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הק iמת הכ(וציא לאור
'ג,ם

ספור תולדוה הכזי~וררה כזרה רחל מורפורנו "~~' j
 .ב'  jהסשפטים ד ,רכיםו

משפטי עול ,אשר בכלי דיג,ת וצדקן ,נזרו א ו יביגן

ומנאצינו על רתי כני ישראל י ומנהניהס ,מצאה סקוס נם ההסכמה שהאשה ד ,יר,ה
ובאוסה וכזו י ד ,כעיניהם כיזlפהה ,לא נח'זtכה להם כי אס לנל  ,בית אשר ייזtתםש ו
ב ו כעת צרכסו לר,שליכן אחרי נוס כא'זtר לא יצטרכו אל·ו '  lוד ; ו'זtהרר .הנוצ  ',י ר,
חיא ל:רה הטיבה אר ,כצ :ר ,א'  !Zך ,יר "'ימה אל גכה סעלת ר,אי'ז lופרקה על ו מ'  tל
צ ו ארר ..אמנם א'  jככל  .זה שוס צר אסר , .כי אף אם נגיה שבימיס  i;,iדמ ו נים לא
היתה האשה · חשובה ככני י עמני כאייט ,מ ' ,iזlאינו עור היום נם אצ ל ד ,גוים א ' זtר

הבביה ו לעל י ת כוכעלות ה'זzלזכות ,ומה  .שלא יך ,יה לעולם ,כ י lז" הברל כ; jתכ ~;ד ר

J

האיש וכ'  jתכונות ר,אש;ר יכ Jב'  jתכל·ת כריאתם ,מכל וכקים לא מצאנו zז' ו ם
מע'זtה תולריו או ד'  jאו חוק  ,כספרי קדמונינו . ,אם בוכקרא אם כספרי קבלתנו,
שיצדיקו לנזור א ו מר כזה אכל כהםך יוצא לנו מהם ,כי לא בלכד לא ניתז 'זlום
מכשול לפגי האשר ,ד ,מעככה ל ,זו:כת ככל זמ Jכראש ובשפחתה כ '  jקירור .כיתהו .
כי י גס היה כידה לשבת ראשונה כעסקי ר ,מדינה ולהניע גם כז אל הנכואה א ' זzר
היא הקעלה היותר עליונה 'זzלא זכו אל,ה כ' אם יחידי סנולה אשר הו קורא  ,ר ,י ר תר
מ  cוארים כהכמה יכדעת ובכל מרות טוכות ,ואם יעלה על לכי להכיא ראי ו ת כ ל תי
וכס ו פק ו ת' וכלת י מוכחש ו ת על אוכתת דברי אלה וכספור תולדית כני עמנו דמס;בךי
בכיאינ ו וחכוכינוו לא ימצא לילכר,דכ על הענ'  jהזה ספר גרול ורחב ידיס ,אכל איJ
זאת וכגמתי ,מ יי מ יע Jכי כמב ר א ר ,סוכר הוה אספר תחלות וקורות אשת חיל יראת
ו,ו וחכוכת לכו הגונה לשכת כ' jהסופרים והמשוררים היותר משוכחים שכרורנוו

גמרתי כלכ י להכ י א ב  i:כ iאיזה רמז וםשלו המספיקים לםי עניות דעתי להרא ו ת
~קו "ה סכוכה אשר עליה רכרת• לסעלה,

ותחלת דכרי א י מר שהתורה למרתנו וביד בראש י ת ~פוריה כי האיש והא 'זlה
ש יי ס י כמעלתם כשיוכה כפי אדם ד,ראי~וז את ההודאה .זאת הפעו;כ עצם מעצםי

יכשר מכשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת  ",ואחר כז כתיב .ודבק כא~תו

· וה'ו לבשר אחד " ; היש שויו  jגדול וכזה  '1וכאמת אעפ " י שלא אסרח תורה לבנ'
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'יזפ ',אל לקחת לה  L:נ'דzיס הוכה כנהונ אצל כל העמיס איזפו סכיכותיהסי ס  IIס על
ה-וב לא לקהו להם כי אס אישה אחר ,Jוזה הוא מה יזפציתה התררה כאסוה " רדבק
כאשר,ו י באישתו נאסר ול א כ נ יש י ו ; ומפישט ספ ור הת ו וה נואה ישלסן היה הראיש ו j
א'זzר לקח לו שת י ניזפים ,ואף אם לא אמ ך לנו ך,מס!בר בפיוויש כ י לא טוב עישר"
ב  Iמ ומן לנו הועו ת ישיצאו לו סןר " בחישב ו כי הסישל יפעול על לב הקורא יוד Jר
ו י ו תר טעצות חכמה ירעת ,ומ ו כיחנו כי סובה נישים מונר ,דאנר" וחיי צעו יחיה ,ולא
זה הדוך 'ז tי בוו לו ר,אדם הווצר ,ישה 'זtלוס יישכו Jבמעונ י ; ו כ iאמו קר,לת " וואה
חיים עם האישך ,איז ,zר בחות' ולא עם הנישיס ,כי סי ישייש לו נישים הובה הייו אינם
חייס ,אב ל אם ר ,אישך ,הואישונ"; ,עק ו ה ולא יל דה ,אז הדסיף האייש לקחת לו א ישה
א ח -ת ,כי חומר ,היא לו ללכת עוירי ,במו 'זtנראה מאבוד ,ם אבינ ו ן סאלקנ"; ,,יז;וביס

כמו ה ם  :נח ו נניו לא לקח י להם כי אם אישר ,אחת וכ  iלוט ייצחק אנינו ונם יעקב חישכ
ל,ישא את וחל לבדה ,אך כיש ו סר ,י לכ iונת  jלו את לאר ,נאנס .:ז"ל א ישת י נישים ,ו אחו כן
נ Cאת ישתי ישפחור Jיה  jאישר ניש,יו נר Jנ ו בח יקי ; וק ר,יזפריס והמלכים ר ,ל כ ו בדוכי
העכים ננד מצות הת ור ה )לא יובה לו נישים( ולקח ו להם ניזפים ר,ובה כנראך ,סדןד
ומישלמה אבל א י  jיש ו ם ואיה לר ,ניח ישנם לכל המלכים א 'זtו מלכו אחו י הם על
ייש~אל ועל יהודד . ,ה·ו ניש י ם רב ות ,כ י אמנס ייש ואייר Jרכיר Jלדי Jלהפן; כ  iלא סצאנו
בישום אחד כז הכך,נים הנרולים או ס  jהנכיא י ם א ן מחכסי הכ 'זtנרן והתלמוד יזפהיתד,
לו ייתו מאיזפה אחת ,סכל זד ,נואד ,בביו י ו כי ד,מ נהנ לקחר Jא יז:.ה אחר Jכלבד
לא כא לנו ב יסים האח רו נ י ם מ  jהנוצויס ,כי ככו הינד לנו בר Jווה בפס יק הנ " ל
ופ ' זtוט ה י ה אצל אכ ו ת י נן נם כיסים ר ,יותר קרמונים

(*

י אבור,ינו הק דוש י ם היו לנו

ככו לסרפ ת על חוכת כל אי יזפ לככר את אישר Jו ול·טכו ),',כ~ ולה ,כ'זtם יזפע'זtה

אכוהם אנ י נו ישי:':סע נקול אישת ו ~ 'ב:כר,נד ,בחיק י את ישפחר ד ,',ר יזפלהה אה ר כך
J

כע מו ע;:ככו האה ו ב לו למלאות מישאלית לכ 'דzו ה  ,ו ח ' אכר אל·ו

כל אי ::ו

תאמר אל י ך ישוה ישמע כק י לה ,כישחישב יעק ב א' :כו לננ י  ::אר ,לכ ה ר ,ני א ישך
עקכו עישרת מ ו נים ולישוכ אל אוצו כלי הניר לו סא י סה  ,לא צ יה בהזקה לנישין

לישסר )',בק ול ו ולל כת עסו ,א ף כ י אמ ר לו הא להי  ;:צא מ  jר ,אר'  jד ,זאת ':::יו ו ב א ל
א ך ' yסולדתן ,אכ ל נתיעי' jעםה  jטום ע יזפ ו ה ר אישר :ס ס ,ו י::אל כה  jא ם ';-פזי'
מחישכתי בעיניה  , jוכש חסכיםו עסי ,לקח אור 'j ,יאר ,ככיו ו אר ,כל ר כויש ר ור ,לך לו i
ואעפ  IIי ישלא אהכ יעקב את לאה כרחל ,קכרד ,ב סערר ,הםכפלה אצל אכיי ',ו ןר,יזפניע
את יוסף י לקכוו אצלה כאס רו " מ ":..ה י'כרתי את לאה י ; ב Cיה י דה ביזפמעו התכצל ~ת
ר,ט ר  ,ד ,ורה י על ע ו ר,תו  ,ואמר " צרקה ססב " ,
הקכ יי ה צוה ילכנים ככד את אביך וא'ת אסן יצוה ניכ א יי זפ אס ו י אכ יר ר,יוא ו,
 ומזה י ו צא שא ב יא bכמעלה אחו.ג הם  ,י יזפהא·ש ח'"יינ לכבד את א tזlר.וי  t:' ,אס ל אכ iאיך יוכרן הכ ,ני;~ :כ כד את אט  i:א ו ל·וא ממניה ,אם יו א ו י זפאביהס סהיפה

 :(i:וב : _Cר rר ~; :נ ~~ר i
iל 1כ~ ר

:

כז כרו ~ ~ גע: j' :י: rר כס~ר  ,ג ;"'ק' ס~ר זיו;:ו  rכוו  ':רה;

:י וr

 ; 1lכ )\ :נט ו ~ ;:כ _ :ג ~ ' ו :ך _~_ ;  .כ; ;"'גד מ; כ :':,גג :כי  jקדר;:ו  i'hה ע~ :-תר עמ' קד :,

tו ' וכ ,ו:fו t:פוככ:ן ,' .",
~
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-3ןטב דםה יסחישבה ללא כלוס ;~ האם לא קבע האל במצ ו ת אל ו את מצב הא 'זפד,

נבד איישה ובקרכ מ,זפפחר,ד 'I ,ווה י הוא לפעיי ד ג" כ " זפ)'.ב 'ז!בעשדת הדבדות בעניJ
ישמידת הישבת לא אמר אתה ואשתך ,כי ' לא וכר ד ,כתוב כ י אם הבנים והעבדים
התלויס בדעת האייש ולא ד ,אשד ,א יזפר ד ,יא ר,לויה בדעת עצמה  ,ינכללד ,עם ד ,אי'וt
בתיבת "א ר ,ד ' ,אישד ד ,יראתה ,אייש אי א י זפה',

ועל דבד הכד ,בת ד,אייזפ עם א tז' תי

:ת ו ך ביתו בא וראד ,מד ,שצרתד ,ר,ודד ,על א '.זפת י מת תואר ד ,נמצאת כישביה יעל
יזפר ',נשיס אחת אהוכה ואחר ,ישנואה .יאם על א ס ת אי י ז lאמד ו ,כת ו ב tוזארד ,נס ו תר,

ועו נתה לא יברע ,על אשר ,ר לא כל l:ז'  ? jוסס! 1:ר ד ,ול דת 'ז!סיזפי  jבראה בבירוך אם
ה'זtב סכוח את אישתר כ'זlפחה או ככלי כית.

כ iלא ד,יו בנות יי ! 'tראל אכיסיר ,ל~,כת תמיד כ-,גתי כית  jכיזפכויות הדכ'
כי גם אם לא נאוד ,תד,ל ה לנישים היוצא ן ת המיד סכיר j ,לההד ,לך כ'  jהאכיטים
ברחובות קי י ד ,עס כל זה ד,יו חפ יז! יות ד,יביד לצאת ולבא ,והיה בם ,ד~  jהלק ככל יבקיי
'~יר  jיעס  jכמו יזפנראד ,סמריס הנקיאת נכיאה 'ז!ענר,ה יש"רה על הים עם כל ד,ניז!ים
אחרי מ'זפה ואחרי כל ד ,ע •Cדכורה הסיתד ,את כיק לסרוד כיבי  iולפרוק את עלו
מעל ציארי כבי יישדאל וירדה עמו למלחמד" ר אחד הת יזפויג-ה יזפרה ד',זפיךד ,ד,מ פ ו ארה
איזפד היא עוד ה יו ס דכד נפלא לכל קודא ; ה,
ד ,נשיס ייצא ו ת  1נותנות תהלה ל,זlאול מלך י ישדאל ולדוד י ישד צכאו ,יםי:ל

המלכה לא מנעה עצמה לדבד ק'זlית כדוד אף כי ד,וא היה מלך יישראל. ,על א'זlד
עשד ,דבד ישלא יישד בעיניה כד ,עלותו את ארו  jבדית ה' מכית עכד אד ו ס עיד
ד י ד ; חתעישינח כאלד ,ישפחית בז ו יות  '1י הא'זפה החכמה התק ו עית דבדה על לב דוד
וד ,ישליסתו עס אכישלום ,ואישח בחכמר,ה דבדד ,אל כל הע  i:באבל וברד,י את דא ' זz
יזפכע כ  iבכדי וה יזפל י כ ו ד,ו ל,ואב יבכ Jד,יה ישלום כאד!".

והדא'רת האלח ,רככלל Jתפלת חנד" תוכחכה אם ד ,ניש'ס בכני ייזפדאל ד ,יו
נבעדוייiי מדעת כהנחת מוציאי דכה דעה עלינו ; ואס חנה אישת אלקנה ישלא נ ו דע
,כאחד ובחישובי הי~ס ד,יתד ,כ' כ כק י אה בלישו Jהישה טח ייש להנ י ח על נישי נכ י איiב
מלכים דנדיכי עס! ישלסה חמלך כשדבד כספד מישלי על מעל ו ת א יזtת חיל ומדות'ה
ד ,זפוכות ,לא דכד על אישת  .מלך או על אישת נדיב כי אם על אישת אייש א ןב ל
לחמי כועת אפ ו  ,מד ,ישמ יר ד ,על פק ו דת האישה בעת ההיא בקדכ  ,מישמחתח ,מק יד ה
יק דה ונככדת עד מא.ר ימדכדיי ייש גס כ iלהניח 'זlדבו כיטיו נישי חיל כואת עט'רת
בעל Jונזד םישפחת  •jואחדל סדבד על א ן ס'  jלכ עתליהי הסלכה ,יעל תגכודת איזכל
כעסקי הסלכות ,יעל גודל יהידית יאסתו אtוזד הצילי את בנייי עס  jמיד צדיהס ,יעל
םי.:ז·) דבות הסט ו ארות כאלה ,כ' איז דעת י להאדיר' ,

ובסה ~נןגע אל ס  i:ד י קבלתנו ימוסדי חכסינו אישים בס ב iנבול אל דבר.י
יאביא דק ופיםת'ם אחדים המס  tיקים למי דאית עיני לגלית דעתם בכ~דוד על הענ י !
ד ,וה

אם כוכצב האישה

בביתה

אס כחבדה

האניישית,

אי  jבעיני נב'איני יחכוכ'נו יכוכי כז בעינינו בכ ,ת ול ד ור,ינ י ~:ר ח י .:ז  ':,יעקדי
ב'ציאת סצ-יס  .שעל ידה היי בני יישדאל לביי ,יח"ב'ם אני לוכוד הבאילה הואת

~-

-

4

נל  '/::.חייני כי האות ו ת יה!נו~תים ישבעישן לאכותיני נער ,ר,ר ,יא  I'1 ,יי כל כך נפלאי~
ונ י ·א' ,i: ".זtא  I::וי ראתה ישפחה נאיר הישכ י בח כים יבסת jתירה  .מח ישלא ראד;
יחזקאל ,ספר הח יסירים םימ "' jיג· (ר"ל;: -גד · ,ידס הישבת א'זtר ר ,יא א~ת כי  jיני יכ' j
א'יד '; ,ן יכ Jכל ישאר וכיעויני ז:ר ליציאת סצרי; :ר ,ם ,יעם כל זח אוברו רביתיבן

tז'ור~' 'זtסית פרק א י ( הוירית נגאלי נישניל נישים צוקניית ,אחר הגאילה נתגרה
ה Pכ" ה לאנותינ  iעל הר סיני יאמרי רניתיני על זה יפרקי ררבי אליעזר סיס  jס "א(
אזבר ל ן ד ,קב ה למ'זtר ,לך אסור לכניר ,יישראל אם ריצית לקנל את התורה,
'זtרוכס 'זtל אנישים ה ו לכים אחר ךעת  jישל נ'זtים ,כתיכ נתרמיר נכל) ,כרכית ' יי ז
; ( 1' '' .-:נו ר לר ,הנטחה ישהנטיח  jהקנ 'י ה לנישים יור,ר מ ·iהאנישים ישנאמר נישיס
'זtאנבדר ,קמנר ,ישסענה קדלי כנות כוטחות ,ךאזנ,ך אמרר) ',יישעיר ,ל"כ םבי( ; יכתינ .
כ  i:כ, iחןלי  jוף ם י ך ע " ב( לעילם יאכל אום ו י ישת,ך פחית ססה ' !Zי tז' לו ,יילכיש
ו יר,כס,ך ססה יש י יש לין ייכבו  ,אישתי יכביו יותך סמה ישי'ז tלי  :היתנ  jלוסר ישיכנר ,

א'זtר,ו יותר ממה ישייש לי אם היתה בחישנת כישפחה אי ככל· כית ? ילא עיו אלא
':עפ.:ז'  i:רכות חישני כאיוח אופ jנם סוית 'זzכל·ות נאישח ייתך מעירית סנאייש,
וכ  iונ·:.:מ בכ ' ר )פ י" ח( יינ Jהן את הצלע ,נת jנה כינה ייתר ט  jהאייש ; עיו כ!ייכ
) יבטור ,ס " כ ( :הא ו הנ את אישתו כגיםי והסכנוה ייתר סגופו על,ו חכתינ איסר
ויוער ,כי ישלום אהלך ; סציני כםנר,ור' ) jכיכ ע יי א( אי  jאום סוצא קורת ריח אלא
באשר ,ו ראישינר ; ,כל הסגריש את אישתו אפילי סוכח סוריו על,י וסעות ; כל אום ' :z,סתה
א'זtתו ראישונה כאלי חרנ כית המקוש כיסין ; יסי ישסתה אישתו כיוכיי עילם חישן
כי~רי .י::זכרנן כר,םל ו תיבי חסדי אכית ישיגיני כעדני הלא נוכור עוו היי Cתסיו
ביחד נס חסוי אסותיני חנתינות על סורגר ,עצז:ך ,עסהם ? יעוו ישל !Z,ואיות אכיא
מסםרי רכיתיני על העני jהוה הסכריעית את כל iואלי י : j ,לעילם יר ,א ארם והיר
כאינאר ,אישתי ישסתיך ישומעתה סצייה אינאתה קריבה

):בא וכצייג.א  .נ " (פ! ; וואר,

ישנ.רי  :לעילם יהא ארם והיר כככיו אישתי ישא j :ברכר ,מצייה בתיך כ·ר,ו · ישל
ארם אלא כישניל אשתי )ננא מצ י עא נ" זפ ע יי א( ; יעיר נה ישל·,זtיה  :כל יחיר 'י 'אtז' i
לי אישה ישריי כלא ישסחה כלא כרכה כלא פונה כלא תירה בלא חווכה כלא ישלים'
ייכסות ס כ ( ; :ר ,תוכלבה כל הטיכית הגרילות האלר ,לכא לי לאוס מישפחה ,
אי סכלי כית ? ועל וה נאסר ג יי כ )כ יי ר םי ' ז( כל ישאי  jלי א'זtה איבו אר  i:ישלס
יטנאמר ייברך אותם (>" ייקרא את ישמם ארםן ישביהם כאחד קרןאים ארם.

יעתה אישים קנצי למל i,על ר,עני! הז.ו ,כי כאמת -',ס ' !Zזכרת י היא כראי.
להעסיר הוכו על כיריי ילהישיכ אל לכ ה = tירא אמתת וברי יישקר ר,נחת י אייכירכ

ומנאצ·גי .בעיר ישנס אם איסיף אל וכוי כר ,נה יכהנה לא יחרלי מלכוית אינת י
וסל י חם לאסונתנו ילסנהגיגי וכרים קישים ימזייפים סאלה ,עו כדא י כא ייס ',ר אישך
כו כוברי הנביא , :יסלא.ו .וארץ רעד ,את הי כוביס ליס מכםיס ( יאז יביאו כלם
ויגיון

צרקת

רתגי,

יביישו

ייםיגי אחור

מחרפתם

אישר חופיני,

יייוו כי

הסיםר

הישראלי וכ למעלה ראיש מכל אישר הישגני כימים האלה עס כל מצעוי ישלמית
ח:רח האנ י '· !tת יהאהבה יהאחיה כי! אייש לדעהי.

