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מורה ומרריך רבים בתורה ובמצור .הגאון מורנו ורבני במיה בן ציון
צרפתי יצ״ו שכינת עוזו בויניציאה :באר עמוק ומימיו צוננים שלום!
לא לבי הלך ממצות מעכ״ת ע״ד המלבוש של משי ,וגם הלום ראיתי
אחרי בואי הבר מתוקן ומקובל וטוב כרצונו ,ע״כ לא נתת־ לנגוע בקולמוס
לכתוב לו .ביום אתמול כי עבר זו הזיתי טראוירסה ראוו ,)1שהור טבא
הוא וטבא להוי .האמנם שאל שאול האיש עשרה זהובים ,ולא ידעתי
אם רצונו להוציא כזה כי כמדומה לי אמר כ״ת כ־ על מנת לקלקל היה
חפץ בו )2יודיעני נא רצונו ואני לא אהשוך מלהשגיח יום יום אם יזדמן
דבר פחות ההוצאה.
למען לא יראה פני ריקם מטל־ דאורייתא אעלה ואגידה למעכית
אשר הוקשה לי בהלכות תפילין שכתבו הפוסקים שאין צריכין בדיקה,
שהלל הזקן היה אומר אלו משל אבי אימא׳ ובן שמאי ,)3ומאי ראיה דאפשר
דאתי לאשמעיגן דישגים בשרים כל זמן שנבדקו ומצאום כשרים ,אבל
לעולם אימא לך שהיו בודקו אותם ואולי הוא דבר הלמד ממקומו לרואה אותו
בפי התכלת בתוספות )4ובירושלמי פ״ג [פ״י] דעירובין אף עד עתה סתום
הוא לי ואם בטענה זאת יגלה עפר מעיני )5אודה לשמו כי טוב׳ כ־ עדי־;
הן ולאו רפיא בידי ,)6אם לישב במקומי או לבוא לשרת את פני האדון)7
כי הקהל הזה כל העם נצב עלי לעשות לי בהלכות אסור•
ביאה )8האמנם רוב דעתי נוטה לצאת ולבוא בע״ה ,ועודני ג״כ פה בחסדו
הגדול לא יחסר מלצוות עלי כי העבודה בעבודה )9חפצת־ ואשמה כ־ אראה
המדרש שקבע קלונימום בלגראדו כשנת שנ״א בביתו "שם בעלי תריסי] נכנסין
ויושב בראש הגאון כטוהר״ד ב; ציון צרפתי נר״ו :ל של אגוזים וטוחן הרים".
אודות חייו ראה ח׳א.
 )4טר א ו ירכה ר א וו ,טראוירסה (grembiale =traversa
בל״א  Schürzeכן פתר הרב  Luzzattoמויניציאה).
 )2ר״ל למלבוש חול.
 )8מכלתא פ׳ בא סוף פ' י״ח ויר׳ ערובין פ"י ד',א דף כ״ו ע״א.
 )4בלי ספק כוון אל תוספות מנחות דף מ״ד ע״ב ד״ה תפל־ן יש
להן בדיקה.
.
 )5משנה סוטה ה' ב׳.
 )6קידושי; ס״ה.
 )7האדון הוא בן ציון צרפתי.
 )8אנרת זו נכתבה בפירארה השס״ז ,בגי הקהל לא רצו שיעזב אותם
אבל נפשו חשקה בויניציאה ודעתו היתר ,לשוב שמה וכן עשה באמת.
 )°בעבודה ,אולי צ״ל בעבורו ,או בונתו שחפף העבודה בעבודה ולא
.
על מנת לקבל שבר.
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בלשה״ק והצעתי לפניו שיחו ועצוטו ואיזה דרך יחלק והכל מכל כל ,אף
שאלתי מאתו קצת טאגרותיו לשומם בתוכו אצל ישרש ופרח )1ויראו
עטים מלים ממלים שונים ואח״ב יצא ראשונה ספרו הנחמד ערוגת
הבושם ובקצת פרקיו בפרט בפ״ח מהם יגע מעט בכוונתי וארא—ובעמדי
התחזקתי לתת למחברתי צורה נאותה ,והנה הוא היום בשני שלישים כנוי
ומשוכלל ,ובהיותי בויניציאה זה כשמונה ימים מטהדרי מלי )2שמעתי כי
גם מעכ״ת עושה חבור על לימוד הכתיבה באותו פרק ובאותו עיסה ודרך
אשר החילותי ואשר אני עושה .ויחרד לבבי וירא מאד ויצר לי כי יודע
אני כי יעבור כבודו לפני עבדו ביופי והדר ודעת וחכמה ויעבור אדרתי
מעלי אשר הייתי מתפאר בו להיות המתחיל אשר לא יושג בדבר הזה
ועתה אם אמת הדבר צר לי מאד ע״ז הלא יזכור מעכ״ת כי ממני מפי
ומעטי יצאו לו הדברים ויש אצלי העתק כתב מכתבי הנ״ל למעכ״ת[ )3כי
בארתי היטב הסכמתי ודרכי בהבורי ההוא ,ואיך החשיף כרוב יפעתו מעט
אדרי וישעי? )4ואם שוא ודבר כזב הוא אשר הוגד לי ,כאשר כן גם לבי
אומר לי על מעין המתגבר כמוהו לא יחפוץ להקדים ליאור קטן נרפש ,ואשקוט
ואשלים מלאכתי ואוציאנה מאפלה לאורה בעדה .ואודה לה ,ושם מעמת
כי טוב ,הלא לכל הפנים ממני משפטו יצא וכל מהשבותי ילידי ביתו
יהיו — יחניני נא אדוני ברוב ענותנותו להשיבני דבר ע״ז וישלח הכתב
מכוסה )5לויניציאה ליד חמי כט׳ יצחק שמחה )6יצ״ו בגיטו ויקייו,)7
כי לבי נוקפי ולא אוכל לעשות דבר עד בא דבריו.
וממעמקים אקרא לה׳ כל היום על שלומו ואורך ימיו וחלוף כהו ועוד
ינוב בשיבה ואשתחוה לפניו אפים ארצה ואו״ש .כורע למולו יא״ט.

קם.
ממני להגאון מהר״ר בן ציון צרפתי )8יצ״ו .הנשר הגדול ארך הכנסים
רב הנוצה.

