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או למהר״ש סרוואל או לקצינים אבוהב )1יצ״ו או לאיזה סוחר פה מי שנהיר.
בטוח להביאו לידי כי זקנתי ושבתי וכמשפט הבעל תורה באיטליה
ובויניציאה בפרט ביתם ריקן ואין משגיח בם ,והיה לי למשיב
נפש .זה חסדו אשר יעשה עמדי וגדול המעשה מן השמים ישלמו לו ואני
מעט הימים אשר לפני אהיה נכון למצוותיו ואתפללה אל אל יצלחהו
וישמרהו וישים לו שלום מעתיר בשלומו אוהבו נצח נ״ו יא״ם.
ויניציאה ה׳ כסליו שנת תי.
אכסדרה דנפיש נהוריה מליא ארעא זיו יקריה
הוא הנבון הרופא המובהק נשא ומאד נעלה
כמהר׳ר משה שמואל כ״ץ נר״ו מפאדווה ולמעלתו דוב יצ״ו בקראקה.

קצה.
שאלה :ראובן יש לו שני בנים .חנוך ופלוא הא׳ בכור והשני
במתנה
פשוט ובחייו כתב איך הוא נותן בל נכסיו שהיו לו לעת מותי
I
לשני בניו הנד שיזכו בהם שעה אחת לפני מותו ויחלקו ביניהם שוה
לפיסא.
בשוה והקנה להם בק״ג אג״ם ואגב ד״א )2כדינה.
שאלת יקר ונעלה להודיעך קושט אמרי אמת איך יוכל האב להשוות
הפשוט לבכור בנכסיו בלי שיהיה על מעשהו שום ערעור ופקפוק .לפע״ד
דבר פשוט הוא בודאי ואין צריך לפנים ,כי בלשון ירושה אינו יכול להשוות
בשום אופן אבל בלשון מתנה שפיר דמי וכן הסכימו כל הפוסקים .ומהר״י
קארו דל ח״ם ם׳ רפ״א כתב ודל ש־מ שיש לו בכור ופשוט וריבה לאחד
.מן הפשוטים בלשון ירושה כגון שאמר פלוני בני יירש כך וכך לא אמי
כלום וב׳ עד כל הדברים הללו אמורים אלא כשאמר בלשון ירושה אבל
אם אמר בלשון מתנה דבריו קיימין לפיכך המחלק נכסיו על פיו כשהוא
ש״מ וריבה לאחר ומיעט לאחד והשוה להם הבכור או שנתן למי שאינו
ראוי ליורשו דבריו קייטין ואם אמר בלשון ירושה לא אמר כלום עכ״ל.
הרי ברור דבלשון מתנה מחני אף לגבי בכור ופשוט גם דלגב־ דידהו נו*
א
מועיל בשום אופן לישנא דירושה .וא״כ לענין שאלתך אם תסדר דבריך
בלשון מתנות ולא ירושה יהיו דבריך שרירין וקיימין .ואמנם שתים הנה
אופני המתנות ,או מתנות בריא ,או מתנת ש״מ ,וההפרש ביניהם כי מתנת
בריא לא יכול הנותן לחזור בו עוד ,ומתנות ש־מ יכול לחזור בו קודם
מותו ,ובכן אם רצונך לתת במתנת בריא צריך לכתוב שטר במתנת בריא
כהלכתו ולהקנות בקנין ולומר אני נותן במתנה חצי נכסי לשמעון בני

1ן אולי כון אל אברהם אבואב ולבנו יעקב (בינה לעתים סי׳ ע״ז;
תג"י  ;23מאנאטסשריפט כרך ט"ח צד  ;683 ,674למעלה קע״ח.)3 ,
 )2ראשי תיבות :כר,נין נמוד אנב סודר וא:ב דבי אחר.
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נוצרי לא ידעתי איך אעשה לרשות החוקר )1וכן מספרי האלוף
ל ו צ א ט י * ,)2בין כך ה ,אלהיו ירצהו והיו לו ההיים והשלום.
נכון למעוד )3,מצותיו ונאמן באהבתו

י״נ יא״ט♦

׳

קצר.
לרופא כמוה״ר משה שמואל כ״ץ מפאדווה בקראק.)4,
נבר הכם בעז איש תבונות שלום!
סמוכים לעד לעולם מחשבותי על האהבה וההכרה הקדומה כתבתי
זה כמשלוש שנים למעכ״ת לפקח בעדי על שלשה ספרים הבור שלי

הנקרא בית יהודה )5והוא אום(י)ף כמה מאמרים לקטתי בשתי מהדורות הש״ס
אשר השמיט בעל ע״י ושמתי׳ כדרכי עם פירש״י ותוספות ואיזה הדוש
משלי בשלחם אל הגביר כ״מ מאיר תוך כרך א׳ מהסדורים שהדפיס מה
שהיה רשום ( )No. 20וחליתי פניו להיות עם האיש הנז׳ לעזר ולהועיל
למכרם נם מעלתך בענותו הרחבה השיבני דבר והבטיחני לעשות את
בקשתי .ועתה אדוני עבר קציר כלה קיץ ואין קיל ואין קשב מהיקר כ׳ימ.
מאיר הנ״ל לא [לי] לא לה״ח ר״ש סארוואל )6ולא לאחר מה עשה בהם
והין צדק האדם נאמן היה להכריח אותו לשלם לבעליו נם אם ירחק המקום
אשר הוציא מהם כי הדעת נותנת ודאי שנמכרו זה כמה ,בכן אני בא
ליקר הדרתך שנית לדבר עם הנכבד הנ״ל ולרעת מטנו מה נהיה מהספרים
ההם אם לא נמכרו ימכרו בעד הבא  ... .ואם נמכרו כסף ישיב לבעליו
•4

והם בנדפס ושמם  Discorso 1אשר נדפס בויניציאד• שצ״ח Socrate 2
(שם ,תי״א) אבל בכתב ירו היו לו עוד ספרים ומאמרים אחרים.
 Pהחוקר הוא הצענזאר הנוצרי ,בלי רשותו אסור לשלח ספר אף בכ״י
ליה איש יהיה מי שיהיה.
 )2כנראה כוון לר׳ נחמיה בר׳ שמעון לוצאטו (ראד .שרת ר׳ יעקב .
לבית הלוי סי׳ קכ״ך) והוא בן הרב שמחה הנקרא לפעמים שמעון שמלא מקום
אביו בויניציאה — .בזמן אשר אנו עומדים בו הי בפאדווה ברוך לוצאטו משורר
שריא מדבר מספרים בלשון
מ*
איטלקי (מח״א  )L. Benedetto 35ואחרי
נוצרי (איטלקי) אין מן הנמנע שכון לברוך הנ״ל אף שאין לנו ראיה שדר בעת
ההיא בו-יניציאה .ראה קפ״ב,.7 ,
 )3נכון למעודי מצותיו  ,אולי יש למחוק המלה למעורי או צ״ל
נכון למועדי מצותיו ע״פ איוב י״ב ה׳ נבון למועדי רגל ורמז על ספרו על
המצות הנזכר בתוך הכתב או צ״ל לי עוד י מצותיו.
 )4לא ידעתי מי הוא.
...
 )6נדפס בויניציאה שצ״ה.
 )6הוא ר' שלמה חי בן ר׳ נחמיה סרוואל שהיה בזמן מאוחר רב
.
בויניציאה (ראה קפ״ב .12 ,מח״א .)59
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קצג.
לטהר״ר נתנאל טראבוטו )1נר״ו.
שרגא בטיהרא דטהניא )2שלום למר .בזה הפרק נגמר הדין דפוס ם
ג״י )3בפאדווה מקץ שמנה שינים ,אמנם עדין לא נגמר בשוליו שני עלים
וכל התוספת כי צריכים לנקודות בלתי נמצאים שם ומההכרח להדפיסם פד