·;r --ןr

:כ ' rמ:י ; r :ן ג נסס; iי:rיר ייכמ דף jרס' lfי ע"מי ייכר  jמיהס רו;" הכ~; :מ .
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~ 'ם ' ).ה א  t:ו נ ה רואת כלכי  ,כשם הי א ל הי י ש ר אל ,אספו תהל ו ת א יזtה א ח ת

א 'זtו ך ,י א י ק~ו ,ל נו מ י :,:ל ש ה פנ י ם  ,מצד אזכונתנ ו כי ה י א ישואלית ,זכ~ד עירנ ו ני
ה יא מי ל ,די iפו י אס ט,י ' ומצד ספוות,נו כי היא משווות כש נ גה ו ס ו פ ו ת זכהיוה א ש ו
ב ה כ וויך ,הנעימ י ם ה י סיפך ,ח  jותפאות ללשונני חקד ו שה  :ממשפחת ל ו צאט ו
הובפ י ארה  ,אשר סמנה יצאו בי  jאנשים אחריס אנ יז tי שם ,ך,פ י לוס י ף ד,מפירסם ככ ל

ק צ י י או '! לשם לתהלה ולתפארת ,ו ,סקיכל ו' משד ,ח"ם ל ו צאטי ) ר מח ' ל ( ;
ו ה מש יר ~ ך,נשבכ אפרים לוצאטו )ך ,מכינה פואנז'  <jכעיו ,ה:יוה לונדו  ; jמ ש פחה
א ש ר רנ י נה לווב ך ,וופאים ד ,מהולל,ם וד,מל י צ י ם ד ,מ יזtובהים כלם בקיא י ס להשת זכ tז'
כ ל ה יי ק ,אשר נה כמה ' מהם שוו ש י רים ני  2נב י ם ; משפחה א יו :':נתנה לנ ו אר,
ד ,ס א י ר ' הנר ו ל שר הת ו רה אר י שכחנ ו רה הנשר ר ,נרול שמ י א ,ל ד ו ד ל,י צאiפ ~ ')זtר 'י ל (

ז ל ה " ה ' איש טר י אספי ,עפרת עוכנו ינזר תפארה וקהלתנו ~ מ ו רה ככית מררש הוננ י ם
בעיר מאר ו כא  ,הספרש  ,הוכתרנם ,הוכרקרק' ך ,וכש ו רר  ,חיותר ' נע ל ה ינש נ כ כד רר נ ד• ,
ס  jה וכ'ז tפחה ה ז את  ,מש;,:חת ס נו לה ,יצאה ך ,אשר ,אשר עתה אספר ק ו רור,י ך_ ,
ב ק יצ ו ר  ,ה ל א ' ,ךיא ,ךמ שור ות המפוארה ו ח ל ל ו צ אפו אשת יע ק כ וכ ו מ ו ר בי
ז י'  ,ושם אמה נ ו כ ה אחית חזק ו ,iל ו צ אפו אב י שר י;ל ו יי ל .כ י ו ם ש מ י נ י ·זtל
פסח ש נ ת התק"  jנילרה ך ,א יזtה ד,נפלאה הזאת כעיונו כררך ק יד ס י וכם  "tתוס " ו
) ( OO I'S )( 661ככ י ת עצמו אשר כי אחו עשר שנים ישלשך ,חךשים נ ו לו גם ב i
אח י א סר' ,זtד י' ל הסע ו תך להאיי בעי צ  i:שכלו כל ענפי החכסה הקרמ י נית 'זtל כני
יש ר אל.
ראשית למ  :ך,ך ד,י ה כס!::רי ק ר ר 't,ז כזבו שה י א מס  tרת כאנ ר ת איפוק י ת ש 'זtלח ה
ל ב Jר ן ר,ך י ך י דה שד יי ל ,ומ iהחכמית החיציניות לא למד,ך כ י אם מע ט מוער ,
כ נר או ,נם כ i -סא ג ריתיה כלש ו Jא י פלק י הבלת י חסרות פעיות ,וכמי ש ה יא מנרת
ע ל עצ מ ך ,בא נ ות ,ךנזכרת למעלה * (.
עד " י כ שנים לוכדה חסשה ח י וכשי תורו ,עס ר ו ר י ה

אחי

אמה חזק  ,ה

ז דו ד  ,יככ ו אר ,כש נ ים למרה עם חוב דיך עצוכו ספו חיפית הל:כ ר ת ; ,עם מלמר י i:
אח ר ים מירוש רש '' ' וספר המ ו סר י מנוות המאור.

כת ' יי ד שנ י ס התח י ל ה ללוכ י ר תלמ ן ך ככל י עם רכ ס ו כהק י'זtמ~ כ  - jג ר י כ
ס ע י ו מ נפ ו כא  ,שנתישכ כבר מכסה 'זtכ י ם כעירנ ו ,ועמו ר ,של,מה מס כ ת סנלה ילמ ר ה
:ג ס ג  jס דקי ם אחר י ם וכמסגר ,י ת ש י נ ר ת ו כל ס  tו רא'זtית חכסה ; ' גם עם ר ו רה הז~ י ח
ל מ דח ת ל ס י ר בכל  ,וחכסת הח'זtכ ו  . jמימיח לא שקדך ,על דלת ~ 'זtום כית ך ,ס פ ר
 ( " .י;  . r.יוכס ': :ס מנ ר ח :ו ז  tמ י!\  " rיסוך ס  I:ו ר קוריה ר ~ר rמ ר סי רנ ו מ  .ר ;  rג ~ ' " ~

ז י ; ככ =י "  jכיי 5ו ך ו Cו :rו כ  iר  .כ ו ד וו י נ חו י נ יס!)  !: ,ר מ כקע ; מ " ר :ו ! iכיסו כ  ::ו  jח : ; :ז י כ  ~ ; r.כ :כ ' r
) i ] 84 7מ , 23 (6. Juיו  Kיו  SonntngsbJittteו"ו ס י ף נ "  :סננ:יייס מ  t:וג זי ה " i f:ו ד
))  :ירי:ר ; י;-..כו  rכ :ו: ~ rו י ס כ פכי כ ח ג ך י " מ גוtו ס ~ rו; 1סמ ג ך ח ס tג יט~ ר jי  rמ  .ר מ נג:ס דג ':-ר
~ ::מ ~ :ו וfו.ל  cו iכ ני יך ; זי "' ע י:ר ' :ן  pד' ~ ; ו~כי י :;: r.-.כ יס :ר מ~ !\ ו ;; Pוךי ג  rר~ ~ ~ו: t :ר " r.
מ : )' ' ::ו מממ מ.ך נ)ס Cוג מ כ ' 'iמ "  eמ)  ,מ  c'cעמ :ו ~:ל  ,ק ור מי. .
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יכל כ'עיה אספו ,לה בביתר" ס jד ,טלטוים א Iזtו באר ישסך ,ללסד אר ,אחיה יצחק
אי!:ר עסק בפרקטטיא .גם יצחק זח ו,יה בקי לכתיב בלישר Jהקדיש ,יזה בראה
חכצ:ו ,ו ,נוכךר ,לפעלח א'זtך כר,ב לאהיתי דחל .נם בביא לעירנר המצ חקר-,
טדאכעדרית המפ י ארה העכריה ד ה ל מאר'  jצרפת ) ll e 11'1 ~ I] elז  aן ( .lI'l acכתכ יצחק
ל ו צאטו 'זtיר לככיד רחל ד ,צרפתיר ,ילככיד אחרתר רחל ו ,איטלקית ישתיח  jמחילליר,
רנז: '-כ י ד לעס  .jסאניח ימד ר וו-:' ,פדו ,ביי כ כבעיריה לע'זtית מלאכת חריש ע' jעל
האנני!ב והיר,ח לר ,ס לעזר בםלאכר,ס  :נם מלאכת ד,ר,פירה ידנ:ח ,יכל בנדיד ,יבנדר
אכד ,יאח י תה יכתה עישתד ,בידיד" יא '  jצריך ליפו 'זtהיתד ,נ  I:כ iצרפיד ,ד,ל,כית
ביתה ;:ע אסה ועם אחיתד..

מi

כישנת חתק "  ;:ב ר לד ישד ל יכהייתי כ ' iזtטינח ישנים ד,לך עם אכיו ואמו
יאחיר,י )יי :tסה נס כז רהל( לישכר ,בכית אחד אישר ' Iבד ,לי אכיי כפהו א'זtתו
בד~ך !:אנדוץ )  ( POllLi 'll' esמחיי' jלןג'ר  ';'( ,ר Iזtד"ל הילך ככל יים יייס לכיר ,דודו,
כי

ישם

חיתד ,אסיפת

ספרים ענו י ם וכת י כם

ספרי

חדקדיק

חייתר

עקר :יס

א'זtר ד ,ביח

דרד ליצאטי נחלה לככרר יצחק אחי רחל.
ס  jחספרים ד,אלד· ,זtאכי ישד  !lל רוחל מי תרוח ,יהיו ייייטכיס lזtס :יחד ישעית
רכ י ת :כל ירם יירס ללפ ר ד לחקור ולפלפל על פישט ';",פסיקים רעל ·).,ביני האסינה
במציארר ,חאל ,ייחרדו .נכר פוגסים '"כור" ככה מספו ישד'י ל ,פצרה כי כת ריד '
לחביא לה ספר יקו מאד כעיביח והוא ס!:ו ד,זהר ,ייום אחד ב Iזtנת ·),.קת,די ו סצאתיי
יחכיא י תיר אל,ד" וכתר,ח ל ,את כסף 'זtכוי אסרה לי  :ולך סה אע'זtה ידידי על
כל חהרדח אישו חודת אלי ? יאע  jואסר לה  :אינבי lזtואל מעסך כי אם 'זtלא
תאמיכי דבר מכל הכתרכ כסםר ו,זה ! יתע  jלי סיד כרבוי אליהו אל אל י שע כא'זtו
ישאל פסנו פי שבים כריחי אל  ,ו . . :ךק· !tית ל ,ז:.א~ל  : !lבמיש וחל ,קשווד ,כנפ'זt
בחרו אחד ממ ייטפחת מירפירכו יישסי יעקכ ,יבראישינה לא אכי לרנתה לו ,ויפצרו
כד ,לכח ו ר לד ,אייש אחר ולא אכתה ישסוע ,ותכחו ל,זtכת פנייה ככית אביח .על
'כ:).ה jהזה כתכ לח 'זtדייל יזפיר אחד ,רהיא ענרנד ,לו כישיו אחר ,לא בלכד עם
החררזים עצסם ,כי גם עם תיכין :הישיו )וב iככל  ( jאשר שלח לה .ויישלח ישד י ל
הישיר הזה לכעל כיכבי יצחק )סענדל סטער (, jיעל ידו כאח וחל לאוו ד,עולם ;
אבל ד ,ישיו ד ,זה איכנן הואישר  jכחכרריה כי א Cחסצכד ,אשו ';כינה לעצמה כיסי
כע י ריה זכדפסה כ'כ ככרככי ' יצחק .על ימי הישיו חכ ל ייקר מליצ ו תיו תסד,ו גל קיואיו
ילא האמינו כי סידי אישה יצא  ,רס Jד,יוס הד,רא יד,לאה נרפסו כגוכבי יצחק כמה
ט'זtיריה ןססכתביה א'זtך כים נכללים בספר חוה  ,עד כי חדל הסכתכ העתי ההוא
לצאר ,לאור .אהו וס Jנתנו לה הוריד ,רשיו jלהנשא ל,דיד כפיזtה אשו ד,וכיח ה'
לה ,ויהי וה כחדיש אדו ישכת ד,תקע " פ ; ו תשו רחל שיוה על כלילותיה ,וגם שדיל
ו;רז:כס ;ררו Cח

; (~:רג' Pג rי ;:כ;ררס וכנכ;ר מח  iוכ נ Cכמ ומ.רכ  ( 1877) rIlוננכ>יו כי:רי :
םfוו~ f Dור :Pכיכי fו:י ו ג ' ;:ן  '~ iי'  iי  iו כחג >ו םגוס מחמ רר ~ jחיק 'וi .נכי גכס גי מ  i:Pר i
י;Iכ fוור 'ר; נכ; ;כi, :ורידי.

-

 -7אשר חיה לר תמיר חלק בכל תרלרור,יח ,שר 'זzיר נאר j.' ,ל המקרה הוה ר'זzניר,ם
נרפסר בברכבי יצחק רנם ככנוד נעיס של 'זtר יי ל ,הלק ',ב
ולרחל של,זtה בגיס רכד ,אחת רלר,ם רלעסקי ביתה קרשח כל עתה רלא
נ'זzאר לר ,עור ומ Jחרבה ללמור ,נם לא חיו לה כי אם םפרים מוע:tכים רבר,ם ר,נד,ה
בל יל ה אחרי הישל,מח ' את כל עסקי ביתח וכניח ישנים ,אי,זzר ,לא מצא גנ').
בלמרריח וכר,כוריר ,כי אם בסהורר,ו ,וכל א'זzר בקיש ממנר ,עשתה לר ;  1ת' ttם כל
מכטתח לשפה ולרבות את בכיך ,אשר חיר סגילתה ; ויהי בבראם בימים ויעסקר

שלשתם בסהורח כאביהם ,רלא אכר לקחר ,לר,ס \אשר" רגם בר,ה לא חיתר ,לאיש.

גiב ספרך, ,י בת רחל כי כא'זzר נרלר אהיח רגרלר בם כ  jעסקי חביר" כי לא היה
לחס עכר רשפהה ,לא ר,יר ,פנאי לאמח לעסרק בלמוריך ,כי אם בראיש י הרשיס,
כי כר,ם לא ר ,יתה ערשר ,מלאכת מחש ,רכשלא יכלה ליש  jותרר שנתד ,מעיניה,
קמה בערר לילה ממטתח ,ור,כתוכ א י וה טררים לבלתי שכחם ,ור,רסף רחל להכר על

דרך וה ,להוצ י א לארר מעת לעד ,ש ; ד משיריה אישר שלחה תמיד לשד י'ל ואשד
מצאר ח  jבע י ני כל לרמדי 'זzפת עכר אשר באיטל,ה ואשכנו ורבים מהם שרר שירים
נשנכ י ם לככדה ,ויהי כרארד ,כעלח כי ש Cאשתו נרדע כישערים וכי קמו מ ' זzורר י ם
ויא ~Iררה סך פרים ואנש י ישם ויד,ללוח על חכמת מליצותיד ,ויקר  jועל יפי רי ':':י ח,
ותנרל גם כ  jכעיגיר וכע י ני בניו א'זtר גס המד ,לא ד ,כירר גרדל ערכה ורוכ סחרה
הט ו ב

מסחר

כסף,

אבל אהכד ,יצחק ר השיבותן לאהרד,ו גדלו עד מאד כאשר אמרתי ,רנכרות
מ  iד' ,זtיך ה נזכך למעלד ,איטר 'זtר לככ ו רח  ,ומ ,: iר· צבד ,בתכ ':':לח ,יי:':לא אבר,ח
אח י ת ן לקבל ,כי ח'זtנר,ה למגים מיטררת זגי ו ר,יח  ,אף על פ י שכל הכת ו ב בה אםת ,
כ י כידיר ,א'זtר כר,בו ':':ירים נהמדים ,ר,פרה  ,iמלבוי:':יס הבלרא י ם לננ י משפחר,ח,
ר'זtזפז:.ה  .גiב כ iבמ י ם '~ליור,יד ; ,אך חראיה חירר ,ר בררדר ,וגר ו לד ,על חכ מ תה וי~ל כל
מד ו ר,י ר ,ר ,ב i:ו ב ו ד ,ד,יא חי:':יכור ':': ,ר " ל ראד ,בתר לה ר ,נכרות מכל אגרור ,י ו אליה ,ומ i
הדרך ,דרך פאר דככ ר ד  ,א יד :':ד,ו א טדבר עליד ,בכל מכתביר ,כ  iבספרו לה על סםר
ת ו ל ד ו ר ,יצ ה ק' והוא אס י פת 'ז:.ירי זקבה ליצהק ל ו צאטו ר י פא כו:ד·ק ימי~וךו
מך,ולל ,שנת  jהח :,ם יצח~ ר י ג ייו מעיר גור יצ י א ר ,לאיש אהד מא ר יiי פ 1ל י j
א יזtר .ח'זtכ לו ,ךפיס ו  ,ו יטלה אדהו ל,זtד 'י ל לטע jיבאד לו טאמרים אחדים כלר',
נכ דחי ס וב ר ורי ם ב.י :i.יכ י ן  ,כתכ ·לרחל  :י' אי= תוכלי לעורכ י כטלאכתי ואת אני א יז:.לם
ד ,ו ד ות לך ,וגם היג! .ב' .י נחת רוח לכפ' :tהרו!:א ,ואהללר ,שמך אשר כנר זכרת י לט ו ב

בתולד ו ר ,ר,מחכר א 'זtר שלחר,י לכ  .iפ ו ל j ,ד,הוא י  ,וגם באגרת אחרת אשר ל ,:,:ה
אח י' כ לל.יrJכעריס "' ,ר~ ל מדבך על א'זה מאמר שיריי בלתי ברוך אש ר עלי ן נר,וכח
י עם כר ,דודר,ו  ,י יטלח לה מנחד' ,זlיר על ד,עזר אשר היה לו מאתד .,פעם אהת
הלך אל,ך ,החכם ה מ tז' ו רר יו פ ף א ל מ נצי מפאד יב ד" ישבשני חייו " אחרונים

נד",,זzכ בטר י אסםי ו נר,עכב פע מ ים רנות אצלח וידבר עמה בשם שד"ל על מאמר
מסוכסך ם'זtירי ז Pנה ד,נ י' ל ,ובלכתר מעמך ,אח~ י שמעו את דעתה על ד,עני  jה הו א .,
· זtלי= ה ז ר ו ת לד ,ו א מר " דב 'ז tרחלכ תחת ל,ז lי נך "  .ו בעו ד 'זlאנשיס גרוליס מפוארים

,
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ז ביניהם ד~' " ל ,א לםגצ  :סטער  ' jלאנגכאכק י יוסף ורפאל הל וי ,גאלד ,פרא  iניטס
י כפ וה  1:ר כיס ר ,יו סם! '(: ; :תר ,ל ז ר,יה ז כ ו ר,ביס לה וישר י נ; iישיריס לכ;!וד  ,i'lח י א יישבה
בצ כי :ג ז תה כ'  jקי~רר ,ביתה לא בקשר (: ~ ,~ ,ככ,ו ד ,רעל כל סדרתיה עטתה ענ ן ח,
ו ל :::סבתכיה קראח את עצסח ביש i:,ו 9ה )ו וו ת רחל ס ו רמורגו הקטנח( .תא ר תה
ר ,ת~' ~ עז ר ,כס וף ימיה ך,י ר,ר ,ללכר ,כאחת חישפחןת עם הישר מונטיםיורי ל,רר' :Zלים
עיר הקדיש  ,לכל ו ת ישם את שאר י מי ח יי ה ,ועיניה תס י ד י סיחלות לראות ך ,נאולה
ו בנ'  jכיר ,ה כח ירך " ו על כ  iחשכה תמיד חישכ ו נ ו ת רכיס על ך ,פסיק י ם הר וס זיס י את
הנקרי ם האלה  ,יראר ,ה' ך,יא א ו צרח ו אמ ונת ה סגולתה  ,ותאהכ את ככי עז;ה כ פל
!:::':אס י כחך ,ו הכ ל ,ר ,ישנאח ישנאה את מלכ י רוסלאנר וישריהס ויןעציה< :ע ל א'ז lו
לח צו את כנ י יישראל אישר כארצם ,וחמךה תמיר לרא ו ת מפלתם ופדור ,אחיה מעו ל
א ו יביהם

ר,רודיס כהם,

ב חיר תה כת ישכעים וחמיש ישניס נר,עלמה פתע פתא ו ס ולא יכל; ;-עו ר
י להישתמיש ככל אכר.הי ו כל ,י הת:-עם על גזר ד י נה קכלה יסיריה וסכלח אותם כרצ ו j
המעיר חזקת אמונתה כצרקת ר,אל יר,ברן וכר,מימות פעל ו ,וי ',ך אחר י חל,ה
כאישר הלכה מעם ראישינה לבה ' כ ל·זlלם ת י ר ו ת לאל על כי הארין עור יסיה,
ותכר,וכ לך ,אר ,מכתכ להזקיהו ל; ,ואו לפנ י ה י  ,ומכר,יכתה נכרת ח וליש ת ירה' ,
וחכ ו ריה האחרונים אישר כתכה אחר כך נקראים כק וישי נ ישירה האח רו  jהוא קינה על
ס ו ר ,ס ר ריכו ר וכנו כס ו חו ' ר מררכי בר כס ר ך .ר " ר מנחס אישכנזי הי ו ישכ על כמא ההוראה

ב ע י ר נו  ,ישנקרא אל על בחריש טכת שנת חתר "ל ; ו tז' מנה חדישים אחו י כ  jח לתה
וחל את חליה וימים אחרים לפני מות ה  ,כאשו ר,רגיישר ,כעצמה כ י ק ר בו יטיר,
 ,למור " התחזקה ויישכה על עויש רויה ,ותכר,וכ כ י רר ,רכר י ה האחרונים ותמצאס כספו
ך ,זה ,וזה ר,ו א לה ישיר התנישמת .אחרי כ  iר,תהי ל ר ,לה ו ס י ף ע ו ר רנו ים א ה ר י ס
ותכתרכ מלת  .אלהי "  ,אי לא היה עו ר כה רוח ו תחרל לכתרב.