*) ישרש ופרח ,אצל שרשים ופרחים ר״ל • להראות לקוראים איך
:פרחים משרש אהד כמה מלות ובל אחת ואחת יש לה הוראה אחרת.
 )2ברכות נ״א ע״ב.
 )8ר״ל יש בידו העתק מן הכתב אשר שלח לו לפני עשרה שנים.
 )4כלומר לקח ממנו המחשבה לחבר ספר כזה.
 )5מכוסה ,כו המנהג היה לשלח הכתבים ביריעות גלויות.
 )6קי״ז.1 ,
 )7בגיטו ויקייו  ;ghetto vecchioכן נקרא מושב היהודים בויניציאה
עד היום הזה .מדבריו "ובהיותי בויניציאה זה כשמונה ימים" מוכח שאגרת זו
נכתבה בפירארה בשנת שם״ו; ס׳ ערוגת הבושם נדפס בויניציאה שס״ב.
 )8צ״ב .1 ,ריא״ט אמר בהקדמתו לספרו מדבר יהודה דף ד׳ על בית
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קנח♦
אין חקר לתבונתו המאיר באור תורתו דרך ככב בחכמתו הוא אדוד
האלוף הנעלה כמהר״ר סאננויני )1יצ״ו למודינא.
מזקנים אתבונן קדמך חברך בעדשים קדמהו בבשר )2ואני
אתעצב אל לבי כי במה אקדם כ״ת אשר קדם פני והברעני לכף חובתו
בבשרא שטינא אעתורא )3דדהבא אנרותיו ספור פרי ספרו .פניני פני
המליצה ,מרגליות הרגל כתיבתו ,ומדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ,ואנכי
נכרי לא ניכר בחוצות הדעת ורחובות התכונה ,הן אמת כי שנים וימים
ידברו לי כליותי לחבר ספר מורה נבוכים כתיבה בלשוננו הקדושה )4ואך
כי צריך אני עוד למורה .טי הוא יורה אוו/י אשר על פיו אצא דרך ראשון
ועתה אני עסוק בדם נפש וסביבי פער מאד( )5ואולי זכותא דרבים
ינחני למחוז חפצי בו ואעבור כל טובי על פני) וגם מהם אקח לכהנים
ונשיאים  . . .ואין לי אפילו עדשים לתת לתשלומים ,יהיו תמורתן מורשי
לבבי אשר מעכשיו עם כל כוחתי הנה במתנת בריא לכ״ת .יואל לצרף
כבור סוגי תפילותיו את תחינתי לבוא עד קץ מבוקשי זה ,יראו עינינו
ועיני ישרים וישמחו ואני אשתחוה ואכרעה לפני כ״ת .אנוש . . .

קנט♦

6

להגאון מהר״ר שמואל ארקוולטי )6יצ״ו ויניציאה עץ חיים מפרי מעשיו
תשבע ארץ מורי ורבי שלום!
זה כעשר שנים פא״פ וגם על פי אגרותי גליתי דעתי לפניך על
אודות חבור אשר היה עם לבבי לחבר ,להורות לבני עמנו דרך הכתיבה
I

t

*) למעלה שי' קל״ב יש אגרת לר׳ שמואל סאנגויני ובלוח הרבנים האושר ים
בם׳ מקוה ישראל פ״ה ע״ב נרשם האלוף כמהר״ר פייביש סאנגויני זצ״ל מק״ק
מודינא ויש לספק אל מי משניהם נשלח כתבנו ,תכנו וסגנונו מראים למקבל
נדול ונשוא פגים וזקן ולפ״ז יותר קרוב שסאננויגי של אגרתנו הוא ר׳ פייביש
אבל הדבר לא ברור כלל וכלל.
 )2אינני יודע כעת.מקור המאמר.
 )3אעתורא דדהבא ,צ״ל אפתורא דדהבא (תענית כ״ה ע״א).
 )4ר״ל כונתו לחבר ספר אשר יורה את הנבוכים דרך הכתיבה בלשון
הקדש ומענין זה מדבר גם באגרת ■ הבאה ,בלתי ספק שאל הכותב גם מסאנגויני
מכתבים לספחם לספרו אשר היה,בדעתו לחבר וכנראה שלח לו אחד מספריו
וחוא נענה לו ועל זה נותן לו תודה באגרתו הנוכחית .ראה סי׳ הבא.
 )5לא ידעתי לפתר אותו.
 )6ראה כ״א.1 ,
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איתקשו עבדים לקרקעות )1דבל היבא דאיתנהו ברשותא דמרייהו
קיימי ,ואני עבד המלך מאז ומה יתרון כי אעמול להניד לו במקום אשר
אני עומד עליו ,אם כל הערים והרוחות קולטות ומק ציו ת )2אותי למצותיו
בשוה ,רק למען ידע שבתי וקומי ויאיר אל עבר פני הדר כבוד הוד תורתו
'ומברכות פיו יברכני ,אמרתי אעלה בתאטר )3ותגיד את אשר כבר עשהו
גלוי אל מעכ׳ת ודאי מהדורי טלי )4בי נסעתי .מעיר פירארה לדור את
הארץ ויניציאה מרוב חשקי וחפצי אל ארצי ואל מולדתי ,ונתקרר דעתי
בארוחת ירק וקורת ריח בו ,משור אבוס ולב נדבה ,והנני פה היום ראשיתי
מצער ,ואחריתי קויתי לה׳ ישנא בלי משגה ,ואם מעט וא י! הרבה אוכל
מתוקה תהא שנתי עובד מאהבה בתורת די התמימה בעזרתו הרחבה.
ועתה האדון נזר התעודדו שימה נא ערבני עטך ואהיה במספר עבדי
רום מעכ״ת הצעירים גם פה כאשר ימם ,הנני הנני להשגיח על נמיכת ערכי
באיזה אחת ממצות עשה שהזמן גרמא כי בכן ישטח ויגל לבי ,ואם ירחיב
ה׳ עת פנאי לתפארת מעכ״ת יהי לי לחן אם יודיעני ריש מלין מהיתר
קיפול הטליתות בשבת אשר יצא מפי צדקה משמיה דמר עם קצת
תופשי תורה ,ואם כי משלי אמרתי להם דברים של טעם אינם מודים לי
אולי יורו אם ישמעו אמרי פיו — ואני תמיד איחל לצדקתו העומדת לעד
וימחול לי על כל העי זי לבוא לפניו ותמיד בשורתי יצהיר ויביט בעין יפה.
ועין ה׳ על מעלתו תהא לרומם הדרתו וכסאו מעלה מעלה בנפש פאר
עוזו היקרה ורצון הצעיר להיות במשרתיו כורע ומשתחוה לנגדו וכותב
,
■
לשלום.......... .־
. . .
אסקופה לדריסתו יא״מ.
לריגייו ( ,)Reggioא בו א ב כתב בספרו  Nomologiaשראה את הרט״ע
בריגייו (ראה קאסעל בקורא הדורות לקונפורטי ט"ב ע״ב הערה  ,)1בלוח שטות
הרבנים האוסרים את הטקוה ברויגו אשר נטצא בסוף מקוה ישראל נרשם:
הרמ״ע מפאנו טק״ק דיג י יו (שנת שס״ז) —.מסופק אני אם נכר! הפרט
השמ״ז בי טן תובן האגרת יוצא שנכתבה אחר נסיעת דיא״ם מפירארה וחזרתו
לויניציאה ,וזאת נחיתה בשנת שס״ז וגם סגנון הכותב ולשונו מוכיח שלא היה
בעת ההיא צעיר לימים בחור בן י״ז שנה ,ע״כ נראה לי להגיה ה ש ם " ז,
אמנם■ אין הדבר ברור.
 )Jשבועות מ״ב.
‘
 )2ו מק ציות ,פועל יוצא ונגזרה מלשון מוקצה.
 )8אעלה ב תא ט ר ,עשה״כ עייר השירים ז׳ ט' אמרתי אעלה בתטר׳
לפי דרך המחבר לתת הוראה אחרת למלות ומאמרים ע״י שנוי אות או תיבה
אחת.
’
׳ .
 )4ברכות נ״א ע״ב.
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אדמת לני — והי בהיכל קדשו יגזור אומר להגדיל מאורו ויפעת הדרו
כתאות נפשו היקרה והחשובה ונפש הפץ בטובו הקטן המחוקק אנוש הצעיר
יא״ט הכותב פה ויניציאה.

