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Függelék

.Függelék
.Velencei hirdetmény a talmud ellenzői ellen 1618. évben
( 21.־ 9.־ 19a 2,י i 3־!,!!!^.סס-זרע אנשים ־ (68.1aa l^<8z
ועתה קול ענות האנשים האלה כנפשותם המלעיבים במלאכי ־ אלק־ם

המה החכמים דורשי רשומות עפ״י הדברים זו תורה שבע־פ נשמע בארצנו
וגם חוצה לה שיש קצת אנשים רעים וחטאים לדי המכחישים דברי חכמים
וחירותם וישימו לאל מלתם ,ולולי לא פשתה המספחת רק במגירם בקרבם
כי נגע אל לכם היינו כטחרישים ואומרים תפח רוחם ונשמתם ודי להם
עינשם המפורש בעד״יז ובבא .אמנם קןל ענות גבורה אנו שומעים מפיהם
קולם כנחש ילך בראו משחית לחבל ובחבל נביאים בכנור ונבל יסובבו
עיר וירדפו אחר ההבל דבריהם ופחזותם חשבו כי נשאו [?] הם בישראל ובראש
כל חוצות ללא אלקי אמת ואמרו אלה אלקיך ישראל ,כי הם עושים
התורה פלסתר ,וחכם יחשב בעיניהם מי שוירז״ל סותר ולמרות עיני כל ישראל
פורצים לעיני הכל גדרי התורה כי יחשבו כל דרז״ל לתהו ובהו ולמאמין
בהם יקראו פתי יאמין לכל דבר והם לבדם בעלי חכמה ואנחנו בעיניהם
נחשכני כבהמה וכל המחזיק בדבריהם נחשב בעיניהם כסוס כפרד אין הבין
ע״ז ידוו כל הדווים כי נטה קו תוהו על כל הקוים ,ולכן אנחנו הבאים
על המקום כשמעינו קול תרועת מלחמתם נגד ד ונגד תורתו וראינו אש
נשקה יראנו פ; תצא אש ומצאה קוצים איש נפשו ריקה הוא לא ידע
ולקה וח״ו תעשה הארץ בוקה ומכולקה כי הדיור מתקלקל וכל העם שומעים
להקל ולצאת 'ידי חובה ראוי שנו־דפזיזם עד חובה ונסח־ השקוצי׳ מבין שניהם
לבל יתחלל ש״ש על ידיהם ח״ו ולכן אתם אילי הצדק שרי התורה החכמים

השלמים וכן ־ רבים די בכל אתר ואתר יהד עם כל ישראל חברים אם
טוב הדבר בעיניכם ולא טוב הדבר אשר האנשים האלה עושים מעבירים עם
די לכן אתם גם אתם לרבות שלוחכם תחזקו בידינו ונשיתה אש בלחמם
מרורת פתנים ־ בקרבם .קול ד׳ בכח ובחרם שד,דרים הרשב״א וסיעתו ל״ב
חכמים מחוכמים המסכימים עטו אשר העלו בחרמו להחרים ולנדות האנשים
 ,יי ,
י -י' י ■-
 ■ •" .י
הבלתי מאמינים בדרדל ודל:
בגזרת עירין ובמאמר קדישין אנו טנדין ומחרימין בכ״ד של מעלה
בב״ד של מטה וירדו מטה עד ישובון בתשובה שלימה ולא ישובו עוד
לכסלה ולא ישימו בתורה ובדרז״ל בעלי הגמרא תהלה ואם לא ישובו;
לאל מרשע הרי הם והמחזיקים בידיהם בנדוי ובחרם עכ״ל.
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ואנחנו הבאים מכהו מחדשים אותו ובכלל הגזרה כל איש .אשר
ישמע מפי איזה איש דבר נגד רז״ל  !■wמחויב בכח הגזרה! הנזכרת
לאומרו לפתנםי ולרבני העיר אשר הוא חונה בתוכה והיה זה שלו□ על
ישראל ועל רבנן ואשר ישוב וניחם מן השטים ירוחם ,ואל אלקיס נשים
דברתנו ישמיע במחנה ישראל קול מבשר י בבוותא טבא לירודאי כי שבו
ויבנה בית קדשינו •חפאותנ•
מדרכם הוער עד ־׳ אלקינו •ישוב
אמן ,נאם צעירי הצאן החותמים פה ווינציאה רוס ג׳ כ״ג מנחם השע״ח בסדר
את הברכה אשר תשטעון את מצות ד׳ אלקיכס.
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שמות הארצות והמקומות.