ויהי ביום ו ' לחריש אלול ישנת התול י א ביו< :ד י לםרר ונישמרת מגל רבר
רע ,רתסר .וחל בת אחת וישסונים ישנה ,עזב;ף אר '  jתלא ובו ת ותעל למנוחות  ,רעל
קברה הציכו אר .הסצבה הנ יי  ,אשר הכינך ,לעצסה כ י סי נעוריח ; ו אחריח סר ,בעלה
ב iפ ' ד ישניס כישנת חתרל " ה וגם כל ז:zילישת בנ יה ם ; חבכ ו ר יוסף בע יר וויע  jכ '' !l
התרס י י ר ,הישני רור כישנת התרמ ה ' ו הישל יישי יצחק בישנת התרמ " ו ישניחס כטו \ אס~' ,

ותשאר חבת פנינח ) (Perla

סהוריח וסאחיה ,והיא עתה בת ס וו ז' ישנה זוכרר ,ת מי ד

אחנת אטד ,וישומרת בזכרונה א י זה מישיריה .ססנה כא ו לי כל כתכי י ר רחל  ,היוצאים
עתיי לאור רנם ככום םעם ראשונה סאת ישנד ,אחד י הוורה ,ואנ י אספת י ס
והעתקתים יעישיתי כהם א י זה תק ו נים וםררתים לפי סרר הישנים ישנה  jנכתכ ו,
ו,אף אם תכינת ישידי רחל מדפורגו ומכתניה איננה תט י ד ישרה ינכוחח לפי טש Oוםי '

השיר  ,מחישכותיח והגיוכיה טעול,ם ותמיטיס טא.ר והםעלות האלה הטציאי להס
ה  jנעי ני כל ק ~ ראיהם אף כי יצאי טקלט וס אשה ,עד כי דביס חשבו כי תחת שם
אישה נהנא איש  ,לבכ י אס לעיונו נקישו לראותה ולרעת כנירור יכ י םיה הסרכד
אליהם ; ותטהן על גורל חכטתה וזן שכלה.

-9יאנחני עתה סאת שנה אחרי הילרת האשה הסהיללה הזאת יתשע עשרה
שנה אחרי סיתה ,בסוכרני את שסה טיב שם סשסז טיב לעם ניל.ו נזכיר סה
שנאטר כי לא אלמז ישראל ,יגם אם בעת יבעונה הזאת אשה כקיאה לכתיב

כלשי Jהקרש היא רבר אשר אינני בנטצא ,כי גם ריב האנשים עזבי לסירי יאיז
יירש אל כהני שמת עכר ,מ י מ נאזיר סתניני ינקימה ינעשה ס,ךשסיטל עליני

כשכילי כחשכני שס,ך שכבר נמל אי שניט,ך לימיל בעהי"ת ייכל עיר לקום ולשיב
יאיתני ילהררי הראשיז .יעתה נירה לאל כלב שלם יבנמש חמצ,ך שגם עיי האשה
יס.מיארה הזאת רצה לחרכית מאר קהלתני הקרישה ישם עירני היקרה אשר
ככר השיגח סעל,ך עלירנה כתרלרות "סמרות העברית כארץ מילרת הסאור הנריל
שסואל רור לוצאטו זלהייה יתלסירו שמואל חיים זלמ Jז יי ל יתלמיר תלסירי סירי
א'ומי וכתר ראשי סשה יצחק אשכנזי הי"ר ואחרים ,שהרציאי לאיר סמרים הרכה
הדריסו כתיכני רגל לסרר ,הייק יתסכי בי ככל לככם יבכל נוכשם  :ישלם הי וכעלם
כווכעשי יריהם ישיב להם רישיב שכרת אהלי יעקב במהרה ביטיני אכיה
יר,יה זה וכה פריאספי יעייא בחרש תשרי שנת "ייחר לבבני לאהבה וליראה
שכזך לוכיב.
iדמונ:.יא לאור

צ·ח·ק
ס"פ.
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Profaziono aoll' oaitoro
co_n cenni biografici dell' autrice.
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. Fra ie tante false asserzioni · sostenute dai nostn
detrattori eon mal anim~ e senza conoscenza di causa
C;Qntro la legislazione giudaica e i costumi degl' Israelitl,
lmv;vi p11,r quella che la donna ebrea fu sempre sprezzata
~.. teriuta, a vile . come u.na schiava, anzi considerata nè
più ,n è m{)no ·che una suppellettile domestica, e che il
Cristianesimo soltanto migliorò le condizioni della donna
collocati.dola all' altezza dell' uomo e 1iberandola dai
gi~go c~1e fino allora le . gravava sul collo. Eppure tutto
e,iq ;,, è. . onninamente falso; imperocchè pur ammettendç
eh~ ,presso gli antichi Ebrei la donna non fosse parificata del tutto all' uoino, c;:iò che .del resto non si è , ve~
rificato · ancora ai giorni nostri, . n ~mmeno presso ·quelle
nazioni ·che so~1o maggiormente .prog.redite nella via de.ll'iq~ivilimento, - e che .non .a vverrà ~ai,. ..perchè · esseùdo
lil,iv:erse in pade le attitudipi dell' .uomo da quelle della
d<mna, diverso . è pure anche iJ loro ufficio in .società,
~uttavia verun ,fatto sto~·ico, verun p.a sso. dei l;tostri ve:
tusti libr:i .s ia biblici . che tradizionali; autorizza a soste~ ere un . ta,le asserto. ; A .. eh~ anzi . imparzialmente ne
sv;olga · ~~ .. ~erne •pagiqe,. .risulterà · patentemente.. il con:•
trari.o,, ' :e fa~il~ gli &-arà. persuadersi che verun· ostacol~
impediva, alla· do1111\l isr11elita, non solo <ili essere sempre
tra le ·domestiel;le p~reti il perno (;)ella famiglia, la regina
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della casa, ma nemmeno di conseguire i più alti gradi sotiali, e di giungere più che al trono, alla profezia, considerata il punto culminante della virtù e del sapere.
E s' io volessi accingermi a dimostrare la verità di questo mio asserto con prove numerose ed irrefragabili,
tolte in parte alla nostra storia nazionale, in parte ai
libri dei nostri profeti e dottori, non v' ha dubbio che
il materiale raccolto formerebbe nn volume di gran mole;
ma ·non è questa la mia intenzione. Se non che dovendo celebrare nella prefazione di questo libro la vita
e le lodi di una donna timorata di Dio, saggìa e virtuosissima, degna altresì di essere annoverata tra gli
autori e poeti ebraici più illustri del nostro secolo, non
l;w saputo esimermi dall' addurre qui alcuni fatti e detti
a parer mio sufficienti a dimostrare l' et·roneità di qmnlo
asseriscono i nostri detrattori.
Ed in primo luogo mi permetterò di osservare che
la Scrittura già nelle sue prime pagine, afferma la dignità
della donna, pari a quella dell' uomo, là dove mette in
bocca ad Adamo le parole: Questa finalmente è osso
delle mie ossa e carne della mia carne, questa deve chiamarsi donna '[lscià] perchè fu tratta da uomo [lscJ~
Infatti parlando H sacro testo poco appresso del matrimonio soggiunge, che uomo e donna devono formare
un a so l a carne. Si può esigere mai una più ampia
ed esplicita affermazione di eguaglianza~
Ed invero, benchè la legge non proibisca agl' Israelitì
la pofigamia ch' era in uso presso tutti gli altri popoli
che li circondavano, pure i piLt prendevano una inog)ie
sola, conforme a quanto è detto nella Genesi nel testo
~uccitato: E l' uomo si unirà a su a m o g Ji e e formeranno una carne sola ; si noti che il testo dice a s u a
m o g l i e e non già a l l e su e m o g .l i. Dalla nal'razione biblica · risulta che H primo a sposa1-e due mogli
fu Le m e c h, e benchè il nan-atm·e nnn glielo attribuisca
a colpà, pure pensando che r esempi() esercita sull' uomo
un influsso ben più potente che le ammonizioni ed i ronsigli, ei narra le sofl'erenze causate a Lernech dal sHo
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doppio conlil,u bio, e cerca di persuadere così il lettore
che non deve lasciarsi indurre a tal passo chi vuole che
la pace alberghi nella sua casa. Infatti anche l' Ecclesiaste predica: E godi la vita c o n l a d o n n a che· ti
sceg·liesli" perchè la vita del poligamo non merita certo
questo nome.
Solo quando la prima m.oglie era sterile, allora il
marito si riteneva autorizzato a prendersene un' altra come
si vede da Ahramo, da Elcanà e da altri. Isacco no:n ebbe
che una moglie sola; ed anche Giacobbe avrebbe sposato
soltanto Rachele, se Labano col suo inganno non lo
avesse ii1ùotto a sposare Lia e se ambedue non lo pel'suadevano poi a sposare anche le loro ancelle.
Alcuni re soltanto, contro il comando esplicito
della Bibbia: "Non si prenderà molte donne" avevano più
mogli, come sì vede di Davide e di Salomone ; nulla
però autorizza ad ammettere che anche tutti gli altri re
d' Israele e dì Giuda avessero più mogli; anzi non pochi indizi vi sarebbero per ammettere il contrario. Cosl
non troviamo esempio eli poligamia tra i sommi sacerdoti e i profeti di cui parlano le storie.
Da tutto eiò emerge chiaramente che la rnonogamia
rron è punto un portato del Cristianesimo, ma era stata
annunziata dalla Bibbia e praticata migliaia d' anni prima
come risulta dai testi e dagli esempi suaccennati.
GLi stessi nostri patriarchi ci danno luminos0 esempio del dovere del marito di rispettate la moglie; e di
fare il piacer suo; infatti noi vediarno il pa,triarca ·Abramo esaudire il desiderio di Sara, sia quand' ella lo per• ..
sùade a sposare Agar, sia quando più tardi insiste 'perchè l' allontani da sè insieme al figliuolo, e Dio gl' impone : Fa quamto Sara ti suggerisce. Allorehè il patriarca
Giacobbe si lilecide a deludere il suocero che l' aveva
ingan11at0 di eei volte, ed a ritornarsene in patria senza
avvertirHelo, non impone già con violenza a Lia ed a Rachele di obbedirgli e di seguirlo, benchè Dio gli avesse
detto: Abbandona questa terra e torna alla tua patria,
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ma si consiglia coli loro prima di mellere in esecuzione
il suo progetto, domanda loro se esso apparisce giustifi cato ai loro occhi, e soltanto quand' elleno di chiararono
di essere d' accordo" e di approvare il suo divi sam en to,
egli prese le mogli, 'i figli e le ròbe s ue e si mi se in
viaggio, E ben chè non amasse Lia quanto la sua diletta
Rachele, pure la seppellì nella grotta di Machpelà, presso
ai padri suoi, e scongimò Giuseppe a seppellirlo presso
di lei dicendogli: ,Colà ho sepolto anche Lia."
Giuda sentite le ra gioni di Tamar non esita a riconoscere il proprio torlo e di chi ara apertamente: ,Ella
fu più giusta di me.·'
Dio impose nel Decalogo ai figli di onorare pàdre
e madre e ripete altrove il comando: ,Ciascuno deve
temere la madre sua e il padre s uo." Da ciò emerge
che a padre e madre è conferila la ::;tessa autorità e di gnità c che anche il marito deve ris pettare la . moglie,
chè se così non fosse , come potrebbero i figli onorare
la .madre loro e rispettarla, vedeuJola avvilita e sprezzala dal padre? Non è giù in ques ti eomandamenti
chiaramente delin eala la posizione della donna, sia rispello al marito, s ia ri s petto agli ahri membri della famiglia? * Ed è questa a parer mio altresì la ragione per
cùi nel quarto comandamento, dove s i parla de.ll ' osser,;aì:iza del . Sabbato, · il testo nomina bensì il figlio e la
figlia , lo schiavo, la schiava e il forastiero , tutti in so mma
quegl' individui che dipendono dal capo di famiglia , ma
non Ja cenno della moglie, che considerata indipendente,
è compresa ill}pli citamente nella parola tu, che viene
a stguificare: t u, u o m o o d o n n a:.
· ·.:·; Rispetto poi al trattamento che il marito d eve alla
moglie, noi . vedia1ùo ciò che la le gge imperativamente
prescrive riguardo alia donna fatta pri g ioniera in battaglia
e Ì'ispetto alle due mogli amata l' una e odiata l'altra.
. * .ArH::ire l' illustre Griit-~ nella. celebre sua Storia deg.J ' Israelit.i"
dice: Chi risP.etto·nlla pos i~io11e sociale della donna, YOl etise gettare gl' Jsraelit.i in una stessa caldaifL co11 gli altri popoli orientali , commetterebbe un
gr.ossolnilo errore:"'
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E se alla concubina la legge accorda il diritto di vitto,
vestito e coabitazione (Esodo XXI, 10), quanto più non
saranno stati riconosciuti questi ed altri diritti ancora
alla lP.giltima moglie '?
Dalla narrazione poi della nascita di Sansone si vede
chiaramente se Manoach consirlerasse la moglie come
u.na suppellettile domestica.
Così pure non erano costrette le donne ebree a st.arsene rinchiuse in casa quali prigioniere; imperocchè sebbene non fossero stimate quelle che spesso uscivano nelle
vie e sulle piazze per mescolarsi agli uomini, pure le
donne in Israele potevano uscir sempre liberamente di
casa e prender parte a tutti gli a vvenirnenti importanti
che risguardavano la loro nazione. Infatti Miriam sorella
di Mosè e di Aronne, detta la profelessa, intona con
le altre donne in riva all' Eritreo il ritornello alla cantica sublime di Mosè e tutto il popolo l' accompagna in
coro. Una donna coraggiosa uccide .Afbimelecco e libera
. così la patria da un esoso tiranno. Debora persuade
· Barak a ribellarsi al re di Hazor ed a scuotere il giogo
di lui dal collo degl' Israeliti, scende in capo all' esercito sul campo di battaglia, e, conseguita la vittoria,
intona una cantica sublime che forma oggi ancora
l'ammirazione di quanti la leggono, ed è uno dei tanti
gloriosi monumenti della nostra vetusta poesia.
Le donne escono a cantare le lodi di Saule e
di Davide suo generalissimo e Micol moglie a quest' ultimo gli rinfaccia più tardi apertamente il contegno
che a lei pareva poco dignitoso da lui tenuto in publico,
quando fece trasportare l' arca santa lilalla casa di ObedEdom a Gerusalemme. Avrebb' ella potuto arrischiarsi
di parlare siffattamente al re, se fosse stata tenuta da lui
in conto di schiava1
La donna saggia di T e c o a g n parla al C!Jore di
Davide e lo fa rappatuma1:e col figlio Assalonne; la donna
saggia di A v e l persuade il popolo a tagliare la testa
al ribelle . S c h e v a g n b e n B i c h r ì , e gettatala fuori
dalle mura a Gioabbo capo dell' esercito, fa sl c}1e
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questi levi l' assedio e ponga fine alla guerra civile.
E questi esempi,· e più particolarmente la sublime
orazione di Anna madre di Samuele ci mostrano se le
donne israelit.e fossero tenute nell' ignoranza come pretenderebbero eli sostenere i nostri cletratlori. E se la
nwglie di Elkanà che altro non era se non un semplioe
ed oscuro cittadino, sapeva servirsi di un linguaggio sì
altamente poetico, che non lice supporre delle mogli dei
profeti, dei re e degli altri più illustri del popolo ?
Quando re Salomone nell ' aureo libro dei Proverbi
descrive in modo insuperabile i pregi della donna di
virtù, non parla ei già della moglie di un re, ma bensì
d.i quella di un uomo che vive del frutto d€' suoi sudori,
e quella splendidissima descrizione ci mostra appunto
quale fosse l' ufficio della madre di famiglia in Israele,
ufficio di somma importaBza ed altamente onorifico. Noi
possiamo inferirne altresì con certezza, che ai tempi del
Te sapiente non fosse raro l' esempio di talti aonne di
virtù serto di gloria a·i loro mariti ed a'lle loro famiglie.
E tralascerò di parlare dell' energia della regina
Atalia, dell ' ingerenza esercitata da Gezabele nelle faccen·de del regno, di Ester e di Giuditta che furono le salvatPici del loro popolo e di mill' altre donne illustri dei
tem-pi biblici e postbiblici, uon essendo mia intenzione
di estendermi troppo.
E per ciò che si riferisce ai nostri libri tradizionali,
ed alle dottrine dei nostri Rabbini, mi limiterò à citare
alcuni assiomi soltanto, sufficienti a parer mio a far conoscere con certezza la 10m opinioNe rispetto alla posizione della donna nella famiglia e nella società.
Non havvi in tutta la nostra storia U!lll avvenimanto
di maggiore importanza agli occhi -dei •Nostri Profeti e
Dottori che l' uscita dall' Egitto, per Ua ·quale gl' Israeliti
diventarono nazione, ed è perciò dov.er nosrl:ro di rammem0rare ogni giorno questa reeleiilzione. 1nfatti anche il
Sabbato ch' è ~n segno del patto str.etio da Dio con
lsraeJe, ~ così pure tutte le altre nostre :fèste s0lem1i
haano lo scopo precipuo di orkordat,ci l' uscita -dall' Egitto
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ed in quell' epoca furono operati da Dio sl grandi e numerosi miracoli, che dissero i nostri Dottori: (Sefer achassidim 233- 234) Furono più grandiose le manifestazioni
_ della potenza di Dio vedute dalla schiava pitl vile sul Mar
· Rosso e alle fal.de del Sinai che le visioni meravigliose
di Ezechiello. Ebb-ene, t..~ttavia iusegnano i nostri Rabbini:
Non si compì la redenziot1e dei padri nostri che esclus~vamente per i grandi meriti delle donne virtuose (Medrasçh Scemqt, Cap. I). Usciti gl' Israeliti dall' Egitto, DieJ
si manifestò al · popol suo in vetta all' Orebbo, e dissero -s u ciò i nostri Dottori: Quando . Dio volle rivelare
la sua · legge, diss' egli a Mosè: Va a consultare prima
le figlie d'Israele se vogliono ricevere la mia legge, perchè è naturale che gli uomilii si regolino secondo l' opinione delle donne {Pirkè de Rabbi Eliezer, cap . 41). Sta
scritto nel Talmud babilonese (Berahod, 17, a) : La promessa che Dio fece alle donne è maggiore di quella fatta
· agli uomini , giusta il testo che dice: Donne tranquille alzatevi , udite Ia mia voce; femmine che vivete fiducio se
, ascoltate il mio dire (Isaia 32, v. 9). Lo stesso volume
. insegna altresì: L'uomo spenda per mangiare e bere
· meno di quanto comporta il suo stato, si vesta a misui·a delle sue forze , e faccia · onore a sua moglie ed ai
suoi figli al di là di quanto gJ.i permettono i · suoi mezzi
(Hholin, 84, b). Sàrebbe logico d' imporre · all' uomo di
fare più di quanto sta in suo potere per onorare sua
moglie, se questa fosse stata considerata come una schiava o come un n1obile di casa. È detto altresì nello stesso
Talmud (Jevamod, 62): Chi ama la propria moglie come
sè stesso e la rispetta più di sè stesso, di lui dice il
testo: E conoscerai che la pace alberga nella tua tenda.
Ma persino .le attitudini spiritw:.tli della donna furo- ·
no considerate dai nostri Dottori pei· certi rispetti superiori a quelle dell' uomo ; così troviamo nel Medrasch
(Berescid rabbà, Perek 18): Perchè nella narrazione della
creazione della clonna fu adoperato il verbo b a n à fabbric;tre ~ Pet'chè i due suoni fondamentali di esso appartengono altresì al verbo b i n intelliggere, e si volle con
2'
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ciò indicare che Dio accordò alla donna acutezza di mente
maggiore che all' uomo.
Troviamo pure in Sanhedrin (.42 a): L' uomo non
può trovare vero conforto che nella propria prima moglie, e quando il marito fa divorzio dalla moglie, persino gli altari versano lagrime. Chi perde la prima moglie, è come se avesse assistito alla distruzione del sacro Tempio, vale a dire alla più grave delle sventure e
quando il marito seppellisce la propria moglie il mondo
perde per lui ogni splendore.
Ed allorchè nelle nostre preci invochiamo da Dio che
le grandi virtù dei padri siano di usbergo a noi loro figliuoli, non ricordiamo noi forse anche i meriti delle madri d' Israele collocandole così ad uno stesso livello con
quelli ~

