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אשר יסר יסרני מנסיעתי מקונסטאנטינו ,פרידה טובה )1היתד! בעיני
ולא נחמתי כי עשיוזיה כי לולא התמהמתי שם אוי מה היה אלי ,או מקרי
דרדקי דנרס ולא דייק* )2או הולך תועה אחר הבצע ,וכבר בחרתי
בטוב ונם מצאתי חן בעיני השר פ׳  . . .אם לא כי א״א הבאיש את רוהי
בעיניו על פשע ולא חטאתי כסוחר יקוה פעלו )8והחכמה מאין תמצא ,ולא
כן אנכי עמדי בתורת אל התחזקתי ולא ארפה ,ואם את פיו לא שאלתי
לאטר בעצתו ינחני על אלה מסעי לא הספיקה השעה למשוך הזמן בחכה
לצפות ולהמתין כי היה מסע האניה והאנשים ההולכים אצים ובאשר חקה
חקקתי נזרה גזרת• )4אמרתי אראה יה בארץ החיים לא יחרף לבבי מחמת
מכות הארץ ההיא ותחלואיה אשר ידעתי כי רבו ובאו לאזני ,אכל למסתפק
בהכרחי גם גרגר חרדל בנחרי נחלי דבש וחטאה יחשב ,וכך היא דרכה של
תורה ובו )5לכן עם עודנו מתגורר פה ויניציאה אוכל לתמוך בימין א״א יצ״ו
בהיותי תנא דמסייע ליה מכולם מאשר נפשי חשקה בתורה בן יככד אב
אהיה לו תמיד ואם לא אעברה ואראה את הארץ הטובה א״י כי כל ישעי
והפצי להצמיח צדקה בעוז ותשויה בינה וגבורה ,ונכון לבי ובטוח כאשר
יפקח מעכ״ת עינו הבדולח בשכלו הזך על רצוני זה ועל חלקי הסוג]?[.. .
יורה .יורה ויחון כי יפה כח הבן בזאת ויליץ בעדי לא״א והייתי בעיניו כמוצא
שלום ,ובין כך בכל המקום אשד אהיה שם יאמר העבד אהבתי את אדוני
ובשמו יגיל כל היום בכל כחותי וכפי פרושות השמיטה תהיינה להגדיל
שלומו ולנשאו ולרוממו בתפארה כרצון נפשו הטהורה ושלום.

קמר.
בעד כט׳ יקתיאל קרמי בעסק מעות מדינת מילאנו־! )6ויניציאה
‘
'
ח' תמוז השס״ד.
מה׳ מצעדי גבר כונן ובא אלינו הנשיא והנעלה כט׳ בנימין יקתיאל
קרמי יצ״ו דורש טוב לעמו ממונה לבני מדינת מילאן אשר ישבו בה
ונתגרשו הימנה .ובשם אחוזת מרעיו הנשיא האלוף מו״ה קלונימום פאזיאה)7
)4
ע״פ בב״ק ל״דו ע״ב פרידות טובות; בב״ט פ״ד ע״ב פרידה אחת יש
■
לי ביניכם■ • .
 )2ב״ב כיא ע״ב.
 )8עשה״כ איוב ז׳ ב' וכשכיר
 )4במדבר רבה ריש פי״ט.
 )5אבות פ׳יו ד׳.
בשנת שנ״ז נרש פילים השני מלך ספרר כל היהודים ממדינות טילאנה
)6
אשר עמדה תחת מלכותו והפקיד לתת להם סך משויים לתשלומי נזקיהם בדי
שלא ימותו ברעב ( .)JE VII 8מבני קדמי דברנו סי׳ ע״ו.1 ,
’) לא מצאתי שם זה בשום מקום ,אולי צ"ל פאויאה (.)Pavia
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קמד.

. ..

-

לבקשת הר ,מרדכי שאול שהדפיס ס׳ תורת הבית.
אנשי שם קצינים גאונים ורבנים פרנסים וחכמים וכל אשר מבג״י
נפוצים בגלות אריאל אשר בעיירות וכרכים בכל פאה ופאה בגלילת איטליה
שלום רב עד בלי ירח!
הובילהו רגליו מרחוק עד העיר הזאת איש אמונה ורב בינה הר״ר
מרדכי בר׳ שמואל שאול יצ״ו ובידו ספר משולש וחיל משולש ועוז משולש
הוא ם׳ תורת הבית לא נראה כזאת בישראל מימים ימימה אשר הוא ושותפו
הר׳ שלמה בן הח׳ ר׳ יוסף לוריאה הוציאו ובאו מא״י לקוסטאנטיני ועבר
בארץ אשכנז למדינות רוסיא ליטא ופולוניא ומשם הלאה ובידם טובם
חתימת של החכמים והרבנים מהגלילות החמה מספרים כבוד הבית וקדושתו
ונודרים לעזרתו ואת פנינו חלו ובקשו חכמי ק״ק קראקה ג״כ להיות לעזר
ולהועיל אל החכמים הנ״ל בעסק הדפסת הספרים הנכבדים האלה ובחסד
אל כי רב הוא באו עד תכליתו אמנם רבתה ההוצאה עד מאוד וכמה
הרפתקאות דעדו עליה )1עד כי באו בידינו שלשים ועד רבעים מהספרים
בחיל כבוד ועצום ופך רב .אשר ע״כ הנה הוא יוצא לקראתכם ובידו קצת
מהם לתתם למעלתכם ,למען יזכה כל איש לחזות בנועם אמריו כי נעמו
ולתועלת הנהגת עצמו בהנהגת הבית בכל מדינה ויהיו נא אמרנו לרצון
לפני כל חוזה כתבנו זה וישמעו לקולנו לקחת אותם מידו וכסף ישקול
ויתן לו בעין יפה ורוח נדיבה כי תחת הנחשת יבוא זהב לביתכם ובחכמה
יבנה בית איש בער מאמץ כח הלזה אשר לא עצרהו עמל וטורח צרה
ויגון מלזכות את הרבים באבן יקרה הזאת תיקר נפשו בעיניכם והטילו
מלאי לכיסו ומדי עברו ויסור שטה נתן תתנו לו צדה לדרך כי חלוש
המזג הוא ויצטרך גם פוס לרכוב עליו וסעד לתמכו ולכם תהיה צדקה
ובזכות זה שאר יעקב ישוב אל עירו ואל מקומו .אמן•

■ ■

קמה.

■ •.