אבינון .47
אזטיר 8ח.Sra 158 '1
אורבינו 4ח 1־.184 40
איטלאני (גלילות) .175 ,302
איטליאה ,168 ,131,158118a ,70

.180

סיניגאלייה .Sinigag8ia 184
ספרד .136
פאדואד,110,91 ,73 ,43 ,42 ,22 .
,169 ,1.55 ' ,154 ,153
.183 ,182 ,180
,179
פולוניא ,m, 187, 189 ,134 ,383
פורטו נרואר .Portogruan 72
־•
פיאמונט .Pi4m43t■710
פיטאליאנו .ilOiPi tig■!• ono 751
פיסא .180 ,171 ,170
פיסארו 184־ .Pe 784
פיראן .170
פירארה ,99 ,92 ,89 ,74 ,73 ,41
,125 ,120 ,339 ,m ,109
( .378 ,147 ,141פי׳ פ׳ג—צ״נ,

אמ^ודנו .H6.146 Hamb mg
■ .
■
אמסטרדם .142
אנקונה ,47 ' ,29 ,26 ,25 ,21 ,20
י'
.
.151
אסטי .64 ,62
אשכנז .158 ,137 ,134
ארק ישראל ,134 ,104 ,81 ,71
.140 ,383 ,385
בולוניא .47 ,40
ורגו .107קט״ז■—קיכ ,יס^פ״ז—קם״ט־ נכתכו■
בריסק .B^9 tB restS 8039
בפירארה).
.
גוריציאה .168
פראנה .190 77 ,66
ויאדנד.Via. an6 136 .
פרינציאה 31e־r,3 1־164 ,1
וידו .1do• 168
(פיורנצה).
וויינא  W190 14־ 4)3 ,־.190 4
צינטו .190
ויניציאה  ,39 ,36 ,34 ,31 ,13 ,12צפת .175 ,137
 ,83 , 82 ,77 ,73 ,44 ,42 ,41קאזאל ( ,Cas ate(75קאזא״ל מונפירא .
,92 ,90 ,89 ,88 ,85
,115
)^ConaloMon 7^na1c( 71, 106
21 ,116ז ,110 ,133. .133 ,קאסטיל אופזיריאו Castai Vittorio
 ,143 1477 ,142־ !,150 .14
.130
115 5 ,m
 ,158 ,157קוודיסטריא o di lairia־.00Ca
 ,175 ,174 ,,13 /IH ,164קוניאן .33
.195 ,180
קונסטאנטינה ,137 ,385 ,134 ,101
.112 ,110 ,73 ,1; ,16
.190
טירה פירמה  erraie rm־ .121
קראקה ,m, 115, 134, 179 ,78
טרויזו .Toe v11o 121
.188
,180
טריאיסטי .73
קרימונה .110
ליואנטי 1^14־ .134L11
רווינו  Rov i g1׳.Rl,l^t
ליטא .134 ,183
רומה ,95 ,93 ,89 ,59 . ,47 ,5
109 ,73 ,71 ,39
מאנטווא
,187 ,181 ,177 ,169 ,130
.194 ,191 ,386 ,383 ,110
'
.189 ,188
מונטאגיינה  ,H, 38, 43, 44 ,7רוסיאד.137 ,134 ,183 .
 ,109 ,105 ,71 ,65 ,54 ,49ריגייו .146Roa3io
.m, 130 ,110
שאלוניקי .157
מילאנד־.331 ,110 ,
■:ת ונרמה .157
I
סיינה  Si13a 22־.130 6
♦
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שמחה לוצאטו  .1614 ,142,118 ,115שמואל יהודה קציגאלבונין ,ראה
_
 .קצינאלבוגין .־ '
שמואל ארקוולטי  ,1143 ,43 ,42 ,22שמואל רובייו ־.61
שמואל שאול !.133
 .127g, 148ראה נם אלחנן.
שמואל בר׳ יהושע שונצין .1018
שמואל כק .36
שמלן בר נריה כ״׳ן .56
שמואל ישורון .18223
שטעון בן גמליאל מגארני .90
שמואל רלויקייו !.99
שמעין לוריאה .154 ,1234
שמואל כהן .114s, 136
שמעון סולם .894
שמואל הכהן הפיסה .1614
שמשון כהן .77! ,39
שמואל מהאדומים .125
שמשון משולם .24
שמואל סאננויגי .148, ,124
ןץט1י כהן מתחיה .176
שמואל קורקום .59
<
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•
פאציפיקו דימליצו 430
פארדו יוסף 490 ,139 ,127 ,793
פארינצו אברהם «27 ,25 ,20
פארינק יהושע 4024
פארינצו מאיר בן יעקב ■»1024
־־ <
פוייטו חיים -64
פורלי רפאל חזקיה !4 69
פיגו אפרים 851י
פינו יהודה .851
פיטיליאני שם טוב 451
פייביש סנוויני 448
פינצי בנימין >793
פינצי דוד  4691י׳
פינצי חזקיה בר בנימין f141 ,793 ,167
ףיאובן ירא . 493
פינצי יחזקאל 512י
י•
תובירו ישמואל »612
פיקייו עזריה ,15x, 142
יקותיאל בר שלמה -1193
פרווינצל אבריהם 106 ,75 ,632י
רומנין יהודה 421%
פשקרול אברהם מקיירי 452

קוניאן ישראל !?> . 42-8 ,88 ,33־•
קורקום שמואל »59
קזים 493
קלונימוס בילגראדו 438 /1176
קלונימוס פאזיאה »135
קלימן אדון דיל מאדיק «183
קלירלי אשר »39 ,34
בנימין 341י
קלירלי יהודה »341
קצנאלבוינין יהודה י 122ועודי
קצינאלבויגין  1882ראה וואל.
קלמן מלודי •75
קרישי אפרים 40 ,8 ,72

