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לשוב לדור שם וקבעתי לי מקום בבית שארי הנשיא הצק ו ס )1יצ״ו בשכר
הנון והקיק מפה סבוני נם סבבוני לא נתנוני להתאמץ לעלות במרכבה
;ישובו לאסור אותי פה שנה אחת או שנתים ימים יאריך הסיפור בפרטות
איכה נהיה הדבר ומה אעשה והדת נתנה בעבדי ה׳ [?] ולעמול לרוח
נגד רצוני .ואתה עתה ברוך די אשר חננך ה׳ חירות על הלוחות השחרות
והבחרות אם נכספה נפשך לעיר ההוא שובה את שבותך אליה .ומה גם
כי תעלה רוח המושל עדיך עם כלתך הנעימה הממתנת עליך כארץ עיפה
למים כי כן היו דברי ימי הפסח אשר הייתי בויניציאה עם קרובך חמיך
יצ״ו המתרעם על רוחקך ,שמה תרעה ותרבץ בנאות דשא ואת צמח דוד
קרובך תצמיה וקרנו תרום בישועתך כי לך מקוה כל היום ולי תהיה קורת
רוח אחרי אשר מנעני הזמן לישב בקריה העליזה הזאת ישבו בה אוהבי
ורעי ומנגדי יעמדו ועל כלם אתה הוא ידידי ,עד אשר ינוח ד׳ גם ל'

ואשובה למקום מנוחתי.
אשתי והילדים חנן ה' לי הנם בריאים ושלמים חוץ ממעט גרב או
ילפת אשר על פני נופת הנערים וכלם אליך ישברו ושמך לא ימוש
מפיהם .הודיעני אם קבלת כתב בעד הר ,שטעון בן גמליאל מנארני הדר
בפיטאליאנו.)2
ושא ברכה מאת הי פירארה יום ו׳ ורגלו עלי אהבה )34למב״י השס״ו.
:

צב.
לגאון מוהר״ר בן ציון צרפתי*) יצ״ו .שר צבא קדש לי:
כאשר דמיתי כן היה טהאשכגזי ההוא אשר דבר לי טעכ״ת כי כבר
השתדלו ממוני הקהל יצ״ו והיו מוציאים אותו מבית הספר כאשר באו סיעה
של אחינו ואמרו כי בפיו מלא לאטר להתהפך אל נחם )5והוליכוהו אל
בית המומרים באופן כי בבוא עתה הבחור הלז לשאול מאתם סיוע מנעו
להוציאו משם ולא רצו שום אחד מבני הקהל להטפל בזה אפילו בדיבור
קל שוה פרוטה כי המירה סכנתא ולא נכון לעשות קטנה או גדולה בעסק
בזה וגם כי צעק ושוע שתם תפלתו ועתה חלה פני בכתב הלזה בא
להגיד אל מעכ״ת כי מצדו לא נמנע לעשות כל האפשרות ,וכן אני ...
כי שם פניו כחלמיש והפציר עד בוש ולא יכול לסבה הנזכרת— )6ואין מלה

)x
)2
)3
)4
)5

ה צ ק ו ס ,צ״ל ם א ל ט א ר ו כן יוצא לנו מאגרת צ״ג.
לא מצאתי שמו במקום אחר.
. .
■ .
׳
שיר השירים ב״ ה.
ראה אודות חייו חלק א׳ נזכר מי׳ ק״ם ,קס״ז.
נחם (או דתם?).

 )6אם שמעו הכומרים כי יהודי אחד גלה דעתו להמיר דתו
•
בעל כרחו אל בית המומרים בן היה המנהג בכל ארק איטאליא.
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מוכן בפירארה ובכל המקום אשר יהיה יממה מקומי לאלופי הותיק אדוני
האוטנלינג )1נר״ו אשר לרגליו )2אשתחוה ולמען אחיו יצ״ו או״ש ־וכן יגיד
לאדוני טוהר״ר אליעזר טג־צה )3יצ״ו בשמי שלום.
פירארה כיו יוני השס־ה.

צ.
לה״ר שלמה סולם )4יצ״ו ויניציאה .הן צדיק בארץ

ישולם שלום!

» קודת שלומים ממעל" קבלתי ויכר יהודה ויאמר צדקת ממני ,אבל
אעשה ואבי שבשמים גזר עלי להתראות רישיה דקרא בהתחלת פי׳ כ״ת
באורך ימים או מחטת מסודר ובלתי מסודר .האמנם יבטח עלי כי אגרתו
זאת תחא לי לקידושין לקבץ אותם על יד בכל הקודם שאוכל ואשלטה
״----- - r
. .
בתודות לו ,ובין כך י תרצה לקבל ממני תמוד זהב ושלום ואהבה.
החפץ ביקרו פירארה י״ז לולי השס״ה.

צא♦
,

י

לה״ח אברהם קאטיאו )5י״צו לרומה.

האיש אשר חפצתי ביקרו שלום .אגרתו מידך נגזרה ולא בא פה
המקום והוספתי יגין על יגוני בראותי כבודו מצטער על יציאתו טויניציאה
ותשוקתו אליה .ונשאתי ק״ו בעצמי מה אעשה אני הגבר אשר שם נולדתי
ושם נתגדלתי ושם ישבתי בסוד משחקים בעפר דק הליכות
עולם אל ת ק ר י )6ועוד מעט שבוע זו פורים עבר שטתי לדרך פעטי

 )1הוא ר ,נתן אוטולינג (ראה סי׳ ע״ז.)2 ,
*) ב״ם פ״ח ע״ב :וכי בערביים חשדתנו המשתחוים לאבק רגליהם.
ראה סי׳ קל׳ה.3 ,
 )4ממשפחה מפוארה בויניציאה ,שמעון סולם (נפטר שכרו) היה אבי
מרת שרה האשד .המהוללה ע״י שירותיה האיטלקיות (גרעטץ  ;X 146שואבע
 Corriere II 157, 160, 188—196ושם  159על יעקב סולם) .ריא״ם מזכירה
לשבח בהקדמת הבורו אסתר אשר כתב והעתיק לכבודה (תנ״י  .)330ונזכר עוד
משולם בר יצחק סולם (מח״א  ,)64אבל שלטה סולם לא מצאתי רק עוד פעם אחת
בדיואןשל המחבר פי׳  :284שיר למעלות לשלמה סלם ביום חתונתו עם מדת ריקה.
•
 )5פ־ה .1
 )6דבריו אינם ברורים ,מורכבים הם ממקרא מדרש ומשנה :לא ישבתי
בסוד משחקים ואעלז (ירמיה פדו י׳ז); תנא דבי אליהו כל השונה הלכות
מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליכות עולם לו אל תקרא הליכות
אלא הלכות (מגלה כחג); והוי מתאבד ,בעפר רגליהם (של ת״ח אבית א ,די).
אולי כונתו ששם שחק עם התנוקות בעפר ושם למד תורד.,
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הכתב אליו ואומר לא אי-צני בשעת כעסו ואמת-ן עד כי אפס קצף והיה
.
ביניהם שלום ואשיבה לו שלום.
ואשמע אהר• קול רעש גדול ועטך כמריני כהן כי ממשה ועד משה
מכאן ואילך מוסיף והולך ,ובאמת לא היה טוב בעיני ואשתאה אחריש
עתה כ* מדעת* כבר כלה זעם ושטף ועבר פן יחזיקני כ׳ת לשון מדברת
גדולות ולב רשעים כמעט מאשר חבה יתירה נודעת היתה מזה לזה ...
ונאמר לקיימה כשנולדה ,ואנכי לא אצתי להשיב לגדול ממג* בחכמה
ובמנין עתה הנה באתי לשאול בשלומו ועוד-יטים באים ואשיבה ידי ב מלי
דאורייתא דידהו ונימא ביה מלתא ובכן אספיק הפעם להשתהות לו ואומר
שלום נכון למועדי טצותיו .פירארה חי לוליו השס״ה.

