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מרבה המשרה ,ויחדו המתקנו סוד ימים אחדים בדקדוק לשון היהודים ,דבקה
נפשי באהבת עבודתו וע״כ יצאתי לקראתו אז בשיר מזמור וכן דברתי לאמר:
.
י
יום בו הדר שכלך וחבמתך . . .
בשירי יהודה דף מ״ב . . .
י

יום בו שכלך ובינתך הפיט שפל אישים אני הגבר
ואוזנה לבי להסביר סבר דת הןשנה לך במצותך:
היה לבבי אז בחכתך אחוז בהכירי בך רב־שבר
רואה בעין טוב לשון בן־עבר יחד בכל־חכטה .ידיעתך:

השר מפואר יוחנן תפארת צרפת ואיש פארסה עדי רום .עיש
יבדל ויתרומם יהי לנצח:
האל תנה זיךי לעט עופרת אכתוב במתכות ואב״ני שיש

זכר לדור דורים בציץ על מצח:
ויהי היום אחר עשרים ותשע שנים ,ואני כק שבעים בימי הזקונים,
הגיע לאזני בקרי ,כי מעלתו נשא ענף ועשת פרי ,בעיירן לשון הקודש
מעלת מעלה ,עד אשר לעשות תפלה ,חבור אין ערך ליופיו בו אסף
ברוב בינות ,כל בעל [כפל] ענין במלות שונות ,עד מראת הדר לשץ זת
בחכמתו ,מעשרו [רוב עשרו] ואת יקר תפארת גדולתי ,הגס כי לא אשמיע עוד
בקול שירים ושירות מפני תזקנה ,אחרי בלותי לי עדנת ,ותתי עלי
יד רוח זמרה להללו ,זה אומר לו.
נטוש בבן י.תוש ודרדר ח1ח היה לכל־עטים קצר ידים

מבטא מקום יושב ירושלום וקמו בני עטו בדל ישוח:
עד בא ולו הרבה גבורת כח ממון מש״בח שר בקתתים
רב חץ ונט״ע ח״י בעל חטים כשמו וחותמו בת״בת נ״ח:
.יבאיש: ,ידבר איש׳ לשון הקדש עני ואביון הוא ,ובו מגרעת

קולות ורוב מלות ביום לחדש:

כי העשירו הא׳ בראש מגבעת נושא ,גדול חכמה במדת גורש
.
מלא והוא מ?לא ^רוח דעת♦

.

[צ״ל גודש]
־

ר׳ יצחק מן הלויים נכד ריא״ט כתב בהקדמתו לס׳ טגן וחרב אשר העתיק
בשנת ת״ט מתוך עצם כ״י זקנו וז״ל :ספר חבר ההגמון דילה פאוסה וכו׳ חהנמון
די לודווה בספר גדול שעשה מכל ד,ספרים עברים מודפסים מזכיר כל חבוריו
ומשבחו ומגדילו עד מרום (גייגער ,מאמר מגן וצנה להר״ר יהודה אריה ממודינה
ברעסלויא תרט״ז ,עלה י״א ע״ב).
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והנע תניחו
ואיה נעימות
בכל טור וטלה
ומה זה תפרסם
אהה זו למדה
המית )1ישיבה

וחזק ורפה
תניבו ודגש
והנח בנהו
ברישיה לסיפה
לקורא בשירך
באיכות וכמות
וצריך לרופא
ונופל וחלני
המולה ומחלה
לעין טיב ויפה
נבואות נגינות
כנביא וקוסם
כמשקה כאופה
לכל איש יהודה כנפח כתופר
לך היא חשובה ומשיר שתוק נא ושים יד לפה

קעט.)2

.

כי ראיתי בחסד אלהים פנים אל פנים ממעלת יפעת אורות השר
המאושר האדון ההגמון המחבר יר״ה בעיר שיורינצה [פיורינצה] וויניציאה
ךן המית היא כננד משקל השיר ויש לקרא המית באשר נמצאה בשיר׳
ישנים.
בדיואן ( )Letterb. Ili 108נמצא מה שכתוב כאן בשנוי לשון ודל
)2
שם  :הצרפתי מונסו [צ׳ל לרכשו] דלה פאוסה אשר עשיתי לו השיר הכתוב במפר
זה דף מ״ב (סי׳  )283שנתהש״ע בפארינצד[ ,בפיורנצה] ,אחר עשרים ותשע שנה
שנת שצ״ט שלח לי שני אחים ריפורמטי [?] לראות העודני חי יבשרוני כי זה במה
הוא הנמק נדול בעיר [ . . .צריך להשלים; לודיווה = ]Lodéveבצרפת ואיך
חבר ספר על סינונימי לשון הקדש וחלה פני לעשות  .לו שיר בשבח הספר
ואתרצה להללו וכן אמרתי לו ע״כ — .בסי׳  283הנ״ל כתב וזי׳ל :אל הצרפתי
לונסו (יוחנן ) דילה פאווזה .למן היום אשר בעיר פיורנצד .המהוללה הכרתיך אדון
רב המעולה המתק נו טוב [צ״ל מור] בעיון לה“ק בימים אחדים  . . .ובעוד
היה כבודך ברומא הגדולה ואני באתי לויניציאה ע"כ — .ההגמון הנ״ל שמו
בלעז  Jean de Plantavit de la Pauseהנודע לחכמי הלשון בשם
 Plantavitiusושם ספרו בלה״ק נטע הגפן הוא העתקת שמו Planta Vitis
אשר יצא לאור בשנת ת“ה במקום מושבו לוריווה ( )Lodéve 1645חמש שנים
אחרי שכתב ריא״ט שיר תהלתו .וכל מה שכתוב כאן נדפס בספר הנ׳ל וכדי
להראות את הקורא השנויים שהם בלי ספק הגהות מיד ריא״ם מזמן
מאוחר אדפיס הכל מחדש בצורה שנמצאה שם על פי העתק אהד אשר הנני
בו בטובו ידידי החכם המפואר  Dr. Weikertפראפעסאר ברומא (Collegio
 )S. Anseimoודל ריאיט שם:
זיגרי נעצב וצעיר ןהודה אריה מטודינה מדרי ויניציאה
כי ראיתי נחסד אנקיס פגים אל פנים,
ותאצל נפשי בימי הנחיות זה כמה שנים,
ממעלת יפעת אורת השר המאושר האדון ההגמין המחבר יריה בעי;
פיויינצה וויטציאה מרבה המערה ,ויחדיו המשקני קוד ימים אחדים,
בדקדוק לשון היהודים ,דבקה נפשי באהבת עבודתו ,ע״כ יצאתי אז לקראתו
נשיר מזמור וכן דברתי לאמר.
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תקום — )1עמו כה לו ותשתטח
נפש בני עמו ולו יסביבו■
מזמור ובנגינות ולמנצח

קעו.
להח״ר אברהם סטילה )2על ק׳ סוניטי עשה על משה יפה ב ו כ ה.)3
אחר אשר כבכי יפת תאר לך ש , -ערי דמעה ,ולא ננעלו
מה טוב — בעת תשיר — לשב־ חטא לשנות ימין עליון אשר
פעלו.