. .
י■
(״חפיט *5
־
רייאטי יצחק  . »1294 ,993י
,
113
,
1513
,
1903
אביגדור
צתידאל
■־ י
ר^יאטי לאודאדיאו -99%
:
1124
רמירי [?] 643י •
ציוידאל רפאל  195—191,1903,108י רפאל חזקיה פורלי 4 692
66
יעקב)
(אלמנת
ציזאנה
רפאל ציוידאל 495—191,1903,108
ציזאנה מרדכי »661
י
>
66
היר״ן
המכונה,
נפתלי
ציזאנה
^אול וואל 4881
צירויי יהודה 4762
שאול מורטירה 4071
י
155
,
149
,
90
ציון
בן
צרפתי
שאול שמואל 4334
שואל שלמה ן' משה בן 161י
קאלאו״רה משה .782
־ יי ־
שונצין שמואל »101
קאלאורה שלמה 782
שלמה אלגזיא 458
קאליו יעקב 4852
שלמה חיים 431
קאלימני אברהם 470
שלמה מלוגו 400
קאלימני ברוך (בן שמחה) 4702
שלמה י מסעוד 475%
קאמיאו אברהם •89 ,83%
שלמה חי (בן ר׳ נחמיה) סארוראל ,170
קא^^וטי יהודה 115%
קארמי אלחנן !»74
קדמי בגי י 74י +101 ,100 922
קארמי בנימין יקותיאל 435
קאתמר חנמאל נתן 741י
קדמי יקותיאל 435
י
קומנימו ראגוסיא.ו 462
קוניאן יהודה t331
קוניאן יוסף בר עמנואל .33
קוניאן יצחק 470
.

3

׳

שלמה שמעיה (בן ר׳ נסים יצחק) מפורנו

*62 ,364
שלמה סולם «89
שלמה ציזאנה 661י
שלמה קאלאורה .782
שלמה ן׳ משה בן שואל , 1611
שם טוב טילייא 4132
שם טוב מפיטילייאני •151
שמחה טרויז »1704
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מאיר [קאצינאלכונין] !.188
מאדין גרימאני .62
׳
מהאדומים שמואל .125
מהטוב דוד .126
מודינא אבטליון .81 ,41 ,12
מודינא מרדכי !,113 ,72 ,41! ,16
.114
מונטאניינה מנשה .71
מונטיקיר ישראל בן יעקב יודא .771
מורטירה אברהם !.1072
מורטירה יוסף נ.112 ,107
מורטירה שאול !.107
מלך פולאניא [?] .125
.
•
מנחם .20
 :מנחם מרקריאה >6
מנחם עובדיה .168 ,145
מנחם (מאנדולין פורט כהן) .492
מנחם בר שמריה .14
מנחם עזריה מפאנו ! 5ועוד.
.
־
מנשה ממינטאניינה .71
מסעוד שלמה .1752
מצליח בן נחמן .185
׳ ■־ ־
מרדכי באר .167
מרדכי ממודרנד.114,113 41! ,16!.
מרדכי ציזאנה !.66
מרקריאה דוד ג.121 ,6
מרקריאה יעקב !.6
מרדכי שאול .134 ,133
משה .133 ,108% ,55%
משה באסולה .1244 ,36
משה ב״ע כהן !.63
משה גראסיני !.72
משה בן מרדכי זכות ־ ־ .1686
משה בר שמעיה !.77
משה טריוים .170
משה בן יחיאל טרדיאל .71
משה לוצאטו '.1692
משה עוזיאל !.142
משה שמואל כ״ק .179
משה בן לוצאטין .183
משה הכהן .76
משה כהן פורטי !.874 ,4
משה קאלאורה .7822
משולם בר יצחק סולם .894

משולם שמשון .24
מתתיה כהן תמרי .176

נחמיה (בר שמעון) לוצאטו .1792
ניצה אליעזר חיים ,H1, 1274, !1282
£

" ■
נפתלי אשכנזי .117
נפתלי המכונה היר״ן [ציזאנה] .H
נתן מהראדנה .84
נתן אוטולינג !,92 ,89! ,7523 ,74
.156 ,106
נתן סקארמילה .176
נתנאל טרבוטו .183 ,178\ ,138,
נתנאל סיגרי !.178

.

