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מאלה [לא] חפצתי להטפל בכיוצא ומה גם עתה כי זקנתי ושבתי ולא
עמד שעתי [טעמי?] בי ורוחי נמר .הן זהב אשר מצאתי בפי הכתבים)1
■ישוב אליו טמון בזאת ,ומה אעשה ולא אוכל להפיק רצינו אם יחנני ח׳
בכחי לעשות נחת רוח לפניו בטח לא אחסר כי אהבתי את אדוני וה׳
‘־ יכתוב אותו כספר החיים.
פירארה ז׳ תשרי שס״ו מעתיר בשלומו .אבטליון טטדינאה.

י

קכו.

?? בחסד עליון בל ימוט עברנו יום אתמול יום התענית בלי יגון
ואנחה 1רבה ,כי לא היה חום גדול ועצום רק, ,קורת רוח היום .,ואם ככה יהיה
אחיו האחר ת״ב הבא לקל־ש )2נוכל להתרצות ולהתפייס.
ובאמת תמיר
.
י הנסיון הוכיח כי 1ה ,מרחם על עטו ישראל ולא יחפוץ במותם ובאבוד גיפם
Iכי די לו באשר יזכרו את רעתם אולי ישובו לו ולא יסגפו עצמם יותר
מן הראוי .כי בניו המה ,וע־כ אם היות שני הצומות האלה כחום ימי השנה
•
.לעולם מקיר עלינו היום ישתבח שמו .והוא יכוננך וירחם עלינו ואשק יד
כבודך ואו״ש.
ויניציאה ם׳ ויכפר על בנ״י )3השס״ז.
ו
\ I

♦TDp
?? ביום אתמול כי עבר השמים התקדרו בעבים ויהי גשם שוטף
■
על הארץ ועוד מעט והשמש זרחה .ונראתה הקשת בענן ברכנו עליה כדין,
ושאלנו את פי מלמדנו יאם הוא אות על אשר נשבע ה׳ טבלתי הביא
עוד מבול לשחת .ואם נאמין שהתחיל זה רק אחר הטבול לבד ולא נראה
קודם ,והשיב לנו כי גם טרם המבול היה כי הוא דבר יחייבהו הטבע אבל
לקחו ה׳ מאז לאות על רחמיו וזשה״כ את קשתי נתתי וגו׳ מה שכבר
 • .נתתי מעתה יהיה לאות.
)

אם נשמע עוד איזה חידוש בבית מדרשנו אז נודיעני ,ובכרוע לפניו
אצא ואו״ש .ויניציאה פ' כי ברוך הוא )4השס״ז.
 )xכן היה המנהג־ משנים קדמוניות לשלם בעד ד,פשק• .
 )2לקל" ש ,אולי צ״ל לקללה ע״פ דברי חכמינו.דל• דבאב ריע מזליה
־
. .׳
:
־  .־ .
דישראל (תענית כ״ט ע״א).
 .י־ ־
־
’
 )8פר׳ פנחס (במדבר כ״ה י״ג) .־ : .
־
•
..
 )4פר׳ בלק (במדבר כ״ב י״ב).
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כבו׳ כרצונו ואסרתי עליו ההעתק בפרט וכן נדר לי ,ולכן אל ישלח ידו
בם ,ואם העתיק מהם אפילו אות אחת ישרף ,ונא לכל ישוה מעכ״ת לשארו
כמ״ר יוסף מורטירה )1אשר עשה כך לפסטוראל שלי ,)2ופה פירארה
ראיתיה• כי גזלת העני בביתי ועדיין לא יצא נקי מנח״ש זולתי ,כי אם
לקחני הזמן מעירכם לא לקחני האלהים מעירו ,ואולם חי אני וימלא כבוד
ה' וכבוד תורתך בי תתרצה ותתפיים להשיבני טי היה זה כי חזקה שאין
יוצא מתחת חבר דבר בלתי מתוקן כמוך אדוני ,כי אם לא אראה תשובתו
בזה אדע בי מקרה בלתי טהור הוא ,לכן הבינינו מלכי ואדעה וימלא פי
תהלתך כאשר תמיד לשוני תהגה צדקת גדולתו וחכמתו אלקים יכוננהו
.
וירבהו עד עולם סלה.

קכה.

■

אל מוהר״ר אבטליון )3מרויגו בעד דודי מהר״ר אבטליון יצ״ו.
חכם לבב ואמיץ כח בתבונה שלום! אגרת כ״ת הן ירבים )4עתה
קבלתי ושאלתו באתני ,ואני עני וכואב 'נעצב ונצב על ערש דוי והנה
אדוני הלא זה אמר החכם :החולי זוקן מקרי אך הזדקן חולי טבעי)5
שתיהן ענו בי היום בטבע ומקרה ,ולא איכל בעת בזאת להסתכל אפילו
כאות קטנה שבספרים רק כאשר ישוב ה ,ורפא לי ואתחזק מעט על
משענתי אז אעביר עיני עליהם אם יהיה בי כח לראות מה ידברו האמנם
לא אבטח למעכ״ת לכתוב בנידון זה כי מימים הראשונים שהיו טיכים