ויניציאה אשר־ יהיה בזמן חדש ימים בקרוב בע״ה.
 .אני איני הוא המדפיס כי נדפסו להוצאות איש לא עשיר מדרי
פאדווה .אמנם לימי השילום אגלה אזנו ואשמעה מה יוסיף דבר עמי על
המצות )45כי נדפסו בלשון נוצרי כי היתה הראויה להגיד לעמינו )6יסוד החוקה
והטצוה והנהוג )6החיים לבני ישראל ולא יוסיפו ללעוג עלינו כאשר ב״ה
עלה בידי עד הנה ולא יועילו לבני עמנו אלא על הכונה השנייה )7אז
אשאל נ״כ מהגאון ל ו צ א ט ו )8מספריו הגם כי .אלה אשר בלשון
I

*

 )xהרב נתנאל בר בנימין בר עזריאל טראבוטו רב במרדינא ,נתקבל
לרב במאנטובה בשנת שצ״ב ,ונפטר שם בן שמונים ושש שנים ביום ב׳ של
ר״ה תי״ד (אוצר טוב תרמ״ז ,צד  REJ. XX 256—58 ;21ראה תג״י ;271
מח״א  ;65אור החיים  1145ומשם ריגער  ;266פירסט  ;II 437דעת קדושים
בסוף הספר בהמאמר מזכרת רבני איטליאה מוויגער צד  ,77ערך  ;84למטה
סי ,קצ״ט) ,יש ממנו תשובות בקוב״ן להרב נתנאל סיגרי (;)BM II No. 582
וענינים שונים בכמה קובצים כ״י אשר בעזבון קויפמאנן; חתם בראש על פסק
אחד משנת השצ״ד במודינא (זרע .אנשים דף כ׳ ע״ב); דעותיו על הזמר
בתפלות נדפסים מהחכם המנוח קויפמאן (מאנאטסשריפט  .)450 ,39תולדות
הרב נתנאל טראבוט הזקן ראה ( REJ XXX 304קרא עצמו צרפתי)..
 )2עפ׳י חולין ס׳ ע״ב שרגא בטיהרא מאי אהני.

 )3הספר גלות יהודה (פאדווה ה״ת) ,לפ״ז נכתבה אגרת זו בשנה הנ״ל.
 )4כון לספרו האיטלקי ( )Ritiהמוסב על חוקי היהודים ומנהגיהם בזמנו
ונדפס פעם א׳ בפאריס שצ״ז ופעם ב׳ בויניציאה שצ״ח ועוד כמה פעמים
בימים מאוחרים (שלמה ר א ב י ן העתיקו לעברית וקראו שלהן ערות ווין תרכ״ז).
 )5כי היתד .הראויה להגיד לעמינו ,צ״ל כי היתד ,ד,כונה להגיד
לעמים.
 )6והנהוג החיים ,אולי צ״ל ומנהג החיים ,או צריך ליתץ ריוח
בין והנהוג ובין החיים ואז "הנהוג" הוא כמו מנהג.
 )7ר״ל לא חבר הספר הנ״ל להועיל בו לבני ישראל ללמד אותם המצוות
והמנהגים כי אם לעמים "כדי שלא ילעגו עלינו" וע"• זה יועיל הספר לבני
ישראל בעיני העמים כי זה היתד .כוונתו הנסתרת וזו היא "הכונה השנייה".
 )8הרב שמחה לוצאטו (ראה עליו ח״א) חבר שני ספרים באיטלקית
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קצב
רומ״א תחת פסק ר׳ יצחק פאדואן )1ע״ד אמירת במה מדליקין י״ט
שחל בערב שבת.
החפץ במחלוקת ורוחות מנגדות לשלום והשקט בתי כנסיות ,אשר
שם ה׳ נקרא בם ,יהמו ויצעקו על כל השתנות ההווה ,ואף אם הוא לטובה
ויעטו מעיל הצניעות להראות עצמם אוהבי קייום המנהגים שלא לבא לידי
מחלוקת ,הא קמן מה שאירע לחכם האלוף כטהר״ר הפוסק נר״ו שעם שעשה
הלכה כדין וכדעת הפוסקים על הרוב ומנהג ותיקין ,ובכלל זהיר בחכמה
ודעת הורה בפסקו אשר לפנינו ,קמו נגדו לקרוא עליו תגר לומר מנהג
מנהג ,והמנהג כמנהג — והם לא ידעו בדברי הרב הכולל ר״ם נר׳ו החותם
מנגד ,כי אחרי הסכמת החכם ופרנסי הקהל על ככה אברכה ב ש ת א
אתו ל א י נ צ ו י י )2לכן יישר חיליה במציב הדרבן ע״ם הדין והמנהג,
ויסכר פי דוברי עתק ,ועוד היה אתי דבור דבור על אופניו לקיים הדתות
שכרגע נראה לי בבית דברי הפוסק בחותמיו והמבקש ממני לחתום עליו
נחוץ לא חפצתי לשלחו ריקם וכתבתי הנראה לעיד המחוקק אנוש נעצב
וצעיר •א״מ החותם פה ויניציאה.