בעד חח׳ בק ר י ׳׳ י )2זצ״ל לשלוח לקרובו ׳לליואנטו.
לאשר המשרה על שכמו שלום .את קולך שמעתי מתוך האש
בוער כתנור יעיר כל חמתו על כי לא נתתי מענה לשון לטעכ״ת ואנכי נקית’
הפעם מאשמה כי אחור לא נסוגותי מלהשיב ומה אעשה אם לא הגיעה
תשובתי לפני כסא כבודך ,והלא לבי ובשרי ירננו לך ותמיר דמות דיוקנו
חקוקה בקירות לבכי ולצניף טהור ונזר לראשי אענדנו כל הימים — ועל

נ) ר״ה ט׳יז ע״א וקדושין ל'נ.
 )2כנראה הוא החכם הנזכר בפי׳ קל״ד ,ראה שם הערה .1
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יהיו מן החושדים בכשרים וכל הדן אותה לכף זכות ומאמין לנו הדיין האמת
ידין עמו כאחד ומיוחד לטובה ועליו תבוא ברכת טוב.
ויניציאה ח״י טבת השס״ד.

.

קמב.

למורי ורבי הרב משה )1יצ״ו .מגדל עז בתוך העיד מורי ורבי שלום!
האי צורבא מרבנן דטרח באורייתא היא דקא מטרחא ליה )2שהדפים
ספר דרב גוברי ,דנפש היליה .תורת הבית" הארוך להרשב״א )8ז״ל בהשגות
ותשובות כאשר יראה מעכ״ת וישפוט ואחר העמל והיגיעה כי רבה הנה
נושא את רגלו לתתם על פני חוצות וצרכיו מרובה ,ידענא ביה במר כי
מכל אשר דבר ידבר לפניו לתמוך לכל מטפל במצוה ובכ״ז להפקת רצונו
נתתי בידו שורות אלו להלות פני-מעכ״ת לעזר ולהועיל ■לו בכל אשר
׳וכל ,ובעל הגמול ישלם לו ולבבי שלם תמיד לבקש מלפניו על שלומו
"
וטובתו וכחול עוד ירבה ימים ואו״ש.

קמג*

.

לספר תורת הבית הארוך)4
הבית אשר בנה שלטה המלך בין רבנן ובישראל גדול שמו הרשב״א
זלל״ה ובו הבונים העושים במלאכה הרא״ה ז״ל מראה את .בדק הבית" ובא
רעהו גבר חכם מחזק כל בדק על משמרתו ,משמרת הבית" עד כי
בעל הבית מוצא כל הנהגותיו בתוכו ואורח מברך ע׳יד הפלפול והחריפות
הנמצא למד מבעלי תריסין אלו ,ואין גם אחד חושך עצמו מן הדין לטלו
בשתי ידים ,אם כן כל רואיו ישיגו ולא יפטירו בשפה יניעו כיס לקנותו
ו׳תבלא הבית כלו אורה בשעריו ויתברכו בו מכל ג ו י ם הרבנים הקצינים
גדולי מדינת פולין ו ו ם י א ה וליטא )5אשר נתנו כח בחתימותיהם
להביא הדבר מכה אל הפועל גם ה׳ יתן הטוב לאנשי אמונה וצדק כטו״ה
שלמה לוריאה )6וכט׳ מרדכי שאול )7כחברת הגביר כט׳ יוסף סרוק יצ״ו
אשר בכספם וזהבם אתם תהלות ה ,כתרוהו הדפיסוהו הדריכוהו אליכם.

 )4ראה קי״א.1 ,
)2
)3
)4
ר־ ■טמואל
לקמן (,)CB. 6891, 34; Zedner 714; Rosenthal 988, Anh. 2304
 )5ולימא ,צ״ל וליטא.
 )6שלמה בן הה׳ ר׳ יוסף לוריאה (סי׳ הבא)
 )7ראה סי׳ הבא.

ע״פ תענית ד׳ ע״ב האי צורבא מרבנן דרתח אוריית׳ דקא טרתחא ליה,
.
.
ראה סימן הבא.
הספר הזה הדפים בויניציאה שס״ח (ברצונ״ך) ר׳ מרדכי .שאול בן
שאול בעזר שלמה לוריא על הוצאות יוכף ]׳•סרוק כמו שנכתב
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אין מאכל ואין כסות בקרח ולבם הומה בקרבם על נותני לחמם וצידם אשר
נטרפו מהם ,ע״כ בחרו לשלוח מוביל אגרתנו זאת איש אמונים שמו
כט׳  . . .גם הוא אח לצרה מי׳א מהרומתים )1להתנפל ולישא בעדם רנה
ותפלה אל נדיבי אחינו לחוס על האמללות והאמללים האלה אשר לקחו
כפלים לפורעניות בא עליהם שלא כדרך כל הארץ .ולהריק עליהם ברכה
ולמי תאות צדקה ותצור תום דרך מזאת אשר היא לאלמנות ויתומים האהובים
וקרובים לה׳ וצעקתם ישמע אל מכיל הדלים ,ובשים על לב איכה היתה
הגזירה על הטרופים ההם ואיך היו נשיהם אלמנות ובניהם יתומים אין לך
כלי מחזיק כרכה וראוי להטלה וחנינה מזה — .ולכן יהי נא מושך חסד
וחונן ליתומים האלה ולאטותם וכל איש ואיש לבבו יבין וירך וירחם וכפי
ערכו יפתח ידו יתן ויחזור ויתן כי לא נעלם מדעת אנוש על אחת כמה
וכמה ישולם לאיש מפעלו אל חנון ורחום ורב חסד אלהי הרוחות לכל כש 
הוא יצילנו מגזרות קשות ויתן מנוח ומרגוע לעמו עד יביאם אל המנוחה
האמתית ואל הנחלה ועיניכם ועינינו רואות אמן.

קמא.
עדות בעד מרת דיאנורה המוחזקת ל ט כ ש פ ה.)2
אל אנשי עדת מי מנה .אשר בכל עיר ומדינה .בעלי עושר וכבוד
ותבונה .ולכל קטן וגדול בכל פנה .רואי פני אגרותינו זאת ומעתה אנא
יושיע נא אל למושעות בברכה ושלום!
אל כל מקום שתבא האשה הזאת הנצבת עמנו בזה בשכבר ועתה היא
הולכת אליכם היום שמה מרת דיאנורה טב״ת אמרנו נבוא להעיר את אזנכם
על יושרה וטובה כי זה ימים ושנים רבות הובילוה רגליה מרחוק לגור אתנו
ובביתה שכנו רגליה פה בקרב קהלנו זה זמן רב באה ושבה ומתהלכת
מבית ומחוץ בין כלנו ומעולם לא נמצא עולתה בה אשר יאמר כי הוא זה
דבר דופי וגנות לא הרעה ולא השחיתה בכל קהל קדשנו הלכה בתומה
כמשפט בנות ישראל הכשרות בשלום ובמישור ,ואם שפת שקר ולשון
דמיה הדוברים עתק בבוז הרחיבו כשאול על נפשה ודברו עליה רעה כמה
פעמים אין אדם שליט ברוח הפה לכלוא שפתי הי מדבר ,האמנם אלם
צדק לא נהיה כדבר אשר אמרו עליה ,ולמען דעת צדקתה בכל מקום,
והרחק לא ירחיקו ממנה כל השומע או שמע דכה רעה הוא מוצאת באולי
עליה ,הנה באנו בזאת להגיד את אשר אתנו ברברים אמת לאמתם ולא

