קמו.

סנאוני ויניציאה לפרנמי ק-ק פיווה כעסק המ ארקיוולימיי).
אלהים לברי לבב שלוםן
ו
ל
ו
ט
ת
א
אנרותכם לא הגיעהאלינ ער
נאיבע שעות על לא נזרעגו
לנו שעת כושר סקדם לוצריעכםכי טצאנו ראיט נחת רוח לסנינו מאשר
יקרהפעולותנו נעיניכם אשד עשינו לשםוו'אני עד שר שלוםבין האלוף
טורה צדקכם וכין וצעלה כשם שמעוןלוריאה יצץ וכי הכיזתם אותה כחפצו
לעת כואת יצינ ונכוןאצלינוכי לא יטצא עוד בקהלנםפיצה סה ומצפצף
על הח*ר וכל ממתעף ממנו תנטל ומכוטל מעיקרו והיה כלא היה ואם
כאולי ישנו שם מדכר עתק אפילו דבר קל מפוב וער רע כענין זה,
הרשות נתונה לכם טאתנו בכחנבעד לנזוד בשפניעל כל הבא לחלל כבוד
כקטן או גרול ,ער ימכר פה רוברי שוקרים ,ונם היות כי שמעגו כי נראי
כיר אחרים אשר לא מעמנו הוא מכתבים מאותם אשר סררנו ,שיהץ
כולם מוכאים ,וואת נכון להכייו נגזרת נחש סצדנו על בל בר ישראל
שוצציאם מידו או ידע סקוטם איה שםחוייב לעשות נל מאמשץ כחו ער
מקים שידו טנעת בלע שום ערמה עד יקחם ויניאם לידכם תיכף ואתם
תעשו נם כאשר עשיתם לאהרים  -ועור רעו כי ככר הקדמנו לרבר על
לכ קצת הסתננרים זה לוה בקהלכם בהותם סה לשום כנוד טנוחתכם
וכמעמ הכטיוצנו לכא לפנינו ולתת קץ לואשך שנותיהם ,ועתהעיניני
רואות כי כושש רכבם לבוא ורזאנ-ם אנחנו פן תהו על הראשונש ויבואי
לירי ויכוח ורינן כערכאות והיה למשיסה יעקכ וישראל לנרומים לענ
השאנניס יניאונים מלכד כפה פרצות אשר לא ימדו ולא ימפיו ,ע-כ וצאלו
פנו בנו ותוכו עמנו כנטר המצוה ,ובכא דבדיט אלה אליכם השמיעו ברב
עם מצדנו ננורת נח,ש שיחיימ ראעוי הזצלקים ום-ר שמעון לוריאה ורס*ל
יצץ וכל הנמפלים והנלוים מצד וה ומצד וה לנא פה ויניציאה לפני כ-ד
ישראל אשר כדין או בצדקה אן כציע ,לא יצאו מזה עד יושם שלום
ניניהם ,כין כך ימשכו יויהם נכל האפשר מהעש.נ ,אך הרחק לא תרחיקו
סדבעה היצויה ושלום.

קסז.

אל חנאון כטהר,ר נן שץון צרפתי') יצץ.

באר סים חיים ונוולש ,הנותן פפר דת לטשכלים וגאון האליף
כמוה*ר נן ציון נרו דלוק על ראש ויניציאהו
ו) קס,ד .1 ,השם ארקומישי נסצא כתוב באופנים שהיםייש להס על
סה שיססוכו,
 )1ראה צ"ב.! ,

;ן16

עטדת חכמיםיאריך ימים ושלום! בואי ודום לכקש אל טעכ*ת כעד
שליח נישא כתכי זה יקר היה כשני בסכה רוצקה~) להשתחוות לפניו
ילהזות כנועם הדרוע-י כתכ אשראני בצדק אהזה תמיד ,כי דמותריוקנו
'חקוקה על לביויא ,אףכי.לא ישרה בעיני כי טהסכה קרוכה לתת לו
פרדה קפנה או נרולה כי לא יאות לעשות כן ,אמנם לא יכולתי להתאפק
לנבורים הנצבים עלי לצפתיני לפקור האיש הזה ויניציאה למען יצליח
נשליחתו הוצלך אל ארנע כנפות הארץ בער איש יקר תם וישר ואשר
לא רצה לעשות זאת רק ספני הלחץ,
נטצנפת בת יצנעש כחר
י
ש
א
יצופהו צופה וראוילרחטיסי) ,ע'כ יעש נא כית הפר לכגדו בחי תהת
הכתכ אשר וצא עדו וסדוו ומה' תהי טששכורתו וש*סהואני עבדו אופיף
לו חובה וחיכה ותמיד איהל לשסוע טטנו בשיורת שלום השקפ וחיים.
נאסן כעבדתו ומתפלל לשלומו.
פריןארה] ראטר העבי וצא אדניי) השס*ה.

קםח.

אל האלוף מהר-ר נתן אומילינג יצץ') .הכם ירא ושר שלום.
תסכתי יתירתי כעכותות אוצה פקרםא,שר לא כזהולא שקץ לבוא
כיום להמריחו כרכר מצוה מצורף לאו~ר ידעתי כמה מצות חכינות לפניו,

הן הארם היה השלוחמוכיל זאת מתוקן ל0ורעניות צרת הבת כאשרשניך
תחזינה מישרים מכתכ החן אשרבידו ,ולולא ככדה מחלתו לאין פרפא לא

היה יוצא ממחיצתו ,כי מן הצנועים והכיישנים הוא ואחרי אשר כחר בזה,
הרבה עלי נבורים ורעים לרנר טונ עליו נכמה מקוטות אשר יר הכרתי
משנת על האמת והיושר ולא יכולתי להתאפק לכקש,עד
ו נם לפני מעכ-ת
אולי יוכל לועעיל לו ככתב יושר רכר אטה לפקרו נכ,י פסקום לפקום
וה' ישלם פעלו ונם אני אוסיף על %1כתם הוכה כפולה ואצא כצאת
העברים ככריעה לפניו .וינש אליו יהורה*) ויאמר כי אדוני השס-ה.
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להראות לו פנים לא בעצ 10ולא עש כתב.
 )2ע.פ הכתיבים ובסצנפת בר יצנקשפייר
א טיו ר ,).צנוף יצנפך צנסה
בעד איש תס וישר
נרור אל ארין רחכת יריס (ישעיה כ*ב 4ח) ור.ל
בכתב הבא ובסי' קס-ט
שאסרצי
לקבץ נרבות ועושה זאת ספני שיש  6בת כטו שד

.ספני צרת הכה אשר אין נפטרת בח~צה וטנום אין ססנה'.
) חיי שרה (בראשית כ.ר סיה).
י
 )5הפרשה והחתיסה בפסוק אחר.

57ו

קסמ.

אל הנאון מרו'ר לינ טרוויאל') יצ-ו .סשקה
הרים מעליות כינתי
כגרולת צרקתו וענותנתו שלום למעלתו!
אין מעצור מוצטויע ידולי לפרוץ נרר סוסר הראוילכל יעטיסהקטן
לנרול אנל לא אוכל מלמ מלהפקיר אל ם2ר פני כ-ת מוכיל אנרתי ,כי
שלוחו של אדם וצא עני וצנוע כשר ווגון לא כא פעולם לירי סרה זו
כ* אם מפני צרת הכת אשר אין נפמרת כחליצה וסנום אין ממנה ונורע
מך אל נכירייצץוריאשץני להפיבו נאטרתיואני לא ירעתי שמהויניציאה
א מעכ-ת אחרי אשר יפאר כתכתי
אל מי לפנות כי אםלקרושיםוחלותידי
כחיי אז יועיל לו כהכל פץ הפוער עם פרנטי העיר לעזרתו ,כי כל אשך
יעשה ענו צרקה והטד כעל הגנפל ישלם ככפלים ,ואני תפלה ע-ז ,ולמע;
לא אהיה לו למושא כפ:לה לא אככיר כסילין רק אנקש ממנו להחזיקני
כקפנ? עכדיו הגאמנים כאשר הייתי תמיר ואושק ימין צרקו כאמרי הזא
אדוניך אושתחוה לו השט-ה.

"*

אנות לקהלות על הרפטת התל5ורי)

לפעלות קהלות .תהלות ישראלנורריפרצות ,כזהנ התורהופז המצוה
מושונצות ,אשר כראש כל חצות ,צכי הם לכל הארצות ,שסשם ואורם
ססים ריח נרונ ושלום ער
לעריירהחי!זורח ,עופ הזמן הכורח ,יציצו ויפרוי
כלי
מאת רכני ארץ תוגרטה פקהל שאלוניקי יע-א.
זאת נאתנו אנרת מנשרת ואוסרת את אשר העירה את רוחם לעשות
טניפ למלאכת שמים תורת חכנרנו וקרסונינו אשר ריעילו לנו כהושאר
אחריהם כרכת התלטור החפור עמור לתורהשכים* וכראותםכי טעפ אשר
היה ממנו לפניהם כרפום ר5כי 18להרפיפו שם וככמה נשקים פעמםלועעיל
לפוב לנו בל היסים ספורסמת וניכרת אצליפ לולי כי לטיכה ידועה לנו
החזקנו אותו נירנו )8עם אושר ראים ישר ופוכ לווריע סעלותכם וגה
נמנילות טפר הלז כי אם אמרנו נטסרה כנש וכמה עצומה עמה מכל חכסה
חכמת הים רגרול רחכ ירים הש-ם מחטר לכנו אשר כאורו לנר נראה אור
וכלתו לא ירים איש את ירו כעוין ואם לא ד~יות ראניי ורכא חזינא הנא
אז נתעלמה מטנו הלכה ,וכמעפ לסכלות תחשכ הלשו ,כי כפונו 3מוכם
לני
נפושכם יורעת מאר.

-

) ק.ו ,2 ,בח"א נאריך עליו.
י
י) ראה '8א.2 ,

 )8רסז לגזרת האפיפיור קאשס:ר לכל ארם להחזיק בביתו את התלסור

והגה מ5אכת ההדפסה טחבור נדו 5בענקים כזה טרובה ורחבה סאר
וצריך לכסף רב אשר 5א יחשב,ע,כ תעלה עתירתט לפניכ 5רואה ושוסע
לצאת לעזרת ה' בנבורים בהתנרב עם בעורתםכי יביש הת5פור נרו5
לירי כעשה עפ ברו 5וומפרת לזכות הרבים וכ 5כסף אשר וונף ואשר
ה הכל *ע5ה ויבא
הורם 5פצחז ט וכל מריום תרוטה להביא נרבה אוריוא
4ר טע '5החכם העמ רוושפיר בם' יו0ף פאררו יצץ') ווצא אב בסצוה פה
5עשות סהם
ויניציאה ורוא בכתב ידו יתחייב ל0ביא וגסף לבית
י
ז
נ
נ
כרצומ ,ותוכל מצוהזו 5העתנקניתבנ' ררכש א 1בכםףכי כאשריבכרו
הש.ס ישלש שתותיכף 5עניי א" וותה צדלז הא*שוציא כפו5הוסוכפ5ת
עושה צדקה בכ 5עת הכותב ספרים ומתשאילן לאהוים חנם פרוס לרעב
5הטו  -או בשפר אשר י 4ראקן טהה' דגז' שם -הש*ם הראשונים
אשר יסכרו ,יושב כספו באמתהמו דמים בדמים ינעו .או בביאה אשר
יביאו לו כ*כ ס0רים פוגרפמים בעוך רגדבות תטצאים א 6פוצים ולא
חפריס כ5ום .ואם המצא תמצאמיושירצה לתתרגל בטתנהנסורה ומוחלפת
ע5יו תבוא ברכת מוב -ווצה וה בא ע5יכם קריינא ראינרתא הסרפיס
וצז' דאיהו 5המ פרונקאי) וש5וח בירו פנקס אשר טסרמ לו בו תע5ו
עו5תיכם נרריכם ונרבותיכם א,צר תדרו חתכסף תשלחו א 5ההכס החסיד
וצ 54ואס יהיה כפר ש עיר קפנה ואנשים בה טעם ישלוצ נרבתס 5יר
אחר סרבני אוסנויניעירנדולהקרובהלהם אושרידדיכמ 5הנ 54וע 5הש5יח
ופקום צדה לדרך שיוכ5
הנ.ל תבימו בעין יפה וחס5ה לתת 5ו בכ5
להתהוק וללכת לדרכו הלאהודוה מעשה הצדקה שלם ,טהוו ועשוני רב
וה0וע5ים זריוים
הדרך נ5י5ות איפ5יה ואשכנו אשר וצא סובב
.
בס5אכתם ושסרתם את המצות נ5י חשץ ,וברבות המובה אין מוב אלא
תורה ובאסצעות עזר זה ירבו אוכלי שלחן נבוה בר ו5חמ ומוון נפשיי
ונופניי וצרקת התומך בה יעמוד 5ער 5קץ הימין לצדק עו5מיס ביבוחיינו
ובחיי כל בני ישראל.

פים

ווצי

קעא.

כ*ה תשרי השצ,שויניציא.
לחכם כסהר-ר עשלםה אלגויא לליסתד".)4
רנהירן 5יה שבי5י השמים תהר רעה יורה דעהויבין שמועה מרא
תה5ות רנ הסע5ות הארץ האירה כחכפתו שלום לסר ולתורתו.

 )1יאה מו' פ'א.2,
 )8בב*ם 8ז קףבי
 )8ללי סתרי ,שךל לאופט8( -ם)(-וה )13כי שםדיה ו"ש אל:ויא
רב וררשן (ראה קורא הרורות דצצאת קאסעל נ*א ע,נ ובספתח שם) ,הספר

י!5י

אל אלהי ישראל יודע ,כי סבוני כטיס בלהות
ו
לאויר העולם לא הרסוני ער נלעי רוקי ורנו כםו רנ טשתי שניםיוגה
ער כי הן הנה היו נסנה אשר החשיתי פטונ להשינ טפני דגכוד אשר
נתכנרתי פאנרת וטצות מעכיק נראשונה ולע1נייה וניתי לה עד יעלה
כירי ראשית הדפסת ספרו היקר אשר זה לי שטנה חדשים כטהיניעות
ינעתי וכטה מרחות פרחתי להסיר כטהפעיקים וטתננרים אשר עסדובפנינה
יארך זכרם ,אפרתי אפתין ער אזכה לבשר לו פההתחלה יותר פחשה דג'ל
כאשר אגי עישה היום ישתנח וד ,אעלה איכ ואנירה לארתי כי שנחג
שלפני ר.ה עבר היה ראששן 0לאכת ההרפסה כ*ה ואחר ריצרוצת להשינ
הרשויות אשר עלי היו כלנה וההשתדלות אשר עשיתי לצטצם הוצצאה
היותר שאפשר כאשדיניר  15הגביר אלטידהאניי) ו1שםיר להרסים ולא
כאשר סאו יצאת-

אחדל טלומר לפעלות כ*הכי הטלאכה קשה ער פאור להענרר 11נר על

נוריין לצרף שלשה ספרים נפתחים א ,א' ולעשות סרםיתיר מיוחדכצלס
רפות תננית אשר צוה לעשות סוה אחר ופזה אחר 11ע*) נאסצעורכרים
ה-ע וכללי התלטור טמושפש טאר וההנהה אחרי הצירוף) כנדה הרכה
וסיף רכר לולי היותי פניה ראשון ושני לא ידעתי אפ היה החינור יוצא
כאשר קויתי לד ,קותה נסשי יעלה וינא נערך עפק הרפוס אשר סוףסוף
לא יפלמ פשניאהכנורע יאיזה פלות אשרמסני החקירה )4מהשרי' הוצרך
לשנות כמו תלסור לנמרא,נוי לעכו-םוכרופה .נוד נטחתי וראועיני פעכ'ת
אשר רגיה ריא-ס הוא הטסר הירוע הליכות עולס ,חביו ר ישועה ב-ר יוקף
הלוי והרפיסו ר,ש אלגאזי עם כללי רוולטו לטרייי קארו עס ביאו עיהם
אשר קראו בשם יבין שסועה (ויניציאה יטצ"
יט) ,ודטז עליו ריא*ס באמח ע5
ר' קלסה -צהוא לורה דעה ויבין וויוווף ,בםפרהמלוקזצץ,ראנפצים
י יעארןיטברעי קע .ש סעט רכרש
א :6הדבחם .אם ושגיי ימדה יהעל"ז
שלא סצאתי אותם גתוך העתק וה הספר אבל סצאתים בטפר אחר סכמבת
ימ ה דל ולפי שנראה רש"כי -,מם אלו הכנסחי טלם :בסקש אחר לא
גזכר בססר דג'ל סי רץה הסגיה.
ץ
י
ק
פ
[של השר
יד
ץ וצמר אלטירהאני ,הספר הלל נרפס
וערחאדח יאף סרטינילף תן יצ להמד.
י
) ה*ע (הלעות שלם4
ף שלשת המרס כסו שטא באסת
*) רל טזהה כברה טאר
צי
זזלטד טצר .אחד יבק 'צמשה
בספר ה1ל הלגות
י
באפצע כלל
אח-
סצדיצע.
4

ממ.

עים

ץחקירה וזאצשןהמז,9זא
המהחרב*במהראשקהאעייסי
ביממ"ה כש שאט חאש פדטץ
ייסןאוטףמו) וקניזו באטת באתע צן

,טי ה1ידגי.

י)הו
וישמחו ויהיה נחת רוח לפניו שאטר ונעשה רצונו יעתיר א.כ
להחזיק כחולשת זקנתי כריא לנוא ער נמירא כענורתו ואני אתפלל
 6להוטיף כח בגנורת חכטתו להאיר עיני ישראל כהלכה וככל פרע
ולהצליחו בתיספת מוכה וחי)ם ושלום לשרתו ולנרך נשמו יא'מ,

נערי לה'

קוגב.

