבות כל דברי הגפה אסף* ונוסזש ל
לעצה,יש בו נם רסז לכתב ר עזהה שכו תבע פסמ דפי ביציס שקבל
כסו ,שנראה סהפשך הענין.
ץ עש רבף שטעויבשה טץיא.טפני שצריך ביצת הניר
ט" הוע.עיך מץולני וטא פר וט' קשר כ %מצה ותש חון

יף

עים
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לרגנהו) ער כי הורנו גם נם ביצותצ) בי*י אוצה לפרוע
לםרני 1ת") בטט כיצד טברכין*) הכיאו בעל פנ1רת הפ א 1רנר
ששי פ'ב אקר ינאי כל שהוא כביצה ביצה פובה היפנו ובר פלונתא.
פ.רש שרטט אכילה בפנת )6כל דבר שיהיה להם או כשר או 'אלת
וה ער שיעיר כניצה ניצה שנה היטנהף) ולרקי לא ניהא לפ*ו לשוןכל
טוצא כביצה ,ופרשתי כל דבר שווא פתחלת ברייתו כביצה כמו אטו
יופוה ,דנ קפן וכיוצא בו ולפשל פוהן ביצה שבההיסינה ונקרב את קרבן
אלהינו ונכביר ביצהבטליןי) לחכטי הארץ וכלם ,צחקולי
י ביצתן ויאמרו
כי לא פיבה הביצה בשפן אשר דפיתי ו*מתר אנכ*לבדי ככיצה כי ערין
אשית עצות בנפשי ואיני פתישבלי ואול! טי אובר כביצות ביצות
הטה') להניד לך באתי.
ולכן נא תבקש בטתרי) קינה וביצה במקומו בפרק האטור אולי
יוכל לקעקעביצתן" )1ופחשבתי כב יצה תיכון ואומרלי כיצה,ותשויה'י)
אני בינהכי הארכתי פרעון הבשות עד בא דבריך ,ואפרתי חכו נא טעט
ער פירוש ביצות פרחוק אפונחאוטן )'2ואתחאל תאשיפמניעוכתי נושא
אחי והלכתי לנוע עלהכצים*') ני ללפוד כלל דבריהם דל ואפילו
 )1ופ סה שאסר רבה בפירוש המשנה (בהנה ב' עיב) משום הכנה.
.
*) ע,פ ר.,סרא סנרייוין ה' וב תלסיר אחר בא לכאן תערה לנו ס
בהנים אין סכ-שירין עיכ ולא פירשכי וצא דצשלסון שלהם והשוסעיםטביו כי ס-
ביצים הם כרכתיב (איוב ח' י"א) הינאה טסא בלא ביצה (עהך) ,ואולי צ-ל
בתקזם נ ם השני סי.
 )8אה 4כתתו שעליו לפרוע לנשים רמי בהמם שקבל.
*) ברכות סיד2
*) בסנת ,הש לוציה םין או ל8רש מלשון מנה כ~מר חלק נלרבי.
*) רשא פירוש רשץ בסקוסו .ביפיס ההם לא היה ורם בירם מפני
גזרת האפיפיור וכ פביא המאסר בשם טגהרת הסאורולאידע שברפלונתיה רצא

ישש בעצסו.

ז) עשהזכ איוב ל*היו כלומר הרבינו ברברים  %ביצה לפני ההכסים.
 )8עשה*כ רברים ל'ב כהת כי טי אבר עצות הסה ואין בר)ם תבונה
אולי יש לסווק את הפלה כבצ1ת.
*) ספני רגוה רגל ~הטסינו בוינפראה בחררי חררים את ר)זלפור
(כתב יר או נרפס) שהק :להם ,על וה שסב סה שאסר ת ב קוש בם תר.
 )!0עתן עהך השלפעיך ביצה,
ם
) תשו,ה כן כתב בכל פקו
תחת
י~
תושיה.
'
א
 )18ופ ישעיה כץ :עצ 1ת סרחק אסתה אסן.
 )13ע.פ שיפט,ם ט' ס' והלבתי לנוע על העצים.
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כניצה כםה רי2 1צפכ 1בםס' יו1 8-נקראת טס' ניצה וכע"ר
ככיצה
קם.ל ור *1%להכין ססה היא טובה
'וכ הם %ם
תרבנעה61תןלאשףהעורםקח
ו%
ו
ת
כ
מ
ש
ת
ל
א
ל
אצפה
ר
י
ע
לא
רק
ב" .לפשש ,אאייך
טשא6ת
לתתבי"
םלבטר
ואחעליצי
ך אנשי מפת.
לנך 1כל ומצתך') יסלא וךה נרכה אתהייע
2צפופות של ניצוף) טתנ ננחיצה 14הבך נלי שפצה.

ים

פונן"

-

פח.

ש

סשה פוופיכהן לריט )4חכם ישכיל וצלום!
לפוהי
התפהפר1זיולא חוצתי לה2צינ דבר אל טעכשז על אנרתו ריקרה
פיפים רנים עכוו כתוכהליכי הכרת פניה ענתה בה סולרתם נפול
פאדים כת כעס אף וחיסח טקרוב היהננדני] האישהויא נתתי

"

פקח עצש בפדבר 1ל סקשש זמש

בםרבר יפרבר

4 11ב מ~.
ש) ביצה בטכן זרע כסו ,צנסצא כפה פעפים ברברי חכממ דל
(קאועטומז'
*) שבת כ'ט ורב.
*) לרינע צל לררצו נ%0וץ) .)14ןא ר' משה בן ר יחיאל פיטי
סןהפתיים הסקמ :ומעעו ודיה נקרא נם רפא (סשני הששות יחדע
הכהע אחי
נולר השם רפא-סורטו) אסנס לא ר1א הנוכר בם' סשנית סלחסוה יר ע"א
שורה  1בשם רוב רם"א ז'ל כסו שסבר סורטארה (סחיא )15כי בשגתשי:
שבה נרסס סמר הג-ל היה עור בחיים ואפשר שבסקום ול ציל ג'ק ,בס'
פקךון ישראל (וינקניאה שסע)
עאב אמר עליו ר~חבר ר יהורה פאלטרו
חמל האלוף סשה בן רגאון כסחקר,ר קקיאל כהן פורטו שצ-ל סנוע שועיסוקציניב
שיש לו שו) דק ומברה נכתה ובקיברינים י1א בהיותו סרב*ק תורה בלאבאריאה
ה1ה נסי ב*ר קרוב לרווינו שאסר ויוסכים לביר פדויה מירתה וע ה ה ש ב א
ב ר11ינ 1ותלמחיו בירו עדל נא כח מר באתריה לאטור כמח 1-עכ-ל .בשנת
שס'ח רויפים (ס רןא ספר בפני עצטו בוינהציאה שקמ בתתו בשם פלגי
פים חזותם א ב ב שנים ורך בחכסה .נפטר כ'ט תטו שפ'ד (דיואן ,343ל,א
( .)24אביו רן קקיאל נפטר קורם שם-ב ואט רחל פרים ט' חשון שנץ
בינקניאדנ בס' צרי לנפש (וינקניאה שע,ט) בא נם וצא בין החותסים (מץ508
. 149ק ; 1876ח5ן ] .)4~0ראה ל פשפחת רפא פפוטו ספר העורבים
ונני יונה סאת אליקים כרסולי (רער%הים התרביא) ואת רגפר רעת
נךז2שים ובפרט צד  145ונם דגרתמ בפ" דו  .2אה 4רפז ריא'ס באגרה
הטכחית על עשק הסר4ה ברוועו שהתעשקו עליה כסעט כל חכסי איסליא
ורבים ונרמ~ם חהנה לה (ראה חיא)

הל".

ל"ר

ש
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הכתנ אליו ואומר לא "רונו
כשעת כעסו ואטתיןעי
בעיהם אולום ואשיבה לו שלום.

כי אפס קצף וורה

ואשסע אחר קו 5רעש גדול ועמך כטריבו כהןכי ממהשהועד משה
יאילד פיסיף ווצ5ך ,וכאמת 5אויה פוב כעיני ואשתאה אחר"ש
עתה כי טרעתי ככר כלה ועם ושמף ועכר פן יחויקני כית לשון פרכרת
נדולות ולב רשעים כמעפ מאשר חבה יתירה נודעת היתה מזה לזה. .
ונאמר לקייסה כשנולרוג ואנכי 5א אצתי להשיב לנרו 5סמני בחכסה
נשלוט ועורלנףםכאים ואטרבהירי בם5י
ובמנין עתה וגה באתי

?כאי

.