קנו.
לפרנסי ק״ק אמבורקו יצ״ו ע״ד מין אחד.)1
טקהלתכם רוח רעה טבעתו
שמענו וימס לבבנו כי קמה רוח באיש מקהלתכם
לדבר תועה נגד תורה שבע״ם ודברי חכז״ל ,צדוקי ביתוסי או קראי מה זה
דעתו לא ידענו ,די בכך כי מין ואפיקורס גמור הוא בהעיזו מצחו נגד
דברי רבותנו ז״ל אשר הבית נכון עליהם בית ישראל בכל תפוצותיהם ,ואת
דבריו שמענו אשר שלח פה בכתב כמה תפישות והשגות נגדם ככל העולה
על רוחו מבלי יסוד וראיה אשר עליהם הושבו תשובות נאמנות כי אמת
מארץ תצמח .ובכן זה הוא דברנו למעלתכם ,כי אם תתישב דעתו עליו
וישקוט כבוא אליו תשובות אלו צודקות וטובות ,ויודה על האמת הרי טוב,
אם עוד יעמוד במרדו ויקשה ערפו הנה אנחנו טעתה ומעכשיו בשם ה׳
אלקי ישראל וב״ד של מעלה מנדים ומחרימים ומקללים וטאררים אותו וכל
מי שהוא נגרר אחריו להאמין ולדבר סרה כמוהו ,ובחומר כל האלות והקללות
שהושטו מימות מרע״ה ועד עכשיו וגוזרים שיהא ויהיו כל אהד מהם מובדל
ומופרש מכל קהל עדת ישראל לכל דבר שבקדושה וגם לא ישאו ויתנו
ולא ידברו עמו שום אחד אשר בשם ישראל יכונה עד אשר ישוב מדבר הרעה
בפני קהל ועדה וישאל מחילה מהם ומרבותנו נ״ע ויקבל עליו להאמין בכל
דבריהם ושלא לפתוח פה מעולם על כל דבר קל .אשר יצא מפיהם וטפי
כתבם ,ואם אחרי שידעו מעלותיכם שבאו לידו התשובות האלה ,ועיניכם
תראנה כי לא ישוב ויודה לכל דברי תורה שבע״פ ועוד ישמעו שיצא
עתק מפיו ככל האמור ,אז תפרסמו גזרתנו בבה״כ שלכם ותנהגו בו כלכם
מאז מנהג מנודה ומוחרם ער אשר ישוב תשובה שלימה לכל מראה עיני
כבודכם — וה׳ יסור לב האבן טקרכנו וישים בנו אהבתו ויראתו ויברך את
■
מעלי ואת כל עמו בשלום.
קציני עם ,אנשי שם להם נאוה תהלד" פרנסים וממונים היושבים
ראשונה בק״ק אמבורגו.

קנז.
להגאון הרמ״ע מפאנו יצ״ו לריגיי״ג .ויניציאה טוב לי תורת פיך השמ״ז)2
תל תלפיות /לו כל עינים צופיות שלום לתורתו וחכמתו.

קרי הבה ,אולי ציל תנוח דעת כבודך על קשת אהבתי באשר אחריך אני
.
הצי חבה.
* )* על ענין זה ארחיב הדבור בח״א.
.
*) אורות הרט״ע ראה ,סי׳ ו .1 /שם המקום ל ר י :י י נ׳ צריך להניד,
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רצוני בזה ,כי אנכי אנכי לא רציתי לומר כל אשר בלבי על האיש שכנגדי
פן יאמרו עלי כל רוחו וגו׳.
האמנם על כל יתר דברי מכתבי אשר עליהם חם לבבי בקרבי לטעכ״ת.
שמע נא אדון דברי בקיצור ,הנה את כבודך ואגרתו ושטו הטוב נפשי
יודעת מאד כי לא מרוב חכמי דורנו הוא ,צבועים וחנפי ם
העטופים ללבן ומראים עצמם קשורים ליעקב ,והם
החמירו על ע צ מ ם א פ י ל ו ר ו א י ם ט פ ת דיוכחרדלאשרלא
במכסה עורות חש" ם .ובילדי נכרים יספיקו כף על ירך
עליהם ועל לומדיהן יאמרו אפיקורסים שיהיו )1אמרי
בינה אשר אנחנו שכחנום וחזרו ויסדום זולתנו ,וראוי לנו לקבל האמת
ממי שאמר ולעשותם כלים לחפור פירות דברי תורתנו וחכמיה ,ובפרט
אדוני אשר עשר ידות לו בכל חכמה ומדע ,וא״כ ידע תורת האדם בנקודת
הכבוד הנקרא אצלם דואיללו )2הסובב על כל דבר פשע פרש. )3אשר
יארע בין .שרים ופרש )4נדיבים וגדולים  . . .כי כאשר יקום איש אל
רעהו לאמר .שלוף חרבך והלחם בי על אשר פערת פיך נגד כבודי ואראך
בי נקלה ובזוי ■אתה ,ואם זה ישיב אמריו להדים ,לא יצא מפי כזאת ואתה
אצלי בחזקת איש נכבה וכשר ,אז ישיבו חרבם לנדנם ותערם וישארו
אוהבים וכל •אחר כבורו במקומו מונח .ובכן הנה גם אני אמרתי באגרתי
שפה הובר נבלה נגד אותן החכמים בדה מלבו וראוי להכותו כסלונ׳ וכו׳
והדוברים עלי עתק בגאוה ובוז .ועודני מחזיק בדברים ההם ,ועתה באו
כתבי מעכ״ת ובם הוא נשבע וקיים ואומר שממנו ומאתו לא יצאו הדברים
לא הן ■ ולא רומיהן וכי לבו שלם עמנו ומבקש אהבתנו ,למה זה יקצוף
אדוני .על .קולי לחבל את מעשה ידי לומר שבזיתיו ,אם הוא לא .צוה
לכתבם ולא בטיו )5בשפתיו ,כל הבזיונות והעלבונות ההם יחולו על ראש
הממציא הבודם מלבו וכותבם ,ואדוני וכסאו נקי ,ואנחנו אוהבים לאדוני,
גם בשבוע העבר בא אלי ,איש ובירו רצפה להבעיר אש פסק על דבר
תענית .ער״ח .שחל בשבת .שראוי לעשותו ביום ו׳ ולא ביום ה׳ וחלה פני
לחתום עליו ,ומשכתי ידי  .הימנו כי בכל כוחי אמנע מלהתנגד ברברים אשר
אין  ,בהם מועיל ואפשר שלא יהא בם ערב [?] ,תנוח דעת כבודך על
קוטב אהבתי כאשר אדריך אני קרי ח ב ה. )6היוצאים .ממרכז