•

־

פט.

לכ״ט ישראל קוניאן )12יצ״ו .הולך תמים ופועל צדק אוהב*
הגיעני עד
הלום) כתב מאת האלופים מויניציאה ע״ר ה ה סגרי אשר
2
מקדמת דנא בדברי עם
היה ידוע אצלי
כבודך ע״ז ולאשר כמעט! נטי’
,
.
!רגלי לבוא לדור בק׳ כאשר אדוני יודע ,וארא והנה הכתב המשוחד לי
דברים בעלמא אין בו כלל העולה לדבר למצוד .נגדם ,וג״ב המגילה עפה
בדפוס אשר לו כהויתו כי חפץ הייתי תענה ותאמר איזה דרך יחלק אור
שלום.

ומה יעשה בו ומאיזה עיר
הצבא וההנהגה וכיוצא בו
ולתמוך גם אם ירחק מהם
דכולי עלמא ידעי כי עסק
כל אחד אוסר לגפן עירו ומדינתו ויין חומשים ישתה בארצו ,ומה לנו
ולשירה הזאת לא ידעת* מקום זו אנה הוא אני לומד בטוח בקובי ולמה

ומדינה יוקחו הנערים ללמוד ומי בראש על
כן היו מתהלכים לבות בני האדם לעזור
המקום ,כי להלל ולשבח מצות ת״ת לא צריכא
תורתינו יין ישמח לבב אנוש ואיך אמר יאמרו

ך

אמסה בקוני[?] ,אין בכל זאת מחשבתו הקדומה אל המצוד .ולכבוד כאשר.
האמנתי ברור וידוע לו מכל אשר דברנו יחד בויניציאה כמה פעמים בהיותי
דורש קבוע פה בבה־כ הגדולה בכל יום ותיל מקשיבים לקולי תמיד כל
הק״ק .ואתמול ביום ש״ק הארכתי למענותי בדבר זה והעידותי בהם היום
על טוב הבונה והבחר המקום ויושר המעורר וחכמת התורה להאמר בצירוף
ד״ת ואמרי רז״ל אשר שמו בפי מן השמים .ואם ידעתי לו [לא] יועילו דברי
קבועים לעתים בתורה או נדבות קבועות מחטת כמה הרפתקים אשר על
הק־ק יצ״ו והעדר בהם בעלי בתים ,לא נתיאשתי בעת וזמן דברי אשר
יצא טפי ישיבו ריקם בכל כל .וראיתי אני להודיע כיום דברי אלה לכבודך
על כל סבה שתהיה למען ידע כי אחרי עבודת ה׳ ואהבתו כאהבתי אני
1ן ראה פי׳ כ״ט ל׳ וסי׳ קל״ז.
 )2כפי שכתב בחיי יהודה היה נסנר בכל עת שסכו־ א  עצמו ללמוד
עם התלמידים.
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כביצה כמה דיו שפכו במס׳ י ו״ט ונקראת מס׳ ביצה ו ב ע " ד
נ״ט כביצה טוב[ה] קמ״ל וראוי להבין ממה היא טובה,
ע״כ הבו לכם דבר בביצה ולמען לא אהיה עוד מ קח עצים במדבר )1ועל
כ׳״ת למשא ,לא אאריך עוד רק לתשובתו אצפה ואחלי לאל לתת משאלות

לבך וכל ביצתך )2ימלא והיה ברכה אתה וריעך אנשי מופת.
שפופרת של ביצה )3כותב בנחיצה אוהבך בלי שמצה.

פח♦
למוה״ר משה פורטי כהן לרינו )4לב חכם ישכיל שלום!
התמהמהתי ולא חשתי להשיב דבר אל מעכ״ת על אגרתו היקרה
מימים רבים עברו כתובה לי כי הכרת פניה ענתה בה מולדתם במזל
מאדים

בת

כעס אף וחיטה מקרוב היה ננד[י] האיש ההוא נתתי

 )xמ ק ח ע צ ים ב מ ד ב ר צ״ל מקשש עצים במדבר (במדבר
■
ט״ו ל״ב ול״ג).
 )2ביצה במובן זרע במו שנמצא כמה פעמים בדברי חכמינו ז״ל
(קאהוט ערך הנ״ל).
 )3שבת כ״ט ע״ב.
 )4לריגו ,צ״ל לרויגו ( .)Rovigoהוא ר׳ משה בן ר׳ יחיאל פורטי
הכהן ,אחד מן הפוסלים המקוה ברויגו והיה נקרא גם רפא (משני השמות יחדיו
נולד השם רפא—פורטו) אמנם לא הוא הנזכר בס׳ משבית מלחמות י״ד ע״א
שורה  4בשם הרב רפ״א ז״ל כמו שסבר מורטארה (מח״א  )15כי בשנת שס״ו
שבה נדפס ספר הלל היה עוד בחיים ואפשר שבמקום ז״ל צ״ל כ״״ן .בס׳
טקוה ישראל (ויניציאה שס־־׳ז) ל״ד ע״ב אמר עליו המחבר ר׳ יהודה סאלטרו
וז״ל האלוף משה בן הגאון כמוהר״ר יחיאל כהן פורטו זצ״ל מגזע שועים וקצינים
שיש לו עיון דק וסברה נכונה ובקי בדינים הוא בהיותו מרביק תורה בלאבאדיאה
חוה נמי ב״ד קרוב לרוויגו שאסר והסכים לביד פדוווה ווירונה ו ע ת ה שבא
ב ר ו ו י ג ו ותלמודו בידו יגדל נא כח מר באתריה לאסור כמוהו עכ״ל .בשנת
שס״ח הדפיס גס הוא ספר בפני עצמו בויניציאה על המקרה ברוויגו בשם פלגי
מים וחותם א ב בשניים ורך בחכמה .נפטר כ״ט תמוז שפ״ד (דיואן  ,343ל״א
 .)29אביו ר׳ יחיאל נפטר קודם שמ״ב ואמו רחל מרים ט׳ חשון שנ״ו
בויניציאה .בס׳ צרי לנפש (ויניציאה שע״ט) בא גם הוא בין החותמים (Soave
 .)Cor. Jsr. 1876, p. 149ראה על משפחת רפא מפורטו ספר ד,ער ר בי ם
ובני יונה מאת אליקים כרמולי (רעדעלהיים התרכ״א) ואת הספר דעת
קדושים ובפרט צד  145וגם הערתנו בסי׳ ה׳  .2אולי רמז ריא״ט באגרת
הנוכחית על עשק המקוה ברוויגו שהתעשקו עליה כמעט בל חכמי איטליא
ורבים וגדולים חוצה לה (ראה ח״א)
י
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להכנה )1עד כי הורגו גם גם ביצות )2ביצי או צ ה לפרוע
למדניות )3בם״פ כיצד טברכין )4הביאו בעל מנורת המאור נר
ששי פ" ג א־ר ינאי כל שהוא בביצה ביצה טובה הימנו ובר פלוגתא•
פירש שרצונו אכילה במנת )5כל דבר שיהיה להם או בשר או זולת
זה עד שיעור כביצה ביצה טובה הימנה )6ולדידי לא ניחא לפ״ז לשון כל
מהוא כביצה ,ופרשתי כל דבר שהוא מתחלת ברייתו כביצה כמו׳ אגוז
תפוח ,דג קטן וכיוצא בו ולמשל מזה ,ביצה טובה הימינה ונקרב את קרבן
אלהינו ונכביד ביצה במלין )7לחכמי הארץ ובלם שחקו .למי ביצתן ויאמרו
כי לא טובה הביצה באופן אשר דמיתי ואותר אנכי לבדי כביצה כי עדין