קעז.
שאלה יעקב היו■ לו נ׳ בנים.
(נמחקה ועבר עליה בקולמס בתקונים הרבה ע״כ עבר ע״ז לע״ע המעתיק).

קעח♦

.
«

על שיר עשה ר׳ יעקב בשלום ספרדי )4בלדת בן לר׳ יוסף ב״מ
•
אברהם אבואב.)'55
שריקות עדרים
משורר יערים
בהקשיב להדפיס מצוה ונוםה[וכוםה ?]
מליצה ושירה
סתומה וזרה
צריכה לרשי׳י
וקמחי וצופה)0
בירך להכתיר
ואוסר ומתיר
עטרה לחכם
בשוהם וישפה
לשונך חרוזי
לשון אשכנזי
לעיל או לרע לא תבקר ותחפה
*

 )xרמז לשם ק ומג ימו כדרכו בשיריו (ראה דיואן שלו ומה שנדפס
ממנו בלחות אבנים) ,אמנם כנראה נפלה שגיאה בשורה זו.
 )2מטילה היא  Stellaבאיטלקי ,ובלה״ק כוכב .מורטארה הרשים
יוסף בן אבדם  )Cochaw )14אבל מזמן מאוחר ואולי אברם הנ״ל נינו של
אברהם שלנו .בדיואן ( )Letterbode III 109יש שיר »לנישואי כט׳ אוריה
ס ט י ל ה עם מרת הטילה פארינטי"( ,אולי צ״ל פארינצי) ,ראה ס י׳ קפ״ב .13
 )3מש ה ,צ״ל אשה ואחרי שהגהתי מצאתי כל המאמר בדיואן של
המחבר ( )Letterbode III 108רק במקום על מש ה יפה בכה כתוב
שם לנכון על דמעות א ש ה יפה בובה.
 )4לא נודע לי ממקום אחר.
 )5אברהם אבואב (ראה בינה לעתים סי׳  77ותנ״י  ,)23בנו הרביעי הוא
•
ר׳ יוסף הנזכר כאן (תנ״י Löwenstein, Mschr. 48, p. 674, 680 ,)365
 )°אולי צ״ל ויופה וכון אל הס 4מכלל יופי לר׳ שלמה ן׳ מלך
(קזנשטגטינא ש״ט; שאלונוקי שכ״ו) והוא באור המלות והמשך הענין ע״ם פשט
על כל ספרי תנ״ך .והמחבר משבחו בהקדמתו האיטלקית לס׳ גלות יהודה
•
׳
והשתמש בו הרבה — .ב הקשיב [בהקריב?]
•י,,

’

.

4

••

’

-

•
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ולקרות בכל עת ובכל יום בתורה נביאים וכתובים דברי אלהים חיים והכם
כי היתד ,קריאתי בלשון אשר אנכי שומע לא מנעני את לבי מלעיין
בהבנתה עד מקום שיד שכלי מגעת ,ובכן כאשר שמעתי אומרים בשם
רבותינו דל כי כל אחד מישראל נוטל חלק בפירושה מסיני עלו בדעתי
ביאורי איזו כתובים ממנה ובפרט בדברי החכם שלמה בספרו העמוק קהלת
ולאשר היו בעיני ראויים להאמר וגם ישרו לנבוני לב אשר הגדתים ,בחרתי
להודיעם בקרב עדתנו.
והנה לא נעלם ממני כי אין מחשבה ישרה תעלה על לב איש
לחדש בביאור תורתנו שתתעלה לא שזפתו עין רואי חכמינו ע״ה קדמונים
ואחרונים אף לזאת התחזקתי על דעתי ביותר כי אני לא שמעתים ולא
ראיתים ,שאזכה לכוין לדעת הגדולים הרי זה ישימני משובח ומפואר ויעלוז
לבי בה /ואתם בני אל חי הקוראים תדינוני לכף זכות וידין ה׳ עמו ועל
עבדיו יתנחם להושיעם ולתת עליהם ברכה.

קעה♦
בשבח אה דומיניקאני וינצינצו קומנימו ראגוסיאו.)1
אנה — תהי רוחי זמיר שוחרת
ראוי )2להלל בו אנוש יודע
הכם בתוך אחיו עלי כל ריע
דורש לעמו טוב בהוד תפארת
בעל לשון זהב והאדרת
ישלח בבן עולה ואיש פושע
דבר כחץ לש  -עריה קולע
לשים בחיק שלוה אני סוערת
מליו לכל נדח הלא ישיבו
הנה כמו לבב כמו מקדח
מכניס תשוקה בם עדי ייטיבו
אמנם מה שנמצאת בקובץ שירי המחבר (דיואן = )Letterbode III 109
"בחבור הנעלה בט׳ שמואל כהן דפימא" מוסב על השיר בשבח החיבור אשר
נדפש שם בשמו בראש השפר.
 )xבדיואן  Letterbode III 108נמצא :בשבח א מ ד ו מ י נ י ק א נ ו פרה
וינצנטו קוטנימו ראנוסיא .במקום אמדימיניקאנוצ״ל אה דומיניקאנו כלומר שהיד ,מן
האחים הדרשנים ושמו בכתב ולשון איטלקי ( Comonymo Raguzioאח) Fra
ראה עליו ח״א״־שיר זה הוא סוניט שיר אהוב טבל כני איטאליא.
 )2ראוי ,נ ,א ■ ערב.
.
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והאומנים וכל דבר יקר בכפלים מטה שהיה פה לפני הכנפה ככן אם ישנס
באהליך צרור הכסף יקה בידו ויבא בברכת ה׳ כי ימצא מקום להדפיסו ואם
לא יכבד וישב בביתו כי לא ימצא מסייע שיהא בו ממש משת• פרוטות
בכל המקום ,כי זה דור דור שוא והתורה אצלם כמאוסה דלית לה סבר.)12
אלה הדברים יוצאים מפי זקן חדש בעיניו הדבר אכן בר לבב ודובר
אמת לאמיתו אם בזולת זה ידע ויש בי ת״ל לעשות מצותו יבא דברו
ואכבדהו אשנכהו כי ידע שמי הנ״ו יא״ט מוכן לשרת כל נבון וחכם כמוהו
הכותב טו״ב חשון השצ״ט בויניצי׳אה.
־
יאי נברא ואוריתיה לשון הזהב והאדרת
.
.
כלול חכמה ובינה בעטרת תפארת
החכם הנעלה כמהר״ר שלמה ן׳ משה בן שואל )3נר״ו מאיר בטוניס.
(מכתב איטלקי/