*) קט״ו.2 ,
 )2 .פסטוראל הוא שיר איטלקי  Pastoralרחל ויעקב .במקום
שסגד ,וספר המחבר ספריו הזכיר גם את הפאפטוראל הזה (היי יהודה שהדפים
ישייר במבוא לסי בחינת הקבלה צד  .)XIIמכאן אגו רואים שהספרים אשר
נתן למשכון היו כתבי ידו.
 )3הוא הרב א בטליון ־ק וגסי לי אשר הפסיל את המקוה ביווינו
(ראה על עסק זה ה״א) ורבים הסכימו עמו והגדול שבכולם היה ר׳ אבטליון
ממודינא ולא »מ מ ד י נ א ה״ כאשר נמצא בחתי מת כתבנו (ל"ח( .)1 ,ראה תג״י ; 15
מח״א  16תחת  ; da Consigliאור החיים סי׳  .)8נפטר ערב חג הסכות שע״ז
(דיואן סי'  )267ונם שם נקרא אבטליון מרווינו ,ובן נזכר שס סי׳  78וסי׳ 208
(אחיו) יקותיאל בר שלמה מדורנו וסי׳  97מ׳־ק דולצי אם בני יקותיאל מרווינו
ובסי'  293שבתי בכמר ויטאלי מיוינה זצ״ל משרת בני הברת ת״ת בק׳ק ויניציאה.
 )4הן רבים ,צ״ל והכתבים כן מוכח מסוף האנרת ששם אמר אשד
מצאתי בפי הכתבים .פירוש הדבר הוא בי ה־ב קונסילי שלח לד׳ אבטליון
חוק מאגרתו כתבים רבים שקבל מאח־ים בענין המקוה ובתוך הכתבים היה
■ ~
»טמון זהב״.
 )5לא מצאתי מקור מאמר זה.
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המתנדבים בעם ברכו ה ,אשד הבין והזמין לכם היום מתנה טובה
מתנת בריא ולא כמתנות אחרות ,רק ליתן ולקבל ממתנה נהליאל ,יען כי
זוז ימים בא הלום מא״י חכם לב ואמיץ בה בעמלה של תורה סיני ועוקר
הרים כמו״ה נפתל־ אשכנזי שבע רצון העיון ומלא ברכת ה ,בדרש ,אך ים
זועף ותהום הטרדות יריש ולזבות הרכים [הוציא ?] לאור קצת מתעלומות בינתו
דרושים חדשים חרושים בדברי קדושים בספר ניתן אמרי שפר זה שמו אשר
קראו ,ואמנם להיותו מטופל בבנים ושפל ברך וביתו ריקם ומנהג מנהג
הצדיק הוא בשגעון ינהג לדכא תחת רגליו כל נתח טוב)1
ואיש חסיד ונתן הסיבה לשלוח הספר הנ״ל• על פני חוץ ע״י הח׳ הבבלי
הלז להוביל בידו אגירת כסף מדמי ממכריו להחיות נפשו נפשות ביתו.
ע״כ את המתנדבים בעם אנחנו מבקשים לקנות מהם׳ הנ״ל אמת קנו ואל
ץיזר ממנו ,והיה ערכו כרוחב לב נבון הקינה ,וכל המרבה תבוא עליו ברכה
כי אתם ידעתם שכר המטיל מלא־ בכיס של ת״ח וסחורתם נמכרת כראש
בש״כ כי טוב סחרו מסחר בסף והיה לכם למשמרת עד אור בוקר איר
הגנוז לצדיקים לעתיד לביא להגדיל שכרכם הרבה מאד עין לא ראתה וכר
ולהחיש ביאת גואלנו בטהרה בימינו אמן.

קכד.
■ למרה שמחה לוצאטו יצ״ו* — )2ולא הגיעה לידו.
אלמלא מקרא כתוב אל תצא לריב טהר ואשר חכמים יגידו הוי דן
את כל האדם ,והאדם דוק« ,לכף זכות ,כתבי הלז לא היה אפשר
לאומרו בלשון זה ,אמנם אחרי אשר ידעתי כי כן הגם כי באמת איני
יודע איככה אוכל למצוא כף זו של זבות ועל מה ועל מה מנעת טוב
מבעליו לבלתי תת העתק אחד מן הששה ספרים אשר לי משכון בידו
בעד שנים צ ק י נ י )8לאשר רצה לתת ממני ד׳ א נ ג א ר י כי א״כ הוא
הלא אצלת ממני ברכה ותצל מפי דבר אמת פרוסת לחם באשר כבר היה
בם כדי לקחת את שלו ולהותיר לי ספר וסיפור* ,)4ואנכי לא הטאת־ לך
להיות לי גרטא בנזיקין ואנכי אראה לקבץ השני צקיני ולאשר יובילס
בכתב של־ לכ״ה יתנם ,אך בין כך יזכור כי אמנה היו דברי שיקרא בם

■  )xמורכב מני פסוקים הללו מלכים ב׳ ט' כ׳; א־כה נ׳ ל״ד; יחזקאל
כ״ד ד׳ ור״ל הקב״ה מדקדק עם הצדיק כחוט השערה ,ורע לו ,אולי מוסב מלת
• ■
?.
י
הצדיק על השם ב״ה• .
 )2 .ראה ח״א וסי׳ קי״ט.
 )8צקי נ י ( ,)Zecchiniא נ גא ר י ( Ungheroוהוא דוקאטי הנרי)
מטבעות הן.
 )4ספר וסיפור (לשון נופל על לשון על מה שנמצא בספר יצירה
ספר ספר וספור) מטבעות קטנות הן.
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לדבר ולהשמר נגדם כי הטה בהבל פיהם ידברו ולא כן פעולתם
לשאת כאשר שטענו כי הפרש נפל בין טעכ״ת והמפוארים בני בילגרארו יצ״ו
הלוך הלכת בערכאותיהם אשר למשפט נקרבת ,כן ראינו להשכילך ולהוריך
כי לא זה הדרך המצווה עלינו בפ׳ אלה המשפטים אשר תשים לפניהם
ולא לפני וגו )1,והלא יש אלקים בישראל ונפשך יודעת מאד כל זה ,לכן
אם דין ודברים יש לך עם הקצינים הנ״ל בחרו לכם אנשים בדרך זבל״א
או לב״ד הקרוב יפסקו ביניכם ע״ם התורה וכדת משה וישראל ,עשה זאת
איפה ואל תשיב פני ריקם ,ויען ידעתי כי תעשה וגם תוכל נקצר בטילין,
צא ועשה כ; והי יהיה עמך.
ויניציאה ג׳ טבת השס״ג.

קבב.
שמעתי אומרים כי ביום א׳ או ביום ד ,מהשבוע הע״ל יעשו בתוך
המים צחוקות גדולות אשר לא נראו בהם מימים רבים ,וגם מאת היהודים
קבלו ג״כ מעות לא מעט כי גם הם יהגו בחוש הראות ,וגם כי צר לי על
עשותם כל זה בימים האלו אשר בין המצרים כי בם חובה עלינו להיות
מצר ודואג על חרבן בית קדשנו והעיר אשר נראה בה די ,עכ״ז יהי רצון
טלפני כבודו להודיעני מתי יהיה זאת ,ולטציא גם לי מקום שמה למען
אוכל לבוא לראות גם אני כי כל דבר חדש נכסף .ואני תמיד איחל לעת
הנחמה ולהצלחת כבודך.
מקום )2השס"ז.
*
פי והנה המקום

■

קכג.
בעד חח' ר ,נפתלי אשכנזי למכור ספריו אמרי שפר.)3
יציץ ויטרח ישראל נושע בה׳ אחינו שבכל עיר ועיר בישועה ונחמה
ופרנסה ושלום!
בני בלנראדו .קלונימום בלנראדו היה לו בית המדרש בביתו וריא״ט היד ,אחד
מן בני ההברה ודרש שם הרבה .פעמים כמו שמספר בספרו מדבר יהודה.
מבני בלנראדו נדבר בסי׳ קמ״ח.
•
!) עיין רש״י במקומו.
•
 )2מטות (במדבר ל״ב אי).
 )3ר׳ נפתלי בר׳ יוסף אשכנזי בא מצפת לויניציאה והדפיס שם ספרו
בשנת שס״א "והיה מבני ישיבתנו בעוד עמד פה ויניציאה ,עלה לאל ניסן
השס״ב״ (בהספד ריא״ט ,מדבר יהודה דף ע׳יח ע״א) .נם בספר אמרי שפר נמצא
יסיר מריא״ט לשבח המחבר.
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«