אשית עצות בנפשי ואיני מתישב לי ואולי גוי אובד כביצות ביצות
■
.
המה )8להגיד לך באתי.
ולכן נא תבקש בסתר )9קינה וביצה במקומו בפרק האמור אולי
יובל לקעקע ביצתן )10ומחשבתי כביצה תיכון ואומר לי ביצה ותשויה)11
י

אני בינה כי הארכתי פרעון הביצות עד בא דבריך ,ואמרתי חכו גא מעט
עד פירוש ביצות מרחוק אמונה אומן )12ואתה אל תאשימנו כי עזבתי נושא
אחר והלכתי לנוע על הבצים )13כי ללמוד כלל דבריהם ז״ל ואפילו

 )1.ע״פ מה שאמר רבה בפירוש המשנה (ביצה ב׳ ע״ב) משום ה כ נ ה.
 )2ע״פ הגמרא סנהדרין ה׳ ע״ב תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו מ
ביצים אין מכשירין ע״ב ולא פירש כי הוא החלמון שלהם והשומעים סברו כי מ•
ביצים הם כדכתיב (איוב ח׳ י״א) היגאה גומא בלא ביצה (ערוך) ,ואולי צ״ל
במקום ג ם השני מ י.
 )3אולי כונתו שעליו לפרוע לנשים דמי ביצים שקבל■ .
 .־
 )4ברכות מ״ד :
 )5במנת ,יש להגיה מ י ן או לפרש מלשון מנה כלומר חלק כל דבי.
 )6הוא פירוש רש״י במקומו .בימים ההם לא היה ש״ם בידם מפני
גזרת האפיפיור ע״כ מביא המאמר בשם מנורת המאור ולא ידע שבר פלוגתיה הוא
רש״י בעצמו.

 )7עשה״ב איוב ל״ה י״ו כלומר הרבינו בדברים על ביצה לפני החכמים.
 )8עשה״ב דברים ל״ב כ״ח כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה
.
אולי יש למחוק את המלה כ ב צ ו ת.
 )9מפני הגזרה הנ״ל 'הטמינו בויניציאה בחדרי .חדרים את התלמוד
(כתב יד או נדפס) שהיה להם ,על זה מוסב מה שאמר ת ב ק ש ב ס ת ר. ..
 )10עיין ערוך השלם ערך ביצה.
 )uת ש ויה כן כתב בכל מקום תחת תו ש י ה.
 )12ע״פ ישעיה כ״ה א׳ עצות מרחק אמונה אמן.
 )13ע״פ שופטים ט׳ ט׳ והלבתי לנוע על העצים.
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אבקש שלום טכל אדם טעביר ראשון לכבודי לא חששתי ,וחשתי ולא
מששתי עדיך לבוא אליך בזאת להודיעך כי לבי שלם עמך ומבקש
אהבתך ואם חטאתי להגביה ידי נגדך סלח וטחל וכפר כי אין אדם שליט
ברוח קצף העולה על הלב בעדן רתחא ,ומהיום והלאה לא תזכרנה הראשונות
ורק שלום ואמת יהיה בינינו והי יפרוס עלינו סכת שלומו ויברך את כל
• ' ׳ ’
■
.
עמו־ בשלום.

להחכם עזריה פיקייו )1יצ״ו ויניציאה.
זה
שומע ■ לביצה) 2חכם שלום! עצה שנולדה בי״ט שבת קדש
I
עבר בין אחד «!גבירי יצ״ו וביני ,על אכילת ביצה ומתוכה כעין המחלוקת
באתי להגיד למע״ב אשר כאסוף ביצים עזובות כל דברי חכמה אספת,
תודיעני ברוח ב י צ ה )3וגבורה רוח דעת הדין עם מי ומי משלנו קרו ב
 )£הוא ר׳ עזריה בן אפרים פיגו בעל בינה לעתים וגדולי תרומה רב בויניציאה
תלמיד המחבר (סימן קפ״ב  )1אשר שר שיר בשבח ספר מדבר יהודה
(בראש הספר) הנקרא בפי כל עזריה פינו ( Figoאו  /)Pigoאמנם המבטא
האמיתי הוא ׳ Pichioכמו שמראה כתיבת כנויו פיקייו♦ נפטר ד" אדר ת״ז ונקבר
ברוויגו (ל״א  .131ראה  ; CB 746מח״א  )49נזכר עוד סי׳ קנ״ד .בספר ■זרע
אנשים אשר יצא לאור בשנת בסת״ר בהוסיאטין נמצאו ממנו שתי תשובות,
בסי׳ מה השיב על שאלה זו" :על כמה מן האנוסים מזרע ישראל הרוצים
רשות לשום את בניהם כומרים וכן ’שאלה האנוסים מצווים ככל אחד מישראל