 )xטהרו מתים ,צ״ל מד,מומתים.
דיאנורה ( )Dianoraהוציאו עליה דכה רעה שהיא מכשפה ונתנרשד•
)2
מן העיר .בטא נטווה נהרגה בנזירת המלבות בשנת ש״ם אשד ,זקנה בת שבעים
ושבע שנים משום חשד כשפים (.)Carnevali 1. c. 13
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מצמיח קרן להרים למרום קרנכם ביום תרועה ,ואתה דע לך כי רוממתני
קרנות צדיק אל ר׳ שלמה חיים ואמר לי כי אינו בעל חקרנים ולא היה
הוא המתקן אותן ,כי היה מקרן מפרס את אלה לשעבר גוי תפל אשר
קרני ראם קרניו היתה מלאכתו ,ועתה נפגם מהעולם לעולל בעפר קרנו
באופן כי נגדעה קרן ישראל ואין יהודי עוד פה אשר קרנו תרום בכבוד
בפרינציאה )23ואבקש אם אמצא מהם
*
בצאתי את העיר בקרנות הגוים אלך
מרים קרן לעמו וברצונך תרום קרנינו כאשר כתבת ,בין כך בה׳ מגיני וקרן
ישעי ואברכך עד ירום קרן משיהו ולך שלום .יא׳יט:

קט.
בעד קרובי הרוגי מלכות מאנטבה.)1
אנשי חסד נאספים לעשות צדקה עם כל אחיהם ובדבר אביון צרות
נפשו ובהתחננו ישמעו ויעזרו לו לעזר ולהועיל בהשפיע עליו מן הטוב
אשר הטיב ד׳ להם בני ישראל אחינו שבכל עיר ומקום רואי פני כתבנו
.
זה לכלם שלום רב.
אוזן דאבה נפשכם כנפשנו ודאי ולבבכם המר ימר
למשמע
הלא
1
בשכבר הימים שמעתם את כל התלאה המכה והמבוכה ברקה ומבוקה ומבולקה)2
אשר מצאה במאנטבה ,אל אותן הרוגי מלכות אומללה יולדת השבעה)8
בי בהצי ימיהם נכרתו ונגזרו מארץ חיים זאת ואתם ידעתם על מה ועל
מה ויותר מהמה מהומה רבה נשיהם ובניהם ואחיהם גורשו מהעיר מיד ולא
יובלו להתמהמה וגם צרה לאבל ויגון עשו להם לקחת כל רכושם וקנינם
המעט אשר היה לפניהם ויפרוץ לרוב פרץ זה על כל פרץ ותבאנה האלמנות
והיתומים האלה אל קרבנו וכל רואיהם הוזילו דמעה כנחל וכל השומע
צעק יצעק אוי ואבוי על מצוקה רבה ואמרו כלם לחמול ולרחם עליהם
וכן נעשה מאת כל הקהלות פה נדבות השמיעו ואספנו להם סך מה,
והנה הוא בידם כבר הולך ומתמעט ובא עד קצו וקרבו ויאתיון ימי החורף
ך

r

••

אם גר אחד אשר נקרא ( Theophilכן נראה לי לפתר מלות גוי תפל)
והגוי הזה .מת.
 )2ב פ ר י נ צ י א ה ,כנראה כוון אל העיר פיורנצה (.)Firenze
ויניציאה ר״ח השון השס״ג.
 )xבאלול שס״ב דרש בשוק מאנטווה אחד מן חאחים הנוצרים והוציאו
לעז על היהודים שחרפו וגדפו את משיחם ודתם ונהרגו בגזירת המלכות שבעה
אגשים ושאר היהודים נתגרשו מן העיר (Carnevali, IFGhetto di Mán-

.)tova, Mantova 1884, p. 18—21
 )2נחום ב׳ י״א.
 )3רמז לשבעה הרוגי מלכות.
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המול מצליח כהן טויטירבו )1דורש ומבקש מאתנו לכתוב ולצוות אל כמ״ר
פאציפיקו דמיליצו )2המלוח להווה )3בקסטיל אוטיריאו )4שיעמוד לדין
עמו שמה סיינ׳יה על עסק חזקת חנות בקסטיל אוטיריאו הנד אשר לפי
דברי מה״ר חמול מצליח דמיליצו )5דין ודברים יש לו עליה ,מלבד כי תורה
צוה לנו משה מורשה היא כי יריבון אגשים עד אלהים יבוא וגו׳ ואין אל
אלא דיינים דייני ישראל ושגוי הוא מדברי סופרים באזהרה רבה ,עוד זאת
שנית ראו עדות נאמנה מיחידי סגולה קהלתכם ומפרנסי חברת ג״ח אשר
ברומא שנתרצה ונדר כט׳ פאציפיקו הנ״ל לעשותו ושם שם לו חק ומשפט
ועבר זמן ולא קיים ואמנם כאשר שטענו כי מקום החזקה הנ״ל קרוב הוא
לכם ומתיהס למעמדכם ,ראינו כי עליכם הטצוה הזאת ולא רצינו לשלוח
זה המכתב בגבול ריעים וזאת בחרנו מן הנאות להפקת רצון מו״ח חמול
■ מצליח דנ״ל בקצת לדבר באזני מעל׳ ייטיב נא בעיניכם לפעול עם כט׳
פאציפיקו כפי חכמתכם ובינתכם ולעשות שבזמן קצר כנראה בעיני כ־ת
שיקיים נדרו אשר הבטיח וחיובו המוטל עליו מדין תורתנו ויבא שמה
סיינה או ישלח או יעשה שם מורשה בעדו עם הרשאה מספקת ויעמוד
בדין עם כ׳ חמול הנ״ל וישמעו הדיינים שניהם יחד וכאשר ישפטו כן
יקום ,ואתם אוהבי האמת והשלום זאת עשו וחיו לקיים המשפט על מכונו
ולהעמידו על כנו ,כי גם ה׳ יראנו היכלו בתקונו .ושלום,