') שיהיו ,אולי צ״ל ע״ם משלי אי ב׳ להבין או שהבינו.
 )2.דואיללו (.)duello
 )3פרש ,יש ,למחוק .או .להגיד ),ן*.
פר
 )4פרש ,צ״ל פרש׳ (פרשים) ר״ל כן דרך השרים והפרשים (Ritter,
 )lovagהנדיבים והגדולים לתבוע טחרפיהם להלחם עמהם.
 )5ב ט י ו ,צ״ל בטם לשון ויבטא בשפתיו (תהלים ק״ו ל״ג)
 )6תנוח דעת כבודך על קוטב אהבתי כאשר אדריך אני
W Orszagos Rabbiképzó - Zsidó Egyetem Könyvtara

144

ואם איזה יחיד ומיוחד בכתבו נדון זה כסרבים וסלונים נגד מעכ״ת ,אף
אתה קוץ ודרדר תצמיח לך נגד אותו פרט ,וכבודך מידו תבקש ,אבל לא
להכות בשבט פיו נגד נקיי הדעת ועברי ארץ אשר דברו בעניה ומוסר.
ובאמת נעויתי טשמוע שכזאת יצא מלב חכם לא ישכיל פיהו ,ונבהלתי
מראות הדברים בכתב ולענין הלכה אם שניתי או לא בחתימתי אם עין
רואה בדעת ובהשכל תביט בה ,יראה כי מה שאומר טעכ״ת שבאו בה
מאמרים סותרים אולי היא סתירה שממנה בנין — ודי בכך כי לא אוכל
להעלות על ספר כיום הזה יותר מזה ,וגם לא להשיב אמרים על מה שבא
בכתבו על שכנגדו ,אשר לגבי דידי אין כל חדש תחת השמש וידיעתי
מקפת בפרטים הטיב רק עת לחשות כי כל רוחו יוציא רק כסיל ,אכן כל
הכתוב ונאמר בשמי אדוני חכם וידע מה יעשה ,כי אני זעיר זעירייא ,ועל
דבר אמת אהיה תמיר למשען לבעליו ,גם כי משענת קנה רצוץ אני,
ולנחיצת ודוחק השעה כי כלה באה ונכנסת ),1לא אוכל להאריך
כלבבי ואשתחוה טול מעכ״ת .ומאת ה׳ מן השמים ששון ויקר ואורך ימים
ושנות חיים.

•

•

.

קנה.

אל הנ״ל .אילנא דכן רב ענפיה שפיר ואנביה שגיא אשר בצלו
יקננו לו חכמה ותשויה עצה ובינה שלום.
מי יערך אליך אדוני לספר ומי יערב לבו לגשת להשיב אמרים אל
קול אדוני בכח קול אדוני בהדר נעים זמירות ולשון למודים אשר באמת
[רחק?]  ....ומכל חנף ודבר כזב לא ראיתי כהנה ממזרח וממערב זה
כמה ,ואנכי עיף ויגע ויבש מקור שירי ולשוני מודבק מלקוחי )2ורבו סערת
ראשי ולבי עזבני ,ע״כ אמרתי אל זמירותי ,החרש תחרישון טיף טיף)3
ותהי לכם לחכמה ,ואל מליצותי :לך דומיה תחלה ובלעגי שפה אשר מאז
היה גם הוא  ....מציה גם חום האנחות יגזלו מימי שלג ובלשון אחרת
השב על העיקר בעשרה מאמרות על תלונת מעכ״ת האומר בכתבו איה
איפו פי אשר אמרתי לכתוב בלשון אחרת את דברתי דברים קשים כגידים
שבהם בזותיו ביישתיו וחרפתיו לקרותו דובר עתק בגאוה ובוז ונהגתיו
בחברת הכסילים המוציאים כל רוחם — .ידע נא טעמת כי כאשר כתבתי
כסוף אגרתי ז״ל רק עת לחשות כי כל רוחו .יוציא כסיל ודו לא על כבודך
דברתי ,כי הוא חכם בע־ני ותמיד.באה חכמתו כעטרה לראשי ,רק היה