לפרוש עצמם ובניהם מעבודתם ומכל האיסורים הנתלים בזה האיך נגרום אנחנו
לכשיהי' כ ומרים או כומרת וכו׳" ע״כ .ראה עוד שם דף כ״ד ע״ב .שם בריש
תשובה סי׳ מג כתב וז״ל :דא /רוב טרחא במלאכת הק״ק יע״א מבית ומחוק
ממשא מלך ושרים אשר כעת אני מוכרח לזאת ולבא בחצריהם
ובטירותם לעבודת הקהלה הקדושה והב׳ מיעוט הספרים הנמצאים אצלי
הצריכים לענינים כאלו ובפרט ספרי הגמרא על כן יהי׳ דברי מעטים ע״כ.
ראה גם'־ מזכרת רבני אטליאה (בסוף ספר דעת קדושים) סי׳  87וגם סי׳  .83אביו
הר׳ אפרים פיגו נפטר בויניציאה כסליו שס״ו (בערלינער יסוד עולם  ,39הערה
 ;30ל׳א  .)130בס׳ שער יהושע (הוסיאטין תרס״ד) סי י׳ נמצא כתב אחד משנת
השצ״ו »להחכם השלם כמהר״ר יהודה פיגו ז״ל".
 )2ש ו מ ע לביצה בדרך ענוה אמר על עצמו שלוא כביצה ,כאמרם
ז״ל אפרוח שלא נתפתחו עיניו ,ורעו השומע לביצה הוא הכם כי "אשר כאסוף
ביצים עזובות כל דברי חכמה אסף" ונוסף על זאת לשון זה הוא כמו השומע
ל ע צ ה ,ויש בו גם רמז לכתב ר׳ עזריה שבו תבע ממנו דמי ביצים שקבל
־
•
כמו שנראה מהמשך הענק*
 )8ע״פ דברי חכמינו ז״ל ביצה ט״ו ע״א מפני שצריך ביצת הגיר
ופי׳ הערוך ערך מק וז״ל גיר הוא סיד וכו׳ ועשוי כמו ביצה והוא ח ז ק.
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מרחקים הראני לבנה נוודושה בריאה וטובה נאש ובמים
ויושבת אצלו האבן ועשרה נסיונות נתנסית ועמדהככולן
חוץ מן האחרון ,ותצלח לכל מלאכה )1מבטיח ^לתת טמנה
לחצי דר׳ק ה ט ו נ ק י ם [?] או פחות ,אך ירצה לדעת אם יוכל למכור טמנה
פך רב ואין כל זה הבל ועשן כי אם האמת בעצמו .שמענה ואתה דע
לך אם תוכלי השיבני או אם לא תאריך ביאתך הלום יחדיו נטתיק סוד.
אשתי מב״ת זה שלשה ימים על ערש דוי הקדחת רב ואין מכלכל
לה ,והיא יושבת עגונה ובלי תשמיש הראויה ,כי אין אצלה לא שכנה
ולא קרובה ,ואתה צא וחשוב איך לבי בל עטי ,אך עיני אל ה׳ לשלוח
לה רפואה מקודש ואתה חזק ואמץ והודיעני מתי נתראה פנים .ורוב שלום.
פירארה והיה אור הלבנה כאור החמה )2השס״ה.

פו♦
לוילאני אלטרינו )3יצ״ו!
אני שלום! וכי אדבר אברכה את ה׳ בכל עת אשר שם את נפשי
וטבעי דואג ומצר יותר על פשעי אשר אעשה נגד אלהי מאשר אכעס.,
כי לולי אני כן בטבע ובמזג כי עתה לא באתי לפניך ,ויחר אפי על רוב
עלבון אשר יעשה נגדי והנה יען אז הייתי לאויב לך אתה ידעת כי על
הדין ועל האמת יסדתיו חזקתי שנאת• כי רבו פשעיך ואשמותיך לי אשר
נם ממך לא נכחדו כי שמתני למפגע לך על לא חמם ותחת אהבתי
שנאתני ,ואם ,סוף .הרימותי ידי אליך פיך ענה בך ולשונך כחרב חדה
אשר חרפתני וגדפתני והבאותני עד הלום להכות באגרוף רשע מבלתי מרגיש
חי אשר יהיה תמיד מעצור לרוחי ,בכל זאת למען אביך הנעלה יצ״ו אשר
ממנו ומאהבתו הניעני בלי חס רון יוכל ל ה מנות לי הנאות
וטובות ואותו אהבתי ולדברי הבחור כ״מ■ אויאל )4יצ״ו §אשר דבר
על לבי להיות אוהב שלום ורדפו ,ומצד מזגי כאמור להיות מן הנעלבים .וכר)5

 )xלפי• דעתי ר׳׳ל שיש לאיש הנ׳יל קמיע של אבן ־ וצורתה
בחדושה ואינה נשיפת באש ואינה נצבעת במים (ובודאי■ כונתו שגס
בנגד אש ומים) ותצלח לכל מלאכה ומוכן למכור הקמיעות הללו בדמים
והוא דבר סתר מפני הסכנה .בימים ההם כל העולם■ היה מאמין בדביי
כאלה והמחבר בכל חכמתו נשתקע בהם.
 )2ישעיה ל' כ״ו.
 )3שיר לנשואי "כמ״ר לוליאני אלאטרינו בפירארה שנת ה׳ שיין׳‘ נמצא
בדיואן סי׳  .129שם  :51על וידוי שהעתיק הר״ר יוחנן אלטריניז״ל והיא נדפס.
.
'
 )4לא נודע לי מי הוא.
 )5יומא כ״ג ע״א (ר<ה בב״ק צ״ג ע״א)
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ואתה דע לך איך היום בא אלי איש אמונים והודיעני על נכין איך אמרתי
להודיעך למען תתיצב על משטרת להודיעני איך יפול דבר יום יום
■
■ .
■
שטה עטך.
הרעב כבד בארץ הלחם יקטן בכל יום והטעות מכים יעופו כנשרים.
■
תקבל האגרת הזאת מאחיךי יצחק כתובה באצבע חזירים
בטורח גדול כי אין לבבוי פונה רק לרע כל היום ,וכל
העבירות .נעשו לו כהיתר ולקולי כחרש לא ישמע ואני עיף ויגע
מהמלאכה אשר עלי מהתלמודים והדרשות.
תן פקודתי לאוהבי השואלים ממני ,ואת זבולון אחיך תפקוד לשלום
ואתה בני היה לבן חיל ועשה כאשר דברת בקביעות עת לתורה ע״פ
סוד ישרים ושמע המדרשות ופקח עיניך בעסק ה כ וט יבה להועילך לך
לבדך והיי מתפלל בשלומי ובשלום אמך ואהיך ואחיותיך אשר כלם לך
'
.
.
ידברו שלום.
ה ,ינויאר השס״ז.

פה.
לה״ח אברהם קאמיאו )1יצ״ו ויניציאה.
אהוב ונחמד וחביב שלום! הן לא כתבתי לך שלשים במועצות
■
ודעת יען שמעתי כי נחלית ונהיית ואמרתי לא נחית אדעתי לבקרת
החולה בדברים שבכתב ,אכן את בני יצ״ו צויתי לאמר לכבודך את אשר
היה לי לדבר בעת ההיא,־ ועתה בצר הרחבת לי בראותי מעשה אצבעותיו
ושמעי כי קמת ותעורר ואמרתי ברוך נותן ליעף כה והוא יחזיק במעוזך
ויעטידך על כנך ,ובאמת נצטערתי מאוד על הליו הן מפאת עצמו הן על
היותו סיבה לאיחור שיבת בני הביתה ,כי לא לרצון היא לי עמידתו שם
בלי עשות ולא כלום ,כי הוא יכיל ויושב בטל כששים ושמחים לעשות
רצון חנם כל ימיהם ,ע״ב יהיה לי לחן אם לא תגזור לבוא בית אלהינו
להדריכו בדרך ישרה טוב שיבוא לביתי בשלום.
חדשות יש להגיד לכבודך הגם כי חפץ הייתי שלא להעלותו על
הנייר אמנם להיותך נמצא בויניציאה העיר רבתי אמרתי אגלה אזנך אולי
תחשוב ותדבר ותועיל דעת איפו כי יש ויש פה אתי גבר חכם בא מארץ