קלט.
קרנים! )6למונטאנייה .נאחז בסבר בקרניו שלום!
ראיתי והנה קרן עור פני כתבך ממנו קרנותיו לתקנם למשוך בקרן
לראש השנה הע״ל ,ובא אלי קרובך יצ״ו וקרנים מידו לו וחלה פני משם
*) בא ראשונה על החתום בפפק רבני רומא בעשק המקוה שברויגו
(משבית •מלחמות צד ע״א) .מאגרתנו מוכח שכינויו היה טויטרבו (,)da Víterbo
אבל מורטארה (מח״א  )14הרשימו רק בשם כהן.
 )2לא ידעתי לכוונו .לפי דעת החכם לוצאטו יש להגיה דימסיצי
 )da Sezzejוהוא שם משפהה מיוחסת /אך גם אם נכונה הגהת ידידי הנ״ל
אין לכוון את האיש פאציפ׳ דמסיצי כי לא נמצא שמו במקום אחר.
 )3ה מ לוה להווה ,בימי הבינים היה המנהג שהמושל נתן רשות
לזמן קצוב ליהודי אחד להלוות בריבית ליושבי העיר או הארץ ,אולי בון
.
במלות ״המלוה להווה״ לאיש אשר לו בהווה רשיון כזה.
 )4קאסטיל איטוריאו שם מקום ( )Castel Vittorioקרוב לגינובא.
 )5כנראה הוא חמול מצליח הנקרא למעלה מויטרבו.
 )6מטונטניינה נשלחו לו שופרות שנפנמו להתקינם בויניציאה ,אמנם
ר׳ שלמה חיים אשר קנו השופרות ממנו לא היה בעצמו אומן במלאכה זו כי
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אשר היה עם לבבך אדוני לאסוף ולכנוס תיצב״ר )1במקום מושבך עד יעלה
השכר הגון להשכיר מלמד טוב ויודע ספר ,וגם כי נבער אנכי מדעה מה
היה בלב כ״ת עלי ט זו הבת )2נעו רו תנו אשר קדמה בינינו ואני
השיבותיו כי נסתרה ממני הבחירה אז כי עוד ימים באים אולי אהיה אנכי
מוכן להסיק רצונו ,וגם כ״ת אמר בין כך ובין כך ינוח הדבר לעת הצורך,
ועתה אני כמעט נטוי רגלי ליסע מהעיר הזאת כי דחיקא לי שעתא טובא
בארץ אוכלת יושביה ואם יש ויש אתי מקום ומקומות ,רק הרחק לא הייתי
חפץ להרחיק ע״כ אמרתי לכתוב שירות אלה לכ״ת אם מן האפשר אשר
יצטרך ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,לכל אשר ירצה יש בי כח לשרת,
אולם זהו עקרו של דבר דלית דין צריך בושש וצריך אני לדעת ולהחליט
דבר בעד כל חדש אייר לכן ייטיב נא עמי להודיעני דעתו בזה הן או לא,
וגם זה חסדו יעשה עמדי להיות הדבר במום ונסתר עטו כ־ לא ייטיב לי
אם ישמעו העברים או לשום אחד מהקהל שהיה בדעתי להתפרד מפה,
עד עת הנסיעה עצמה ,ויקרבו השתחוותי לפני האלוף הותיק חותנו יצ״ו.
ואסיים ואו״ש ויניציאה יחי עוד לנצח )8לטב״י השס״ד.

קלח.

■

לק״ק סיי״נה.
עדת אבירים ,בעלי עמים ,אנשים השלמים ,הולכי על דרך היושר
והתמימות מלאי צדק דעת ושלימות הק׳ק אשר בסיינ״ה וחכמיה בראשיהם
וראשון הוא למקראי קדש הנשיא החכם כמו״ה יצחק ריאטי )4רוב שלום !
ן הרבה והפציר בתפלה ■ובקשה לאלהינו ע״מ )5כתביו השלוחים מה״ח

־

 )xתשב״ר (תינוקת של בית רבן).
 )2מ ז ו ה ב ת ,צ״ל מאהבת,
 )3תהלים מ״ט מ ,ויחי וגו׳.
 )4מורטארה הרשים צד  54יצחק ריאטי ( )Rietiאחד על פי לוח
הפייטנים ן שד״ל אבל לא ידע לא מקום מושבו ולא זמן חייו ,ריגער בלוח
יחוס משפחת בני ריאטי הרשים יצחק ריאט״י ע״פ  Mosé V 231משנת
שנ״ן אליעזר בר׳ יצחק ריאטי סדר וחבר ל ו ח מאמרי עין ישראל כסדר
אלפא ביתא ונדפס בוי ניצי אה ש ע״ ב (אור החיים  .)435בדיואן 125
נמצא שיר לנשואי משה ליאון מרוירי ( )Revereעם נחמה בת כטה״ר גראציא
ציאו (צ״ל דיאי) ריאיטי נדפס (שנת דשנ״ה) .מאגרתנו יוצא שדר בסיינה ()Siena
והיה עוד בחיים לערך ש״ס .ראה גם סי׳ ק״א .3 ,יוסף ריאטי בסיינה (משבית
מלחמות דף צ^ב ע״ב).
 )5לאלהינו ע״ם ,צ״ל לאוהלינו ע״י (על ידי)•
9
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י
בעד הדניצה .)1אלוף מגדיאל אלוף עירם )2שלום!
נשמעו הדברים את אשר הרחיבה ופערה פיה לבלי חוק שם בעיר■
פאדווה אין חכמה לאשה אשר אין מעצור לרוחה העיזה פניה ותאמר נכד
קרובותיה אשר [אשת] האלוף במרה אליעזר׳ דניצה יצ״ו לבושת וגם לחרפה
למשפחתה ולבית אביה בין למתים בין לחיים דברי הרופים וגדופים כמדקרות
הרב מאשר חם לבי בקרבי גם יהד לבל הקרובים ואדוני יודע כמה הבזיון
דבק בנפש כלכל לא יוכל רוח איש כי תבא אמה עבריה מבנות םרח)3
אל הבוזי לחלל שרי קודש ממשפחת רם ולדבר דברים אשר לא כן נגד
כבודה של בת איש תם וישר ואשת חבר כחבר ,ע״כ אמדתי אבא אני
לפני מעכ״ת אשר ידעתי מאז מקדם ומשנים קדמוניות כמה וכמה ידידות
אהבתו לבית אכותנו ואנחנו כלנו נושאי דגל[ו] ■חן נא אצבעו ביניה
וישים ידו לד' לדעת מה זה ועל מה זה ,וכאשר ימצא כי שפת שקר
ולשון רמיה זו נתנה עליה בקולה בכלימה ובוז נבלה בישראל אשר לא
נכון להאטר יתבע עלבו; העלובה וענש תענש העולבת כטוב בעיניו אחרי
אשר יכריחנה לחזור מדבריה ולרצות ולפיים את אשת האלוף הנ״ל כי
מלבד אשר יעשה בזה הטוב והישר בעיני ה' בשבט מישור שבט נשיאתו
גם לי גם לכל המשפחה ,והיה לי לחן רב וימנע אותי מבוא בתמים שם
בעזר וסעד שרים ושופטי ארץ אוהבי ולהשתדל בעש״ג ליסרה אותה שבע
על חטאתה ,בצדקתו בטחתי שלא יפוג אחור ,ע״כ יהיו דברי מועטים
ובנשיקת ימינו הנאדרי כעבד הנפטר מאת רבו אצא בכריעה ואו״ש.