לשאי

דאיייתאדירוצ וני6א ביה ס5תא ונכן אפפיק הפעס 5השתחות 5וואוטר
שלוםגכו; לסועד* מצותיו .פזארה ח'לוליו השס*ה.

נ

לכ'ם ישרא 5קוניאןצ) יצע .הולך תמים ופועל צרק אוהני ש5ום.
הניעני ער הלום כתב פאת האלופש פוימציאה"ףר ההפנרצ) אושר
היה ידוע אצלי סקרסת רנא ברברי עם כבורך ע'ז ולאשר כמעפ נפו7
רנלי 5בוא לרור כק' כאוטר ארוני יודע ,וארא ווגה וגתב המשוחר לי
דבריס בעלמא אין בו בלל העולה 5דבר למצוה ננדם .וניכ הסנילה עפה
בדפוס אשר לו בד~יתוני חפץ הייתי תענה ותאסר איזה ררך יח5ק אור
ומה יעשה כו ומאיזה עיר ומרינה יוקחו רגערים ל5מור ומי בראש על
הצבא וההנהנה וכיוצא בו כן היו פתהלכים לבות בני האדם לעזור
ילתמוך נס אם ירחק פהם הסקום ,כי 5הלל ולשבח מצות ת*ת לא צריכא
רכו5י עלפא ירעי כי עסק תורתינויין ישמח לבכ אטש ואיך אפר יאפרו
כל אחר אוסר לנפן עירו ומרינתוויין חופשים ישתה בארצו ,ומה לנו
ו5שירה הזאת 5א ירעתי פקום וז אנה וצא אני 5וטד במעת בקיני ולטה
אמפה בקוני[?],אין בכל זאת מחשבתו הקדומה א 5ה0צוה ו5כבור כאשר
האמנתי ברור וירוע  15מכל אשר דברנויחרבויומציאה כפה פעמים בהיותי
רויש קמע פה כנה-כ הבדולה ככ 5יום ות 5-טקשיכים לקולי תסיר כ5
הקיק ,ואתטו 5ביום ש*ק הארכתי לסענותי בדבר זה והעידותי בהם היום
על פוב דגונה והבחר הטקום ויוושר המעורר וחכמת התורה להאמר בשףרוף
ד.ת ואפרירז'ל אשר שפו בפי פן השמיס ,ואם ידעתןלוהא]יועילו רכרי
קטעיס לעתים כתורה או נדנות קכהגות טחסת כ0ה הרפתקים אשד על
הק'ק יצץ והערר בהם בע5י בתש ,לא נתיאשתי בעת וזמן רברי אשר
יצא ספי ישיבו ריקם בכל כלי ורא*תי אמ לוצריע כיום רכרי אלה5כבורך
ע-5כל סבה שתהיה לפען *דעכי אחרי עכורת ה' ואהבתו כאהבתי אני
 )1ראה טף כ~ט ום"קלע.

*

") כפי שכתב בחיי יעדה

עם התלמידימ.

דףה נסנר בכל עת שסכר את עצס :ללמור

א8

פגן בם.רארה ונכל חפקום אשר יהיה ושפה פקופי לאלופ .מתיק ארונ.
ד*ממגליננ!) נרץ אשר"גלעי) אשתחוה ולסען אחיו *צץ או*ק גן ינד
לארגי שהרץר אליעור טנ-צהש) יצץ בושמי ושלום.
פירארה כץ יוני השמיה.

.צ.

ליר
פידת

ש5פה סולם )4יצץ ויניצ*אה* חן שדיק נארץ ישו5ם עו41ם!
של1מים טפעלע קבלתי ויכר יוצרה ויאמר צרקת פמני ,אנל
אעשה ואבי שנשמים מרעלי 5התראות רישרה דקרא נהתחלת פיי כהז
נאורך יטים או פהטת טסודר ונלת? נגצדד .האמנם *נטח ע 4כי אנרתו
ושאגל ואשלסה
זאת תחאלי לקירושין לקכץ אותם ע 5יר בנל
בתודות לו,ונין כך יתרצה לקכל ממני תם1ר ןהנ וושלום ואהכונ
החפץ ניקיו פירארה יץ לולי הושסשל

הירם

1א*

לודח אנרהם קאמיש )6יהצו לרומה.

האיוש אושר חפצתי ביקרוושלים ,אגרתו פירך ננזרה ולא
ן על.ינוני בראותי כנורו פצפער-על יציאתו פויניציאה
הפקום ווצספתייני
קץ
אשר
ם
ש
ו
ותוצוקתו אליה ,ונושאתי נעצפי פה אעושהאני וצבר
נולרתי
ושם טער4ף ושם ישנתי נסור פשהקים בעפר רק הליכות
עולם אל תקריץ תיר פעפ קתאע  %פןים ענר שסתי לררך פעמ

נא 0ה

!) תא ר' נתן אוטולינ( :ראה ס" עע.)2 ,
 )1נ*ם פץת ע.ב .וכי בערביים חשדת 1:רישתחוים לאבק ר:ליהס.
,8
*) ראה ט" ר~ער"
ספוארה בוינהניאה ,שפעון ט5ם (נפשר שם )14היה אב.
 )4סטשפחה
מרת שרה האשה הסדצללה עץ שירותיה האיטלקיות (:רעטץ  ;% 146שאבע
 188-196לסת 1י167ן 1שזשוזז1420ישם  169ליעקב טולם) .הא-ם סגירה
ת חבורו אסתר אשר כתב חתעתיק לכבודה(תגיי  .)380תזכרעור
לשבחבריריט
סשולם בר יצחק סולם (פחיא  ,)64אבל שלפה מלם5א סצאתי רקעור פעם אחת
לפעלות לשלמהפלם בעם חתעתו עם סרתריקה.
בדיואןשל
הפחבר,סי' 4ח~2שי
 )$פ.ה 1
דבייו אינם ברורים ,סורכבים הם ספנךא פררש יסשנה :לצ ישבתי
*)
בסוד טשחקים ואעלז (ירסקץ טע ; הגא דבי אלמהו נל הש!נה דלנמ
לו אל תקרא הליכות
הבא אגאפר ה4טת
טובטח שהוא בן
פתאבק בעפר הנליהם(,של תץת אבות א' ד').
אלאריכו,ז
כח;):ויצי
חולי כונתו (ס
נל"שחק עם התנוקות בעפר רשם למד תורה.
ששם

*

עים

יי"

עים

לשונ לרור שם וקנעתי לי מקום בנית שארי הנשיא הצקוסנ) יצץ בשכר
דגון והק-ק מסה סבוני נם סבכוני לא נתנוני לד"ואמץ לעלות נפרבנה
.ישונו לאסור אותי פה שנה אחת או שנתים יפים שריך הסיפזר נפדטות
איכה נהיה הדנר ומה אעשה והרת נתנה נעכדי ה ]?~,ולעסול לרוח
ננר רצוני .ואתה עתה נרוך ד' אשר חננך ה' חירות על הלוחות השחרות
והבחרות אם נכםפה נפשך לעיר ההו*ש שונה את שנותך אליה ,ומה נם
כי תעלה רוח המושל עליך עם כלתך הנעיפה הספתנת עליך כארץ עיפה
למים כי כן היו דנרי יפי הפסח אשר הייתי נויניציאה עם קרונך חמיך
יצץ המתרעם על רוחקך ,שפה תרעה ותרנץ בנאות רשא ואת צפח דור
קרובך תצפיה וקרנו תרוס נישועתך כי לך פקיה כל היום ולי תהיה קורת
דזח אחרי אשר פנעני הזטן לישב נקריה זץעליזה ה,את ישנו נה אוהבי
ירעי וטננרי יעפדו ועל כלם אתה הוא ירירי ,עד אשר ינוח ר' נם לי
יאשונה לסקים מנוהתי.
אשתי והילדים חנן ה' לי הנם נריאים ושלמים חו,ן פ0עפ נרב אן
ילפת אשי על פני נופת.וגעיים וכלם אליך ישברו ושפך לא יפוש
מפיהם .הוריעני אם קבלת כתנ נעד חר' שפעון נן נפליאל פנארני הרר
בפיטאליאנו').
לפנע
'
ו
'
ה
השס-ו.
ושא נרכה טאת פירארה יום ורנלועלי אהנה)5

צב.