כאא.ג^וויני שמואל .148! ,124
סארוואל ־ ליב !1703 ,157 ,1052
סארוואל שלמה חי .1796 ,170
סולאה אברהם .171%
סולם משולם בר יצחק .894
•
סולם שלמה .89
סולם שמעין .894
' י .
סטילה אוריה .1632
■ ־
סיגרי נתנאל !.178
סמיגה יוסף .793
ספורנו שלמה שמעיה .62 ,364
ספיראנצה .122
סקארמילה נתן .176
_
סרוק יוסף .133
עוזיאל (יצחק) ראש באמשטרדאם .142
עוזיאל בן.משה .116
.
.
עזרא אלחדב .168
עזריה פיקייו !.168 ,142 ,85
ענטין ,ענסכן ,ענשכן ,כסאן) !.191
£א^ד^-וואן אליעזר •.1695
פאדוונו יצחק  1815ועוד.
פאז[ו?]יאה קלונימום .135
פאנו ברכיאל !.1602
פאנו יוסף .3
פאנו מנחם עזריה ! 5ועוד.
פאנו סאלטרו יהודה !,874 ,42! ,41
׳
.912
פאנרוטו
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יוסף בר עמנואל קוניאן .33
יוסף סמיגה .793
יוסף סרוק ;133
יחזקאל פינצי .512
יחזקיה גאליקו !.43
יחיאל פורמיף [?] • .181
יעקב יחזקיה ׳".15
יעקב כהן ! .72׳• .
יעקב בהן מאיסטי 01
יעקב כ״ק .35
יעקב בר קלונימום הלוי !.167
יעקב לומברוזו .1434
יעקב מרקריאה .61
יעקב בשלום ספרדי .163
יעקב עובדיה ־.1686
יעקב עוזיאל !.142
יעקב קאליו .1852
יצחק גרשון ־ .912
יצחק מן הלויים .165
יצחק (בן המחבר) .114
יצחק ממודינה !44
יצחק עוזיאל מפאסי !.142
יצחק פאדוונו  1815ועוד.
יצחק קוניאן .170
יצחק ריאטי .1294 , 993
יצחק שמחה .816
יקותיאל דאטילו .652
יקותיאל קונסייו .17625
יקותיאל קארמי .135
יקותיאל בר שלמה מרוויגו .1193
ירא ראובן .193
ישועה ב״ר יוסף הלוי ^.159
ישורון שמואל .1823
ישראל זפרוני !.98! ,95
♦.ó

ישראל בן יעקב יודא מונטיקיר
ישראל בן פרק הי״ד 77״
ישראל קוניאן !.128 /88 733

כהן אלכסנדר !.63
כהן
כהן
כהן
כהן
ה

.

כהן יעקב !.72
כהן מאסטי יעקב .31
כהן משה .76
כהן פורט מנחם מאגדולק .492
כהן פורטי משה .874
כרן שמואל .136 ,1143
כהן שמשון .77! ,39
כ״ק יעקב־ .35
כ״ק משה שמואל .179
כ״ק שמלן בר נריה .56
כוכב אברהם .170
כספי גמליאל .151
לאא^ו^יא^^ייאו ריאיטי .9923
לודי קלטן
הלטן .75
לוי זעלמעלין \.12
לוי זרח .49 ,81
לוי יוחנן .176
לוי יוסף !.105 ,65 ,542
לוי יעקב בר קלונימוה !.167
לוי ישועה בר יוסף .1598
לוי ליב.7-
לוליאני אלטרינו .84
לומברוזו אברהם ,1434 ,612
לומבר^וזו יעקב .1434
לוצאטו אברהם .652
לוצאטו ברוך .1792 ,169
• ־
לוצאטו דוד !.72
לוצאטו מאיר .127
לוצאטו משה .1692
לוצאטו נחמיה בר שמעון .1792
לוצאטו שמחה ,142 ,118 ,115
.1788 , 1614
לוריאה דוד חיים .1234
לוריאה זלמן  =( 152שמעון).
לוריאה יוסף .134
לוריאה שמעון .154 /1234
ליאון אזולה .1688 ,1143
ליב לוי .7
ליב• סרוול \.1703 7157 ,105
ליב מפראגה ( .77ראה ירודה ליווא).

גרשון מקולוניא .115 ,44 ,43
דוד .65
^איר בן יעקב פארינצו .1024
דפיסה שמואל .1614
מאיר לוצאטו .127
חמול מצליח מויטרבר .130
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גלחי סימינאריאו ■ 104
גמליאל כספי 451
;ראסיטו אשר 194 ,1912י
גראסיני משה !72י
גרשון אזולה .123 ,121 ,1143
גרשון בר יואל בילגראדו 1 673 ,1382
:
483
גרשון כהן מקולרניא 115 >44 ,43י
גרשון פרינ״ן 4024
גתביני יוסף 4243
ףאטולי יקותיאל •652
דוד אמרו *932
דוד באר !467
דוד דרוקר - f1882
דוד הכהן *65
דוד לוצאטו !.72
דוד חיים לוריאה 4234
דוד מהטוב 426
דוד מרקריאה !421 ,6
דוד פנצי !4 69
די^’א^èו^•• H5׳ 1154
דיאנורה 432%
דלויקייו שמואל !.99

חיים פוייטו ♦64

חמול מצליח כדן מויטירבו 130י
חמיץ יוסף • 169
חנמאל נתן קדמי .74
טראבוטו נתנאל 483 ,1782 ,1382
טרדיאל משה בן יחיאל 71י
טרויז שמחה »1704
טריוים משה 470
יהודה ליווא בר ,בצלאל בר חיים מהתל
מפראג !»77
יהודה המכונה ליאו די צירוי .1762
יהודה הנקרא ליבלין לוי 40
יהודה מונטי סקודלו .167
יהודה סאלטרו מפאנו !,874,42!, 41