והפרס פרס וחצי )1מה שהיה כבר בויניציאה אמנם ההוצאה קלה כולה
כלא חשיבא לגבי דידה שם ,עד כי אין מהסור ואין מותר ,אין נכסים
ואי; דאגה ,אין טרההואין צרה ,וחי בהם אמרה תורה די לעבד העובד במלאכת
ד׳ להיות כרבו ,כי כבר התענו כי לא יעשרו )2וכי הקרה ד' אלהיך לפני
היקר כ״ט עוזיאל בכ״ט משה )3בתוך הבאים היום שבת קודש בהיותי יושב
ודורש בהכנסת הנדולה פה ונתן לי שלום מצדק )4אלף ורבבה ,חי נפשך
אדוני המלך אם ידעתי שמחה בלבי מעת וזמן הרבה ,אבל לא לשקר
שמרתי זכרונו בדעתי אם גם הוא לא שכחני ואחר אשר הבטהני להביא
אגרתי ליד מעכ״ת הנה באתי בשתי שורות החצונות שהן עליונות אשר
בקוצר ספיתי לו מצבי למען תחלף את משכורתי לבשרני ג״כ איכה תרעה
איכה תרביץ ושלום הבנים בניך וכל דבר ותפקדני לבקרים ולרגעים בשלומך
כי נעים .עוד זאת אודיע לאדוני כי זה שתי שנים הדפסתי הלק אחד
מדרשותי אשר דרשתי ברבים בויניציאה יהיו כמו ק׳ דפים ,ועין ראתה
אותו ותאשרהו .יודיעני כ״ה אם בא מהם בגלילות ההם ואם אשלח לך
ארבעים או חמישים אם ימכרו שם ואיך אוכל לשלהם ,או לפחות אחד
למענו תהגה בו כי ידעתי כי יגל לבך בפרי למוד »מדבר יהודה" אוהבך
ויעלה זכרוני לפניך ותנחמני באטיתך ולפניך אשתחוה ואו״ש.
פיראו־ה י״ד כסליו )5. . .

קכא.
'
למלמד )6נכבדות מדובר בו שלום!
כמוני כמוך ידעת משכיל נעים כמה ו כמה מוטל על כל לומד תורה
ותומכיה מאושר להתרחק מן הכיעור והדומה לו ומדבר המביא המון העם

מ״ק הקצין הגביר כד»,ר יוסף (לבית) זלמן (י׳ט אב שס״ו) ,שם : 185
עליו (מלכהנות צדקו ובו' ,אל יוחנן נהם ובו' הי ים ואברהם
בלי נוצה) ,שם  : 186קינה על אלמנתו ריינה [=םלכה] נפטרה שיע.
יהודה מזביר שמלבד מזונות בל ביתו קבל לשברו שתי מאות וששים
■
.
■
לשנה,.
,
*) כנראה ר״ל כי שמרו דק הצי מה שהיה בויניאה.
 )2פסחים ני ע"ב אמר ריב״ל כייד תעניות ישבו אכה" :על כותבי
שלא יתעשרו.
.
 )3לא נודע לי ממקום אהר.
.
.
 )4מצדק ,צ"ל מצדך.
 )5ספרו מדבר יהודה נדפס שמ״ב ,לפ״ז כתב אגרת זו י בשנת שמ״ה,
כן יוצא נם מדבריו" :וזה לי שני הדשים אנכי יושב פה עם האשד .והילדים'
בי סוף שסייד בא לפירארא ומקץ הדש -ימים הביא שמה אשתו ובניו (היי יהודה).
 )sהשם נמחק ,מהמשך האנית יוצא שהאיש ההוא היה מלמד בבית

קינד.
עופות
בהיי
שקודי
..
■
סתו״ט
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כבודך בקומידיאה אספיק הפעם ,וישלומות לזקנים ולהכבודה דודתי
ודודי כמר׳ יוחנן ולאחי זבולון אשק ידי כבודך ואומר שלום.
פירארה פ׳ אז ישיר משה )1באינטרמידיאה )2חשס״ה.

קיט.
-

ממני להרש״ל.)3
כי יבא אליו כ״מ יהודה קאנריטי )4או איש כמוהו לדרוש ולבקש
איה אחד מן הספרים החמה אשר לי בידו ,יחונני ויברכני להאיר פניו אתם
ולהראותם להם ,אמנם לא תזוז ידם מתחת ידו שלא ימושו מביתו להוציאם
החוצה ,ולא באופן שלא [?] יוכל שום אחד להעתיק מהם דבר ואפילו
אות אחת ,כי הוא ירע יצרם וטבעם העלולים להזיק בכיוצא בזה ,אך
למעני יעשה בכל אשר יזדמן להטריח על עצמו לשהות אצלם עד
יבינו ויראו בם על מנת לקנותם וכאשד יסודר אה״כ ממני יבוא ליד מעכ״ת
את שלו ולי ייתר ספר או סיפור ,)5ולכמ״ר יהודה הנ״ל אל יראה ושלום.

קכ.
ממני לר׳ גרשון כהן מקולונייא )6לקראקה .שורש פורה ראש מר
־.
*
דרור חמש מאות שלום !
מים רבים אשר שטפוני נחלה עבר על נפשי במצוקות עמוקות חזקות
ומכות מבוכות מאז נפרדנו איש מרעהו ,לא יוכלו לכבות את האהבה מראש
מקדם נסוכה בינינו אשר מעולם לא זזה שכונתה מכותלי לבבי ,והמוציא
מרשות לרשות הייב רשע הזמן הבוגד טלטלני והוציאני מר״ה לרשות
היחיד מעבודת קודש קהל ויניציאה לבית יחיד בדורו הכי נכבד בעיר
פירארה להרביץ תורה ,וזה לי שני חדשים אנכי יושב פה עם האשה
והילדים אשר חנן אלהים אותי ,שלשה המה הזכרים ושתי בנות ,השבר)7
 )xבשלה (שמות ט״ו א׳).
 )2באינטרס ידי א ה  .intermedioר״ל הפרט השב״ד .כתיב בין שני
חצאי עגולה ( ) ,כן פתר הרב לוצאטו מויניציאה.
 )3הרב שמחה לוצאטו (ראה ח״א) .הספרים אשר מדבר מהם הם ספרי
המחבר בכתב ידו והיו במשכון בידי הרש״ל (ראה סי' קכ״ד; קנ״ד.)7 ,
 )4בדיואן סי׳  278נמצאה מצבת קברתו בזה׳יל :במ׳ יהודה (בן התפא
הר׳ ברזילי) קנארוטי אהובי ז״ל (מת י״ח אייר שע״ח) ובסי'  :269מ״ק טית
דיאנה (אשת ר׳ ברזילי הרופא) קנארוטי.
 )5ראה סי׳ קב״ד ,הערה .3
 )6ראה מ״א.1 ,
 )7השבר ,אולי ר״ל שמקבל •מזונותיו (הש*ר) מן בעל הבית אשר
עומד ברשותו ,או צ״ל השבר .האיש הנ״ל היה ר׳ ־יוסף זלמן .דיואן  :184על
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,
לזקני