קלז.
ממני לכ״מ ישראל קוניאן )4יצ״ו.
איש נבון והכם שלום! לא ידעתי בנפשי אם זוכר כ״ת את אשר
דבר לי עת היותנו יהד ב טרו יזו )5בהעשות שרוכי המפואר יוסף יצ״ו
 )xהד ניצה היא אשת החכם אליעזר היים דניצה שאשד .אחת הוציא
עליה שם רע ,ראה סי׳ קס״ה  .1בשו״ת ר׳ יעקב לבית לוי סי" .קכ״ז :יש
תשובה מריא״ם על אודות אשה אחת שנחשדה עם פלוני ופסק שאין לכוף את
. .
הבעל לגרשה ,ולפי השערה קרובה מוסב הפסק הנ״ל על הדניצה.
 )2היא ר׳ שמואל ארקוולטי רב בפאדווה (.סי' כ״א.)1 ,
 )3מ ב נו ת םרח ,על שם מעשיה ,ואולי יש בלשון זה גם רמז .לשם
‘
משפחת האשד ,המוציאה הלעז. .־.
,
. .
 )4קוניאן ( )Conianראה סי׳ כ״ט .1

)5

.Treviso
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שלומי אמוני כ״ת ה ק ר ב ת [י] אל החכם השלום פארדו )1נר״ו וכאלה
רבות מעמו הוא נותן בעוז ותעצומות לטעכ״ת ואני תפלתי לך אדוני עת
רצון יהיה לו תמיד להחזיקני במספר אוהביו כאשר לבי ובשרי ירננו לאל
חי על כל טובה וברכה אשר יברכהו אלהים וישים לו שלום נכסף לאהבתו.
ויניציאה כ״ג תמוז השס״ב.

;

קלה.

שלום במרומיו בעל בעטיו .למוהר״ר ש״א )2בפרוהא לשם כט׳ מאיר
לוצאטו)3
הנני להודות ולהלל למעכית על אשר נעתר לי על אודות האשה
אשר כתבתי-לו זה ימים גם הלום ראיתי כי הפץ כי יגמלהו ד ,כצדקו
ויען ענותו תרביני ותוסיף לי אומץ להעמיס עליו פעם בפעם אעיז גם
עתה לבוא לפניו על כי שמעתי את דברי האלוף כמו״ה אליעזר דניצה)45
יצ״ו שדעתו נוטה לבוא לדור פה עמנו ולבו נכסף מאד להסכמתי זאת
לתועלת הבנים בניי הילדים אשר הנן ה' את עבדך כי ישמעו מפיו תורה
וילמדו לקח תחת צל קורתו וזאת לבד היא שעומדת לו לפיקה לעזוב
חזקת ביתו אשר שמה בפארווה כי אמר יש פ א ר ט י )6בבני הקהל יצ״ו
לבל יוכל שום אדם למכור ולא להשכיר חזקת ביתו בנסעו משם ,לכן
באתי לשחר פני כבודך למעני יעשה שיבקש מבני הקהל לעשות להחכם
הנ״ל חן זה להרשות אותו שיוכל למכור או להשכיר החזקה בביתו למען
לא ימנע בעבור זה מביא בתמים לדור פה ואהנה גם אנכי ממנו בגידול
הבנים כאמור ,ואם אני נכנס לפנים מן השורה לתת משא על משא לטעב־ת
ימחול ויסלח לי ,וגם הוא עלי ועל פועל ירי יצויני ,ואני וביתי נעבוד את
אדוני ולבי ובשרי יתחננו לאל להגדיל ולרומם כסאו ולהאריך ימיו ברוב
שלום.
ויניציאה ל״א דיצימר השס״ד.

 )1הוא ר׳ יוכף פארדו (ראה פ״א)2 ,

 )2הרב שמואל ארקוולטי (ראה כ״א.)1 ,
 )3ראה ם״ז.2 ,
 )4הוא ר׳ אליעזר חיים ניצה בעל דמשק אליעזר (תנ״י  ,326סי׳ כ״ט ;
מחי׳א  ,)44לפי אגרתנו י־ר אליעזר הניצה סוף  1603למספרם בפאדווה ובטעות
נאמר  JE IX 318 bשהיה  c. 1600רב בפאדווה .סי׳ ק״ט ,קל״ו׳ קס״ה,
ר״ה ,ר״ו ,י״ז ,משלשה סימנים האחרונים יוצא שהחכם הנ״ל היה שליח קהלת
רומי לקהלות פולוניא ורוסיא לקבץ שם נדבות בעדה.
 )5פארטי ( )parteתקנה.
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שמענו והקשבנו שאף הוא ישיב אמריו לאמו־ כי לא זאת השעם בעצם
וראשונה ולא שנייה אשר תמך ועזר אותו ושלח ידו לסייעו והוא הלל
ברית אחים גם טעכ״ת לא יח־ישו מלהשיב ולומר לו כי אע״ש שחטא
לו ישראל הוא עוד דרום ומבשרו לא יתעלם עד זבילא בתרייתא )1אולי
ישוב מדרכו הרע ותחשב לו לצדקה ,ואם לאיזה סיבה לא ירצה שיתגלה
ושיודע היותו מטיל מלאי לכיסו לטוב בעיניו ישלחם מתן בסתר ואיש אל
ידע כי אם יודע כל סתר רחום וחנון אשר יוחן את אשר יחון אחרים,
מעתה אתם ידעתם את האיש האסור פה גם אחיו הנ״ל יתר ממנו וכתבונתכם
תעשו ודי אשר •צא המכוון לאורה להיות כמוכם כמונו זוכים במצוה זו
להוציא מבית כלא האיש האסור עכ־פ בלתי ערוב [עכוב?] ודי אלהיכם
ירבה את כסא כבודכם יגדיל וירומם •הדרתכם בחיים ושלום.
ויניציאה כ״ד השון שס״ד.