לגאין מוהר-ר נן ציון צרפתי') יצז ,שר צנא קרש לי:
כאשר רפיתי כן היה טהאשכנזי ההוא אשר רנר.לי סעכץן כי כנר
השתרלו פפוני הקהל יצ"ו והיוסוציאים אותו מבית הספר כאשר נאו סיעה
שחל אחינו 1אט 11בי נפיו פלא לאפד להתהפך אל  )4002ודשלינוהו אל
בית המומרים באופן כי ננוא עתה הבחור הלז לשאול טאתס פיוע סנער
להוציאו סשם ולא רצו שים אהר טנני הקהל לדגשפל כזה אפילו כדיכור
קל אווה פרוטה 3י חפירה סכנתא ולאנכו) לעשות קפנה או נדולה נעסק
כזה ונם כי צעק ושוע שתם תפלתו ועתה חלה פני בכתנ הלזה נא
להגיר אל פעכ*ת כי טצדו לא נטנע לעשות כל האפשרות ,וכןאני...
ני שם פניו כחלמיש והפציר עד נוש ולאיכול לםנה וגזכרת*)-ואין פלה
י
) הצק1ס ,צל ס אל ט א ד 1כן יוצא לנו סא:רת צ'.:
ש) לא סצאתי שש בסקום אחר.
*) שיר השירש ב' ד.:
*) ראה אודותחייו חלק א' נזכר מי' ק*ם ,קסש.
04 )5ם (או ~1מק).
 )6אס שסש הטסרים כי יתדי אחד גלה דעתו לרגיר רהו ד.כיאודו
:על כרחו אל בית ה0וסרים כן היה דם:הג בכל אדץ גיטא*א.
ל

בלשוני זו5ת זה רק להשתחות אפים איצה לפני כםאו אלהים יכוננהו
ער עולם סלה ,פירארה כ*נ דיצם :שםיו טקמני משרתו דצעיר , ,
, .
צג*
אלוף תיסןלהחכיםידריםנרול ונשא על הסורים שארי רבאון המרומם
כסויהיהודח סאלמארוספאטי)יצץ .טאקשלכלהתכינות שארי ואדוניוצ5ום!
ואני בכוואי טפאחוה לנבול רומבו )8עם סעכ"ת זה שים טעמים
צמר יצכור[?] אשר דברנו בר,יודגורוככים צמוריםלהקלפעלינו שרחהדרך
על אורות וכופתים 1ס5חמה םהמקוה ונם ושם נחויטלא הונחלי לילה
ועם פאת אשפיזכי להסכ הסימור נזולת זה ,ווהשנתי הבית לפני יתיצכ
י0פד תעעבותועדכי אשר סאסתו חושף נסתי ער תה פעל*ין
אות קפנה נניתן זה לא ימלתי לריואפק עוד ואשיםעיני פפחרת השכת
י כלום הץ
ער הטם עלהדיו ועל הא0ת לא לוצציא פפי 51א סתחתיר
אלא כעוסק בתורהנכלהו תנאי ובכלושאשראי לשנץעשניחלקיםסהמענות
ורגני סשמז לכוא לחלות פני סעכ*!ז אם עכל ישלח שתישירותלנרפיפור
דרכו אשר וצא דצלך נדכר האיסור לא יטריח לכתוכ * * .הפתננריפ
שהכלי נקוכ סנטל תורת ,ששבח וההסשכה תי' )%וראיה רווצה לנקות
או לפהות עץ איזה יהורי ספה .וישלח נא
רסקוה שתקנתו נכלי
פן המנילות ההן אשר נרפפו כי עפי היתה ושלחתיה וענותו
לי
יפלוח על הטשא.
אחל
תרכה
נרוך וד כלט נריאים ואנכיוניתי לענוד את ארוני ,ושלופות כחול
הים סזונתי לנות כיתו וססני לננו וצדול יצץ ואשתחוה נקידה ואו'ש.
פירארה אזי סים שטפוני*) השפץ,
 )1ראה אוראיו חיא.
) כן תקנתי כאן תם לסטה במקוםירונינני כי האנרת הואת סוסבת על
י
המריבה רגרולה בענין דגגףה ברווינו אשר נרחיב עליה הרבור בח.א .שלשד
ס8רים נר8ש בענין ח ::א) פשבית סלחפות רוציאו לאור רן יצחק נרשון
(וינטראה שסע) ,ב) סקוה "שראל חנרו ר' ידירה פאלפרו ספאני סתושבי
פים (שסחת) סר' פשה כה! פורטו (ראה סיי
ויניציאה (שם שסץ) ,נ) פ5גי
שהש  .)1רוסריבה נסשכה כפה שנים ועור 5פני הדפטת הספחם הגיל
רוציאו האומרים ור1תי!ים סגלומ עפות בענין הוה אשר נקראו נםלחקות .לפע
שסבים רבריו של8נייתיצב ספרתושובתו" על הל 1ח אשר הרפיס החכם סאלטרו
ז תישובתו ולקוזת במקופה הסשבית
אסנם יותר קרוב לאסת לדגקץש"
שסאסבו .האותיות ח שף
להסב הרכרים דג* 5ע 5ספר רישושבית ואפר
שףל םע 5ית ר' 5שלא כתב שי עתה אות
י
לא הבנתי ,בסקום פע5תן או5י
אחת בנרק 211
ת תהתיר ארם.
 )8תףאי-
*) תהלים קכיד ד' (רמז לעפק דפקוה).
,
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צד.

אל מע-כבני קארסיי)-יצץ ורע קי8 12חצנתם 12לום!
הן היום רקריב תל1מתיו לפנעו
מהר,ר נתןאופולינש) עליכם
.חאחים המופלנים נני קרסי יצץ על אשר ו1אנוו1ה בכםסך המן וה כסה
יט-ם 121נים וכנר כלו כל הקצין ועכר ז0ן וכל עדן ועדנים אשר האדיך
לכם לפנים סן ה2מדה כאשר הראני לדעת טתוך,שפדותוטכתנים שרירין
וקיימץ ולא באתם עד עתה לכלל פרשן להויל זהב סכים ועיניו סכלא
א*נם ותזתו ספח נפ2ש .וכעת הם*ל תהעתו לפנים לושנרן אתכם למא
לעסוד בדין עטו פה ויניציאהכיכן דואה שתט איך קכלתם עליכםשזכל להניאכם אל המקום אשר
נ12מרות 2ננתיגו ביניכם והנשו התניתם
לדון.
עסו נםכי ירחק פכם המקים
תתאוה נפעוו עד ויניציאה ועד נכלל
.אם לא תפרעו אותו 12ם לטען ינוא כססו כאסתחתו ובאסת ע %אנהנו
נצרה ע"ז כי דאבה נפעגו על צערו ווק גפ למען ושסכם המוב הסו1לל
במים ואשר אהבת עולם אהננו של לע1ן תקום אתכם לם12פפ תרעויע
וסה מוב אם טאז הק12בתם לקולו ולפרוע פרשת כ%פ5עליכם געת לא
ה12סענו כזאת ,סימ לא יטלט לאמום אונמ טלשטוע  6על וו2שרוהצרק,
זלכן נחלה פניכם בכל עח לתת לכסף מוצא מהרו חושו ל12לם חוככם כי
זה כל חפץ ,ואם אין מזרים וטצוים אנחנו עליכם בנזירת נח,ש להביא
הפרעון אל האלוף וג.ל .ואם י 12נרלין לה12ימוליון עסו נכיד ע-פ
.התנאים הסבוארים ביניכם על א12ר ו1א תונע סכם עד כי מו12כעים
ועומדים אתם סכח התקיעת נף וד5דשת אשר עינימ ראי 0שפרות אשר
קנלתם עליכם שנות תשלוטין ונר נעתו .ונהניע כתנ וה לידי דגעלה
כיט ...יה12וכנאלו מ-אה ויק1סע נם 5יתר האורם ח12ר כעיר 12ם כי
על כבוד דג"ל בסשא הזאת להשמיע תיכף אליהם.ן וצלא תתמהסו 1ולא מגואו לעדי סדה ט
יאם כתישקחל2ו'1בנו אלנכי
הכסף אל
דגילכי מאו ומקדם וגדיבות לכם
דק
ה
נ
ט
ל,
ר
א
פ
ת
ה
ל
ר
ר
1
2
א
קדו12ים
שן נשים קץ לרכרינו
טפעי
ש
ר
א
ב
וכרכת וו ווא תע,שיר ותצליח אתכם וה*תם לנדבה בקרנ הארץ.