לי•
■
חמי .)1זקני חביבי

,
,
הנעלה שלום.

בני יצהק יציו
נכספה וגם כלתה נפשי להראות את פני כבודך בשתי שידות ,עד
אשר יזכני ד־ לכתוב אלו העשרה מאמרות אשר בם אפקוד אותו לשלום
ומי יתן ואוכל להגיד לו מורשי לבכי אשר הם תמיד עטי יומם ולילה לא
אחשה לזכרו אותו ואת זקנתי תמ״א וכל בני הבית שויתים לנגדי תמיד
ואהבתם בל אשכח לנצח ,הלא ידע ושמע כ״ה כי על משמרתי אתיצב
עם חייט במתניו ללמוד מלאכת התפירה ,ובערב אני בא ללמוד תורה
ולכתוב עד שהלילה לי למשמר והיום למלאכתי ואוחז אני בזה וגם בזה,
ועתה אני לומד הלכות תפילין כי בא עת לשימם פאר על ראשי ,ואמצא
חן בעיני כבודך לשלוח לי זוג אחד מהם כי פה הם יקרים מאד ,ואדוני
אבי ישלם דמי ממכרם ולזכות יהיה לך ג״כ.
אנחנו כלנו בריאים ושקטים ודל ואולם אחי מרדכי עדיין לא שקט
מהשילשול והוא חלש מאד וכמוהו כמוני וכלנו משתחוים לכבודך ולרודי
וזכרוננו לא ימיש מאתכם והיו ברכה.
פירארה ם׳ כי אותו אהב אביהם )2השס״ה.
ליד זקן נשוא פנים ,ישמרהו שוכן מעונים ,כמרי יצחק שמחה
זקני יצ״ו.

קיח.

.

בני מרדכי [יצחק ?] לגיסי משה .דודי הנעלה שלום.
תשובתו מנשיאי אזולה )34שמענו ותגל נפשנו בשלומו וטובת מחנכם
כן יהיה תמיד וירבה ויגדל ,אמרתי בלבי לבשר לאדוני כי כלנו פה החיים
והשלום ובריאים ת״ל כלנו יחד־ גם אחי מרדכי קם והתהלך בחוץ זולת
כי הכוגאלל) אשר לו ישיטו רגליו חולות לא יוכל לצאת ולבוא כרצונו,
שמעתי מהמתנה אשר אטרת לשלוח לי מהם ויש לי רב דודי יהי לך
אשר לך ,ישלח •ה׳ רפואה למכתנו ,ולאפס הדוש ואשר ידעתי טרדות

 )1 .שם חמיו היה יצחק שמחה .דוד אשתו שמואל לבית שמחה נפטר
■
ראש הדש תמוז שע״א (דיואן .)279
 )2פרי וישב (בראשית ל״ז די)
 )3אזולה שם משפחה  .di Asoloנישון אזולה נזכר בסי' קכ״ח3 ,
וקל״א  ,4לד,רב שמואל ארקוולטי קרא מחותני ויש אנרת כ״י מהרב הנ״ל
לבנו ר׳ שמואל כהן (ראה מאמר הרב יארי במ"ע .)Corriere 111 15
בכי׳ קפ״ב מזכיר המחבר ליאון אזולה בין תלמידיו.
 )4בונאלו ,מלה אטלקית ,אולי .)Bläschen, hólyag) bogia
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הפעם כי כתבתי למעכ״ת שלשום במועצות ודעת דודי הגאי! המופלא טו״ה
אביגדור נרו ע״ד החלק המתיחד לי במעות מעמד  . . .ושמעתי כי קבלו
היהודים כבר יחידים רבים את חלקם ,ולי אני עבדך לא בא דבר טמעכ״ת
למנוחה להודיעני מה נהיה משפטי אם לטוב אם למוטב עם כי ימים רבים
עמדתי מצפה לראות מה ידבר בי ומה ישוב על אגרתי ,ועתה כי הקרה
ה׳ לפני המוביל הלז השם לדרך פעמיו לעיר משכן כבודו ,אמרתי אשיבה
יד• עוד אחת מעט לחלות פני מעכ״ת יחניני להשיבני דבר ע״ז כי ידעתי
רוח אלהים בקרבו לעשות צדקה ומשפט לכל עטו ומשגיח בתחתונים,
ולמען הגאון דודי הנ״ל יחיה )1לחן ולחסד .ואני תמיד איחל לשמוע משלום
הודו והוספתי על כל תהלותיו לפרוש כפי לאל להוסיף ימיו בטוב ובנעימים
ובנשיקות ימינו הנאדרים בקודש אצא בכריעה ואומר שלום.

קטז.
בני מרדכי יצ״ו לגיסו כט׳ משה יצ״ו.
דודי היקר והנעלה! את עורות גדיי העזים אשר שלחת ע״י כ״ט שם
טוב טילייא )2יצ״ו קבלתי ובמה אקדם אדוני אכף לפניו ? אלו פינו מלא
שירה ולשוני.רנה ,הנה כהמון דק בחלותי פני אל יתן לו משאלות לבו
ו־צליההו בכל דרכיו עד יוכל ליתן ויחזור ויתן ורוח נדיבה תסמכיהו עוד
■
’מים רבים.
אנכי תהלה לאל התחזקתי כמעט כבראשית ולולא הקור הגדול
השורה ונח עלי הייתי בריא אולם ,אולם הצנה רבה היא ,ונגדה נראה
להלחם באש ועצים ובגדים כפי כתנתי — ידעתי כי קרבו ימי הקו מ ידי א ה)3
ימלכם ,זכרו אותי לטובה ויודיעני נא כבודך ■מי מהנערים יכנס במקומי,
ובכן אקצר ואעלה בכריעה לפני הזקנים ופקודת שלומים להכבודה דודתי
ניתך תמ״א )45ולאדוני ולאחי זבולון- .
י
■ פירארה פ׳ לאיש חליפות שמלות )6השס״ה.