קעד♦
בעד ר׳ שמואל כהן דפיסה.)4
מצות ה" ברה על כל בני ישראל קטן ונדול מבין עם תלמיד הנות
בתורתו התמימה יומם ולילה כל אחד לפי כוחו היא אצלתני לעשות כן

 )xכמאוסה דלית לה סבר ,ר״ל כמאוטהשאקלה תקוה (תרגום
.
.
איוב ז׳ ו׳).
’
■
 )2ה נ " ו (הנעצב וצעיר).
 )3לא מצאתי שם המחבר הזה בשום מקום ,גם קאזיס לא הזכירו בספרו
על חכמי טוניס (Oasés D, Notes bibliographiques sur la Lité-
 ,)rature Juive-tunisienne, Tunis 1893מאגרתנו אנו רואים כי טעה
באמרו כי רבני טונים לא היה בדעתם להדפיס ספר עד המאה הי״ה למספרם
(שם צד .)16
 )4הוא שמואל לוזיטאנו ודר בויניציאה ויש למחוק סימן השאלה במח״א
צד  ,50בשנת תט״ז הדפים שם ספרו צפנת פענח (אוצר הספרים אות צ׳ )186
ולא מצא ספר זה חן בעיני בעל דבר שמואל (תג״י צד  /327סי׳ כ״א) ,אמנם
רבים מבני דורו הסכימו עם המחבר כאשר אנו רואים מהכתבים הנדפסים בפתח
ספרו ואחד מהם יצא מעט הרב הגדול שמחה לוצאטו .ר׳ שמואל דפיסה
(פרנס בויניציאה) היה בדעתו להדפיס ספרו כבר בשנת ת׳ בחיי ריא״ט
וההקדמה הנדפסת שם בשם:המחבר באמת מעשה ריא״מ
היא כי היא אות ב א ו תי .ה כת ס ה ז ה אשר לפנינו ,אמנם במשך
השנים הרחיב • המחבר ספרו ,ועשה פרושים גם על פסוקים זרים באיוב וכפי
צרכו הכניס בהקדמת ריא״ט אשר לפנינו שורות אחדות על ספר איוב והן
מתחילות בההקדמה הנדפסת בשורה שמינית בזה הלשון וקצת מספר איוב וכד
11
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וישמחו ויהיה נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו יעתיר א״ב בעדי לה׳
להחזיק בחולשת זקנתי בריא לבוא עד גמ׳רא בעבודתו ואני אתפלל
לו להוסיף כח בגבורת חכמתו להאיר עיני ישראל בהלכה ובכל מדע
ולהצליחו בתיספת טובה וחיים ושלום לשרתו ולברך בשמו יא״מ.

קעב.
לד׳ ברכיאל מפאנו לבקשתו.)1
ביני שמע מוסר אביך אומר
ריאה פני אדם ואל תבטח בו
כ׳תיב אשרי פיו ולשונו שומר
י׳הי סודך טמון בתוך קרבו
.
איל תאמין כי אם לאל גומר
ל׳א תתאוה למלך במסבו
פיאית עסקיך תהי חושב
נ׳ויצר זוכר כי כל אדם כוזב.

.

י

.

קעג.

חכם הרזים נאוה בחרוזים שלום למר.
כתבך הראשון עתה ושיריך וחרוזיך באה לי ומליצותיך פשעו בי
ותבט עיני בשירי בקמים עלי לשבח לעלה ולקלס אותי ,והנה בכה הדבור
שכלי באמת אין ערוך אליהם בעה״ז ואין זולתך מלכי בן שורר ומורה הצי
המליצה למטרה אמנם מצד הנושא אשר נשאתני ותשליכני מעל לרקיע
התשבחות והתארים רחקת מאד אדוני מן הנקודה אם לא באת היום אל
העי־ן בעשתי עשר ,)2או נתיסדת על המאמר »מיטב השיר כזבו״ ,יהי ■
מה הבאתני במצודת אהבתך שמת דבוקה במתני הובת תשלומי כפל
וארבעה וחמשה ,אבל מה אעשה כי אעבור בס־ח מהשנים זקן אמנם ושבע
רוגז המבוכות ,ואין מלה בלשוני בשירה ובזמרה ,אשיבה ידי להשיב לכ״ת
לבד ע״ד הספר אשר היה עם לבבו להדפיס ואומד לו בכמות הכלי
חמדה )3יהיה הוצאת שש או שבע מאות דוקאט לפחות כי עכשיו הנייר

