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A
נתעוררנו כי יודע אלקים כי לא לחלק ולהבערה יצאנו )1ולא להשתרר
ח״ו רק לכבוד ה׳ ולתורתו ולגלות מטמוני חשך ואםלת המחלוקת להמם
ולאבדם ,וע״כ לסבות שונות וטעמים כמוסים אצלנו כולם מכוונים לתכלית
טוב ראינו לתת ריוח בין הדבקים )23וכן אנו מסכימים שנהיה תלוי ועומד
הח״ס הנ״ל אשר שלחנו עד בא דברינו שנית אליכם על .זאת ובין כך
לאלקים לאל חי להשבית שאון ימים וגלי המריבות מכל עמו צאן מרעיתו
ישקוט ויפרוש עליכם ועלינו סכת שלום.

ריד♦
עוד בעסק הגאון הדל.
סגלות מלכים והמדינות מהוללים בשפתי רננות.
הן כל ראתה עינינו מחדש כאשר בא שנית פה ויניציאה הגאון’)
כל דברי הפרוצים מסדור ונכון מכל )4התלאה אשר מצאתהו מהמדברים
עליו תועה ונתננו אל לבבנו להבין בדבר ולהשכיל במראה ואחר כל זאת
נחה שקטה ה ש ב ת ת נ ו [?] ואנחנו ח״מ מבארים ואומרים כי ברור הוא
כשמש אצלנו בלי שום ספק כי המכתבים הדוברים על הגאון הנז' עתק
כגאוה ובוז הנה הנם מזויפים‘ורהבם עמל ואין מכמה וכמה טעמים נכונים
וע״ם הדברים האלה כל אחד ממנו עודנו מחזיק בתטת[ו] כמאז ומקדם בהגאון
ציוידאל הולך תמים ופועל צדק כי ידענו את מוצאו ואת מובאו *׳משנים
קדמוניות עד היום כאשר כתבנו ,ועולה לא נמצא בו כי תורת אל בקרבו
ומן הטורים בתורה כהלכה וכל אשר החמיר על עצמו ולדון ע״ד זה אך
למותר היא ומעתה יסיר מעליו הצער הזה ויורה יורה ידין ידין כדרכו כי
זרח בחושך אור לישרים וצדקתו נודע בשערים והמטים עקלקלותם ילפתו
אורחותם והוא כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה ולפני שמש שמו ינון.
)4
)2
)3
)4

ע״פ פסחים ה׳ ע״ב הבערה לחלק יצאת.
ברכות ט״ו ע״ב שיתן ריוח בין הדבקים.
כוון אל הגאון ציוידאל.
מ ם ר ו ר ונכון מכל ,אולי צ״ל מסודר ונבין כל.
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המכתבים הנד עודם מונחים בידך ,כי אם באולי אמת נכון הדבר כי קרעת
אותם בפעל עתיד אתה ליתן את הדין בטילתא דא ביום שידובר בה ,וכן
קותה נפשנו כי תשים המעקשים למשור ואם תשא פניך ממום והיית
מוצק )1מברכות אל עליון עם החיים והש ...
ויניציאה ד׳ סיטט״ר השס״א.

ריג.
בעסק הגאון צוידאל.
עדת לאומים תסבבה מעלת הקיק אשר במנטווה ובראשם מעל
אלופים וחכמים והנבחרים יהי שלום בחילם .את תלונת מעל׳ אשר המה
מלינים עלינו שמענו על אשר כתבנו והטלנו ח״ס בדבר המכתבים והקולות
אשר יצאו בגידוף האלוף כטוהר״ר רפאל ציודאל באמור כי יצאנו טטחיצתנו
לשלוח דברינו כמקום בלתי טתיחס אלינו ,ואנחנו עתה לא נשיב אמרים
על כל פרט ופרט כי כונתנו שיהא שלום יוצא מידי מריבה ,אך את זה נאמר
כי מעולם לא נכנסנו בגבול שאינו שלנו ולא נתפלגו בשום עסק קטן או גדול
במקום שיש בו ב״ד או גבר חכם בעוז מנהיג ודבר כ׳ש בעיר גדולה של חכמים
וסופרים כעיר מעל׳ אלקים יכוננה עד עולם סלה ,ובדבר הזה נהנו מה כי תלינו
עלינו כי אם מאז מראשית המחלוקת המכתבים האלה היו פני טעכיית הולכים בקרב
וידכם נטויה ע׳ז ,העבודה לא זזה ידנו לכתוב אפילו אות אחת והיינו מחשים
ועוזבים עליכם המצוה הזאת ,אמנם אם אתם עמדתם מנגד ומכה מודעות
אשר מסר מהר״ר אשר גר ס יש ו )2יצ״ו לא יוכלו האלופים לגשת לשאת
(לשפת) מים תרעה [תרוה?] אש ובערה ואין מכבה להרבות שלום בעולם ,אז
לבשנו מעיל צדקה ונהי בעינינו כחייבים לחוס על כבוד התורה ולרדוף שלום
ונעתרנו לבקשת השואל להטיל הח״ס ,כיש וכ״ש כי טהר״ר אשר הנ״ל הוא
גופיה ע״ם כתבו פרטי אמר כי מעל׳ בני הישיבה משם פסולים לדין לו

מחמת שנאה וכן מבני הועד קטן שיש בו ששה מלו ים )3וגם איזה
יחידים ששונא׳ים אותו ועתה קהל עדת ה׳ עיניכם הרואות כי מה שהיה
כבר הוא לש׳יש ובאמונה ואיך קמתם להתרעם עלינו ומדוע לא הצ^תם
בעת ההיא ,ועוד כי גזרתנו לא היתה בקהלכם לבד כי אם גם בקהלנו
זה ובכל מקום אשר דברנו יגיע מאשר ימצא שם טבנ״י כדרך כל הח״ס
הנעשה לבד להוציא לאור המכוון בו ודבר כזה הרשות ביד כל ב״י לעשותו
ע״פ הדין והשורה ואין אדם יכל למחות לפי דעתנו יהי מה בצדק ומשפט