 )xהרב ציוידאל נפטר י״ח מרחשון השס״ב ,לפ״ז נכתבה אנרת זו קודם
זמן הנ״ל נם אם נקרא יהיה במקום יחיה מוכח כי הרב הנ״ל היד .עוד בחיים
■
י
■
חייתו בעת כתיבת האנרת.
 )2לא נודע ממקום אחר■ .
 )3הקימידיאה ( )commediaבעת ההיא השקה נפש בני ויניציאה
יהודים ואינם יהודים בטיאטראות (ראה ח״א).
 ’־
.
 )4ת מ ״ א (תברך מנשים אהל)1
■ ■
 )5פר" וינש (בראשית מ״ה כ״ז) ,רמז למתנת דודו.
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עד עתה )1וקותה נפשנו לה׳ כי יתן בלבו להשלים לטובה ולהציל מטות
האיש ,ואמנם עשינו הוצאה רבה עד הנה ,לא יאומן כי יסופר בשליחות
והוצאת מליצים וסופרים ,כי בדברים כיוצא באלה מן הצורך לתת
הכסף כאבנים ,ואנחנו מתי מספר וכלתה הפרוטה מ; הכים עד כי תש כהנו
ויראנו פן נצטרך ח"ו להניח העסק ועזבנו את האיש ומת—ע״כ ראינו
להפיל תחינתנו לפני מעלתכם אשר ידענו אגודה על ארץ יסדה להשכיל
אל דל על הכלל והפרט ולבקש מלפניכם למען ד׳ ולהשיב נפש משחת
ולהשבית בוז וקלון מכל היהודים עוברי דרך לתמוך בידנו מדמי הקודש
חברתכם או קהלכם כנראה בעין חמלתכם לעזור להוצאה זו עד אשר נוכל
לגמור במצוה זו אשר החילונו ואשר על גם שמכם תהי נקראה ,ולא נעמוד
על הפרק בעת אשר שברו אוהבי היהודים בעזרת ה׳ להשיג חפצם ,בתקותנו
כי לא תשיבו פנינו ריקם כי אין ג״ח ומצוה גדול מזה ,ולתשובת פעלכם
נצפה ,וה׳ יבטל מכל עמו גזירות קשות וחרפת עמו יסור.

קיד•

U

למהר״ר פנחס* )2לקראקה.
אבני נזר מתנוססת על אדמתו וראשו ,עוז ותורה ותפארת במקדשו
האלוף גביר אביר דגמיר וסביר שלום.
אמרתי אעלה ואגידה לאדוני כי אנכי בדרך נחני ד׳ פה ויניציאה
בלי פגע ומכשול שקט ושלום לה׳ ישולם חסד ותהלה לשמו כי נעים,
ואמנם בכל פנות שאני פונה ובכל המקום אשר אבוא שמה פתח פתוח
מצאתי בלבי תמיד מעורר את האהבה והעמדה הראויה לי נגד מעלתו על
כל אשר מצאתי חן בעיניו להכירני כי חנון ורחום הוא וכל הלילה תמיד
לו יחישון רעיוני מלתת כבוד לשמו ופי יספר צדקתו קצת שבחו של אדם
ולא כלו אפילו שלא בפניו ומה לי עוד צדקה כי אם להקריב עצמי ובשרי
וכל כחותי לפני מזבחו להיות לי לרצון לצוות עלי כאשר אוכל עם בי
הלא מצער ,בקידה והשתחוייה.
ויניציאה פ׳ אלה מסעי הש״ס,
מקטני משרתיו.
■

.

קמו.

להגאון הרמ״ע )8לשם כמ״ר יוסף טורטירה* )4יצ״ו.
מטה עוז מקל תפארה שלום! אל נא יחר בעיני אדוני ואיברה אך

)1
)2
•)
כאן והרב

ר״ל השיגו שנתן להם זמן ולא יצא הדין טבח אל הפעל.
ראה שי׳ ר״ו.1 ,
ראה סי' ו׳' .1
יוסף טורטירה ,הרב אביגדור ציוידאל היה דודו כמו
שטחה לוצאטו היה שארו (קב״ד .)4 ,ראה ק״ט.1 ,
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אך ההוצאה מרובה ,והמוציאים הם מועטים וכשל כחם ,כי כבר זה ימים
המה טריקים שקיהם בכספם בתת לו מזונות בבית הסוהר וכמה הוצאות
עשו גם שם גם פה ובמהלכים מזה ומזה ובדברים כיוצא באלה .ותפלה
וצדקה והוצאה מעבירין את רוע הגזירה .וע״ז בא לפניכם האיש היוצא
לקראתכם שמו אה )5עצמו ובשרו הוא של התפוש הנ״ל ויאמר :הנני
שלחוני ואלכה אל אחב״י באיטליה לדפוק על פתחי נדיבים כי רחמנים
הם ומשתתפים בצרות אחיהם אולי יהיה ה" אתנו וישלח עזרה מקדש
להציל את אחי ממות אגאלנו ואתם תשכנו לבטח ,ונאמר לו לך וד׳ יהיה
אתך ועתה בבואו שעריכם היו נא קרובים לישועתו רחם תזכרו ומפרי
ידכם תנו עזר להצלה זו כי טצוה רבה היא ולא לבד כי תחשכו משחת
נפש איש יהודי כי גם כל הקהל ההוא וכל הנקרא בשם ישראל תצילו
מהיות שחוק לכל העמים נגינתם וחרפתם ,ובידו נתנה פנקס בדפים מסומנים
עליו תכתבו נדבת ידכם אשר תתנו לו ,ובכל המקום אשר יזכור צער זה
בואו אליו וברכהו ,כי הלא תטיבו שאת מאת הי אלקינו שכר חרף מתנותיכם
בפול ומכופל אחר אלף תשיגו רבבה כצמח השדה תצמח לכם ארוכה
ומרפא לכל מחלה ,יוצא ויציץ ציץ לכם ברכה ותחלה וצמח דוד
מהר תצמח וקרנו תרום בישועתנו אמן.