 )xממשפחה טפוארד ,אבל-ברכיאל טפאנו לא מצאתי בשום מקום ,אולי
הוא (יצחק) ברכיה (=ביכיאל) טפאנו נכדו ,תלמידו וחתנו ,של הים״ע טפאנו
וממנו היא תשובה פ״ה בשרת הרמ״ע; (ראה נם טח"א  ,21הערה  .)4שיר
כזה נקרא ,שמינית (ראה למעלה טי' קל״ב )4 ,על .שמונה שורותיה ואולי שנה
המשורר מפני סבה זו שם ברכיה לברביאל.
*) "אינני יודע •פירושו,
כלי חמדה(.אוצר•,הספרים ,אות בי  ,128ויניציאה״שנ׳ו; לפי החכם
)3
שטיינשניידער  CB 7051 ,1שנייד).
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אל אלהי ישראל יודע ,כי סבוני כמים בלהות כאשר מאז יצאת,
לאויר העולם לא הרפוני עד בלעי רוקי ורבו במו רבו משתי שנים והנה
עד כי הן הנה היו נסבה אשר החשיתי מטוב להשיב מפני הכבוד אשר
נתכבדתי מאגרת ומצות מעכ״ק בראשונה ולשנייה חביתי לה' עד יעלה
ביד• ראשית הדפסת ספרו היקר אשר זה לי שמנה חדשים כמה יגיעות
יגעתי וכמה טרחות טרחתי להסיר כמה מעיקים ומתנגדים אשר עמדו בפנינו,
יארך זכרם .אמרתי אמתי; עד אזכה לבשר לו מההתחלה יותר מחצי הנ״ל
כאשר אני עושה היום ישתבח ה׳ ,אעלה א״כ ואגידה לאדוני כי שבוע
שלפני ר״ה עבר היה ראשית מלאכת ההדפסה כ״ה ואחר הטרחות להשיג
הרשויות אשר עלי היו כלנה וההשתדלות אשר עשיתי לצמצם ההוצאה
היותר שאפשר כאשר יגיד לו הגביר אלמירהאני )1הושם יד להדפיס ולא
אחדל כלומר למעלות כ״ה כי המלאכה קשה עד מאוד להעמיד הדבר על
בוריי; לצרף שלשה ספרים נפתחים א' א׳ ולעשות מהם יחיד מיוחד בצלם
דמות תכנית אשר צוה לעשות מזה אחד ומזה אחד וה״ע )2באמצע ודברים
ה״ע וכללי התלמוד מטושטש מאד וההגהה אחרי הצירוף )3כבדה הרבה
וסוף דבר לולי היותי מגיה ראשו; ושני לא ידעתי אם היה החיבור יוצא
כאשר קויתי לד קותה נפשי יעלה ויבא בערך עסק הדפוס אשר סוף סוף
לא ימלט משגיאה כנודע ואיזה מלות אשר מפני החקירה )4טהשרי׳ הוצרך
לשנות כמו תלמוד לגמרא ,גוי לעכו״ם וכדומה .בהי בטחתי וראו עיני מעכ״ת
אשר הגיה ריא״ט הוא הספר הידוע הליכות עולם ,חברו ר׳ ישועה ב״ר יוסף
הלוי והדפיסו ר״ש אלנאזי עם כללי התלמוד לטהר״י קארו עם כיאור עליהם
אשר .קראו בשם יבין שמועה (ויניציאה שצ״ט) ,ורמז עליו ריא״ם באמרו על
ר' שלמה שהוא "יורה דעה ויבין שמועה" ,בספר הנ״ל דף צ״ז ע״א נמצאים
אלה הדברים «אמר הצעיר יהודה ידיע ליהוי למעיין שבדיני ק״ו יש מעט דברים
שלא מצאתי אותם בתוך העתק זה הספר אבל מצאתים בספר אחר מכתיבת
ידו דרב ז״ל ולפי שנראה דשייכי לדינים אלו הכנסתי כולם" .במקום אחר לא
נזכר בספר הנ״ל טי היה המגיה.
 )xהגביר אל מי ר הא נ י ,הספר הנ״ל נדפס "על יד פקידו [של השר
וינדראמין] יואני מרטיני לי" וכן יש להגיה.
•
 )2ה“ע (הליכות עולם)•
 )3ר״ל ההגהה כבדה מאד אחרי צירוף שלשת הספרים כמו שהוא באמת
בספר הנ״ל הליכות עולם באמצע כללי התלמוד מצד אחד ויבין שטועה
מצד שני.
 )4חקירה הוא צענזור וחוקר הוא הצענזאר במובנו הראשון האינקויזיטאר
( )inquisitorובן נקראו באמת באותו זמן בויניציאה כמו שאנו רואים מדברי
■
■
ימי העיר הנ״ל.
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והנה מלאכת ההדפסה מחבור גדול בענקים כזה מרובה ורחבה מאד
וצריך לכסף רב אשר לא יחשב ,ע״ב תעלה עתירתנו לפני כל רואה ושומע
לצאת לעזרת הי בגבורים בהתנדב עם בעזרתם כי יביאו התלמוד גדול
■לידי מעשה עט ברזל ועופרת לזכות הרבים וכל כסף אשר הונף ואשר
הורם למצוה זו וכל מרים תרומה להביא נדבה או הלואה הכל יעלה ויבא
ליד מעל׳ החכם הענו החסיד כט׳ יוסף פארדו יצ״ו )1והוא אב במצוה פה
ויניציאה והוא בכתב ידו יתחייב למביא הכסף לבית גנזיו לעשות מהם
ברצונו ,ותוכל מצוה זו להיות נקנית בג ,דרכים או בכסף כי באשר ימכרו
הש״ס ישלטו אותו תיכף לעניי א״י והיתה צדקת האיש ההוא כפולה ומוכפלת
עושה צדקה בכל עת הכותב ספרים ומשאילן לאחרים וגם פרוס לרעב
להטו — או בשטר אשר יקבל ראיה מהח׳ הנז' שם הש״ם הראשונים
אשר ימכרו ,יושב כספו באמתחתו דמים בדמים יגעו .או בביאה אשר
יביאו לו כ״כ ספרים מהנדפסים בערך הנדבות ונמצאים אלו מהנים ולא
הסרים כלום .ואם המצא תמצא מי שירצה לתת הכל במתנה גמורה ומוחלטת
עליו תבוא ברכת טוב — והנה זה בא עליכם קריינא דאיגרתא המדפיס
הנד דאיהו להוי פרונקא )2ושלוח בידו פנקס אשר מסרנו לו בו תעלו
עולתיכם נדריכם ונדבותיכם אשר תדרו והכסף תשלחו אל החכם החסיד
הנ״ל ואם יהיה כפר או עיר קטנה ואנשים בה מעט ישלחו נדבתם ליד
אחד מרבני או מנהיגי עיר גדולה קרובה להם אשר ידריכנו להנ״ל ועל השליח
הנ״ל תביטו בעין יפה וחמלה לתת לו בכל מקום ומקום צדה לדרך שיוכל
להתחזק וללכת לדרכו הלאה והיה מעשה הצדקה שלם ,מהרו חושו כי רב
הדרך גלילות איטליה ואשכנז אשר הוא סובב והולך והפועלים זריזים
במלאכתם ושמרתם את המצות בלי חמוץ ,וברבות הטובה אין טוב אלא
תורה ובאמצעות עזר זה ירבו אוכלי שלחן גבוה כר ולחם ומזון נפשיי
וגופניי וצדקת התומך בה יעמוד לעד לקץ הימין לצדק עולמים בימי חיינו
ובחיי כל בני ישראל.