 f1ע״פ איוב י״א מ״ו.
 )2נ ר ב י ש ו ,צ״ל נרסיטו והוא הגזבר בסי׳ רי״א.
 )3 .כנראה היה ר׳ אשר מלוה מעות בריבית והששה טלוים שונאים בו
אומנותם.
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היחשב זה .חוזר ממעשיו הרעים לם• סברתך עד שתוכל לקרוע המכתבים
ע״פ צווי בעליהם ,ואמנם זאת עוד הלא היה לך לחלוק כבוד לאגרתנו
אשר יהד כתבנו בחיס י״ז למנחם הש״ם כהומרא יתירא שלא יוכל שום
אדם בעולם לקרוע לאבד או ..להשחית או אם למחוק או לשנות אות
אחת מהמכתבים שנראו או שיראו נגד האלוף ציוידיאל הנ״ל ועוד בה
שלישיה כי באו אחרינו וימלאו את דברינו כמה גבירי רברבי האלפים משם
בזמן העשוי תלית הח״ם כמו שהעידו שנים מהם האלוף מהר״ר ראובן
ירא )1והאלוף מחריר יהושוע חי )2וגזרו עליך לשמור בשמירה מעולה
ושלא לקרוע או להשחית  ,בשום צד המכתבים ההם ולא זה אף לא זו
חשבת לדבר ראוי לחשוש לו ותמלא ידך לקרוע כאשר אמרת ,אתה עתה
הסכלת עשו ואולם זאת נחמתנו בעניניו כי אמרת האלוף כ ם א ן )3חותנו
אשר אמר כי ראה אותם עדיין קיימים ועומדים בידך ושגם אנשים אחרים
ראו אותם שלמים וחבל לא איתי בהון וע״כ הנה אנחנו אומרים שמעתה
ומעכשיו חל עליך נדוי כל עוד שתוך זמן  .יום שלם מעל״ע אחרי שבא
לידך כתבנו זה לא תקח כל המכתבים אשר ברשותך מהספרים בגנות האלוף
נ״ל או אם נתת אותם ביד אחר לחזור ולקח אותם ותתן אותם ביד שני
האלופים ארלי )4וקזים )5יצ״ו או ביד שני שמשי מהק״ק להביאם אל
האלוף צוידאל הנ״ל ויעמדו בידו ולא ע״י אחר כפי הסדר אשר כתבנו
באגרתנו לק״ק יצ״ו מיום-א׳ אלול ש"ס דהיינו שאם יהיו המכתבים רבים
יהיו מונחים בידו יום אחד שלם ,ואולם אם יהיו המכתבים מעטים אז
יבואר שלא יהיה לכמהר״ר רפאל הנ״ל זמן להחזיקם בידו רק ארבעה שעות
לכל כתב וכתב והארבעה שעות מהכתב השני לא יתחילו אלא אחרי גמר
ד׳ שעות מהכתב הראשון ,ואל האנשים אחרים שאולי ימצא בידם מכתבים
כנ״ל אין לנו לכתוב דבר כי כבר בא עליהם דברנו בח־ס שלנו אשר הננו
בתקפו עם כל פרטיו ,ועשינו כל המוטל עלינו והשומע •ישמע ועליו תבא
ברכות טוב .ער הנה הגיעו דברנו בטתיחם אליך כי נכון לבנו בטוח כי
_________

י

’*..״■

•■י

 )xמח״א .30
*) הוא  Vivanti Josua Salvadorרב במאנטווה משכת שנ״ו עד
שפ״ב  ; CB 6290צעדכער  ;518מח״א  ;69ראזענטהאל ;II No 1150
( I 773לוצאטו).
 )3ראה סי׳ ר״י.2 ,
 )4הוא הרב שמואל בן מצליח מארלי ( Ariiתג״י  ,337סי׳ ם/
מח״א .)4
 )5במח״א צד  11נרשמים שני חכמים בשם  Casesאשר היו לערך
ש״ם ( )1600במאנטובא והם משה בן שמואל ושמואל בן משה וכנראה הראשון
הוא קאזים שלנו.
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שיעשה מאת יודע דעת כמוך ,כי בשמעך את קול הסכמות מעל ,האלופים
משם יצ״ו אשר כראותם כי בושש השליח אשר שלחו מסה ע״ד הח״ס
אשר הטלנו האריכו זמן תליית הח־ם הנ״ל עד כל יום שיק הלזו היינו
כעד קי׳ק יצ״ו ולא רצו לחטפל ולנגוע בטיכן לך קמת בקהל עם חברת
אנשים ובהרמת קול אמרת ברשות ב״ד של מעלה וברשות ביד של מטה
מותר לי והפרת ברית גזרתנו פרצת לארץ נזרה התרת את הח״ם לעצמך
בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה והמוכנים אצלך לזה ענו אחריך אמן ,והעזת
לעשות כזאת לנהוג אפקירותא כי הא נגד בי דינא דידעי צורת א דשטעתתא
כותך .וכעת אשמיעך כזאת כי גוזרים אנחנו עליך שתיקף אחר הגיע
כתבנו זה לידך שתלך בשעה שהצבור מתפללים בב״ה אל המקום אשר
עמדת שם ביום המעשה הגיל ובקול גדול תאמר כי דבריך הראשונים
יפלו ובטלים וחשובים לכלום והח״ם הנ״ל מודה אתה כי גם עליך חל ועומד

ושאתה מזומן לשמוע לו בפרט וכלל ובטוחים אנחנו שכני החבורה אשר
נתחברו אתך יענו אמן ,אז יבטלו גם הכה האמן שענו בפעם ההוא ויענו
אמן על דבריך אלה האחרונים ,ואם לא תעשה זאת ותמאן לעשותו דע
איפו כי אנחנו טעתה מבארים היותך מנודה ומוחרם ומובדל מכל
קהל עדת ישראל ואם שמוע תשמע ברכות רבות בטח והשקט ושלוה
תראה ותאכל בטובה באורך ימים ושנות חיים ושלום.