קלת
בעד הה׳ ק י ר )2להח׳ ר׳ דוד מהוטוב )3יצ״ו.
זבחי שלמים עלי תשלומי כפל די והי לשלם תודות לאדוני אשר
שמע בקולי וישמור וטרח על אשר דרשנו מאתו .ולמצא חן בעינינו הדריך
בנעלים תלמוד הנון לפניו אשר בטחנו בו גם אנו יישר חילו אחרי דחזינן
נברא רבא דקא מסהיד עליה ,הגם כי לא היה לנו עדיין זמן יפה לבדיקה
אם ב א )4אוזן מילין תבחן מפני מי שטרח בערב שבת והיה כי יהיה חקר .
לתבונתו נודיע לטעב ת דבי ,ובין כך אל נא יסוג אחור כ״ת להתיצב על .
מצפה ולפקח עין אולי יקרה ה׳ לקראתו אחרים אומרים נפשנו השקה
בתורה ,כי לא יגרע הצדיק עינו מהם ויושבים לבטח שגבהו בדעת ובינה
בעייה וחלק יהיה לו בתוכם נחלת שכר מאת הי משמים.

 )4כרכות ה' ע״א.
 )2בעד החי קירי ,בסי' קמ״ה נמצא כעד החי ב ק ריי והמעתיק
נמנם בקריאת שניהם ,ונ"ל להניד .נם כאן ונם שם ן' דיי ( )Ibn Reואולי
הוא החכם יוסף רי״י אשד נפטר יום שני ישל פסח השס״ה (ל״א  ,)9ראה

.CB 5981

 )3מהו טוב ,צייל מהטוב והוא שם שנעתק ם; האיטלקי dél Bene
וניל שדוד מהטוב הנ״ל הוא ר׳ אליעזר דוד מהטוב בעל כסאות לבית דוד
(באוצר הספרים אות כ'  263נדפס מה טוב) אשר חי בפירארה ונפטר בשנת
שציד( ,מח"א  ,)7קורות ימי חייו מספר בקצור בעל אור החיים בסימן 421
וקראו נ"כ מה טוב וראה חתימתו בכ״י .כמה פעמים חתם שמו אדים
■
(ראשי תיבות :אליעזר דוד מה טוב).
 )4ב א ,אולי צ״ל הוא או במקום ב א א ו ז; צ׳ל באוזן.
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לשמה )1ועובר אנכי בזה חק וגבול להביא לפניו אשר לא שאל ואולי
לא יכשר להתקרב על מזבהו הטהור ,אולם גודל תשוקת כל מחבר ההושק
שחבורו לפני מלכים יתיצב עם היותו בלתי ראוי ובל יתיצב אפילו לפני
השובים ,יחנני נא להודיעני מקבלתו וירצו )2וה׳ אלקינו ירצהו ושלום.
נכסף .לעבודתו ויניציאה כ״ה סיון השס״ג.

קלג.
לק״ק פירארה בעד מלך פולאניא שהמיר אח״כ.)3
לאיתנים מוסדי ארץ שלום! אסור מצוא חפץ לעשות דרכים בבית
הסוהר ,זה כמה שנים נמצא פה עומד איש מבני קהלכם שמו כמו״ה
לאוראדיאו אחיו של כ״מ שמיאל מהאדומים )4יצ״ו מחמת הוב יש לו לגוי
אחר מסך כמה  ....ובני קהלנו יצ״ו אשר ראוהו מוסר עצמו מפני
דוחקו לרחמי שטים ,עוז התאזרנו וקבצנו לו מן הבא בידנו מנחה ,ולא
הספיקה ולא השיגה ידו ויגאל כי ערין העקר חסר עם הוצאות ודברי□
' ' . .
אחרים כמו ט״ו או ט״ז דוקאטו בקרוב.
ולאשר כרת משה וישראל ומנהגם לרהם על הל ואביון ויען שמענו
כי אחיו הניל אשר עמכם ברוך הוא לד ותם וישר הוא ,ע״כ נתעוררנו
לחלות פני מעל' יכנסו במצוה זו להביא אליהם את ד שמואל הנ״ל וללחוש
באזניו ולדבר על לבו ער אשר ■ יתרצה ויתפייס לתת ולמלאות השאר
הנצרך להוציא ממסגר האסור הנ״ל והסדו לא יסיר טעמו ,וגם כי באשר
 )1.נזיר כ״ג ע״ב.
 )2וירצו ,צ״ל לרצון או וירצהו.
 )3מלך פ ו ל א נ י א ,לפי דעתי צ״ל מלך מ ה א ר ו מ י ם והוא
לאודאדיאו מהאדומים הנזכר בתוך הכתב או היה גם פולאניא כנויו.
 )4צונ״ן מונה וסופר "ילידי האדומים הנודעים בשמותם" (בתולדות ר׳
עזריה מן האדומים כרם המד חלק ה׳ צד  132ומורטרה הוסיף עליהם עוד
שבעה במ״ע  )Corriere II 124אבל שנים הללו אינם נזכרים ביניהם •רק
בשנת תרנ״ד הוציא החכם קויפמאן ז״ל הרשאה אחת משנת שע״ט מחשיכה
אורה שבה נתנו רבני פירארה רשות לר׳ שמואל מהאדומים לקרא את
הספר מאור עינים מר״ע מן האדומים (הרשאה אחרת ;Revue XXXIII 78
 .)XXXVI11 218לאודאדיאו מהאדומים היה אסור בבית הסוהר על שלא פרע
חובו לגוי אחד ולהתיר את עצמו מבית האסורים גלה דעתו להמיר דתו שנתיאש
להגאל (זה כוונתו בדבריו :מוסר עצמו לרחמי שמים ,כי במובן זה אמר על
עצמו בחיי יהודה :״נשענתי על רחמי שמים״ /מובא משואבע במ״ע Corr.
 )II 220אם לא יתנו לו אחיו בני ישראל סך הנצרך לגאולתו .אולי רמז גם
בדבריי" :אסור־מצוא חפ״ן לעשות דרכים" שהאסור רוצה להמיר.
'

•
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מסברה .ואני תמיד איחל לה׳ ימים על ימי מלך יוסיף בגילה וברכה ושמחה
רבה עד העולם.
וימציא־ כ׳ו מנחם השס״ד.
שחק מאזנים נחשב מתלמידיו קטן שבבלם הצעיד יהודה אריה
■
טמודינא.