לרי נרכיאל מפאנו לבקשת.)14
כיני שמע סוסר אביךאימר
ריאה פני אוםואל תבפח נו
כיתינ אשרי פיו ולשונו שומר
יהי סורך ממון בתוך קרכו
א;ל תאטין כי אס לאל נומר
ל'א תתשה למלך נמסכו
פיאית עסקיך תהי וצשב

ניויצר זוכר ני כל
-

ארם נוזנ,

קענ.

חכם הרזים נאוה כחרוזים שלום לטר.

ני
כתנר הראשון עתה ושיריך וחרוזיך באה לי ומליצותיך פשעי
ותנט עיני בשירי כקפיםעלי לשנח לעלה ולקלם אותי ,והגה נכח הדנור
שכלי כאמת אין ערוך אליהם בעהץ ואיןזולתךמ5כי נן שורר ומורה חצי

המליצה למטרה אמנם טצר וצושא אשר נשעתני ותשליכני מעל לרקיע
התשנחות והתארים רחקת מאד ארוני סן וצקורה אם לא נאת היום אל
העי'ן נעשתי עשר* 4או נתיסרת ע 5המאסר .טיטנ השיר כזנו' ,יהי
מה הכאתני כמצורת אהבתך שמת דבוקה נמתני תוכת תשלומי כפל
וארנעה וחמשה ,אנל מה אעוצה ני אעכור כס.ח פהשנים זקן אפנס ושנע
רוגז המנוכות ,ואין מלה כלשוני נוצירה ונומרה ,אשינה ידי להשינ לכ-ת
לבר ע-ר הספר אשר היה עם לכנו להרפיס ושטר לו נכמות הכלי
חמדה )8יהיה ועצאת שש או שנע פאות דוקאט לפחות כי עכשיוהנייר
)1

ססשפחה ספוארה אבל ברכיאל פפאם לא סצאתי בשום סקוס,
וו*
א
פפאנו
תלמירו
ברכיה
ספא:

רוא לצחק)
(=:יעיאל)
נכרו,
וססנו היא תשובה פ,ק בשרת היסיע; (ראה נם סח'א ) ,2הערה  .)4שיר
י שנה
כוה גו~א שסינית (ראה לסעלה סף קליב )4 ,על ששנה שורותיהואיל
המשויר ספגי סנה  %שם ביכיה לברכיאל.

וחתנו שלהים-ע

 )8אינני יודע פירושו.
 )8כל ,חטדה (אוצר הסשרים
שטיינשניירער 051 ,1ן  12!3שנ-ר),

אות כ'

 ,128ויניציאה שרו; לפי החכם
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והאיסנים וכל דכר יקר ככפלים ממה שהיה סהלפני
כאהליך צרור הכמףיקח כירו ויבא ככרכת ה'כי יסצא סקום להרסיסו ואם
לא יננר וישנ נניתו כי לא יפצא פפייע ושיהא בו פפש פשתי פרומות
ככל הפקום ,כי זה רור דור שוא והתורה אצלם כפאומה רלית לה סכרנ).
אלה הרנרים יוצאימ מפי וקן חרש נעיניו הדכר
א:ן כר לככורוכי
לעשות
ו
ת
ו
צ
מ
אטת לאמיתו אס בזולת זה ירע ויש בי תיל
ינא דנרו
ואכנרוש אשנבהו כי ירע שטי הניו יא-םטוכן לשרת כל נבון וחכם כ0והו
הכיתכ טי'כ חשון השצאמ כויניצט1ה*
יאי ננרא ואוריתיה לשון הזהב והאדרת
כלול חכפה ונינה כעפרת תפארת
החכם הנעלה כפוד'ר שלפהן' טשה כן שואל )5נרץ פאיר כפונים.
הכנפה בכן אם יש(ם

קעד.

ופכתכ איפלקי*,

כער ר ,שפואל כהן דפיטה.)4
פצות ה' כרה על כל כני ישראל קפןונדול פכין עם תלטיד הנות
כתורתו התטיפה יוסם ולילה כל אחד לפי כוחו היא אצלתני לעשות כן
 )1כסאופה דלית לה פבר ,ריל כפאוסהשאין לה הקיה (תיגום

איו :דו').

 )1הנ( 1.דגעצכ וצעיר).
*) לא סצאתי שם דסחבר דטוה בשום טקופ: ,ם קאוים לארשכירו בספרו
על חכסי טוניפ(,*4-
] ח, 1ט5 5םטףן6קפן"40115 616110ן 545 ](,נ)3
5 1893וחטן' ,שחחש151חט-2סץ1טנ שזט1שן) ,טאגרתנו אנו רואים כי טעה
באסרו כי רבגי טוניפ לא ד,יה בדעתם להרפים ספר עד הסאה הייח לטספרם
(שם צר .)15
ש לטחוקפים! השאלה בסח"א
*) דגא שטואל לחיטאנו ורר בועיציאהי
צר  ,50בשנת תמ-ז דמיפים שס ספרו צפנת פענח (אהצר ד~מפרים אות צ' )1811
ולא סצא ספר אה תן בעיני בעל רבר שמואל(תגשי צד ו,3%טי כ.א) ,אסנם
רבים טבני יחיו הטכיש עם הסחבר באשר אנו וזאש סהכתבים דגרפסים בפתח
ספרו ואחד פדום יצא סעט דוב דגדול שסחה ~צאטו .ר* שטואל דפיסה
(פרנם בויניציאה) היה ברעתו להרפים ספרו כבר בזשנת ת' בהיי ריא"ם
וההקדסה הנדפסת שם בשם הסחבר באפת סעשה רי"-ם
היא בי היח אות באות הכתב הזה אשר לפנינק אסנפ בטשך
השנשדוירב דצאזבר מפרו ועשה 8ןשים גם על פסוקש ויט באטב וכפי
צרכו הגניס בהקדטת ריא"פ אזשר ל8נעו שוו,ת אחדות על ספר חיוב והן
םתחילות בההקדסה דגדפפת בשיה שטינית בעוד,קשון וקצת פספר איוב וכוי
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ולקרות נכל עת ובכל יום כתורה נכיאים וכתוכים דנרי אלהים חיים והנם
כי ורתה קריאתי נלשון אשר אנכי וצוסע לא סנעני את לני פלוין
בהבנתה מקים שיד שכלי פגעת ,ונכן כאשר שמעתי אוסרים כשם
יבותינו 41ל כי כל אחד מישראל ט8ל
נפירושה מסיני ע 6נדעתי
כיאורי איוו כתוכים ססנה ונפרם נדנרי החכם שלפה נטפרו העסוקקהלת
ולאשר היו כעיני ראתיםלהאמר ונםישרולנכוני לנ אשר הגרתים ,נחרתי

עי

4

לויריעם כקרכ ערתנו.
והנה לא נעלם מפני כו אין סחשבה ישרה תעלה על לב איש
לחרש כביאור תורתנו שתתעלה לא שופתו וןרואי חכסינו ע*הקרסונים
ואחוונים אף לואת התחוקתי ע 5דעתי ניותר כי אני לא שפעתים 51א
ראיתים ,שאוכהלכין לדעת הנר1לים הר* וה ישךטני סשמבח ופפוארויעלוו
לבי בת ,ואתם בני אל חי וקוראים תדיטני לכף וכות וירין ה' עפו ועל
עבחו יתנחם להושיעם ולתת עליומ ברכוע

קעה.

בשבח אח רופיניקאני וינצינצו קופניפו ראגוסיאו').
אנה  -תהי רוחי ומיר שוחרת
ראוי') להלל כו אטש יורע
חכם בתוך אחיו עלי כל ריע
רורש לעטו פוכ נהור תפארת
בעל לשון והכ והאררת
ישלח ככן עולה ואיש פושע

*-ורה קולע
רבר כףץ~

לשים נחיק שלוה אנ* סוערת
מליו לכל נדח הלא ישיכו
הנה כפו לככ כפו פקדח
סכניס תשוקה כם ערי ייפרבו

---------אמנט טה שנסצאת בקזבת שירי הטחבר (דיואן== 1 109ןן "א11"]60ם])
.בחבור הנעלי
ן כט' שטואל כהן דפיסא' פוסב על השיר בשבח החיבור אשר

נדפס שם בשסו בראש הספר.
ו) בדיואן 108ןן 1שא]60ש11ם] נטצא :בשבח אס דוטיני קא נו סוה
וינצנטו קוסניסו ר4גוסיא .בטוךס אטריטיניקאנושהל אחדוסיניקאנו כלופר שרוה סן
210חח1א 10אעמסמז(420אח) )1ן
האתים הדרשנים ושש בכתב ולשון
ראה עליו ח.א .שיר והדיא סוניט שיר אדצב סכל בני איטאליא.
 )8ר אן

1

נזא ערב.

אי*

-

11;3

תקו0י)  -עמו כה לו ותשתפח

נפש כני עט 1ל 1יפכיכו
סזטור וכננינות ולטנצח

קונו*

להח-ר אכרהפ פפילהח) עלק'פוניטי עשה על פשה יפה בובה').
אחר אשר כככי יפת תארלר ז -זרי דסעהן ולא ננעלו
סה טוכ  -כעת תשיר  -לזמי חפא לשנות יסין עליון אשר
פעלו.

קעז*

שאלה יעקכ היו  6ני כניפ.
(נסחקהועכרעליה כקולפם נתקוניםוינהע-כעברע-זלע-ע הסעהיק).

קעח*

על שיר עשה ר' יעקכ כשלופ פסרדי') כלרת כן לר' יוסף כ-ס
אברהפ אכואב.)5
סשורר יעריפ
שריקות ערריפ כהןשיב להדפיפ פצוהונופה[וכומהץ]
ה
סליצה ושיר
ה
ר
ו
ו
ה
ס
ו
ת
פ
ה
כ
י
ר
צ
וקסחי וצופה)6
לרש-י
כירך לרבתיר ואופר וטתיר
כשוהפ וישפה
עפרה לחכם
לשון אשכנוי לעיל או לרע לא תבקר ותחפה
לשונך חרוזי
) רמ לשם ק1סנ יס 1כדתו נשוע (ראה דעא,שלי זסה שיפס
י
ססט ב~זת אנמסג אמם כמאה ופלה 'שיאה בשוה נ
 )2ושןלה "1א 8ן1ש* 5באעלע ,ובלרק כוכב .סרטארה ח"דס
ע:ף בן אברם שע68ם )14( )20אבל מזק טאחר וא~י אברס ועןל נע :של
אברהס שלט* בדעאן (09ש ןח ש606זשאש]) יש ודר ,למשואי כן אמיה
ססילה עם סרת סטילה פאמנטף( ,או14ל פאחגצ" ,ראה סי קוב .13
 )3טש ה צ.ל אשה ואמרי ואשדמי סצאתי כל הסאפר בדעאן ושל
הסחבר ( 108ןמ ש606זשאש]) רק בסקט על טשה יפה בכה כתע
שם ןכק על דסעות אשה יפה בוכה.
*) לא מרע טסזם אחה
 )5אביהם אטאב (ראה בעה לעתט כר ז 1יעע  428במ וזציל ושא
ר עסף ועגר ושן אג365 9ג .614, 680ק  48,ו5)6שן ,חו"51חשז]69
 )6ח 41מל הפה בק אל הס' סכלל יופי ון' שלסהד פלך
(קגשטטעא ש*ט; שאלטקי שכץ)  1שא באור ועלות והסשך העק עש פשט
ל כל ספיי תנ*ך ורמחבר משכחו ברויסתו האיט"ית לס' גלות ידצדה
והשתסש בו הרבה - .בהקשיב [בהקריבק)

*

*11
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והנע תניחו
ווגח בכדע
נאיגית וכטות
ואית נעיט1ת
נכל מור וסלה הסילה וםחלה
ומה וה תפרסם כנביא וקיסם
אהה ע לסרה לנל איש יועדה
המית )1ישיבה לך היא חשובה

תניבו ודגש

לקוראכשייך

ונופל וחלני
נבואית נניטת
כנפת כתופר

וחוק ורפה

כרישיה לפיפה
וצריך לרופא
לעין ט-ב ויפה
כסשקה כאופה

וסשיר שתוק נא ושים יר לפה

קעפ')*

כי ראיתי נחסר אלועם פמם אל פנים ססעלת יפעת אווות השר
הטאושר הארון ההנמון המחבר יר.ה נעיר שיורינצה [פיורינצהן וויניצ-אה
רן9ינת :אשר נסצאה כשיר
) קסיתדיא כננר סשקל השיר ו"ט
י

ישנים,

יא

*) בריואן ( 108ש1
ן 6.ץטאש]) נסצא סה שכתוב כאן בשנוי לשון וז-ל

שם :הצרפתי סתסו [צללונסו] רלה פאוסה אשר עשיתי לו השיר ה:ת: ::סמר
זה רף ס-ב (סי'  )288שנת הש-ע בסארינצהובפיירנצהן ,אחר עשיים.1תשע ש:ה
שנת שציט שלח לי שגי אחים ריפורסטי[ק] לראון העורני חייבשיו:יכי זה כטה
הוא דגסון נרול כעיר [ , .צייך לר,וטליטו לוריווה==שע]066ן בצרפת ואיך
חבר פפר על סינוניטי לשון הקרש וחלה פני לעשות לו שיר בשבח הסמ-
ואתרצה להללו וכן אסרתי לו ע-כ-.בסי' 83צ רג'ל כת :וו-ל :אל הצרפתי
לונסו(יוחנן) רילה פאוועע לסן ועוס אשר בעירפיירנצההסריללה הכרת-ך ארון
רב הפעולה הסתקנו טוב 1ציל שר] בעיון להיק ביסימ אחרים . . .ובעור
היה כבורך ביוסא רערולה ואגי באתי לויניציאה ע-כ- .הרגסון הג'ל שטו
בלעו ~)50פנו "_18ט 1וץ18ח )1" 1(18חפשנ הנודע לחכס -הלשון בשס
)115ווע8וו)]8ק ושם ספרו בלה-ק נטע רגפן רצא העתקת שטו 5וווע ]81113נ1
אשר יצא לאור בשנת ת.ה בסקום מושבולוריהה (" 1646עש )]06חמש שגימ
אחר? ש:תכ ריא"ס שיר תריתו .ונל סה שכתוב נאן נרפס בסשי הנ'ל וכדי
*דטת את הקוא השנים שהם בלי פפק הנהות סיר ריא'ם סזסן
סאוחר אדפש הכל סחרש בצוה שנסצאה שם על פי העתק אחר עקר הנמ
בו בטובו יריי החכם הפפואר 1ץשון"ומו ת() פואפעסאר כרוסא (")0טא)[0
0חוןם5ח~ע  )5.וז-ל ריא-ם שם:

.

דברי4ע4בד4עירוהררהטדיהטמודינהטדליניני?י"ה

ני ל"יתי נחסו 56קיס פניס"
 5עניס,
ות"ג 5נפסי ניעי סנפרוס וס כעס פניס,
תחע5ת יפעת "ורפ ספר סע16סר ס6יו 1סתנעין סעשנל יר*ס נעיל
פיורינ11 03יג'6,5ס תרנס ספערס ,ויחויו ספסקנו קור יתי 0ותויס,
נרקרוק לסון סיסוריס ,רגקס נפפי נ6קנס ענירסה ע"כ י"5תי"ו לקר"תי
נסיר תוונור וכן דנרתי ל"וור.

11;5

מרנה חמשרה ,ויחרו הטתקנו סור יסים אחרים ברקרוק לשון היהודים ,דכקה
גפשי באהנת עכורתווע.כ יצאתי לקראתו אז נשיר סזסורוכןדביתי לאסו:
יום נ
ו הדר שכלך וחכפתך * ..
נשיוי יוצרה רף ט-נ.. .

שקיד

יסישמףמ*ימשסלטישיםאנימ?סר
יום 3ד
ה
ף:
סךמטקטוליילמקטיר 99רדתמן4ךהלדוסיומ
ז?סויריוףךב-ש9ר
ל9כיטז?סומףיח'
?9ל-סק9הודי%סף:
רי4ה9עוזטיב
ז
י
ש
ל
י
ק
ע
ו
ז
ו
י
ס
ו
"שר מפואריו5נן תפמךת גרמתךאיש טאו-מהאדי רום)3יש
לרמיומםוהי לנצח:
יסו
ףטל ק9הודי ממ עדפרת 94תוב קטמבותואךני שוש
ןעל מצח:.
זכר לדורדדריםיצי'

ויסי סיוס *חר עסריס ותסע סכיס ,ו6גי כנן פנעיס ניעי חוקוניס,
הנ.ע 65וני נקיי ,גי עע5חו (פ 6עכף ועפת פרי ,נעייון (סון סקורם
חעלת עע5ס ,ער 6סר לעפוס ספלה ,חנור"י
ך ערך ל'ופיו נו 6סף
נרונ ניגוח ,כ( 5ע[ 5כפל] פכין נעלוס פונוס ,עו ער"ס סרר לפין זת
נחכעחו ,עפפרי ורונעסיו] 64ח יקר חפ"רח נוולחי ,סנסכי ל" 5טעיע עוד
נקול פיריס וסירות עפגי הזקגס" ,חרי נלותי 5י ערגיז ,ותס .עלי
יי רוח זתרת (הל ,15זה 6וער5י.