ריב.
בעסק הנ״ל.
רצון אוהביו עושה שלום .עדות נאמנה מאנשים ישרים כשרים ונאמנים
הגיעו אליו [אלינו] מגידים ומעידים על פועל פעלת יום ב׳ כ״ח אוגטטו
השים הזה עבר ופלא הוא בעינינו וזה כי קמרו [קמת] בקהל ואחרי רוב הדברים
אמרת כי מצד הכה הניתן לך ראית [מאת] החתומים במכתבים אשר היו בידך
כותבי שטנה נגד החריר רפאל ציוידאל אתה קורע אותם ובכן קרעת אותם
לפי דבריך לעיני העדה ההיא וקרע זה אינו מתאחה לטיבה ואין אנחנו
יכולים להגיע אל סוף דעתך וכונתך על מי בטחת ונשענת לעשות כזאת.
כי אפילו אליבא ד ידך שיהיו ידיהם אמונה.................ההטה לא שמוך
אדון ופטרון גמור לעשות בם כרצונך רק אמרו כי אם יראה בעיניך שחזר
בו ממעשיו הרעים הרשות נתונה לך לקרוע אותם ושמעשיו יקרבוהו ורחקהו
ואיך ע״ם הדברים האלה תוכל לקרעם אם אתה חרפת וגרסת אתו ועליו
הריסת קול חרפה וכלימה בכל קצוי ארץ בראות המכתבים הנ״ל הנ״ל לכמה
וכמה אנשים בטרם בא שום חרם וגזירה ע״ז עוד ידך נטויה ודעתך קימת
להחזיקו רשע ואיש תככים והננו בעינך כמתעתע ומוסף על חטאת פשע,

) (Nördlingenוכתר בכתר היבנות כשנת שנ״ט 1598
(טח׳א  ,)28אשר נזכר נם בשיי רי״ג.

.31.
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ונעלה כמו״ה רפאל ציוידאל וזה דברים כלפי מעלתו והוצאת דכה ולעז
עליו ומלין לצד עלאה תמלל ולזאת דרוש דרש האלוף הנ״ל מאת מעלת
רבני העיר שמה מאנטואה להטיל חרם סתם על כל הנמצא בידו הכתב
הנ״ל ואינו מגלה ,ואז קם האלוף מהדיר ענטין )1יצ״ו ומסר מודעה כנגד
הרבנים ההם כי לא עליהם המלאכה לגמור להיותם בלתי כשרים בדבר זה
לסבות אשר אמר שמה אשר ע״כ כשטוע מהר״ר ענשכן הנ״ל ,כי בא
האלוף ציוידאל לדרוש מאתנו הטלת החים הנ״ל אמר כי בידו וברשותו
הוא המכתב הנ״ל ,ע״כ אנחנו גוזרים בגזרת נדוי חרס ושמתא וכל אלות
וקללות הכתובות בס' התורה על מוהר״ר ענסכן הנ״ל שתוך זמן כ״ד שעות
מעל״ע אהר ידיעתו גזירתנו זאת ,ואהרי שידרשנו האלוף ציוידאל הנ״ל
יעשה באופן שיראה הכתב או המכתב מהלעז הנזכי אל האלוף מהיר ציוידיאל
הנ״ל ויחוייב להראותו לו וגם לקחת העתקה ממנו לכל אות נפשו ואחר
שיעתיקנו טחוייב תיקף ומיד להחזירו ליד מהר״ר ענטכן וגוזרים אנחנו על
הנ״ל ועל כל בר ישראל מי שיהיה שלא יקרעם ולא ישחית אפילו אות
אחת בשום אופן גוף הכתב אוטינטיקו ההוא ,וכל דברנו אלה יקומו ויעמדו
בלבד שלא יהיו נגד רצון רוטטת הדוכס יר״ה משם ושופטיו ,כי על הדין
ועל האמת ועל השלום יכנום [?] ,ושומע להם יבורך כגבר ירא ה׳.
פ׳ תעשון את הדבר הזה [פי מטות] הש״ס.

ריא.
אל הגראסיטו )2שלא שמע לקול הח״ס.
ע״פ הדברים אשר הגיעו אלינו שטענו ונשתומם כשעה חדא פועל
פעלת בימים האלה אשה היה בעינינו כחדש ממש ולא עלתה על לבבנו

( Dee 11. 1573טח״א  ;)13למעלה סי׳ ק״י נמצא דידיקאציאן אשר הקדיש
לו זלמן בוידלאן; ריי מוסקאמו חבר פרושו על הכוזרי הנקרא קול יהודה
לבקשת פרנסי זמנו הגאונים הנוראים האחים כמוהר״ר אביגדור וכמוהר״ר
רפאל ציוידאל והגאון מו"ה יהודה סרואל (פתיחת קול יהודה; א״ח ;15
אפפעלבוים ,תולדות ר״י מוסקאסו  ;)41נדפס ממנו פסק אחד בויניציאה בשנת
ש"ס בעסק אשר היה בין אחים ( ; )CB 6793אוצר הספרים אות פ׳ )981
אולי הוציאו עליו לעז מפני פסק הנ״ל בנראה מסוף אנרת רי׳יד .יהושע בנו הגיה
את השלהן ערוך הנדפס בויניציאה שנ״ר ( ,CB. 8133בסי'  2125הנרשם
במח״א  13לא מצאתי כלום) .על משפחת ציוידאל ראה ח״א.
’) נזכר עוד ני פעמים באגרתנו ופעם אחת בסי׳ הבא אבל המעתיק נמנם
בקריאה והעתיק להלאה ע נש כ ין ,ע נסב ין וגם ענטן וכולם הם שמות בלתי
נודעים לי וגם אחרי חפש מחופש בספרים לא מצאתי שם דומה להם וע״ב
לא ידעת• לכוונו.
 )2הוא אשר ( )Anselmoנראסיטו )Grasseto( .איש נורליננו
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רדז.
אל רבני פראגה לבקשת הח׳ פארדו.)1
המאירים ומזהירים לארץ ולדרים מעלות האלופים וגאונים חכט'ם
היושבים בראש ק״ק פראגה שלום אורה ליהודים עטהם תורה וגמילת חסדים
תכונתם החובה וחבורתם מרובה אלופי ומורי גאוני עיר פראגה שלום.
זאת ועוד אחרת כתבתי אל טעכ״ת על דבר איש יהודי והוא נכבד
ושלום היקר כ״מ יהודי צרפתי )2הנאסר בבית כלא בעיר ויאנה וחלותי פני
כ״ת יהי לו לעזרה בצרות בחסדכם כי רב הוא ,ולא זכיתי למענה לשון
עד הנה ,ע״כ עתה שבתי עליכם להתחנן בעדו להוציא ממסגר אשיר ולשלחו
הפשי כי הולך תמים ופועל צדק הוא עוד כל ימי היותו על הארץ שמו אותו
בבור וכבר כתבתי לקונסטנטינה ומשם מ ב [ו] ש ר אני יעשו כל יכלתם
לטוב לו ועתה כאשר תהיו לו גם אתם מעיר לעזור יתברר האמת אל
הקיסר יר״ה כי לא עולתה בו ,והן לצדק ימלוך מלך ושרים ישלחוהו לנפשו
וצדקה תהיה לבם כמשפט בנ״י איש את רעהו יעזרו כאשר יעשו ג״כ קהלות
אחרות אם יבא לידי כך ח״ו מגלילותיכם ,ואני עבדכם אברכה שמכם בכל
עת תמיד תהלותיכם בסי ושלום.