912י

‘

יהודה סרואל  =( 1903ליב)י
יהודה פיגו !.85
יהודה צרפתי 490% ,139
יהודה קאנרוטי י 415%
יהודה קוניאן 43j
יהודה קל••תלי !■ 34
יהודה קצנאלבוגין  ,122ועוד — ראה
שמואל יהודר• .
דנטוור קניונטו אינדיצו [?] 483
יהודה רומנין ■ 12124
דרוקר דיוד 4882
יהושוע חי 493
יהושע פאדינין 4024
^■*וי״ן פנחס #1881 ,112 ,78
יואל בלגראדו • 138 ,73
היד״ן " . e20
יוחנן אלטרינו "843
היר״ן [ציזאנה] !66י
יוחנן לוי 476
רואל שאול !188
יוחנן מעיר קראקה 48
יוסף בן אברהם אבואב 463%
ץבולון (בן המחבר) 413 ,814
יוסף באלדוז !476
זואני דגא^kר 95י
יוסף גרשני 424%
זכות משה בן מרדכי »1686
יוסף ן דנה 4824
זלמן 20י
יוסף זלמן e115
זלטן בורדלאן 49% ,108
יוסף חמיץ "169
־
־
445
זלמץ יוסף
יוסף כהן י »10522
זלמן לוריאה 452
יוסף לוי 405 ,65 ,54%
זזעלמעלין לוי <1221
יוסף לוריאה 434
■♦ 98
זפרוגי ישראל ! ,95
e
יוסף מורטירה412 ,107! .
זרח לוי !■49 ,8
יוסף מפאנו 3י
ךזזקיה בר בנימין פינצי  ,798 ,167יוסף פארדו ( 793ראה פארדו)י
יוסף נפתלי בן ישראל קוגיאן !»33
• י
,141
1
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שמות האנשים והנשים.
-

אליעזר חיים ניצה  282־ ,127־ ,128
אבואב יוסף בן אברהם .1636
 .187אשתו 128
אבטליון ממודינא .81 ,41 ,12
אליעזר פאדירואן .1693
אב^ליון • מרויגו .11923
אביגרור ציוידאל  1133 ,1124־  ,1113אליעזר ריאטי .1294
אלכסנדר הכהן .63,
.
.1903 ,152,
א' מז״ט .176
אברהם בילגראדו .170 ,1482
י אמרו דוד .9322
אברהם דיל וקיץ  .99,׳
אפרים פינו ,85,
'.אברהם יגל .47
אפרים קריש .10 ,8 ,72
כוכב ' .170
ארלי (שמואל בן מצליח) .193
אברהם הלוי .38
ארקוולטי שמואל ,153 ,1522 ,222
'•אברהם לומברוזו *.1434 , 68 ,61
.
.155
אברהם לוצאטו .652
אשכנזי אליהו .96 ,9524
אברהם מאוסימו .12224
אשכנזי נפתלי .117
אברהם מורטירה .1077
vה
•
אשר בר זרח .483
Unר* •Iד* ר?• סטילה . • .163
אשר גראסיטו איש נורליננו .194 ,1912
סולאה .1717
אשר קלירלי .39 ,34
אברהם פארינצי .27 ,25 ,20
אברהם (בן דוד) פרוונצאל ,76 632
.106
^אלרוז בנימין .1762,
באלדוז יוסף !..176
אברהם פשקרול טקיירי .752
באסולה משה .1244 ,36
אברהם קאמיאו .89 ,832
באר דוד .167,
אברהם קלימני .170
בבלי בנימין .170
אברהם (בן ישראל שאול רפאל)
בורדילאן זלמן .1913
י
!.74
בילגראדו אברהם .170 ,1482
אדום רילטו ניקולו [?] .176
בילג' גרשון ב״י .183 ,167 ,1382
אהרן [סגי נהרר] .23
אוטולינג נתן  .156,106 ,92 ,7 57 ,74,בילגראדו יואל .138 ,73
אויאל (הבחור) .84
בילגראדו קלונימום .138 ,1176
בנימין באלדוז .1762,
אוסימו ' אברהם .1227
בנימין בבלי .170
אוריה ,סטילה •
בנימין פינצי .798
אוריאל חיים .1686
בנימין יקתיאל קארמי .135
אזולה גרשון .123 ,121 >1143
בנימין קלירלי .34,
אזולה ליאון .1688 ,1143
ב! ציון צרפתי .155 ,149 ,90
אלגזיא שלמה .158
בני קארמי .106 ,100 ,922 ,742,
אלחדב עזרא .168
 .׳•
בק שמואל .36
־
אלחנן קרמי -.74,
•
אלחנן יעקבארקוולטי  153, 1522 ,222בקרי [?] 34״
ברוך לוצאטו .1792 ,169
ם
.155
ברוך (בן שמחה) קאליטני .1702
אלטרינו יוחנן  .843־ •
ברכיאל מפא נו 1602,־
אלטרינו לוליאנו .81
אליהו אשכנזי .96 952 4
^אליקו יחזקיהו !.43
אליזק .102

f

,

*

A

*

V
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שמרת הספרים המובאים בקצור או בראשי
־ •  ' ; .תיבות♦ W 7 ■ ' 11
־
:

אוצר הספרים = הספר הידוע מאת יצחק אייזיק בן יעקב ווילנא ה^ר״ט.
.א״ח = אור החיים מאת חיים •־ב״ר יוסף מיכל ,פראנקפורט א .מ .התרנ״א
דעת קדושים ,מאת ישראל טוביה אייזינשטאט ושמואל ווינער ,פטרבורג
תרנ״ז—תרנ״ח.
י
־
'־
,
.ח״א = חלק א׳ מספרנו בלשון הנר ובלשורן אשכנז והוא המבוא להוצאה זאת
ח״י = היי יהודה מן ריא״ט ועד הנה לא נדפסו ממנו רק לקוטים בספר
בחינת הקבלה מאת יצחק שמואל ריגייו (גוריציאה התרי״ב) צד
 VI—XVIIIובספר מאמר מנן ו צ נ ה מאת אברהם גייגער (בהעסלוד
תרט״ז) צד ט״ו—י״ז וקצור ס׳ חיי יהודה באגרות שד״ל צד .288—293
.החלק שני מקצור זה נאבד
ל "א = לחות אבנים Hebráische Grabschriften in Italien von

 a. M. 1881.־ A. Berliner, Frankfurt
ליבאוויטש —־ רי״א מודינא מאת נ .יש .ליבאוויטש ,מהדורא ב׳,וייארק תרס״א.
מחי׳ א == מזכרת חכמי איטאליאMortara M., Indice etc., Padova 1886 .
תנ״י’ = תולדות גדולי ישראל וכוי מאת מרדכי שמואל גירונדי וזכר צדיקים
•
לברכה ,מאת חננאל ניפיTrieste 1853 .
) Berlinerבערלי^ר( = Berliner, Geschichte dér Juden in Rom,

Frankfurt a. M. 1893.
Steinschneider M., Catalogus Librorum Hebraeorum = CB
in Bibliotheka Bodleiana, Berolini 1852—1860.
) Fűrstפירסט( = Fürst J., Bibliotheca Judaica I—III, Leipzig
'1863—1862
י
\
.־- ' - .־
) Grátz.גרעטץ( = Grátz, Geschichte dér Juden
 Quarterly Review = JQRו[6\¥1*81מכתב עתי אנגלי היוצא לאור בלונדון.
The Jewish Encyclopadia 1 — XII New York = (Jew. E) JE
"
,
•1 001—1905 F
) Monatsschriftמאנאטסשריפמ) = מכתב הדשי היוצא לאור בברעסלוי
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums
) Riegerריגער( = Vogelstein und Rieger, Geschichte dér
Rom, II. Bánd, Berlin 1895־ Juden in
 Revueאו  = REJ־ Revue des Études Juives
מכתב עתי צרפתי היוצא לא1ור בפאריס
Catalog de! Hebraica und Judaica aus dér = Rosenthal
L. RosenthaFschen Bibliothek von M. Roest,
Amsterdam 1875
Catalogue of the hebrew books in the library = Zedner
׳
of the British Museum. 1867.
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נ״ט ואף אם התמהמהם הביתי לשיר שאלתי :צ*ל ואף אם תתמהמה
שם סימן
הכיתי לשיג שאלתי [ולי נראה יותר נכון כמי שנדפס .בלוי].
סוף סי׳ ע׳ מכוח לזה ולזה י כצ״ל.
צד 68
"  90סל• צ״ב שורד ,כ׳ י בבי׳ הפרד י יאול י צל מבית הסהר♦
"  99הערה א' צ י אברהם בר׳ ׳שבויי מהזקיים נטוגה רב במגטובה ביום 16.
( Gennaio 11633.זכרונות שבידי) על כ י צ״ל :שצ*ד (?)
י
צד  99הערה פ חנניה אליקים ראיטי המכונה  Graziadioוגם Laudadio
נמנה חבר במנטובה בשנת  1589ומת שם בן ס״ג ז׳ ביום
כ״ג  Agostoשפ״ג (זברונות הנ״ל).
 :mìoי אל ׳ הוא הרב שו^ל^tד׳ דוד מהזקנים עיין י מח״א 68
ה'
"  100״
 110 ,שורד .י כתריהוי צ״ל כתרודוו ,ע״ם איירי בש י כתרויי.
צד  122בתוך כיי י "לי י אשד בשביעות ובר י צ״ל ששבועות ווו׳ .צ״פ.חקקוק
כי בגזי תראה לי שכתנתו ספרו־ שער י שבעעות הנדפס עם
־
’
'
.
.
.
 .י
ספרי הרי״ףי
"  126הערה ג׳ הוא ר״א דוד מהטוב בעל כסאות לבית דודו צ״ל ר׳ אליעזר
דוד בר יהודה עשהאל מהטוב בעל כסאות לב״די •
החותם אד״ם הוא אליה דניאל מהטוב מעיר צינטו ,לפי
עוד שם
עדות החכם דדן מרי דאתרא בס׳ תג״י וכן הובא גם במח״אי
צד  140שותה ט׳ כתב מזד1ךו אולי צ״ל כ׳ מודרך (.)abgesendet
ב׳ בדפוס של בית הרחם :המחבר לקח הדברים שלא במשמעם
שם העתר
(שבת ס״ד) על י כן רשם על מלת הי״חס להקריבה לענין
יכמרו רחמם.
צד  145שורה ב׳ מלמטה ,על קוטב אהבתי וכו׳ :קטבי הגלגל הס קצות
הקו העובר במרכז ו בהתנועע הגלגל המה יעמודו ,כן אהבתו
קיימת ,וממרכז אדמת לבו מדריך אליו קוי ( )Strahlenחבהי
ואפשר שלא יהא בם ערבו ע״פ ערב ערבה לפני רעהו
(משלי י״ז י״ח).
״  1 5 1רעתר אי מפיטיליאנו צ״ל פורטלייני וכו׳ו  Pitiglianoהוא שם מקום
מחנה ישראל ועיין למעלה סוף פי׳ צ״א .ור׳ שם טוב משער
•
י
אריה לא נודע לי ,על כן נ״ל נכון נוסח הכ״י.
«  160הערה ב׳ אם לא באת היום אל העין בעשתי עשר :לדעתי ר״ל אם
לא יצאת היום מדעתך .עשתי עשר הם אחד עשר ככבים
של חלום יוסף וריא״ם תרגם המליצר Andar nelle nuvole
( )Ausser sich geratenבוא בכ^ביי^♦
א׳ במקום פלאקו יש להגיה פלאטו וכו׳ :הנכון פלאקו נציב
«  182י
מצרים ואלה דבדי ידידיה בסוף מכתבו הנ״ל בתרגום .רומי
 perire etc,י Satius erat in terra quam in mare
פ נ״ל ה.נכון תנים לפי החרוז וגם לפי הענין כי־ השמים הם
״ « 185
כמו כתר על הארקי
«  191בסוף ה.ה,ערה ,לצד הקודם בסי׳  2125כ׳ :זה מספר העמוד ועיין
־
י;
שם בסימן 6793י
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הערות והארות מהרב הגדול ר׳ יוסף חיים
ירא בפירארה.
צי  7הערה א׳