 )xראה קפ״ב .8 ,שם הבאתי כי נבחר לרב ביומי בשנת ת’י ,מן הפסק
אשר לפנינו וממה שאמר המחבר למעלה מר׳ יצחק פאדוואן "בשימושה של
תורה" יוצא כי היה כבר עשרה שנים לפני הזמן הנזכר כעין רב ברומא .ראה
גם סי קצ״ו.6 ,
)2דאתי לאינצויי נמצא בגיטין נ״ט ע״ב (וגם במגילה כ״ד ע״ב),
ואולי הכוונה על ברכת ששת האנשים העולים לתורה אחר הכהן שאין רשות
לכהן למחול על כבודו ולתת את אחד מהם לעלות ראשין ובהגהות מיי״ם פי״ב
מהל' תפלה הלכה י״ז מובא לשון שיתא סתם במובן ששת הקרואים בשם רב
נטרונאי גאון .גם אחר כהן ולוי יש סדר .להקרואים (שם סוף העמוד) והמאור
הקטן על רי״ף מגילה רמז אלף קל״ט כ‘ וז"ל :ואתי גמי מההיא דשלחו בני
גלילא  . . .שאין כל אדם קורא אלא בשבת במקום שביעי אבל הששה
כולה יש להם מעלה או מכהונה או מלויה או משאר מעלות ע״כ .ולפ״ז תהיה
כוונת א ב ר כ ה ב ש ת א א ת ו ל א י נ צ ו י י על ששת הברכות תהיה מחלוקת
ולכן תקנו בזה סדר ,מלת שיהא סתם בלי שם לווי כלל תמורת ששה עליות
נמצאת בהרבה מקומות (תלמידי הרב מיכאל גוטמאנן) .לפ’ז כונת המחבר כי
אחרי הסכמת החכם הפוסק ופרנסי הקהל אין עוד מקום למחלוקת כי הענין
מתוקן ומסודר כמו ענין ששח הקרואים .מקור המאמר לא מצאתי עד עתה.
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מצא.
באו לפנינו ח״ט הקצינים כ״מ בנימין באלדוז )1וכ״מ יהודה המכונה
ליאו די צירו )2,וכ״ט מתתיה כהן תמרי )3נבחרים מק״ק בה״כ קאנטון)4
על בנין ותקון בה״כ הנ״ל ,ואלו מצד אחד — והיקר כ״מ יקותיאל המכונה
קונסייו כהן פורט בכ״ט אברהם דל )5לצד שני ושניהם יחד שאלו לפנינו
להיות רצונם להאריך מקים בה״כ בקניית חלק בית היה מכ״ט נתן סקארטילה)6
אם אח״ז כפי הדין יהיה מותר לו ולאשר יבאו •לדור שם טבחו ,לדור
ולהשתמש ולשכב בכל המקומות החם מאחר שיהיו על חלק בה״כ הנ״ל
י
או לא.

בדבר
בבית
הנ״ל
אדום

ואנחנו אחרי העיון נפי סופרים וספרים ראינו כי אין שום איסור
ומותר נטור הוא לכל אדם לדור ולהשתמש ולשכב ולעשות כרצונו
כ״מ קונטייו הנ״ל בלי שום חשש ואסור בעולם ולהפקת רצון השואלים
ולזכר עד כתבנו וחתמנו היום יום ו' כ״ד אלול שצ״ט פה ויניציאה.
ליד ר׳ מאיר מיסטו שפיריטי — ליד ר׳ יוחנן לוי — ליד ליב
רילטו ניקולו .ליד ר״א טז־ט )7נחלת ברכות וזבח פסח[?].

ג) בדיואן סי׳ ( 277ל״א  )111נמצאה מצבת אשת כמר בנימין בר יוסף
באלדוז משנת שע״ז ובל״א  112מצבת בנימין בר יוסף באלדוו אבל משנת
שצ״ז והכתב הנוכחי נכתב שצ״ט ,עי׳ב נראה לי שבנימין שלנו הוא בנימין בר
יהושע באלדוז והוא הנזכר בדיואן סי׳ נ״ט (בנישואי כמר בנימין בר יהושע
באלוז) ובמקום ב א לוז צ״ל באלדוז .בני משפחה זו נזכרים עוד שם 67
(אם יוסף בר יוסף)( 243 ,יוסף בן בנימין נפטר בן ט״ו שנה ערב שבועות
שלו״ם)( 347 ,אברהם בר יוסף)( 357 ,צורטלן עלמה בטו״ב שנים אשת כם׳
מרדכי בר יוסף)( 358 ,מרדכי בר יהושע ייט כסלו שפ״ח) ראה ל״א בהמפתח.
 )2אולי הוא הח״ר יהודה צירו וי שנפטר יום הי ט״ז שבט ה״ת (ל״א ,)62
 )3תמרי נקרא באיטלקי  ,Datoloשנים בשם האחרון נזכרו בל״א ,54
( 108ראה נם למעלה ס״ז ,)2 ,שיר לנישואי ,התלמיד היקר כט׳ יוסף כה;
תמרי עם ט׳ ייטלין בת כסהר' יעקב לוצאטי יצ״ו" נמצא בדיואן .132
 )4קאנטון  Cantoriהוא שם בה״כ ישן בויניציאה ורק בית הכנסת
הנרול אשר לאשכנזים קדום לו בזמן (.)Soave, Corr. II 288
 )5משפחה מפוארה אבל שם ר׳ יקותיאל המכונה קונסייו ()Consiglio
לא מצאתי במקום אחר .ראה המאמר על משפחת ראפופויט בם' דעת קרוש־מ
צר  .135—181וסי העורבים ובני יונה טכרמולי (רעדעלהיים התר״א).
 )6אנשים ונשים ממשפחת סקארמילה  Scarmelaנזכרים בדיואן בסי׳
( 348ל״א  ,411 ,409 ,391 ,372 ,356 ,)182אבל נתן הנ״ל אין ביניהם.
•
 )7לא ידעתי לכונם.
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להם דין ברור שפטורים ,ולא יהנו ממה שלא נמצא שום פוסק שנסלקם?
מלבד שהסברא נותנת ומנהג כל הקהלות שבישראל כך הוא ואין
מחסור ראיות אחרות אלא רציתי אלא להזכיר ולא להחכיר במלין.
(שני מכתבים בלשון איטלקי).

קפט.
אנשי מופת המה ■ שלום .לצפת תוב״ב.
מאשר פעולת הצדק זה שמה לא יקראו לה רק בהתמדה וקניין על
משמרתנו נעמוד כל השנה כלה לקבץ יד על יד היותר האפשר להעלות
נדבה לטעלותיכם מדי שנה בשנה כאשר עשינו עד הנה ,וזה הדבר והפך
המאוסף שנה זו ארבעים דוקאטי לחש׳ שניה בי כל הדוקא׳ )1מטבע
ויניציאה ,מסרנו אותם ליד האלוף החכם הנעלה כמה״ר ר״ש מסעוד נ״י)2
ידענו בדרכו דרך צדק לברכה יגיעם לידכם בטח ,יהיו לרצון לפניכם כאשר
המה ואחרי חלוקתם כראוי כי זה חפצנו יודיענו קבלתם ,ותתקבל צלותכון
ובעותכון בעד קהלות זה קדם אבונא דבשרויא )3להספיק בידנו לעשית
כזאת וכזאת עד אשר לא יצטרכו עם ישראל זה לזה כי יאכלו שם מפרי
הארץ תבנה ותכונן אמן.
ויניציאה שצ״ט .)4שני «חלק כחלק יאכלו" ליד חשובים וטובים
אחינו אנשי שלומינו ק׳־ק איטאליאני ועליהם גדוליהם חבריהם אשר בצפת

תוב״ב.