-

•

 )xשבת מלבתא.
.
 )2תחלים כ״ב ט״ז.
 )3פסחים ל״ט טוף ע״ב אמר רב פפא והוא דעביד טיף טיף דלהדי
־
טיף טיף (ע״פ גירסת הערוך ערך טף ,קאהוט .)IV 56
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דינא לא נחקור כעת עליהם די בזה כי לא פתחתי בגנאי שום אדם ולא
בקלון חברי כי אם במוסר ודרך ארץ כראוי לאזוב אשר בקיר מכיר חסרונו
ומצבו כמוני היום וכאשר ממלמדי השכלתי ,ולא היו ימים מועטים כי בא
הלום ברוב ענין קול כפיל ברוב דברים שבכתב משמיה ומפומיה דטר מטיה
דברים כלפי מעלת כל החכמים החותמים אותו פסק כי אין לחוש לדבריהם
להקל ,שאין בם ממש דקטלי קני באנמא אינן ,)1ולא הניעו לרועי בקר
סכלים נבדלים מניע גלגלי הוראותיהם באשר יהיה שמה הרוח השחץ
והבצע ועל אגורת כסף ישתחוו לאטר על אסור מותר ועל מותר אסור ולא
נתקררה דעתו באשר דבר חרפתו מניע על ■הכלל כלו יצא עד שבא לדון
כעין הפרט ג״כ והטיל מום בקדשים אחד לאחד כאשר בדה מלבו למצוא
חשבון חברותינו בוטה כמדקרות חרב בזילותא דרבנן ישרים ועדה אשר כל
השומע חייב לצאת ידו לקראת נשק — ואני אני הפחות והדל שבכלן
אומר כי אין לחוש לדברי ,כי חכמתי רבה לצחוק מלכתוב ,טי יתן
והיה כן אלא צר לי כי הדברים בהיפך היו ,כי בצחוק הפסדתי
לחמשים ,ובמכתב חכמתי אני אז יותר בי הרוחתי למאות
וידוע להוי לך אדוני במכתבי וחבורי הדפסתי ת״ל ,ולכל הדוברים עלי
עתק בנאוה ובוז ,אם כי נסכלתי ואשגה הרבה ,כל יגיעי לא ימצאו
לי עץ אשר חטא ברוך אלהי ישראל מיום היותי על האדמה כי עם זה
אשר חזרתי על כל המקרא ולא מצאתי בשס״ה לאוין ,לאו .דלא
תצחק״ אבל מצאתי לאוין אחרים  . . .ולעת הצורך אדע לקום ולהלחם
עם כל איש ריבי ופוגם בכבודי אך עכ״ז מהיות כונת הטנגד לבזות,
ו ה בזיון דבק בנפש חיים אנחנו היום ,וכל בעל חי
מרגיש ,חזה פועל חכם ונבון? ואם עדת חכמים יראו בעיניהם לחוות
דעתם על איזה נדון נגד סברתי ,וכך הוא דרכה של תורה כל היום בין
בעלי תריסין זה אומר" כה וזה אומר כה ,ותמורת אוהב בסופה ,)23על כל
העדה יקצוף ויפער פיו לבלי חק לחרף ולגדף כלל ופרט וכלל ,ולא על
עצמי בלבד אני מדבר כי זה כמה שמתי חלקי מן הנעלבים תהא כפרת
עונותי ,אבל גם על שאר החכמים קשישי ואנשים מבינים ונכבדים
ובתוכם אלופי ואוהבי ורעי בתורה החכם לוצאטו )8ונחל נובע
החכם ל ו מ ב ר ו ז ו* )4אשר ראיתי חתימתם לא ירעו ולא ישחיתו בכבוד
שום אדם כמוני כמוהם ,ולשון תקום אתנו להרשיע ולדבר עלינו תועה,
 )4סנהדרין ל״נ.
 )2ע״פ מאמרם ז״ל קדושין ל׳ ע״ב את וחב בסופה אוהבין זח את זה בסופה.
 )3הרב שמחה לוצאטו (ראה קי״ט)1 ,
 )4ר׳ אברהם לומברוזו■ (ס״ד )1 ,בעת ההיא חי נם ר׳ יעקב לומברוזי
(ראה פירסט  ; II 254ליבאוויטש .)98
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לא יבצר בעבור זה לקרוא דרור לאשה העגונה חזרתי וכתבתי למעכ״ת
וחליתי פניו לראות לפחות שיעשה הבעל שליח להולכה עד פה עם רשות
בידו למנות שלוחים אחרים תחתיו ובהגיע הגט יגיע אותו תיכף ע״י איש
עתי ליד האשה ,ולא יסף עוד מעמת להראות אלי על זה .ואולי לא בא
כתבי לידו ,ע״כ שלחתי את ידי ואשיב שנית כבוצר על סוללות בזאת
לחלות פני מעמת למען ה׳ ישתדל במצוה זו ויעשה ככל האמור אך
ימהר יחישה מעשהו כי עתה יש אתנו ציר נאמן מוכן ומזומן והאניה חשבה
להפרד מיום אל יום .ויהיה מעשה צדקה זאת שלם לרחוק ,פן תצא מתחת
ידינו ההכנה הזאת וירבו הימים ותהיה האשה באלמנות חיות .נא ישמע
אדוני לקול החפץ לשרתו וגם עלי ישלח דברו וימצאני אהב טהר לב
ובעינים רמות מצפות למלאות שאלתי אשר דברתי לה׳ לגדל ולרומם הדרת
•
כבודו ועוז ידו תרום לשלום.
י אסרו חג של פסח השס״א.

קנד.
אל החכם המובהק כמהר״ר עוזיאל ראש באמסטרדם.)1
גבר חכם בעוז הוקם ?גל על עמודי שמים לתורה ולתעודה אגור בן
יקא שאגר חכמה ומקיאה לאזן שומעת ,במהלך שבילי הדעת ,באזנינו
שמענו שמעו יגיד עליו דעו למעלתו שלום.
היתה עלי יד אדוני באגרת שפה ברורה ודבריו אחר דעתא באותה
פרק ובאותה שעתא ממש עודני מדבר על לבי לאחוז בקצה הקולמוס
ולכתוב למעכ״ת ופי אמלא תוכחת יען למן היום אשר ידעתיו בשם ושמעתי
מהללו בפרט מאת ידידי החכם כמהרי׳ר עזריה פינו* )2יצ״ו נפשי נקשרה
לאהבתו והקדשתי עצמי לשם שלמים למזבחו ולכהן בעבודתו כי כה
משפטי כל הימים דחיל ומוקר רבנן ומדי דברי בו זכרתיו לשבח והלל בלא
דילוג ,)8הגם כי לא נתראינו פנים ואף לא בעברו דרך יום כה ויניציאה,
כי הייתי אז על ערש דוי ,ועתה זה ימים נתבקשתי מישיבה של מעלה
ומטה לחתום על פסק אחרי רבים להטות על דבר בחורים שלבשו בגדי
נשים שטה בקהלתכם ביום ש״ת ,)4והיו דברי באותה חתימה מעטים ולענין

 )1הוא ר' יצחק עוזיאל מפאסי אשר חיה רב באמסטרדאם משנת שי׳ע עד
שפ׳ב (תניי  ,20סי׳ ריב; גרעטק  )JE I 537 b; IX 524בדיואן סי׳ 363
נמצא :בריטיראטו החכם כמה״ר משח עוזיאל דל (רופא) ,נדפס ,ר'יעקב עוזיאל
חי בויניציאה בשנת ש״ם (מאנאטמשריפט ברך  ,48צד  ,694הערה .)3
 )2פ״ז.1 ,
 )8כלומר נוטר עליו כל החלל.
 )4שית ,בודאי ר״ת שמחת תורה.
i
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קהלנו שיתן ויתנו אחרים מטנו יראו ויעשו כל הק״ק כי צרכיהם מרובים
וכל ישראל יש להם חלק בה וזכות היושבים עליה בתורתם אומנתם
ותפילותיהם יעמוד להם ,ויען ראינו כי יש ויש מן הקיק אשר לא נתעוררו
עדין לזה באנו כטזכירים שם ה׳ אל דמי לכם אל תתנו דמי לעשות סדר
ותיקון ביניכם על נתינת מחצית השקל הנ״ל ולקבוע לו אופן וזמן נאות,
מהרו ועשו כמוני או ביותר טוב בעיניכם כי לרצון תהיה לפני ה׳ הצדיק
צדקות אהב והוא תעלה על כלנה כי עניי עיר הקדושה קודמים לכל ,ואע״פ
שחרבה בקדושתה עומדת ולמה נאריך .קומו ועל נדבות השמיעו ועל נדיבות
תקימו עם ה׳ אלה וכן נעורר את אהבה עד שחפץ ה׳ להשיבנו אל
המקום אשר לוקחנו משם כל ישראל חברים אמן.
A