הא*

2שיל

הא*

צה*

אלנני קארמי הנ*ל בשםהגאוניםספהלקייםכתכרבני פירארהיצע*ן
כא לידינו פת12נן כתכ הלו סטעל -רנניפירארה ומרבריו לטדנו כי
-י) ראה סי' ע"ה .1

 )8שם צ

י)

הרוום השה נשנה באוש שבץ בעצש בשנרש ק 4ר,קוך בסם' הבאה
)
לפי רוייצאה הנוכחית אחר סי' ק"ם ונסצא שר פעם ש"5שטז בקובץ הראשון
:.דגצאתנו סי' עשו (רגה שם רודד.)2 ,

3ש
פשה הגנע ט8יוור החנילה הנעשה
5היותנם טושל.כים נכרור ויל
י
כ
י
נ
י
ב
הגא קא פדהו5יווי 5הכא קא טדחי 5יה והיח %5יפן וצער גפ 4גשי
המיםאמיו לא היה נוח קוזשה ומש6פ 35ן אלההוביים ה4נריפ על
צריק עתק .סהחכסום האלה
סכל נחמתא ותושכחתא הם ראויים
ל טעלה 1פ4מרים ופזהירים אתגס:
בודאר ואגוצו'מופיפים'כח 3נבורהיש
ענ6י ארוי אל 5ע*חן ככל
ערת עמתו 5פצי3ם נסכת 3הלוה ויען
י
ש
א
*מש מכס' או4ר נתחאכו טחדש 5פרשן קצתוונות*5ו והנשארים
ה4
ע
מעינסו .העטח עליהמ -כא4ש פקעה פה 6ו1בותתעהימין אחף כי לא
יה
ש 35ר
עליהם ההה נעצ 4נרנ6ע5לדאמ עצפם עתה ורןע 5ד*מחוייכיםטחר.
המש* השת %שיני %כן הרנר ו115כך הדיןכי אתפ חינקים
ע.5
כלכ4באמיה .אתתנו4י 4א כס 4וה *שר
נחלתכם.,ולכן
*
ל
ח
ת
במרת
מ
6
י
ל
ע
נחשער
נ5נםיעלהוינ 4דבחמ ,ווצח אנהנו פצוים תוורימ
6 435ה א5תפי5ון פכל
ננל תועש להיות נכעי.ם 5קעפ סה
טיכןאשי
דברתט וטום תום ו6ןח*,שרהי6ים,כשנ3אא5מיקה4יעל
ש 5%
האפת ואל ה,ש5ום 'שם הע 5אחרים 5המדיר ולהגני 5עפקכם ותנו ככור
ה 5נו פש5 4העת צריק חתן ונותן 5נו*ה נו. ,וקותה נפשער
לתורהשי
לה' תושמעו ותרף 3פ*ג 6או שטרו ננו%ם פפקו6יצ*ו אלה ע1הם ר4עים.
לנרכה ,ופן .ה*6י 6תת3רכו.עם ההשם והעצלום.

*5י5א

יעו

עי

י6ים חי

צו.

אל קיקרופא'3 4וש 6רגשן ספה ברנל כנור וצכת ואכילת נכינה ושל
טים ס3ות *3ש4ת קהעףם חפפיישרי תפיר ,ש5וסן
אל וקרושתו י 44ראינו 4ילי והנ אצבעית החכס
פספרי6
נזיר אלהים אר'כ3וי
דור אפר )4יצ' 1רצוף אהכה נכת 3מגיר טיושרינ4
;1מוכ והיושר אושר הרריך כנע5ים וחושונים כני קהל3ם הקרזוש לעעהת
סיינ ונרר להיות פטכנימי ושנת נפיהרא רפחגיא לשנות ניניכם כטצזת
ף סו4ל אל הקורש נמרם יכוא השפש וכל פלא3ה
רצון ח63ינו ז'ללו4סי
לה יהויו חנרת אנושים טליסדה 115
נפנוה תהיה; ואושר על זה
יימש)וריוין פקרימין רוורים נעם העוערם
רק
כי
*ר
נציר לעלטאפתלתין וושיתא1צ
צ) נם שרת זו נשנה באותו קובץ בעצסו בסי'שלישי הכאלפי ה:צאתנו

אחר סי' קיס.
עלה ,פירווש4םלרובץנדרים ונרבותלעניאיץ ישראל להארךסי'
ש)
קץ)-
השלוחים הללו היו ביטים ההם נדה 4האהן ועשו לפעמים לא פעט תקטת
סזעילות בקיךלות חוצה לארץ ורבי דור היה אחד מוגדה4ם ד 41כנראה
סאגרתנ;
 )3סיכה 0ה.
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נסלאלהסמוךלחשיכה-תשסעוישטחלבנואשרנוהוקייסנוהכרחזי נתשבחות
ווצדאות כי נם פה לא עשינו מאוסה פאו פעולם לפנות ערב ונעיר היום
נדול עת האפף הטקנה ודמקה וד1טמכר נכל הקה~ת פזה וכזה -.אשכנזים
ופדבר דרךימי הסעשה
1.ועזים וליואנפיניסי) צוחהנרדענותנו קול
י
נ
פ
להכריתעילל טחוץ ונחור*ם טסלאכתפ ושנתוולא יסצא סאיש ועד אשה
עדיונק אשר לאיקום לקול החא ולא יצא חייפ נפהמו לבלר נקולטפוי)
ני אל בית התפלה יעלמ .1נא כל העם םקצה סמק חשיכה אין סתעסקים
נוראי 1מרליקין את וגרות ושמנין עת החסין.בערב השסש לא אץ לבוא
51א  11נלבדכי כל מאכל אשר יאכל אם ל8יוכא אל התנור שעה אחת
קורם הנ,ל לא יכגםעיר נתוכו אם מעפ אםדיבהיכלא רןם סהניא -
הן נעינותינו נותרה בת ציון כסכה בח רם )5ריקנית טן הטצות נתרפינו
ביום צרה ,לנד זה נשאר לנו סיתר הרסאים סתנה מונהנבית נמיו ושנת
יצמה כבר שסוה נופרים לנאולתנו אלסלא שמוו ישראל שתי שנתות
מיר ננאלין') אשר* שומרי ערותס ויישר כחכס ששמרו;ס )6פשיעתו
ותשימו רעקוכ לסישור.
ואולם תחי נפשכם לעד נצפערנו נניר לא טזער כי שטעט את
אשר ועניש-טי שהיה-את פנינו והביא סער וראיח ססנו לרבר ענירה
היא אכילת ננינה של נוים ,כי אטרעלה נעלהנם אנחנובזהולא הורישנו
לא נזדוו נהם.
אותה כי אטל נאכל אותם ווש ויש אתנו דנים
אי לזאת נאטר יסכר פי דונרי שקר כי וגציא דנה על קהל ה
הן לא נתיתה נזאת טאו ופיפי קדם ,ועד היום לא נפצא נוהנ קולא
נרנר זה וקפן ונרול נזהר סמנה כככל
סאנלות אפורות נכלה ומרפה
ובשר פנול אתנו ולחוסרא ענדינון טאשר ננלה לנו ,לולא אם יסתר איש
ן אלא טה שעיניו רואות)6
כפסתרים ואנהגו לא נרע טה נעשה,כיאיןלריי
והנסתרות לפ אלקעו.
אטנם ננלוי .המשפמ לנו ,וטאת פעלתכם תצא תקנתא לחזק את
ברק נליתנו זאת מפה וספה אשר נתסלאה כולהבקיום ,וכאשר החילותם
להואות אתנורל ירכם ההזקה לעבורת אלקיםכן תרבו וכן תעשו ,ולטען

ירא

פיתנו

יתי

 )1שלשה קהלות הללו קייסים ער היום דשה בויניציאה. .הלועזים הם
ה:קראים איטלנןס.
י) סשנה שבת א'ל.
עעידכ ישעיה א' ח' לפי דרך הטחבד לשטת עץ אות אחת טעםי)
.
.
ה:תוב (בחרם==בכרם).
*) סתטת טובה ובר שבתי' ע*ב; אלסלא שסיו וכו' שם קי*ח עיב.
 )6שש ס ר תם ,ציל ששברתם ,שכת פץ ע"א.