ייס

י ןוהל9ל-עטיםקציעום
ומךש 3נןיתוש
י
ך
ד
י
טךטא סקוםיושכייושל1םוקמובני 81ד בדל:שוס:
שרפק::תים
עד 4אךלו ןדפה נבולת לסנקמון
9מ,סתנ-ס:
רכס-ןך9ט.עס-י 9עלסטום
י
מ
מ
י
י
ו
י
מ
ש
ג
ינ"יש,ידטי איש ,הקדשעגיו4ךיוזהיא'יב
ו הנרעת

יי.גח

ן
ו
ש
י
קולותךרדנטלותכיוםל"וש:

כידגעשייו הא,וראש קנ3עת נושא3 ,דול סכטה פמדת 3ורש
!

סלאוהוא מפלא ברוס 3עת:

[צל נירש]

ר' יצחק סן הלויים נכר ריא-ס כתב ברג-4סתו לם' סנן וחרנ אשר דותיק
בשנת ת-ט סתוך עצם כי זקנו ןל :ספר חבר דוצסוןרילה פאוסה וכר חדגסון
די לודווה בספר נדול שעשה סכל דחפרים עברים סודפסים סזכיר כל חכוריו
וסשבחו וסגדילו ער סרום מיעער ,פאטר סגןוצנהלדי-ר יהודה אריה ססתשנה
ברעסלייא הרט'ז ,עלהי-אע~ב).
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ויהי היום אחר עשרים ותשע שנים ואני כנן שנעים בימי הוקנים הגיע
לאוני נקרי,כי סעלתו נווא ענף ועשה פרי,בעייון לשון הקורש לפעלה
לסעלה ער אשר לעשות הפלהן חמר איןערוךליופיו ,נו אסף נרוכ כל
כפלעגין בסלות שונות עדכי סראה הרר לשק וה בחכסתו ,רוב עשרו
ויקר תפארת 3רולתו .והנה אם לא אשסיע עוד קול שירים ושירות ספני
הוקנה ,אחר 4נלותי היתהלי עדנה .ותהי עלי יר רוח וסרה להללו .ווה
אופר לו:
י
נפוש ננן יתוש ודררר דעת היה לכל עמש קצר יריס
וכם נני עטו ככלעצ'לברלן ישוח
טכמא טקום יושכ יחשלים
ער כא ולו הרכה נכורת כח דגפון פשוב*ח שר נקריתים
רב ח*ןונמ*ע ח*יכעץ?ליהמים בשפו וחותפו נתב*ת ניח
הסלות רב ח*ן ונם*ע ח'י הם רפים לשם הסחבר ולשם ספרו שהם נטע
רצפן,חי רמו לשסו יוחנן ום5ת חן רסו לפפר תבת נח - .תב'ת נ"ח היא שס
סםר נרול (ערך סלין על  1658דפים) אשר הרפיס בשנת שנ"ג בויניציאה
()מןז)0 444ז 444וגדפס בו 0ריע'ס שיר בשכח הסחבר דגסצא גם בריואן
ס"  .63נם השיר הוה העתיק בשבילי החכם ווייקערט סן ר~פר ררקר
בטציאות דג*ל ואכנימו בהערתי:
 06מן ס6ר כ 5מין מעולס מין "רס י5ור"סס נרנורו:

נ" 0ו) נדנוריס 5סין ענייס ס*ס 5פון קו7ם למנחרו:
סו,ס נקעל ,ס "עח י,ס כי סו 6נחיל סכ 5וקסולו:
רנור נחוך חטר עלי 1נור פנור 5כל פנור ונס פרו:
נלוס וסר5וס ורונ ספלות סעס וליר ס6ל ומפנרו:
נל3ל ור6ס ח 53כלין (ונלכיעע סלוו) מקרש ו6ת סנרו:
רניס נ(י סוניס ו(ססניס יועו ררכי סו* (ירו:
ל*
גפעס נקול ס"ס ננ 6ס5ח 7ק מלק 14ע6ל**ן עשל 17ר:1
6חר 6סר נחר פפוח פסרמ"יר ונס תפין ענן 6ולו:
נ5ס .יקור מ5ס ועפעיס פולפ עגף עלי נחוך קפלו:
ם "561סיו  561נרו:
חנס 5כ 5סנ 0משן סונ"56 0י
(גסף וכ"5סף וסן יקף ע 5כל
קגי נקילויו:
( 6רון "גופ חרון פז רנ 5כל עקוק ננ'"ורו:
סר6ס (סינ (6ס וססס6ס ע 5כי "עת ספלי 6נחנורו:
ו 6פס נרנורו:
75לוס "סר יורום נקוף ניאש(ןם6 )55וסייו
בחיי ידצרה כתב ר.ושתבר שחבר שיר אע בהיותו ח0ש עשרה שנה היא
שנת שטיו שש שנש לפני ר)ץפסת המפר כסו בשירו בס' נמע נפן .על שני
חכסי לשון הקרש אלה ניח'נ סעש הרבור בח.א.

"פי

בנ:נ"ייי
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ח" מעי"ה

עא'שיחת רוג
כי ה  -עשירו
הא
ת
ע
נ
נ
כ
גראש
א
ט
*
ו
נ
ל
ו
ד
נ
ה
פ
כ
ח
כסדת טדש
פלא וועא פופלא ניוח דעת.
ופכתכגא.מלדו.

קמ*

נט נאר חפרוה שרימ )1ורפה נדיני העם שלום רנ.
כטה סעלות מובות לטקום על אשר החייני וקייסני ולעת זקנה זכני

ל1ותנ נכרי נן נתי
י לי כנן  -אשר סאז נפפר החפיד החכם חתני
ק
י
ז"ל כחיקי נרלתי ורפמתי אותו --יקר רוח איש תנונה כהיר יוצרהכתנפי
סקחרלו אשר טאז הכרתירו דכקתי בו לאהכה כי כה סשפפי כל היטים
לה' באב את בן ירצה בחהנו וווא יההה לו
אוהב ההורה ו4סריה
ו
ח
לנן יחרו ירננו וישס
ת
ל
פ
י
כ
ס
ו
ה
ב
ו
ט
ה
ל
ו
פ
כ
.
'
ה
3
חשנת
ו
ז
ל
ע
י
ם
נ
ט
א
י
העת חננו אותי נחפרם פעלותיכם סאגיתכפ היקיה והספולאה ר,יתהלי
כרו 3פנינים ונלי יקר כאשר 3שפתי דעת הוריעוני רנפיק סיניה קירנה
ליקר תפארתנם 3אסת שסח שטחוני כי שסעתי את שמעם וזציל אניהם
ס-כ ואכנרה תפיד כאשך יעשה הכחורנכרי היקר להיות להם ענר וסשרת
צעיר להסנות כשאר נשרם .יחי לננכם לער וגםלי לבנ כמוכם לא נופל
אנכי להתאוות לעשות רבר יכשר נעיניהם 3כל אשר יהיה שמה הרוח
רוח רצון טלפנים עלי ועל פועל ירי יצווני* ואני תפלה לאלהי השמיס
יצליח ירוסם וינשא טצנכם כליסי עולם ל3רכה נקרנ הארץ.
ויניציאני סרר השרת לשרת כקרש*) השצ-ט.
יאיט.

וייתי

קפא.

להח-ר גרוטון כק נילנ )1ששלח לו ד' לשונות.
ננון הונסות יקנה כנן יקיר שלום.
!) כני באר חפרוה שרים ,אולי רטז לשס סשפחה באר; כי
בדיואן  410נסצא שהר*ליןוצונת כטר שבתי בכם .דור ב א ר ו*לעם ס'רישיטה
בת כ'0סהרכי כאו" .יהורה פונטי טקודלו הנזכרלריאה חסיו שלר
,יצחק יעקב נכד ריא*ם לא נורעלי ססקום אחר .חתנוי
'יעקכבי' ק4גיטוס
ב
י*ל נפטר ל~ל ד? ראח תטו שוט (דיואן .)816
'דלף רג
השרת לשרת בקדש,לא נאא פ1ק ה מומ ק
ץס
מדשרי%ר בפר חטה ~אמית מ גו )4וט 4לל מףישר
4צת
המת 4ה יט) ה ק  "1ההג
4חז
ה חה
ג 4סאן תא ר טקק בר י %ב"שח תגר
פף 9אן  .1בתטק אשר לפף כמב נששלח לר בי
15טיה ע ה%מ
וצראה צל ששלחלי.
דאלה אען ,אצאכר

בין

אים
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היפנת מסרך עסי מהסר לאנרהם עםסלאכי עליון ,כי ועא האכילם
שלש לשוטת ואתה שלתת לי ארבעה פהם .העלי לחן מלכר התשורה
בעצם; בראותי כי ז:רתני אתך ואותי לא השלכת אחרי נוך כאשר עשו
לי כפה וכפה אחרים אשר חן וככיד נתתי להם .ועל לשינותיך לשוני

"הנה צדקך.
לא שסעהי בלתי וךוםנסיעתך מע*וירו)1ומשכנךכגוויציאהואתשיכ
כי העלית בקרש ור*מקום מקים 0קנה תורה והאנשים נככדי ארץ .א0נ6
ירא אנכי סן תשכח את הרברים לרבר בם כפשפפ איש איטליאה*)סיף
סיף ארץ 0ולרתך ,לכן אחוז בזה ונם פוה אל תנח ,ובעקר ביןתכין יסור
הלמודים כי אחדים הטונ

ה0כתב ככר עלי מפני הזקנה ופשא הלימור אשר על
לא יתנוני השכ רוחי ואנשי העיר פאשר נסנו על הבית כקוצים
בעיני ,ככן תקבל רצוני ואם לא אגרותיכי ככל ושקים אשר תזכור את
שסי כנפשי אכוא אליך וברכתיךבחיים ושלום.
ויניציאה .מנחת מדחשת קרננף) השצ-פ :.נאנ את בן ירצה לכ-ת
שכ0י

נ 1.יא"ט.

קפב*

אלה הננים נרלתי ור00תי מתל0ור* (כשכבר כךהיו לי בכל ליטור

חו,ן מההלכה*.

החכם*) ר-ע סיקייו .סהר.ר )5אכרהם לו0כרווו זיל .הסץ )6טנחם
עובריהז-ל .סתחירל) ע~רא אלחרב כקפשתו .החיו*) ליאון אזולה היו ם
 )1פע .וירו ,סעיר ויוו
באיטליאה.
יה.
/א
וי
טל
6ט
 )1ריל שישכח לשון וסרע אי
 )5ויקרא (כ .ז').
*) ראה סי' פ-ז.1 ,
 )5ראה ס.ן סאד ן
 )6סנהם עיבדיה נפטר ר' תפוו שפ-ט כן פ-ט שנים (דיוא,384 ,
ל-א  ,)58ואהיו יעקכ עוכריה נפטר י*ו א*ל ש"ץ לל שנותיו (ריואן שם)
וכסי'  123נסצא שיר לנשואי ,אוריאל מ"ם 3הרים יוסף) סלרוקה עם רחל סבני
ע וב רי ה ססיניגא4ה נרפס עם סוניטי נוצרף או 4ד,יתה רחל ססשפחה ע.
) כק ט ש תו ,אולי 1הל כנערותו ,מכר בשו.ת פים רבים ףא וכשו.ה
י
דכר שסואל י.ט ום' (סה*א  :2עחטח6ש41נ) חותם כיחר עם ש"ח ב' נחסיה
מרוואל ועם פשה כן פררכי זכות( -כא ג~יפפאק .)169 *46
 )8ליאון אוולה רצא כנראה בן ף נרשוו אזולה כ*ץ הנוכר כסי'
על כל פנים רצא קיובו ,כפ" רךהץ כתכ סררכיבן ריא*ם לדודו פשה 'תשוכתו
סנשיאי אזולה שסעט' ואין ספק שבאותה תשובה 0שנת שסיה היתה כשורה

יא

9ס1

באטבורנו ,הרוסאז) מהר"ר יוס.ף חמיץ תלטיד טונהק.
ברוך לוצאטו בסאדווה ,טהד-רט) יצחק פאדונאן כיומ.א כשימושה של
כובה שבני נשיאי אוולה ברעתםלהיותתלסירי ייא-םואולי היה ליאוןליץרה)
ונולל )2הה'

ה )1ן
הנ-ל בתוכם (ראה שםד"י
ראה אורותיו
1451
.
1
2
ספר
א
י
ח
ס
5וב);
בן רור אשי ה~יא לאור
אליעזר אשכנזי בקוב'ן טעם זקנים (פראנקפורט א.ם תרטץ) לא חברו ריא-ס
לתלסעו רייוסף חסיץ כאשר כתוב שם צרגדא כיאם לתלסזו ף רוד
פנ צ -כסי שסהאה  09הסאסר ובט שנאסרבפיוש בח"עידה
יץורא)
ונעלם סליבאווימש  108שר*י חסיץדיא ר' יוסף רוסי דווסא בשב*ל
"
י
ס
מ
כי :צד  108סהה ושפר הספריפ שנסצאו נהם הסכסות הקרמות ושעים
סריא-ם וביניו7ם סזכיר .בליל חסיץ ר' יושף רוסי רוופא תלסירו' ראהעור שם
,90וצר ( 1)15בליל חסיץעג פיישעיה  4ב"ד) וסלת הסיץ רוסו לשם הסחכר
ואין
לסיסן השאלה .שטיינשניידשי  4211. 5898הרשים את המחכר רג'ל
ואסר שסרויססת ד~ספר ליל חסץ לא נורע סאוסה ,נם סורטארה לא הוכיר
כלל ספר הנ'ל ,אסנם סהריואן "ט להוכיח שנדפסאיזה ספר טיוסף חשץכי בס"
 364כתב ריא-ם :כריטראטו דעזלפיר החשיב כדוש*ר יוסף חסיץ דווסאיציו
נ ר פ ם ע.כ .לפי השערה קרובה נדפס תסונת (ריטיאשו) .וסף הנ'ל בחבורו
שנרפם ,ועור נסצא כדיואן סי'  :405על ס'ק ילר בן נ' שנים וחצי סהדופא
סרור*י חסיץ יצ' 1נקכר לעוסת זקנו בן ק-ד שנה .כסוףכ-י אחד (.אא445. 14
1שאו]16חב )667, 3 )2נסצאו רוברים האלה :שרי ליה סרק :לם' שמחליף
תורה בפלוטופיה ואם על אמיתית נאסר על זאת ודאי לא נאסר והסשכיליכין
יצילנו סשניאות אטן כי-ר ,אני יוסף חסיין קניתי זה דספר וכתכתי הרברים
אלו סכעש שעלה ל *אות דבריפ כאלו כתובים על ספר ה' ישיח
דרכנו (ר"ז שעכטער)(14.ן) .יאה שד חיי יד1רה (כם' בחינת הקכלה סיש.ר
צר 1ן ;%ריגער .)267
]0228110
תרפם ססנו
 )1ריא דגישם בסחשא  36תחת 110טטטנוט8
שיר
בם' !)0ח)181]0!10ל ())(]1נש סן ר' עסנואל פורטו (שנת תכ"ט)
.
.
שס אביו ושם אשתו אנו לסריס סריואן  :406-407לחתן  .כרוך כן
הסשאר כה-ר סשה לוצאסו עם פ' פיאסיפה בת הנשגב כם' רפאל תזקיהפורלי,
אסו ס' גייאסילה אשת כם' סשה ללצאטו נפטרה י-ח א"ר ש"ן (ריואן )379
ו-יאמנטו אם אכיו נפטרה שושן פורים שעץ (שם  )294ראה קצ-נ.10 ,
 )3כסקום סארונאן צ.ל פאדוואן הנקרא בם' נלות ידץרר( .ראה קל"כ,
"לת רוב הסחבר' ויוא בלי
 )4יצחק פא ר11א נו ששריצק סים ל
טפק ר'יצחק בן ם12ה פאדוחה 4השר נבחר בשנת ת"י לרב ברוסא (כעילינר
 .האה רןשב .בריואן  854נסצאה סצבת *בילה אשת בם'
(., 55ן , 2ןן)
אליעור פאדוון (פפאדווה) ד,4

י)

יעער

ס:ים

וה.