 )rנזכר עור בסי׳ צ״נ ,הרופא אברהם קמיאו ()Cammeo
ברומה שנת שע׳ח (ראה Berliner, Geschichte der Juden in Rom
 )II 2, p. 54ובלי ספק הוא החכם הנ״ל .בחיי יהודה (ניינער ט״ז ע״א)

נבחר לרב

מספר דמחבר וז״ל :ימות החורף של שנת שס״ג הייתי בלא תלמידים והלכתי
אחר ■ההבל ■מלאכת האלקיטיאה בי השיאני הרופא הח״ר אברהם דיקמיאו מעיר
רומה שהיה אז בחור עם אביו פה .ראה :ם  Corr. J. II 218ושם קראו
החכם שואבע .di Camio

*6
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ת״ל וכן אני משתוקק לדעת משלום כבודך וב״ב .על משמרתי אעטודה
ואתישבה בתורה ומלאכה ,וכל תשוקתי בלבי להיות זוכה לראות פניו

־
והזקנה יצ״ו כאשר יהיה רצון מאת הי.
בנשיקות ידכם .פירארה כ׳ ליוליו שס״ה.
־

•

•י

*

■

.
••

פד.
לבני מרדכי )1יצ׳יו לויניציאה .בני יקירי שלום.
כתבך חצי איש וחצי ע ז וכלו בהמה קבלתי וכך אקראנו ,כי מחציו
ולמעלה איש להיותו לשון צח וטוב ,מחציו ולמטה עז ,לשון מחובר ממך
עז וגם באו ימי הלביבות ,וכלו בהמה כי מלמעלה ולמטה כלו מלא טעיות
באותיות שבושים אפילו הלח בחית )2ואין צריך לומר זולת זה.
לבד זאת אשכילך ואורךשבכתב|ך] וים טיג ה בתי״ו וכשאתה כותב
מלת נוצרית בכתב עברית תמיד צריך לכתוב בט־״ת כמו ויסטה- ,בטיסטה,

טאבארו וכיוצא בזה־ אמרתי לך למען תזכרנו כאשר תכתבו בפנקס הבוטיגה)3
דבר כמדומה יהי מה ,עכ״ז היה לי יקר כתבך ואל תמנע לכתו ב לי לפעמים
בך בלשוננו ,כי אחר הטעות ילמד אדם דעת וטוב ללמוד בטעות
מלטעות בלמוד .האיש אשר דברת לשלוח עיי הדרשות לא ראיתיו
עד הנה ובעת בואו אלינו יסור שמה בבית הגבירים ואשר תתן לו יביא אלי.
צר לי מאוד על כ״מ פלוני )4עד הלב ,ומה אעשה כי כל הנוטה
לאהבתי ולהטיב לי הוא נאסף מן העולם .אמנם בעוד יש בו הנפש תמצא
תקוה .ויהיה טוב אם תשתדל ללכת לבקרו ולומר לו מצדי כי אני מתפלל
בכל יום על בריאתו .כי יש לי צורך גדול ממנו—ואנחנו בצער ומבוכה
רבה מחטת אחותך'אסתר השרויה בסכנה רבה וחולי ככר מ הו א ר ל )5,אשר
מלבד כי ה׳ היודע אם אצפה לראותה עוד בריאה ,הוא רחמנות עצום
לראותה בוער כמו באש לוהט ופניה אין לה עוד ,לא תאכל ולא תישן
וקולה לא ישמע ,ופה בין הנוצרים ובק״ק מתים למאות מחולי זה עד כי
אני ואמך ואחיך נעצבים ודואגים .ה׳ ירחם עליה ויחזירה לאיתנה .אצפה
בי תשיבני דבר על אגרות עברו על פרטיהן ודקדוקיהן על ראשון ראשון

 )1הוא בנו בכורו שנולד לו ב׳ אלול שנ״א (היי יהודה).
 )2ד’ל שכתב הלך בחי״ת.
 )3ויפטינה ( )Anzug, öltöny = vestinaויסטה (Kleid, ruha
/)=vestaיבטיםטה ( ,)battistaטאבארו (,)Mantel, köpönyeg=tabaro
בוטינה ( )Werkstätte, Kramladen, mühely, bolt=botegaטלות
אטלקיות הן והסגרתי צורתן בכתב הנהוג והוספתי העתקתם בלשון הנד ואשכנז.
 )4טאנרת פ״ו מוכח שהוא אברהם קאטיאו.
 )5באיטלקי  ,vaiuoloבלשון העם .)Blattern, himlö) varole
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בדבר הזה ופנה אל תפלתי
לתלותו גם עלי יעבור בום
וימצאני נכון תמיד לעשות
בעל גמולות הוא ישלם לו

לתת את שאלתי ,ובמה אקדם פניו כי אם
של תנהוטים ממצותו עלי טצוה מאירת •מנים
נחת רוח לפניו והקרן קיימת לו לעוה״ב אשר
שכר טצוה זו.

ויניציאה ואהיה תמים עמו השס״א.)1

פב.
לדודי החי טהר״ר אבטליון ממודינה יצ״ו.)2
נר ישראל אשר בו אתפאר שלום.

שות שתו עלי חכמי קיק לאנטיני )3ליד מעמת ייאגרת הבסומה
הזאת .הנה היא באה מא״י תוב״ב וכיון דאתא לידן נימא ליה מילתא
משלומי ושלום כל ב״ב ות״ל אשר -בטובו חיינו וידעתי כי חפצת בי .גם
אגב גררא ימשו־ כי ילד יולד לי יצא זכר לעולם והכנסת בריתו יהיה
יום ג׳ ו׳ אייר )4ה׳ אלהיו■ ירצהו ויגדלהו לתורתו ועבודתו ואת יראי ה׳
יכבד -זקני משפחתו ועיני אדוני רואות בזקנה ושיבה טובה אשר לכבוד
מעל׳ והכבודה צלעתו .ואקוד ואשתחוה מרחוק ואשק ידיו.
הדום רגליו נכדו )5ומשרתו הצעיר .ויניציאה במזל טוב השס״א.

.

.

פג.