פרה זבת חלב מתבן ,תדוש
אכן היום נראה דבר חדוש

ראה כל איש וגבי—נתה חבש
פרה כלה זבת חלב ודבש.)5

 )xלחש׳ שניה ב׳ כל.הדוקא; ■צ״ל לחש[בון] שלטי [או שקודי] ב׳
כל הדוקא[טו] ,ר“ל הדוקאטי הנ״ל כל אחד ואחד .בערך שנים שקידי.
הוא ר' שמואל .מסעוד מרבני ויניציאה (תנ״י צד  ,323סי׳ י״ב ונזכר
)2
.
נס  ,203סי' קצ’נ).
 )8ד ב שרו י א ,צ״ל דבשמיא.
 )4שנ׳ הלק כחלק יאכלו היא שנת.שם" ,:אמנם יותר קרוב לאמת להניד.
פר׳ והוא פר׳ שופטים( .דברים י״ח ח׳) .ואולי נרמז כפסוק זה הפרט והפרשה.
.
יחד.
 )5לא מצאתי פתיון החידה.
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בעיר ויהא נדון כאנשי העיר י״ב חודש מלשון הזה נראה ברור שאחד נדון
כאנשי העיר ר״ל בכל דבר הן לטוב הן למוטב ולא פלכינן דבורא וכל מה
שחלקו הפוסקים ונבנה עליו כרך גדול של ספר מ״מ אינו אלא בהולך
לגור או להשתקע ומי הוא הטחוייב ממון וכיוצא אבל לא נמצא מי שחולק
י׳
בין הדוחה נעשית קודם שיבא או אח־כ.
וזה יען כל מה שנשאו ונתנו הפוסקים בפרעון מסים הוא מבין
שותפים כי כן המשנה עצמה מתחיל הפרק )1השותפין שרצו לעשות מחיצה
וכי עד כופין אותו לבנות בית שער כוי ומשם אמר׳ כמה יהיה בעיר ויהא
נדון וכו׳ וב״י ס׳ קע״ח מי שפטרו המלך מטס למדו משותף שבקש מטוכס
ע״ש .והרב במ״ט כל ספרו עד״ז בפרט בחלק ב׳ מוציא הכל מבין שותפין
יעו״ש.א״כ בבא זה לדור שם משתתף עמהם עם כל ההכנסות וההוצאות
שמוצא אז כבני העיר כלום יעלה על הדעת שכל הבא ועמד יעשה
חשבון הקהל עמו פעם בפעם מה הם ההכנסות וההוצאות שקרמו לו
כמשפט שנים המשתתפים היום ומטילין כך וכך כל אחד לבים השיתוף ?
אלא ודאי נדון כאנשי העיר ושותף עמהם כפי מצב הקהל באותה שעה.
גם אלו בשעת פרעוים )2נשתתפו וזכו גם בתועלת הזה כי נתחייבו
לפרוע לבד הפך שמוציא הקהל עתה ,ולפי זה היה להם לחלק חילוק זה לעניים
בשעת הוצאת המטות [החנות | והעשירו אח״כ ופורעים עתה מכיסן ולא יותר.
ועיין תשובת חרא״ש ז״ל כלל ו׳ סימן ו׳ מלבד שהקרן ככר חזר
לכיס מי שהוציא לפי הנשמע וזה ריוח וידוע שיש בזה הלכה למעשה טק״ק
ויניציאה שהוציא אלפים בבגדי משי כסאות למושב השרים הבאים ואינם
מנכים מכמה וכמה שבאו לדור אה״כ מאותו השכירות וכן מבתי המטבחיים
ומהבארות ושאר■ דברים שהוציאו הקדמונים■ לתועלת הכלל.
וגדולה מזו לזכותם שפסק הריב״ש ם׳ תע״ז וע״פ תשו׳ הרשב״א ז״ל
סי׳ תשע״ז שהבא לדור בעיר אינו חייב לפרוע בחוב שקדם לביאתו כי
למה יפרע מה שלא לוה וב׳ ע״ש.
ולא נמצא מי ׳שיאמר שלא יהגה מתועלת המוכן לפי שלא הוציא
בו כי במה שנכנס עתה לפרוע ולשאת בעול עטהם נעשה שותף ביישוב
העיר והנאות׳ ותועלות שהכינו ז למפרע.
ובנד״ד אלו שבאו פרעו להוצאות־ שערי הקיט"ו )3שהוציאו טי
שנה קודם בואם ונמצאו כופין אותן לא ■ לבנות׳ בית שער והומה י אלא למה

שבבר בנו מה שלא ■ היו חייבים ,וכן שמעתי מהקאשאקומני)4

שיש

 )xב״ב פ״א.
 )2פ ר ע ו י ם ,צ״ל פרעון.
 )8שערי הקיטו ,חל הוצאת הקהל בבנין שערים להגיטו (.)Ghetto
 )4קאשאקומני צ״ל קאשא קוטני (=  )Casa Comuneבית
העד ה ,כנראה בון ליועצי העיר אשר לא סבני ישראל הטה.
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.קפו.

■

צרות לבי ואנחותי  .רבו מש — ערות ראשי
מחול ים ס — ערות ראשי
מככבים מצוקותי
כתב הקאנדייחא )1שאין אדם יכול לישא משא יותר ממה שהוא
שקול חוץ מהנמלה וזש״ה כי עונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני)2
ואיני יכול לסבול אותם ואפשר זש״ה :לך אל נטלה עצל ,)3שהעצל אינו
רוצה משא אדם קל והיא נושאת יותר טהאפשר.

■

קפז.

נבזים בכל מכל — נעדרי דעת
אלה שתו בש — מים פיהם

יחם וכבוד זהב ורכוש
ולשונם תהלך עד ארץ כוש.

ין®׳•

על מה שעלה על דעת מטוני ק״ק פירארה יצ״ו שלא תזכו אתם
יחידים שבאתם לדור שם מויניציאה במה שהם מרויחים שנה בשנה מן
המטות )4שיתנו לשכירים בשכירות ומהם פורעים מסים וצדקות ,ביון שאתם
לא הייתם שם כשהוציא הקהל בקרן המטות )4האלה — כבר אמרתי שאין
רצוני לכתוב בזה דרך פסק אלא אברר לך לבד רמז תוכן הדבר לפע״ד
למען תוכלו לטעון בבאכם לרין עם הק״ק על זה ,אשר האמנתי כי
לא ימנעו עצמם טלירד לדין עטכם במשפט קהל עם יחידי כמפורש
בס׳ ט״מ )5חלק ז׳ ויקרב הדין את ההר .כל דיני הבא לעיר אחרת בפרעון
המסים והוצאות עמהם ,יוצא לנו כנודע מהמשנה דכתובות :)6כמה יהא