יבי

איט"י

ייי

תזדה .סוצ*ד') נניטין בבלי בפיסא .טהח,וצ) אברהם קאלים'מ נפסוק
דקדוקוירש ניצרי .הח*ו*) פשה סריוים בנערותו .הח*ר )4שלסה חי
סרוול כ' שנים כליסוד הלכה .הת-ר )6אכרהם כוכנ פפיראןנכון ופיא.פה.
הח"ר*) יצחקקיניאן .החירי) אברהם כילגיארו.
*) לא סצאתי ש0נ ב10יס אחר.
 )2לא 13רע סי הוא ,אסנס בזפן ריא'ם מי בויניציאה ברוך בן שסחה
קאליסני אשר דגציא לאורס
 .סקף8י ומ לר' אליעור אשכנזי (ויניציאה שם4ג
.
ס
ראה  4980, 2וש )42וכתב נס שני רי-4סות ביאש תורת סשה אלשיך
ב' סחות שנה אתרזמן רג" 5נפטר
הנרפס שם בשנת שסרא (א*ח 40ש*
בויניציאה שסחהבן אברםקאליסני (תגץ  ;428. 2696 ;846סחוא  )9וסבנ.
רורו של ריא-ם היו אבההם שמחה (נפטר שע*ה) ,קלוני10ם בר' שסחה(שפ*ר).
שמחה בר .לוניסוס (ש)מע) שנשה בר .ושמחה הע-ח) אשר היו כנראה
סכבדיו כי רצא כתב הטורים אשר חק(ך בני סשפחתם על סצבותיהם (לוחהן
אבנים  .)17, 18* 18, 179בריואן  249נסצאה ס'ק נער (אביהם) בכ' ייצשע
שסרשק קאליסאני (ח.י חשון (ךב'ן חי== ש'ע) .ישסחה בר.יוניסו
ם קאויסני
לקח לו לאשה שרה בת רן אברהם בר שסחהב .ארר שרו (דיואן )126
ואולי היה אברהם שלנ :בנו ונ(ךא בשם אבי אסו.
*) סורסארה (סח.א  )66סבי4ע סשרת רבר שסואל ,אגל סצאתי
י
שש נם בם .פסקי ריקאנטי האחרונים0יוורנא תקפינ) בשאלה כ-דוו-ל הה:תמיס
שם :בני הישיבה הכללית שבויניציאה רשזתמים בשם כלם עששק כ .אלול
 ,שלסה חי בן לא.א וגאון כסודייר נחמיה
ה' תלשר ,יעקב בכסשר סשהר.זיי
סארחל ,סשה בן הישיש הח*ר יעקב טרויש .בשנת שסיח היה
לריא-ם בית פפר בבית טריוים %י טובא 1219ן .ז) .)420קינהעל סות רורי
דוזכם השלס כסדויר יעקב טריוים דל באננףנד .שנתשנ( 14דיואן  .)177שיר
בנשואי סנשה בן הקצין כם' שסחה טרות עם אסתר בת כסר נפתלי כיק (שם
33ן) .על סשפחת טריוש ראה118 1.ן )פ6ם65ז6חנ,יי.8)5
*ן רוב ליב סארוול (ראה הערה הקודסת,
 )4יצא בן רוב נחמיה ב
סבני סשפחה ספוארה  %נזכרו ושלשה בריואן של המחבי .סי' 118, %13
אברהם סר11אל 128 ;1יעקב בכ*ם נחסיה לבית טרוואל יצץ מקולונייא; 327
בסות רגאון סהר*ר ליב ם( .עכרי ואיטלקי) .ראה על ראחיון חוקא..
 )6שס כוכב דיא בלשק איפלקי סטילה 1ןןפ 51אכל לא ידעתי סי
דשא אברהם כוכב שלנק בם6ת נבון 1פואיסה סהללו שיצאסוכתר בחכמות
חצ:ניות ופשורר בלשון איטלקי ואלידיא ד1שכם אכרד~ם סטילה דגוכר בסי* קע'ו
אשר רר בפארווה אבל סקום סולדתו או סושבו למנים תה העיר האיטלקית
פיראן .כנראה דר לערך שנת ת* בויניציאה וע* :לא רשם הסחברסרי
ם סושבו.
 )6על כני קוניאן ראה ס" כזט.1 ,
.158
 )7פסק ססנו וסיוסף סיל -בכא קויפסאנן ,51
על סשפחת בני

*יר

בל:רארו ,ראה קסיח.1 .
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קפג').
רנת שנעה לה נפשי הלענ הרננים הנוז לנאוניס טאת קהלות עיר
ויניציאה הזאת להנזות נעליהם בעיניהם טכטה שנים ורגה ,והם הדיוטות
כשם פרנסים וטפונים וכל סנסת סניהם תטיר להשפיל כח התורהולהסיר
טאת החכטים לנדור פרץ נהוראה ואף על אסור וסותי כשר או פסול,
לאשד קנאת ה' צבאות ותודתו עזייה אותט לטנרד  .ונכן
י
נ
ח
נ
א
הבאים על החתום מקנלים עלינו סעתה וטעכשיו נשח-ד ע-ד החכמים
והרננים וכל הנשנעים נאטת ללי שום ערמה ושיור שנעולפ שטהעפ הוה
וער חטשה שנים רצופים תהי החלהנינותינו להיות לאחרים ונאנורה אחת
ננר כל מי שיהיה ססעש מעמד או פרנפים מאיח קהלה שתהיה אוטנילן
ער(ךם לוסיר ממורי וצזורה וצום כח ורשות להחרים ולנרות או לק ..
וליפול אותו לעצטו או סה שויהיה בנזוי תומשי התורה נאופן זה היום
ושום עת ווטן.ששניס טסנו יסררולראזוער יחר כלנו יתחיינ כל אחרטפנו
לשטוע ולנוא לפעם המנכלוכל םה שיוט:ם ע'פ הרובנהיו כלנו פחוייבים
ולעשות נין שיויה נו קום עשה בין שיהיה בו שב ואל תעשה
לשטוי
נשח'ר רג4ל וכנ-ל נלי שום ערעור ומוקשקי) וה' יהיה עטנו לטצוא טאתו
פשפפ וצרקה לכל עטו כי זו היא כונתנו לא לכנור עצמנו כי אם להקים
רנל תורתו לננורו ויקר הפארת נדולהו.

..

.

קפד.

חתטהי החת קנוץ איש עני ויריו כרותות.
העני הוה יריו לא רנ לו ולכן עזר טצרותיו תהיו תחת קנוץ שהיו
לו שש נטת רנית ננות עשו חיל כיולרה לעני הלז וכל העוזרו למצוא
להפ עזר כננדן אלהי אנררם יהיה נעזרו נו יאטר (מנתנ אימלק.).

קפה.

י

פ.פא .לנן כטו אנרהם סילאה,)8
נרולה תורה פן הטצנה וטן רומלכותכי אלה כתרים הפ אשר טמאת
מולידיו יבאו וטזולתו נטשך הורע לכך נוצר ,וריזורה נקנית נזוך השכל
 )1המכמה נכתבה אתת שעץ או אחריה כי בדיואןיש שני סכתבים
1
זי
נפקאעטית הדבניםכי חח העשירים נשכה
על ענין זה ,בסי' :61-62
ועל השנות הלו' פעסים הדבר ה!'
בה שנת השלד ,ובס"  :286רומרת רובני
שנת השעיו טה שהיה שנת השרר .וראחלתו :לרבנים כקוץ סונד.
) ופוקפוק ,כתצ
י
י
ש
ב
ע סשן ושעא בשם
א
ל
ו
י)אברהם סולאה ,ללס*פהפתש ,50ני
סיסה דק חכם אחד ס אאףזיט*אה וחא אבתא נלשה בלעהו(מיא

ש

יי4

"3

והתכונה עצמית וסלא חפנים עסל וראות רוח נינה אדם כי יתמיר כאוהל
וכאשר לואת ולזאת יוכה ווחי וצא יודה ויודוהו אווו ונואת יתהלל
המתהלל השכל .ירוע הלא וה נדצר סעם דומוצכיל -ומכין הסעולה כפר
משה נן המפואר ונעלה כוףר אנרהם טולאא כשתים יעופף להתרומם
ולהתנשא על כני נילו ,האחת סנועו נוע אנוצי שם היחס ווטעלה אכ
וזקן קצין נשנכ הפרופם כמו' סשה שליפה וכל טשפחתו נריכ*ם ושועים
יר עני ואכיון יחזיקו יראי ה' וחושבי שם עבריו החכסים ותופשי התורח

גץ פורח עולה
ננצוורענשבפשתעירויםינוכרשטםשוורכהפתוד שערים ,והשנית מבינתו אכי
ברוח דעת וחכטה ויושב באמות של הלכה
ואגדה וככל אשר ירעתיו זה כפה שנים ראיתי סיפן פוב נלמורו להרנות
פרי תכוגה ותלטיד המחכים אתרבו .וועה נא ערכתי משספ לשם. ..
כי מוכ להררו ולפארו ולתת לראשו עטרת פו להיות לאות לרכים מחוץ
על רוח נכון אשר כקרנו ,ונכן אנוור אימר ויקם  6שמהיום והלאה כל

וירא

ך
ב
;
ג
:
ן
.
י
ב
:
:
ן
מ
'
ל
:י2
ל
ד
ג
2
זה ד
ר
ו
ו
י
ר
כי
כי

רסככר את
יהיה סכובד מהבריות ,והנם
חכמים נמנה
ישפל אנשיםוועיר אנפיןעניתי ראשונהיעןמימי תורתי שתהכקיל ה-רא
בעלמא ,אילייבאי על החתום לקיים רכרי ומני ופנהון 'תקלם תפארת
נרולת הנזכר ונם הוא חכם ויכיא טוכ לא ימיש מפר התורה מפיו הפוך
בה ור,פוך כה ויומף לקח יחכמו חכמינו וכינת נכונים לא נסתר ועלכן תרב
נרולתו וימוב ויורה צרק וסשפמ ומישרים ער אשר לא יכנףעיר מורנוי)
ותנלה ותראה מלכותו עלינו מהרה אמן.
חתימה תהת הג.ל.
צלוחת של פליימון כריחו טרף הריחו כייאת ה' וראשית הכמה
הצמעתי היות הבחור רוששכיל וצוכר וראוי לכבור תפארת אשר נתן
לו ומעיר עליו רבו ,לואת אני לככור ה' עתה כאתי לקיים את רבריו
ולתת עליו כהיום ברכה נרכת שמים מעל החכםיתקרי ככל האמור יתחספ
לבבו וכליותיו ישתונן ככל יום כהאטין כפחכי יתמיר בליפורים ער אשר
יורה רעה ויבין שמועה נישראל וינרך עמו כשלים.
כ-ר מחוקק אנוש רו יא-ם הרצנה פה ויניצ.אה,
---;חי
י רצא אברד:ם שלנו או קרובו ולמטה נזכרו שני סשה ס-סה .רואשון רעא
אברהם
א
ע
ר
אשר
ו
נ
ב
נכתר
אשר
בכתר
החכם
לפנינו.
והשני
אגי
 )1ע-פ הכתוב ישעיה ז' כ' ולא יכנף עוו -סוריך וו:יו עיניך רואות את
מוריך (ועיין ברש" שם).

אני
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קמך*
נ
צרות לני ואנחותי רכו סש
ערות ראשי

סחול ים ס  -ערות ראשי
סככנים פצוקותי
ר
ת
ו
י
ארם
סשא
ל
ו
כ
י
לישא
סמה שחא
כתכ הקאנרייחאי) שאין
שקול חוץ סוצסלה ווש4ה כיעוגיתי ענרו ראשי כטשא כנד יככוז מסני)
ואינייכי
ל לפכיל אותפ ואפשר זטרה 2לך אל נסלה עצל*) ,שהעצל אינו
ייצה סשא אדם קל והיא נושאת יותר סהאששר.

קפוז*

נכזים בכל טכל -נעררי רעת יחס וכנוד זהב ורכיש
אלה שתו נש  -סים פיהם ולשונם תהלך עד אוץכיש.

קפח.

על סה שעלהעל רעת ססוני ק-ק פירארה יצץ שלא תזכו אתם
יהירים שכאתם לרור שם סויניציאה כסה שהם סרויחים שנה נשנה סן
ר~טפות*) שיתנו 5שכירים בשכירות וסהם פורעיפ ספש וצרקות,כיון שאתם
לא הייתם שם כשו~ציא הקהל כקרן הסטות*) האלה  -ככר אמרתי שאין
רצוני לכתונ כזה ררך פסק אלא אכרר לך לנר רסו תוכן הרכר לפע*ר
ן עם הק.ק על זה ,אשר האמנתי כי
למען תוכלו למעין בכאכםליי
לא יטנעו עצסם טלירר לדין עמכם נס-טספ קהל עם יחיר כספורש
נם .מ-פ )6חלק ז' ויקונ רוין את ההר .כל דיגי הכא לעיר אחרת נסרעון
הססים ווצצאות עסהם ,יוצא לט כנורע סהסשנה רכתונות :)6כטה יהא
 )1הקאנדייחא שךל הקאנדיוטי כנראה דשא יש"ר פקגד'אה.
 )1תהלים ליח זץ.
*) טשלי  .1ר.
*) הטטות ,צךל רונווז .ראה תרי 14 :103יש בירי פסק כ*י שעשה
' חוקיה פינצי הרב בפייארה ,ראה מי .קיא  )1בענין החנות שהקק גפזאדה
1י
לאמור על רוממם *ננס בגכול רשעח~נךם ורבני ויניציאה ענרוה עפרה לראשם'
שם צר  :[47והואף
 .יצחקנרשו,ן הראשון שבקדושה החתוס בנזירה שעשו
רבני וינקניאה מד הבאים להעיג גביל רעיהם בשי החנויות כם.ש בשו'ת
סריים ריקנאטי האחרון .נם אמ~נ קאססעל דבר על ענין זה במאמרו דעדול
על דברי יסי הירץריס באנציקלאפעריע . 160,ק 7,ע ז61טזל 4טתא 6ש])8
. 8מ והיכם שטיינשניירעי בהטוכיר כרך ו' צד  87מביא טנדג אחה

הדוסה לעניננו.
 )6בכך ס.ם רית סשר סקח וססכר הץוא הפפר הירוע פרב האי נאק
שנדפס כויניציאה שנת שס4ב.
 )6צ 5.ב,ב פ-א ס*ה.
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נעיר ההא נהק כאנשי העי "נ וצדש פלט~ן הוה נראהוציר ,צאחר נדק
כאנשי העיר רשל נכל רנר הןלפונ הן לטפנ ולא פלנינן דנורא וכל מה
שחלקו הטוסקים ונננה עליו כרך נדול של ספר מ*ס אינו אלא נוולך
.לנור או להשתקע ומיויא הטרצייב ספוןוכיוצא אבל לא נמצאמי שהולק
נין הרוהה נעשית קורם שיכא או אהיכ*
א
ו
ה
ם
י
ס
ס
וזה יען כל פה שנשאו ונתט
ם
י
ק
ס
ו
פ
ה
פכין
בפרעון
שרצו
לעשעת פחיצה
שותמיםכי כן המשנה עצטה מתחילומרקי) השותפין
וכ' ער כופין אותו לנטת בית שער ט' ופשם אטר' כמה יהיהנעירויהא
נרון וכו' ונ'י פ' קוח מי שפםרו המלך פפסלפרו סשוחף שנקש מטוכס
ע*ש והרב בם'ם כל ספרו ערע נפרם
נ' פוציא הכל פבין שותפין
יעו'ש.א'כ נכא זה לרור שם טשתתףבח*
עפר 6עם נל ההכנפות וההוצאות
שמוצא אז כנני העיר כלום 'עלה על הרעת שכל הכא ועמר יעשה
חשכון הקהל עפו פעם בפעם פה הם ההכנטת וההוצאית שקרפו לו
נפשפם שנים הסשתתפש היום ופמילין כך וכך כל אחר לכיס השיתעש?
אלא וראי נרון כאנשי העיר ושותף עפהם כסי פצכ הקהל נאותה שעה.
נס אלו נשעת פרעוים )5נשתתפו ווט נם בתועלת הוהכינתחייכו
לפרוע לכרהסךשמוציאהקהלעתה ,ולפי זה ווהלוםלחלקחילוקוהלענייס
בשעת וצצאת הפפות [הוצות]והעוצירו אח-כופורעים עתה מכיסן ולא יותר,
ועיין תשיכת חראיש ז'ל כללוי פיפן וי פלבר שהקרן ככר חור
ל:יסמי שוצציא לפי וצשסע ווהריוח וירוע שיש בזה הלכה לפעשה סק*ק
ויניציאה שוצציא אלפיםנננרי פטוי כסשת לפושב השרים הכאים ואינם
סנכים סכסה וכסה שכאו לדור אחינ סאותו השכירות וכן מכתי הפמבחיים
וטהבארות ושאר רנרים שוץציאו הקרפתים לתועלת הכ~.
י
ו
וגרולה מוו לוכ?תס שפסק הרינ-וצ מי תע*ז וע-ם תש וצשמאז.ל
סי' תשע-ו שהכא לרור נעיר אינו חיינ לפרוע נחונ שקרם לכיאתו כי
למה יפרע מה שלא לוה וכ' עיש.
ולא נסצא פי שיאמר שלא
ה
צ
ו
י
ת
ל
ע
ו
ת
ט
ושוכן לפי שלא רצציא
כו כי כמה שנכנס עתה לפרוע ולשאת נעול עפהם נעשה שותף כיישוכ
העיר והנאות ותועלות שהכינו לפפרע.
ובנריר אלו שכאו פרעו לוצצאות שערי הקיש* )'1שההציאו מי
'טנה קורס נ1אס ונסצאו כופין אותן לא לננותנית שעד ?הופה אלא לפה
ש:כר כנו מה שלא היו חיינים ,וכן שפעתי מהקאשאקומנ' )4שיש
) ב.ב פיא.
י
)?.

טרעו,ט

לל פ"מ4

') שערי הקיסו.1 ,ל השאת דקהל ככמ1ש'מץס'1ףס0(1אטה()4
קאשאקוסני צ'ל קאשא קשמ (==שחטהסנ)  ))858כית
הע ר ה ,כךאה כון 141עמ העיר אשר לא 0כל ישראל הטה.
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להם רין כרור שפפורים ,ולא יהנו ממה שלא נפצא שום פוםק שנסלקם?
מלכד שהסכרא נותנת וסנהג בל הקהלות שכישראל כד הואיא.ן
סחסיר ראיות אחרות אלא רצית* אלא להזכיר
להחכיר כמלין.
(שני סכתכים כלשון איפלקי).