רט.
לבקשת הנ״ל אל פרטי מהקהל יצ״ו הניל.
שטוע שמעתי מאגרות היקר כט״ה יהודה צרפתי חבוש בבית האסור
ויאנה מודה ומברך לכ״ת ושבח מעשיך וגבורותיך יגידו כי הטבת הסרך
עמו ובאמת ע״ז גם אני אודה להדר כבוד הודך ושכרו אתו ופעולתו מאלקים
כי הטיב איש ישראל וראוי לברכה ,כי ילד יולד יהודי ועבדיה די אלקא
דשמיא ונקי כפים הוא ובכ״ז לא חטא אנכי לה׳ ולטובתו כתבתי לקוסט' וקותה
נפשי ישלחו הצדיקים בעזרתה ידיהם גם לרבני פרגה שלחתי ידי בכתב
בקשה ע״ז ,ובין כך כל אשר יתמיד כ״ת לעשות עטו יחזיק במעוזו יעשה
שלום שלום יעשה לו וגם לי ולכל אוהבי צדקה וחסד ייטב מאוד מלבד
כי מאת הי מן השטים הן צדיק בארץ ישלם הן וכבוד יתן ה׳ לו ואורך
ימים ושנות חיים .שלום.

רי.
ח"ס ראשון בדבר האלוף הר״ר רםאל ציןידאל יצץ■ ^3
כי שמענו יצא קלא דלא פסיק במגלת ספר כתובה על האלוף נשא

 )1ראה מי׳ פ״א.2 ,
 )2על ענין זה גכתבו גם שתי האגרות סי׳ קפ״ט וק״נ ושם נזכר יהודה
צרפתי ו ח ב י ר י ו.
 )3רפאל ציוידאל במאנטובה געטר בעטרת «היב הגדול" תהלת שגת של״ד
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יצי׳ו מחותנו עם ק״ק בדיסק שנשלח נדבת האלף רייניש אשר התנדבו
לקהל הנ׳ל כאשר כתבנו ג״כ אליהם כי יבוא דברו ויכבדהו ששרשיו וענפיו
מרובים יפה נוף משוש רחוקים וקרובים והיתה לו צדקת תמים לישר דרכו
המיושרת ועומדת להעלותו על במתי ההשלמות .ולהבין כשמש כסאו עם ■
החיים והשלום.

רז.
בני אל חי עם קדוש אנשי הצבא במלחמות ה׳ ועבודתו
פלאניה יצ״ו.
ועטרותיהם בראשיהם חכמיהם ופרנסיהם יגדיל ה׳ שלומם.
הנה נא הואלנו לברר אל מעל׳ להפקת דצון אחינו הקהל יצ״ו אשר
ברוסיא )1כאשר עיניכם תחזנה בכתוב הנ״ל ולצרף ולחבר דברינו אלה אל
בקשתם ותפלתנו אל תחנותם ע״ד הנדבה אשר בלב שו״א התנדבתם
לעזרתם ברוח נדיבה רוח דעת ויראת ד׳ אשר בכל דרכיכם דרכי נועם
סובב הולך הרוח הזה כאשר הגדיל והאדיר לספר לנו בכלל ובפרט הה׳
כט״ה אלעזר חי־ם ציר נאמן לשולחיו פיו יספר צדקתכם כל היום מאשר
יקר בעיניכם נכבד לכבוד כאשר עשיתם וגם הוא חכם ויבא טוב והצליח
אשר שלחוהו ועתה ייטיב נא בעיניכם לצרף הכח והפועל כפים אל דבר
שפתים ולשלוח מהרה הסך אשר פצו שפתיכם כי עיניהם מיחלות בתשוקה .
רבה וצורך עצום וזה הדבר אשר תעשו ודאי כי אנשי חיל בנדיבות אתם
לכן נחדל מלדבר בזה בפרישת כפנו לה׳ להרבות שלומכם עם שארית
ישראל אשר בקרב העמים.
ליד אנשי שם קריאי עדה .זרע קדש כל חמדה .לתורה ולתעודה
קהל קדוש.