קל_.

 )6ב*ב
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לא יהי עור כתכנו זה יהכ חכסתא לכיםיןי) נקצץ בנתיעול) הדיכור,
יה ,ישלה עורכם פקודש לעכרו בלכ שלם ונפש חפצה גשלוטכס.
'

על הכתכ
י כח עושי דביי הי כאפינה ראש.
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נכיי
יטנהיני ק*ק רומא בצלם שרם כאור החפה לכולם שלום!

צז.

אל הגאון
י
ר
ה
ו
מ
הפתחי 5כמשוה טפרום שכתו על שמל אנשים נכסף רעכיר פאהבה

מנתם עוהה

טפאמש) יצ*ו.,

עשה [עצה ]9לאדם רם תשא שם טצער ועא ,לו יאתה תהלהכי נרול
הפצוה פפנו ופאתו נלקזי אוון הר' אליוצ') יצץ טרצון טעכ-ת ונשמע
פתנם הפלך והשיבלי כי בדשתו הפלאכה פשה ורכה והשןצאה יתירה
טהעולה על רוחו ,עיכ אין רעתו ניפה להפפל כה ,מצורף לוה כי ווא
פכ1רר לשום לררך פעסיו עתה ולא ישוב אולי עדופן שני ירחים,והיה
אחרי אשר י0בים ה' על ידינו להרפים החיבור אם יחפוז טעכ"ת לתת
לו טאתים או שלש פאות טהם כטף ישעל כאשרר.ישית עליו כעיך
קיוכ * * *.ובבןיכרתי עםכבוי חאני ינאר )61וב' ישראל זפיונ")
אשר התפאוז עלי לעשות -טהם
כנייר פוכ וכאורך היריעל) טפכירות
ויפות ולכל חפחות אטרו לי תעלה הדןצאה ט*ב סקור' )8כי האותיות
 )1לכיטין ,צ-ל לחכיטין ע*ם דניאל ב' כ*א :יהב חכסתא ליוכיסי;
.ו) ע'פ הבריהזא חנינה יר ע*ב אחר קצ.ן בנטיעות וכן יש להגיה

*

או

:גתיבות..

*) טי' ו' דןיה 1
 - .לפי העתקות אשר לפני עיגי נסצאים הארבעה
:יסנים סצץ ער ק' שתי פעסים באותו קובץ בעצמו,
 )4אל~הו אשכנף רגוכר באגרת הבאה קבל עליו לרופיס החכור וכאשר
שסע כמות דוייצאה נשנ אחור ,ריא*ם סודיע ואת לרפחבר ושואל אותו אס
רוצה 5הרמים מפרו על דוצאותיו .א~דצ -בר' אליטר אשכגזי דצציא זבחי
שלמים פי' על סרר ד)2פילות וקדזשה ותקיעות של ר.ך: ,דר עבורת יו-כ מרם
קורדובירו וסדר סלג4ת כטנדג חסידי אי (לובלין שעץ ,אשר הספרים אות ד
,)428. 8242 ;39אביו רוופא ר' אליעזרבן דוופא ר' אלי הו דר בויניצדאה
ודוה לו ריב ועסק עם דוב שסואל ידודהקצינאילבוינין ועוב סקום טושבו ובלה
סוף יפיו בקראקה (פירטט  62ן; סח-א  ;4אור החייס .)418
 )6וצא הארון בעל בית הרטם )2ח[)ןט 4תמ2עסו )3שהרפיס ספרים
ל

רבים.

 *) וצא המנע :בבית הרשס הרל (ראה טמן  258מ4אמואם5מ] 43ט.)2) אורך היריעה == )0ן.)0
י
 )8סקיד ,טפבע ויניציאני(ןשמם.)5
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נרולות,כן ירמה שן יפרוץ כ טות הנייר עם ביאוד כי אותו תומפות
המתחיל נפרק .לפני עדיהן יבש 4בנתינת רמף.)1קפגה ג*כן מושפמה
לדעתק 1על הרגהח אם שב אני כודניו אעפוד על המעסה בכל כותי על
צר היותר פוב וההעתקה מפקר בירי.
1
ל
 .ינאו נא רברי טעכ'ת וככרנווצ
ו
א
פ
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ע
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כ
היותי
ננסף נכספתילזכות לשרת בקודש הררתמעלתו ,ואםכי חזפן הושפילני
עד ארץ ופרס באתי לכלל איוש ה' ענה בי והרע לי תסורי
0חסרא והכי קתני נחנתי כאשד המה יישפחוו"3לצו לזשרתוולברך כושפו,
וכמי פרושת השסים יכונן כסאר סאז ינרל אלהיםחי וישתכחבקרב הארץ
תפיר עפ החיים והטלופו ויניציאת התם רנלי טעכית ר צויה [?]
.

להרל .נוושסנקא רזין עילאתצח.,שלום,

לו 3סרר רכדתי את אושר דכר אלי האיש טהד*ר אלידו אושכנזי
נרבר סדר חעכורדף) איך נפונ אווד פטמ והודעתי לו כטות הווצאה
יאיך יכא החנור כרסותו בצלסו דגל כתבתי נאוזכה לכ,ת נשבוש העכר
אנרתו ואת
יהאסנתי כי רגיעה האנרת לירו-עתה .עץ ש6דצ
השנית ועמה היו ושנו שליפי*) ילא הסצתי לק81זס ,כי טהם יררתי

יתי

 )1יטי ציליש*י-.
י) סרר העב1ר ה כוו! אל סדדי עבורה לתפידים ולשספים...

נדפסו חסישית זינממאה דקרםלפיצעדנער  529בושנת ענ"51לפיושפיינשניידשי
שק כי המחכר
 ,!28.6842, 140 6כשנתורן .אנרחגו נכתכה בכל אופן חחי
סרבר סא,שה וילדים ואלה לא היו לו לפני ושנ*רכי באותה שנה טלר לויצחק
בנו השני ,אפנם יש לשער לנכק אמימיתט נסתבה בשנת שנץ בי הספר עעדה
סאמרות אשר התעסק ריאיפ בהרפסהו הצא ספכבש.הדשסושנץ (428. 6%*2
40 11ן; צשינער  )580בעגת ברכה ער ב 4רי בבית דנהא דגוכר באנרת
את  81)101.אשר רשם את
1!1, 896,
רקרופה (ובטשת דגט4 :
פפק ברכרכי4(11ו
שנת הדפוס לנכוןשנ") ואי.ןץ4י
הרשס
ילא נסשךיותר סשנה ושלפה
כי דרבם ד,יה לסהר להשלים הם5אכה בהרשים אהרים*
יפ" הם פקויי כסו ושממדש בראוו אנרת צ.ט .סטבע זה
*) ושל
ננךא נם פנן במו שגראה סרברי ר יהשדה מופקאש כספרו נפומת הןןדה
דתש כיא ודל שם :ורעו וראו נריבי עפים :אספו עמ חלהי אברהם סגיני
שק פארנש" ,יצן מ כאשר הוהבים הנקראים ס:ינים רם
והור על וה
ש*ם 6ב ה להשים ושק ו? תא באפת רבר נע:6
י
א
ס
אפמשעךם 4שר ומלא המ ר חזת :פתקאפו זשהאמפש תיס ,צר )82
,שהרתץש רסז "על הסטבע האיפלקית שננראה בלשוגם (60חם )5עיש ויון
הפנן של סושל הט:וע כו'.

.יב

?9
5פעש דעתו לא היה תחלתו בסחשנה לריציא רק ארבעה או חמשה דוקטי'

ואולי אחרי אושר ירע בי לא יבא פחות ט"ב רוקמיי0ינ אחור ימינקלכן
אסרתי אני אצפה לתעמבתו אחרי ראותוכתכי הראושון ,ואםיפכיםלוגניס
בעובי הרוצאה הגני פוכן להתיצב על חעבודה 1כל שת נפושו ואשובה
נפלא לא ממיף ולא ננרע הן ברפות החבורוהנהתי,וככל זאת וגניושולח
לו אותו וגייר חפתדרלבפרקלפני עריהן כטצותו ,ועיני תלויותאל אשר

ינזור אופר כאושר יראה *גיר.