ויא

קפט*
אנשי מיפת

הטה שלום :לצפת תוכ,ב,

סאשר פעולה הצדק זה שמה לא יקראו לה רק כהתמרה וקניין על
משמרתנו נעטור כל השנה כלה לקכץ יד על יד היווזר האפשר להעלות

נרכה למעלותיכם מרי שנה נשנה כאשר עשינו ער רגהן וזה הדכר והסך
הטאוסף שגה זו ארכעים דוקאטי לחש ,שניה כ' כל הרוקא") טמכע
ויניציאה ,מסרני אותם ליר האלוף החכם ונעלה כטודר ר"ש טסעור נ"י)
ירענז בררכו ררך צרק לברכה יגיעםלירכם בפח ,יהיו לרצון לפניכם באשר
הטה ואחרי חלוקתם כראוי כי וה חפצנו יוריענו קכלתם ,ווזתקכלצלותכין
ובעותכון כער קה6ת זה קרם אכונא רכשרויאי) להספיק כירני לעשית
כזאת וכזאת ער אשר לא יצמרכו עם ישראלזה לזה יאכלו שם ססרי
כ-
הארץ תכנה ותכונן אמן.
1יניציאה שצ.פ') .שנ'
ליר חשוכים וטוכיס
.חלק כחלק יאכ-6
אחינו אנשי שלומינו ק'ק איפאליאני ועליהם גרוליהם חבריהם אשר בצפת
תונ'נ.

י*

ראה נל איש ונכי-נתה חבש
פרה כלה זכת חלכ ורכש.)6

סרה זנת חלב מתבן ,תרוש
אכן היום נראה רכר חרוש
 --- )1לחש' שניה ב' נל הדוקאיז צ'ל להשובק] שלסי ןאו שקורין כ'
כל הרוקאנסן ,ר.ל דדוקאפי דגל כל אחד ואחר בערך שניס שקורי.
 )1דיא ר' שסואל ססעור סרבניזיניציאה (הנ-י צד ~3ה ,י
'י-ב ונזכר
:ס  ,203סי קצ.ג).
ש) דבשרויא ,שהל דבשסיא.
*) 'סנ' חלק כחלק יאכלוהיא שנת שסע ,חסנסיותר כךוכ לאסתליגיה
פ ר והוא פר 'סופשים (דברים יח ח') .ואולי נרסז בפסוק זה קפרט והפרשה
יחר,
4 )5א סצאתי פתיון החירה.
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מצא.

נאו לפנינו חים הקצינים כ*ם ננימין באלרוו') וכים יוודה רשמכונה
ליאו די צירוי )8וכ*פ פתתיה כהן תסרי*) נבחרים מקץ בהיכ קאנפון')

על בנין ותען כה'כ הנע ואלו פצד אחד  -והיקר כיס יקותיאל הסכונה
קונפיע כהן פורם בכיפ אברהפ דל )6לצד שני ושניהפ יחד שאלו לפנינו
להיות יצונפלהאייך פקום נורכבקניית חלקביתהיה פכיםנתן פקארפילדף)
אם אח'ז כפי הדין יהיה פותר לו ולאשר יבאו לרור שם פכחו ,לדור
ולהשתפש ולשכב בכל הפקופות החם פאהר שויהיו על חלק בהיכ דג'ל

או לא.

י
ואנהנו אהרי העיון כפי סוסרים ופפרים ראינו כי אין שוםאיפי
כדבר ופותר נפור וצא לכל אדם לרור ולהשתפש ולשככ ולעשות כרצונו
בבית כ*פקונפייו רג*לבלי שום חשש ואפור בעולפ ולהפקת רצון השואלים
וג-ל ולוכר ער כתכנו וחתפנו היום יום ר כ*ר אלול שצימ פה ויניציאה.
לידר .פאיר פיפטו שפירימי  -ליר רי יוחנן לוי  -ליר ליכ
ארופ רילפוניקילו .ליר ר'א פדמז) נחלת ברכות וזבח פפח[?].
 )1בר,ואן סה ( 277ל'א  )111גפצאה טצבת אשת כסד במסין בריוסף
באלרוו סשנת שעיו ובל*א  112סצבת בניסין בר יוסף באלדוו אבל סשגת
שצ'ו והכתב דגוכחי נכתב שצ-ט ,עיכ נראהלי שבניסין שלנו הזא נגיסין בר
ידצשע באלרוו ורצא דגובר בריואן סי' נ'ט (בנישואי כמר בנ'סין בר ירצשע
באלוו) ובסקום באלוו צול באלדוו .בני סשפחה וו נוכרים עור שם 67
(אם יוקש בר יוסף)( 248 ,יוסף בן בניטין נפטר בן טיו שנה ערב שבועון
עלסה בטרב שנים אשת כס.
שלרם)( 347. ,אברד~ם בר
357
סררכי בר יומף)( 368 ,סרדבי בר יהושע יט בסלו שמקת) ראה 4א בהספונח.
) אולי רצארוז,ר ירצרוה ציריוי שנפטריום רמ טט שבטרית (ל-א .)62
י
א
ר
ק
נ
ת
כ
ו
נ
באיטלקי  ,](8*010שנים בשם האחרק
בלהש .54
*) תסרי
( 108ראה נם לסעלה סיע  ,)2שיר לנישואי ,רשזלסיר היקר בם .יומף כהן
תסרי עם ס' ייטלין בת כסדר .יעקב להנאטי הרר נסצא בדיואן .132
 )4קאנטון ח10מב 42רצא שם בה'ב ישן בויניציאה ורק בית הכנסת
דגרול אשר לאשכנוים קרום  6בזסן (. 11 288ש]", 420עב.)50
 )6פשפחהספואיה אבל שם ר .יקותיאל הסכונה קונסחן (0ןן5)8חסנ))
לא סצאתי בסקום אחר .ראה הסאסר
פשפחת ראפופורט בס' רעת קדוש-ם
צר  .185-181וס' העורבים ובני יונה סברסולי (רערעלהיים התר'א).
*) אנשים ונשים ססשפחת סקארסילה 8ןשהשזפם 5נזכרים בריואן בסי'
( 348ל.א  ,411 ,409 ,891 ,872 ,356 ,)182אבלנתן הניל אין ביניהס.
ז) לא ירעתי לכונם.

יו",

מור"

ש

77ו
יוטיא תחת
שחל בערנ שבת.

ססק ר'

קצב.

שחק פארואן') ע-ר אמירת במה פרליקין י-ט

החפץ נמחלוקת ורותות סננרות לשלום
שם ה' נקרא בם ,יהמוויצעקו על כל השתנות הויוה ,ואף אם וצא למונה
יעטו מעיל הצניעות להראות עצטםאוהבי קייום ר~מנהנים שלא לבא לירי
מחלוקת ,הא קטן טה שאירע לחכם
כמהר-ר הפופקנר-ו שעם שעשה
*
א
ה
נ
ה
נ
ט
ו
כ
ו
ו
הלכהכרין וכרעת הפופקים על ד
,
ן
.
ק
י
ת
ו
ר
י
ה
ז
ל
ל
כ
כ
ו
נח:טה
ורעת וערה כפפקו אשר לפנינו ,קמ ננרו לקרוא עליו תנר לומר טנהנ
מנרב ,והמנרב כמנהנ  -והם לא ירעו נרברי הרב הכולל ר-פ נר-והיעתם
מנגר ,כי אחרי ר,מ:טת החכם ופרנפי הקהל על ככה אנ ר כ ה כ * 1ת א
א תו לאינצוייי) לכן יישר חיליה כמציב הררנן עיפ הרין והמנהנ,
ויסכר פי רונרי עתק ,ועור היה אתי דבור רכור על אופניו לקיים הרתות
שכרנע נראהלי ככית רברי הפוסק בחיתמיו ור~מכקש מסני לחתום עליו
נחוץ לא חפצתי לשלחו ריקם וכתבתי הנואה לעיר הסחוקק אנוש נעצב
וצעיר יא'ם החותם פה ויניציאה.
והשקט כתי כנמיות ,אשר

ו) ראה קפ .8 ,3-שס הבאתי כי נבחי לרב ברוסי בשנת ת.י ,סן הפסק
אשר לפניגו וססה שאסר הסחכר לסעלה סר' יצחק פארוואן שבשיסושה של
תורדף יוצא כי הקץ ככר עשרה שנים לפני הזסן הנזכר כעין רכ ברוסא .ראה
נם סי קצע.6 ,
) ראתי לאינצויי נסצאבגיסין רט עיב (תס בסגילה כ-ר ע-כ),
י
ואולי הכוונה על ברכת ששת האנשים רוו,ם לתורה אחי הכהן שאין רשות
לכה ,לסחול על ככורו ולתת את אחד סדםלשית ראשין ובדגדעת סיי-ם פי'כ
סהל' תפלה הלבה יו סובא לשון שיתא סתם כטובן ששת הקיואים כשם רכ
גטרונאי גאון .נס אחר כהן ולוי יש כדר להקרואים (שם סוף העטור) והסאוו
הקטן על ריקש ס:ילה רסו אלף ל'ט כ' ח'ל :ואתי נסי סתהיא דשלחו בגי
נלילא . , .שאין כל ארם קורא אלא בשכת כסקום שביעי אכל הוו ש ה
כולה יש להס סע~ץ או סכרצנה או סלויה או סשאר סעלות ע-כ( .לפ-ו תהיה
כשת אגרכה כשתא אתו לאינצויי ש"שת מיטת תהו פלקת
%ק תקמ כמ סרק סלת שיתא סתם ב 4שסלמי כלל תסות ששהויעת
י דרב נהכאל מטסאק) .לפץ כגת הסחכר מ
גסצאת בהרכה סקתעת (11י
אחרי הסכסת וזעצן הפוסק ופרגסיי הקהל אע ?יר סקום לסחלוקת כי העגק
טתיקן וסם:רר כסו עמן וש,שת הקיואים ,ס(ףר הסאסר לא סצאתי ער עתה.
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קצנ*

לפט"ר נתנאל פראבוסע )1נרץ.
ושרנא במיהרא דפוגיא*) שלוםלפר .בזה הפרק ננפר הדין רפום ם
נ'ינ) בפאדווה מקץ שטנה שנים ,אמנם עדין לא ננמר נשוליו שני עלים
וכל התופפת כי צריכים לנקורות בלתי נפצאים שםופהרגרח להרפיפם פר
ויניציאה אשר יהיה בומן חרש יפים בקרוב בע'ה.
אני איני ויא הפרפיפ כי נדפפו לועצאות איש לא עשיר פדרי
פאדווה .אפנם ליפי השילום אנלה אזמ ואשפעה פה יופיף דבר עפי על
המצות') כי נרפפו נלשוןנוצריכי ההעהוי4עיהלהגירלעסינו)6יפור החוקה
והפצוה והנהוג )6החיים לבני ישראלולא יופיפו ללעונ עלינו כאשרב-ה
עלה בירי ער הגה ולא יועילו לבני עפנו אלא על הכונה השנייהז) אז
אשאל נ-כ םהנאון לוצאטף) פפפריו הנם בי אלה אשר בלשון
*) דוב נתנאל בר בניפין בר עזריאל טראבוטו רב נסודינא ,נתקבל
לרב בסאנטובה בשנת שצ-ב ,ונפטר שם בן שסונים ושש שניס ביום ב' של
ר-ה תהד (אוצר טוב תרם'ו ,צד . %% 256-58 ;21נ~א יאהחג-י ;271
טח'א  ;65אור ההיים  1145וסשם רי:ער  ;266פירסט 1437ן; רער* קדושים
נ0עק הספר בהטאסר סזכרת רבני אימלהעה טווינער צד 77ג ערך  ;84לסטה
סי' קצ-ט) ,יש סמנו תשובות בקוב*ן להרב נתנאל סערי (40. 582ן!! ;)854
וענינים שונים בכסה קובצים כ-י אשר בעובון קויפסאנן; חתם בראש על פסק
טסר
אחר סשנת הי1צשד בסודינא ( .ורע אנשים דף כ' ע4נ); דעותיו
בתפלות נדפ:ים סהחכם הסנוח קויפסאן (סאנאטסשריפט  .)45)( ,39תולדות
דרנ נהנאל טיאבוט הוקן דאה %%% 304
(קיא עצסו צרפתי).
*) עפ ,.חול,ן ס' עיב שרנא בסטר~-א סאי אדגי.
*) הספר נלות יהודה (פארוחן ה'ת) ,לפץ נכתבה א:רתזו בשנה הנ-ל.
*) כון לספרו
( )!41*1הסוסב על חוקי היהורים וסנוציהם בזסנו
ס
י
ר
ונרפס פעם א' בפא
'
ב
ז
'
ג
י
ק
ם
ע
פ
ו
בויניציחה שצ.ח ועור כסה פעסים
ביסים סאוחרים (שלסה ר א בין העתיקו לעברית וקראו שלחן ערוך,ווין הרכ'ו).
ק מ טתה הדאויה "1מד לעפינק צל כיטתה הכונה

ש

נשא

האיטי

6עי

לעסיג

_חיים,איי

 )6וה.הינ
צל ומת וחחק או צון לטן חח
מן ועחג ומן דפש טז ועטמ זעא נט 0מ.
 )1חל
חבר הספר הנל להחול בו לבמ ישראל 91סר שתם הסצחת
והסנתים כי אם לעסים ,כדי שלא ילעמ עלעף וע 9זה עעיל הפפר לבמ
ישראל בעיני העסים כי זה היתה כוונתו הנסתרת וא היא .הכונה השנייה.-
 )8רוב שמחה לוצאטו (ראה עליו ח4א) חבר שני ססרים באיטלקית

יא
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"צרי לאיעתי איך אע-טה לירווי החוקר') וק מספ" האלוף
ליצא םי ) ,כע כך ה אלהע יצהו והע לו רה"ם והשלונ
נכון למעודיט) מצותיו ונאסן נאהנתו
י-נ יא-ם,

קצד.

לרופא כמוהיר סשה שמואל כ') ססארווה בקראק").

נבר הכם בעז איש תבונות שלום!
סטוכים לעד לעולם מחשבותי על האהבה וההכרה הקדוסה כתבתי
וה כמשלוש שנים לסעכ-ת לפקח נערי על שלשה פפרים חכור שלי
בשתי פהרורות הש.ס
וגקרא כית יהורה )6וועא אופ(י)ף כמה פאפרים
אשר השמיפ נעל ע" ושסת" כררכי עס פירש-י ותופפות ואיוה חרוש
משלי בשלחם אל הגביר כיס טאירתיך כרך א' סהסרורים שהדפיס מה
שהיה רשום ( )140. 20וחליתי פניו להיות עם האיש הנ '1לעזר ולרועיל
למכרס נפ פעלתך נענותו הרחכה השיבני רכר והכטיחני לעשות את
נקשתי .ועתה אדוני עבר קציר כלה קיץ ואין קיל ואין קשב מהיקר כ-ם
מאיר וג-ל לא1לי] לא לודח ר-ש סארוואל )6ולא לאחר מה עשה בהם
והין צרק הארם נאסןהיה להכריח אותו לשלםלבעליו נם אם ירחק המקום
אשר וצציא סהפ כי הדעת נותנת וראי שנסכרו וה כסה ,בכן אני בא
ליקר הררתך שנית לרכר עפ וגכבד הנ-ל ולרעת פפנו פה נהיה מהספרים
ההם אם לא נסכיו יטכרו בער הבא ....ואם נטכרו כסף ישיב לבעליו
יהם בנרסם ושסם  1 ](15)0]50אשר נרפס בוינ"ניאה שצ'ח 2 50)]811
('1ס ,ת"א) אבל בכתב ירו היו לו עהר ספרים וסאסרים אחריט.
ספר
) רשזוכך הוא הצעגזאר הטצרי ,כלי רשותו אסור לשלת
י
אף בכ.י
4ד איש יהיה סי שיוזה.
*) כנראה כוון לר' נחטקה בר' שסעון לוצאטו (ראה שו-ת ר יעקנ
לבית הלוי סי' קכ-ר) ורצא בן הרכ שסחה הנקרא לפעסים שטעון שסלא סקום
אביו נוינ"ראה - .בזסן אשר אנועוסרים בוחי נפאדווה ברוך לוצאטו סשורר
איטלקי (סח.א 110 35טטטחטוש  )].ואחרי ונריאום סרנר סספרים כלשון
נוצרי (איטלקי) אין סן הנסנע שכון לברוך דג"ל אף שאיןלנו ראיה שרר כעת
ההיא בויניציאה .ראה ק8אב.7 ,
ץ נכון לסעורי סצותיה אולי יש לסחתן הסלהלסעיי  1צל
נכק לסועדי פטתע ע'פ אעכ יב ון נכק לפחןי רל ורמ קל טפרו ע%
דגגר נתל הכתנ או ,לל ליעורי סצאיה
הסצ"ץ לא ועתי טי חא.
 )6גרפם כא"מאה שצקנ
 )6רזא ר ,טלסה חי כן ר' נחםיה סרחאל 'טדזה בזסן סאוחר רב

*תי

,בויגיציאה (רחה קמ"נ .12 ,סח-א .)59

או למהר-ש 0רוואל או לקצינים אבוהבנ) יצץ או לאיזה סוחר פהמי שנהיה

בפוח להביאו לידיכיזקנתי ושבתי וכפשפפ הגעל תורה באיפ5יח
ואע טשמח נם,וית ו~ למשע
ובויגיציאה בפרפ ביתס
עמףריק
ישלט  6ואמ
ן המעשה טן השמים
נפש זה חסח אשר יעשה
תד1
ואתפללה אל אל יצלחהו
.סעמ הימים אשר לפני אהיה נכון לטצוהיי
וישמרוצ וישים לו שלום מעתיר כשלוט אוהכו נצת נ.ו יא-ם.
ייניציאה ה' בסליו שנת ת
אכמררה רנפיש נוצריה מליא איעא ויו יקריה
ועא הנבון הרופא רגשובהק נשא וסאד נעלה
כמהר.ר טשה שטאל ב*ץ נר*ו פפארווה ולמעלתו רוב יצ-ו בקראקה.