ק״ק

מינק" ודור השישי הוא שאול וואל ונרשמים שם כמה מאמרים אשר יצאו לאור
על ד,שר הנ״ל נם בשפת רוססית .שגת פטירתו לפי בהמ״ח ס׳ "גדולת שאול"
שע״ז ולפי דעת הפראפעססאר בערשאדסקי ערך שנת שפ״ב ומפני שהיה
טויניציאה באו גם רבני עיר הנ״ל להפיל תחנרתיהם לפניו ולפני ר׳ פנחס
הורווי״ן מחותנו בשביל קהל רומי .ריא״ט כתב בהספד הרב שמואל יודא
קצינאלבויגען וז״ל והבנים כי הניח בן אשר לשמע אזן שמענו היותו בעל
בעמיו נכבד מאד (מדבר יהודה ס״ח ע״ב) רכון בדבריו אל השר שאול אשר
היה בן יחיד לאביו.
 )xברוסי א ,צ״ל ברומא.
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רו.
לאלוף מהר״ר פנחס בקראקה )1יצ״ו לבקשת הנ״ל.
מאור עינים ישמח לב ישראל העומד לנס עטים בתבונתו הרחבה
מני ים הגאון האלוף מהר״ר פנחס קראקה יצ״ו דרוש דרש ממנו הקהל
אחינו אשר ברומא להיות להם לעזר ולהועיל בדברינו אל מעלות תהלות
קהלות שלכם על מוהר ומתן הנדבה הנדיבה אשר נתנדבוהו לשים מאת
נדיבי עמים אשר נאספו להם לחוס ולרחם ויען כאשר שמענו כי מעכ״ת
נזר לראשו בצדק ומשפט כן ראינו אשר ייחדו לו אגרת הקהל גם החכם כטוה״ר
אליעזר חיים חכם חרשים ונבון לחש אשר היה שלוחם מספר לכבוד אל
תפארת כ״ת למעשה ידיו מגיד כרקיע לטוהר ביום ליום בפה מפיק מרגליות
בשבת המדינה ועל כלם לא תשבע לשונו מלהודיע פעמים הלל מעכ״ת
בעייון ובמעשה ומשתמעין מליח מצורבא דרבנן תהיינה חוברות אשה אל
אחותה אגרתנו זאת עם אגרת הקהל הנה לחלות פני כ״ת לזרז על המצוה
הזאת להביא מותר הנדבה הנד אל המקום אשר עמד דבר הקהל ההוא כי
לו הכה והממשלה בדבריו הנעימים ומי אשר לא יחוש אליהם וטובה כפולה
ומוכפלת יעשה להשתדל ג״כ ובאמצעות הנשא בטריה שאול קצינאלבוגין)5
*) מצבת קבורתו כבי הבאתי למעלה בסי׳ פ׳ העיד 4 .וזה לשון הגאון
בעל תוספות יום טוב במגילת איב״ה :שמעתי מפי איש גדול מק״ק קראקא
ה״ה נשיא בישראל חכם נרול בתורה ובמילי דעלמא ויושב ביאש מנהיגי ארבע
ארצות שבמלכות פולין נודע בישראל בשם מו״ה פנחס בן הקצין והראש מו״ד.
זלמן ישעיה דל סנ״ל מפראג ממשפחת הורוויק עכ״ל .בעל עיר הצדק כתב
בטעות (צד  )19שהיה ראש לרבני ד׳ ארצות (הערות ותקונים לספי עיר
הצדק מאת רפאל נטע ראבינאוויטין ,ליק תרל״ה ,צד  ,27הערה פ״ה) .ראה
עור בקורת יואל דעמביטצער הנקראת מפלת עיר הצדק צד  10—12וספר
רחובות עיר צד  12וצד  ;14האסיף תימ״ו  .453ר׳ פנחס הג״ל היה ניסו
של הרסיא (לוחות זכרון מאת פריעדבערג צד  )57, 51ומחותנו של השר שאול
וואל כי בנו ר׳ מאיר הרב בברימק היה חתן ר׳ פנחס הנ׳ל (גדולת שאול צד
כ״ג ע״ב).
 )2הוא בן ה־ב שמואל יהודה קצינאלבויגין בויניציאה (צד  ,12הערה
 )2הנקרא שאול וואל "נשלח מאביו לפולין לישיבת הגאונים ,1ושם נשא
אשה מרת דבורה בת הקצין הנעלה מרה דוד דדוקר רנם ומנהיג ב ב ר י ם ק
ד ל י ט א ,ויגדל האיש הלוך וגדול ובחכמתו עשה לו שם בלאומים ,וינהל כבוד
משרי עם ורוזני מדינות פולין ,וקבלה ביד צאצאיו שנבחר לילה אחת נם למלך
עליה״ (דעת קדושים  .)84קורות חייו מספר בספר מיוחד הרצ״ה חן טוב
( )Edelmanבמפרו "גדולת שאולי (ראה דוד אפיתי ,תולדות אנשי שם-
וארשויא תיליה) בסוף ספר דעת קדושים הנ״ל נמצא »שלשלת היחוס למשפחת
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מעלת הרב אני זצוק״ל ואשר הנה לכתי תמיד לפני ה׳ ,גם כי האלהים
מצא את עון עבדכם מצר אחר ,חנינו הגינו אתם גבירי ומאת הי מן השטים
תקבלו חנא וחסדא וחיי אריכי ברכה והצלחה ושלום■ .

רה.
אל מדינת פולוניאה לבקשת כמהר״ר אליעזר דניצה )1יצ״ו.
העדה כלם קדושים ובתוכם חכמיה וראשיה מנהיגיה יהי שלום!
הנה עיניכם רואות שאלת ובקשת ק״ק רומא יצ״ו י מאתנו בכתבם
דלעיל ובהיות הקהל ההוא ראוי לרחם עליו כי הוא כמטרה לחץ תמיד
נצב לריב ה׳ ועומד לדין עטים ובמשא כבד יכבדו עליו המקרים והצרות
ואין ביניהם כדי שיעור המצטרף למגן ולמחסה גם עתה כדבריהם כן הוא
כתבנו זה להיות בעדם לפה ולמליץ עם מעלות כבודכם אשר שמענו
ונדעם משלומי אמוני ישראל והוספנו על השמועה הראשונה יג״כ מפי החי
כמ״ה אליעזר חיים יצ״ו ציר אמונים טכפרא יקר מחכמה ומכבוד משמיע
שלום מבשר מגדולתכם ואהבתכם תמיד לא יחשה כאשר יתן בקולו קול
עוז דברי אלקים במקהלות עם ודרשות וכאשר ידבר איש לרעהו להלל
ולשבח לפאר ולרומם קהלתכם על הכלל ועל הפרט באמרו כי כגן הי המה
סרוח תפרח ותגל המדינה ההיא תורה וגדולה במקום אחד ובאמת בא טוב
וקבל טיב מטוב לטוב ,ונתגלגל זכות ע״י זכות כי גם הוא טוב תאר מאד
כתאר בני המלך מלכי רבנן ובכן עד מקום שיד בקשתנו מגעת נחלה פני■
טעלותיכם להחיש מותר נדבת האלוף )2רייניש ולמהר לשלחם מן הארץ
ההיא פה בכתבם ובלשונם של הקהל הנ״ל כי את הלחץ זה הדחק  .שלהם
לא יתנם השב רוחם עד יגיעו לידם והיו להם לעזרה בצרות ונדבות פיכם
ירצה נא הי במחשבה ודבור ומעשה .והיה זה למשיב נפש ג״כ אל החכם
השליח הנז׳ האחוז בחבלי אהבתכם אשר יאמר כי הוא זה הדבר אשר
דבר תורת אמת בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו אמנם ידענו כי כל העשוי
מעצמכם וכל אריכות דברנו בזה אך למותר ואין מזרזים לזריזים במצות
ולכם בריא להם כאולם לצרף יד לפה ע־כ נשים יד לפה ונמע־ט במלין
ואלקים יענה את שלומי כ״ת שלום תפארתכם עם כל אחינו בני ישראל
ומהרה יכנום והיינו לעם אחד .מיוחד בעבודתו והיה זה שלום — ליד הקהלות
הקדשות אשר לעבודת השם נגשות אשר בכל מדיני פולוניא לכל הפצנו
דרושות.

 )1ראה קל״ה.3 ,
 )2האלוף רייניש צ״ל האלף רייניש והיא הסכום אשר התנדבו קהלות
סולוניא לקהל רומי.
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אל חור חתן תמים בלי סיטם [כן כוי״ו] ■
כלה מאה נאה כשושנה.
גזע בני אהרן והוא משה
בת י׳ — עקב איש תם והיא רחל
יגמור להלולים אשר יחשה
יזכו לזרע רב וטוב נוחל
יראה לנות יזכור ולא ינשה
האל ערתו זאת בגלות חל
זקן אוהב זקני הזוג ובאהבתם מאז אסיר
ככה דבר ובשמחתם בלתי כרע תחת השיר.