כ״ה תשרי השצ״ט ויניציא.
'
לחכם כמחר״ר שלמה אלגזיא לליסתר״.)3
דנהירן ליה שבילי השמים ונהר דעה יורה דעה ויבין שמועה נורא
תהלות רב המעלות הארץ האירה מחכמתו שלום למר ולתורתו.
■

!)
)2
’)
רב ודרשן

ראה סי׳ פ״א.2 ,
בביט פ״נ ע״ב.
ללי סתר י ,צ״ל לאזטיר ( )Smyrnaכי שם היד ,ר״ש אלגזיא
(ראה קורא הדורות הוצאת קאסעל "א ע״א ובמפתה שם)׳ הספר
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.קסט.
אל הגאון מהר״ר ליב סרוויאל )1יצ״ו .משקה הרים מעליות נינתו
בגדולת צדקתו וענותנתו שלום ■למעלתו!
אין מעצור מהושיע ידו לי לפרוץ גדר מוסר הראוי לבל יעטים הקטן
לגדול אבל לא אוכל מלט מלהפקיד אל סבר פני ב״ת מוביל אגרתי ,בי
שלוחו של אדם הוא עגי וצנוע כשר והגון לא בא מעולם לידימדה זו
כי ■אם מפני .צרת הבת ■אשר אין נפטרת בחליצה ומנוס אין ממנה ונודע
מך אל גבירי יצ״ו והוא צוני להטיבו באטרתי ואני לא ידעתי שמה ויניציאה
אל מי לפנות כי אם לקדושים וחלותי הוא מעכ״ת אחרי אשר יפאר כתבת־
בח״י אז יועיל לו בהבל פיו הטהור עם פרנסי העיר לעזרתו ,כי כל אשר
יעשה עמו צדקה והסד בעל הגמול ישלם בכפלים ,ואני תפלה ע״ז ,ולמען
לא •אהיה לו ■למשא כפולה לא אכביר במילין רק אבקש ממנו להחזיקני
בקטני עבדיו הנאמנים כאשר הייתי תמיד ואשק ימין צדקו באמרי הוא
•
.
אדוניך אשתחוה לו השס״ה.

קע•
אגרת לקהלות על הדפסת התלמוד)2
■ למעלות קהלות .תהלות ישראל גודרי פרצות ,בזהב התורה ופז הטצוה
משובצות ,אשר בראש כל חצות ,צבי הם לכל הארצות ,שמשם ואורם
לעד יהי זורח ,ע״פ הזמן הבורה ,יציצו ויפרחו ממים ריח ברוב שלום עד
בלי ירח!
מאת רבני ארץ תוגרמה מקהל שאלוניקי יע״א.
זאת באתנו אגרת מבשרת ואומרת את אשר העירה-את רוחם לעשות
כונים למלאכת ■שטים תורת חכמינו וקדמונינו אשר הועילו לנו בהשאר
אחריהם ברכת התלמוד החמו ד עמוד לתורה שבעים ,ובראותם כי מעט אשר
היה ממנו לפניהם בדפוס הסכימו להדפיסו שם ובכמה נמוקים טעמם להועיל
לטוב לנו כל הימים מפורסמת וניכרת אצלינו לולי כי לסיכה ידועה לנו
החזקנו אותו בידנו )3עם אשר ראינו -ישר וטוב להודיע מעלותכם הנה
במגילות ספד הלז כי אם אמרנו נספרה כמו וכמה עצומה עמה מכל חכמה
חכמת הים הגדול רחב ידים השים מחמד• לבנו ׳אשר באורו לבד נראה איר
ובלתו ■לא ירים איש את ידו בעוין ואם לא הויות דאביי ורבא חזינא הבא
אז נתעלמה ממנו• הלכה ,וכמעט לסכלות תחשב לני חללנו :,כי כמונו כמוכם■
נפשכם יודעת מאד.

 )1ק״ו ,2 ,בח״א נאריך עליו.
*) ראה .פ"א.2.,
 )3רמז לגזרת האפיפיור שאסור לכל אדם להחזיק בביתו את התלמוד
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עטרת חכמים יאריך ימים ושלום! בואי דרום לבקש אל מעכ״ת בעד
ימליח נישא כתבי זה יקר היה בעיני בסבה רחוקה )1להשתחוות לפניו
ולחזות בנועם הדרו עיי כתב אשר אני בצדק אחזה תמיד ,כי דמות דיוקנו
חקוקה על לבי הוא ,אף כי לא ישרה בעיני כ* מהסבה קרובה לתת לו
טרדה קטנה או גדולה כי לא יאות לעשות כן ,אמנם לא יכולתי להתאפק
לגבורים הנצבים עלי לצוותיני לפקוד האיש הזה ויניציאה למען יצליח
בשליחתו ההולך אל ארבע כנפות הארץ בעד איש יקר תם וישר ואשד
לא רצה לעשות זאת רק מפני הלחץ ,אשר במצנפת בת יצניף כדור
יצופהו צופה וראוי לרחמים ,)2ע״כ יעש נא כ״ת חסד לכבדו בח״י תחת
הכתב אשר הוא עדו וסהדו ומה׳ תהי משכורתו שליטה ואני עבדו אוסיף
לו חובה וחיבה ותמיד איחל לשמוע ממנו בשורת שלום השקט וחיים.
■
נאמן בעכדתו ומתפלל לשלומו.
פר׳[ארה] ויאמר העבד הוא אדני )3השס״ה.