קצה.

שאלה :ראיבן יש לו שני בנים.
י לעת מותי בטתנה
ו
פשומ ובחייו בתב איךויא נותן כל נכסי
ו
י
ה
ש
ל
לשני בניו הנז' שיזכו בר~ם שעה אחת ל0ני מותו ויח5קו ביניהם שוה
לפימא.
בשוה והקנה להם בק-נ אנ.ם ואגב ר*א') כרינה.
שאלת יקר ונעלהלהוריעך קושמ אמרי אמתאיךיוכל האב להשוות
הפשופ לבכור בנכמיו בלי עויהיה על מעשהו שום ערעור ופעפוק .לפע'ר
רבר פשופ הוא בוראי ואיןצריךלפנים ,כי בלשון ירושה אינו יכול להשוות
בשום אופן אבל בלשון מתנה שפיר רמי ובן המכימו כל הפומקים .ומהר"י
 5ח-מ מ' רם-א בתב וז-ל ש*ס שיש לו בכור ופשומ וריבה לאחר
קארוי"
.
נ
י
ל
פ
שאמר
ה
ש
ו
ר
י
הפשופים
1
:
ר
י
י
א
ל
בני
בלשון
כנון
מן
בך וכך אמי
כלום וכ' עד נל הרברים הללו אמודים אלא בשאסר בלשוו ירושה אב5
אם אסר בלשון מתנה רבריו קיימין לפיכך המחלק נבסיו על פיו כשהוא
ש*ם וריכה לאהר וסיעפ לאתד והעצוה להם הככיר או שנתן לטי שאינו
ראוי ליורשו רבריו קיימין ואס אמר ב5שון ירושה לא אמר כלום עכ-ל.
הרי ברור דבלשון מתנה מוצי אףלגבי בבור ופשומ נם רלנכ -רירהו א-נו
מועיל בשום אוסן לישנא רירושה .וא-כ לענין שאלתך אם תמרר רבריך
בלשון פתנה ולא ירושה יהיו רבריך שרירין וקיימין .ואמנם שתים הנה
אוסני המתנות ,או מתנות בריא ,או מתנת ש*מ ,וההפרש ביניהם כי סתנת
בריא לא יכול הנותן לחוור בו עור ,ומתנות ש-מ יכול לחוור כו קורם
מותו ,ונכן אם דצונך לתת במתנת בריא צריך לכתוב שמר במתנת בריא
כהלכתו ולהקנית בקנין ולומר אני נותן במתנה חצי נכסי לשמעין בני
חנוך ופלוא הא' בכור והשני

י) אולי כון אל אברהם אכואב ולבנו יעקב (ביגה לעתים סי' עיז;
תג-י  ;23טאנאטסשריסט כרך ס-ח צר 4ו ;683 ,6לסע,ה קעהק.)3 ,
) ראשי היכוה: :קנין :ט:ר אגב ::רר וא:ב דבר אחר.

שיזכה כהם שעה אחת קורם מיתתי ושאר נכמי אני נותן נמתנה לכני
ראיבן שיזכה בהם שעה אחת קודס פיתתי ויקנו העדיםויבואו על החתום.
ואם תרצה לתת במתנת ש-ם יכתכו אני נותן במתנות ש-ם חצי נכסי
לשמעון נגי לאחר מיתתי ,ושאר נכמי אני גותןלבני ראובן לאחר מיתתי
וכ' .וזכור אל תשכחכי כשר הדנר להקדיםתפיר הפשומ להנכור כלשון
כל אחת פהמתנות הנ-ל .כי הפשופ זוכה תיכף פירי רהיה כאנוש רעלפא
וחבכור אכה ככל שאר וצכמימ ואם יקדים הבכור כשהוא נוהן לו החצ'
אררכה וצא נורע פחלקו ואינו נותן לו כלום והיינו לישגא רפתניתין וכל
המוסקים ריבה לאחר וטיעמ לאחרכי בהקריפו ר~ם.טומ הוא מרבה לו ופפעמ
הבכיר ואפיקריפ הבכור הוי מיעם לאחדורינה לאחר,זוצ הנראה כרורלעניין

השאלה ושלים.

9ן*

נוצין רמקטפיהיריעי) לטב ש~ם!

לכ-ק כם'ר יחיאל פורפיף*) לרופא.
ת
ר
נ
ה
אהבה בתורה ולופריהלפי
לא טצער היא תחי נפשי ותהללך
סעים השנים ורך כיטים כפוך ,כי אות היא על ווך הנפש וחשק נסר*ן
בה אשר לא יטולה וחטץ כזה ה' למען צרקו ינריל בתורה ויאריר .ראיתי
כי פאלה נרפית נחשכתי כעיניך לקול וקורא ער כי שלחת לי תשורה
מכעת שיש עליה חוהסף) חבתך דפישלפא ומוןייא') לכל ליקר הררך
כאנרת אפרי נועם וחפד על לאענך .פחזיקנא פיכותא על כל אלה
ות אלהיך ירצוך .והיהכי תכא אלינו לשלופ כרברך אם יחנני ה כחיים
אשפחה ואעלצה לראות את סניך וכאב את בן ארצך ,בין כך היה לבן
חיל ועשה חיל בלפורים ,כי יש אתך ת-ל נחל נובע פקור חכסה אוצבי
וטיודעי פעלות הרנ פורה לצדקה פלפרךלוצעי )4והטעולה איש חיל אניך
קנך נצבים עליך לתת לך פהלכים נין העופרים  -ואפרוש כפי על
ראשך לנרך אותך כאשר עתהאני עושה ננרכותפי טרחוק כרכות שפים
סעל תזכה לתורה ווצפה ופ"ם כחיים וש~פ.
ויניציאה כץ כסליו הא'[לפיפן תע
כאב את בן ירצה ניו יא-ם.

ל

ן

 )1ברכות ט-ח.
 16 )2ר םיף ,לא טצאתי שט סשפחה זו בשומ פקום ווןא כודאי טעות

סוסר.
 )8שבת ס-ב ע4ב פ-עטים שאדמ נותן טנעת לאשתו שיש עליה חותם.
*) שבת ס-כ ע,ב שלפת וסחויא (כלופר אא~ה שולפת וטראה לכל
תכשיסעק.
)6בל .ספק כון אל הלסירו ללחק פארוואן אשר נבחר אחף כן לרב
כרוסא (ראה קפ"ב ;8 ,קצ-ב .)1
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באיפלקי שני סכתבים.

קצז.

בסוף .גורטה שאב ל* האגרוף שפיל1נ* בסוף פש"כ
ננד פלאקף) אטרו "טפוב לפטצ בארץ פא,טר לפות בפים ובש ,חה
שעצא הולך אחר רעת האפלפעיציי%י11ו 1טפנ"ת ואוט"ת והפים פכמם
הא,ט  ---ונחי פוטה כתב שבת פיעה רחפה על פ,טרע-ה גחותו פושלך
ניאוד ויפות בסים .ואט ושא שבפ' חלק או4ל דוד הסכול אין להם חלק
לעודב שפתו בפים ונכרתה נפשם ושלא *חיו בתחיית ושתים שנא'

ומחיתי את נל היקום .והשבעים פתרו תחיימש).

*
ן
ו
י
תואר חכם להר' שם אל ש ר
1

י

1

1ן רופא בפארוו*) לבקשתהקצין

הר' יוסף ן' רנה.)4
פרחוק השם נראה לי שם משפן פוכ האפרסטנא רניא )6יאפילו
מונח בקרן ווית ריחו טרף ממעלת הרופא הפובהק ושוובר מעבר לרף)4
פה נם אשר חכפים ינידו פארייו 1ראתריה פעירים על יושרו ופובו ובינתו
ואשר יריו רב לו ירים עפקנויות כחררי תורה *ודע ופבין שופע ופוסיף
ונטסרו לו פפתחות החכשת פניםייות וחצוניעת אשר ונ יצאו ראשונה
כתרנוןר 1לפנוחח הרריכנתהו ולפני שמשימן קיאו ועלכל פה אשר יקבנו
צוו החכפ יתקרי בכל אתר ואתר ,אפרתי אכברה אצח והייתי רוח קשר
 )1הארנוף שפילוני בפוף פש*כ ננר פלאקה הסשדק
מעם בקחאה בע הארטף ובע האיעאל ,אעף ערעפי הוא או סה עא,
את~
צ-ל רגוארדיאן 03מפןטזפט[) שמ ראש אהים נוצרים) או כיוצא בזהן אבל
כלי פפק וה דץא האיש אשר כתב הרברים הבאים להמחבי .בטקום פלאקו
יש לרגיה פלאטו וכונת הסאסר שהשיל:מוף שילומ (שמ0ן*אק==10נפק ודיא
ידידיה האלכסנררי) אסר בפוף סה שכתב נגד פלא טו וכו' .בהטשך הכתב

מזכיר חיי משה ורצא הספר הירוע 5ן4405
פפילו רג.ל.
 )8לא ארע פאין לו זה כי ההטבעים (הווש הסתתם היוני) תתסו את

הסלה היקום "א"ז"4י".

*2ו,י

י
) לא טדע ממקש אחר .יצחק ישרקחי בראטע (88ט8%א) בשנת
עפ"ב
ח"טטנ )"ט ןט*8ןשחא*אםןאם5שג)ש* ] 4שטן"חאם5חן"*5
4. 1005, 5 145ת  8.וזוג
*) שלי וצא עסףד הן המכר ברעאן ט' *( 84אשתו חנה סתה
בויניציאה ח' ?1ייר ,שפע).
 )6רב ,א צ.ל דכיא עיפ כריתות רף ע*ב אפרסמא רכיא.
)6
לרף היה כתו :כת :רבני סאוזוה.

יאה

טע_ר

*

ה18
וחבור עסהם להטכים ילנזור אוטר על כל אשר נשם ישראל יכו3הלקרוא
לו לאסר סעלת החכם הרופא המובהק ר' שסואל ישורון רבנרווו עם עז
נתוך קהל וערה ,גם ווא חכםויבא מכ סוסיף ווצלד ואזר ער נכוןלהכין
ולהשכיל ברתאלהיוואיןיום שלא תהא לו ברכות כהנ) סרובה סחברוער
יניע להורות את כני ישראל כיתר הסורים בתורה בהלכה בכל רבר ער
עת בא סורה צרק קול סבשר סדוה אסן.
אנרש נ-ו יא-ם החונה סה ויניציאה.
ליר ר' סשה בכ,ר לוצאטין אכנר.)5
4ר
ל
י
ר
קאלשן ארון סאריך.
ליד רנמיר קניונטו ארנריצי.

קצט.

המאור הגרול סוהר'ר נתנאל פרכומ.)5
לאשר שסעתי תשוקת סעכ.ת לדעת השלסת הדפסת ס' נ"') עם
התיספת קראתיו סי אריה אטדתי אעלה יאנירה לו כי הייתי בפאחוה
כעצסי השבוע קורם ים זה העבר ונתעכבתי שם שסנה יסים לכתחלה
אף כי עלי היתה הפלאכה והוצצאה ולא רציתי לזוז פשפ ער ראותי נמר
הכל בכל פכל כל ,ודגה בעל הרבר והספריפ ואשר וצציא פכיפו להרפ.סם
הזא כמ*ר יופף פואה פפארווה שפו נראה חקזק בפני הפפר ונמר שלא
לתתפ אחר ואחר בסוצת פשש לי )6ויניציאני כי באפת היתה לו בהם
ווצאה פרובה ,היינו דג"י עפ פי אריה יחר ,ואשר יקח סהם שלשים
ופשלשיפ ופעלה חצי רוקאפין להאחר שהפ ר' למ' יע)5לי.אנלאנייעצתיי
לתתפ בער ארבעה לימ ,-ולא ידעתי אפ יאכה לשפוע
פעתה יוכל פעכ"ת לכתוב אם חפץ בפ ולפרר למוב בעיניו שיתן
לכפף פוצא פה ונאשר אוכל לפייע בפצותו אהיה פזכן ופזופן הן כזאת
הן בכל רבר אשר אעצוי כח לשרתו .והאלהים יענה את שלומו יאריך
יפיו בפיב ואצא בקירה והשתחויה .לשרתו ולברך כשפו רו יא.פ.
ו*4

להח'ר נרשון בר יואל כילני ,)1פשכיל ויורע רעת שלופך ישגא.
חי האמת כי אם הונר לך ושטעת סצבי וטעמרי ,נםבעיניך יפלא
) בה כן כתון בפקום בו.
י
 )5לא מדע מי הם שלשה האנשיםהאלה.

*

י) ו*ת

שדב  111ע %

_ם

גמחוה ת אליס ה'  ',44נ)'

 )5ל640 ,,רא ליר.)8
א ר' ליטרא ושי" ,בלי 3.לא ירעתי פתרונוע
 )6וצצו רוקחסייו

 - .ותחשבנ' לאוהב לך גם עתה  -אשו אחזתי נקולסום נפערכי לנ
לתת מענה לשון לאנרתך סיום כ*ו ני0ן ענרע הרי אני כבן שנעים שנה
נלא כף נהת והשקפ ,נערר הבריאות עם הזקנה שנתי יושכי נלפיד
יעוירים ,סלאי צוות וי0ורים ואין  16טנחמן ע*כ כל הקללי לשעבר
נעשה לי כמשא כבד ,נכל זאת נואת נאתיישל
ם תורותלך על תשורתך
)כן יברכך האלהים
שלש לשונ1ת נחרדל פעם סענ הרצו...י
ותה .סלתו על לשונך ,ועתה ללסר לנערים מו0ר וו נני אל תסאם ואל
תקוץ בסלאכתו כי סוף רנר סלאכת שסים היא ,ומן השפים ירחמו,וניוי
כך המלסר לאדם רעת לסד ו~א כאטו5נינה ע-ד אוסרם :וסתלסודיש)יותר
מכלם  -האה )5אשר נקנת נשם אשד אפר שנתוכח עסי ,אין וכרוני
0עלהו אך אפשר הוא כי רנו פארנה אשר עטדתי עסהם נשורה על ככה
ווצה מה מוב אם תחנך עצסךלרעת סה שתשינ וט' כי נפצא שם שפים
מתקדש  -ואהנתי לא ת10ר ססך נכל לני נם אם כחתי חלושות
נתורה.
ואסץ נלסודים וה'
ונחלשות ובכל יום תסיד ודנה סחכרו .חזק
אלהיךירצוך ושלום.
לסבע
הא' ת' פ' ורדשת היפב )4סבדבך ברוך יא.ם.
ויניציאה

רא.

איש אמונות רב ברכות שלום.
ת
ו
צ
ר
ת
ה
ל
ל
ע
ד
ו
ס
ע
ל
לפני דייני
וה ימים כתבנו לכנר ודבדנו לבך
ישראל על כל דין ודברים אשר נינך עם אחיך כסיר שלמה יצ"ו כפי
ד5וטל על כל אנשי עדה לאהינו .וכן ונר וצנר לנו כי אנרתם עשתה
סירות והכינות לבך ועצסך לכך אלא שנתעכנ הדבד עד וצה באמרך כי
רצונך לדון עם באורכינו )5דוקא ורשא או~ר כי שסה רוב הקהלקרוביך
ומיודעיך ימבקש שתלך למי0ארו או למינינאלייה
לשניכם
ה שבנו
ובפרפ סינינאלייה כפי המסופר לט ושסה כפאות
לתת
ם
ו
ת
ב
נ
ב
ל
אליך בזאת לאמר שאם הדנר כן ואם יש את נפשך
קץ
ונסר להקפפות שביניכם ולהשנית סדניםנין אחים וצאל נא וקח אמויו
ותלך לבא באתר סשני הסקוסות הקדונים לשניכם ולזות שפתים הרחק
טמך סלכת באורכעות )5ויקונ הדין את ההד כי כן נראה לנו הישר והפוב,

-

-
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אחדות
ו
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ח
ס
נ
ואולי צ.ל
וסתלסורי .כן כתנ בוי.1.
8זו (כהן טצרי).
האח
פרן שופטים (דברים יץ
כא1רכיכו ,ציל באירבינו היא העיר 0חוטז.)3
כא1רכע1ת,
צל בארכע1ת 1של :רא או לאורכינה

י

ע*פ הושע י' י-א צוארה.

כאיטי

או*

הי.

כי ערי
85

ואם יש לך טענה מספקת ננר וה ,רבר אתה עמט תשםעה
וצה
לא רצינו לנזור אומר עליך עתר מזה ,כי בצרקתך וכיהשר לנכך כמזעז
תשמע
נם כפעם הזאת ,ובעל השלום יתווךכיניכם האטת והשלזס

"ולנו

ויברך את עםו נשלום.

ויניציאה ס' זאת חקת התורה ו;' תמוז ת'.

ליד

שומע לאמרי אל יקר ומעולהכ-מ מצליחיצ 1-ככימנחמ,נ)ז-ל,

רב*

נילת אף רנן בגשואי הצנ הפכורך .שבחם לא ירומה ולא יערך,
הבחור המפואר כ,מ משה יגיי כן הישיש ונעלה כם'ר עוריאל כוד,
מהחזנים') יצ'ו וכלתו וצעימה טר' רחל טב"ת ,כת וצככר והמשלה כטיר
יעקנ קאליו יצץ .יחיו רשנים ורעננים .עור דנות נשנים,
מאז -אלוןם את  -אשר ננה
השלים שמי רום על שפל תני0י)
יושב מזוצ וצא לזוונש
כרבר חכם לנכ למפרונה').