במקום  23וכר 23 :הוא מטפר העמוד ,וכן נכון ,כי שם
הסימן  ,123ומורטארה ז״ל הלך כמנהגו להזכיר רק מספר
העמוד במספרים  1329 ,2937דוק ותשכח שם בסימנים

.8437 ,5719
" ד׳ הספר הנקרא ביאורים שחבר ר ,נתן ובו' :צ״ל המיוחס לר׳
8 ,
נתן וכו׳ עיין ־  CB.עמוד  2048ויודע ספר צד .42
ד׳ כי מאחרי• :למלאות החסרון אולי צ״ל שחונה (ע״פ ש״ב י״א).
שם שורה
שם סוף סי' י״ד עד עץ קץ :טעות הדפום וצ״ל עד עיג קץ.
 22שורה ז׳ (מלמטה) הרב יארי :את האלהים אני ירא (וכן צ״ל בסי' קי״ח).
 25סוף סי׳ ב״ג היסף תעצום :המליצה זאת לוקחה מרשות לנשמת של פסח
המתחיל בוקר אעיר אקראך ,לר׳ בנימין בן יואב.
 30שורה ט׳ אל שדי :נ״ל מיותר ,כי דברי התשובה אומרים אני איקו וכוי.
" • 20-21ולנו קרוביו וכר :נ״ל שנהפך הסדר וצריך להקדים "ואן תהי
שם
מנוחתו יען היה עם אנשים נאמן י ־ ורד עם אל .עם אל" (כך
צ״ל בתשובה) ואחר כך תבוא •השאלה "ולנו קרוביו" וכר,
ובתקון הזה דברי התשובה יסכימו כלם לאמור מה שראה
המחבר ז״ל.
צד  31סי׳ כ״ז הבאר הסנאי :נ״ל לשון מאוס ־ וזניחה.
ב ,נזכר גם בסוף סי׳ לי :אולי הוא הגאון טוהרי״ך (עיין מ״י דף
שם הערה
נ״ט) הנפטר בשנת שנ״ו בערב שבת בשבט שנים עשר יום
בו ,כמו שכתוב בקינה שחיבר עליו ריא״ם ־ונחקקה על מצבת
קבורתו (שם דף ס״ג)[ .השערה רחוקה כי להרב הזקן הנ״ל
לא היה קורא המחבר בשם כמ׳ כי אם בשם הגאון — .בלוי].
צד  34הערה א׳ עוד היום חיים בני משפחת קלירלי וקבלה בידם שאבותיהם
באו לויניציאה מארצות אנגילטירא (.)England
ד׳ נ״ל שצ״ל פילאסטרו ( )Pfeilerכי אין מקימים אלא קובעים
״  44״
־ ־  .הפילאטו.
ע
״  47שורה ב׳ צ״ל כי לא יאמנו (ע״פ ישעיה ז׳ ט׳).
<  49הערה א' נעור :נראה לי לשון הח.עוררות כמו הנעור בלילה (פי אבות).
״  50־ סימן נ׳ צר ומצוק מצאוני (כן צ״ל).
 3דבר׳ ר׳ ב׳ כ• :צ״ל ב׳ כ״ב.
שם הערה
צד  51שורה יי הבדיקות הן דיני בדיקה (ואם לאהטעני זכרוני נזכרו למעלת
׳
דיני שו׳יב בדרך שיר).
נ״א שק ריקם לא יעמוד קם :הוא משל איטלקי Sacco vuoto
שם סימן
( non sta in piedLכן העיר גם החכם לוצאטו).
צד  53סימן נ״ה מרקו מאלויצר :אולי מבני המשפחה מפוארה Malvezzi.
ג׳ באסינה .אולי צ״ל באסיניו ע״י Kassen-) Assegno
שם הערה

(.anweisung

.