Ma ancora tre soli passi io citerò dai libri dei nostri Dottori, di tale importanza da superare tutti gli
altri e sono: Badi l' uomo assai scrupolosamente di
non far torto alla propria moglie, perchè come sono pronte le lagrime della donna oppressa, così è pronta
la punizi0ne di Dio sopra chi gliele fa versare (Bavà
mezignà 59a) . Sia ognuno assai guardingo nell' usare ·
ogni maggior rispetto a sua moglie, perchè la. benedizione di Dio non posa sopra la. sua casa che per merito
di lei (Bavà mezignà 59a). E finalmente: Ogni Israelita
che non ha moglie, si trova senza gioia, senza benedizione, senza felicità, senza religione, senza difesa, senza .pace (Jevamod , 62). Infatti un uomo celibe non è un
essere completo, perchè dice il testo: E Dio benedisse
·q u e Il i e li chiamò A d a m; soltanto u o m o e
d o n n a un i t'i meritano il nome di A d a m, perchè
si completano a vicenda (Berescicl rabbti., Perek l 7). *
E potrebbero tante e sl eccelse prerogative essere
attribuite ad una spregPvole schiava~
Ed ora metterò fine al mio dire intorno a questo
argomento, dacchè invero, quanto sono venuto fin qui ac• Vedi ciò che dice il Zoar (Vaiezè pag. 165a). La benedizione "di
Dio non posa che sull' uomo accompagnato alla donna.
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cennando basta a persuadere il lettore della verità del mie>
asserto ; mentre i calunniatori nostri nella loro cieca parzialità, non si lascerebbero convincere nemmeno se il numero delle prove fosse centuplo, nè cesseranno mai di
sprezzarci e di attribuire alla nostra fede e ai nostri costumi difetti anco r più spregevoli ·di <JUesto, finchè verrà
giorno in cui, conforme alla parola di Dio: l a t erra
s a r à p i e n a d e l l a c o n o s c e n z a d e l S i g n o re
c o m e l' a c q u a 'C o p r c i l m a r e, ed allora conosceranno tutti l' equità delle nostre leggi, si vergogneranno di averci vilipesi, e converranno che la morale
israelitica è di gT:1'11 lung·a superiore a quella praticata
fino allora anche dalle nazioni più incivilite, non ostante
il progresso della vita sociale e la fratellanza e l' amore che
çon tanta ostentazione si vanno predicando fra gli uomini.
E con quest' intima convinzione nell' anima, in
nome del Dio d' Israele, io narrerò le lodi di una donna
cara a noi per tre ragioni; per la nostra fede, perchè
ella è israelita; per la nostra patria, perchè ella è triestina, e per la nostra letteratura, perchè ella è una
poetessa distinta, una scrittrice abilissima che con le geniali sue composizioni, aggiunse grazia e bellezza alla
santa nostra lingua.
Dall' illustre famiglia Lu z z a t t <:>, da cui tra altri
uomini grandi, usci. il celebre M o s c è H a i m, filosofo
cabbalista di fama mondiale ed il famoso poeta E f r a i m
(eletto Ji,ranzin) di Londra; famiglia nella quale si contano in gran numero i medici distinti, gli avvocati
illustri, tutti pratici delki lingua santa, in cui molti
tra loro scrissero ctmtici e poesie di sublime bellezza,·
famiglia la quale ci diede quel grande luminare, quel
celebre scrittore che fu S a m u e l D a v i d L u z z a t t o
(Sci a d a l) di b. m. nato nel 1800 a Trieste, onore del
nostro popolo e corona dii gloriç~. il.Jila nostra Comunità,
professore del Collegio rabbinico di Padova, il più insigne
filosofo, esegeta, traduttore, grammatico e poeta .ebraico del
nostro secolo, da questa fam.iglia veramente a: Dio pre. diletta, nasceva la donna di cui narrerò qui in breve
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la vita, la poetessa R a c h e l e L u z z a t t o di b. m.
moglie di G i a c o b b e M o r p u r g o, la cui madre
B e n e t t a (Berahà) era sorella di E z e c h i a padre di
S c i a d a l. Nell' ottavo giorno di Pasqua dell' anno
5550 (1790) nacque questa illustre donna nella città.
nostra in Via del Corso No 6fì6, nella casa stessa in
-cui l O · anni e 3 mesi dopo vedeva la luce il figlio
.del fratello di sua madre, quello Sci a d a l destinato ad
irradiare con la meravigliosa sua intelligenza tutti i
-campi dell' antica israelitica sapienza.
Come si rileva da una lettera italiana scritta dalla Rachele
al cugino Sciadal a lei carissimo, il principale suo studio fu
di materia ebraica, mentl~e delle materie civili non istudiò
che poco, come appare . appunto dalle sue lettere italiane
piuttosto scorrette, e da quanto narra essa stessa nella
lettera suaccennata. *
Fino ai 12 anni studiò il Pentateuco coi due suoi
zii materni Ezechia e Davide, e fatta più adulta, studiò
con lo stesso zio Davide il celebre libro filosofico del Behai H h o v o d A l e v a v o d (Doveri dei cuori), e con
altri maestri il commento di Rascì e il libro morale M e n o r a d a m a or (U candelabro illuminante). A 14 anni
cominciò a studiare il Talmud babilonese col maestro
Be n- N a d i v mantovano, fissatosi molti anni prima nella
città. nostra, e con lui passò tutto il Trattato Meghilà,
vari squarci di altri Trattati diversi e tutto il libro morale in gran parte caballistico Rescid Hhohhmà (La primizia di ogni sapienza). Anche con lo zio Ezechia studiò
Talmud e Aritmetica. · La Rachele non· frequentò mai
veruna scuola e le sue cognizioni se le procurò tutte in
casa dai maestri che venivano ad istruirvi il suo fratello
• Questa lettera formò probabilmente la base di un cenno biografico
di Rachele Morpurgo che Sciadal inviò al Dr. Lodovico Augusto Frankel
il quale, con qualche aggiunta, lo pubblicò in terlesco nel No 2a del perio·dico SonntRgsblll.tter (6 Giwgno 1847 l insieme alla traduzione tedesca in versi
di una delle sue poesie. Questa breve biografia e la lette1a surricordata
iilviatami dall' egregio amico mio Dr. Isaia figlio di Sciadal, mi stavano davanti quando composi questa int•roduzioue, e questi due documenti e le
comunicazioni verbali avute dalla figlia di Rachele souo le fonti attendibili
da cui attinsi le notizie che qui comunico al lettore.
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· !sacco che poi si dedicò al èommercio. Ànche questi era
pratico nel maneggio della lingua sacra come apparisce
dall'epitaffio da luì scritto per la sorella Rachele, di cui si
farà cenno dopo. Anche quando · venne a Trieste la celebre tragica francese ebrea Madame Rachel, fu composta
da !sacco Luzzatto una poesia ebraica in onore della Rachele francese e delhi Rachele italiana ambedue onore
e gloda della loro . nazione. Dal padre e dallo zio Ezechia ell' aveva imparato altresì in gioventù a lavorare al
tm:nio e li aiutava amendue nell' esecuzione delle commissioni che ricevevano. Aveva imparato anche a far la
sarta ed i vestiti suoi, quelli della madre e della sor·ella
e più tardi quelli della figlia, furono quasi sempre · opera
sua, e s' intende che con la madre e eon la sorella aecudiva alle fac~encle domestiehe. Nell' anno 5560 (1800)
naeque Sciadal ed 8 anni dopo egli anelò coi genitori · e
con la sorella pure denominata Rachele, ad abitare fuori
di città in via Pondares, i.n una casetta ehe H padre suo
s' era fatto fabbricare sopra l!ln fondo comperato coi de~
nari della dote della n1oglie.* Sciaclal però si recava
·ogni dì in casa degli zii ov' era una · raccolta di libri
ebraici tra cui le più importanti grammatiche, lasciata in
· eredità dallo zio David al nipote !sacco . fratello di Hachele. A questi Ubri attii1sero Sciadal e H.achele gran
parte delle loro cognizioni, e i due cugini se ne stavano
itJ.sieme ogni dì per ore P.d ore a studiare, a ricerc::tre,
a di.scutere intorno al significato letterale dei testi, come
pure intorno alla fede nell ' esistenza di Dio e nella sua
unità! "Già più volte, cos't narra Sciadal, mia cugitJ.a
mi stimolava · a i'ecarl~, un libro agli ·occhi suoi preziosis. simo il Z o a r (L u c e, libro fondamentale della scienza
cabba:listica) ed un giorno del 5·577 (1 Sl7) lo trovai e
gliel0 podai èd ·ella p1,wgendoni.ene il prezzo mi disse ~
E a te , mio dil~Uo, .çhe farò io per tutto il. disturbo che
·ti sei preso per me~ Ed io le risposi: lo ti domando
soltanto di non prestare Y.eruna feòe . a qwanto è conte-

. .* Q;Jesta 'c asa fu atterrata e ri cdHicata, ma non ·.appa.rt.ieue più alla
fam1gha f.uz:r.Mto .
.

22

nuto in questo libro. "Grave cosa domandasti" mi ri- ·
:Spos' el1a tosto in ebraico con le testuali parole pronun·ciate dal profeta Elia qu ando Eliseo gli chiese parte
.doppi a del suo sp irito.
E Rachele s' era innamorata di un giovane di famiglia Morpurgo per nome Giacomo e dapprincipio non
-volevano accordargliela e la stimolavano a fare un' altra
:scelta, ma ella non volle saperne, preferendo di rimanere
nubile. Su questo pnilposito Sciadal le scrisse una poesia a cui ella rispose con un' altra, adoperando le stesse
:rime non solo, ma persino gli stessi vocaboli di quella a
lei pervenuta.
Sciadal mandò questa poesia al Signor Menclel Stern
redattore del periodico ebraico mensile Kochebè Izchak
(Stelle di !sacco) il quale la pubblicò e per tal guisa la
Rachele venne alla luce del mondo. Ma non è questa poesia il primo suo componimento, tale è l' epitaffio dC ella preparò a sè stessa nella sua giovinezza
·e che fu scolpito sulla sua lapide; anch ' esso fu pubblicato
nel Kochebè Izchak. La bellezza della poP.sia suaccennata
·e la elevatezza de' suoi concetti, stupirono quanti la les-sero che non la volevano credere composta da una donna,
.e d' allora in poi furono stampate nel Kochebè Izchak
parecchie sue poesie e lettere fin chè la pubblicazione di quel
periodico cessò. Tali poesie ele,tere sono esse pure contenute in questo volume. Dopo qualche tempo i genitori
le accordarono finalmente il permesso di sposare il giovane
amato dal suo cuore, che Diu le aveva destinato, _ e ciò
avvenne nel mese di Adar del 5579, e là. Rachele compose una poesia per le sue nozze. Anche Sciadal, che
prendeva viva parte a tutto quanto la risguardava, compose una poesia per questa circostanza ed ambidue questi
-componimenti videro la luce nel Kochebè Izchak.
La Rachele ebbe 4 fi gli, tre maichi ed una femmina,
-ed a loro ed alle sue faccende domestiche dedicava tutto
il suo tempo e quindi p0co gliene rimaneva per studiare ;
ella non aveva più che pochi libri, sui quali meditava di
notte dopo aver finito le faccende domestiche quando i
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figliuoli dormivano. Il marito non trovava piacere negli
studi e nei componimenti di lei, e non se ne dava alcun
pensiero dedito com' era alla mercatura; ella cercava di
fare tutto quanto potesse riuscirgli piacevole ed il suo
scopo principale era quello di allevare e di educare bene
i suoi figli, ch' erano il suo tesoro; e fatti adulti, i tre
maschi si dedicarono al commercio e non vollero prender
moglie; anche la figlia rimase nubile. Questa mi narrò
che quaH.do s' eran fatti grandi i fratelli, e s' erano anche accresciute le faccendP. domestiche, siccome non tenevano servitù, la madre non poteva occuparsi di studio che nei giorni di Novilunio in cui non cuciva, e
quat1do non poteva dormire, perchè a volte pativa di
insonnia, scendeva di · notte dal letto a scrivere i versi
che componeva per non dimenticarli. A questo modo
la Raehe1e continuò a poetare e di quando in quando -a pubblicare alcune delle sue poesie, che mandava sempre
prima a Sciadal e che incontravano il favore di tutti
i semitisti d'Italia e di Germania, e molti tra loro pubblicarono belle poesie in suo onore. Quando il marito si
persuase della fama che godeva sua moglie tra i letterati
israeliti, che i poeti la lodavano e gli scrittori la celebravano per gli elevati suoi concetti e per· la bellezza
dei suoi componimenti poetici, ella crebbe agli occhi di
lui e Gle' figli che prima non apprezzavano abbastanza il
grande suo valore, di gran lunga superiore · a quello dell'argento e dell' oL·o.
·L' amore invece e la stima di Isacco Lazzatto per la
sorella erano come già dissi, grandi assai, e si rivelano
nel cantico surnmentovato e nell' epitaffio da lui dedicatile; quest' ultimo non fu però accolto da lei, perchè; come
scrisse ella stessa in calce al foglio, lo considerava superiore al s~uo merito, quantunque ciò che in esso è detto
sia vero, perchè quel1e stesse sue ma~ai che scrivevano
versi pregevolissimi, rattoppavano le biancherie vecchie per
H! person-e di farlil•iglria e sciac~uavano persin(i)l i pavimenti
·delle slmaze di casa sua. Ma la prava più grande e
splendida del suo sapere e della sua virtù è la stima

che aveva di lei l' illustre Sciadal e l' amore ch' ei le portava, sentimenti che si manifestano nelle sue lettere a
lei e nel modo distinto ed onorevolissimo con cui parla
di lei in tutti i suoi scritti. Così narrando a lei del
libro T e l e d o d I z c h a k (Generazioni d' !sacco) ch' è una
raccolta delle poesie ebraiehe del nonno eli lei e · zio dP-l
padre di Sciadal, Isac Luzzatto medico illustre e poeta
distinto, libi·o che il celebre !sacco Reggio di Gorizia
aveva dato perchè lo stampasse ad un Polacco che poi
lo mandò a Sciadal affinché gliene spiegasse alcuni passi
che a ·lui sembravano oseuri e confusi, Sciadal scriveva a
Rachele: ,Se potete aiutarmi mi farete un gran piacere
e nel caso si verifichi la stampa del libro , procurerete una
soddisfazione all' anima del Dottore di b. m. ed il vostro nome (già da me onorevolmente menzionato nella vita dell'autore, che mandai al Polacco) sarà dovutamente ricordato."
Ed in un' altra lettera mandata poco dopo a Letteris, Sciadal parla anche fra altro dell' interpretazione di passi
poetici oscuri di cui aveva discusso con la cugina, e 1e
dedicò una poesia in compenso dell' aiuto che aveva
avuto da lei.
Una volta si recò da lei l' illustre scrittore e poeta Giuseppe Almanzi che negli ultimi anni di sua vita s' era stabilito a Trieste andava spesso a vederla, e ragionò con
lei a nome di Sciadal intorno ad un passo confuso di una
delle surriferite poesie ·del nonno, e dopo avere sentito
in proposito il suo parere, se ne andò ringrazjandola
e dicendole; Miele e latte sono sotto la tua lingua.
E me1Hre uomini illustri e celebri tra cui Sciadal, Alrnanzi,
St rrn, Langbank, Giuseppe e Raffaele Levi, Gold, Prosnitz ed altri molti narravano le sue lodi, le scrivevano
e le dedicavano poesie, ella se ne stava modestamente
· fra le pareti di casa sua, · senz' andare in traccia di onori
o· di glorie, coprendo tutte le altre sue virtù del manto
sublime dell' umiltà e chiamando sè stessa in tutt' ì
suoi scritti R i m à. (Verme) voce formata dai ·capilettere
del suo nome: Rachele Morpurgo la meschina (Rachel
Morpurgo achetanà). Il suo più ardente desiderio negli

e
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ultimi suoi tempi era quello di passare in Terra Santa
magari come una tra le serve dell' illustre Baronetto
Moisè Montefiore a cui dedicò uno de' . suoi scritti, per
chiudere a Gerusalemme la sua carriera terrena. Ella
nutriva il fervente desiderio di vedere la redenzione d' Israele e la riedificazione del sacro Tempio, perciò s'immergeva per ore ed ore in calcoli sui testi biblici che
accennano a questi grandi avvenimenti, per tentare di
rilevarne l' anno in cui si sarebbero compiuti e ch' ella
reputava non lontano.
Il · ~imor di Dio fu sempre il suo tes6ro, e la sua
fede il suo maggior bene, amava con tutta l' anima i
suoi correligionari e sentiva un odio profondo per gl'imperatori di Russia, pei loro ministri e consiglieri perchè
conculcavano i loro sudditi israeliti e desidèrava di vedere la loro rovina e la redenzione de' suoi f:ratelli
che gemevano sotto il giogo dei nemici ·che li opprimevano.
Giunta alla grave età di 'ì' 5 anni, ella fu colta da
apoplessia che ne paralizzò in parle le membra; mai
un lamento le uscl di bocca contro i decreti di Dio; a
cM i si sottomise con · una rassegnazione tranquilla che
mostrava la fermezza della sua . fede costante nellà giustizia divina e nella rèttitudil'le dei decreti della Provvidenza.
Quando poi, guarita in parte, si recò pei· la prima
volta al TempiO, si scrisse di propria mano il rin gra~iamento di Ezechia per recitarlo davanti a Dio in rendimento di grazie pcrchè le era stata prolungata la. vita ,
Dalla vacillante scrittura si può arguire la debolezza
della sua mano e gli ultimi suoi autografi posteriori,
si leggono con difficQlta, Aggravata però daglj anni e dagli acciacchi, ma più ancora dalle sofferenze morali · che
le erano procurate dalla irreligiosità . crescente de' ·suoi
tempi, l' anima SUli1. purissima sentiva · vivo desiderio di
ricongiungersi al suo Fattore nella eterna sede de' beati,
e questa santa sua aspkaziori.e el.la espresse in un' ode ch' io m' attentai di riprodurre benchè inesatta-
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mente in lingua italiana appiedi al testo ebraico.
li suo ultimo comporumento poetico è un' elegia in
morte dell'Eccellentissimo nostro Rabbino Maggiore .Marco
Professore Tedeschi di benedetta memoria passato a miglior vita nel mese di Teved del 5630 (1870).
Circa otto mesi dopo, la Rachele cadde di nuovo gravemente ammalata ed alcuni giorni prima di morire, sentendosi vicina al trapasso, volle essere messa a sedere sul
letto e scrisse di proprio pugno le sue ultime linee in
prosa rimata che pure si trovano stampate nel presente volume. Questo fu per lei il canto del cigno. Dopo
di ciò voleva scrivere ancora qualche cosa altro e cominciò con la parola , El o ai" , Dio mio!" ma la mano le
rifiutò il suo ufficio e fu costretta a rinunciare al suo
proponimento. n .Mercoledì giorno 6° della luna di Elul
6631 (Settembre 1871) in eta cji 81 anni la Rachele
abbandonò questa valle di lagrime per salire a Dio ~
ricevere da Lui il premio dolcissimo r1servato alle persone
pie e dabbene, e sull(l sua tomba fu scolpito l' epitaffio
che fu il primo suo componimento poetico.
Quattro anni dopo morì suo marito nel.5635 (1875)
e quindi tutti e tre i loro figliuoli, il primogenito Giuseppe
a Vienna. nel 5644 (1884}, il secondo Davide nel 5.645
(1885) ed il terzo !sacco nel 5646 (1886) ambidue a
Trieste. E la figlia Peninà (Perla) priva dei genitori e
dei fratelli, se ne vive sola in eta di 67 anni, memore delle
splendide virtù della madre e conservando nella mente alcune delle sue poesie. Da lei mi furono trasmessi gli autografi della Rachele per la maggior parte inediti, che ora
vengono per la prima vo~ta alla luce appunto nel primo
centesimo anniversario della sur' nascita ed io li raccolsi,
li copiai, vi feci alcune correzioni e quindi li ordinai secondo gli amù in cui furono da .lei dettati.
E grazie le più vive siano qui rese alla Spett. Alleanza
isra-elitica di Vienna, che con un sussidio non indifferente
voUe rendermi possibile la publicazione di questo volume.
Se gli scritti e le poesie di Rachele .Morpurgo non
sono sempre in quanto alla forma, rigorosamente fedeli
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alle leggi della prosodia ebraica, i suoi pensieri ed i suoi
concetti sono sempre assai semplici e nobili, e questi pregi
fect>tJoro incontrare il favore costante dei lettori di quei pochi
tra essi che videro la luce, benchè composti da una donna; anzi molti supposero persino che sotto il pseudonimo
di una donna si nascondesse un uomo, e parecchi che
furono di passaggio per questa città vollero farne la personale conoscenza, per persuadersi ch' era veramente a una
donna che parlavano, e si stupivano della rara sua intelligenza e della lucidità della sua mente.
E noi oggi, cent' anni dopo la nascita di questa donna veramente eccezionale ed esemplare e 19 anni dopo
la sua morte, erigendole con la pubblicazione di questo volurne, un monumento che manderà ai posteri la gloria del
suo nome, superiore ad ogni maggior ricchezza, citeremo
il detto dei nostri Dottori: Non è or bo Israele! e benchè
oggi non esista più veruna donna che sappia scrivere nonchè poetare in ebraico, perchè purtroppo ai r).ostri tempi lo
studio della lingua sacra è sommamente trascurato anche dagli uomini, e nessuno più se ne cura nemmeno tra coloro che
pu,re dovrebbero coltìvarla; tuttavia è dov~r nostro di fare
tutto quanto sta in nostro potere in favor su.o, considerando
che quanto è caduto o sta per cadere, coll' aiuto onnipossente di Dio può rialzarsi ancora e ritornare all' avita ,grandezza, all' antico splendore. E porgiamo grazie a Dio che
anche con questa donna egregia volle accrescere la gloria
della noslra patria diletta, che nella storia della let1:erahl.ra ebraica occupa già un posto eminent~, come patria dell' immortale Prof. Sa mu e l D a v i d L u z z a tt o, dell ' illuslre pn~diletto suo discepolo Sa m u e I V it' a Z e l m a n e dell' allievo più distinto di questi, l' Egregio ·stimato ed amato mio maestro Rabbino M o i s è T ed e s c h i che Dio· a lungo ci conservi, i quali accrebbero
fra noi grandemente il lustro degli studi ebraici. Ne li compensi largamente Iddio, e faccia ritornar presto le tende
d~ Giacobbe al loro antico splendore. Cosi sia; Amen.
TRIESTE, NISSAN 5650 (APRILE 1890).