היום הכי טשען למשענה
הכין בנסן פונ ושרינים
 )1לא נורע סי וןא וטי אתיו שלסה.
סשפחה
4
 )2ם ה חזנ ,ם ,בא.טלקי ות*]*8ח28
יהיא
ספוארה,
יליריה חיים ער היום וצה ואחר סהם כתכ ספר מיוחר על תולרהזיה ,ראה
ו)ז1בזשסן) 6מחשם ם *).ש "מ0ן,]82פא .,א 10חן )( 5
שזח]18)
2
8
5
8
ן
ש
ר
כ
ז
נ
צר
)ח*86חפ-)2משסא )8ן .בספר זה
]]818 1875ם)ח840
 53אננעלא (הושריאל==עזריאל) הנולר כשנת שלץ אשר ר 11לו ב'
בנים ושם השגי ס שה ,בלי ססק הם האכ ובט הנזכרים בשיר הנישואין אשר
לפנינו .סוו-טארה טעה נאסח (פח'א  10עיפ תגץ  )802שעץ?אל נפטר
קורם שנת תי'נ ,כי חתיסתו נסצאת תחת אנוא אחת אשר נכתבה בסארוחן
שנת תי-ר (*0 1654אח48ת  )7.לפי הערת הרב שואב (שץ )508ססארחה
כתוב בעצס ירו טטש בטפר הנוכר אשר ביוץ .לפי השערה קרובה חברריא.ס
שיר הנתחי בשנת ת' כאשר שהה כפאדתה כשביל הרפסת ספת נלות ירצרוב
ה נסצא גם בדעאן כלי סיסן ה-ל שם :לנישואי פוצה בן הישיש :ס'
השיריו
עזריאל כדוץ עם סרת התל בתיעקב קאלוו[צ*לקא*ו) 100ןןן "1*"]606ש],
יעקב קאליו (0ש ))28*,לא מדעלי פסכץם אחך .כריואן 1צ 1נזכר בשיר
]רל נם פה קלק
לקעאק סשנת שסץ בן בני קליי פאנקונה
 )5וזנים ,אולי צ"ל נאיס.
*) בי"שית רבה סר' ס"ח,ר'.

*"6

8יי"6

א"י

;)א!

שלייי

חתן תמים כלי סיטם צכן נויתן

כלה מאד נאה כשושנה,

..

נזע כגי אהרן וועא משה
כת י'  -עקכ איש תם והיא רחל
יגמור להלולי 6אשר יחשה
יזכו לזרע רכ ופונ נוחל
יראה לנות יוכור ולא עשה
האל ערתו ואת ננלות חל
וקן אוהבזקני הזג וכאהבתם פאז אמיר
ככהרנר ונושמהתםנלתיכרע תתת השיר,

רב.

השמחים לעשות מוכ ינילו נחלקס שלל
צרקה ימצאו חיים כרכה וככור ,ווד צכאותינן עליהם!
י מתתנן ומתנפל לפני
אני עני וכואב אסור כזיקים ונחכלי עינ
נריבותכם לתום ולתמול על מצני שרוי נצער וציקה וכל מיני ניהגם
ולהעניקני אם מעפ ואם הרכה סכרכותיכם עם אשר אוכל להחיות את
נפשי ער עת כא רכר וד לקחת אותה ממני כי עם היות שאין יימורין
כלא עון ורינא רטלכותא רינא ,יש לי זכות אבות צורכא טרננן ,וכהיותי
על ארמתי ככל כוחי ענרתי את האלהים וחננתי [ ]1הל1ם כפי ערכי
וכן עמו אנכי כצרה זו ואהיה ככל לבני תמיד ואתפלל לו על כל רגשוכ
והמפיכ לי ונפש נריבה תממכני אלהיםיחגהו וינרכוו יארפניו אתו כחיים
פובים ורוכ שלום.
לנפשות אכיוניס רורפי

רשוש

.

לקרושים אשר בארץ  .לנם כפתחו ש 5או5ם 5רחםע 5האפללים
כמוני היום יציל ה .אתכם מכל פגעים רעים יהי שלום נתילס שלוה
בארמנותיהם השקפ וכמח1
תכא לפנינם אנקת אמיר ככנלי נרזל נתון כשלש לנכות)1
וכקולרין ביימורין שאינם של אהכה ,השומר עט ישמור וינצור כל כן
ישראל מהם יכיוצא כהם ,ועשו אתי כרנה לווות לי עזרה נצרות אלו
להתיר לי פמת ירכם אשר ישים אלוףם כלנככם וזכות אנות ממייעני
!) בש5ש לנבות ובקוליין ,שה 5בש5שלאות ובקולרין ע-פ
תנחוסא שופטיס סי' ט :בקו5רין ובש5ש5אות.

1"7
סעלת רוב אכי וצוק 54ואשד ועה לכתי תסיר לפני ה' ,נס כי האלהים
טצא את עון ענרכם סצר אחר ,חנינו חנימ אתםגבירי וטאת ה'סן ווצמים
תקכלו חנא וחסרא וחיי אריכי כרכה והצלחה ושלום.

רה.

אל סרינת פולוניאה לבקשת
הערה כלם קרושים ובתוכם חכסיה וראשיה סנהיניה יהי שלום!
רגה עיניכם רואות שאלת ובקשת קשק רוסא יצ*ו סאתמ ככתנם
רלעיל נהיות הקהל הויא ראוי לרחם על~ו ני ויא כספרה לתץ תמיר
נצכ לריכ ה' ועוסרלרין עטים ונסשא ככר יככרו עליו המקרים והצרות
ואין כיניהם כרי שיעור המצפרף לטנן ולסחסה נם עתה כרבריהם כןויא
כתכנו וה להיות נערם לפה ולסליץ עם טע~ת כבורכם אשר שמענו
ו על השסועה הראשונה נו ספי הח'
ונדעם סשלוסי אסעי ישראלוויספנ
כט-ה אליעור חיים יצץ ציר אסונים סכפרא יקר סחכסה וסככור סשסיע
שלום סבשר טנרולתכם ואהכתכם תסיר לא יחשה כאשר *תן כקולו קול
עיו רברי אלקים נסקהלות עם וררשות וכאשר ירכר איש לרעש להלל
ולשנח לפאר ולרוסםקריתכם על
ועל הפרפ נאסרו כי כנן ה' הטה
פרוח תפרח ותנל הטדינה ההיא תורה ו
הכ~גרולה כסקום אחד וכאמת כאסינ
וקנל מינ טטונ לטונ ,חתנלנל ונות וי ונות ני גםי~
א טונ תאר מאר
כתאר כני המלך סלכי רננן ובכן ער טקום שיר בקשתנו סנעת נחלהפני
סעלוהיכם להחיש שתר נרנת האללצ) רייניש ולסהר לשלחם סן הארץ
ההיא פה נכתכם וכלשונם של הקהל הנ'ל כי את הלחץ וה הרחק שלהם
לא יתנם השב רוחם ער יניעו לירם והץ להם לעורה 3צרות ונרכות פיכם
ירצה נא ה' כסחשכה ורבור וסעשה .ורףה וה לסשיכ נפש נ-כ אל החכם
השליח הנו .האחוז כחכלי אהנתכם אשר יאסר כי ו~א זה הרכר אשר
רכר תורת אמת בפיהו ועילה לא נטצא בשפתיו אמנםירענוכי כלהעשוי
סעצסכם וכל ארינות רכרנו כוה אך לסותר ואין סזרויפ לוריוים כסצות
ולכם כריא לרום כאולם לצרף יר לפה ע*כ נשים יר לפה ונטע-ם נסלין
ואלקים יענה את שלוסי כ*ת שלום תפארתכפ עם כל אחינו נני ישראל
וטרוהיכמםוהיינו לעם אחר טיוחר כענורתווהיה וה שלום -לידהקהלית
הקדשות אשר לעכורת השם נגשות אשר 3כל פדיני פולוגיא לכל חפצנו
כסהר*ר אליעור רניצהנ) ,צץ.

דרושות,

 )1ראה ל 4

י)

-3
יש צ'ל דאלף רייניש והיא רחכום אשרד~זנדבו קהלות
ה אלוף ריינ

פולוניא לקהל רומי.
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רו*,

לאלעש מהר-ר פנחס בקראקהי) *צץ לבקשת וג'ל.
םאור עינים ישמח לנ ישואל העומד לנם עטים בתבונתו הרחבה
כני ים הנאון האלוף טהוקו פנחס קראקה יצ*ו דרוש דרש טמנו הקהל
אחינו אשר ברומא להיות להם לעור ולר1עיל ברברינו אל מעלות תהלות
קהלות שלכם על טיהר ומתן דגדגח וצדיבה אשר נתנרבווו לשים טאת
ן כאשר שטעעכי מעכ-ת
נריכי עמים אשר נאספולהם לדוס 1לרהםיע
נור לראשו כצדק וטשפםכןראינואושרייחדולואגיתדקהלנסהחכסכמוהיו
אליעזר חיים חכם חרשים ונבון לחש אשר היה שלוחס פפפר לככור אל
תפארת כית למעשהידיו סניר
לפ1הר ניוםליום נפה טפיק מדנליות
בשבת רמרינה ועל כלם לא תשנע לשוט טלוצריע פעמים הלל מעכ'ת
בעיי?ן וכסעשה ומשתסעין סליה סצורבא דרכנן תהיינה תוברות אשה אל
אחותה אניתנו ואת עפ אנרת הקהל הנה לח6תפני כ-ת לזרועל הטצוה
הזאת להביא מותר רגרבה הנו' אל הפקום אשר עטר רכר הקה 9הוואכי
לו הכח והממשלהכרבריו הגעימיםומי אשר לא יו~ש אליהם ומובה כפולה
וטוכפלת יעשה להשתדל רכ ובאמצעות וגשא כמיה שאולקצינאלכינין')

כריע

 )1סצבת ק.ורתו כבר הבאתי לפעלה בסי' פ'ר,יה  4ווה לשון דעאון
בעל תוספות יום טוב בסנילת איב-ה :שסעתי פ"י איש נרול סק"ק קראקא
ה-ה נשיא בישראל חכם נרול בתורה ?בסילי דשפא ויושב ביאש טנהיגי איבע
והראש סויה
איצות שכסלכות פולין נורע בישראל כשם ששה פנמט בן
זלסן יששה רל סנ-ל פפראג ססשפחת דשרוויץ עכ"ל .בעל עיר הצרק כתכ
בטעית (צר  )19שהיה ראש לרבני ר' א רצות (ר,רותותייני
לפפר עק-
םפהה)..
ראה
הצרק סאת רפאל נטע ראבינאוויטץ ,ליק תרל*ה ,צר  ,27הערה
עור בקורת יואל רעסביטצער הנקראת ספלת עהר ד:צרק צר  10-12וספר
רחוכות עיר צד  12וצד  ;14האמיף תי0יו  .468ר .פנחס הג*ל ה.ה גיסו
של הרם.א (6חותזכיון טאת פריעדבערנ צר  )57, 51וסחותנו של השר שאול
וואל כי כט ר' סאיי הוכ בבריפק היה חהן ר פנהם הרל (נרולת שאול צד

דגיין

 )1דןאבן היב שסואל ידצרה קצינאלבוינין בויניציאה (צר  ,12הערה
 )2רג(רא שאול וואל *נשלה סאכע לפולין לישיבת דגאונים ,ושם נשא
חיטה סרת רבורה בת הקצין הנשה סו"ה רור דרוקר פרנפ וסנהינ בבריסק
ר לי טא ,וינרל האיש ר1וך תרול ובחכפתו עשה לו שם בלא01ים ,וימתל כבור
סשרי עס ורווני סרינות שלו* וקבלה ביר צאצאיו שנבהר לילה אחת גס לסל
;ליה" (רעת קדושים  .)84קורות חייו פטפר בטפר סיוחר ריצשה חן טוב
(וובוחן)ט]) בססרו ערולת שאול( ,ראה רור אפרתי ,תולרות אנשי שם,
וארשויא תיל-ה) בסוף םפר רעת קדושים ה':ל נסצא .שלשלת היהום למשפחת
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יצ-ו טחותנו עם קיק בריסק שנש5ח
ניבת האלף רייניש אשר התנרנו
לקה 5הנל כאשר כתבנו
נ-כ א5יהפכי יבוא דנרוויככרוצ ששריחיווענפ1.
ף סשוש רחוקים וקרובים והיתה  15צרקת
מרונים יפהני
תמיס ל.כשטיאיררגי
הסיושרת ועומרת להעלותו על בסתי ההשלמות ולה:ין כשמש
עס
החיים והשלום.

*1ז*

כני אל חי עם קרוש אנישי הצכא כסלהטית
פלאניה יצץ.
ועמרותיהפ 3ראשירשמ חכמיהם ופרנטיהם יגריל ה .שלומם.
ועה נא ו~אלנו לכרר אל טעל' להפקתדצון אחינו הקהל יצעאשי
נרופיאי) כאשר עיניכם תחזנה בכתוב הניל ולציף ולחנר רברינו אלה אל
נקשתם ותפלתנו אל תחנותפ עע 4דגדבה אשר בלכ שו.א התנרכתם
לעורתם כרוח נדינה רוח דעת ויראת ד' אשר נכל ררכיכם ררכי נועם
סוככ וצ5ך הרוח הזה כאשר וגריל והאדיר לםסר לנו בכלל וכפרמ הח'
כם-ה א5עזר חיים ציר נאמן לשולחיו פיו יטסר צרקתכם כ 5היום סאשר
ה' וענורתו

קיק

יקר בעיגיכם נכבר לככור כאשר עשיתס ונם הוא ח:ם וינא טונ והצליח
אשר שלחוהו ועתה יימיכ נא בעיניכם לצרף הכח והפועל כסים אל דנר
שפתים ולשלוח טהרה הסך אשר פצו ושפתיכםכי עיניהם מיחלות נתשיקה
רנה וצורך עצום וזה הרכר אשר תעשו וראי כי אנשי חיל ננדיכות אתס
לכן גחדל סלרנר כזה כפרישת כפנו לה' להרכות שלוטכם עם שארית
ישראל איטר כקרכ העטים.
ליד אנשי שם קריאי ערה .זרע קרהש כל חסרה .לתורה ולתעורה

קהל קרוש.

סיגי; -חרור השישי ריא שאול מאל ונישמים שס כמהמאמייס אשר יצאולאור
על השר הניל גם בשפת רוסטית .שגת פטירתו לפי בהס.ח ט' ערולת שאול.
שע-ו ולפי רעת הפראפעססאר בערשארסקי ערך שנת שם-ב וספני שהיה
'סויניציאה נאו נם רבני עיר הנ'ל להפיל תחנותיהם לפניו ולפני ר' פנח:
ה:י:וי ;,סחותגו בשביל קהל רומי .ריא4פ כתב בהטפר רוב שסמל יודא
קצינאלבחגען ח-ל  1הבני ם כי דגיה בן אשר לשמע אזן שסעגו היותו בעל
אשר
בעמיו נכבר סאר (מרבר יהודה סיח ע4ב) ובון ברבריו אל השר
היה יחיר לאביו.

ב,

_ )1רוסיא

שאי

צ.ל ברומא.

רח.

אל רכני פראנה לכקשת הח' 6ארי.)11
הטאיהים ופזהירים לארץ ולדר*ם מעלות האלופים ונאונים חכמים
היושכים כראש ק*ק פראנה שלזם אורהליוצדים עפהמ תורהונפילת חפרים
תכונתם החוכה וחבורתם טרובה אלופי וטודי נאוני עיר פראנה שלום.
ואת ועור אחרת כתכתי אל פעכית על רבר איש יהודי והוא נככר
ושלום היקר כ-ם יהורי צרפתי )2וצאסר בכית כלא
ייאנה וחלותיפני
י
ו
כ
נ-ת יהי לו לעזרה בצרות כחסרכם כי רב וצא ,ולא וכיתי לפענה לשון
עד הנה ,ע-כ עתה שבתיעליכםלהתחנן בעדולויציא.סססנר אסיר ולשלחו
חסשי כי וצלך תמים וסועל צדק וואעודכל ינרורותו על הארץ שמו אותו
ן שר אני יעשו כל יכלתם
בבור וככר כתכתי לקינ0פנפינה  0 1שם םכ1
למוכ לו ועתה כאשר תהיו לו נם אתם פעיר לעוור יתברר האפת אל
הקיסריר"ה כי לא עולתה בי ,והן לצדקיטלוךסלך ושרים ישלחווצ לנפשו
וצרקה תהיה לכם כפשפט ננ 9איש את רעושיעזרו כאשר יעשו נ-כ קהלות
אהרות אם יבא לירי כך ח-ו סנלילותיכם ,ואני עברכם אכרכה שטכם ככל
עת תפיר תהלותיכם בפי ושלום.

רם.

לכקשת הנ-ל אל פרמי פהקהל יצ,ו וג-ל..
שמוע שבעתי כאנרות היקר כם-ה יוצרה צרפתי חכוש כבית האסור
ויאנה סורה ומברך לכ'ת ושכח מעשיך ונבורותיך ינידו כ' הטכת חסדך
עטו ובאמת ע.ז נםאני אורהלהרר ככוד הורך ושכרו אתו ופעולתו פאלקים
כי המיב א:ש ישראל וראוי לכרכה ,כי ילריולד יהורי ועכריה רי אלקא
דשפיא ונקי כסים הוא ובכ-ז לא חפאחנכילה'ולפוכתו כתכתי לקופמ' וקותה

~פשי ישלחו הצריקים כעזרתה יריהם נם לרכני פרנה שלהעזי ירי ככתכ
כקשה ע-ז ,ובין כך כל אשר יתפיר כשת לעשות עפו יחזיק כמעוזו יעשה
שלום שלום יעשה לו ונם לי ולכל אוהבי צדקה וחסר ייפכ טאור סלכר
כ' מאת ה' פן השסים הן צריק כארץ ישלם חן וכנור יתן הי לו ואורך
ימים ושנות חיים .שלופ.