קפח.
אל האלוף מהר״ר נתן אוטילינג יצ״ו .)4חכם ירא ושר שלום.
תמכתי יתידתי בעבותות אהבה מקדם אשר לא בזה ולא שקץ לבוא
כיום להטריחו בדבר טצוה מצורף לאשר ידעתי כמה מצות חביבות לפניו,
ח; האדם היה השלוח מוביל זאת מתוקן לפורעניות צרת הבת כאשר עיניך
תחזינה מישרים מכתב הה׳ אשר בידו ,ולולא בבדה מחלתו לאין מרפא לא
היה יוצא ממחיצתו ,כי מן הצנועים והביישנים הוא ואחרי אשר בחר בזה,
הרבה עלי גבור־ם ורעים לדבר טוב עליו בכמה מקומות אשר יד הכרתי
משגת על האמת והיושר ולא יכולתי להתאפק לבקש בעדו גם לפני מעכ״ת
אולי יוכל להועיל לו בכתב יושר דבר אמת לפקדו בכ״י ממקום למקום
יהי ישלם פעלו .וגם אני אוסיף על חובתם חובה כפולה ואצא כצאת
העבדים בכריעה לפניו .ויגש אליו יהודה )5ויאמר בי אדוני השס״ה.

 )xר״ל לפני :סעו מויניציאה לפירארה בסוף שס״ד לא בא לבית הגאון
להראות לו פנים לא בעצמו ולא ע״י כתב.
 )2ע״פ הכתובים ובמצנפת בד יצנוף (ויקרא ט״ז די) ,צנוף יצנפך צנפה
:דור אל ארץ רחבת ידים (ישעיה כ״ב י״ח) ור״ל.שהולך בעד איש תם וישר
לקבץ נדבות ועושה זאת מפני שיש לו בת כמו שאמר בכתב הבא ובסי׳ קס״ט
"מפני צרת הבת אשר אין נפטרת בחליצה ומנום אין ממנה",
.
 )3חיי שרה (בראשית כ״ד ם״ה).
 )4ע״ז.2 ,
 )5הפרשה והחתימה בפסוק אחד.
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קסו♦

■

’ ■ ■

מגאוני ויניציאה לפרנסי ק״ק פדווה בעסק הג׳ ארקיווליטו.)1
אלהים לברי לבב שלום!
אגרותכם לא הניעה אלינו עד אתמול בארבע שעות ע״כ לא נזדמנו
לנו שעת כושר מקדם להודיעכם כי מצאנו ראינו נחת רוח לפנינו מאשר
יקרה פעולותנו בעיניכם אשר עשינו לשם הי אבי עד שד שלום בין האלוף
מורה צדקכם ובין הנעלה כ״מ שמעון לוריאה יצ״ו וכי הכרזתם אותה כחפצו
ולעת כזאת יציב ונכון אצלינו כי לא ימצא עוד בקהלכם פוצה פה ומצפצף
על הח״ר וכל מסתעף ממנו תבטל ומבוטל מעיקרו והיה כלא היה ואם
באולי ישנו שם מדבר עתק אפילו דבר קל מטוב וער רע בענין זה,
הרשות נתונה לכם מאתנו בכח גמור לגזור בשמני על כל הבא לחלל כבוד
כקטן או גדול ,עד .יסכר פה דוברי שקרים ,ונם היות כי שמענו כי נראו
ביד אחרים אשר לא מעמנו הוא מכתבים מאותם אשר סדרנו ,שיהיו
כולם מובאים ,וזאת נכון להכריז בגזרת נחש מצדנו על כל בר ישראל
שהוציאם מידו או ידע מקומם איה שמחוייב לעשית כל מאמצי כחו עד
מקום שידו מגעת בלי שום ערמה עד יקהם ויביאם לידכם תיכף ואתם
תעשו בם כאשר עשיתם לאחרים — ועוד דעו כי כבר הקדמנו לדבר על
לב קצת המתנגדים זה לזה בקהלכם בהיותם פה לשום כבוד מנוחתכם
וכמעט הבטיחונו לבא לפנינו ולתת קץ לחושך שנותיהם ,ועתה עינינו
רואות כי בושש רכבם לבוא ודואגים אנחנו פן תהו על הראשונים ויבואו
לידי ויכוח ורינן בערכאות והיה למשיסה יעקב וישראל לגדופים לעג
השאננים וגיאונים מלבד כמה פרצות אשר לא ימרו ולא יספרו ,ע״כ הואלו
פנו בנו ותזכו עמנו בגמר הטצוה ,ובבא דברינו אלה אליכם השמיעו ברב
עם מצדנו בגזרת נח״ש שיחייבו ראשי החולקים וט״ר שטעון לוריאה ורמ״ל
יצ״ו וכל הנטפלים והנלוים מצד זה ומצד זה לבא פה ויניציאה לפני ב״ד
ישראל אשר בדין או בצדקה או בציע ,לא יצאו מזה עד יושם שלום
ביניהם ,בין כך ימשכו ידיהם בכל האפשר טהעש״ג ,אך הרחק לא תרחיקו
מהכונה הרצויה ושלום.

קסז♦
אל הגאון כמהר״ר בן ציון צרפתי )2יצ״ו.
באר מים חיים ונוזלים ,הנותן מטר דת למשכלים הגאון האלוף
במוה״ר בן ציון נרו דלוק על ראש ויניציאה! ■
 )xקם"ד .1 ,השם ארקוולטי נמצא כתוב באופנים שונים ויש להם על
מד ,שיססוכו.
.
 )2ראה צ״ב.1 ,
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כ״ת לעולם חמדו וענותו נצבת לעד בראש הומיות ויתר המעלות המרות
כי רבו הנה עליה דידה קא סמיכנא והסכמנו וסדרנו ,שמעתה ומעכשיו כל
חרם ודברי חרמות ונדויים שנתהוו בין מעכ״ת ובין הנעלה כמר׳ שמעון
לוריאה )1יצ״ו והנלוים לזה ולזה מיום אשר הוחל המחלוקת הזה יהיו אלה
ואלה תלויים ועומדים על כל חדש טבת הע״ל וסר כחם מעליהם כל משך
הזמן הזה ,והדברים האלה בצורתן כתבנו וסדרנו גם להם שיכריזו ויפרסמו
דברי הסופפטנםיו; )2הזאת תיכף אחרי הגיע לידם והזמן יעשה דרכו
להביא לידי גמר בישל פירות שלא נתבשלו כל צרכן ,גם .אנחנו נשתדל
עד מקום שירנו מגעת למתוח חוט השלום בין החולקים ולהסר כל אבן
נגף וצור מכשול של שנאה תעורר מדנים ותמיד באהבת כ־ת נאחז ולא
נרפה ונעתיר לה ,לתת כל משאלות לבו לטיבה ושלום.