רג.
השמחים לעשות טוב יגילו בחלקם שלל לנפשות אביונים רודפי
צדקה ימצאו חיים ברכה וכבוד ,וה׳ צבאות יגן עליהם!
אני עני וכואב אסור בזיקים ובחבלי עוני מתחנן ומתנפל לפני
נדיבותכם לחום ולחמול על מצבי שרוי בצער וצוקה וכל מיני גיהגם
ולהעניקני אם מעט ואם הרבה מברכותיכם עם אשר אוכל להחיות את
נפשי עד עת בא דבר הי לקחת אותה ממני כי עם היות שאין ייסורי;
בלא עון ודינא דמלכותא דינא ,יש לי זכות אבות צורבא מרבנן ,ובהיותי
על אדמתי בכל כוחי עבדתי את האלהים וחנגתי [?] הלום כפי ערכי
וכן עמו אנכי בצרה זו ואהיה בכל לבבי תמיד ואתפלל לו על כל הטוב י
והמטיב לי ונפש נדיבה תסמכגי אלהים יחנהו ויברכהו יאר פניו אתו בחיים
טובים ורוב שלום.

רד.
לקדושים אשד בארץ  ..לבם כפתחו של אולם לרחם על האמללים
כמוני היום יציל הי אתכם מכל פגעים רעים יהי שלום בחילם שלוה
בארמנותיהם השקט ובטח!
תכא לפניכם אנקת אסיר בכבלי ברזל נתון כשלש לגבות)1
ובקולרין בייסורין שאינם של אהבה ,השומר עמו ישמור וינצור .כל בן
ישראל מהם וכיוצא בהם ,ועשו אתי ברכה להיות לי עזרה בצרות אלו
להתיר לי פסת ידכם אשר ישים אלהים בלבבכם וזכות אבות מסייעני
') בשל ש לגבות ובקוליין ,צ״ל בשלשלאות
תנחומא שופטים סי׳ ט :בקולרין ובשלשלאות.

ובקולרין
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ואם יש לך טענה מספקת נגד זה ,דבר אתה עמנו ונשמעה כי עד הנה
לא רצינו לגזור איטר עליך יותר מזה ,כי בצדקתך וביושר לבבך בטחנו
תשמע לקולנו גם בפעם הזאת ,ובעל השלום יתווך ביניכם האמת והשלום
ויברך את עטו בשלום.
ויניציאה פ׳ זאת הקת התורה ה׳ תמוז תי.
ליד שומע לאמרי אל יקר ומעולה כ״מ מצליח יצ״ו במט נחמן )1דל.

רב*
גילת אף רנן בנשואי הזוג המבורך .שבחם לא ידומה ולא יערך.
הבחור המפואר כ״ט משה יצ״ו בן הישיש -ונעלה כמ״ר עזריאל כה״ץ
מהחזנים )2יצ״ו וכלתו הנעימה מר׳ רחל ממת ,בת הנכבד והמעולה כט׳יר
יעקב קאליו יצ״ו .יחיו דשנים ורעננים .עוד רבות בשנים!
מאז —אלהים את — אשר בנה
השלים שמי רום על שפל תגים)3
יושב מזווג הוא לזווגים
כדבר חכם לבב למטרונה.)4
היום הכי משען למשענה
הכין בגפן טוב ושריגים
 )1:לא נודע מי הוא רמי אחיו שלמה.
 )2מהחזנים /באיטלקי  dei Cantarmiוהיא משפחה מפוארה,
•ילידיה חיים עד היום 1הזה ואחד ׳מהם כתב ספר מיוחד יעל תולדותיה ,ראה
♦I

O simo M., Narrazione etc. e cenni biografici della fámig .lia Koen-Cantarini, Casale Monferrata 1875בספר זה נזכר צד
 53אנגעלא (ה ו ש ר י א ל = ע ז ר י א ל) הנולד בשנת של״ז אשר •היו לו ב׳
בנים ושם השני משה ,בלי ספק הם האב ובנו הנזכרים בשיר הנישואין אשר
לפנינו• מורטארה טעה באמרו '(מח״א  10ע״ם תג״י  )302שעזריאל נפטר
קודם שנת תי״ג ,כי חתימתו נמצאת תחת אגרת אחת אשר נכתבה בפאדווה
שנת תי״ד ( )Maggio .7 1654לפי הערת הרב שואב ( )Soaveמפאדווה
כתוב בעצם ידו ממש בספר הנזכר אשר בידי• לסי השערה קרובה חבר ריא״׳ם
שיר הנוכחי בשנת ת׳ כאשר שהה בפאדווה בשביל הדפסת ספרו גלות יהודה
השיר הזה נמצא גם בדיואן בלי סימן וז״ל שם :לנישואי משה בן הישיש בם
עזריאל כה״ק עם מרת רחל בת יעקב קאלוו [צ״ל קאליו] ,Letterbode III 109
יעקב קאליר ( )Calleoלא נודע לי ממקום אחר .בדיואן  121נזכר בשיר
א נ ק ו נ ה אולי צ״ל נם פד .קליו.
נישואין .משנת שס״ז בן בני ק ל י י
 )3תגים ,אולי צ״ל נאים.
 )4כראשית רבה פר׳ ס״ח ,ד•,
I

•I

I
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V

— ותחשבני לאוהב לך גם עתה — אשר אחזתי בקולמוס במערכי לב
לתת מענה לשון לאגרתך מיום כ״ז ניסן עבר ,הרי אני כבן שבעים שנה
בלא כף נחת והשקט ,נעדר הבריאות עם הזקנה זוגתי יושבי גלמוד
וערירים ,מלאי צרות ויפורים ואין לנו מנחם ,ע״כ כל הקל לי לשעבר
נעשה לי כמשא כבד ,בכל זאת בזאת באתי לשלם תודות לך על תשורתך
שלש לשונות בחרדל טעם טוב הרצו  )12. . .כן יברכך האל הים
ותהי מלתו על לשונך ,ועתה ללמד לנערים מוסר ה׳ בני אל תמאס ואל
תקוץ במלאכתו כי סוף דבר מלאכת שמים היא ,ומן השטים ירהטו ,ובין
כך המלמד לאדם דעת למד הוא כאנוש בינה ע״ד אומרם :ומתלמוד )2,יותר
מכלם — האח )3אשר נקבת בשם אשר אמר שנתוכח עמי ,אין זכרוני
מעלהו אך אפשר הוא כי רבו מארבה אשר עמדתי עמהם בשורה על ככה
והנה מה טוב אם תחנך עצמך לדעת מה שתשיב וכו׳ כי נמצא שם שמים
מתקדש — ואהבתי לא תסור מטך בכל .לבי גם אם כחתי חלושות
ונחלשות ובכל יום תמיד הרבה מחברו .חזק בתורה ואמץ בלמודים וה׳
אלהיך ירצוך ושלום.
ויניציאה למב״י הא׳ ת׳ פ׳ ודרשת היטב. )4מברכך ברוך יא״ט.