 )1הקא נ ד יי חא צ״ל הקאנדיוטי כנראה הוא יש׳יר מקנדיאה.
.
 )2תהלים ל״ח הי.
 )3משלי ו' וי.
 )4המטות ,צ״ל החנות .ראה תנ״י ,, :103ויש בידי פשק כ״י שעשה
[ר׳ חזקיה פינצי הרב בפירארה ,ראה סי׳י ק״א  ]1בענק החנות שהיה בפירארה
לאסור על הרוצים ליכנם בגבול המוחזקים ורבני ויניציאה ענדוה עטרה לראשם"
שם צד  : 147והוא [ר׳ יצחק גרשון] הראשון שבקדושה החתום בגזירה שעשו
רבני ויניציאה נגד הבאים להשיג גבול רעיהם בעלי החנויות כמ״ש בשחת
מהר״ם ריקנאטי האחרון .גם זעליג קאססעל דבר על ענין זה במאמרו הגדול
על דברי ימי היהודים באגציקלאפעדיע Erseh und Gruber 27, p. 150,
V
>  n,והחכם שטיינ^ררףי^ר בה מ ז כי ר כרך ו ,צד  67מביא מנהג אחד
הדומה לעניננו.
 )5בס׳ מ"מ ,ר״ת ספר מקח וממכר והוא הספר הידוע מרב האי גאון
שנדפס בויניציאה שנת שס״ב.
 )6צ״ל ב״ב פ״א •מ״ה.
ן
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והתבונה עצמית ומלא הפנים עטל וראות רוח בינה אדם כי יתמיד באוהל
וכאשר לזאת ולזאת יזכה חי חי הוא יודה ויודוהו אחיו ובזאת יתהלל
המתהלל השכל וידוע הלא זה בחור מעם המשכיל ומכין המעולה כמו"
משה בן המפואר ונעלה כה״ר אברהם סולאה בשתים יעופף להתרומם
ולהתנשא על בני גילו ,האחת מגזעו גזע אנשי שם היחס והמעלה אב
וזקן קצין נשגב המרומם כמו" משה סולימה וכל משפחתו נדיבים ושועים
יד עני ואביון יחזיקו יראי ה׳ וחושבי שם עבדיו החכמים ותופשי התורה
נודע בשערים שמם ובפתחי שערים ,והשנית מבינתו אבר נץ פורח עולה
נצו בשפתיו ינכר שומה וקורא ברוח דעת וחכמה ויושב באמות של הלכה
ואגדה וככל אשר ידעתיו זה כמה שנים ראיתי סימן טוב בלמודו להרבות
פרי תבונה ותלמיד המחכים את רבו .והנה נא ערכתי משפט לשם . . .
כי טוב להדרו ולפארו ולתת לראשו עטרת פז להיות לאות לרבים מחוץ
על רוח נכון אשר בקרבו ,ובכן אגזור אומר ויקם לו שמהיום והלאה כל
ש״ץ וכל סופר קוראיו אשר יקראוהו באמת בכה יאמרו לו החכם כמה״ר
משה סולימה וכל האנשים יתנו לו יקר מאליהן וייקר שמו מאד כי את

חכמים נמנה כי המכבד את התורה יהיה מכובד מהכריות ,והגם כי אני
שפל אנשים וזעיר אנפין עניתי ראשונה יען מימי תורתי שתה כקול הקורא
בעלמא ,אולי יבאו על החתום לקיים דברי ומני ומנהון יתקלס תפארת
גדולת הנזכר וגם הוא חכם ויביא טוב לא ימיש ספר התורה טפיו הפוך
בה והפוך בה ויוסף לקח יחכמו חכמינו ובינת נבונים לא נסתר ועל כן תרב
גדולתו ויסוב ויורה צדק ומשפט ומישרים עד אשר לא יכנף עוד מורנו)1
ותגלה ותראה מלכותו עלינו מהרה אמן.
חתימה תחת הנ׳ל.
צלוחת של פלייטון בריחו נודף הריחו ביראת ה׳ וראשית הכמה
שמעתי היות הבחור המשכיל הנזכר וראוי לכבוד תפארת אשר נתן
לו ומעיד עליו רבו ,לזאת אני לכבוד ה׳ עתה באתי לקיים את דבריו
ולתת עליו כהיום ברכה ברכת שמים מעל החכם יתקרי ככל האמור יתחמם
לבבו וכליותיו ישתונן בכל יום בהאמין בטח כי יתמיד בלימודים עד אשר
יורה דעה ויבין שמועה בישראל ויברך עמו בשלום.

כ״ד מחוקק אנוש נ״ו יא״ם החונה פה ויניציאה.
ואולי הוא אברהם שלנו או קרובו ולמטה נזכרו שני משה הלימה .הראשון הוא
אבי אברהם והשני הוא בנו אשר נכתר בכתר החכם אשר לפנינו.
*) *ע פ* הכתוב ישעיה ז׳ כ׳ ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את
'
מוריך (ועיין ברש״י שם).
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קפל).
רבת שבעה לה נפשי הלעג הרבנים הבוז לגאונים מאת קהלות עיר
ויניציאה הזאת להבזות בעליהם בעיניהם מכמה שנים והנה ,והם הדיוטות
בשם פרנסים וטמונים וכל מגמת פניהם תמיר להשפיל כה התורה ולהסיר
מאת החכמים לגדור פרץ בהוראה ואף על אסור ומותר כשר או פסול,
לאשר קנאת ה׳ צבאות ותורתו עוררה אותנו למגדר  . . .ובכן אנחנו
הבאים על החתום מקבלים עלינו מעתה ומעכשיו בשח״ד ע״ד החכמים
והרבנים וכל הנשבעים באמת בלי שום ערמה ושיור שבעולם שמהיום הזה
ועד חמשה שנים רצופים תהי האלה בינותינו להיות לאחדים ובאגודה אחת
נגד כל מי שיהיה טמונים מעמד או פרנסים מאיזו קהלה שתהיה או מכילן
שיקום להסיר מטורי התורה שום כה ורשות להחרים ולנדות או לה ...
וליטול אותו לעצמו או מה שיהיה בבזוי תופשי התורה באופן זה היום
ושום עת וזמן ששנים ממנו יסדרו להתועד יחד כלנו יתחייב כל אחד מטנו
לשמוע ולבוא למקום המוגבל וכל מה שיוסכם ע״פ הרוב נהיו כלנו מחוייבים
לשמור ולעשות בין שיהיה בו קום עשה בין שיהיה בו שב ואל תעשה
ופוקפוק )2וה׳ יהיה עטנו למצוא מאתו
*1
בשח״ד הנ״ל וכנ״ל בלי שום ערעור
משפט וצדקה לכל עמו כי זו היא כונתנו לא לכבוד עצמנו כי אם להקים
דגל תורתו לכבודו ויקר תפארת גדולתו.