ספר תורת סושה!) להח' אלשי*ך זיל עירמ
דוקפי בלתי קושור ,ואולי אשלחגוע.י חלוה נא ,כיאין פהם אצל השכר
פה אתט וערכו א'

זולת ושניםאו שלושוע והוא שאול פאד פהחכפים ,ובפרפילךואינמ
אקנהאותו ששלחםוי האישהלו ,וכסהרצוני בהרפסה הלא ירוע5מעכשז
כי כל ימי ה"תי מצמער ופשתוקק להופיפ פפרים הרבה אין קץ,
ואין איש וצפ על לכ תשוקה זו כפוני ,כי קותה נפשי חיחלתי
להרפים קפח ושמיגתי פני בעצמי פטש ,כי י-שנם ברעתי פורים
וטבוכ*ם רעם פחבוריםש) ....אשר אםיתנני הזפן סעט השנ רוחי
היית' נותן קץ ותכלית לאאצר החילותי .אסנםרנ 5הפלאכה אושר
לפני והילרים אושר חגןאלורם את ענדיך 5א יניחגי אף שעה קלהלעיין
ולהבין ולוצרות,לכן ערי,שקץש וירא ר' פשפים להוציא טפפנר זה נטשי

אשר עפ היותה 8לאכת שסים .מצאתיה ראיתיה בצגע גסור*) ....אם
לא רוח פפרופיערהעלי לרוזילעלי רסיפי טל חפרו ואפתו כאשר דיבר,
אם *ורה דבר -אשר תשינ ירי מובה מטנו אביר ולו אורה שה 55ובתוך
קהל וערה אהללנו המינה  %למונים ולישרים ולעפרת ראשי תהיהוצרך.
141רך יפים וושנים.

צפ.

לשל.

אחרי כלותי לכתונ היתהלי ערנה קכלת תושובת פעכ.ת ונם בש
לירי החטישה דוק8י ושלוחים פאתו ולקחתיג-נ השגי
רואעמנים -
לישלום ואין טוב כי לעת סרפה פפלאכה וצא עתה להמדפיס,
אכן

שירי

ייתי

 )1אהצי רם8ים אות ת' ו.16
.שה0
ב
ו
ת
כ
ושם
ו
8
צ
ע
ב
 )1אפ-ת זו נשנה באותו נךבץ
סבוכים-
לק
פהתן
כסקום סורים וסבוכים רעם פחבורים  ...המ5ות הל 15אין
הלד 5שן כ 5שיש 4הש*ם סחבוים ש1נים ובפקום אותיות רעם ישלדציה
רבי ם בפשפ .פוהם פטנים" "ש 5תיה לפי דעתי ספרים  1חבורים,לפי
דוגדצת דלעש תהטה דגהמחה הא0יתית :כי ישנם ברעתי פשץם וחטהם רבש
שבורים שתים.
 )8כתתושאין פנאי ספנידצ5רים אשר טלמד אותםושס:רעפהםבביוז.

.

*

כי יצאתי לקראתו לטחר פניו ואפצאנו ונקשתי טטנו להתחיל נפצוה
והראני את נוהו ונית הרפוטריק ננוב לוחות ,ואין איט פאנשי רגית שם
בבית פהעשוים בפלאכה ,ויחר עת הופרוניי) נשצארמ נהפכמה לנל
שיפה עטרה יפים לתת ראטית לרבר נע*ה _האותיות יהיו מאוטרות
-ומובות פאר שנרפםו נהן מחרט הצ'ר') ,והכרך הרניעי לא יודה 3י אם
ארדך*) ועל הכל נשתרל לפלאות רצון כיתבעינ הפרפיפלאיתנו הראטען
אני בעתה אחיטנה אטר יהיה לפי רנרי הפרפים כאשר אפרתי כרצון ה'
י' ינרם או טץ לפותר.
כך יקנל פעכ*ת
אשר
ר
י
י
ג
ה
חומר.שחר
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ולעת הפעשה
יורפס נכתברשיי קמנה כאשר וצרעתי
ככל ה! ננייר הן כריו הן בהוצאם כיר ו" המוכה .ג  -ספר תורת פשה
לא רצה הוצליה לשאת אותו  -אין שר מלה בלשוני כש להלות פני
ככוח להחזיקני נספפר טטרתיו הקטניםויהיה ר' א~ים עפו ויעל כפעלות
החיים והטלום כענר האפור.)4

הירם

ק*

לת.ל .ריטא ררוגא ,עין הברולח טלופ!
שתיםי
ו נתנתי ווודעתי למעכשז כי עד וגה עורנו ד' לנוא עד
.
תכלית חפצנו ותטלם כל המלאכה פס'קף) תפלה לאלהים ותר תשרד
לבוטה נכל סכל לפי ענית דעתי תשה רצא לשנים ופטקה מוצמאה,
וכאטר יוכל ווואה לראות פהדף אטר טלחתי תחלה כפלאכה ופשף
הטעטה ועתה ארתי כעל הרפום רוחק שת* בער הטארהן רואויה לו
פפרעון ,ואין פימק בידי לתתה לו ,נם ואת רברתי ככר לסעכ9תני וצפעש
על פטכורתה פאטר אסרלי פקורם ,וטדכריו לסרתי ירצהבין רגל כפו
 )1דעפרוני ,כן רוה נקרא בקצור ר "שרחל 8שרגי דגוכר לפעלה בס"
ע4ז  ,4בנו א*שסע הזשעני נפטר
הושענא רבא שנת ושעףר לרא .)141
.
צ) שנרפסו בהן פחרש הצ'ר ,אין ספק שבון לפפר צסח רוד
לרוופא רוד ספשפחת התפתום (8ןחשסן! *(]) שנרפם בויניציאה שסץ ע*י
הסדפים דנארא (חש )85)[1אהצר הסשיים אות צ' .428. 4841 ;140 185

בלי

 )9אול ,ר*ל
 )4הא ם1ר0ןן0יצ*ל יהאסרד(ידירה צרהה מבצדינא).
 )6פס שע ראשי תיבא טדר עבודה ורוש חבור דומ*ע סדר עבורה רבה
וווטא לתפידין וסומשין של כל ימות השנוע נדפם עס סרתץ תסלה סשנת ושס'נ
תם לכרו רמום וינהמאה ושץ ש( 8אמגר המשףס אות פ'  .)146באמת
בא רהששם בשנת שמיםליניצהשה ונר שם ער ומ תפת וצץ וושד לסונשניינה
וישב שם עד כמ~ו שנץ .ראה סי' צ*ח*1 ,

אהי

וריאה
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מ-ו סקורי .חלותי היאלפני מעכ.ת לשלוח לכל הקורם טותר שלוולסדר
עלי טה לעושות פהנותרים כי כרבריוכן אעושה ולזאת אעפור על הפצפה
בתשוקה רבה ,וננשיקותיפינוהגאררילבכריעהוהשתחויה אצא ואוטר של1ם,

קא.

אל הנאון מוהדז שמואל דאל יקיינ')1
זצ,ף) ,אור שלם אוצר חאם שלופן
רכרים שנכתב כ'ת ראתהעיני ותנן פה שטנקוש מפני להגכות מן
הכחור כס' לאודאדיא ריאינוי) יצץ סך אשד הואחייב אלקיפת ת'ת סשם,
ובודאי אמירה לננוה כפסירה להן"ום וגודר אל אלקים אל יאחר לשלמו
פירארה בשם דגאון ר"

 האפנם עדחן גר ותושנ וצא עמע וראשו ורנו שם עפכם יוצא ונאלפניכם כל העם ולא אוכו הימים אשר היה שם ולא ירעתי פהוע לא
הצלתם נעת ההיא טירו נואותו לפני נוח ונפקים הראוי ,וליאיה יאות
לשלם נעדוולקרואלוולהיות נ'ד ומלית') נ'ד להשרע מנלימאדעל כתטא
עםכיו לאפמרתיהו נלא כלוםלתת כבור לר ולכנורסעלתכפכיהניאותיו
לפניינ
ם דכו הנה נררוש באזהרות רנות ודבריפ כדנרנית ,ואף וצא השיב
אסרים לי כי יכתונ ירו לאחיו שם פירארה אשר שלם ישלם את נדרו
לכלהיד
ם ולא .ענור ואטר עם הספר לתתו לי לטען יכועו רכריו -
ער כאן נרקתי היות מקום שירי פנעת ,ואם העצא מפיו יעשה ויתן לי
רבתנ בטרם הרצים יצאו רחופים אשלחנו בתוך אנרתי זאת ואם אסת