קיר.
עוד בעד קיק מונטאניינה לחברת פדיון שבויים ע״ד היהודי שנתלה

אח״ב.
לרחם על פלטתינו

הבורתא

רודפי צדקה והסד הנועדים אל ד׳
קדישתא דפ״ש אשר בויניציאה שלום!
חשבנו למשפט כי לא נעלם מאת טעכ״ת את כל התלאה אשר מצאתנו
לנו צעירי הצאן בני ק״ק מונטאניינה ע״ד האיש יהודי תפוש בבית אסורים
בעירנו על אשר נתלוה עם גוי אחד נושא סך מעות והכהו והרנה פצעיו ואמרו
עליו בי בל זאת עשה לגזול ממנו ,וכבר יצא משפט מני טושל העיר
לתלותו ולהלין נבלתו על העץ בכובע אדום )1על ראשו בפרשת
דרבים ללעג ולקלס לנו ולכל היהודים ,ואנחנו קמנו ונתעודד לבטל גזירה
זו באמצעות מעלות הא גי ידיר )2יר״ה ,ומלבד פקוח נפש להסיר מעלינו
וטעל בל היהודים חרפה ומשיסה כזאת ולכל זמן ועת לכל חפץ השגנו
.
 )5שמו אח (שמ 1אח ?).
 C1בכובע אדום כדי שידעו כל עוברי דרך שהתלוי יהודי הוא.
האגיידיר /צ״ל ה א וגדור כאשר נמצא כמה פעמים בתשובת מהר "ם
)2
מפאדובה (תשובות הרמ״א סי׳ נ״א)  AvogadorבאיטלקיAvogadori di .
 Comuneנקראים עורכי הדין ,ראה עליהם ח״א.
v
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בצרה להוציא כל אביון משוע עני וגרע ,יושיעכם האל טבל צרה וצוקה
ותשתזבון מכל בישא ויסיש חייהון וישנא יוטיהון!
שה פזורה ישראל מה השה לקה באחר מאבריה כל גופו מרגיש כן
.
ישראל גוי אחד )1יתלכדו ולא יתפרדו בכל צרות אחר מהם גם לאחרים
צר ,ולכך נוצר ,והנה צעקת בני ישראל מק״ק מאנטאנייה כי רבה נשמעת
למרחוק ואנחתם כי כבדה מאד ,כי נלכד בסביבותיה איש יהודי אשר הגלה
עם הגולה מקדומונה )2כבואן מטאנטובה לפדואה עם גוי אחד שליח נושא
סך טעות ,ויהי בדרך בכפר סמוך למאנטאניינה הכה היהודי הכה ופצוע
את הגוי ואמרו כי כונתו היתה לשלול שלל ולבוז בז לגזול כספו והם
כתריהו [?] הרדיפ[ו]הו עד כי תפשוהו ויביא[ו]הו מונטאניינה בבית הכלא והמושל
■משם דן אותו למיתה וגזר לתלותו ולהלין נבלתו על העץ במקום אשר
שלח ידו להרוג להיות שם לחורב ביום ולקרח בלילה לעיני כל עובר ושב
לחרפה ולמשיסה ליעקב ולישראל לגדופים ,והנה מלבד הפקד היום נפש
אהת מישראל אשר אע״פ שהטא ייסורין נתחייב מיתה לא נתחייב ,ומה גם
קהל מונטאניינה נפשם מרה להם וכולם נאנחים כי יהיו חרפה לשכניהם
לעג וקלם הגוים זה דרכם עם היהודים איש אחד יחטא ועל כל העדה
'צא הקצף ,ואם ח״ו יתלו אותו כאשר עלה על רוח המושל ומקומו אל
ינח ושם יעמוד תהיה קללת אלהים תלוי כי על אם הדרך במסילה הוא
והמשל לשני אהים תאומים כל הרואה אומר וכוי )3ולכל העברים העוברים מכל
העברים ג״כ ללכת למנטאניינו [למנטווה] מפיאמונט מטילאן ומוריטי )4ומכל
צדיה לפאדוה ולויניציאה יבושו ויכלטו וכלן יהיו לבז ,ונוסף גם זה להבאיש את
את ריחנו הנודף ככר ,כמי שאכל שום אל כל העמים אשר אנחנו יושבים
בקרבם .ואמנם לא עמדו מנגד אנשי קהל טונטאניינה הנ״ל ובאו הנה
להתרעם על גבורת המושל ,לפני השרים יר״ה לבקש מלפניהם להשיב
אחור משפטו יען חשב להשחית נטה קו הדין מתוח ביותר ,וגם היום
משתדלים ע״ז וכה מבטחם להשיג רצונם על הדין ועל האמת כי שרי
המלכות מלכי חסד הם ועושים משפט וצדקה לכל ,ומאזני צדק בידם,

סכלתא יתרו מסכתא דבחדש פ״ב (מאיר איש שלום ש’ג ע״א)
)4
ובילקוט על התורה רמז רע׳ו וכהרבה מקופות (מאיר עץ שם).
 )2ם קד ומונה ,ציל מקרימונה ,הגירוש הזה היה בשנת שנ״ז
והמגורשים פגו למגטווה ובו׳ ולפדווה (.)J E IV 349; VII 8a
 )3סנה׳ ט״ז ע״ב :תניא אומר ר' מאיר משלו משל למה״ד לשני אחים
■תאומים בעיר אחת אחד מינוהו מלך ואחד יצא לליסטיות צוה המלך ותלאוהו
בל הרואה אותו אומר המלך תלוי צוד ,המלך והורידוהו (נם תום׳ שם פ״ט).
 )4ו ם ו ר י ט י ,צ״ל וטוירונא .שמות הערים הם Montagnana, :

.]Montova?], Piemont, Milano, Verona
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יום יום כמו חודש ימים בפירארה ומנטוה כי כמעט הסכמתי ליסע מן העיר
הזאת אני וביתי ללכת לדור בארץ צינטו )1אלא דהדרי כי מפני רצון
אוהבי ורעי וגבירי מפה אשר הפצירו בי לעמוד במקומי ,וזה שבתי המת
מעט .וזאת באתני אגרת כמע״ת דורשת הפנקס אשר נתן לידי באהבה,
יקבלנו בחבה יתירה ותודות אין קץ לו על אשר גמלתני טוב ומה אני
ומה חיי ,הנני לעבודתו הטהורה ,ד׳ יחנהו ויגדל כסאו מעל כל וחיים ושלום
; .
עד עולם.