Vittorio Castiglio,ni.

מאמר על דתי השיר הבהונות אצל משוררי שפת עכר האחרונים אשר
כאיטליה:
כל שירי רחל מרוכירני מחיכרים על וכי רתי השיר הבר ,ינות אצל הםיוכרים
הא י פ'ק י ם האחרונים המשיררים כשפת עכר יאלה קציתז :
כל תנועה ותנועה כיז נרילה ביז קפבה כי Jפשוטה) ,ר "ל כלי נח נשמע
אחר'ח(

כיJ

סורככת) ,אם בח בשמע או אות רנושה אחריה( נחשבת בחכרה אחת ,

בל· הכרל ביז ארכה או קצרה ,חוץ מז השוא והחפפים הבקרא'ם יתרית ; ככל
שיר יש מםוכר זפורים וככל פור צריך להיות מםפר הכרות קכוע סארבע  ( 1וער עשת י
עשרה ולא יותר ,וזה סה שנקרא סשקל השיר ; אכל יש נם כז פורים של י·כ
או י ייג הברות ונחשבים כנחלקים לשנ י פורים :ססוכר ההכרות יש לםנותו תםיר

סז התנועות ~ ואם השיר עם  .יתר מונים נם השוא והחפפים( והכה לך מוטלים סבל
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אם השיר בלי יתר קבוע ,הסשורר רשאי ינהוג נו שוא או חופף בכל סקום
שירצה  ,והשואים וההונפים נסנים בם הסה להברות כסו התנועות; ש י ר בזר ,נקרא
ש'ר חפש י והנה לך סשל ססנו (, 1
 ( 1סררן סזס  bיכ כו י Pי נעיכי גג י::דכס נן בוס סגתנ גוכיו רפי ' ג זכ:יי::ד נבוגזונו
~בוtי"יי י רור ינוקנ בוIכיוכי בכ'" b 1נרית Iבר  IIג  Nr. CLXXVIIIו  .. Iנפוכו :
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נלכר~,
עני
ב.חכרי
שעפי . :
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זן

הירות Ijךרי קירות ר~י ~יר~

 fל-מ,ע.צות ה~~;ו 1~ ' ~pר~
י~~~~ נו~~י אור ג ? ptר~ ;
~ף ר~.ע .ר~ערת ד~~חו ? Jי,
ה~~~ד נרי~ה

~~יכוו;וי :
)יכיד כג(. Iי

ו  trח סגיח רחיק" רעחי נ>דעח ככ ייעו rניס מרחוח יוס,ר דכרי tינ>סקכ מסר בככו
רמס י גיס  .ננכח כדרגי חסן כtיכימ "סומ כנ>ג' "" iכרוח ,גמכו בס tיומ חגוע" גסכעח
::יכוכג י ס ,וכמכוח עכך עכריש ייומ וקיכו גקוכ חג י חגוע ,,,גמסר "ומ כוכומר כחגכוח "רקרוק'

"i

מכוח

גי כפי קרימrוגו גגח" מגחגו

כגי מיטכ י " ו rוכחגו,

tוי i

"ונומ וtיחטפ י ס

ב ר וע י ס

כו i

tינונוגוח

כו  pכעמ :iלכוכגיס גי גס ~ בס  Pובס ~ קר י מחס מגכגו  beחכויר מן מ i ,ב""ק

::יrויוח  Pיחג  iכ  pכוון כ::י iעכ כוג(ר ב ::יעס :iלכוךכר כ:iל  ,iמן כוח" ::יימ ,ומי  iכגו כ" מכמ
כוגtיב ::יקרכווגיס " Pיו כבככ" ,כסו  .iומחר ' ונירעגו גי י P::ומ ו::יחטפ י ס כמ י ::י ו כוחחכחס
חנובכוח ,כIכ גוגכ מגחנו

ב"חסינס גחגובכוח . ,ג· כ rח)", /יו וניריגו ונרובכ וקב ו ט,

גי ::יס י ר

"סר כו  Pגי ונומ·ס :iלומ כמכוח יוחר קגר )כפ י קר י מח ::יקרכווג י ס( כוסיר מ  pר במ י::יי" כו
רק  pומ ממך .בכב

גi

י פ" נכסר ::יכוסורר י ס ייקרכווג י ס כבכנ:: ,יכוסקכ כ י חר וחגובכ(ר ,כי כ Pכורגו

::יס ר וי ככו  Pפר ::יסומיס וככו Pפר ::יחכ ו עומ ,יג י ר סיר י גו ונויס  rי ::כ rי i:כסככווח .וכמ חכו ל מ ב ס
מחר כומ;;וכי :רכוס ו יייס

 Pיח  Pרכ ייונו" כח ג ובכ:iי

.רק ר' כוונtי  .ר י מ·טי · כ  Pפרו כוקרס

כובכט i

וכ"פן כוגמג ר נברוכי ::יכוסורריס ונכחרו כררן כומגברח

מן כוי י ונ י כו"ו כק"ג חונוכי ::יכוסויייס ?
כוכוס כררן  rו ,וtיומ ס~מ כמרס ככ~ מכ " Pומ ו::יחטפ י ס וככוגוח ::ימגובכוח בנר iו כ ::יוג י מ
tיחטפיס כו :: iיכככ )בכיין מו::יכ גר בככורד  ( 92 , 93בכר גמ  iכסונו .ו"מברח י r::מח גגחכ"
כסגח חקג י ח '"ככ כ rכו  · iי " r::גחפסט "כוכ(רב מגכ כוסויייס כריס ככוגוח ,.יחר ו::יחטפיס
· גחגובכוח וכ iבכסס ב"ג כמ " r,כו  Pיריו כבככ  ,יכיי גגור"  Pכווfוכ מייס ~ rכוו  fייכ ח~כויך  Pר'כ
משר כוכוג ו ~קמחי tיכיח סtיכמחי בכוIבכ  ,ו Pיריו כו Pוכמיס ויקר י ס כומר כריכי כרו מסר בככ t ,יס

דנר כמגרחו כחגס :iלכוביז כומ,ר tיכוי כבכטנכר'  Pבכייו מברוח סר " כ  Nr. CXLVIIוכוגכ

כוקוס מככ " פ ונרוכ רנרי סד;' ג· בכ מנ" מכוח מכקס כומיכס כוגכורו ומימיכ נרכור  tiכמ rווגכ
כיPי כ יס בככוו כוככ ו  ;Jכ  :רמ  !:iוגtי רקוק::י רבכח י כודבכחו כמסוכ כסו :: iיקרס כ':: iיכוחיס כנכור
כי יס מכף מכפי מבפ י ס כודכריס כtי ,וכtי· מך כרו נכוסן גכ ::ידוררח בס  bמרי בכומגו כ' i
~נככויס P ,פר י ס רכיס בכר מין מקר בכב ככ · בכגף ובכסף כו t iימככווח מס כוו "גניוריוח מס ןכו
' tטכגויוח ,ומגמגו רt ·,ו.ס כבכינינו בכור סיוס חורtי גtוג יו~tו  ,ס כמור כגכ יוס ויוס >מ כככר
 pפריס כריס וונוכיס גי בס כ>גחכיס בכח יי ש כומורכיס ככסון tיקרס וכיכיrוס tי Pפt ,יג!וכור
כ:יקר" tו ; pכןכ tון tוכביקגופיר י tוrו tיכו~·נ ככ יריעוח  fכונכו כגכ tימגכווdו ו t fי rווtו כנ I>P ,ק
p..ינוו ןכ!ופת ונור סrו tiפrו י" r::ח tויככrו כיו rוכוח י ס ,ינכס גג כ>rו סנחמדס כrו כגכ ::ידןרוח
>:מכrו כמ כ  Pג,מtי וב" כ tiתסrו טעעrו ,ןtיכסןו rויןח ,במrו י»  t/ןכמrו "'ו rגסוו rותכ"ן ; כ!cי
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אבל אם הישיר כיתר ק'ברע ,צדךי הסישרדר יקביע סקרם ,יתר אישר בר יראה
תסיר בכ; פיר רפרד ,רבם כסה יתרות יכרלים לנא בפרד אחר ,בפרוס אם הרא בעל

הבדית דבוח יאו היתרית ככ; פירי הישיר יישסדי את מקיסם בלי דישייו ;עישית
ישים ישניי לא בסקים ו;א בסספד .הישיר אישד בי ;יתדות סםפר וסקום קביע בקרא
ישיד סידגב ,יממנר הבאתי כבר סיש;ים עם יתר אח.ו ע; היש;יישית ,בבית עם י'
":בדית בכ; פיד ; רעם ישני יתרית ,ע;הישל,ישית יעל הישביעית . ,בבית עם ייי א
הבדית בכל פוד ,יעתה אביא עיר סישלים על וה :
שיר סודכב עם שלשה יתרית על הראשינה ,על הרביעית ועל השביעית.
ואם יעמד-צר .בבי:ןיו

ר~ם ו; -:ע..ל:לות:
T

ר~רים ••••

•

~;כשט בנדיו
ושב לו
:

T

.

T

; זז

ול כש fדריס ~Ijוים :
ךי)') כ)ור(.

' tiכif

כן ר ' וו ככIכו  jיוכ.ית מו מ  tiככ rית  tiכתמר  tiו כfכופן ססוורבר ככסון סמרסס וווכ י ן מ-ותס

מיכו יכוכ כרכר כ'  tiכס וכסכיכס fכ  tiר .:ככ כן ככיתס כמ  tiכת .כIי!; :וf rגת סכ י ת ,כי ונ" סכורtו'
מכז ווכיכו סס סחכת:ו וסכיכטfכ סקיכיוכיס מסר · tו י ן כ.כו  tiוס תקוס כסוכ כרעתס עור וכפרט

rזווכטמ .וככן tויכי יכוכ גס Pכיס עס יעת  tiר"כ סfכווו ti ,כמסככו סמטפיס כתכועות יסיר
סיריכו סרוע יקכוט גי כפע"י כמ יוכגו גסיות גן כעוכס גיוו ו.:מ,ן קרימתס מ~כפו כקרימת

סקיוווכיס סככתי ייועס · ככו ומכיס כעוכוניס .כס כנכוו רוווי  tiוורו rזקיוווכיס כ . tiרס רכ rוורס

גכוכ יכרי סוווגקנ וסtכמרוכיס
:וז  tiירי מכס כרועיס טסיריסס.

ככ  tiוו "יטכקי  tiוורו ככוכ ירכי וו Pפר סתכועות ומין ונפכי
tכ י ו  tiוס  Pפק גי tוס  tiירי סfומרוכיס

יקרמו מו יפכ  pו

כווfכ rכי סוו  ptiפ יפכמ ווסס גכ  r.כירס ,מן מ,ן נ rס  tiוס כ rק כ~מות סכסוו וכ·וכיו כי ייעכו
ככירור  tiכמ יסיס  " rכגווכס ; וכו סיכר נס כווrז  tiכוכע tככ ססיריס סעכרייס ,מסר כמ
יסיס כסס  tiוס זופי tכס כמ  tiוכ כסס סמטפיס וס  tiוtכ כתכ ; גוות ,כסיות כי ונ~י ממי ,ממר

סונכט" סכסוג מבככו ככי tכיסג,ס tכ·ו ס /) tiו וסמטפיס גרוגויס כיסכעת סכיככיס ,ווו~י tומר
"ין  tiוס תקוrז כסוכ רכיגות גווי ככירור קריtכת סקיכיוכיס ; וכגויי כ" כגון סירנ כתת
סכסרכיס כזרן ;יוו tiורריס וכtוככיי עכיסס כיכtכגתס כtכוור  .כי סיריסס יrזיו  tiרוע וקכוט
"ס יקרמו

עכ

פי קרי"rז סtככיrז ונכיכו ככ ,תקוס כ  tiוכ עוי כזעתס.

וככיtו

וגכופג>

"נ.

rזוו  tiורריס סעכרייס מסר tכינס כני "יטגיס ומין קריtכתGכ גקרימתכו מוכיר גי נס כ"כס יס

נכמור ו"' נקרמ ס > J:ו" וrז"טפיס גניונו וכמסכס כתנועות tכו וגכ" כעוגות כן וגסכיור כםיריrזס
זרגי סונסקכ "וגר גכנו ר"םוכיס וו;/ל סכס ניינו ככי fויטניס יוג כעסות
 pפק נוו סוווכמר כזכרי וכז י נ זינ "וגר סכמתי ננועכס.

ונוס טסו"' כני .

-
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שיר מורכב עם המשח יתדות יתד ור jכועח יתד ותנוע ,ח.

1צור לשו?ף  .בז >!,רpי
~~נ;ויף ןאויף ~לח,
'; fיה  fגי ~לרם  ,לקוש ~.וי
ותעב~ג חשוב בכארח,

~-כל זקס ה ?·t.ט.:ב 'רר ב fב:.ש
שע?~ .!.רי קוכה רגש :ט!..נ?.ז
)::יניוז נכ:ןר(.

ושדיל ז " ל כספרו היקר על דקדיק לשיז עכרי )(Grammatica ebraica
סדכר נ " כ על ' שירים .מירככים השדסרים סספד ' היתדית אכל לא מקיסם ומניא הכית
ר,זה לסשל:

ירים .
בני !.)-צלה רפי
עףר~
.
.• :
:ד

:

0 .0

ז-

התורמת עורם מנןי הגבר? .
~ר 'יכ~ Rרה ~בז~לrכ:ם
רת~ lת נן~ל ;rו~יז לו ק~ר ;

i:

'.' T

T

T

תרא~ תחבמ~
אר נמרח :לכו,
: .
'.-

וז:':

T .. :

W

~י ש~~י ק,ע.נרח ~~ ~כt

(1 :

אם השיר ד,יא בלי יתד כלל אז איז הסשדרר רשאי לנהינ כן ת י כות

הנכתנית כשיא .אי נחטף ישיר כוה נקרא פשדט .כל הנתים אשר ד,כאתי לטשל
על םספר ההברדת חיץ ם  jהכתים אשר לטיריהם ד י ו"א הכרדת ,הם סשירים פשדפים.
בכל טןר צרין להידת נם כז טקום קכוע לטעםיס ,יהטעם הייתר עיקרי ד,וא כםיף
ד ,טור ; אם התיבה האחרונד ,סלעיל  ,או ססםר ההכרות צרין להיות םלא  ,אכל אם
היא םלרע ,אז הסספר חםר ,כי ההכרה ד,אחרינה הטעוםה נחישכת לשתיס ; דרן
םישל אם הט דד כעל עשך ד,כר ד ר Jעם הטעם על ד,עש יר ית הוא כטור כעל עשתי
עשרה הכרית . ,אכל אם התיכד ,ו,אחרדנה םלע יל  ,צרין לד,יות לו עשתי עשרה הכרדת
נר י דק ; רכ Jכלם .ידכר זה יוכל הקורא לראות כנקלה ככת י ם אשר עד עתה הכאתי
לסשל• .טלנך ד,טעם הזר" נם כאםצע חטור צרין לשטדר משפטי הטנוטים יאם
( 1.

 I:IךרJ

 , rl:lכד;:ו וננכו וג ז "ג  r .ג ו ",, ;:ו;:וכימ ;:ונווכמ גוו  !:iג ::יומ גו ,וגמ ירבכrו' fכס

"וח כע ג נוו פר וג'ר י ס בכג ריד  rו מו מס ;:וגגו כו מזור י ס ,וכמכרח ;:וכ " ג Nr. CLXXVIII
נו ~ pר מגרומ  tiד'ג גמוכ  :וגכר גכג;:ו כגב י די  jנונוו~בכ ב י ו  I:כ' :; .ודרג י ס ,י::גמו ;:ו"ומ ג  !:iנוור
:ין;:י  ' ,ככו  Pפ

j

ו ;:י מדוח מן גמ כנוקוס כוו ' tכס.

3
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" שרו כעל עשו יי " א הכו י ת י פ ד ל הפעם סלכד סד,עשיר י ת גם על הששית ,אי על
" ו ביע י ת יעל ו ,שסינ י ת יחדי כג י: J

~ f~ -ר _קד~:

~.י.ע?!~ ~יז זק~ה

) כרם מ כחיגויס(.

נחםד ל:::מי !!.עיניו-נבזה
כי
: :.
ז

ז

נ

זן

••

'::. .

T

 ),נ ,ך ככור(.

יאם

" יש י ו

כעל 'י' ב או י»ג חכוות ,חחכוח הישש י ת חיא תסיד סיסעסת

ו על יר ך ,הפ ו ו נחלק ~ל .נ '.פווים כגי: J

'P
רחמי אב עי ם~נ!!.

 יא ים ככה י~כל,;ל~מנ~יב ~ד~גה  -אש אהבתי ת~כל:
-

'i

:

'

;זד

·: · -

-

T

די~') ,נרר( .
Y

שיפר רריר ~נר~ Iע
ע~.די יר~~? ה~א
Y

-

L

Y

ה~ Qר  fי-עיי  -7fר~~
 t$דיז חכי 1ד~~: .
Y

)קו ג ;וך ל ור(.

לעילם לא ' רכל ר,סעם לפול לא על ישוא ולא על חסף כי Iשיד',ח חישיו
חפיש י או סורככ .א '  jישום הכוח נכלעת עם חכותה חקודסת אפילי אם זאת
פיש ו פה  ,על כ iפתח גנוכח היא חכוה כפני עצסה ,והסוו

" ~ל !.נ~ק .רעי ~ח~זפ נlד "ל!-נ~
)נ ; r crוכ(. .

הוא כעל י יי א הכוית .גם הח י וק כ י ידי Jכתיכית היוצאות נ~ ~ ם אינו נכלע כהכוח
'י קורסת ,יהסיו

r

ם~" חם זtל:Wר_ע : Efם ~י  f:):נ~

II

)טג יגךו מ (.

הרא כעל י יי א חכרית .י " י החכיר ישריקח כראיש ר,תיכה נחשכת כיתד אם א י Jשיא
נח אחר י ה כמי ו מש ה כאשר ת י כל לוא י ת כישיר מיוככ עם גי י תדית המיכא לסישל,

ס י ר ישליש י ; אכל' אם ישיא נח אחויה נחשכת כתניעח יכ Jאם הי א קמיצח כסי

כפיר זה:

" ~~כרף יכ?! :י~~ גר~חיי
)כניר נעיס(.

 35.שיייא עם ישני יתרית בישליישית יבישביעית .ייר אי ו  /lי בסיף התיבה אינז נחישבית
·לכיוםו אף על פי ישסכטא Jכסו התניעית  i, Uיהטירים
/I

נגרא "
כל-חי
Eפצח~ E':פה
· T :
.:
ז

"זך~~ים ~זךרר ~~ ~' Iiפ
)יכיך ככור(.

הם כעלי ח' הכרית כי כראישי ' iך,אחרינה טעוסה נחישבת לישתיס.אם ך,טעם כהכרה האחרונך ,אי  jרישית לחריז אם ך,תניעה האחרינה
יהאית האחרונד ,כלכך ישוות ,על כ iאיסרים  /Iלא תחריז כישיר יכחסיך
יחריו"ו כי נם האותיות אישר לד,ז ו,תניעה צריכית לד,יית ישוות ; ררך

מישל  9ך  liעם דך  iך או ~ך  iך וכיוצא ,והחריז הזה נקרא ראיי ,כעיר כי החריז הנ יי ל
כסי ש  iך עם ~מ  iך וכדיסך ,נקרא חרוז עוכר כלוסר ישעוכר כעל כרחן אכל איננו
רציי יויש ססנו כסחזור סישלים רכ'ם כאלה :

~ררר ~ררוש

 Iו:דז;רלה t,רי ם'~~jזל

::דזfךך ז ::ךוש:

 Iחר~ש ר~  tpע.י ~~עים

K

)מוסף ככסור(.

רכ\') (.ר\ס;; !

צ~סנ~ ו~.:ר;נ jה ?~  t9Ijא לא ~גרגזיק
~נ~ר~ ~ ~ f.ף זק~~נ::ו;ם

?ד Kק :
)יוכר :כ::רר (.

.
?! Tל כו ג;ו~יבך ~זו ~ f 'iז~pגינ~ ~ר ~ז:זי זזוז
הfז ~:ר~~ ז:זQע~ ~צאז א~~ ז:ז~ק ו~ רצוז' בטר•
)מ\סף

יוC

'כ Iוכ ' ססrר (.