 )1דאל י,ק,ע ,,צ'ל ראל ויקיו ווצא ררב שם:אל בן פר~אל 81ם
()וא)ם",ו שחכר כסה ספרים לאה אוצר הסשרים אות ה'  ,195ובפרש סח"א
 .)68ר' אבידום ריל ויקייו ב-ר שבתי פדשקנים רב בסאנטווה שעה-תי-ב
נזכר בקובץ כש בסוועאום האויאט* בפעסערסכורנ (סר'א בס' דעת קדושים
צר  ,40םף .)2
*) דעאון ר'י ועא הרב שטואל ידצרה קאצנאלכוינען כן חתם בכל
תשובותיו (אייזענשטאש ,דעת קדהשים ,פטרכורנ תרלז-תרנ-ת ,צר  ,))42אכל
ריא-ם שהיה כגראה סומרו לעת וקנתו קראו רק בשם רן ירודה ,ראה כר' פי
 ;1ס' ;2 1ק'א 2ן ק-ד .1
*) ל א 1ד א רי א 1רי א טי טפשפחה ישנה ופפוארה ,בלעו יחוס
הריאטי (ן*שו )!4אשר ד0,יר רישר (מ) 140ח 1משטסנ זשט ש*א)ואם)3"5
1 74ן) לא טצאתי שם לאוראדיא ,אה 4נקרא בשסו העברי חנניה ש חזקיה
שנזכרים שסוגם במח,א  .64חזקיהריאסיריציאבויניציאה שעע טטרסשלי שלמה
עם העתקהאיפלקית ( ;84[. 68 11. 418פירטט 1 168ןן) .יצחקריאטי נזכר
בסי' קליח.

 )4וטלית ,צ'ל ושליח.

א)1

ענד לנל תכלה יש קץ גם ,שם לא טנה  15בצאתו ובמאי -והאל
יענה את שלוטו הן וכבור יתן לו בברכת ושפים מעל וושלום.
'

אל בני קארסי יצזי).

קב.

אתם ירעתם את נסש החבםהאדון אכיכפינפש אחיו האלהף צרורים
בצרור החיים שוצתה דתוקים וקשודים ננפשי כושלהנת הקשורה בגחלת
סדוב אהבה וחיבה וטה נם עתה אתפ נם אתם )8ורעם אחריהם אהבתי
אתכפ כננים רגולדש על ברכז אשר לוה נרולי כבוד הייתם כוצתם
על יד יסיני ועל לוח לני חקקתיו ,וכאושר
אור שסץ פטט סן
בפשת טשפחה לא אוכל לועואסץועגיורבסלין
הדנרים אשר יולירו
איתי מודעה *צאה סאת האחיםבני האליף רורכם
פיר~
והנה כאושר שסעתי א
נן
ז-ל בדין ורברים אשר ביניכם וידעתי נאמנה אם לא תאכו וושסעתם לקום
ולכוא לקץ יתכלית חלוק~ת נהלת אבותיכם ול ני תצא אש הטחליקתעל
חוצות ויאכל גדיש ותפארת ביתכם הקסה בקוסתה וצכיונה )8ועכ'פ מקש
פוף אי אסושר להושספ ורחה דהיתם אותם 5ימים רבים סדח .אל דחי
ילהג-ועתה בנים שסעו לי הבו לכם אנושים נלבבכם יריב') ויפטרו
ביניכם באהכהואחיה וכבור ושל הכית הוה יהיה עלען ובסקוסו יהא מונח
ולסה תתראו בפרסום בין בדי [בריני ישראל] בין נראה שלא כרת ולא
י"עת ליקר תפארת גדולת המעשפחה -ויהיו
תנכון לכיובטיחבי קול רברים
אתם ושוטעים בפרט סאוהכ טדר 5ננסוני היוסנאכ את בןידצה הושיטתי
אחור יסיני סכא בנוירה ,שמעו ותדר נפושכם ,ועוושה ושלום במרוס.ם יהזק
בטעחבם יעושה שלום כיניכם חיים כלכם היום.
סטני וסאתי יצאו הרברים פי הסדבר אליכם ,נרצע לאהבתנס.

*ה

ו*

ססיכות הרבנזת לטווו'ד ע1לפה ט )5015יצע.
כיעי
ף השמים יון4ך את וקול טלךוהוק חלא חכסה תקרא נואש
ח
ו
ר
ר
ש
ו
א
ש
ו
י
א
אלחים
י עתשמייםיעיה עליו לש
הומיות עלי דרךכי
כ
יוכל להתאפק סלהריק -ברכה לטלתו על כל יורעיו וסניריו .נם אנדגו

באזנינו ושמענו טוב ושם סושסןפי
ב ושמע פכשפ אושר תורת אלהים בקרנו
ופאז היוחו לאיש לא סוש סתוך האהל אוגי שערי ציון המצרנים בהלבה
 )1אה 4ננתב נס אנהת זו בשם רגאק רע .בני ררסי סי'וי
.1 ,
 )8קרו,שק סףא עאב.
י
) ד*ה "א ע*א.
ר
,
ב
*)י י ציל ירינו.
 )6לא נורעלי ססקום אתר .לונו ד~א שם סקזם (80ח]).
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ותרבק נפשו ברינה של תורה פרמיה ורקרוקיה עלה מאר נחלוניה כא
בארפנותיה ער כי נרל והשיג כל ררך וכל סיג כסף פדצר כלי סינ
ומפתחות הפנימות והחצוניות נמפרו לו ורויחו ביראת ד' קנה לעצמו יתר
שאת ויתי עז כארי יהנשא .ואולם מחסת רום מעלתו מרוה ענוה יתירה
ראית כיהוי
ה לו כטות עינים לא ירע אטש ערכו  -לאיש אשר אלה
י נראה אליו ד'
לו קמנו תתעורר להסיר מכשול מררך רכים למען ירעוכ
ויהיה קרש וו מכובד להגריל תורה ולא חהא מעחת כקרן צית לתת 6
שם ננרולים 1להכתירו נכתר תורה ומעתה השבם ניתן ל 1ואת רחפיורה
וירין לאסיר אפור וכדיני מטונחן יפפוק וכין קורש לחוליבדיל ויביאו ל1
עסק במיב ניסרן וקרוערן וחליצות ,וכל הכא כידו וככה יעשה לאיש תפ
וישר ירא אלהים יםפוש ויוכיח לנרות ולהחרים כפי הומן והשעה וקראו
לו שם חרש ארתטנורנו ורבנומורייר .* .ולא וה היום החלנו פעשהו
וטהיופ ראוי למעלה זו כי אם כשכבר הימים ורה הנון לנרכה  %אלא
שויה בודח מן השררה ו ס שסרי) כר' וירא ויתחבא הארס ואת בתומפני
השם אשר לא רצה לים ,)4ועתה נעתר לקולנו ולא נפוג אחור
י
נ
ב
ל
זארחתתו ארוחת תם-ר יקח ,לחטו נותן טימע נאסנים אליו עמים יררושו
ה פוורה ישראל עך בא רועה
וישינו ארחות חיים גם ווא ירעה והרבץוי
היטיםויהיו עינינו רואות אסן.
נאמן אשר לו יקהת עסים ולא

יארכי

(ץי*

לקינפפאנמינה לה.ח עוונצין יצ1-ש) מצר הנאון ר-י ז-ל.
כתמר יפוח ארו אשר בלבמן שתול על פלני מים ששרשיו וענפיו
מרובין וצלו צל נאמן ,ת"תיו ינווו יגיעי כח מרומם על כל ברכה בהיר
דצא בישחקים נתר ומקים ,בה 15נרו נר טצוה ותורה דעלך יאיר ער נכין
היום לנ חכם ליסינו נכל פינות ששא פונה הא5קיס יענה את שלומו יף
אלהיו עמו ויעל במע6ת רומות והגשאות והגה רק 5מעלה ירום ונשא
וננה ועשה פרי תנונה וכל אשר יעשה יצ5יחן