קלב.
ממני לר׳ שמואל פאוגויני )1יצ״ו צלוחת של פלייטין )2שלום!
נשאל !שאלתי מאת הנעלה כמר׳ יוסף גרשני )3לשם טעכ״ת לתת
לו תופס שמיעת )4אשר חברתי בימי נעורי המתהלת קינה שמור)5
ואני בבר הדפסתי אותה זה מעט בספרי "מדבר יהודה" והוא חלק ראשון
מדיושי ,כי רבים היו דורשים אותה ממני ,ובראותי כי מעל׳ למעשה ידי
יכסוף אמרתי אקריבה לפניו כל הספר כי לעניותו )6לא יהא פרוש מ;
הציבור ואגב הדא יצפנו לקרות לעתות הפנאי איזה מהדרושים האלה כי
לכך נוצר לבוא לידי חכמי לב כמוהו הגם כי עד הנה לא יצאו מן העירה
ולא נראה מהם רק ארבעה או חמשה חוץ למדינה זו ואם גדולה עברה

 )xפאוגויני ,צ״ל סאנגויני ( ,Sanguigneלפי הרב שואבע זיל השב
הנכון באיטלקי הוא  ,Sanguinettoראה  )Corr. III 47 n. 2שב עיר
או שם שוק בחטא (מח״א  ,58הערה  .)4ר׳ שמואל סאנגויני דר במודינא,
ראה אודותיו המזכיר  .XIX 104ראה סי׳ קג״ח — .1 ,דיואן  :119ברוך
עמינדב מפורלי עם אשת חן מרת חנה בת הנשא והנעלה כמ״ר שמואל
סאנגויני; שם  :401למשוש התן על כלה  . . .במי עובדיה בבט׳ מצליח
הלוי ז״ל וט׳ נחמה בת כט׳ שמעון סאנגריני.
 )2משנה כלים •ל׳ ד׳ ובהרבה מקומות.
 )3המשה גרשני ( )Orassiniנודעים מן המצבות הנדפסות בל״א (מפתה
 )106אבל יוסף גרשני אין ביניהם .בדיואן  247נמצא כט׳ יוסף גרש ו ן,
אבל גרשיני לחוד וגרשון להוד( Moisé Orassini .נפטר שנ״ג ,ל״א )86
היה אחד מן שלשה האנשים אשר קנו בשנת של״ח שרה אהד לבית הקברות
בויניציאה ( ,Nuova Antológia XXVIII 497ראה סי' ע״ד ).1
 )4תופס ש מ י ע ת ,צ״ל שמינית ( )Ocíettוהיא שירה משמונה שורות,
בספרו מדבר יהודה פ׳ ע״ב אמר המחבר" :רצתה נפשי לתעלות פה ובו׳ למנצח
על השמינית-אשר חברתי בנעורי [בהיותו בן י״ג שנים] ובו׳ בפטירת ר׳
משה בסולהימלרוקא ז״ל" .בראש הספר גלות יהודה (הוצאה ב* פאדווה שנת ת )
נמצא שיר מתלמיד המחבר יצחק פאדוואנו (ראה סי׳ קפ״ב )8 ,המתחיל
שמינית מזמור לתודה ,על יופי הבור גלות יהודה (ראה צד  ,36הערה ♦)2
 )5היא הקינה הנקראת בין בעברית בין באיטלקית.
•
 )6כלומר לעניות הספר.
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מעכ״ת כי שמעה את אשר מצאתי חן בעיניו מאשר יצקתי מים על ידו,
ואני לא יכולתי למאן לה מפני העבודה אשר לי אל הקצין גבירה וגבירי
יצ״ו בלימוד בניו .והנה שאלתה ובקשתה אחר אשר ישבה ימים רבים שמה
פאדווה גם׳ היא גם אחיה ,ועתה הגיע עת דודים להכניס לחופה את בתה
ש״ת ותשש כוחה כנקבה )1באשר היא באלמנות היות מתרפקת על נדיבי
עם לסעדה ולתמכה ובפרט מה ק"נ )2שמה אשר ע״ז כתבו ג״כ זולתי אל
יחידי הקהלה מן הראשים ויעלה תחנוניה גם לפני הדר גאון עוז מעכ״ת
לסייע במצוד .ברוח פיו ותפארת עוזו להשתדל עם הראשים הנ״ל אשר
ביניהם לדעתי כהר״ר גרשון אזולה )3יצ״ו כ״ץ והנעלה כ' שמעון לוריאה)4
ואחרים יזרזו לקבץ בעדה היותר שאפשר בכל אופן מועיל למוהר הבתולה
הנ״ל ,והנה נא ידעתי כי כן נפש מעכ״ת מאליה משתוקקת לכל דבר
שבקדושה ומה גם בהצטרף לזה בקשתי אשר עם היותי צעיר ונבזה ,אבית
אהבה מעכ״ת תסובבני ותחשבני עד כי כבר הבטחתיה כי לא תבוש

 )1ברכות לב. )2מ ה ק " י ,אולי ר״ת מהקופות נדבות.
 )3קי״ח.1 ,
  )4ר׳ שמעון המכונה זימלן לוריאה (דיואן  )414היה אהד פרנסי הקהלבפאדווה ,כי בשנת שב״ב כאשר גזרה המלכות ליסד ניטו ( )Ghettoבעיר
הנ״ל באו בשם הקהל בראשונה שבעה ואח״ב שלשה אנשים לשאת ולתת עם
המלכות ואחד מהם היה לוריאה (Osimo, Narrazione della strage
•

compito nel 1547 contro gli Ébrei d’ Asolo etc., Casale
Monferrato 1875, p. 48; Ciscato, gli Ébrei in Padova
 )Padova 1901, p ,1800 — 1300. 83—86ופעם אהת נקרא נם
( Simon Mantovanבספר הנ״ל  )253על היותו ממנטובה ,אבל כבר בשנת
של״ט דר בויניציאה כי באותה שנה באו עבדי מושל העיר לחפש בבית סחורתו
אחד בגדי משי וכיוצא באלה אשר המשא ומתן בכם היה אסור ליהודים (שם .)114
מבניו נזכר אחד בדיואן המחבת סי׳  :341בריטראטו [צורת] הרופא כהה־-׳ר
דוד חיים ל וריאה מפאדוואה (בל׳ אימי) ,סי׳  :399ביום טובה . . .
ולהאלוף הרופא הנעלה כמה״ר דוד חיים לוריא יצ״ו בהולד לו את שמעון בנו
יום מילתו ו׳ אלול שצ״ו (ראה גם תג״י  ,80סי׳ כ״ה) ,בנו השני היה יחיאל
חיים (תג״י  ,202סי׳ קצ״ד) .החכם עפשטיין לא הזכיר שמעון הנ״ל בספרו
משפחת לוריא (ווין תייס״א) ואולי איננו• ממשפחה זאת .לוריא היה לו עסק עם
הרב ארקוולטי ,אבל תוך העני] איננו ברור (סי׳ קס״ג ,קס״ד ,קס״ו) .שלמה לוריאה
הנזכר סי׳ קמ״ג וקמ״ד בא מא״י ולא היה איטלקי .שמעון לוריאה נפטר כ״ו
אדר שפ״ד (דיואן .)414
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ונפשי חשקה לדעת זאת ואמרתי אשנה פרק זד ,ואחלה פניו לזכרני)1
באחד מדבריו אבני שהם ואבני טלואים למלאות תשוקתי להשמיעני ששון
ושמחה באהליכם ובריאות והשקט ואז תגלנה עצמותי ולבבי יבין ושב ורפא
לי ואשים מלתי לד ,להצליחו ולהטיבו ואצא בפקידת שלום לכל ב״ב
ולהנקודה בתוך המרכז )2אשק ידיו ואו״ש.
ויניציאה ם ,את והב בסופה )3משרתו לחיה וחתנו לעתיד.