קנב.
להגאון טהר״ר חזקיה פינצה )1לפירארה בער הת׳ פאררו )2יצ״ו.
ארז בלבנון ישנא ויגדל!
שטעה אזני ותבין לה מתוך כתב מעכ״ת מקרא יוצא לכמה טעמים■
על אשר לא רצה להטפל בעסק נתינת הגט אשר בא השליח שם לקבלו
ואחר דבריו לא שנינו .אמנם להיות כל ישעי וחפצי להצמ׳ח בין הזיווג
הלז דבר הכורת בינו לבינה ולקרא לאסורים דרור גם עתה כדבריכם כן
יהיה ,אחרי אשר לא נסו לתת גט אלא בשליח הולכה יעש נא כ״ת עם-
העניה הזאת חסד ואמת וישתדל לכתוב לה גט כשר ויעשה בעלה שליח אחד
להולכה בכח ורשות למנות שליח אחר או אחרים במקומו אשר יבא פה
וימנה שליח אחר אשר יגיענו ליד האשה בעזרת הציר ,אך הדבר אשר־
אדרוש מאת כ״ת הוא כי ימהר להחיש מעשיהו למען נראה לשלוח אותו
עם האניה המוכנת ללכת כעת ,פן המוביל המזומן עתה לידי יעבור ואיננו■
ואבקשהו ולא אטצאנו — :ידעתי כי למען חסדו ואמתו לא יאחר לעשות.
שאלתי זאת ,ונוסף על מה שקנה עכד יהיו כל כחותי לו למס עובד-
המשלים גמול טוב לכל אוהבי שמו העוסקים בטצוה הוא יתן שכרו האטתי•
מוכן לעבודתו.
וגם כל טוב וחיים ושלום טובן

מנג.
■ להנ״ל עבור הנ״ל.
תורת אלהיו בלבו שלום! מאדם טענה לשון קבלתי זה כמה ימים,
ביד [?] הגט אשר יעשה עליו שליח לקבלה ואשמע את דבריו כי לכמה סיבות.
לא רצה להטפל בו׳ ובפרט כי לא נהגו שם לתת גט לשליח לקבלה למען
ראה פ׳א.1 ,
 )2שם .2

.

■
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קנ•
עוד לק״ק וויינא ע״ד השבויים בשם ק״ק ליואנטיני מויניציאה.
שלומי אמוני ישראל שלום!
אגרת מעכ״ת על דבר השבויים הלכודים בחבלי נכר באה אלינו ,ואחרי
הזריזות הראוי בדבר כיוצא בזה אסתייעה מילתה כי עלתה נדבת ק״ק
ליואנטינו סך ק׳יע דוקט״י בקירוב ,וק״ק ת״ת של ספרדים סך ל״א דוק,
בקירוב ובהיות כי עלינו הח״מ נתנו המשא להיות גבאים מהנדבה הזאת
ולהניעם ליד מעכ״ת באופן יותר נאות ומועיל האפשרי נודיע בזה למעל׳
בי אנחנו מחזיקים המעות פה ברווח לתועלת השבויים ובתוך אגרתנו זאת
תקבלו כתב מזדרך )1אל גוי  ...אשר תיכף ומיד שתהיה עסק השבויים
רנ״ל בא לידי גמר ויעמדו מעבדות לחירות הוא ימנה בשמנו כל הסך הנ״ל
עם הרווח אשר יוכל לעשות כנזכר ליד אשר יגזרו מעל׳ .חזקו ואמצו לקבץ
יהד הסך הצריך עד יצא כנוגה צדקת האסירים האלה ,וה׳ ישלח רצוצים
חפשי מבור אין מים בו ונחזה מלך בטסיבו בטהרה בימינו אמן.
ליד העדה הקדושה ,אבן הראשה הק״ק אשר בויינא ונזר הקודש על
ראשם חכמיהם ופרנסיהם לכלם שלום

קנא.
לכל הקהלות ע״ד מחצית השקל לא״י.
סגולה מכל העמים ,יחדיו יהיו תמים קיק ועד שער השמים ארץ
הצבי ארץ פרי למלאכות ה׳ ותורתו והעם היושבים בה עכדוהי דאלהי
שמיא יתר הפלטה די בארעא דישראל!
ידענו נאמנה כי גלוי הוא לכל העמים כיום הזה אשר היתה בם יד
ה׳ להומם ואכלם הנשך והמרבית והרעב לאשר זה כמה ימים הרצים יצאו
דחופים מאתם להפיל תחינתם לפני כלנו ,וגם פה תבאנה אגדותיהם המספרים
מכל הקורות הנוראות והמה נדפסים בדפוס של בית הר ח "ם )2כי איזה
עין אשר תקראם ולא תדמע ולא יכמרו רחמם להזיל כטל דמעה לשמועה
רעה היה רק זועה ,ומי האנשים אשר לא יקומו לשים דמם כמים סביבות
ירושלים ,ואין דבר נסתר ונעלם כי בק״ק פה ויניציאה דברנו ונכנסו דברינו
באזניהם והיינו לאחדים ברוח נדיבה מלבד הקופות והנדבות משולבות אשה
אל אחותה למצוה זו העמדנו עליו )3לתת מחצית השקל בכל שנה איש
כופר נפשו לה׳ לסיוע להעניים האלה גם בני אדם גם בני איש ואשה
אשר תראו בהסכמה חקוקה גם הוא בעט ברזל כי היה תכלית רצוני ורצון
*) כתב מזדרך אינני יודע לפרשו.
 )2בדפוס של בית הרחם (?).
 )8עליו ,צ״ל עלינו.
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הזמן הערכים אציע דברי ואשר יגזרו עלי אקיים כי חיו אין דעתי לפרוש
מן הצבור ולהתריס נגד העדה כלם קדושים — ואם את הדבר הזה לא
תעשו אז אלך למקום זרוע הנטויה והיד החזקה ויגזרו על הכתוב שלי
בידו לתתו לי להיותו על תנאי אשר הוא בטל מעיקרו ,ואשתדל לבקש
הצלתי ותועלתי ואל תאשימני עוד כי אני הזהרתי ואת נפשי הצלתי
כעיני אלהים ואדם במודעה זו להודיע למעל׳ כי רצוני לשלום ולשאת
במשא הקהל כאחד מצעירי הצאן אשר יש להם שם ויד בקהלכם ,ולתשובתכם
אצפה על החזרת הכתוב הנ״ל ואם לא ,זאת תהיה לי למודעה והתראה
רבה .וה׳ יגמור בעדי וישים לכם שלום.