בני יצחק לזקני .)6אדוני אבי זקני .ימים רבים עמדתי מלכתוב אל
מעמת כי טרוד הייתי במלאכתי הרבה מאד .ועתה הרוח לי הזמן מעט
קמתי ואתעורר לבא לפניו בשתי שורות להודיעהו כי שלום לכלנו בבריאת

(ראבינאוויטק מאמר על הדפסת התלמוד  <62בדקדוקי סופרים כרך ח׳) ואם
לא :נשלם אחר ל״ז שנים לא נשלם מעולם ,באמת אם היה נדפס פעם אחת
כל הש’ס בסאלוניקי לא היו שותקים ממנו ,ראבינאוויסק הניח הדבר בספק
באמדו »ואיני יודע אם• נדפס בדפוס הזד .כל הש״ס או שנשלם הדפסת הש״ם
עם המסכתות שנדפסו בקושט׳״ (שם  —• .)63ראה עוד אודות ר״י פארדו
תג״י  ;CB 4837 ; 166פירסט  ; III 67מח״א  ;47א״ח ( 732טעה במקום
לידת בנו דוד) JE I 537 .נאמר בטעות שהיה רב באמשטרדם משנת שנ״ ה
עד שע״ט שנפטר בה.
 )xשמואל ב' ב״ב כ״ד ואהיה תמים לו ,תהלים י״ח כ״ד^דאהי תמים עמו♦
 )2לפירארה ,ראה אודותיו סי׳ ל״ח  ,1גם אגרת זו נמצאת בהעתק ב׳
לאנטיני ,צ״ל לוונטיני ,אחת משלש הקהלות בויניציאה עד היום הזה

הוא זבולן בנר השלישי (חיי יהודה).
 )5נכד ,ר״ל בן אחיו (ראה סי׳ א)1 ,
 )6ליצחק שמחה אבי אמו בויניציאה .בשס״ה היה ריא״ט מלמד^ תינוקות
בבית הקצין זלמן בפירארה .יצחק היה בנו השני ונקרא על שם אבי ריא״ט.
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ות״ל עלי נמר הבונה ועשינו שליח להולכה כאשר בקשוני ועתה עלינו
החובה לשלם תודתינו חנא וחסדא ורחמי למר על כל אשר טרה ומצא
לקוח מן מפרשי התירה הפשטנים עשחתיו אף יצרתיו לבקשת החכם החסיד
כמוהר״ר יוסף פארדו זצ״ל שנת •השס״א ליצירה פה ויניציאה וכו׳ וההקדמה
מתחלת בדברים הבאים :בהנו״א ברצות ד.׳ דרכי איש ירא ה' חפיד ובעל מעשה
החכם השלם כמוהר״ר יוסף פארדו זצ״ל מארק ליואנטי מרבה בסחורה פה
ויניציאה ומצליח בדרכיו איזה שנים .שנת השס״א עלה בדעתו למצוא אהד
מתופשי התורה יחבר לו הבור ופירוש על התורה לקוח ומלוקט מכל המפרשים
אמנם מובא ליחיד ומיוחד דרך אחד לבדו יבואר בו הפסוק בפשוטו לא בדרך
סוד ולא ברמז ולא בדרש כי אם בפשט פשוט ובו' ועלי הניח הצדיק את
ראשו ושכלו לעשות זאת כי היו לו להן דרשותי ובאנו בפשרה לעמול במלאכת
הקדש זאת ותקעתי לו כפי בשבועה לעיין על כל פסוק ופסוק כל המפרשים
על התורה הנמצאים עד היום בדפוס שעלו למספר שבעה ועשרים והוא
המציא לי כל הספרים וכו׳ ויהי אחרי אשר עשיתי ארבעת הפרשיות הלי ל
נתעצלתי איזה ימים מהעסק בכך והיה האיש ההוא תם וישר רצוני החכם
פארדו זצ״ל בן מוהיי ומתחדש בדעותיו לא רצה להתמיד עוד בחבור ולקח ממני
הספרים ושם קץ וחתך לכל המוסכם .אח״כ הזר עליו גלגל הזמן והפסיד בסחורותיו
והוצרך ללכת מפה ונתיישב באמסטרדם ושם נפטר לאולמו עכ״ל (Neubauer,
( Revue XXII 82—3; Libovitz 117—18ספד כנ״ל חבר ר׳ מנחם
ב״ר יעקב הכהן מפורטו כי ספרו מנחה בלולה אשר השלים בעיר קרימונה.
בשנת השמ״ב הוא "פירוש החומש בלול ממיטב המפרשים ומחלביהן" (כרמולי,
העורבים ובני יונה  .)7יוסף פארדו עסק הרבה בהוצאת ספרים ונתן ז׳ מאוח
פרחים להדפסת בראשית רבה עם פירוש יפה תואר מר׳ שמואל יפה אשכנזי■

)Steinschneider, Jüdische Literatur in Erseh und Grubers
 )Encykl.' II 28 p. 60 n. 52בדעתו היה להדפיס את את הספר
מאמר יין המשומר על שתיית יינם וגלוח פאת זקן שנדפס אחרי בן
בשנת ת״כ ע״י נתן שפירה (בלי מקום הדפוס) בי בסוף ההקדמה נמצאת
הסכמה מרבני ויניציאה והם אביגדור ציוידאל ,בן ציון צרפתי ויהודה סרואיל
אשר נתנו לר׳ יוסף פארדו ובהקדמה נזכר ג״כ ב׳ פעמים שמו (די ע״א וע״ב).
בהאגדת לקהלות על הדפסת התלמוד (סי' ק״ע) נאמר "וכל מ*ים תחמה להביא
נדבה או הלואה הכל יעלה ויבא ליד מעל׳ החכם הענו החסיד כמ״ר יוסף
פארדו יצ״ו והוא אב במצוד .פה ויניציאה" .בקצור נזכר ענין זה גם בחיי יהודה
(נייגער ט״ז ע״א) .אגרת זו לא נכתבה בשום אופן לפני ש״ן בשנה שבא ריא״ט
להתיישב בויניציאה ולפי השערה קרובה לא נכתבה לפני ש״ס בשנה שקרבו
פארדו ומורינא זה אל זה ולפ״ז למדנו אגב אורהא מן אגרת זו שבאותו זמן
עוד לא נשלם התלמוד דפוס סאלוניקי אשר התחילו במלאכתו קודם אלול שכ״ג
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השמאל ב עש "ני) ובדרכים אחרים להפרע ממנו ,והדין דין אמת דין תורתנו
ראוי להקדימו על כל ,ואם מצוה תבוא לידינו מאת מעל׳ ונוכל בטח לא
נחמצנה ונקיימנה ברצון וחבה .ע״כ -שמנו אל המדבר פנינו לדבר לפניכם
הדברים האלה לחלות פניכם יעשו וגם יוכלו להחזיר לבעליו לעשות

משפט וצדקה בו יטינכם תתמוך כבוד התורה וכסאכם יהיה נכון בתוככם
שלום מפחד פתאום וחסד אלוה עליכם להגדיל ממלכתכם למעלה ברוב

ימים ושלום.
ויניציאה אהבו טוב והציגו בשער משפט )2השס״ה.