קפד.
חתמתי תחת קבוץ איש עני וידיו כרותות.
העני הזה ידיו לא רב לו ולכן עזר מצרותיו תהיו תחת קבוץ שהיו
לו שש בנות רבות בנות עשו חיל כיולדה לעני הלז וכל העוזרו למצוא
להם עזר כנגדן אלהי אברהם יהיה בעזרו בו יאמר( :מכתב איטלקי).

•

קפה.

פיסא .לבן כמע" אברהם סולאה.).3
גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות כי אלה כתרים הם אשר מפאת
מולידיו יבאו ומזולתו במשך הזרע לכך נוצר ,והתורה נקנית בזוך השכל
J

T־־

־

-

•

 )1הסכמה זו נכתבה שנת שע״ו או אחריה כי בדיואן יש שני מכתבים
על ענין זה ,בסי׳  :61 — 62על נפילת עטרת ד,רבנים כי רוח העשירים נשבה
בה שנת השלד ,ובסי׳  :236הסרת הרבני ועל השנות הלו׳ פעמים הדבר הז׳
שנת השע״ו מה שהיה שנת השלד .והתחלתו :לרבנים כקו״ן מונד.
 )2ו פ ו ק פ ו ק ,כתוב בשתי ווי״ן.
 )3אברהם סולאה ,צ״ל סלימה  ,Solimaולא נודע מזמן ההוא בשם
סליטה רק חכם אחד מחכמי איטליאה והוא אברהם סלימה בליוורנו (מח״א )63

’
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תורה .מהר״ר )1בנימין בבלי בפיסא .מהח״ר )2אברהם קאלימיני בפסוק
דקדוק ודרש מצרי .הח״ו )3משה טריויס בנערותי .הח״ר )4שלמה חי

סרוול ב' שנים בלימוד הלכה .הח״ר )5אברהם כוכב מפיראן נבון ופיאיטה.
הח״ר )6יצחק קוניאן .הח״ר )7אברהם בילנראדו.
 )xלא מצאתי שמו במקום אחר.
 )2לא נודע מי הוא ,אמנם בזמן ריא״ט חי בויניציאה ברוך בן שמחה
קאלימני אשר הוציא לאור ם׳ מעשי ה׳ לר׳ אליעזר אשכנזי (ויניציאה שמ״ג
ראה  )CB 4980, 2וכתב נס שני הקדמות ביאש ס׳ תורת • משה אלשיך
הנדפס שם בשנת שס״א (א״ח  .)640לערך ב ,מאות שנה אחר זמן הנ״ל נפטר
בויניציאה שמחה בן אבדם קאלימני (תנ״י  ;CB. 2595 ;345מח״א  )9ומבני
דורו של ריא״ט היו אברהם שמחה (נפטר שע״ה) ,קלונימוס בר׳ שמחה (שפ״ד),
שמחה בר׳ קלונימוס (שצ״נ) ומנשה בר ׳ שמחה (שע״ח) אשר היו כנראה
מכבדיו כי הוא כתב הטורים אשר חקקו בני משפחתם על מצבותיהם (לוחות
אבנים  .)17, 18,19, 179בדיואן  249נמצאה מ״ק ניער (אברהם) בב׳ יהושע
שמהה קאלימאני (ח״י חשון קרב״ ן ח״י = = ש״ע) .שמחה בר׳ קלונימוס קאלימני
לקח לו לאשה שרה בת ר׳ א ב ר ה ם בר שמחה ב׳ אדר שני׳ז (דיואן )126
ואולי היה אברהם שלנו בנו ונקרא בשם אבי אמו.
 )3מורטארה (מח״א  )66מביאו משו״ת דבר שמואל ,אבל מצאתי
שמו גם בס׳ פסקי ריקאנטי האחרונים (ליוורנא תקפ״נ) בשאלה כ" ד ודל החותמים
שם :בני הישיבה הכללית שבויניציאה החותמים בשם כולם עש״ק כ׳ אלול
ה׳ תל״ד ,יעקב בכמ״ר משה הלוי ,שלמה חי בן לא״א הגאון כמוהר״ר נחמיה
סארוול ,משה בן הישיש ה ח " ר יעקב ט ר ו י ש .בשנת שס״ח היה
לריא״ט בית ספר בבית טריויס (ח״י מובא  .)Corr. II 219קינה על מות דודי
החכם השלם כמהר״ר יעקב טריויס ז״ל באנקונה שנתשנ״ו (דיואן  .)177שיר
בנשואי מנשה בן הקצין כט׳ שמחה טרויז עם אסתר בת כמר נפתלי כ״ין (שם
 .)133על משפחת טריויס ראה .Brüll, Jahrbücher I 112 ff.
 )4הוא בן הרב נחמיה בן הרב ליב סארוול (ראה הערה הקודמת)
מבני משפחה מפוארה זו נזכרו שלשה בדיואן של המחבר .סי׳ 118, 213
אברהם סהואלו;  128יעקב בכ״ט נחמיה לבית סרוואל יצ״ו מקולונייא; 327
במות הנאון מהר״ר ליב ס׳ (עברי ואיטלקי) .ראה על האחרון חדק א׳.
 )5שם כוכב הוא בלשון איטלקי בטילה  Stellaאבל לא ידעתי מי
הוא אברהם כוכב שלנו ,במלות נבון ופואיטה מהללו שהוא מוכתר בחכמות
חצוניות ומשורר בלשון איטלקי ואולי הוא החכם אברהם סטילה הנזכר בסי׳ קע״ו
אשר דר בפאדווה אבל מקום מולדתו או מושבו לפנים היה העיר האיטלקית
פיראן ,כנראה דר לערך שנת ת׳ בויניציאה וע״ב לא רשם המחבר מקום מושבו.
 )6על בני קוניאן ראה סי׳ כ״ט.1 ,
 )7פסק ממנו ומיוסף טילי בכ״י קויפמאנן  .158 ,51על משפחת בני
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באמבורגו .הרופא )1מהר״ר יוסיף המיץ תלמיד מובהק .הכולל )2הה׳
ברוך לוצאטו בפאדווה .מהר״ר )3יצחק פאדונאן ברומ״א בשימושה של
,

יי

-

■ ■ 1

י

טובה שבני נשיאי אזולה בדעתם להיות תלמידי ריא״ט ואולי היה ליאון (יהוד ד).
'
.
הנ״ל בתוכם (ראה שם הערה .)1
 )1ראה אודותיו  ;CB 1451מח״א  .12ספר בן דוד אשר הוציא לאוראליעזר אשכנזי בקובץ טעם זקנים (פראנקפורט א״ט תרט״ו) לא חברו ריא״ט
לתלמידו ר׳ יוסף ח מיץ כאשר כתוב שם צד ס״א כי אם לתלמידו ר׳ דוד
פ נ צ י במו שמראה שם המאמר וכמו שנאמר בפירוש בחיי יהודה (גייגער י״ז ע״א)
ונעלם מליבאוויטש  108שר״י חמיץ הוא ר׳ יוסף רומי הרופא בעל בליל חמיץ
כי בצד  108מונה וסופר הספרים שנמצאו בהם הסכמות הקדמות ושירים
מריא״ט וביניהם מזכיר "בליל חמיץ ר׳ יוסף רומי הרופא תלמידו" ראה עוד שם