-----

') ו ם שסר ,צל ומיטטר טנהררין "ד ע*א רבי וירא רצה סיטסי
לטטסכיה.
 )2שרכב ס) הכתוכ בראשית נן ח' ויתחבא הארס ואשתו פפני
סאסר ררל לא כל רווצה ליטול את השם יפול (כרכות פ") ,לפ-ו
ומן
ה-
יש לדגיה ב(6ום  1את ב ת 1ואת ביתו (ביתוזו אשתו).
ג) הרב ששא 5בר' ידששע שונצין טובא בשו-ת תורת אטת (ויניייאה
ונוכר בקורא
שש )1.להרב אהרק ששון בטי' יס תחת עדות אחת סשנת
שגגא"
וןר.י(ר' ירצרה
הדורות (ו~"נאת קאטעל בערליןתרסיו) מע ע*ב וס-בע.א- .ר

אי-

קצינאלביימן פי ס'.)1 ,
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'

זכרתי יטים טקרם כי זה כזד או כ*ה שנים נכספה נפשי לתאוה
ואת בני ארם כקשתי וחליתי בכלעו להשתרל עםפי שיהיה טן חפרתטים
היושכים ראשונה בםלכות טנרולי שער הםלך משם יר'ה לרבר באזני
טע-כ הכאיאלו )1העוטר שם לזם פלכות השרדה טפה יריה לכתוכ יושר
רכרי רצון אל השרים האלה לתת את שאלתי חן והסר אשר היא ורתה
ל שנ1תפ) ולהעטיר בשפי ובטקוטי תחתינסינסאריאה )8אחת אשר נתנה
לי כבר עור כחי:ם חייתי לאחר טניני אונכרי ויקראבה שטולטען אניחנה
לאדם שיהיה אחרי ,כזאת שאלת* סעם יקר תפארתו ,ועתה זה כשני
חדשים הגר וצגרלי טיכ יעקכ נר טשה פארינצו*) טפי פפרים אשר
קיבל טקרוכו כט"ר יעקכ נר קלוניטופ פרינצו איך צוה עליו לאמר לי כי
נקשתי ושאלתי תצא לאור טהם כחפציכי השריםדצריעוני עפבניאליזאל)
יצץ שרצונם לעשות רצוני נחת רוח לפני הן אני נשארתי לכרי חושכ
טחשכות לטה זה אמצא חןנעיני טעלתכם וכטה אזכה אורחנאורה] שבח
ותורהל-צלםלו אתהקרןולא את החוטש וארע נאטנה כי פאת ארוני נהיה
.הרבי הזה פבה שבשבילנו זכר לנו ולא[ולו]יקראהלל הגרול ואשריראתי
נתטניא אפי ,ולו יאטר שוע ונדיב על נריבות יעץ ,לו לכרו ולהם לברם
ויחד כלם נקרושה אורה נכל לבכ וחייכ אני לברך על נונתם הרצויה
כל עור נשמתי בי לא אצאירי חובתי ולא יזח שמכם תטיר בין כתפי
לזכרון והיה אטונת עמי זה חומן תשכחות והוראות אל טעכ'ת כחול שעל
שפת הים כי שם רא1.ית לו ,טטנו טל של דובב שפתיישנים ,גם לאין
טססר יביא בשטי אל עטרתהי
ר הקצינים קרובי וצזכרים לאשר לא סנע1
לנוא נאנרת טעחדת ,ני לא היו דנוים משלם שבנתב כינימ.
י

!) באיאלו (== 0ן )681כן נקרא באיטלנך השר וציניציאני בשער
השלטון כקושטאנטינה ביפי הבעים (1פעמן 4פ61מ88פנ.)4
י
) לשנות ר*ל לשמת כתב ההרשאה אשר לו על שם אחר סניניו או
פנכריו (כן אחותו) או ריל ל?פמ נ*סר לחרופ ההישאה.
 )8פ,נפאריאה (18זפפמפ 8ש כאיטלקמז) סלה שפרה בפי העם עד
דוום העע ראה שער ירצשע (ריפיאטין חוויד) סי' ליז.
*) סא רינצו ,צ*ל פארינצו (20מפזפק) שם משפחה ירוש "-נרשון
פרינץ נוכר כדיואן פי ( 194שנת שסרט) ,ידצשע פארינץ שם סי' 278
(שנת שעה) ,פאיר בןיעקב פארינצו היפיפ שכיד את הטור אורח חיים
תחת רמצחת רוב שסואל יהודה קצינאלבחין (האה עוד זפ56פמ6פפמ1פ51
 45, 58, 60פןאקפז08קע6. 7מ .)3אבל את שפ ריל יעקב בר -סשה
פארינצו לא טצאתי בשמ סקום.
 )$בני אלי1אק איננייודע סי הם.
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האטנם ידוע לפני טעכ*ת כי זה ימים פועמים נאתנוידיעהשיתנרר
אצ 4כי יש בהם כ פות 4נו*) וה ווסרות ותקונים חדעמם נם ישנים
נחשים ועקרבים על כל ארם קמ! וגדול אשרישתרל להשינ סאת השררה
יריה כאטצעות פלכות אחות טחוש דבר פרמי אשר יהיה סתננד כי א ם
צר') אם סעט ואפ הוכה אל תועלת הק*ק יצע ווה נעשה נכל תוקף
ועוו פכנורך אשר הסכטות אלו נרור אצלי) כי פפקום אחר יניעו לידם
מעל' תחונה טישרים ועםכי ירעתי אני נודאי נמרכי לא ורתה שאלתי
ואת בכלל חופר תקנות אלחיען אין בה טגרעת פשפה אל וקץ עה
עם כץ להתרחק פן הכיעור ופן הדופה ל1כלהחפצים לא ישת לא אחמל
%א אכסה ואם אןלי כ 5כסף ווהב שבעו5ם 5א תתקררה דעתי 5קכ5
הסד כזדעכי חסר וצא ופן אהי בעיני ו" ועטו כפתעתע ,לכן יהי נא
לוצון אפרי פי לפני הררת ננור מעל' לסגור דלתיםבעד השתדלות הדנר
~ז ,כי א8ילו ככר נעשה רצא דנר מלכות פהע" ,אלכהלי אלהנדולים
טוג%נאטו') ירעו ואאוינה סהצפמי כנראשגה ואענה
רשמובה הואת
י
מ
ו
א
ו
.
ך
י
ל
ש
ה
ל
לא חפצתי לקהתה ושקר החן והבל כי עת לכנם ועת
ואתפ
אלופים כשם שקנלהם שכר וצדאה טאתי על הררישה תקנלו מם על
הפרישה ותחשנ לכם לצרקה ,ואל תאסינו ברע פן אוטר שקילו טינותיכן
ושריוה אחיור") חלילהלי פוה כי-כונתי לשטיפואלנונה פעכ-תורווזנים
לעפתם פשנחים ואיטרים ככודם
געם וקצינים וג4ל לכל האופנים ינשאי
לדור דורים לא אשכח 5עו5מים ,רק ינר 5נא חמרכם חאחרון סן הראשון
נרול כנורך כיתר שאת ויתר עו ,ופה לי עור לעצנים ולהפריח מעכ-ת
נרוב רנרים ואני עניתי פאור וקנתי ושבתי אז אופרה לאל פלעי לא
שכחתני כאשר פקרה ופנע יקרה לפני לעבור לפע"ת עם כי אין נית
המלך חסר נל1פ ,עיני ולבי שפ יהיו להיות פהגדול הסצווה וששה ונין
כך אפרש כפי אל ר' להגדיל ולהאריר שלופו יניר עליו רעו וחכטתו
תעטור לו ונפשו אותה ותעש לו שם נרול כהיום חזה וכשטש יאיר
לעולם,
על נבי הכתכ :החכם עיניו בראשו ,לכו עפים לטנה אשו ,אלוף
סנדיאל נרול שטו נישרא 15כתר תורה והררה עומה כשלמה אורה הוא
אדוני החכם השלם המומק ונעלה כטו'ה שפואל שונצין נרו.
) כטות קהלנו ,אולי צ*ל כסו בקדלמ.
י
* 4כי אם צר ,צל ב*יח :צד.
או אצלם.
*) אצלי ואה 4שה5
*) פהסינא ס 1זן4יהיר (8*0חש.)$
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