ל~זע..ז רך ר~ו:דיד ~ r.;rגט ~רי ל~~ה

ז rק ה~~ ז W::ח ויג-יוה:

)י:יו cעכו(.n
יכז רנ י ם .אך אם ישליש אית'ית וחניעיתיד j ,ישוות כסו א9iךים ,ש Iזדךי ם~~ ,ךים
יכייצא ,ד,חריז נקרא ס'זtינח )עיי! ישד·ל ספר ד ,נ (ל" .
כ iלא תספקנו ,ישתי הא י ת י ית האחרינ י .תו יתניעה אחת לחריז אם התיבה

סלעיל ד יי ס א י fך עם .ך~~ אי ; Rףמף עם ;:י:ימף יג"' סזה ,ש ס'זtליס ד,רכה בסחזיר ,כסי:
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.r fזז ~~ע.ים ז~ר
 fגיב ~ t$י~ :ר~~
)יו  jר ' יוס ,סור(.

ישפרפו
בשחר
אשר
ראשיה
.:
; - 1
.: .:
"· T
T

~יו -fקו ~רק וט~~; :
ו G),,ף יוס 'כ"(. Iו\רד

דר~כו 1א ו~קרכו י~~~ זק~י  /j;;,ק

יקרו,ורי ~.ע ~ :ות y

~ר pף~..ע ורוב ךו  /jק:
ע ),,ר יכ כ" ,סור(.

זך :כ~זקלים  fע.ק,ר ש~~
 fזו"~ז רא ~ 1א 1ר~ש
)מוסף יוס 'כ Iדר י סו(,

אז ביוס כפור סליחה הורת

~ iר ~~ :זךייה ל_עם ז; Kגי~

T

)יוכר ~יוס 'ייור(,

כז לא תהווז ש' עם ץי כטו שיפ !?~:עם tכר:פ" rא י וט 'I, ',עם ז  Iכטי !??ליז
םע ~ ך '  rאי מ  iךיש ולא וט' יטנית עם ס  Iכס ו ן.ויר  iש עם ל~ך  iס כי טכפאז טוטינה
יםג לא איתיית ככפ'ת ופות עם רג י שית אף כי יוט טח! טוטלים כטהוןך כטי :

ולא אמור אמר;.ן ונפל רבר

~~יר נ;וחל:,ף~ י~~ז כל ~ר~ר :
T

,

)םrרריiר ג,וס ,פור(.

ב~גי ~~רף _עי ~ז ר~~~

ר~,א~ ~ררוש pע..ל ר~~
אנסיכה מלכי

)םי? " יהיך ג ,יס

>'(.C

ך~'~יוז ~~ fסל~י
),,וסף יוס

tו I

iר'י:ו( .

' 37 ."...
' ~ Qח !~:ו  fנוף ז~~

ל?ארי  fגי ~יג;וז

)מגגריכ ל" 'ב fכ; P ::ס (. r.

אכל כרשרת הםשררר לחררז אותיות שסכrפא  jשוח כסו בי דפה עם ~ י' כופי :

 t$ם~~ חי ~;-:גוררת ~~רת
 fזאת ר~~  f ~ fי::י תורות

קצ~כיות :

)יוכר יו ס ני ;;:ו סוגוח ~ :

קוי Wם ר~עים רי~~ז:::ל

לרור:
ימשיחו
• T :
חסר. . :
עושה .: ...
••
)כ  :1ו~עגfב רנ:ר (•

עוד רך טוב לב
יום ~ י ף ~ ? tל.ו
שרו
ב,רח
•• T
ז

~~ית ~ךאד:

)::רניוI

כ>:גוי(.

זנם ש י שםאלית עם ס' כםר :
~ז:זז :ךק,ר

 Wר:
ן~ם ז;ו~
)מערינ כ,כ ג Pור(.

כובש כי כע,סיס

ל~ל ~ ף ל~~ים:
T

)יוכר יו ' I:ב fי ר (.ר::יי
רכז ת

I

רפה עם

דJ

ס םו ,

~לף ד~ה ר~~ '1הור
ר~.ח ~זך~ה ךף ~א  iת

(1 :

 (1ר , " rרגמ::ר פ טנ :ן ז; כגניג י "מוכככ rי ס גי 'וrר ::רפ" ובכטמ::ר (לכגס

S

ר(ל~כגו •d
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איתו דנדשך ,עם טו כסו  :ל ? iI', ,ה עם ל פ', ?:ת ; ו כ  iאי  jסקםיד'  jלחרוז שי יסנית
עם שסאל,ת.

א י  jלחרון מלעיל עם מלרע אפיל ר אם שתי אות יד ת אחרונות ותנועדתיה j
שורת וכל שכ iאם תנרעה אחת לכדך ,שרך ,כזנר :ם ~iך עם ? ~ iך אר עם ך~.,ם ; חררזיס,
כאלה נקראיס ע ו נרים כאשך אמךנר ר נזנצאים בסחןרר  ,כמד :

~רף ף'~ל~ כו ר~'וfד::ל
':עת  tiז?.ב;י~ם ~ךי~ה כנו~ר
ח t~ jךרם

f

~מ  iר

כ~ wר :
כמנכריג ג,ג ,סיי(.

~ iר~ים מוב iינ(.צרר

~רל ל Qזpנ  iר.ה.עז:::
)ייגי ג גסיי(.

~י ה~~ ~ע.ר·ם סו~רו
ע;;~ ןע.ו ~ jכ~רו

ו-דסור ~זfף f .ל-כו~ר
ולהתכפר
דגחכה לו לשוב
.. - : . :
'0' - :
ז

)(. Cס

כדי להשתמש בתב ר ת ך,נכתב ר ת בש ו א אר בחטף נם בשירים פשרrפיס
מחליפים לפעסים ך ,חטף ב' :tדא נח או ער ש י ם נח השרא נע כסו בטורים אלה :

יב .רי~י: ,רג:י ~ lח ד~~ת ~.זךד.רת
)יכס ז:וג(.

~~הו ר~ד ~-ה~~~ א ~,ג~ז~ה
(.ס;:ן)

ולרנל המראנה

ח~רזדים
ול·ו·גל
. -:
0: :

0:

ד

)יכ,ך יייי(.
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~ז ס~נורה זכ~יןה לי אור לך
(.סם)

~זרוז iד~אים~ ,ל·רע נר~ים
)יי יוסף(.

 Wיב ~ת זqב~1ל~ם '~'~ עולם
~
)ט) ,כדוה(.

וסכל וד ,יש סשל,ם נתניך כגו Jינקיזtו לאדנ ,יכ? 9דז נסקום ל~ד'~י )מגגיס ח י כ

( r

יהראתי נוים ז,י~כף כסקום  J!~,בדז :רכ'( )rנ ~ץמיק ף נסקום ~~:מיקף )ירמי:ר (""!:
קראים אל ה  Iנסקים כוראים )ה:רגיס  ( P"jיגיר.
יש גם גז להחליף למעסים השוא
נטזר

נח כחטף נשירים הסורככים כסי

זה;

רא~~~ ,אר ח;ר ~ע,מו :ך~יצ:וייי
)טב "(.וד;י

אשר כי היתר נשלישית יכשכיעית גנהיג;

וגפ זד ,נסצא כתנ"ך גסן כז.;:ז ",הארץ

ההיא נסקום  1ז:;,זכ )כרמ  t:ימ גי י"ג(  ~? 1ה שכיך כסקים :~ 1בה ):יסגביס :יו ' יייכ( יאחרים ;

או להעלים עי  jמשיא נע כראש הטור יהיה כאלו לא היה ,כסז אס נחשינ חטיר
II

וח;רות ~;בף ל~~חיי

ככעל זי חניית )עיי  jשדייל כספרי הנייל( .יש ג/יג לי,שסיט ד!א של כני Jהפעיל
נוס Jמקור כסו ;

"ל~ריל תולה לרדיך ו ~?Z:יבו"y' lj
.

כ ; Pי;ריח(.

אי _לגתיכ ייר י,חנרי כקמץ כסקום שיא כסי;

~1ךה .יzר~ל~ז ~רמ~ת ה.ע~ז
)ככיר

יג!

)ע יס (.

נשסיישיית אחרזת .רגם סוה יש מישלים כתנ/י ך גגי Jךלי~Pית נזכקןם ' ,י::ל ? 3vית

)עמרופ מ' ר

(. I

-
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אם השיר נח ל ק לכתיס י ש לכל כ י ת יכית שניס או שלשה או ארכעה או
שש ר ,א ו שס ו נה ט ו ר י ם ולא י ותר ; הטור הראשו  jנקרא דלת והאחרו  jסונר .אס
לכ י ת שני ט ו ר י ם הם חורז י ם כיחד ונקרא כםול )  ( disticoכזה :

" ~ליה ז?~ט ~ןע.ר ,א~נ ק~ה ;
~.דיה זקאד ררנ ,זק~ה ש~א "
) ייג י וi

כככור(,

אס לכיה שלשד ,פ ו רים ו נקרא כית מ  ciל ciי ) aו  ( tel'ziIאו ד,ם חורזיס כ י חד
במרפ אם הבית לכד ו הוא ,או לם י ד ,נהונ הדלה חורז עם הסונד וחפוד השני םע
הדלת ו הסןנך של בית ד,בא אחריו ו כ iכלם על דרן זה :

רזדעו נכי ~י ,עיגי ~~ןה ח~ייו

ב:כס  I$ת ע.ין ·ר~~/ז ב~זנך~י::ז;
Wרע;י' רמו ri~ ,חושי חזpקילו
כה } lא~) ג~שי ~ע.לה ~~ו' LT ::
וז;רו~י ~~  ;:::rזPזjק לי ור~~~

כל-מכאונ י ה:
נשטתי
ון.ושי
 ...
•
.:
.
-

0:

ד·'_

ז

ךי;') ג:ור(,

אם לביר ,ד' ט יר ים ו נקרא כ י ת מרןבע )  ( qllal'tiIJf1הדלת חורז עס ד1,זtל,שי
וד ,שנ י עם ה ס ינר  ,כסי כסי~ל שד,כאתי על שיר םי רכב ביחר אחד ובשני יתדות ;
או ד ,ד ל ת עם הס ו גר יהפניםיים ביחד כםו ככית שה.כאתי לם 'זtל על טוד של ' " א
 ,":כר ו ת,

א י שנים ש נים

כםו כס ' !Zל '~ם פ

ר,סנימ"ם ח ר רו י ם כיחד והס ו נר ' Cכלם כאחד
ר עם

.,

הכרות ;

אי ד,דלת אינו חורז והפור י ם

או שניס שנים נסו כםשל י ם עם ז י

ד ,ברית,

אס ל ב י ת ו' פ ירי ם ) aו (sestiIהארבעה הרא ' זtןנים ח י רו י ס כסו כ י ת של ד'
פירים י שני האחר י נ י ם ב י חד כס ן כסשל שהבאת י על · !t,ר חפשי ; א ו הדלת ח ן רז
עם השל · ש י והחםיש,י וד ,שני עם הרביעי והס ו נר ,או כלם שנ י ם שנים כסו כסשל
של ד י ד,כר י ת  :אי הדלר ,עס ה lזtנ י .ח lזtל  ,שי עם הסוגר ,והרכיעי עם החס י שי כסו
ננ'ת

הiר

: I

נ!.ד ~~ iרודן נ:יז?.לו~י?

i

נ!.ד ~ ~ריק נ:ידרו~י ?