ק~♦

■ .
אברהם מאוסימו )4לאחיו.

האח האח שלום ! נקה לא אנקיך טשמועתך הזאת השטעתני מלשמור
בשביל זה ברית .אחים ולכתוב לי כאשר דברת לאטר כי אין הפתח כדי
להתיר הנדר אינו מותר ואינו מופר יען אם חטאתי ושמרתני ,ולאגרותיך
לא הייתי בעל תשובה באותו פרק ובאותה גישה )5אשר הגשת איתן לי,
רק הזמן מנעני מבוא בתמים לפקדך לבקרים לרגעים הראוים■ ועול הלימוד
אשר בשביעות מטות אומר סלה [?] יש לנו באלפטי הגדול ,ואתה
רחום סלה נא ואל תמוש מזה לבשריני תמיד שלומך ושקידתך בלימודים
כי לי אין שמחה אלא בבשר לי בשורה כזו ואנכי אמוני ביתנו בעת
הזאת אודיעך כי הורינו ואחינו ואחיותנו כלם בריאים ושקטים ישליו אוהלים
ועומדת בטוחות בחסדי אל.

קלא♦

.

ממני לחגאון הרמ״ע יצ״ו .)6המאור הגדול ■לממשלת היום שלום!

בי אדוני .האשה הנצבת בכית הקצין כמו״ה מנשה שמחה יצ״ו היא
מרת ספיראנצה עזובה ועצובה הלתה פני להיות לה למלאך מליץ אל
 )xל ז כר נ י ,אולי צ״ל לזכיני.
" )2הנקודה בתוך המרכז׳ ,היא בודאי בת המקבל המאורשד .לכותב כי
■הוא קורא את עצמו "חתנו לעתיד" וגם "את והב בסופה" מורה אל אהבה
בסופה .כנראה כתב ריא״מ אגרת זו בעד איש אחי ולא בעד עצמו.
 )3פר׳ הקת (במדבר כ׳יא י״ד).
 )4בדיואן  226נמצא :כתבתי להח״ר אברהם מ א וסרבו ,כיור בעיני
שיש כאן טעות סופר או טעות הדפוס וצ״ל מאוסימו או מויטרבו .ע״פ אגרתנו
■ההגהה הראשונה יותר קרובה .שס  366נמצא עור :על מ״ס ד.הכ׳ מרדכי
מאוסימו ועל בנו הבחור יצחק.
 )5ב א ותה ג י ש ה ,ר״ל לא החזיר התשובה עם אותו שליח אשר
.
•
ג
•הביא את הכתב.
 )6ראה ו׳  .1מאגרתנו יוצא שהרמ״ע דר בשנת שס״ד בפאדווה.
י
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✓

.

■

קכח.

• .

.

בגי עליון כלבם אנשי אמת היושבים תחת מלבות מעלת השריה
יר״ה אשר בטירה פי רמה )1שלום וברכה בקרב הארץ!
יחדיו נגשו אז ידברו לפנינו האנשים האלה שואלים הם כמריה דור
מרקמאה )2כמו ממונה מטירה פירמה ועמו האלוף גרשון אזולה )3וכ״מ משה
בר בערטן כהן יצ״ו וכ״ט שלמה גדליה בבמ״ר יהודה רומני] )4וזולתם רבים
וספרו לגו כמה מבוכות ובלבולים שייכים ומתיחסים לדרי טירה פירמה
להקכץ עמים יחדיו להבין ולהשכיל לתקן ולעשות סייג לכל צרה שלא
תבא ודו לכן לבקשתם הראויה וההגונה הנה אנחנו גוזרים על בל בעל
הכית מהגרים בכל עיר וכפר מהמלכות הזה ירייה בטירה פירמה אשר אליהם
יבוא כתבנו זה בגזירת עי ר ין ונחש הנושך )6לבוא להמצא פה ויניציאה
ליום ט״ו חשון שס״ח זה הע״ל לעשות וער וקבוץ כללי ביניהם על כל
הצריך לתועלת בלם ,ואשר לא יבא או לא ישלה כגיל אם לא לאינם
ניכר מלבר אשר יפול ברשת הגזירה הנ״ל ,כל אשר יסכימו חבריו עלי'
אשר י ימצאו פה יהא מעושה ויחריב גם היא לקיים ולהיות משועבד על בל
אשר יגזרו ויסכימו ,והנותן כתבנו י זה לידי בל אחר מהם יהא נאמן בביתם
־ להעיד כאשר יצטרך על נתינתנו והשומע ישכין־ לבטח ו ייטיב לו ,ודי
 I׳-
י ־
ידבר על עטו ואל חסידיו ברכה ושלום.
,

• ־*

*• *

•

•

*

•

:

״

״

"

קכט.
חכם חרשים שלום !
ידי־ לא שפכו את הדיו הזה לשחר פני מעכ״ת ולשאול בשלומו היום
לבר כי גם קודם לבן שמתי שחור על גבי הלבן )6זכר לקרבן הראוי להקריב
לו בדרישת ■טובתו ,ועשיתי אגרת והפקדתיה בדברים ופרעון ■ לציר נאמן
לדעתי ,אבל עיני לא ראו מענה סכות בענן לך מעכור מלמעלה ולמטה
תשובה )7והודעת טוב מצבם כלכם אשר לא שמעתי מטנו ומה אעשה
-״.די

"’י*

•־

.

״

’

’’

*י

־’*

י

י

*-

י

“

 )xתחת פ ירא ה הגהתי בבל מקום פירמה בי טיררי .פירמה היא
 terra fermaהיבשה אשר תחת• ממשלת העיר ויניציאה די ת*א בימא.
מרקריאה ,ראה ז.. 1 /
 )2מ רקמאה ,צ״ל
,
לה,
 )8ראה קי״ח.1 ,
׳־־
היה שם משפחה מפוארד /,אמנם הנ״ל לא מצאתי בשום מקום.
;
 )4רומנין
בבית רומנק״אחד היה מרדכי בן המחבר מלמד• תינוקות בשנת שם״ט ,רומנין
הנ״ל דר בעיר קטנה הנקראת ( Vitoח״י• .)Corr. II 20 ,
 )5ר״ל בגזירת נה״ש (נדוי חרם שמתא).
־׳ •
'
•־-
 )6ר״ל דיו שחור על גבי נייר לבן.
ד) •כלומר מעבור על הנייר מלמעלה 1עד למטה לבתוב תשובה.
F

«

*
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