קיב♦
׳את זה שלחתי ביום הפורים :הנני מוחל ושולח פת לחם הכל‘
־
ולהב א [?] נייר וקלף תמימות ושלימות שוורים ופרים טובים עם׳לחם ניי [?]
.
.
ושלום.
פי׳ על דרך איג״ו ו״י סקורצ״ו טיניר״י לאטוק״י.)2

קע♦
בעד היהודי אשר נתלה אח״כ במונטאניינה.)3
גפן אדרת אשר ענפיה ארזי אל ,שארית בני ישראל ,קהלות יעקב־•
רבים וכן שלימים הנפוצים בין העמים מגישי מנחה טהורה ,משגב לעתות־
שמ״ד (חיי יהודה) כי אם ר׳ משה הנזכר בסי׳ נ״ה ובסי׳ קמ״ב ולא ידעתי לכוונו.
יש לשער שחוא ר׳ משה באסולה אשר דר בויניציאה והלך משם לפני ש״כ•
לארק ישראל (כן כתב שטיינשניידעת מאנאטשריפט כרך  ,42צד  ,)40לפי
השערה יותר קרובה הוא ר׳ משה נויירה בן מהר״ר קפמן רב בויניציאה שנפטר
כ״א אדר שנת שס״ז (ל״א  .)138אמנם מסי׳ קמ״ב יוצא שרבי משה הנ״ל‘
חי עוד בשנת שס״ה בויניציאז * ,וע״כ הדבר מוטל בספק.
 )1בארק צ י נ ט ו  Centoהוא שם עיר ,בספרו חיי י ה ו ד ה
מספר כי בשנת שנ״ז היה בדעתו ליסי בית ספר בשותפות עם החכם Paciotto
 da Revereבצינטו אבל בין כך נהי • חברו (.)Corriere II, 156
 )2מאמר איטלקי Ego vi scorso tenere lattuga ,אבל לא
נתקררה דעתי ואחרי כתבי זאת שאלתי את פי החכם לוצאטו הרב המפואר־
בויגיציאה והשיב לי כי במקום ניי יש להגיה ויין ובמקום ושלום יש להניד .ושכר
ע״פ הכתוב מיכה ב׳ י״א :אטיף לך ליין ולשכר רעל המלות טי נירי ל א טי ק ד
כתב כי לפי דעתו הוראתןun vino grosso (senza aqua) del :

genere (qualità) leatico, chi e un vino prelibato conos ciuto anche nell’ antichitàר״ל יין בלתי מזוג ממין ענבים ידועים גם
בימים קדמונים ,ועוד לא נחה דעתי ואולי ימצא אחד הקוראים פירוש יותר נכון.
 )3בדיואן  99נמצאת מצבת קבורת. :חיים בר משה ז״ל נתלהבמונטאניי
(מבית לוי ,יום השבת שס״א)" ואין ספק כי הוא היהודי אשר כתב בעדו שני־
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הקדמה ודידיקאציאן לבקשת כ־מ זלמן בורדלן )1לפרה רפאל
'•
צ־וידאל!)2
מחשבות אדם ותחבלותיו יסבו בלכתן יעלו שטים ירדו תהומות ,גם
יצרי מעללי איש עצמו משערות ראשו ,ולבי עזבני זה כמה ימים כי דרך
אנשים לי ועולם כמנהגו וזה כל אדם עשוק בדם נפש אפפוני הבלי השוא
ועבוד אלהים לשקוד על ראשי שערים הטצויינים בהליכה אחר הבצע
נטשתי אלוף נעורי אתה אדוני־רם ונשא ,הר גבוה ותליל לא אשכח לנצח
ותורתך בתוך טעי ולבי יחיל בקרבי בתוחלת ממושכה תמיד לעשות אות
על התורה ועל העבודה למעכ״ת והן היום הקריבו כליות• ללבי מזמה תשמור
עלי לעשות כונים למלאכת השמים ירח למועדים סביב יודעים יתהלכון
למצוא חיש קל רגעי המולד יום השבת ויום החודש יפתח ,וכאשר הראתיהו
׳לעיני מאהבי המה רמוני לפצדיקי הרבים ואמרו לי כי איננו טעון גניזה
ויסיתוני לחוקק אותו בפתוחי חותם הדפום גלוי לכל העטים ,אז השיבותי
.אהוד פעלי עד הסבה הראשונה ,ולבי ראה כי הרבה חכמה ודעת אין בי
והמלאכה הזאת לא מרובה ,אם לא אמצא מגן וצנח להיות בעזרתי ואמצא
יחן בעיני אדוני רם ונשא ,כי הייתי מיוצקי מים על ידו מצעירי צאנו
ולקחה אזני שמץ דעת מנהו ובפרט בחשבון תקופות וטולדות הזה ,ואמרתי
אני כי טוב להסתיר עמלי זה בסתר כנפיך סלה והיה זה שלום לו ושלום
יעשה לי בשתים ,אחת היא כי בא האות והמופת כי מה שקנה עבד הוא
■יורה על רצונו לשרתו ולברך בשמו ,והשנית כי יראו כל עמי הארץ .כי
ישם אדם גדול בענקים נקרא עלי ,ויראו מגשת נוגשים אצים לחרף ולגדף
מערכות מעלי ידי אלה ,ועתה אגילה ואשטחה כאשר אדע אם יגיע ויראה
וירצה מאת הדרת כבודו יפרוש כנפיו יקחהו ,ולאלהים תכון תפלתי ומשאת
כפי להכין בחסד כסאו מהחכמה תעוז לחכם אורך יטים ישביעהו גם בנים
■לבניך יראהו וחיים ושלום עד העולם.

י

.

קיא♦

לטורי ר׳ משה )3יצ״ו ט״ו חשון השמח.
ינר מצוה ותורה אור שלום! הבלוני רגלי מרחוק •לגור ואהיה שעשועים

*) שם בורדלן לא נזכר כרשימת מורטארה ולא מצאתיו רק בדיואן
ם•'  : 65לזות וכוי הבחור הנחמה כמר מאיר בורדילאן ,ולא נראה שיהא שם
זה  Portaleoneהידוע ומונח בספק מי הוא המחבר שבקש הקדמה זו ומה
שם מפרו ,בודאי לא נדפם מעולם כי דרך המחבר להזכיר אם נדפם מעשה
•יעטו בשם אחר.
 )2אודות ר׳ רפאל ציוידאל דאה מי‘ ר״י—רי״ד ובפרט הערה  1למי׳ ר"•.
 )3אין ר׳ משה זה ר׳ משה כפולה מלרוקא כי זה מת בצפרו בשנת
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בעזרת ה' בבכורים ,להשיב כסף לבעליו והאמת יהיה לו קיום והעמדה ,כי
אם אהבת עולם אהבנו אתכם הנה המשפט לאלהים הוא אשר לא ישא
פנים לאוהבנו יותר ,גלוי וידוע לפנינו כי תהיינה אזניכם קשובות הפעם
ולא נכא לידי מדה זו כי מישרים יצא יושר ותאות צדיקים יתן ושלום.