 ,90וצד ( 105בל יל חט יץ על פי ישעיה ל׳ כ״ד) ומלת המיץ רומז לשם המחבר
ואין מקום לסימן השאלה .שטיינשניידער  CB. 5898הרשים את המחבר הנ״ל
ואמר שמהדפסת הספר ליל חמץ• לא נודע מאומד /,גם מורטארה לא הזכיר
כלל ספר הנ״ל ,אמנם מהדיואן יש להוכיח שנדפס איזה ספר מיוסף חמיץ כי בסי׳
 364כתב ריא״ט :בריטראטו התלמיד החשוב כהח״ר יוסף חמיץ הרופא יצ״ו
נדפס ע״כ .לפי השערה קרובה נדפס תמונת (ריטראטו) •וסף הנ״ל .בחבורו
שנדפס ,ועוד נמצא בדיואן סי׳  :405על מ״ק ילד בן ג' שנים וחצי מהרופא
מהרר״י חמיץ יצ״ו נקבר לעומת זקנו בן ק״ד שנה .בסוף כ״י אחד (Ms. Add.
 )Cambridge 3 ,667נמצאו הדברים האלה :שרי ליה מריה לט" שמחליף
תורה בפלוסופיה ואם על אמיתית נאמר על זאת ודאי לא נאמר והמשכיל יבין
וה׳ יצילנו משגיאות אמן כי״ר ,אני יוסף המיץ קניתי זה הספר וכתבתי הדברים
אלו מכעס שעלה על לבי לראות דברים כאלו כתובים על ספר ה׳ יצליח
דרכנו (ר״ז שעכטער  .)JQR.ראה עוד חיי יהודה (בם׳ בחינת הקבלה מיש״ר
צד  ;XIIריגער .)267
 )2הוא הנרשם במח״א  35תחת  Luzzatto Benedettoונדפס ממנו
שיר איטלקי בס׳  Porto Astronomicoמן ר׳ עמנואל פורטו (שנת תכ״ט)
שם אביו ושם אשתו אנו למדים מדיואן  :406—407לחתן  . . .ברוך בן
המפואר כה״ר משה לוצאטו עם מ׳ פיאמיטה בת הנשגב כט' רפאל חזקיה פורלי,
אמו מ׳ גייאמילה אשת כט׳ משה לוצאטו נפטרה י״ח אייר ש׳׳ץ (דיואן )379
ודיאמנטו אם אביו נפטרה שושן פורים שע״ו (שם  )274ראה קצ״ג.10 ,
 )3במקום פאדונאן צ״ל פאדוואן הנקרא בס׳ גלות יהודה (ראה קל״ב,
 )4יצחק פ א דו ו א נו "אשר יצק מים על ידי מעלת הרב המחבר" והוא בלי
ספק ר׳ יצחק בן משה פאדווה אשר נבחר בשנת ת״י לרב ברומא (בערלינר
 .)p 2 ,11., 55ראה קצ״ב .בדיואן  354נמצאה מצבת "בילה אשת כט׳
אליעזר פאדוון (מפאדווה) ז״ל".
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היטבת חסדך עמי מחסד
שלש לשונות ואתה שלחת לי
בעצמה בראותי כי זכרתני אתך
לי כמה וכמה אחרים אשר חן

לאברהם עם מלאכי עליון ,כי הוא האכילם
ארבעה מהם .היו לי לחן מלבד התשורה
ואותי לא השלכת אחרי גוך כאשר עשו
וכבוד נתתי להם .ועל לשונותיך לשוני

תהנה צדקך.
לא שמעתי בלתי היום נסיעתך מע" וידו )1ומשכנך בגוריציאה ואחשוב
כי העלית בקדש והמקום מקום מקנה תורה והאנשים נכבדי ארץ .אמנם
ירא אנכי פן תשכח את הדברים לדבר בם כמשפט איש איטליאה )2סוף
סוף ארץ מולדתך ,לכן אחוז בזה ונם מזה אל תנח ,ובעקר בין תכין יסוד
הלמודים כי אחדים המה.
המכתב בבד עלי מפני הזקנה ומשא הלימוד אשר על שכמי
לא יתנוני השב רוחי ואנשי העיר מאשר נסבו על הבית כקוצים
בעיני ,בכן תקבל ■רצוני ואם לא אגרותי כי בכל המקום אשר תזכור את
שטי בנפשי אבוא אליך וברכתיך בחיים ושלום.
ויניציאה .מנחת מרחשת קרבנך )3השצ״טד כאב את בן ירצה לכ״ת

נ״ו יא״מ.
/

קפב.

אלה הבנים גדלתי ורממתי מתלמודי (בשכבר נך היו לי בכל לימוד
חוץ מההלכה).
החכם )4ר״ע יקייו .מהר״ר )5אברהם לומברוזו דל .המ׳יר )0מנחם
עובדיה דל .מהח״ר )7עזרא אלחדב בקטשתו .הח״ר )8ליאון אזולה היו ם•
ר

 )1מ ע״ וידו ,מעיר וידו  Vidoבאיטליאה.
.
 )2ר״ל שישכח לשון ומדע איטליאה.
"
 (8ויקרא (ב׳ ד).
 (4ראה פי' פ״ז.1 ,
 (5ראה סי׳ ס״ד.1 ,
 (6מנחם עובדיה נפטר ד׳ תמוז שפ״ט בן ט״ט שנים (די ו אן ,384
ל״א  ,)58ואחיו יעקב עובדיה נפטר י״ז אלול ש״ץ ג״ל שנותיו (דיואן שם)
ובסי'  123נמצא שיר לנשואי "אוריאל חיים (חיים יוסף) מלרוקה עם רחל מבני
עובדיה מסינינאליה נדפס עם סוניטי נוצרי" אולי היתד ,רחל ממשפחה זו.
ב ק ט ש ת ו ,אולי צ״ל בנערותו ,נזכר בשו״ת מים רבים י״א ובשו״ת
)7
דבר שמואל י״ט ום׳ (מח״א  )Alchadav :2חותם ביחד עם ש״ח ב׳ נחמיה
סרוואל ועם משה בן מדדכי זכות (כ״י קויפמאנן .)159 ,46
 )8ליאון אזולה הוא כנראה בן ר׳ גרשון אזולה כ״ק הנזכר בסי" קל" א
•
על כל פנים הוא קרובו ,בסי׳ קי״ח כתב מרדכי בן ריא״ם לדודו משה "תשובתו
מנשיאי אזולה שמענו" ואין ספק שבאותה תשובה משנת שס״ה היתד ,בשורה
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יבאיש ידבר איש לשון הקדש עני ואביון הוא ובו מגרעת
קורות ורוב מלות כיום לחודש
כי ה — עשירו הא בראש מגבעת נושא גדול הבמה במדת גודש
מלא והוא מופלא ברוח דעת.
(מכתב באיטלקי).