קמט.
 )2ע״ד השבויים ,בשם החכם פארדו )2יצ״ו•
לק״ק וויינא1
לגכירי ואלופי ומורי ישראל!
לקול דברי מעלי אשר כתבתי אליכם על עסק השבויים אשר נלכדו
בגלילות ההמה ,קמתי בקהל אשוע דברתי ויקשבו וישמעו ועלה בידי ברוך
ה־ כי התנדבו קהלות לואנטינו ות״ת של ספרדיים סך הגון אשר יבינו
מעלי מתוך הכתב אשר אנחנו שולחים לכם על עסק זה ואחר עד עתה
לתת מענה כי לא רציתי לדבר דבר עד אשר לא עשיתי מעשה ,והנה
כשם שמברכים על הטובה הזאת אשר לכבוד אלהינו אב הרהטים השתדלתי
לעורר רחמי הקהלות אלו רחמנים בני רחמנים לרחם על השבויים האלה
כמצווים ועושים מאתכם .אחלי ע״ד חסד ורחמים מאתכם לבל תשיבו פני
ריקם על אשר שמעתי כי המעונה כמי יודה צרפתי )3וחביריו הנתונים
בבית הכלא שמה בעירכם ,ברוכים אתם לה ,כי עד הנה הטלתם עליהם
לתת להם אוכל להשיב נפש וצרכי מחיתם ,וזה כמה ימים מנעתם הטוב
הזה מהם והנם עומדים ברעה ונפשם בהם תתעטף בצרה ובחוסר כל נוסף
על היותם אסורים בזיקים וכן לא יעשה בקהל ישראל בעלי חמלה וחנינה,
ע״כ בכל לבי אחלה למעלת כ״ת למען ה ,ולמעני לחום ולרחם על האביונים
האמללים האלה ולהתמיד ולתת להם די מחסורם ולהשגיח על רנסתם
ועל חפשיותם אם אפשר כי אנשי צדק אתם ,ונוסף על אשר יהיה ל•
לחן רב ,גם ה׳ יתן הטוב והשכר השלם כי הוא כעל גמולות כעל ישלם.
ובתקוה ובטחון זה אצא ואו״ש.

*) וויינא ( )Wien, Viennaבעני] הנ״ל נשלחו שני כתבים נם
לפראג (סי׳ ר״ח ,ר״ט).
 )2יוסף פארדו ראה פ״א.2 ,
 )3ר׳ יהודה צרפתי נזכר בתשובות מהר״ם פאדווה סי׳ ע״א (תנ“י )214
אבל בודאי אי] זה יודא שלנו.
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כי תמהרו תחישו מעשיכם כי ידענו כי רוח נדיבה היתה עמכם כל ימי
עולם וע׳־כ לא נאריך עוד ואורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם מן השמים.
וכל אשר יאסף מהנדבה ייטיב בעיניכם להדריכו דרך ויניציאה כי היא
לחוף ימים תשכון והאניות נוסעות טמנה.
ויניציאה פ' ולא יכרת כל בשר )1השסיא.

.

קמח.

מודעת כט׳ יואל בולגרא )2לק״ק ויניציאה.
אל האצילים והקצינים שמעו מלכים ורוזנים ראשי ומנהיגי ק״ק
'
ויניציאה!
הנה אנכי יצאתי לבוא אל עיר הזאת כי ידעתי שהגיע עת לעשות
ערכים חדשים זה כמה כדי לסדר טענות ודברים לפני המעריכים ע״ד משא
המס אשר המס ימם לבבי לבלתי ראוי לי וגם הלום ראיתי אחרי רואי כי
הזמן הולך ואבד והדברים ארוכים והסכסוכים מתרבים בקהלתכם ,ואין
הדבר בא לידי גמר עשות ערכים חדשים כמנהג ,ומן השהייה והעכוב הזאת
באולי אין איש מאנשי הקהל אשר יסבול ממנו היזק גדול וחסרון לא יוכל
להמנות כמוני לסכות רבות אשר אין זה מקומם לספר לכם כמה תכבד
העבודה והעול הכבד הזה עלי כי שמור אשמתו לדבר בו בעת ובזמן הראוי,
ואולם בין כך ובין בך להיות דבר בלתי הגון ונאות היותי מוכה על מנת
לרפאות ומוציא ונותן ממון שלא כדין ,ראיתי לבוא בזאת לפני מעל׳ למען
תהיה לי לעדה כי אני מודיע ומתרה אליכם שבזמן שלשה ימים תצוו
ותסדרו שיחוזר לי הכתב מן המם ולא יוכל שום איש לכוף ולנגוש אותי
על דבר אשר בטוני ידע לבבכם ג״כ בי אין עלי לשלם ולפרוע והיה בבוא

 )xפר׳ נח (בראשית ט; י״א).
 )2בול נ ר א ,צ״ל בילגראדו ,אחד מבני בילגראדו מטיבי וטבבדי
המחבר ובראשם ר׳ קלונימום ביליראדו אשר הזכירו לשבח ולתהלד .בהקדמת
ספרו מדבר יהודה ובדף נ״ה ע״ב נמצא »דרוש להתחלת המדרש של ד,קצי;
כמ״ר קלונימום בלנרדו יצ״ו בביתו" .ברף ע״ט ע״ב הזכירו עוד פעם אחת לשבה
שהטיל מלאי כיסו בעד החכם נפתלי אשכנזי ,נפט־ פורים קטן שע״ב ובאותה
שנה נם אשתו אילה (דיואן  ,250ל״א  — .)135יואל בלנראדו נזכר מי׳ ע״ה
וכנראה הוא בן ר׳ קלוגימוס הנ״ל ואשתו חנה נפטרה צום אסתר שע״ב (דיוא;
 ;256ל״א  — .)136נדשון בן יואל בלנראדו נזכר במי׳ קפ״א ,קצ״ט ,והה״ר
אברהם בלנראדו בין תלמידיו בסי׳ קפ״ב והוא האחרון שבהם לפי הזמן .שמואל
יצחק בלנראדו הוא המספר מיתת היב נתנאל טראבוטו (אוצר טוב משנת
תרמ׳יז ,צד  .21ראה סי׳ קצ״ג .)1 ,החכם שטיינשניידער-מדבר על משפחת
בלנראדו בהמזכיר .XXI 73
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ובפרט ויעשו תיקון באופן שיבא הדבר לירי גמר ופסק עם ביאור כי אשר
לא יבוא להתועד ליום ר״ח ב ו י א ד נ ה הנ״ל אחרי הספרסם סדורנו זה
יהוייב לעשות ולקיים כל מה שיסכימו האחדים שנתועדו והן שנתפשרו
יהד בגביית המעות הן בבחירת הדיינים ובכל דבר ,גם הם כמוהם יעשו
ויהיה פיהם כפיו וכאלו הודה גם הוא בועד הנייל.
הן כל זה ראתה עינינו נכון ונאות לשלום ומישור האנשים אשר יש
להם חלק ונחלה בכסף הנזכר ולתועלתם וכן אנהנו גוזרים ומסדרים עליהם
כאמת ובמשפט וצדקה .והי ישלח את הברכה באסטיכם יחיו דגן ויפרחו
■כגפן וימצאו הן ושכל טוב בכל המקומות מושבותיהם ויהי שלום בחילם.