פא.
לגאון פינצא )3פירארה .בשם החכם פאררו.)4

עץ שתול על פלגי מים בתורה לפתח עינים חכמת אדם מאיר פניו
לחיים ושלום .זאת באתנו אגרת מע״כ ע״י בעל ראשה השתדלנו בגירושיה

 )Lבעש״ג (בערכאות של גויס)
 )2עמוס ה ,ט״ו.
 )3ר' הזקיד .בר בנימין פינצי רב בפירארה רבו של ריא״מ ו הוא התנבא
I

עליו שי היה דרשן מופלא (חיי יהודה) .דיואן  : 7לקונן כוננתי קינה היא זאת
של מר!ך*ר חזקיה יצ״ו אשר למדתי
מחר״ר בנימין
פינצי׳הצ׳׳ל אביו ,v
2
הגז׳ יי ל »ח«ו״ו
ממנו תורד .שנה אחת בפירארה; שם סי׳  : 90מצבת קבורת אשת כמר בנימין

פינצי יצ״ו (רחל ,ט״ו אב שס״ד) .משפחה ישנה ומפוארה (ראה Jew.
 ; Encyclopedia V 389רשימה מרבני פירארה שם  .)372בקובץ שו״ת ופסקים
כת״י : .אספת פרידלאנד במוזעאום האזיאטי בפעטערסבורג (ווינער בחלק שליש•
דעת קדושים צד  5הערה *) נמצאה הסכמת הר׳ "חזקיה פינצי פד.
פיראח .השס״ח על פסק דין של .חכם אחד החתום "אורח גטה ללון" בויניציאה
שס״ח (הוא מהר״ם גלאנטי) .עם דברי הר׳ יוסף סמיגה (הכל בכת״י של הר״ה
פינצי ווינער שם צד  fö9סי׳  .)30ראה עוד תג״י  ; 101—3טה״א ;22
סי׳ קנ״ , 1קנ״ג .גם אנרת זו נשנה ובהעתקה ב׳ חסר ציון הפרשה.
 )4ר׳ יוסף פארדו בא מסאלניקי (תשובות הרשד״ם סי׳ ל״ב ,קורא
ד.דורות הוצאת קאססעל ל״ט א׳; שני בניו שם מ״ג ב׳ .ומ״ה ב׳) לויניציאה
והיד .שם כעין רב אצל הליואנטינים כי עסק בגיטין (פ״א ,קנ״ב ,קנ״ג) ובפדיון
שבוי• ם (קמ״ט ,ר״ח ,ר״ט) אשר בודאי היו ליראנטים שנשבו במלחמת אוסטריא עם
תונרט ה והובאו לוינא ,וחתם גם בהסכמת ספרים עם רבני ויניציאה כגון בספר ערוגת
-יי*• ♦

קל״ד.

סם של ארקולטי (ויניציאה שס״ב בהנוספות)
ר
לא
היה ר ממש כי אם סוחר כאשר כתב ריא״ם בהקדמתו לפרושיו על
ארבע פרשיות התורה הנקרא פרשת הכסף (כ״י באקספארד) ודל והוא פירוש
. I

ונזכר עוד סי׳

אמנם

קצר ומסביר לכל ארבע פרשי ־
יות מן התורה והן בראשית ,פינחס ,מטות  ,מסעי־
----Orszagos 'KabbiKepzo - Zsidó TEgyetem
״”״
onyvtara
.

78
דיני הצדק את' אלה האנשים דניל ולדבר על לבם לפרוע החוב ההוא כ,
אם לא ישמעו ויחדלו הרי חלה עליהם רשת הנחש והשבועה הכתובה
בשטר אשר עברו עליה ,וגם אם אח״ב יפנה הר' משה הנ״ל לדרך אחרת
לבוא לידי פרעון שלא בטובתם ובנזקים המה יגרמו לעצמם כאלה רבות.
וביד טעמת לעשות משפט וגם יכול יוכל עד יוצא לאור הפרעון הנ״ל,
יכל אשר יפעל בעד מט משה הנ״ל על הצדק והיושר יהיה לנו לחן וכל
■הימים כפינו פרושות לה׳ להאריך ימיו בטוב ולהגדיל תפארתו בחיים ושלום.

פ.
לרבני קראקה לבקשת הנ״ל,)1
■ודין הגדולים אשר בארץ שלום!

יושבי על מדין החכמים

יודעי דת

לא זו בלבד כי אף פעמים שלש נוספות כתבנו למעמת לבקשת
מט משה בר שמעיה סג״ל אשר נתן קולו לפני חילו ולפנינו על אשר
היא נושה באיש כט׳ משה קאלאורה )2מת״ק דוקאטי ומעלה רובן פרע
בעדו ב קט ב יא )3וערבות ,ושלח לו חשבון צדק מהכל כידוע ג״כ להמאור
הגדול כמ׳ ■פנחס י צ"ו )4וירא כי לא יוכל להביאו לפרעון וימים על
ימים עברו ורבו כמו רבו ובקשנו מעל׳ להביאו לפניהם ולשות עליו לשלם
את נשיו כדת וכהלכה שלא לנעול דלת בפני לוין ועל כל אלה לא נעניתי
ולא נעשה רצונינו עד היום ,ועתה הנה גדלה צעקתו והרבה והפציר בתפלה
הגונה לשוב ולדרוש מאתו קץ למהר ולבא הקאלאורה הנ״ל ולהשתדל
בחכמתם הרחבה שיתן יד לפרוע את חובו כראוי ונכון פן יראה בעיניו
כמר׳ משה מר שמעיה הנ״ל כי אין מרפא ע״י דיני ישראל ויפנה אל

 )4נשנית באותו קובץ בעצמו עם השנויים האלה :קאלאורה (קאלורה);
ולשית (ולהשית); במקום "ועל כל אלה וכו׳' (ופורעין בעד אחרים באהבה
רבה ,ועל כל אלה לא נענה ולא נעשה רצונו עד היום); ■ הגונה (ותחנינים);
וניבל (ונוכל ויהיה בנו כח לעשותה).
 )2הרב דחכם הגדול שר וטפסו־ הראש ומנהיג מו״ה שלמה קאליהארי
היה רופא מומחה בקראקא בזמן הגאונים הרמ׳יא ובעל שארית יוסף והיו לו
ארבעה בנים והשני מהם היה היב מו״ה משה קאליהארי שנפטר ביום י״ד
תמוז שפ״ד (דעמביצער ,כלילת יופי ח״א צד כ״ג וכן על כל המשפחה הזאת
בכלל) נם החכם עפשטיין מזכיר בספרו משפחת לוריא שלמה קאלהרא הרופא
מקראקא צד  45הערה  4וצד  .35ראה עוד מפלת עיר הצדק צד .31
 )3קאמביא (.)valtó, Wechsel, cambia
 )4פריעדבערג (לוחות זכרון ,הוצאה שנייה פראנקפורט א .מ .תייסד,
צר  )51טכיא מצבת הרב פנחס הורוויק שנפטר בקראקה י״ז ■טבת׳ שע״ח.
דאה להלאה סי׳ ר״ו.
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לחן רבי ואלהיט יחונם ויברכם ימלא משאלות לבם ויהי עטהם כי יושב.
בשמים לא יקפח שכרם וכגמולם הטיב וכסאם ירום וישא וגבה מאד ברוב.
חיים ושלום .ויניציאה.

.

עט.