בני באר חפרוה שרים )1והטה נדיבי העם שלום רב.
כמה מעלות טובות למקום על אשר החייני וקיימני ולעת זקנה זכני
לזווג נכדי בן בתי יקר לי כבן — אשר מאז נפטר החסיד החכם חתני
ז־ל בחיקי גדלתי ורממתי אותו — יקר רוח איש תבונה כה״ר יהודה טונטי
סקודלו אשר מאז הכרתיהו דבקתי בו לאהבה כי כה משפטי כל הימים
אוהב התורה ולומדיה וקויתי לה׳ כאב את בן ירצה בןותנו והוא יהיה לו
לבן■ יחדו ירננו וישמחו ויעלזו בה׳ .אמנם טובה כפולה ומכופלת חשבתי
העת חננו אותי בחסדם מעלותיכם מאגרתכם היקרה והמסולאה היתד ,לי
כרוב פנינים וכלי יקר כאשר בשפתי דעת הודיעוני דנפיק מיניה קורבה
ליקר תפארתכם באמת שטח שמחוני כי שמעתי את שטעם וזצ״ל אביהם:
מ״כ ואכבדה תמיד כאשר יעשה הבחור נכדי היקר להיות להם עבד ומשרת
צעיר להטנות כשאר בשרם .יחי לבבכם לעד וגם לי לבב כמוכם לא נופל
אנכי להתאוות לעשות דבר יכשר בעיניהם בכל אשר ■יהיה שמה הרוח
רוח רצון טלפנים עלי ועל פועל ירי יצווני .ואני תפלה לאלהי השמים

יצליח ירומם וינשא מצבכם כל ימי עולם לברכה בקרב הארץ.
ויניציאני׳ סדר השרת לשרת בקדש )2השצ״ט.

יא״ט.

קפא.
להח״ר גרשון ב״י ■בילג )3ששלח לו ד׳ לשונות.
נבון ההבטות יקנה כבן יקיר שלום.
לשם משפחה באר ,כי
באר דל עם מ׳ דולציטד.
הנזכר לד,לאה חמיו של ר׳
חתנו ר' יעקב בר׳ קלונימוס

*) בני באר חפרוה שרים ,אולי רמז
בדיואן  410נמצא שיר "לחתונת כמר שבתי בכסי דוד
באר יהודה מונטי ס קוד לו
*.
בת כם׳ מרדכי
יצחק בר ,יעקב נכד ריא״ט לא נודע לי ממקום אחי.
הלוי הנ׳ל נפטר ליל ה׳ ר״ח תמוז שפ״ט (דיואן .)375
 )2סדר השרת לשרת בקדש ,לא נמצא פסוק זה בצורתו רק
לשרת בקדש לבד בפר ,תצוד( ,שמות כ״ח נ*מ וכ״ט ל ),ואולי צ״ל בנדי השרד
לשרת בקדש (שמות ל״ה י״ט) והיא פר׳ ויקהל.
 )3בלי ספק הוא ר׳ גרשון בר יואל בילגראדו הנזכר בסי׳ ר׳ ,ראה
מי׳ קט״ח .1 ,בההעתק אשר לפני כתוב "ש שלח לו' לפי נוסחה זו המלות
האלה אינן מהמחבר אולם כנראה צי׳ל ששלח לי.
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ויהי היום אחר עשרים ותשע שנים ואני כבן שבעים בימי הזק נים הגיע
לאזני בקרי ,כי מעלתו נשא ענף ועשה פרי ,בעייון .לשון הקורש למעלה
למעלה עד אשר לעשות הפלה ,חכור אין ערוך ליופיו ,בו אסף ברוב כל
כפל ענין במלות שונות עד כי מראה הדר לשון זה בחכמתו ,רוב עשרו
ויקר תפארת גדולתו .והנה אם לא אשמיע עוד קול שירים ושירות מפני
הזקנה ,אחרי בלותי היתה לי עדנה .ותהי עלי יד רוח זמרה להללו .וזה
אומר לו:
היה לכל עמים קצר ידים
נטוש כבן יתוש ודרדר חוח
מבטא מקום יושב ירושלים
וכמו בני עמו כבל [צ״ל בדל] ישוח
עד בא ולו הרבה גבורת כח
הגמון משוב״ח שר בקריתים
רב ח״ן וגט״ע ח״י כעץ יעלי ה
בשמו וחותמו בתב״ת נ" ח

המלות רב ח״ן ונט״ע ח״י הם רמזים לשם המחבר ולשם ספרו שהם נטע
הגפן ,חי רמז לשמו יוחנן ומלת חן רמז לספר תבת נח — .תב״ת נ״ח היא שם
ספר נדול (ערך מלין על  1658דפים) אשר הדפיס בשנת שנ״נ בויניציאה
 Marco Marinoונדפס בו מריא״ט שיר בשבח המחבר הנמצא גם בדיואן
סי׳  .53נם השיר הזה העתיק בשבילי החכם ווייקערט מן הספר היקר
'
במציאות הנ"ל ואכניסו בהערתי:
אס מן שאר כל מין מעולה מין אדם ילוד אשת בדבורו:
נס אס נדנודים לשין ענדיס היה לשון קודש למנחרו:
חוזה נקפד זה אמת יזה כי הוא נחיר הכל וספויו:
דנור נתוך חבוי עלי דנוי חבוי לכל חבור ונס שרו:
גלות והדלות ורוב שפלות העס ידיד האל ומשנרו:
בלבל ויאש חנל כציץ נונל כמעע תלוס מקיא ואת שנרו:
ינים נני עונים ונחשבים לא ידעו דרכי שדי נירו:
נשמח בקול האח נבא האח דון מרק״ו מאיי״ן פאר דורו:
אחי אשי בחר עשות שחר מאיי וגס מפיץ ענן אורו:
גלח יסוד מלה ומפעלה שורש ענף פרי בתוך ספרו:
חנה לבל תנה מאד עונה אל איש ואל אחיו ואל גרו:
נכסף וכל אסף וחן יסף על כל אשי קצר בקיצויו:
נא רוץ אנוש חרוץ פז רב לכל פסיק בביאורו:
תראה נתיבנאה ומשתאה על כי אמת הפליא בחבורו:
לדרוש אשל <דרוש בסיף וראש (! )sicאדס ילוד אשת בדבורו:
בחיי יהודה כתב המחבר שחבר שיר זה בהיותו חמש עשיה שנה היא
שנת שמ״ו שש שנים לפני הדפסת הספר כמו בשירו בם׳ נטע נפן .על שני
חכמי לשון הקדש אלה נרחיב מעט הדבור בח״א.
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