!)דל  fאך jרtק,עה ~~לכות ~די,

 41~י ~א ר~פוזפ :ך~ץ
ל Pווץ ~ז.רים זפכץ

~~~ע.שימו ~ט~ל~ זר~רי :
),גור גע  Iס(.

או הדלת עם ד,רביעי ,השני עם ד,חסישי ,והשל,שי עם הסונר כטן בטשל שהבאתי
על טור של וי ד ,ברית :
אם לכית שסונה טירים ) (ottflvaד,רשות נתינר ,לחרזם כדרכים רבים אכל
היותר נהינ הוא כסשל הוד ,אשר אני סציב לפנין :

מך-,ז'ה שיי:ךי! מה-ז' ה רביס ישלי~
-

...

--

-

...

• -

T ·:

~ע~ג ,ה~ר?~ Ijד ב .1ר~זי
בכי~,
במריר~ת בנה י
ואחדים
• T :
. : .
 . .. :ז

רlל~ס 1שקים ר~~ ?1ז~ר.

רזכה מחסר כל א~ה יהמי~,

כ ~זוה ז~ל~ל '~lת~~'ר~ ~~~"i
ב~רם ~יש ~~יש נ~~רץ·.ifוץ
T

כ::רב~~ מז~~fם ~ל

:ך~.וץ :

יו ),,גגכיס( .

אך יש גם כז שירים עבר"ם על דדך סה שקוראים בלשוז איטלקי
 (Lied) Canzoueאשר בהם יסצאו סקום טורים מסשקלים שינים חורוים על פי
סדר סייחד ,יעייז ד,שירות המפוארות "עסק החרו'" "yדרך ארץיי לרשדיל )כניר נעים(
שיר לכנוד יהידה אריד ,טטירינא ליוסף אלסנצי )הניו Jנכניר( שיר לכביד תלסירו
סשה יצחק אשכנו' לשטיאל חיים ולס) Jיליר כניר( יכ Jרכים ,יש עוד שירים אשר
סשקל כל טיריד,ם "' א ד,ברות ביתר או בבל' ,תר כל ,שים חרוז כלל ונקראים
על זה טורים בלתי סקושרים )  (Vel'si scioltiעיי  jהשיר "טראהיי לשסיאל חיים
ולט) Jיליר כניר( ושיר  .סשנה שברו  "jלד ,לל דילאטירי הכה! )ופל ילדית( ואחריס.
כלשוJ

ונוס'ף עיד לרבר על שיר אחד הנהיג סאד אצלנו וה~א הנקרא
איטלקי  Sonettoושסו בלשוו עברי שיר והכ כי טיריו תסיד י 'י ד י.והב" עולה יייר.
ופורי כל שיר זהב נחלקים לארבעה בתים ,ד,ראשונים של די ופיריס יהאחרוניס של
גי" .ם.שז"ר יכיי יחריז ד,בית ד,ראשו Jכטי שירצה כאשר כבר ראיני כבתים
טרובעיס ,ולפי הרוב ד,דלת חודז עם ד,שלישי והשני עם הסונר או ד,דלת עם
ד,םו,גר והפניסיים ביחר ; אבל הזבית השני צריך  ,ל,חרוז בראשו! .בשני הבתי~
ד,אחרוניס לםי הרוב הדלת והסונר של ב'ת ראשי! חורו'ם עם הטור השנ' של
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בית שנ י יהדלת והסיגר של זה ' :t,ם ד!!,כור האמצעי של בית הקודם כאשר ראינו
כשי ר ים בעי י בתים מש י לש י ם ; אכי יש גם כמה דרכים אחרים לחרוז שני בתים
א י ה ; ד  IIמ  :הדלת ו תו האמצע יי ם יהס ו ג רי ם שנים שנים:

~ך דב ~~ I'jים וך ? Iח~~ י , iיע~

~ם ג!ל טוב ~ם ג!י רע הודות ל1ח~.
ו~י פר tז  'Jfר ~ף גרר

~רץ;

רם לארני אם מכאבים יגיע~

נlל טוב נ;ו~יל ; ~.רע ל~~~ ;ח~~ז::
 Wב נ!י ח~ג :ץר~~
~י ~~ jרו ז:ו
T

) כ: r ~ rוג ( ,

א י הדית

הראש י  jעם

ד ,ד ל ת השנ י :

האחרי , j

הס י גר

האמצע יי ם

ביחד,

יהס י גר

ד,ראשי!

עם

אז החליפה עוד~ ,בגיא צלמות
\;ז ~:וז ך~זjר ~~ JJ iא ~.קק..ר
..

0:

• °0°:

..

; ••

... T : -

נ;וע~ף ••• ~נ ו ש ר 9ח? ,ל·זאת ~י נר~י !

~יזקים ז?ףוע.ים ,תול'ג -י?ז;~ז;:
ררשו קח~ מ~,ר ; ~ י ש~~ ר~~

נ;ועוף ועוד ז;\ור. :ח ~rזר ז 9::כ.ת:
) (, t:ס

א י כלם שנ י ם שנים כב י ת בעי ון פיר י ם :

~נ;וה ,ם~קי l7די~ו~ l.:מו iרlנ~~

נכ~יב חו~א מור~ים ~די ר!.נ~+

~ 7כב ~ fר זו  JJז תזrו l.:לב .ז~~

~ל ~א נ;וכוז ~זדות ~יש ;;דקש זי~ז .
~י זונ;י:ךוף ~ת ~ירו ~ם קיא ~iIל יןכה-
לב ו.r.פז j ;:לא ::ז~נכז ס~י~ח:
)(. Cס
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או הדלתות עם האוכצעיים והסוגרים כיחד ; או ר,אוכצעיים עם ד,סונרים וך,דלתות
כיח,ך או הדלתות עם ד,סוגרים והאוכצעיים כיחד ,כוכשלים האלה :
דרך

ראשון.

קק,ו ל~שים חז ל~)( ,י~י
~ם ~יז :יjןו לזרז :ו~ר ?ל ר~י,
~ל ~ר ר~ל ~ f9ו ןר_ק קל רע..ם.
I

יר~שרים:
משי מושר
מה-טוב
 ...:
- :
ד

J

נ!.ר ~ף זרןיו ~ ם :ז;:זב ~:וו..ים

~זfה ת~;

סר~ה :ו1Iiת ם!.נ~ :
(.ס~)

ררך שכי.

ר~יהי ס~~ jןם ~ל ח~~ רזPע;
נ!.י  ~ j #פ~ג תוןח ~צ;ו~רר י~~
~י ~יז ~ליזך עוד זדקום '~~ות•

ר~יחי ~י ~~יף ?~ Wי ~שע,
 lJז:זת ~ז r:ה ן~יה י  .א~:

חריכ;

ר~יהי ~י ~יז טוב ~י ~ם לדרוז:ז:
)וכור )נכ'(. c
ררך שר,שי.

ד~ז;"~rח~ סר~ח ~ם ,נ'~ר ~כ/j :

חגה :זע..ף חו.tו~ ~:ויו זכ;~זכ
~ם ~גכע ז;פ~~  1:שוב  yר~ז:ז
~ם ר~ז::ו;zו;ז ת.כר לגע ,ל~ע

1

~א ~א ~ ~ח _ע~ה ע..ר

וכובוסיy

 fר·כ;~ו ח~~~ :יז ח~~~ :ע~~~
(.ס~)

- -- 44Iitו עו ררן זה:

רכl f ~~zלר תורח שונ ~י ~~יף
שודיח,~ ,רח צפ;ז 'ר~ ~כג;רףי י

r

~1לנוגת ז~fלף ~~~ו.ר· ~יף

ו?מ; נ~~~ פה ~רץ ר~1לף

 Wם ט;נ ~  Ciל~ ~ ,ז ~ז?קום זק~~ף
fייוך ~ה:ח רנ!-ד ם ;,ז:ו~~ך~ף :
) cס(
ואחד י ס עור.

ל מעסיס ס ו ס י פיס ל שיד
דלתותיה  i:אשד לד,ס תסיר ן י
והאסצעי והסונר חודזיס י חד יו ;
כפו לי ם .ר ,חלק ד,נ ו סף נקרא זנב,
' ,כתים האחר ו נים של שיר זהב ,

ןר ,עו ד בית אחד או יו תר שו נ' ט ו ד י ם ,אבל
הנדןרג בלנד  ,ח ו רן י ם עם הסינד של בית הקודס ,
לםעמים  ,iט ו ר הקצר ' חסר והבתים הנוספים ד ,סה
כמו בםשל ן  ,iאשר ב ו תראה נס דדן אחר לחרוז

שק.ד לזרפ ו ש זג  t9זבו~.י דת ~iר~.ע·
~ם ~1לנונדת נ~lים ~~}:זךגר ר~~

ו~רור;ת ~'~ידך ת ; רח \גנ!ת.

לך יו:ג~~~ אר~יל ת~~~ תולנ!ת ;
הח בא המעט כי ~יתי כונגות ;

'~~ה~ ד~  :לחי _~; _:עדד ר?~~:-
לעוף דזררם ר~~~ ;

אתח ' z,ל כל-תוש~ח אנר תעל,

ף~~ -נרום' ראש י כו?;י'ם ל~~: ~-
אחר iמצליח רומאניני.

על הרוכ טורי שיר זהכ הסה כעלי י יי א הכרות
זי הבר ו ת כאשר ~ דיצא 1נם כJ

כ יi

השירים

אבל יש סהם

עם טי או

" נאסםים נסםר הזה,

אלד ,ה  jבקיצור רתי השיר ',עקר י ות הנ ה ונ ו ת אצלנו ,אשר עו פיהז תקנת י
הערית י על שירי רחו מירפודנן הנ י ט י ם ל  pעמים מה ; Jויע Jכ י וא סצאתי  jרשומ ו ת

נשום ספר כלש ו  jעכדי כ י אם בסקצת כלשיi

איטוקי בחלק אחריז של ספר
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 IJדקדוק לשו Jעכרי" )  (Grammatica ebJ'aicaהנ  IJל לסאור דורכו שד·ל זלה  IJה
וסקצת Jכושי Jעכרי סאת הלל דילאטורי ד,כה Jזל כהקדסתו לספר אסיפת ש י ריו
הנקרא כשם "טל ילדות" הואלתי לאספ Iווהשויס Jכאז ,לסע Iתהיינה לעיניס לקוראי
"שירים חאל" כפרט ילכ ,קיראי שירי הסשיררים העכרים האיטלקים ככלי,
ינם חחכם רשד  , IJראה תועלת ,חכסי אשננו אם יתכו עיניהם על דתי
הישיר העכרי הנהינות אצלני יכתכ על זה כשנת תקצ"ח לכס"ר לעטעריס ארחי
אשר פצר כי לכתיכ שיריי על פיה  , jיזה לשיני IJ :יד,נה אנכי כסיף הדקדיק אשר

כתכתי לתלסידי כלשי Jאיטלקי כתכתי סאסר אריך לע השיר העכרי הקדסיז
יהאחריז ואס אתה כק י כלשי Jאיטלקי יתרצה יתרנסי אשכנוית ילתתי כסםרך
~ Jנטיליניאה עכרית אשר חשכ לעטעריס ל"יציא יאיר( אשלחהי אויך >עייז אנרית
שד י ל "(, Nr, CL
יוה לי אית כי אילי לא וריק ינעתי כחכרי המאסר הוה ,יאס היא יסצא
ח  jכעיני קיראיי יהיה וה שכךי כפיל יסכיפל לכ' עסוי אשר עס'תי כי לתפארת
ש Cתני הקדישה ל"נדיל תירה ילאדירה.

יהיה וה פה טריאסטי ר"ח אליל שנת כרוך תהיה לפ  IJקי

י צ

1/

ח

1/

ק+

-~ ~-

ח ער ח.
הטורים והשירים אשר חבאתי למשל נחב ר רי זח ר,ס מסםר ,כנור נעים ' למאור רורני
שדיל ; מסםר  .טל ילדות י לחחי חלל ד יל אטורי חכה  ; iמהספרים ,נזם זחב י

ו  ,יד ירסף י להחי יוסף אלמנצי ; מספר

ו  ,חניוi

בכנורי

"ל,ד כנ רר" לחחי שמואל חיים זלמן ומן חשירים  ,כוס

הנחומיםי ו  ,שיר לכבוד חתורה ' מאת כמחר י ר מררכי א ש כנז י חנרפסים בסר ף סםר ,ל,ד כנור.
משל ,המחזור המה מן  .מחזור עם כ ו גת הם ייטןי כמנהג אשכנזים ושארי קחלות קרושות
עם לשון אשכנז ועם הדרת קדש נדפס כזולצכאי נכ ית רפוסו של כהר י ר זעקל כן כ " ח אהרן
זל" ב שנ ת תקס י כ לםיקי

, ..~~-

עונב רחל
חלק ראשון

אםפת

שירים י

מאת מרת

רחל מורפורנו
סילידי טויאסטי

כ אשר

כ מ צאו

ב כ ת ביי ד ח.

'ZP
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שיר ששל ח שר י ל ז י ל לוח ל על ארד ר ת שמאנה לקחת הל לא י ש אחר מ Iהבה ר רים הי ס ו י ם
בעינ י קו ר ב י ה.

לאשה חכטה בת אחות י אבי,
" יא רח י בר .ברו  jבז הרופא והמשורר יצחק לוצאטו ,אחי אפריס
בעי בני הנעורים כר jקע (. IIו

תולה ~ת י;~ר כר~ ,ת בורא

ר~ 'Li

~ר~י ~  fכות ,ת~~ת ש~ש,
כר-יפי ,נל  aהוד כ:ו ,חיא תשיכ ר~ח

~ל-רז ה.וע ,ה~ז;tר כiכ~רז .ש~~ -

שחה אז עת-רודים ותשפל ר~ח,

זיבנ:גלו ',ןרש ווד 'iיז  :ש~~ ,ש~~

לא.ע~pז·:ל~ , ,רי.עי?-tל~ ~לכל,.ר~זן

(1

~ז ר~י' לכ חו~י~ה ~לז:וי··ש~ש.

,ג,ילמת'"חיל,
כרג-כח ,
•מי-זאת ••אפ ו א
" T
 :-כי שח רכ:ו כטיח ~בנזו-כפר,

~אוס fל f :ח~ר' טוב ף~ :ע~ה ?.ר~:

~כוrז ~ iז:ו~נtא ? ~  jה~  tא כ~ר?
~ו;דקר ה~רק  fל-ע.יר f ,ל-פוי, f ,ל·~:ל

לא ה~~א·ל:ו ל~כ::ח ~זpכל כ~ר.

~ר ~ה ז~:רהי iא ? ~ה-זטיג? ?דrיpז-ה~

.

והת וזאת נtך iה ~ו;צ :ל \גשיrי.
 tt-,ד  I/ל,

'( נכ י' Jע כוז "  rר" רף ',כ

~'"?e.::כce

~-
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(a . 5576 -

י זאת תשי ב תרח ל

ל ש  ,וו ל

(1

ו-ראש דכריה מיוסד על דכר ספר הוהר פרשת כלק דף קtציכ :ממה דאמרו :
בב.י שגער

ובני פארן דלא בעאן לקבלה,

מהאי אנהר להוו לישראל והוסיף

עלייהו נהורא וחביבו סגיא.

ן.ררןח ן.ר ~ iע אהןW ' iי קיד~rד,

פ$ף טוב  Qזךרח  tSי

 fרתי ~iר ~ש~ט;

~ו ~ם · סשח רא~ח ~ל .נר  jא ר~מ,
כי 9ף ז:jר לח ל~גי iל-ש?ט.

W

מח.-זה  tSנ( ה ~פרא );זקינ סר~מ(

אם לא-אש  eיל עצמי ן.רחת חשבט?

~ל רר~~-ת~ ניij~'; ~~:ר ;'''~~ר

~רע ~י לא~-נרש ,א~~ זכש~ט.

~~אהי ם!.נ~ז ;:גנlר ,ל·~:ז?

r

רא ~ פץ ~זב:כר ,או ~זpכי כ~ר,

.נוז:דר ~ז:זס  Wfר ~הוז כז;ז:ל•
~ר רא-רצ~ הור_י ,לא·~נ~ כ~ר

למת תrז,.ק~  ;iע.ם כז:ז י:זr:
~נמר-כפר.
כטיח
טח~ לכם
:.
:
 .ז

'ז

לזאת אמדר אמר

ז לא ~  fשא ד "i

)הםבת מה-שיח( :
"ף~ עם -זדtק~ז:ז~

 ( 1ייIכיר דI " r::כ'ר ~ rכ פIכ וט  r ,ג כר כ'!ו כפרג רנוIכקגר  ,יי tו !' tכרר!ו.
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* Iו I
(a . 5584 - 1824) .
וז'יזת .אשר ~רה רחל על חתונתה

•( I

ן.ןדהך זחר נורא

f

יא-עור ~זך;.ח שוtךיtךית :

:זך:ח ?~ Eר

ד 1Jז ~רוז  O/ם~:

~~ליר ·ת~  fי-מורא,
רא-עור ח;.ד~::

· זד'~::ךדה ג ?. Eי~

רו~~ת ..

;רר יום  9Wיינכנ~

ח~ר ח~;  3(.יג;ס

רא~י :

:פו~ז ~ית הז~p.ןש

I

מ~יtד ~ת "~ 'Pנ~;

אז נשיר שיר

I

חרש :

הו~י~ה-לר י~:i:

Ijיש ~א .ך jץ מ~:ין.
 ( 1בס t fי סרי : fי;כ פסדט ו»סקנו 'f

tיגרוח

מגנ tיגיח tי»רוכגכ tיסכי ווורגכ סנכ

 ttימך בנג .חיס,כ)!"
_""~~"jJ

IV
1828).
םשל

לחניו

(a. 5588
וםלינ:.ח

•( 1

זר~.ח ורח ה~~ש ער ~לש ~י~ים
ראשון ;~יא ~ריו .דינ:וים ר:ע~}.ים

(2

(3

ז.Pגי ~לה  fלו ייר~ר ר Iזfשו~ים
~,לי~י ח~~ זקז?שו tטר )~ LTים :
I

 ( 1כימ וורוגבכ מפסי ו»סקנו 'יייג tיכרות ו~טגכס גכנ tי  P·Pית וגכנ "ממיוכtי

ייוו  Iיס גנס גממך•
 ( 2כמוור גכנ סנס כתוגות ס~  fJר  pו גיוס ממך.

 ( Sז::י tיומ שד  IIל ו  fובחו tירמסוכל•
.

.<>--~ .ץ .יי'<.- -

I

וטוריך

-

53
V

1837) .

(a. 5597 -

איתיתיני ראינו עור נביא לבב : nמח ;

כי אי jאתבו יירע ער םח

•( 1

דרך כלקב בק!,נ~~
~ד~ישלר ר~ה זר~~כ

ר~~ר  bר~ ~פ~ ררך
~ם ל~~יו הקרע -ר?  fרך
~ץ ~  Fiרח ~רץ ר~ד~:
ה~מiכים י~טפ~ -נר

~טו~ר :בש~ר ח~ iלח

&?קד ~:קך ~ת ~~לה

(2

ע.ץ ;:ז~רח א~~ ~ריל
יפיר
~מח
~מה ט~נל
ז :
-

ה~א שלנ ~~יב ז:ויש ~ת ז~pיר

(3

יחד נשיר את שירתנ~

~;~;"זעב
נ~ אל ישרי'''
••
•

-

••

-

:

" 0.

 :ז

ן~ז נא~ר tבי ?מרה.נ~ ?
ומי
ו(

(2
(3
(4
(~

כעמך ישראל

(4

'(.

וביר : rי :יוtו רי>: r !:ינ ח  t:ובי ובוובק~ו ט :ינרומ.
_ __ _ --. -
פקוך יפקוך "fוג fומ (ויג:י t ,ויגמ ,סינ>'" ":י" :ובומ יסר"ג.
כיכמ:י ס\\פרי "ו(ו ונכ י :ינכז :יובוגכו וון :י(ורז ובוניtוו ג"ור :יגכוגס.
:יי:י ג:י גיוור " כתוכוי ותפכי :יחרי rיס גמנ:י גווומכי•
: rי :יוי" :יפרט :יומקג " rגפיק.
I

 Q ==-י__ 8 Sja
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VI
(a . 560 7 -

ואלח דברי רחל
בנוא לאזניה :י ז 9fה נזכר לך/הלה נם:תני עתים

r

)אדר תר 'ד (.

אוי רי תאז:.ר נפשי ,כי מר לי מר,

טפח ר  iחי ~לי '  (2ו'את:זבר ~ ז
,.

o/

ז

-

ז OoO

ז:-

זגע,ז:וי רנרר א ר :ר~ Wייבך ,ר~pז~

~י ~מרסר יסר רו~דת זקיר ?
נמר,
ריחי
ארי:
ישיכ
ר • iחי
•.
...
ך

ז

גווח אסר גווח ,ערךי

ר~~,

זQע~,י רא זע~ר ,י~ כר~י ן~ר,

~?לזב;ת ,רז;ז~~ רא ערר ~ t$יר+

ח~~~ ~פוז ןרר~ ח~ר.ך.1 .jח~~,
ד.ע..ת ~ ~ים קוה ,לזאת ח iל,זזח

(. 3

~ IJר כ~ח ,םי~~ ז j::נ!zכה דזfח

:זגר ~~לכ ~ת  fל-ע.יר  fר~-לר?
} P.:ח ו,ער גע.יר תו~כ ן.r.זלר

~יז ~r.rזזח ו~,ח ~י ~ם ~~רר·
ג@ל ~ O/ת יעקב מורפורנו.

 (1סיר ז'יכ וכוסקנו ' יי fו 'ינרומ בכס י מר כ Pגי 'י כ  Pינר י 'ינמ ' ' CIיכורוכבכ י ס ;  t"Iסיר
 CIזtי גבכמק ננס י ו מ  pכגז י כו'ימ' פרfוגקע נ מסר 'יינ י מי נמור ככו " בכ זאנטאגם·בל~טטעך

Nr . 23 , 1847

וfוגי 'יכfומי נס 'יבכמקמי.

 ( 2ירוסנכוי פי " כ ,וכוובfו בבכ') יבכקב.

הע' הםח'.

' ( 8י,מ רגכנ'י ננובכנ'י כנוספט כנ 'ינופומ 'יקנ  ,ס.

הע' הםח'.
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Ubersetzung des vorhergehenden Gedichtes 1).

Vo)l SCrl \\ זer'l רll וll ר110r" iC ) ן111eil ןe See]e klag'ell ,
Beklo ךןlnlel ןisL )11Ci)1 Geist vor'

) כal ןgen1

Zagelן

" Dein Licc1 el'schie)1" , ]10r" ich c1 ie Leute sage11 :
" WeJ' glei c}'let. Scן11g'g'eu ) כLe R ן:: c11el dil' " ~
Dl'al '!וSj כl'ic}'lt

רןlei וl

Geist: Es s tO ) כell FU11kell eben ,

Dl וl'ch Qual ] ךCl'vol'ge}ockt ttUS 111Ci11Clll LC ) כen ,
FOI't ist de)' Dul't lוו1C1

\\ זe)k

Si11C1

)ךleille

Re ) כe11 ,

1ch sin ge ni cht, es g'['c ןl וt VOl' SCl ךc ןl ךc1e 111il,'
Dell Fl'Ul ןell jst eill leiclltel' Sill11 ver'lie)le וl ,
Leicht ist's Zl ןJך1 Li e(1 illl' Tl'i:i.l וlnell ZU er'ziehen ,
WOZl ן:jetzt Ptuhm, (1a SC)1011 (1ie Fr'el וdell flie)1 ell ~
, ry as pl'eisel ןsie lרlicll 11Ul1

) כer'Ul1n1t

UllC1 g'l'OSS ~

Is l. doch bekall11t (1ass lJei Clelll 1=ז. ocke11 bloss
Den aI'n רell Fl'aU'11 c1ie 'Veislleit SLcll el'schloss !
L/.d,/·ig .il ·lIg/lst F"(11/h;1,

J  כDC1' IJ C1'ulllute Diclltel' sclll'eibt }< יolgell(les ubel' sei  ו1C Ubel'setz u  וlg
(li eses Gedicbtes, SeiJ1 eJ' Gl,tube11sgellOSsiJl :
» Sie (R , M , כScl וl'ieb Ci  וl Ilebl'1iiscll es Sonett, \velcll es \Vil', 1101 dic
merkwu  י וdige !i'l'an llc ( י וlelltscl  וc וI Lese\v elt vO  י וzn!'ulll'ell, Iliel' io luoglicllSt
treuel' "() iJ C1';;ct'hUJJg ve  יו,  וIl:lle וI, die f  י וeili'cll des gl'osst,Cl1 , rol'znges e וltbehrt"
der ausserol'u C ווtli chen , ja be\vu  םde  יוu  וlgS\viil'lligell Macllt UllCl I זeilllleit
del' Spl'ache ,"
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VII
(a. 5607 -

1847).

לקול צהלר ,חר,נים נעיסים ונחסרים הנחור היקר כס ר שרמה סים עמ
הב"ו,ולה "כנודה והצנועה סרר .רחל בת סעלר ,החכם הרופא ר רפא~ 'לוצאטו
II

I

.ר  jנ-נ  IIה ,אחות החכם השלם הרופא

"סובחק כסי'ר יצחק הססלא סקום אבור ',ו,

סלא חכסה על כל נריתיו.ן(

ג,קגה לעוום

לר~ה ;געום

? fכור ח~~~
ך~~ם 1רו~א
ודאה וצפה

:ידרך ך~דם

 f :ת~כ; '.' ~:זק ל זב ה.

' fת~ר~ ~ ר זב ה.

יהרהר
כלכזוו .. : - :
: ... :

יבורא  Ij ~:ר

: .י ~.רך ילרסל

~~fרו ר~ו&~
כשכתו יכאר

ח~י;:ז;iז דרסי