•
•
•.
צד  55שורה  7ברורר :ברור.
שם הערה  Jì^jpBis da^t cì'Ui. ?cito Könyvtáraחדשך^^לא טצארי..
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!62
!68
!09
170
171
175
!76
1811

182
!88
188

ךעץד 4 ,בראש ספר צפנת פענח נמצאים שני שירים הא׳ נחתם
בשם יא״ק והבי בשם אמ״ט מ״י והם ראשי תבות :יהושוע
י
אברהם קלימני. .,אני -משה טריוים מזרע יעקב ראה המזכיר
\
־
כרך ט״ז ,צד  65י ־(ל) • .י
 Raguzio 1צ׳׳ל .Raguseo
י  3עזרא אלדבב היה סופר ילל קהל הפפדדים ל?♦)1
"  1ראה י גם .JE X 467b
םוף הערה  3על משפחת טריויה ראה גם יוסף כהן צדק ,דור ישרים
(בערדיטשעף תרנ״ה).
הערה  3אברהם סולימה חתום עם רבני ויניציאה תחת פסק אחד
.
־
בשו״ת דבר שמואל סי׳ י״ט.
"  2ראה הקינה על ד״ חכמים שמתו בויניציאה (מתק שפתים .)95
" ו׳  Scaramelaהוא גם היום שם משפחה בויניציאה ופאדובה (ל).
ל  2פורמיף הוא טעות סופר וצ״ל פורמיגיני ,Formiggini
■
מח״א דף נ״ד (ל).
בשנת ת״י
 3אולםי הוא שמוא 3ישרדו ן הרופא שרד דר
״
באמסטרדם (.)jE VII 160a
״  1דאה כם עף 3עץ אבות צד  112סל .44
״ 2 :בי י השם שאלל וויאל ררשמו בסרב ענף ץ? אבות חלק
ענפים צד  ,XVIסי׳ קי״ב.

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

196

ניפפרת.

4

!־,ערר 1 .ראה עוד ( CB 2842החכם המפואר לוצאטו טויניציאה).
14
צד
השם פרי• נצא מושאל מן שם העיר  Parenzoבמדינה
20
( Istriaל).
יש להוסיף :לראש אייר שנת בצ״ר למשולמי אשר לוי
 24הערה 3
(נפטר בפאדובה) כוכבי יצחק  ,; XV 16כנסת ישראל
 ;III 580תג״י  .36מרדכי לוי למשפחת המשולמי י״ז כסלו
שי״ג (פאדובה) כנסת ישראל שם.
 1יש להוסיף מתתיה יקוניאןי שנפטר בסואדובה ג' אב השס״ג
« 33
ושמואל קוניאן שנפטר שם ז' חשון השס״ד (כנסת ישראל
//

1

//

.(III 583
בא" דרך האווזות ללכת זו אחר זו ואולי
ת
ק'"." .א■ ' •_
ל
•W
הוא ר' שמואל קודקס מויניציאה אשר מת
(לוחות אבנים  ,14דיואן  )365ולא ח שלמה

"ואני אנא אני
48
רמז גם על זה
 3 IIמהר״ש קודקס
59
בשנת השע״א
קודקס.
 1ראה עמק דבכא הוצאת לעטטעריס  162ובמקום שנ״ז
74
יש להגיה של־ ג (ל) .השנה הנ״ל כתובה במקום אשר ציינתי
ואין עתה בי די לברר הדבר.
צ״ל בקרבם.
 76 IIשורה  11מלמטה
אולי צ״ל
בקרבכם——אולי
ן! —
 2שמעון בן גמליאל מנארני כן צ״ל ולא מג ארג/
90
גמליאל הנ״ל נפטר י״ד סיון שנ״ד (ל״א  )42בגיט״ו ויקיי״ו
בן שבעים שנד.א כן נמצא בפנקס של ח״ק בויניציאה (ל).
קצינאלבייגיןן (ענף
 4אולי הוא אליה אשכנזי חתן הרב ש״י קצינאל}^וייגי
95
־
ע ק אבות ,חלק ענפים צד  ,XVIIסי' קי״ג).
 114שורה  22ה ב ו ג א ל ו ,צ״ל הבו^יגיון  ,buguonמלה ויניציאנית
והוראתה מכה בבשר המעכבת ההליכה (ל).
*  122״ ־  11באותה גישה ,צ״ל גויןדה  guidaכן נקרא השליח המביא
ומוליך הכתבים (ל).
 7 II 128אמה עבריה מבנות פרח ,ראה מתק שפתים (הוצאת
בראדי) צד  ,22סי'  : 26שיר בשם סרח (זקנה רשע ה),
טהרש״ל ריש סי' *ל״ג נקרא אשה כזו שרח בת
’
גם שו״ת
נחשון ,על שרח בת אשר (בראשית מ״ו ,י״״ז ובמדבר כ״ו,
מ״ו) ראה .JE XI 201
 20המעונה ,אולי צ״ל המעולה.
ח 139
 5ספור פרי ספרו ,אולי צ״ל ספיר פרי ספרו,
148
כן השתמש המחבר במלות פנינים ומרגליות.
 7הסופפטנסיין ,אולי צ״ל הקומפרומיסו.
154
 6לנבורים ,אולי צ״ל לגבירים ,וכן בשורה  20שם.
156 n
 11שם הש״ס ,אולי צ ל שמהש״ם.
158 H
 ZliáíÓEgyetéffliSSrlj^tára 159 IIבר•־Országos RObBlkép •.
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