קסדז.
על מוצא דיבה על רא״ח )3מניצה.
את להט החרב המתהפכת לשון חרב הדה פי תהפוכות מבמה אנשים
אשר לא מבני יושר המה שמענו מפי שומעיהם מרחיבים פיהם להטיה
דברים כלפי מעלות איש תם וישר צורבא מרבנן הה׳ כ״מ אליעזר חיים
מניצה שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ פאדוה לאמר עליו דברים
שלא היו ולא נבראו אלא למשל היה בפי כסילים אוהבי בלע ומרמה
המדברים בכל מקום שהם בפרטן )4ולהשיב גמולם בראשם כגמול המזלזלים
בכבוד חכמים ואמנם החכם הנ״ל מרוב ענותו הוא חלה פנינו להניח הדבר
בשב ואל תעשה כי אמר ,אלהים יבקש הנרדף — ואמנם מפני כבוד
התורה עדיף ,וזה הדבר אשר רצוננו לעשות כי אנחנו הח״מ גוזרים בגזית
נחש על כל מ* שמגיס דעתו ויעיז מצה לפצות פה ברצח לדבר דבר שיהיה
כנגד כבוד החי הנ״ל לא בסתר ולא בגלוי ולא ברמז ולא במכתב בשום
אופן שיוכל הפה לדבר ,כי אותו ראינו — אחרי הכרנו אוחו וגם שמעני
מאנשי אמת קרובים ורחוקים — כי צדיק וישר ואיש אמונים לא כזב הוא.
ולכל מי שיעבור הוא על מארה ויהיה כערער והשומע׳ ישמעו ויתברכו.
)/
)2
)3
)4

קל״א.5 ,
הםופפטנסיון מלה איטלקית ולא ידעתי לכוונה.
ר׳ אליעזר חיים מניצה (ראה קליו.)1 ,
בפרטן ,אולי הוראתה כמו בזולתן כלומר על אנשים אחרים.

Orszagos Rabbiképzó - Zsidó Egyetem Könyvtara

153

ומש כי יסדנו הזקנו פסקנו הנ״ל באגרותנו אל פרנס• ק״ק פאדוה י ו ם
ג ,פ׳ ויאמרו שלום )12ה ש ס־א כתובה ,באו אלה הדברים ,ולעת כזאת
יציב ונכון אצלנו כי לא ימצא עור בקהלכם פיצה פה ומצפצף על החכם
וכל המסתייע מהם כיון שלא חלו מעקבם [?] ולא
ההיא והאהרבה*)
באו לעולם כאשר כתבנו בסידרנו ואם כאולי •שנו שם מדבר עתק או
אפילו בדבור קל מטוב ועד רע בענין זה הרשות נתונה להם מאתנו וכח
גמור לחזור להכריז בשמנו בגזירת ברכה על כל הבא למלל קטן או גדול
עד יסכר פי דוברי שקר וגם דנינו לשרפה כל מכתבים שנמצאו ,ויען כי
הכל יצא מאתנו בדעת צלולה וטוב לב מרוב כל כונתנו לשים שלום
בעולם ,ואולם בעבור זאת מאמינים היינו לשעבר כי מנוחתו כבוד תהיה
לכלכם ותשקוט הארץ ,ועכשיו ביותר נפלאנו כי שמענו שכמ״ר זלמן הנ״ל
מגיד מראשית לאחרית ומקדם אשר נעשו מטעכ״ת שאלות ומכתביו אחרי
גמר דין למחלוקת ולערער ולגמגם על אשר סבר וקבל וקיים ,וכבר הנדנו
יכ״ת ע״ז להוכיח במישור כי מה שנעשה עשוי בצדק ,והדין דין אמת כפי
המקום והשעה לולי כי שמענו כי הימים לא ימשכו וקרוב לבוא פה ופא״ם
נדבר אליו ע״כ הדלנו מזה בימים האלה ובזמן הזה אשר ימשך עד יכשר
בעיניו לבוא פה יהיה הדבר לו למנוחה ישב ואל יעשה ולא יהדש בנידון
זה לא דבור ולא מעשה ולא מכתב למען לא יוסיף הבל על הבל ויפיצו
טעיונותיו היקרות חוצה לכבות את הדליקה ולא ימצא במחתיתו חרש
לחתות אש מיקוד כי אם לחשוף מים מגבא מי חסד ואמת כי כן יאות
לרודף צדקה והסד ולבור סיד שאינו מאבד טפה הכם עדיף מנביא כמוהו
והיה כי ילך מעכ״ת אלינו לא ילך ריקם עד אשר נדבר על לבו דברים
המתישבים על הלב וישמע לקול דורשי שלומו וטובתו כל הימים.
ויניציאה יום ה׳ ר״ח שבט השס״א.

קסד.
להגאון ארקווילטי בעסק הנ״ל .דורש משפט ומהיר צדק שלום.
דבר כתב טעכ״ת ראתה עינינו ואת קולו שמענו מתוך אש המחלוקת
אשר עליו ומאד דאבה לבנו ,והנה כאשר באנו להתבונן על הדברים ראינו
כי מעוות לא יוכל לתקן תוך יום אחד ולא יומים להיות זה שומר סדר
ההולי בי יבוא כנהר צר )3ויתרפא טסה טפה ,ויען לא נעלם ממני כי טוב
פר׳ ויצא (בראשית כ״ט ,ו׳)
ו ה א ד ר ב ה ,למעלה כתוב :בדבר החכם ו ה א ד ר ד" אין להם
 ;■
ישעיה נ״ט י״ט ,המחבר השתמש בלשון זה עוד פעם שנייה (לוחות
יי שורד ,אי) :מן המצר בא נהר צר.

.

*)
)2

פתרון.