♦Töp
לקהלות אשכנז בעד עניי א״י.
אל מול פני המנורות הטהורות ,קהלות הקדושות ,אשר בארץ אשכנז
פולניא ורוסיא היושבים ראשונה במלכות ,להם העושר והכבוד והתבונה■
אנשי השם שארית יעקב מציקי ארץ וראש פנד ,קהלת הקדש אשר בארץ
הנה ,וכל קוראי המגילה חינא והיסדא ופדויי הי ישובון ובאו לציון ברנה!
הציקתנו רוח בטננו כאובות וטכאובות חדשים גם ישנים וצרות רבות
ורעות אשר שמענו ונדעם מאחינו הנתונים בצרה די בארעא דישראל
■ובקרית צפת תוב״ב רישי גלותא ורישי מתיבתה וכל תלטידהון דאינון בעקא
וטרעין בישין ברעב וחוסר כל זה כמה■ עול ברזל על צוארם דור שכולו
חייב חובות הרכה ותם לריק כחם לפרוע ומאומה אין בידם רק כליון עינים,
ונקיון שנים ,ועתה נוסף יגון וצרה כי נתם שה האניה אשר עליה היה כמה
צרורות כסף הולכים לעזרתם וכמה גיזי צמר לעשות בכל מלאכה שם עד
כי אפילו ביגיע כפיהם לא יוכלו לאכול לחם צר ,וצרים אחזוני וטקונסטנטיני
הגידו לנו צרותיהן וצרות צרותיהן כי הרעב יכלם והישיבות החשובות
מתפזרות והולכות והבחורים והנערים אשר בתלמוד תורה היו לומדים והמורים
נפוצים על ההרים כצאן אשר אין להם רועה מאין לחם ואין שמלה והרעה
כבד בארץ מלבד הרעב הראשון ,וזה רעה חולה בי כמעט משתבחת א״י
הקדושה כי צרו צעדיהם מלכת ברחובותיה ,לולא כי נדבה רוח הקצינים
בק״ק קונסטאנטיגי וישיבו את רוחם לפרוע מקצת חובותיהם ,נפשם בשבי
הלכו לפניהם צר ונוגש ,על אלה וכאלה אשכלות טרודות לטו אשר
שמענו ונכמרו רחמינו ולא עצרנו כח מלהתחנן בעדם לכל קהלות הקדושות
•והטהורות להשתתף בצערם ולחוס ולרחם עליהם בנדבת לבבם ומתנת ידכם
לתמוך בימין העניים והאביונים האלה המבקשים לחם ,ועניי עיר קדשנו
באמת קודמים לכל דבר שבקדושה לתת עליהם היום ביכה ותרומת כסף
כטוב בעיניכם למען לא יפוצו ויתפזרו ויצאו החוצה ,בני העברים הביטו
לראות בעין השכל גודל המצוה הזאת וכמה מעלות טובות בהכא ,ידענו
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וכמי שמואל כהן יצ״ו ממונים כנ״ל ובקש מלפנינו להיות לעזר ולהועיל
לרבים בעשותנו גדר וסדר בעד יתר הפליטה הנשארת הזאת על המעות
המופקדים ועומדים בעד היהודים ההם במילאן נתונים מאת המלך
האדיר מספרד למען לא יעלו בתוהו ויאבדו מתוך הקהל ח״ו ,ואנחנו
בשמענו מפיו דברים של טעם ואמרות נכוחות מכונים ומצורפים ג״ב אל
תחינות ובקשות יחידי סגולה מן הא י נ ט י ר י ס א די )12אשר יש להם יד
ושם וחלק במעות הנ״ל ואשר קצתם עם אגדותיהם וקצת בפיהם מלאו
לאפר ולהתחנן לתקן כפי בחנו משפט גאולת הכסף צורף זה פן בעליל
לארץ יגרע מאתם ,אם היות כי שמענו בשכבר הימים מעלת רבני מאנטוה
יצ״ו עשו איזה סייג בדבר הזה מ״מ יען לאיזה סיבה מן הסבות לא באו
דבייהם עדיין לכלל קיום כחם הב״ה על ממונם של ישראל גם אנו אמרנו
אהרי אלקינו נלך והסכמנו וגמרנו כי ע״ד )3לכת בעש״ג מי שיהיה להם
דין או תביעה זה איש או אשה קטן או גדול מובטחים אנהנו כי לא
יעשה כן בישראל לחטא לאלהים כי כלם ידעו זאת מקטנם ועד גדולם
ולא יעצרו )3דין תורת ה׳ ,ואם אולי כשגגה היוצאת מאיזה אחד כבר
עשה איזה פועל בנידן זה ישוב ויבטל הכל מעקרו תיכף ולא יפול במצודים
והרמים .אכן מעתה סדרנו שמעלת השלש מטוני המעמד הנ״ל בעד כל
הדש שבט יודיעו הסכמתנו הזאת וישלהו אותה בכל המקומות אשר נפוצו
שמה היהירים אשר ישבו מאז במעמד ההוא בין שנסע מן המדינה
קודם הגירוש והן בזמן הגירוש עצמו ויפרסמו בבתי כנסיות העדה שכל
אשר יש לו חלק או דין ודברים בטעות הנ״ל יבא וימצא ב ם י א ד א נ ה)4
ליום חח אייר זמן הנאות לשים כל איש לדרך פעמיו או ישלח מורשה
בעדו בהרשאה מספקת ,וכן יחוייב כל אחד טהנ״ל הטמונים ויהודים אחדים
להב צא שם לזמן המוגבל הנ״ל שמה יתועדו יחד וישאו ויתנו ויתפשרו
ביניהם כדת מה לעשות לבא לידי גביות הטעות הנ״ל ,ואם באולי לא
תוכל לעלות מביניהם הסכמה לדעת אחת ,אז מחוייבים ללכת לב״ד הקרוב
לשם אשר ימסרו להם שלשה דינים ולא יוכלו שום אחד מהנועדים שם
בגזירת ח״ה )5להפרד ולנסוע מהסיאדאנה עד יוסכם ביניהם על עסקם זה
וכאשר יגזור ויפסוק מאת הדיינים ההם טחוייבים כלם לאשר ולקיים בכלל

 )xאינטיריסאדי interesentes ,הם האנשים אשר יש להם דין
ומשפט לקבל חלק מן המעות הנ״ל.
 )2ע ׳ ד ,אולי ראשי תיבות על דבר או על דין.
 )sיעצרו ,אולי צ״ל יעזבו.
*) ב ם י א ד נ ה ,למטה כתוב ו י א ד נ ה ,ובן נכון כי הוא שם מקום
.
 Viadanaבמחוז מנטווה.
 )5ח״ח (הרם חכמים).
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