רא.
איש אמונות רב ברכות שלום.
זה ימים בתכני לבבו׳ ודברנו על לבך להתרצות לעמוד לפני דייני
ישראל על כל דין ודברים אשר בינך עם אחיך כמ״ר שלמה יצ״ו כפי
המוטל על כל אנשי עדה לאחינו .וכן הגד הוגד לנו .כי אגרתנו עשתה
פירות והכינות לבך ועצטך לכך אלא שנתעכב הדבר עד הנה באטרך כי
רצונך לדון עמו באו ר כינו )5דוקא והוא אומר כי שמה רוב הקהל קרוביך
ומבקש שתלך לפיסארו או לסיניגאלייה מקומות ,ממוצעים לשניכם
ומיודעיך
*
ובפרט סיניגאלייה כפי המסופר לנו ושטה כסאות למשפט לכן עתה שבנו
אליך בזאת לאטר שאם הדבר כן ואם יש את נפשך בתום לבב לתת קץ
וגמר להקטטות שביניכם ולהשבית מדנים בין אחים הואל נא וקח אמריו .
ותלך־ לבא באחד משני המקומות הקרובים לשניכם ולזות שפתים הרחק
מסך מלכת באורכעות )6ויקוב הדין את ההר כי כן נראה לנו הישר והטוב,
)x
)2
’)
)4
)5
)6

הרצו ,אותיות אחדות נמחקו ואולי צ״ל ע״ם הושע י׳ י״א צוארה.
ו מ ת ל מ ו ד י .כן כתב בוי״ו.
האח ,באיטלקי ( Fraכהן נוצרי).
פר׳ שופטים (דברים י״ז ה׳).
ב אור כי נ ו ,צ״ל באורבינו היא העיר .Urbino
ב א ו ר כ ע ו ת ,אולי צ״ל ב א ר כ ע ו ת [של גויס] או ל א ו ר ב י נ ו.
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וחבור עמהם להסכים ולגזור אומר על כל אשר בשם ישראל יכונה לקרוא
לו לאמר מעלת החכם הרופא המובהק ר ,שמואל ישורון ויכבדוהו עם עז
בתוך קהל ועדה ,גם הוא חכם ויבא טוב מוסיף והולך ואור עד נכון להבין
ולהשכיל בדת אלהיו ואין יום שלא תהא לו ברכות בה )1מרובה מחברו עד
יניע להורות את בני ישראל כיתר המורים בתורה בהלכה בכל דבר עד
עת בא מורה צדק קול מבשר מהרה אמן.
אנו״ש נ״ו יא״מ החונה פה ויניציאה.
ליד ר׳ משה בכ״ר לוצאטין אבנר .)2ליד קאליטן אדון דיל מאדיך.
ליד דנטור קניונטו אינדיצי.

קצט.
המאור הגדול מוהר״ר נתנאל טרבוט.)3
לאשר שמעתי תשוקת מעכ״ת לדעת השלמת הדפסת ם ,ג״י. )4עם
התוספת קראתיו פי אריה אמרתי אעלה ואגידה לו כי הייתי בפאדווה
בעצמי השבוע קודם י״ט זה העבר ונתעכבתי שם שמנה ימים לכתחלה
אף כי עלי היתה המלאכה וההוצאה ולא רציתי לזוז משם עד ראותי גמר
הכל בכל מכל כל ,והנה בעל הדבר והספרים ואשר הוציא מכיסו להדפיסם
הוא כמ״ר יוסף פואה מפאדווה שטו נראה חקוק בפני הספר וגמר שלא
לתתם אחד ואחד בפחות משש לי )56ויניציאני כי באמת היתה לו בהם
הוצאה מרובה ,היינו הג״י עם פי אריה יחד ,ואשר יקה מהם שלשים
ומשלשים ומעלה חצי דוקאטין להאחד שהם ד' לט׳ י״ג )°אבל אני יעצתיו
לתתם בעד ארבעה ליט" ,ולא ידעתי אם יאבה לשמוע לי.
מעתה יובל מעכ״ת לכתוב אם חפץ בם ולסדר לטוב בעיניו שיתן
לכסף מוצא פה ובאשר אוכל לסייע במצותו אהיה מוכן ומזומן הן בזאת
הן בכל דבר אשר אעצור כח לשרתו .והאלהים יענה את שלומו יאריך
ימיו בטוב ואצא בקידה והשתחויה .לשרתו ולברך בשמו נ״ו יא״ט,

ר♦
להח״ר גרשון בר יואל בילג׳ .)7משכיל ויודע דעת שלומך ישנא♦
חי האמת כי אם הוגד לך ושמעת מצבי ומעמדי ,גם בעיניך יפלא

.

)x
)2
)3
)4
)5
)6
)7

בה כן כתוב במקום בו.
לא נודע לי מי הם שלשה האנשים האלה.
קצ״ג.1 ,
גלות יהודה וכו׳ נדפס בפאדווה ד\ אלפים ( tקצ"ג. .)3 ,
לי׳ (ליטרא = לירא),
חצי דוקאטי הוא ד׳ ליטרא ועוד ,אבל י״ג לא ידעתי פתרונה.
קפ"א.1 ,
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.
מכתבים.

<«P.