אל הגאון מו״ה ליב מפראגה .)1לבקשת כ״ט משה שמעיה יצ״ו בשם
רבני ויגיציאה הארז אשר בלבגון חכם הרדם שלום! הלא זה האיש היקר
כ״ט משה סגאל״ה יצ״ו חרבה והפציר בתפלה להליץ בעדו אל טעכ״ת אוהב
צדקה ומשפט אל דבר אמת וטשפט כי זה שנתים ימים בקרב הארץ עבר
זמן חייוב כ״מ ישראל בכ״ט יעקב יודא מונטיקיר ושותפו כ״ט ישראל בן
ר׳ פי ץ הי"ד )2ז״ל מסך אלף קע״ח טרוגי י״ב דוקטי ויניציאה )3הראוים.
לפרוע לו כנראה בשטר בשם גיסו כ״מ שמשון כהן אשר הוא שולח

ההעתק ממנו ושאלתו ובקשתו מעת טעכ״ת ייטיב בעיניו להביאו לפני בית
 )1הוא הרב המפורסם ר׳ יהודה ליווא בר׳ בצלאל בר׳ חיים הנודע
בשם מהר״ל מפרג ובפי העם האהער ר׳ ליב בעל נצח ישראל ותפאית ישראל
(פראג שנ״ט) נפטר י׳’ח אלול שס״ט (אור החיים  )No. 1017אבי אביו נקרא
א פ ז ים (שטיינשניידעק מאנאטסשייפט  ,49צד  .)195ראה כרם המד ה־
הערה ו׳ Stein, Geschichte der Juden in Böhmen, Brünn 62,
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1904, 69—70; Jerabek, Der alte Prager Judenfriedhof, Prag
( 1905, 31—33עם צורת מצבת קבורתו) ומגלת יחוסו מר׳ מאיר פערעליש.
בספר יוסף דעת (פ״ה פרא״ג לפ״ק
שס״ט) יש הסכמה בשמו ובשם מחר״ר־
אפרים ומהר״ר יצחק כ״ק חתן מהרר״ל .בהמזכיר מספקים וואלף ושטיינשניידעד
אם  Rabi ludeבפראג שנזכר בכתב המלך רודאלף מיום Dec 17. 1697
הוא מהר״ל הנ״ל אמנם אין שום ספק בדבר כי הוא הוא♦ אגרת זו נשנית באותו׳
קובץ בעצמו במקום אחר בשנויים האלה :סגאל״ה (סג״ל); :מונטיקיר (מונטיקר
הלוי) פיק (פרין) האנשים האחרים הנזכרים בכתב זה אינם נודעים לי ממקום אחר.
שנהרגר
(ר״ת ה־
 )2הייד ;ר״ת
ה׳ ינקום דמו) נמצא תמיד אחרי שם אנשים שנהר
על קדושת השם .יאה דיוואן  :243משנה שביון על בני הי״ד (בן המחבר)
שפ״ב; לוחות אבגים  ;52 ,46צונ״ן .Zur
הוכה בליל ביעור נפטי יום א׳ ה׳
ב;
 ; Geschichte 334בערלינער Aus dem Leben der Juden
 im Mittelalter2, 109.משה שמעיה הנזכר למעלה ובכתב הבא בשם משה
ב״י שמעיה סג״ל וישראל מונטיקיר וישראל בן ר׳ פרק (כן צ״ל במקום פיק)
וכן שמשון כהן הנזכר למטה לא נודעו לי ממקום אחר.
 )3ר״ל מטבע ויניציאנית .במקום ט רו נ י צ״ל מרוני  Troniובלשי; יחיד
 ,Tronaמטבע אשר נקראה על שם הדוכס  Nicolo Tronכי תטונתר
עליה ,מטבע זאת הופיעה בראשונה בשנת  1472למספרם (החכם לוצאטו).
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76להתהלך לפני הי בארצות החיים ארץ הקדושה לקול תתו המון תחנות
ובקשות לא עצרנו כח למאן מלדבר בעדו אל מעכ״ת ולחלות פני תפארתו
אם כדברו כן הוא להשתדל בכל מאמצי כה להעיר את לב האנשים הנזכרים
לפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם נדיבים כמוהם יהיו מעשיהם .ואם לא
שמעו לקול דברים המושכים את הלב ולאשר הם מצווים ועומדים מהרסיני ,וה׳ יחזק ויאמץ כחו לצוות עליהם ולהכריחם לפני ב״ד הצדק עד
•שיקבלו עליהם את הדין בפועל במטרות הפרעון טבלי העלות עוד ארוכה
וטרפה לדבר ונוקי ממונא בחזקת מאריה למען יקום ויתהלך בחוץ ויהי
אלקים עמו ויעל אל הר ה /נכון ■לבנו ובטוח כי לא יבצר מאת טעמת
מזמה תשמור עליו ,ותכונה ורצון טוב לתת בעד הצדק והיושר ארשת
שפתיו ועל המסרבים יצוה עד אשר ישלמו את נשיים ונם המה חכמים
■ישמעו ויעשו ואנחנו נהיה לאדוני נאמנים בבריתו כאשר מימי עולם ועושי
■רצוני באהבה ,ולה׳ נשים דברת נו מקדימים בתפלה מצעדי גבר יכונן וכסא
בבורו ישים תהלה בארץ והיה רק למעלה וירבו ימיו כימי השמים.

עח.
ליה נטורי קרתא .הי להון חכמתא וגבורתא .מנהון תסתיים שמעתתא.
■ובראשם כזהו־ הרקיע תפארת הגאון כמוה״ר אברהם פרווינצלו יצ״ו והחכם
.׳ ■
'
,
׳
.
מהוריה משה הכהן יצ״ו בקאזא״ל מונפירא .־
מתחת זרועות עולם שלום ! הנה זה ימים עברו עבר ונתעכב בגלילות
■ההמה האלוף טוהר״ר נתן אוטולינג ופעל ועשה בכל מאמצי .כחו לנכות
•מיד החייבים לו את אשר הוא נושה בם ,ובפרט מאת המפוארים בני
קארמ״י יצי׳ו ועם כי בביתו לא שכנו רגליו ימים רבים והוציא ופזר בהולכה
והובאה לא עלתה בירו ,וגם לאהר הבטחתם בש״ד < ובר״ח לפרוע לזמן
המוגבל ולא יעכבו עוד ,הנה איננו רואה כל מאומה בירו ע״כ נפשו ראבה
מאד על הראשונים הוא מצטער ופן יבאו להוסיף עליהם עוד אורך ימים
ביון דדש דש לבם בקרבכם לאמר לו לך ושוב וטהר אתן ,וטאהבתינו
את האלוף הנ״ל אוטולינג ועל היושר והטיב לא נעצור כח מלחלות פני
טעמת בכל עוז על שלומו וטובתו היינו כי בבוא לפני בית דינכם הצדק
•האלוף הכהן הנ׳יל לשם גיסו האלוף אוטולינג הנ״ל לבקש מלפניהם עזרם
בקדש להוציא מידי החייבים האלה דמי נשיים ימינכם ■תעזוד ותגן ותושיע
■לו על דבר אמת לאמתו ורק זה חסדכם תעשו עמו להחיש התכלית ולמהר
:את הקץ מהדבר הזה במשפט מהיר ונחוץ לצוות ולפעול ע״י הרבנים באותה
■שעה ותיקף כמוטל עליהם יתנו לכסף מוצא כי אם כדברו כן הוא עת
לעשותו ,כי כבר בא מועד ומועדים וכלו כל הקצין והקצין אוטולינג הנ״ל
אליכם הוא נושא נפשו לעשות בקשתו ,ורבות מהשבות בלב איש נבון
וחכם כמוהו לטובה על זאת נתפלל ונחלה פני טעלותיכם כי לנו יהיה
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