)8
אבנים םיי
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קסב.
בשם הגאון ציודיאל )1להגאון ארקוולטי.)2
עטרת צבי וצפירת תפארה לשאר עמו  . .שלום!
 .מקולות מים רבים משברי ים המחלוקת אשר שמעתי כן רבה ובן
פרץ בקהל ההוא ובין מעכ״ת ויחיד או יחידים משם מתנשאים לעומת
שרפים אשר שורף מצה ומריבה ,לבי כחלילים יהמה לא ינוח ולא ישקוט
כ־ הפד חפצתי ולא צוהה ,ולשלום נפשי תערג בכל עם ה׳ ,ואם היות
כי לא עלי המלאכה לגמור להעמיס על כ״ת לשאול ממנו שאלה כזאת,
ענותו תרבני ותגדלני אשר ידעתיה רחבה מני ים ,ע״כ הנני בא לבקש
מאת מעכ״ת יען שמעתי כי נמצא ■פה עתה ראש לחלוק המנגד למעכ״ת
ייטיב נא בעיניו להגיע עד כה גם הוא מהרה חושה ולהביא עטו אחד או
שנים מן הראשים מהמנגדים לחלק מנגדו כי בחסד ה׳ בטחתי לא ישים
לדרך פעמיו הלום ריקם כי לא תצאו מזה כי אם בשומי המעקשים למישור
ושלום והשקט בין כלכם והכל יהיה לכבוד לכ״ת כי נזר לראשי אענדנו
כמשפט כל אוהב התורה לכבד חכמים ויועצי ארץ כמוהו .ע״כ אל נא
יאחר אדני ושכר הליכה תהיה בידו מן השטים וגם אני בכל המקום אשר
יזכיר שמי לצות עלי יאמר ואעשה רצונו ובזה אספיק המצפה לראות נועם
' ■
פניו ורוב שלום וברכה למעלתו.
ויניציאה יום ג.... ,

קסג.
להגאון ארקואלטי )3יצ״ו.
בוצינא דנהורא שלום! מאז נתננו יד לאהבת האמת והשלום
בהפרשות )4אשר היה בין מעכ״ת והמפואר כ״מ זלמן לוריה )5יצ״ו בדבר
החכם והאדרה אשר כל אחד ואחד היה שלו חשוב בעיניו )6והסכמנו
ביד ה' הטובה עלינו לחסר כל מחלוקת ומוליד בדומה בגזרת אמת של
נח״ש כנראה במכתב חתום מיד שנים מטנו יום ו׳ ד׳ כסליו שס״א ,כבר
היה נכון לבנו בנחת ודעת מיושבת לבלתי ישמע עוד קול צוחה וצעקה
ברחובותנו ע״ז והחולקים היו בעינינו כגבאים )7שקבלו עליהם את הדין

)4
)2
)8
)4
)5
)6
)7

הרב אביגדור ציוידאל (סי׳ קס״א.)3 ,
ראה כ״א.1 ,
כ״א.1 ,
בהפרשות מלשון הפרש או אולי צ״ל■ הפרדות..
קל׳א.5 ,
ענין המחלוקת אין ברור בעיני.
כגבאים ,צ״ל כזכאים.
Orszagos Rabbiképzó' - Zsidó Egyetem Könyvtara

151

שבמספר עבדיו יחזיקני ואשתהוה מרחוק ואשק ידיו מקטני משרתיו השותים
בצמא ד־כריו.

קפא♦
לרבני אנקוני׳ה .ראשי עם קדוש וכי.
שמוע שמענו כי האיש כ״ט שם טוב טפיטילייאני )1עכב ביד המפואר
כ״ט גמליאל כספי )2יצ״ו כל הבא בידו באשר הוא חייב אל המעולה כ״ט
אברהם בן הגאון המופלא כ״ט אביגדור ציוידאל )3ונפלאת הוא בעיני
כ״מ אברהם הנ״ל דרך זו הולך כ״מ שם טוב הנ״ל ליפרע טמנו שלא
מדעתו ושלא בפניו ובדרך עכובים כאלו בורח הוא ונע ונד בארץ ואחרי
כי יש לו ת״ל פה ויניציאה בית קבוע וסחורה ונכסין וקנינין דאית ודלית
להן אחריות כדי לפרוע סך תביעותיו הלז דלית שוה כלום אחרי חובות
הכספי הנזכר אל כ״מ אברהם המה בכתובים לפרוע לכל טי שיבוא ולהוצאה
נתנו ומסירה לאחר עכ״ז ללכת באורה מישור בדרך מעלה חלה פנינו
לכתוב למעל׳ ייטיב בעיניכם לעשות שיסור כ״מ שם טוב הנז׳ העכובים
אשר עשה ביד הכספי הנז׳ מכל וכל ,ואם דין ודברים יש לו עם כ״מ
אברהם הנ״ל יבא או ישלח פה מורשה בעדו ויבחרו להם דינים בדרך
זכל״א )4ולפניהם יערכו דכרי טענותיהם והצדיקו את הצדיק ,ואם ירא הוא
לרדת פן יארכו ימי עמידתו פה ויהיה נדחה יום יום יבטח בשם ה׳ וישען.
בדברנו כי לא יעברו חמשה או ששה ימים אחרי בואו שנעמיד כ״מ אברהם
הנז׳ לדין עטו ויהיה הדין נגמר ונחתך ,וכן אנחנו מבקשים ממעל' כי לא
תשיבו פנינו ריקם ומבטחוננו נקצור ונאמר הי אלהי אבותיכם יברך אתכם
ינשא וירומם הדרת כבוד תורתכם עם החיים והשלום.
ויניציאה פ׳ ועל המשפט אשר יאמרו )5הש״ם.
 )1מ פ י ט י ל י י א נ י ,צ״ל טפורטילייני (שער אריה )Portalcone
שם משפחה מפוארה ,ראה מאטד החכם שטיישניידער בד,מזכיר ; XX 47, VI 48
ומאמר ה־ב מורטארד ,Revue XII 113 ,בדייאן טי׳  131נמצא שיר לנשואי
,הרופא כט׳ דוד שער אריה מטנטובה עם אביגיל״ ,ראה מה שבתב על דוד
זה מורטארה .Revue XX 159
 )2לא מצאתי שמו' במקום אחיי.
 )3על הרב אביגדור ציוידאל 'נרחיב הדבור בח״א .פיגלואשת ר ,אברהם
ציוידאל נפטרה י"ט אלול שע״ה (דיואן  )257ובנו שמשון ז' תשרי שע*ו
(שם .)260
 )4זב ל"א(-זה בורר לו אחד)
 )5פר' שופטים (דברים י״ז י״א).
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