באיטלקי שני
בסוף .זכור מה שכתב לי האגרוף שפיל וני בסוף מש "ב
נגד פ ל א ק ו )1אמר :שטוב למות בארץ מאשר למות במים ובים ,וזה
שהוא הולך אחר דעת האפלטוניצי שהנפש גופניית ואשיית והמים מכבים
האש — ובחיי משה כתב שבת פרעה רחמה על טשרע״ה בהיותו מושלך
ביאור וימות במים .ואט׳ הוא שבם׳ חלק אז״ל דור המבול אין להם חלק
לעה״ב שמתו במים ונכרתה נפשם ושלא יחיו בתחיית המתים שנא׳
ומחיתי את כל היקום .והשבעים פתרו תחייה.)2

קצח.
תואר חכם להר׳ שמואל ישורון רופא בפאדוו׳ )3לבקשת הקצין
הר׳ יוסף ן׳ דנה.)4
מרחוק השם נראה לי שם משמן טוב האפרסמונא רביא ' )5אפילו
מונח בקרן זוית ריחו נודף ממעלת הרופא המובהק המוזכר מעבר לדף),
מה■ גם אשר חכמים יגידו מארייהו דאתריה מעידים על יושרו וטובו ובינתו
ואשר ידיו רב לו ידים עסקנייות בחדרי תורה יודע ומבין שומע ומוסיף
ונמסרו ■לו מפתחות החכמות פנימייות וחצונייות אשר ע״ב יצאו ראשונה
כתר[ו]הו למנוחה הדריכ[ו]הו ולפני שמש ינון קראו ועל כל פה אשר יקבנו
צוו החכם יתקרי בכל־ אתר ואתר ,אמרתי אכבדה אצא והייתי■ רוח קשר
 )1הא ר גוף שסילוני בסוף מ ש" כ נגד-.פלאקו .המעתיק
גמגם בקריאה בין הארגוף ובין האתואל ,אינני יודע מי הוא או מה הוא ,אולי
צ״ל הנוארדיאן ( Guardianoשם ראש אחים נוצרים) או כיוצא בזה ,אבל
כלי ספק זה הוא האיש אשר כתב הדברים הבאים -להמחבי .במקום פלא ק ו
יש להגיה פלאטו וכונת המאמר שהפילוסוף פילוני ( Philo = Philoneוהוא
ידידיה האלכסנדרי) אמר בסוף מה שכתב נגד פ ל א ט ו וכו׳♦ בהמשך הכתב
מזכיר חיי משה והוא הספר הידוע  Vita .Mosisמפילו הנ״ל• .
 )2לא אדע מאין לו זה כי השבעים (הוא המתרגם היוני) תרגמו את
המלה היקום
 )3לא נודע לי ממקום אחר .יצחק ישורון חי בראגוזו ( )Ragusaבשנת
שפ״ב (ראה Steinschneider, Die Geschichtsliteratur dér Juden

. . .)Fri. a. M. 1905, § 145
 )4אולי הוא יוסף ן׳ דנן הנזכר בדיואן סי׳ ( 344אשתו הנה מתה
בויניציאה ח׳ אייר שפ״ג).
 )5ר בי א ,צ״ל דכיא ע״פ כריתות ה' ע״ב אפרסמא דכיא.
 )6מעבר לדף היה כתוב כתב רבני פאדווה.
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שיזכה בהם שעה אחת קודם מיתתי ושאר נכסי אני נותן במתנה לבני
ראובן שיזכה בהם שעה אחת קודם מיתתי ויקנו העדים ויבואו על החתום.
ואם תרצה לתת במתנת ש״מ יכתבו אני נותן במתנות ש״מ חצי נכסי
לשמעון בני לאחר מיתתי ,ושאר נכסי אני נותן לבני ראובן לאחר מיתתי
וכי .וזכור אל תשכח כי כשר הדבר להקדים תמיד הפשוט להבכור בלשון
כל אחת מהמתנות הנ״ל .כי הפשוט זוכה תיכף מידי דהוה כאנוש דעלטא
והבכור זוכה בכל שאר הנכסים ואם יקדים הבכור כשהוא נותן לו החצי
אדרבה הוא גורע מחלקו ואינו נותן לו כלום והיינו לישנא דמתניתין וכל
הפוסקים ריבה לאחד ומיעט לאחד כי בהקדימו הפשוט הוא מרבה לו וממעט
הבכור ואם יקדים הבכור הוי מיעט לאחד וריבה לאחר ,זהו הנראה ברור לעניין
השאלה ושלום.

קצו.

9

בוצין דמקטפיה יריע )1לטב שלום!
למק כמ״ר יחיאל פורמיף )2לרומא.
לא מצער היא תחי נפשי• ותהללך הכרת;אהבה בתורה ולומדי ה לפי
מעוט השנים ורך בימים כמוך ,כי >אות היא על זוך הנפש וחשק נמרץ
בה אשר לא ימולה וחפץ כזה ה׳ למען צדקו יגדיל בתורה ויאדיר .ראיתי
כי מאלה נדמית נחשבתי בעיניך לקול הקורא עד כי שלחת לי תשורה
טבעת שיש עליה חותם )8חבתך דמישלפא ומחוייא‘) לכל ליקר  .הדרך
באגרת אמרי נועם וחסד על לשונך .טחזיקנא לך טיבותא על כל אלה
וה׳ אלהיך ירצוך .והיה כי תבא אלינו לשלום כדברך אם יחנני ה׳ בחיים
אשמחה ואעלצה לראות את פניך וכאב את בן ארצך ,בין כך היה לבן
חיל ועשה חיל בלמודים ,כי יש אתך ודל נחל נובע מקור חכמה אהובי
ומיודעי מעלות הרב מורה לצדקה מלמדך להועיל )5והמעולה איש חיל אביך
קנך נצבים עליך לתת לך מהלכים בין העומדים — ואפרוש כפי על
ראשך לברך אותך כאשר עתה אני עושה בברכות פי מרחוק ברכות שמים
מעל תזכה לתורה וחופה ומ״ט בחיים ושלום.
ויניציאה כ״ז כסליו הא׳[לפים] ת׳.
כאב את כן ירצה נ״ו יא״ם.
ר

*) ברכות ט׳ח.
 )2פ ו ר ט י ף ,לא מצאתי שם משפחה זו כשום מקום והוא כודאי טעות

סופר.
’) שבת ט״ב ע״ב פעמים שאדם נותן טבעת לאשתו שיש עליה הותם,
 )4שבת ם״ב ע״ב שלפה וטחויא (כלומר אשד ,שולפת ומראה לכל
תכשיטיה).
 )6בלי ספק כון אל תלמידו יצחק פאדוואן אשר נבחר אחרי כן לרב
" ,
ברומא (ראה קפ׳־ב ;8 ,קצ״ב  _ ... .)1״ _ .... ,
7

Országos Rabbikepzo - Zsidó Egyetem ,Könyvtara