רי*

-

ח.ם ראשון ברכר האלוף הר"ר הפאל ציויראל יצ.)31-
כי שמענו יצא קלא רלא פסיק כסנלת ספר כתוכה על האלוף נשא

 )1רצה ס" פ-א.2 ,
 )2על ענ, ..ה נכתכו נם שתי האגרות ס" קסיט וקינ ושס נזבר יהודה
צןמש ו ח כי רי ה
בן רפאל צץ,דאל בסאנטובה נעטר בעטרת ,היב

הווי

תמלת שנתוטיד

ןן

וי

רקאל עיויראל ווה דברים גלפי מעלתו והזצאת דכה ילעז

ונעלה קקו.ה
ר
צ
ל
ה
א
ל
ע
ש
ו
ר
ר
ל
ל
ם
ת
ת
א
ז
ל
ו
ררש
עליו 1מלין
האלוף הנ.ל פאת פעלת
רכני העיר ושמה טאנטואה להטיל חרם מתם על כל חנפצא כידו הכתכ
הנ-ל ואינו סגלה ,ואז קם האלעש טהר*ר ענטין )1יצץ וטמך מ!דעה כננד
הרכנים ההם כי לא עליהם המלאכה לגטור להיותם כלתי כשרים כדכר וה
למכו!ז אשר אמר ושמה אשר ע*כ כשמוע מהר'ר ענשכן וג-ל ,כי כא
האלוף ציוידאל לררוש מאתנו המלת הח-ם הניל אפד כי כידו וכרושותו
הוא המכתכ הנ-ל ,ע-כ אנחנו נוזרים בנזרת נרוי חים ושפתא וכל אלות
וקללות הנתוכות כם' התורהעל מוהרז ענםכן הנ.לשתיךזפן כ-ר שעות
טעל"ע אחר ידיעתו גזירתנו זאח ,ואהרי וצידרשנו האלוף ציידאל דג-ל
יעשהכאיסן ש-יאה הכתכ אוהפכתב פהלעוהנזכ .אל האלוףמה.רציוידיאל
הנ-ל ויחוייכ להראותו לו ונם לקחת העתקה ממנו לכל אות נפשו ואהר
תיקש
להחזירו ליר טהר*י ענטכן ונוזרים אנחנו על
שיעתיקנו טחוייב וטי
י ושיהיה שלא יקרעם ולא ישחית 1ופילו אית
הנ-ל ועל כל נר ישראל מי
אחת בשום אופן טף הכתנ אומינמיקי ההוא ,וכל רכינו אלה יקוסוויעסרו
בלכר שלא יהיו ננר רצון רוממת הרוכפ יר.ה טשפ ושופפ-י ,כי על הדין
ושומע להם יכורך כנכר ירא ה'.
ועל האמת ועל השלום יכנום
'
ם
[
ס' תעשון את הדכר הזה ממותן הש-ם.

1ין,

ריא.

אל הגיאסיפ!י) שלא שסע לקול הח-ם.
ע-פ ה-כרים אשר הגיעו אלינו שמענו ונשתומם כשעה חרא פועל
סעלת ביסים האלה אשה היה בעינינו כחדש ממש ולא עלתה על לככני
. 1573סש(] ( 11סחש!  ;)13לסעלה ס '.ק'י נסצא דידיקאציאן אשר הקדיש
לו זלסן בוידלאן; רי סשל-סו חבר פרישו על הכחף הנקרא ק1ל יהודה
לבקשוז פרנסי זסנו ד:אתים רצוראים האחים כט;דר*ר אבי:דור וכסוהר'ר

רסאל ציוידאל ודגאון סו-ה יהודה סרואל (פתיחת קול ידצדה; א*ח ;15
אשפעלברם ,תולדוה ר-י סוסקאטו  ;)41גדפם פסנו ססק אחד בויניציאה בשנת
ש.ם בעסק אשר היה ב'ן אחים ( ;)4211 6193אוצר הטפרים אות פ' )!181
ספני פסק דג*ל כנראה טסוף אנרתרי.ד .ידושע בנו הניה
ף:לי ה!ציאו עלי1
את השלחן ערוך הנד"ט בויניציאה שנ*ד ( ,428. 8133בסיי  2125הנרשם
בסח.א  13לא סצאתי כלום) .על סשפחת צעידאל ראה ח.א.
ו) נוגר עוד ג' פעסים באגרתנו ופעם אחת בטי' הבא אבל הסעתיק נם:ק
בקריאה והעתיק להלאה ענשכין ,ענטכין וגם ענמן וכולם הם שסותבלתי
נודעים לי ו:ם אחיי חפש סחופש בספרים לא טצ"תי שם דוסה להם וע-כ
לא ידעתי לכוונו.
אשר (0וחןפ5ח)ע) נראסיטו (10פ)855ל)) איש נורליננו
)2

י

_.א
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שיעשה מאת יודע דעת כמוך,כי בשמעך את קול רסכמית מעל' האלופים
משם יצ-ו אשר כראותם כי כושש השליח אשר שלחו מפה ע"ר הח"ם
אשר המלנו האריכו ומן תליית וא-ס הג"ל ער כל יום ש-ק הלוו ווינו
.בער ק-ק יצץ ולא רצו לחפטל ולנטע במ.כן לך קמת בקהל עם חנרת
אנשים ובויסת קול אמרת ברשות ב"ד של מעלה וברשית ביר של מפה
מותר לי והטרת ברית נורתנו פרצת לארץ נורה התרת את הח-ם לעצמה
בכוחך הנרול ובזרועך דגטויה והמוכנש אצלך לוה ענו אחריך אסן ,והעזת
לעשות כואת לנהונ אטקירותאכי הא נגדבי דינארידעי צורתא דשמעתתא
כותך .וכעת אשמיעך כואת כי טורים אנחנו עליך שתיקף אחר הגיע
כתב 15וה לירך שתלך בשעה שהצבור פתפללים בב"ה אל הסקום אשר
עסרת שם ביום המעשה הנ.ל וכקול נרול תאמר כי רנריך הראיטונים
יפלו ובמלים וחשונים לכלום והח-ם וג"ל טורה אתהכי נםעליך חל ועומר
ושאתה סוומן לשמוע לו בפרם וכלל ובמוחים אנחנו שכני החנורה אשר
נתחברו אתך יענו אטן ,או יבמלו נם הכה האמן שענו במעם הוואויענו
אמן על רבריך אלה האחרונים ,ואם לא תעשה ואת ותמאן לעשותו רע
איפו כי אנחנו מעתה טבארים היותך מנורה ומוחרם ומונרל מכל
קהל ערת ישראל ואם שמוע תשמע ברכות רבות בפח והשקט ושלוה
תראה ותאכל נפוכה נאורך ימים ושנות חיים ושלומנ

ריב.

נעסק הנ-ל.
רצון אוהביועישה שלום .ערות נאסנה מאנשים ישרים כשרים ונאמנים
הניעו אליו ןאלינו] פנירים ומעידים על פועל פעלת יום כ' כ.ח אונסמי
הש-ם הזה ענר.ופלא וצאבעינינוווהכי קמרו[קמת)בקהלואחרי רוב הרנרים
אסרת כי מצר הכחהניתןלך ראית[מאת] החתונרם במכתבים אשר היו בירך
כותכי שטנה ננר החר-ר רפאל ציוידאל אתה קורע אותםובכן קרעת אותם
לפי רכריך לעיני הערה ההיא וקרע וה אינו מתאחה לט-כה ואין אנחנו
יכולים להניע אל 0יף רעתך וטנתך על מי נפהת ונשענת לעשות כואת.
כי אסילו אליבא רירך שיהיו יריהם אמונה .....ההסה לא שמוך
ארון ופפרון נמור לעשות בם כרצונך רק אמרו כי אם יראה נעיניך שחזר
נו סמעשיו הרעים הרשות נתונה לך לקרוע אותם ושמעשיו יקרכיהו ורחקהו
ואיך ע-פ הרכרים האלה תיכל לקרעם אם אתה חרפת ונדפת אתו ועליו
הרימתקיל חרמה ונלימה בכלקצוי ארץ נראות המכתניםהנ-ל הנ-ל לכמה
וכמה אנשים בפרם נא שום חרם ונוירה ע-ו עוד ירך נפויה ורעתך קימת
להחויקו רשע ואיש תככים ווגנו נעינך כמתעתע ומוסף על חטאת פיטע,
(וו)אווןן.)1והא) סוכתר ככתר היבנות בשנת שנ-ט )). 1598ל] .ן3
(סח.א  ,)28אשר נזכר נם בסי' ריי.:
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היחשכ וה חוזר פפעשיו ודעים לסי סכרתך ער שתוכל לקרוע הפכתגים
שפ צווי נעליהם ,ואמנם ואת עור הלא היה לך לחלוק ככוד לאנרתנו
אשר יהר כתננו נחים י-
ו למנחם הש*ס נהומרא יתירא שלא י1כל ש1ם
ארם נע1לם לקרוע לאבר או להשחית או אפ למחוק או לשנות אות
אחת מהמכתבים שנראו או שיראו ננר האלוף ציויריאל רג-ל ועור נה
לו
תא
שלישיהכי נ
יתא
.חרינו ויטלאו את רנרינו כסה נכירי רברבי האלסים משם
נזפן העשוי
הח-ם כפו שהעירו שנים סהם האלוף סהר-ר ר אונן
ירא )1והאלוף מהר.ר יהווצוע חי') ונורו עליך לשפור כשפירה פעולה
ושלא לקרוע או להשחית כשום צר המכתכים ההם ולא וה אף לא זו
משבת לרנר ראף לחשוש לו ותמלא ירךלקרוע כאשר אטרת ,אתה עתה
) חותנו
רמכלת עשו ואולם ואת נחמתנו בעניניו כי אסרת האלעש כסאןי
אשר אפר כי ראה אותם עריין קיימים ועוסרים נירך וושנ6אנשים אחרים
ראו אותם שלמים וחנל לא איתי כהון וע-כ דצה אנחנו אומרים שמעתה
ומעכשיו חל עליך נרוי נל עור שתוך וסן יום שלם טעל-ע אחרי שנא
לירךכתבנו וה לא תקחכל רטבתבים אשר ברשותך טהפפריםבננות הא4
ניל או אם נתת אותפ ניר אהר לחוור ולקת אותם ותתן אותם ביר שני
האלופים-ארלי*) וקויפי) יצז או ניר שני שסשי סהק-ק לרביאם אל
האלקש צרראל וצ"ל ויעמרו כירו ולא עש אחר כפי הסרר אשר כתננו
נאנרתנו לק-ק יצ'ו סזם א' אלול ש'ם רהיינו שאםיהיו המכתנים רנים
יווו מונחים בירו יום אחר שלם ,ואולם אם יהיו הסכתבים סעפים אז
ינואר שלא יהיה לכסוד-ר רפאל רגיל ומן להחויקם בירו רק ארנעהשעית
לכל כתכ וכתנ והארכעה שעות פהנתנ השני לא יתחילו אלא אחרי נמר
ר' שעות טהכתנ הראשון ,ואל האנשים אחרים שא1לי יטצא נירם מבתבים
כרל אין לנו לכתוכ רנר כי כגר נא עליהפ רנינו נח.ם שלנו אשר הננו
בתקפו עם כל פרטיו ,ועשינו כל הפוטל עלינו והשומע ישמע ועליו תבא
נרכות טוכ .ער הנה הגיעו רנרנו נסתיחפ אליך כי נכון לכנו כמוח כי
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קאזים שלנו.

המכתנים חנז' 1ורם מונחיםכירך,ני אםבאולי אמתנכון הרבר כי קרעת
אווזם בפעל עתיר אתה ליתן את הרין נסילתא רא ביום שירובר בה,ובן'
קותה נם2צנו כי ת2צים הטעק2צים ל%20ר ואם ת2צא פניך ספום והיית
סוצקנ) סברכות אל עליון עם החיים וה2צ..
ויניציאה ר' פיפם"ר השס"א.

.

ריג.

בעסק הנאון צויראל.
עדת לאוםים תסבבה טעלת וקגק אשר בסנטווה ובראשם סעל
אלופים וחכסים ווצכחריםיהי שלום כהילם .את תלונת סעל' אשר הפה
פלינים עליט 2צטענו על אשר נתבטוריאלם ח*ס ברבר הטכתבים והקו~ת
ח2צר יצאו בנירוף האלוף כסוהר*ר רפאל ציוראל באמורני יצאנו ססחיצתנו
לשלוח רברינו במ1ם בלתי 0תיחפ אלינג ואנחט עתה לא נשיב אסרים
עלכל פרפ ופרםני כונתנו שיהא שלוםיוצאסירי סריבה ,אך את וה נאטר
כי0עילם לאנננפנו בנבול 2שאינו 2שלנוולאנתפלמ ב%2םעסקקמן אונדול
כסקום שיש בו כ*ראו נכר חכםנעוזמנהיגורנר נו2שכעירנרולה שלחכסים
ופופריםכעירסעל' אלקיםיכוננהער עולםסלה ,וברכד הזהנחנו סהכיתליט
עליטני אםמאזטרא2שיתהטחלוקת הסנתביםהאלהון4סניטעכ*תוצלכיםבקרב
וירכם נפתה ע-ו ,העכורה לא ווהירנולנתובאפילו אות אחתוהיינו פחשים
ועוובים עליכם הטצוה הואת ,אסנם אם אתפ עמרתם מננר וטכח מורעות
א2שר מסר טהר.ר א שר נרםי ש )11יצץ לא יוכלוהאלומים לנשת לשאת
(לשפת) טים תרעה [תרוהק] אש ונערהואין סכבהלויכות שלום בעולם ,או
לב2צטסעיל צרקהונהיבעינינו כחייביס לו1פ על כבור הוערהולררוף 2צלום
געתרט לבקשת השואל להפיל הדךם ,כ*ש וכ*שכימהר,ר אשר הגיל וצא
נופיה עופ כתכו פרפי אטרכי סעל' בני הישיבה סשם פפולים לרין לו
מחסת שנאה ובן מבני וצער קפן 2צי2צ בו ששה טלוים )4ונם איזה
יחירים ששונאים אותו ועתה קהל ערת ה עיניכם ודואות ני מה שהיה
נבר וצא לש*ש ובאסונה ואיה קטתם לדוזרעם עלינו ו0רוע לא הצ)תם
בעת ההיא ,ועור כי נזרתט לא היתה בקהלכם לבר כי אם נם נקהלנו
וה ובכל טקום אשך דברט יגיע מאשר י0צא שם מבנץ כדרך בל הח-ס
הנעשה לנר להוציא לאור המכווןנו ורברכוה רושות כיד כל ב" לעשותו
ע-פ הדין והשורה ואין ארם יכל לפחות לפי רעתנו יהי פה כצרק ופשפמ
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נתעוררנו ני יורע אלקים כי לא לחלק ולהנערה יצאנו') 1לא להושתרר
ח'ו רק לכנור ה' ולתורתו ולנלות מפמוני חשך ואפלת ושחלוקת להמם
ולאנרם ,וע'כ למבות שונות ומעפים כמומים אצלנוכולם מכוונים לתכלית
פונ ראינו לתת ריוחכין הדכקיםש) וכן אמ מםכימים שנהיה תלוי ועוטר
הח'ם רג"ל אשר שלחנו עד נא רנרינו שנית אליכם על זאתוכין כך
לאלקים לאל חי להשנית שאון ימים ונלי המרינות מכל עמוצאן טרעיתו
ישקום ושרוש עליכם וע~נו מכת שלום.

ר*וש*

עיד נעמק הנאון הג'ל.
מנלות מלכים והמרינות פד~ללים נשפתי רננות.
הן כל ראתה ונינו מחדשצ כאשר נא שנית פהויני)מאה הנאון*)
נ 5דנדי רפדוצים טםד1ר וננון טכ )*5רש5,אה אשר מצאתדו מרסרבריפ
עליו ועעה ונתנמ אל לנננו להנין נדנד ולהשכיל נמראה ואחר כל זאת
נחה שקפה ה שנ ת תנר [ ]1ואנחמ חים מנארים ואומרים כי נרור וצא
כשמש אצלנו כלי עוום פפקכי הפכתנים ושרונרים על הנאון וגז' עתק
ננאת) ובוז הנה הנם פזויפים ורהבם עמלואין מכטה וכמה פעמים נכונים
וופ הרברים האלה כל אחר ממנושורנומחזיק נתמת~ן כמאז ומקרם כהנאון
ציויראל הולך תמים ופועל צרקכי ירענו את מצאו ואת מעאו משנים
קרמוניות ער היום כאשר כתננו ,ועולה לא נמצא נו כי תורת אל כקרבו
ומן המורים נתורה כהלנה וכל אשר החמיר על עצמו ולרון עזר זה אך
למותר היא ומעתה ימיר מעליו הצער הזה ויורה יורה יריןירין כררכו כי
ם ילפתו
זרה נחושך אור לישרים וצדקתו טרעכשעריפ ורססרםעילות
אורוותם תיא כתמר יפרח כארזנלננון ישנהולפני ש0ש שמוינון,
 )1עיפ ססחים ה' וב הבערה לחלק הנאת.
') ברכות ט-ו עיב שיתן ריחץ בין הדבקים.
 )3כוון אל דצאון ציויראל.
*) ם ס ר 1ר ונכון ם כל ,אולי צ'ל ססורר ונבין בל.