-

;

קט.

■

.

בעד אברהם מורטירה אל בורגו.)1
הולך תמים ופועל צדק שלום! הנה זה בא לפנינו המעולה כט״ר
אברהם טורטירה יצ״ו מתרעם על כבודך על אשר הארכת לטעניתו בפרעון
אשר אתה חייב לו כי דחית אותו בקנה והראת את ידך החזקה בכתב
אשר בו הבטחת אותו ולא קיימת לשלם שטר חובך לסוף חודש סיטימר)2
והנה עבר חודש ויחל עד בוש ואיננו רואה את כל מאומה בידו כי לולא
התמהטהת כי עתה לא שב זה פעמים שלש בכל יום ויום עומד עלינו
לחלותינו לכתוב אל כבודך ע״ז ,ובכן להיות שאלתו הגונה באגרתנו זאת
מודיעים אנחנו לך כי תמהר לשלם לידו את אשר הוא נושה בך ובל
תאחר עוד ,ואם אולי דין ודברים יש לך עטו על חובו זה ,הילך זמן
עשרים יום מעת הגעת כתבנו לידך לבוא אלינו ולהגיש עצוטותיך ודברי
טענותיך לפגי המבוררים ,והיה בעבור כבודך הזמן הנ״ל וצרור הכסף לא
יקח בידו ויבוא ליד כ״מ אברהם הנ״ל וגם פניך לא יראו פה כאמור אז
יבריחנו הצדק והיושר לצוות עליך בכל כוחנו לעלות תיכף ומיד כל אשר
הוא תובע מטך בלי עיכוב .ועתה עשה למען שמך ,והראוי לאיש תם וישר
כי כן בטחנו בך עם החיים והשלום.
■ '
'
ויניציאה פי ומלכים מחלציך יצאו )3השס״ו.
 )1מטשפחד ,טפוארה ,הרב שאול מורטירד .חי בויניציאה קודם שנבחר
לרב באמסטרדם ,מדיואן של המחבר מוכח שדר בויניציאה עוד שאול טורטירה
אח־ כי בסי׳  240נמצאת מצבת קבורת מרת ריצלין אשת כמר שאול מורטירה
זציל ,והרב שאול מאמסטרדם לא נפטר בחיי ריא״ם כי ריא״ט נפטר ת״ה
ומורטירד ,ת’כ ( )CB. 7100ונם אחרים מבני מורטירה חיו בויניצאה בזמן
אשר אנחנו עומדים בו כנון יוסף מורטירה (למטה סי‘ קט״ו ,)2 ,אבל שם
אברהם לא מצאתי במקום אחר — .בורנו שם מקום ( )Borgoולא נזכר שם
מקבל האנרת.
 )2ם י ט י ט ר הוא חדש .settembre
 )3פי׳ וישלח (בראשית ל״ה י״א).
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עמך כי היית משגב לנו וברזל בברזל יחד מכוין את ישטועתנו ,)1אך טוב
וחסד תעשה עמנו אם באורך נראה אור מושכל אור מוחש גם מרחוק.
ובכל אשר תעלה בטעלות ישטח לבנו ותגל נפשנו היורשת שלומך
תמיד עם כל הנלוים אליך.
ויניציאה יום א' פ׳ רב לכם בני לוי )2השנ״ז.

קח♦

.

בעד האלוף אוטולינג יצ״ו אל בני קארטי )3יציו.

שבת אחים יחד אנשי שם המעולים כני קארמי שלום! פעמים
באהבה וחיבה יתירה כתבנו למעלתכם זה כמו שנה כמזכירים ומזהירים
וטצוים עליכם לצאת ידי חובתכם עם האלוף הותיק וכוי וחלינו פניכם בכל
לב אל• תתנו דמי לו בתוחלת ממושכה ע[ו]ד כי כן דבר דת ודין הוא
נוסף על אזהרות רבות שהזהירכם הגאון פרונציל נר״ו ע״ז ולא הועילו
חכמים בדבריהם כלום כי לא שמעתם עד כה לא לו ,ולא לנו כי האלוף
אוטולינג כתת רגליו עד קזאל טונפירא’ )4על פי תשובתכם על אשר
אמרתם כי שם תהיו נכונים להפיס דעתו בתשלומין ,גם כי התמהמה והכה
לו שם כ״ד חדשים ריקם שב ללכת כאשר בא ומאומה לא נשא בעמלו
כי לא באתם ולא שלחתם ולא מניה ולא מקצתיה ויצא חנם אין כסף ותהי
לו ההוצאה יתירה על השבח עם כל הדברים שהדרך ממעטת ,ועתה שב
ובא האלוף הנ״ל בבכי ותחנונים ידבר וטבקש למען נקום ונפרסם אתכם
באשר יאות בכל■ הגלילות איטלאני אולי אז יכנע לבבכם לבלתי עבור
עוד על מצות התורה שבכתב הטה השטרות אשר ברור טללו חומרות
חרטות אלה ושבועה ות״כ — )5אבל אנחנו קשינו עורף סרנו מרצינו אבל
נעתרנו לקולו גם בפעם הזאת כי כבור ביתכם נאוה בקודש עטרה לראשינו
ותמיד אותו הללנו כל היום לחדש דברינו כמקדם לפגים משהיד ועוד ידנו
נטויה בכתבנו זה להזהירכם אל תאחרו עוד מלשלם ולפרוע הובתכם להאלוף
הנ״ל תוך זמן שלש־ם יום אחרי בא לידכם אגרתנו זה כי עת לחננו כי
בא מועד ומועדים ,וזה מפח נפש מכלה פרוטה מן הכיס ואלו דברים שאדם
אוכל הקרן הקיימת לו .ואם חיו לא תשימו לב גם לאותיותינו אלה ,הלא
תדעו כי לא נוכל להתאפק עוד מלעשות קו הדין על מקומו ונקום ונתעודד
)4
מחדד את
)2
)3
)4
)5

תענית ב׳ ע״א :ברזל בברזל יחד (משלי כ׳ז י״ז) מה ברזל זר .אחד
חבירו אף שני ת’ח מחדדי; זה את זה בד,לבה.
פרי קרה (ט״ז זי) ,דיל רב לכם ר׳ יוסף ד,לוי.
ראה סי׳ עיו ; 1 ,ציד ,צ"ה ,ק׳ב ,ק״ח .אודות פרוונצאל ראה כ"ה 5
מקום מושב הנאון פרוונצאל.
ו ת" כ (תקיעת כף).
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