:שיל זב ה.
:ת;~~'פ~
:

רכות זק י זב ה.

~~גתו ~כ!דר

ותזרח
ותאיר
:- • :
'j
:ז

ןג;ו~ץי ר:Iי~דח

 fא~~

ז.ק ר tב ה.

וכשיש ונגיר
:

.

ז ~זק iרו;יל
:; fז.Pח.ח ~לזבה.
ניס j

~זiיכלר ~.Qי!ר

ת~~~ pז' ל fב ה.

רר ?;.י,ריךים

ךמו Wיכ ~ייירים

ת~~~

~יזבה.

נאם הצעידה והשפלה

ר,ר " ז.

כאונ אמרץ קולה

חרר בת דוד הכלה.

('

כםיר  rסי נומיי כריס rכגי rכייי :: rיכ

)ורגכי!פ,

כנכ,b

c ' rיכיוי" נכס סייחך

וכרכ יעי ת ; וכגג טרר  ' J1t:iייכוח כגכך ; גג ;>:כחיס  Pרבריס נכס )וגח םגנו . IIיt

כרtום רג ז;:
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* VIII
1847).

 (a. 5607השיר

וזה

אשר כר,בה למסור ביר הכלח הנ IIל בהפררה ססבה ,ביום צאתה סטריאסןפי
ללבר , ,עם הר,נה אל פארובא.

לזאת  R:רא . Qן-~;:י~~

(1

ר r.rי עם רזכי ~.~ Rרת

t

~~ ק נ!,וי ~ר~דת,

רו~r.ז; ~rלי תר~~וz:
י!-:נ ראזקי ח~ר Eפו ljרת.

זפ~ב סע,ז.גך ~  fי~-ר~.דת

לי ~~  rם~ ,ר ם$ז;ר סוסרת,

חחברח ,לחיות נבחרת

ם~~;(
2

י ~:ע.יר תו~'~

tקיךח  iאת ז:ז~ה ~ד~רת
ח~ך ~::זג;ךיות ~.ע,ר.רת
חו~:ח ~גי שו,רות.

יום ~ל יום ~זק~ע ~?ות
':ןברי' שירם' ,גם אונרת

לשלמה רחל -עטרת :
•

:

•• T

:-

......

ו( זt:זניי זt:וfו זניר ז,כ מ!כזני ו»זנק:ו זנ»וכ:י :יכרו!ו וגג טיייו מיזויס גfומר•

(2

:t rז זt:וfו סס :יממ).
~
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* IX
(a. 5607 - 1847).
כדי לזכות את חרביס אכIרא אלח חדבריס :
אליכם אישים אקרא

(. 1

ורש~ תררת ~ל זוין ~י ;:יח ~רגיג!ן
זי~~א  p~.ש ןף ~;.כו~ה ר~לג! י

נ:יח יתכשא שפלן אוהב ישמג!

רן.י ~~~לות ,לי~' י~~~ .ם;~~
סוכל סר~ת ~כ iשן ןם;~~-ךרt.ז
יזהיר עם אור תררה ,אור

צונו ע.ם ורם

שבעתיםן .

לנ'ון ה~?/- :ם..;~':ע.

ככשר.
ידאה
ככזהן
נמאס
:" :.
".::
".::
נראות . : -
.:

-

 Wל ~:ע.רכון עוכר ע..ל ר~#
נו
רעוע.ן מתמוטטן ,ואג רשוח

I

הצ;ו bך 'zו ~נ'~לן י.ך~ ר~~ ~
כ~~א ~:זוקי הר ' ~~.לשוזכ,

ישיב אל אר ר~חו ,כפשו תנוח,

i.

~ iי~;.ר~ ':עררם ,לי~: -ות .ר~~.

י " ר אלול הר.רייז "רהל םורפורגו" בלב נשבר ונרכה.
 ( 1סיר t rיכ מפסי וכוסקגן "'t Dיכיןמ מן :ימרוזיס מ·גס כפי י Pi:יר.

-
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* x
1848) .

(a. 5608 -

i

קורות  ~~ iJכר.ר'יח(

. ( 1

~~ ? Eיל ~~ים חז~pיל ~ fל~-ל.י ~וץ
הרים לבות ~~ים נ;~א Kרץ .

~י fל ~רי מ? tר ~.רץ ~ל ~.רץ
:ררך.ח ~רם ~רם זו  ljל .ץר~~

חו~.ר  fל ~יש סרבו ~ ,ק  jו iר.::נ ,
א~~ רוולו לזpרף ~~Ijתו ר.::נ~ ,
צו.ע.ק ל;:זיות ז;ר~ז;יי ז;ר?ם ~ 1נ(ר
~י ·ל? pאו jסו~  jם ~:כ .Ifר..ע
ל~רוק ~על  fכד זד~ל .על.יזנר
T

:רצ~  1jי~~ ל~נ ?~~ ,ל·ז:ךילמר
ירחנ~ את מרכם כי סר צרמר

~כב ק~ם א~,ר ר!~~ ז~~ל~.i
לא כז יד.::~,נ ~ל ~ב}רי זך~ל
'I

ילחמ~ את יצרם יוזנם וליי
~:תי עויי' צ~~םז ישא; ,ג~ ז ~שג~ חיל .

דוז.דח דורי זלב~ ~~Fיע~ iר' ~,י ל+זי
שו~ר }דול :צ;וק,ע ~:יא ?ז~-רץ
~סח צריק חס& ~;-ץר?~~ :,רץ
צ~ןם :ר  ifא ~יןם ~:רר -~ fר.רץ

~י ;;

~רך ~גל ~~ Jץ·

ושם הקטנה רחל.
~וב י י ~ז~ ~ומ וביר חפובי

(1
,גג ווךיגווו מ,רופמ ;

ורוווז מנ ווריי נכס מובר cו י ו כובג~

»ובקנו 'יימ ~כרווו וטורי גכ כיוו וכיוו מורז י ס גמזוך.

-~-*--

~~ימ

1848
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* XI
(a. 5610 -

1850) .

קרבז פס"ח אשר יפס"ח על בתי קררבי היקרים

•( 1

זךגח זאת תר~.~:י::
ד נרי

אזנrl

אוגרת

עם"לי~ת Ij ':ז ח'~iרת
סגרת.
לזאת אינ;ן
•
ז

ד··

~ י,'..

~ם ~רו~י פ  iת~~

Wת
~ת ~לו~ם יר
פורשת;
רנני
את
0: 0:
• i' :
0:

~ם ~#פור 1ר~ת

~ jלי לא ~ל  fך~
ל נא ~~ום ;בT:עך~

I

ךכז ע.ת נpי ~ך~ק:

I

i

.י רס~ר· ~ך~~

I

~ת ~ת ;!:זקיר זcע.ילח

~ןכות ז~ :ל~~

~ר ;אךר~ה  rנ!ירח.

~:לח לכ~ תפד~ל! ..

~~רחוק ~זך~יןח

שפע טונ אר כל-שואל;
קול צפצוף רחל
ישרעה ישיר ,חרמית יחל

מיצאי שכת הנדיל כשנת יר " ,ר ח ר תני.

 ( 1נtו·ר :iימפ  ' t:iיt f i:ו ב י כ'1כיס וורוכעיס וכ' וו  t:iונtויס ווו  t:iקנו  fי נtירות" ,ככ גוtוקכ

"כיIו ""מרו I

מי סכרות כי :iיטעס ענ י t:i i:כיע י ת;

מ.סרי rי)רס ממIו b ,ונ ,י)i:וtמ ייוומכרIו
ענוו:iי ו t fו

טעוIו.

,רנת ו"טוי "tונt,וי ככית " t:iנ t:i ,י :iיס

יייורי " 1כ.ס'q

Iויכות "רבני" "קר.סוכ ",נrיכר" כפני
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XII

(a. 5610 -

אי ח ב ם חרזים ככי סיני חרוזים תסיד וננו) דכר היא כס·ר איכסנדר
חל ·,ואימoאאליו ראיתי חפיחך כככני יצחק ,מכותיי כיתך נכרת חםיריתך.
ועחה אשיבך מיין על דכר השיר אשר קביחי עי יד כו דיד\ שד·י ספארוכה.
כי היא משכח ואומר כי עיה באי~י וחעי צחנר,י כי הגריחי לעשית ,ואני ירער',
כי לא ידעחי .ןככלי דעח מיין אכביר .י"ב למןיזפ מינים יח"ר שאח .

ב!.ל מה ארכ~-רם הרכח צוחות

(
 kרות ז \ tiוי ר~~ ~ל~וז ~חרת

1

T

כ~ז כקבי ~:ו;יק ~ת ~~ה ~11א
י~~~ רד~ים rוו;י'Tרה :וכ~ה
~ם ~ fר ער ~ר ו~ : /jכ~יר Tעדר

ע..ל וי~~? א~; ? t$ק ~  rpר ,ר~tב

ע..ל ~ fרי ~זגה דק לא ג ר~~ ד ;ר~
~~ 9ר~ ~ ~~ /jר ג~ף ר~~ ך f ~jר•
אחשה
לצאת
עררם ~נלי מכפה (2
...
..
:

••

0. . : :

T

·.ד:.

Wה
~~הים וך~זקי ?.ז  fל-ז?.נFות .ע:
 fל-ערר י~~~ ~~ ~זכר ן.ןרדת מ~ה.

~? 1tם סמו~ jר;י זגם ~~יי ~ ע~ר
א~;' חמרז ר~זךא בזרוו דע~ר

~ךף זך~דרא ר  fא לנזיי זקע~ר!
הנכויה שב?ריוח רמח,

(1

ז;:יר זrי rיוfכ ז;:יר זrינ מ  tז;:י ו»םק~ו זר כי ~~נ טורי ,נ"' rינרוIו-

מ ו. Y

וrיז;:נינכי fכ  , pי»rי rננכ~' י"כ tינרוIו כס מ ר וז י tינIו י ס tיוורוכב.כיס מ,גס ~פי tי Pיר.
 ( 11מ~וקfכ ירנגו

הע ,המח',
_ ~~--- .
/ -

»:; p'6-- jזי
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XIII

(a. 5610 -

1850).

אל מעלת החכם הרופא די יצחק חי לוצאטו בהולד לו בו מרסת אשתו יפה
• כל בנר " ,במלואה,

האירה

בייס

שלישי שנאמר בו פעמים כי טיב ,ביום טוב

במזל טוב ונמול בשמחר ,ר,ורה

שנת יתר ש~ת ויתר עז.

כטרם תחיל ילדח

הוד  iל~ל ~י טו ב
~י :לד ר_ך וטו ב.

(1

נולך ~י~~ iטוב
כמזי טו ב
יגרל - :
;- .
ז

יהיה כח  iר וטוב

~:ו'לר ~ול iזdוב

 .נ;י~יד fג iרטוב

ע.ם ז ir.ך~ Wל טוב:
יו~'Iי ;:ח~~" וטוב

 Zןקי: iר.יח ז;.טוב

;~סח ~  fל::·,זטו ב
אנא חאל הטו ב

7

~ר~ח ~ל~ר טו ב
~זדיש ו.כ Wר טו ב:

 ( 1סיי ז::יכ ח!)סי ו)וסiיגו וי :יכי ו rו וגג טור'ו מוי rיס כממר.
_ '""

' ~ :.ד ;'i1
'J

~

.

•. J
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XIV
(a. 5611 -

תסירת ח:שירת דו.דאיש אשר ראיתי בכוכב

"' ג סהרב הסריטם יהנעלה

כס"ר י ארארף עהרעכזפה~יי מפראסכ~זפץ

(. 1

הוייר~
שירה
הך~ראים
•
·T
• T
-

ם~כ~~ ~ .יר  fר~ר :ר~יר~
ע.ם קול · :קפור ~~ י .שוו.דת
~ז :ךי.יה י ?זבו סוררת.

רא ~ז  .י~~ לא קור ! .גי~,ש~

~כז י;ב? ~,לכל  .אורינ:,

אגיגl
עדי
תורח
לגךיל
 • - .••• :
T
-:.

~~ףב 7

ג!ר ת~~ !" nגי~~

ד~ן~יף טו~ים

(2

i~~:

זו :r:ז.~:

 fי ש~ח ~ו לא
לקבות ז;ז~ 9ח 'ל~ו :ז~:

,

יחכם גבר אשר ב שלם

~ד~ח ~שזבח' משוד ~עלם

ר;;~ ~;תר ם~;'~ עול;.

רחל מורפורגו י " א ר,שרי תרי " א תור"ה חוורת לבעל,ה.

 ( 1וכיר  iCrב מפס י ו~נוכק:ו ט' ::רכרומ ; ::רמרי rי ס כבוו כוכיי
 ( 2ר  IIמ

מזמכq

בר

יי qP

ע::ררע;ט,ייכ.

.XI

-
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• XVII.
)1851.

(a. 5611 -

'י אל סור ,הך~םיךך ,מרר ,לאח אשר ,אכוחם חכחזי ארר תרי  IIא

(. 1

אני לאח לאר ,ר,ייתי

6

~~ ',ר ~דלי~כ  iז ,יו~;:ז
T

T

ד~,ה ' ר,כיג:וי;

ת.ע~~ שייח
~גת ,כודם ~ ? Eזקי ךדL!jת.
ך~י יר ~.iך~~.ג פורזכת
ז~~~ ~ר~י נ:ור;,י צו~סת

ךדח חiז~' ~ל ט;~ קורסת
א  iגכך ל  tרוף ר~~ו~ ~שע.

ר>;~ ~:ןר !$זpלח לך ~,שינ"
ז;כי~ים

~יi

i

 fך ח~~~ כרשע~

 1סר די נ~ר זז~א ע,כורי

r

ל  tQחר ~ ?~ t.ת · ס וי

~י א>; 'אורך ק~~י אוךי;

ר>;? זך ח~~~ לנרות.
פתחו שערים ויבוא

נוי

צריוי.

הבקלך ,שנכריות רחל

'

מורפודכו•

 P ( 1יר " rנ חפ Pונו Pקנו טי "כרוח מכנ נו Pקנ "כיח "נו  pונ" pממרו Jמי "כרוזו.

:-:- 67 -:-.
* XVIII.
)1852.

(a. 5612 -

לככור הדודים היקרים כסייד שמואר רור ב  iדודי כם " ר הדמיה לוצאטו

ר,נצב ר ,עם סרר ,כלר,ו ברחח כר ,שבע כח כמ ר רפארן סגרי ,ואבי
II

II

שמרחי ארהוח פריץ ,ופרצתי הנדר ולא השר,י לר,ת הר,גועה ויחד כרא ו י ,כי
ככדה עלי העכורה כי הילד;ם רכים ולא י:לר ',לעמוד על זה ואר,ה שא בא
אר ,ר,טאתי ושמע נא אר ,הידר ,'.דר  jאניה בלנ .ים (. 1
~ל זכ~חוז א~,י ~לך ( 2
י~~~ ר~ב ת~~ל לילך
א 1,י ח~ל ערי ::ז~לך ( 3
~פר ~חר ~ל גורלך.
T

ש :.ל ~ ~רוז ~ז?.אד זכ~ iר
כ~;~ י חורים נ!.שח יוצר

נוצר
יח:ות '
על~ ראש,
.
..:
.. :"

(i

.

~ת ג~זקי ~י ~ר:fוי עו~ר+.
~שכי בנים ככר שנח

'~~,א ;".ל~ ?~ (,: 5ריד ח~~

(6

~~יק אונרם~ ,ף ~י ח~~

~ fר~-יlלי ח~~;'ל~?~
(1

' P(lר  (Iו'י ;:ו יר מפו)' ~, ;:ו  pייגו טי ) (Iיוrו ; -ו  i'))(lס עג סrוכין )Wall{jsch,

(. ]3aleoa
(2

(:J

(. 7

'] (Iג  (Iוגן עג כמו•J
 (Iמגכ )) Pכ,ן וו י ס עג "זככ' Jגrופ Pו.

 P)) ( 4כי מוי י ס fוגו יוכIכ )) (Iיס  (Iכככ P

כפי  (I .זככי• J

(5

' ;:ו fוו))י י ס :i Pיrוגיג י ס י וכר י ס פגכ)) י ס כ  Pכ •(l

(6

רנ י ס מ  pכו t Pוך כי ס Iכיגס כ;:ן' י ס.

(7

:וזככ' Jו)) Pכו כ י ')) כפו (I Jיוזכר קייס.

68ע.מצמי פם r.ףחזה

(8

~ ;:ה~~ה ~י"~חזה

~יט-.יב ל~את ז~ד~'~ :ז:ה
T

:כי~ב ~כק ~ )~Vי ~ה .ה!

~זק~י תקלא עם סכוה
~יח?~~  :iרא זוז:ו  jו :i

(9

]( O

~י ~ז ז;י~פר ~ךז:וי נ(~וה
ותאמר ~.ל
....אר מ~ל Tיפ' :i
:
:יז

ת~.די

ע.םW

זר fה (
11

יז

~זfבררה

מץ וב Jכר~ה אור :i

גם ה~~ זי~שח ערר~

; ]( 2

]( S

כמהרה.
הסור יפל אז
..:
-

"ן

·'יז

ז

כרכת הריוט אל בא תבזה
: - ..

-

....:

T

..

:. :

אצור נחמר אבי חוזה

מרא ;;:טוב לביא' • (1בזה
כ i~iל~ז;~ :ל ז;נ 'הזה.
:. T

נפל אשת יעקב

מורפורנן..

 ( 8בגקנניס עננוי :יתגין :יגתכיס נומכו כנוטות יקות ן~ןפריס fויתן כפתיניכ םגן:rגfוןת
tיובכיס  Pכיכ כנופן בנוקוס :ימ :" rכנוען כfו חגכג::י נקונו:י כפופ:י.

 ( tונס :יגג:י  Bellinaיונו:י נונס  aם . Bale
» ( 10ג:י 1ב י:גr:וfי: tיי" :ינורfו:י ,וב:ייות י"כ:י יפ:י ;נ~מה,
כי

fוr

fוכ תתן כ:י

"ג:יינ:י

יגו'.

( 11

(כס תכתיכ :rגתי tיחנות

.חונג

~tיtיתג·ן·

ון( ונובגו tיתגין בגיעיכ כ:י(כיר•
 ( 18נס עירי ינככי כעור tי Dר:י.
' ( 1ב»י~ס  IIגtיכי(כ) nגזווס כ  Iיינ(.

:יג:י' נמיתיות tניטכקיית תקרfו

tu balena

-

69XIX.

(a. 5613 -

)1853.

ואז נזכה

;

T

(, 1

... . :

~ז~ה  fזג: Rכלות
ו~את ~~~חולות
ו~יר  Pfול דע.יס

(2

לז:פוכ ~  fרוע.יס
:ך:ךריס ~ד~עות
יiכצח~ כרננות

י.,ע~:ל~ ~ :יזלנות

זה ע.ם .זה ~אז.ז~:

rרתת תודה לאר
T

••

•• T

~ fד~ז ~רי~ר

בל-העם . :ירא~
Tאז
T
T
ז

 fא ~ל ~יוז פו~ל
.:ב~-וה .י~ן~י
חננאר
~כראשס
•• ; .... :
T
:

(1

.
(. 5

cוrניי tיזcו rנכ"cו :ר»חכרח נח'  Pגכfככ פ  tJרגנכ:jכ

 ptJר כח)!; כםי rנמי  bביים יפר

~יר כככייcו ; פיץ "כק ני »:jכפר ז f rכגרח .VI
(2

rניר זו:ינ "פrני

י»  J:iקכו

זי

cורכיח

tכככ cוחריזיס

ייריז ג>ורנ .

(8

ו:ינtכ cויfכ cובר cוג'כ.

'--

"יגס כJכיי יני)יtיס םי

-

Oך

-

xx '}:
)1855.

(3.. 5615 -

יוול ברמה נשמע

(1

~לי ~לי צור ג~לי

ז~jט ור~ה וז~pע קולי.,

?~  fה ~  iג!-ק

ך~ג;ו  Ijנi

כפב!.ם,
חוס ..נא . :חמול ',-נל -ב!!.ב
T : .

הו~ל ה~ iם ~ת ~~לי.
~י ~י iד)רש ז'~ ע;.דר לי.
בכ'!ב 'שובו לגבולם

ע,וי ר~~ם תjז~~' עולם.
~  fא ~א ~א כ~ד כ..:1נ~~
חיש  iא ~רם  fח'ר העם~

J

לא עוד ,י~~י:ג '~ ~ר

~ג:i

~ם :הז;:ר~:יח רו ~ ~ ח.ל
ביתו 'יבכה חומות יחל'.

~יש~~ ל~ןש ז;וזק'ש י רח'.,

ל,ל ואש חדש בול התרט יו .

ישמהו השמים וו Jגל הארץ.

'

 !:i ( 1יי ז  \lכ מ~  tiוכו  tiקכו טי ::רכר ן מ ו::רמי ו ז'ס כגI ,כיי• ' . .

' /

-

71

* XXI
)(a. ·5615 - 1855.
שיר תהלה.

ד,חסיד היקר והנעלה ,ולו · דומיה ר,הלה.

(1

ו,וא צי " ר משה מונטיפיורי עם

כל הנלוים אליו ה' ישמרם ויברכם עברו ב ןגירנן פה ללכר ,לירושלים עיר הכודש.
ואני רמ  !lר ,ור,ולעה חשבר,י לעמור ול  :vרר,-,· ,חאכ ה·~פחוה .לפני הגבירה הנכבית

מרר ,אשתו .כדי לעלור ,עמהם ולישב ש:ב ,ה ,ולא ע ל Jרה בירי .ואחרי נסעט לשלום,
הכיעני ברכה ושלום מאר ,הר,כם השלם ;;הול  iע  t:הם כס"ו א לי עזר לוי יצ"ו .
ולכ iאקור ,בשוב צדיק סררכו וחיה ,אע י ז פנ י לבוא לההחנ  jלו שיגיי לי אם
עלה השחר .וארצנו ר,ר j ,יבולה .כאמור ,ואר ,ם הרי ישראל ענפכם ר,ר jנ ו ופריכם

השאו לעסי ישראל כי קרבו רבוא .ואבי אמר.רי בחפזי :

'לבוא .ל~ית rז~ר ~lbi ,י~~ i ~ ;:הי
~י ~ל~ה ר~ז:די ~ל ~ר~זת קרי~ן
נכזבה תוחלך.י ',ג,בר ד,חר;~

ל~~ר'או~ לפנ; חגכר
כושתי
:.
:.
:ז

.• . :

-

'':י.

~  fiד 1ש~א ;~ Fים~ ,ז.ד~ם ~;ה ? Eגךי
קשון ן Wז?.הת  .לכ ~י ש ,:עיר ר~~

יש~כ ויגיד לי אם יש שם שכר

~י אית-לטו~ה ' חי~ לא עיד' ·.ר~~ס
~נרכני
גם
עזר .לי . . ..:
אלי ... .. -
-...
הגינ!.ה כרכתו ~פח הנחני

6

אר jח' וכ~~םז ד,יא ' ל~ ~. ~:י~~

~סזךז;וי ~ראיהי כ,רי-ת ~;יו
~י .jח ר~יש " מ~ה " ~יש ו~~ך::
סקים ~ת ז~~~ז ::ע.ם ~ן~יו.
 t:i ( 1יר : rינ ו»  t:iקכו "יי/ג iחנרוח ; יסגי נ!'כיו "»רוננכיס ))ורכניס עס " י חך עכ
cוסנ,סיח וcוכ  IJיס iחכו  t:iוכסיס  Dפס"ס.

-
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• XXII
)(a. 5615 - 1855.
_על :1ינוךז:יים  f.Pזeנ רRיאךעיכא

(, 1

מה יקר חסדך אלהים  1נני אדס ננlל כנפיך יחסייז
)מ"כי~ (.ו'כ

זcר~ח רץ לןיראת רץן י~~ =t:ו.ח?
כגר
נביר ••אר
נפשם ••- :
:

ז

כאזרח ;
i: ... T

~Ij :ץ ר~:ית ןע~,ז ~זרחן

ii 9

'iריק :ר~אן ~נ;ו ר ~ ןח.

ל~ f iל;-צ~ןיו ~יש _על ~רו )מקיס(
וכ~;~ iל~~ח ח~? :נlל ;רו ('~גrכ):
לנ~ם ~יז ;טוח ~~וכר ~ר ) iמ:כ ( \1
ש}~ :קרנ ר~ו;:זדיק :רו) .יך(

וכפ~ז 'רח~ם ח~~ח ~א נ;.ל.ינ~
ז;.ר~ף ח~.חר;.ז~ ך~א ;א לנ~

נו.יח ך~ Wף ר~~ זר~ילנ~.

:ג~ר 1-א ל~שו: iז;.רי ~נ.ל?~
ונשמח ונגיל יחר כ~נ~

וף- :לא :ונ~ ~י;י ל~ ונ~.
עשה לסענ  jאם לא לסעננן ,עשה לסענ  jוהושיענר.

רחל שרפורגו ח' לחדש סנחם רתם"ו•
 Ii ( 1יי \ rיכ מס  ' Iiונוסקנו ו:: ,·tיוכווו.

-

73XXIII.

(a. 5616 __:_ 1856).
נשבת וירת עז איר שבי עסר כיסר רעש  (1לדרוש כרכיס בגד כל האוסות
ביפרIפ שסד זעסו ננר היה וריס ,ואםר  :כל ניצרי הם pכל צרה pסן יהודי הייב
חר,ס כי אינס עושים אלא להתפאר .ונעשה נם כי לא דדש עוד .ונקבר ביום
פורים

ז~~ ; pל,
.i::rס ,ל,?,

(2

ו~יום Eפ~רים

i

:כראש רים.

'~ Lזדר~ז
~דםות ב~~ז
דורש ן~ה,

אוזי~ ה~~

,-

בשעת

הסעודה.

~ jת ~ t9ז
~י גtם ,רי~~':
ו~םו ז~~

~ל ירם ~ייר

~ר iז גמר

"לה ~ ?fFר
~1ת ר~~
 fי ר~~תו:
~ל  t,tל נו.רה
~י ה~א Eפררה

גר~ל נ(טר .

רשםר:
בכ iד
.:
T

 ( 1סס "כוווי " " rייו•Padre (conte) Nuvoli b
 ( 2וביי פסיןכ יווסקנו ,,,

"כרומ tכככ "מיו rי ס "יגס וורויקיס וכtכו·.
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XXIV.
(a. 5616 -

);1856

קינה היא

(1

אל הלקח ארו jהאלהים ,ההס'ה הענו ,ך,פארת רורו ,הישר הנאם , jהררשj
המפורסם ,אשך הפליא לעשור · ,טוב כל ימי חייו מה שאי 1הפה יכול לרכר
והא  jlיכולה לשמוע .אב וי ד פח טריאסטי יע " א כמוהרייר שתני ~חנ טריויש
האיר קהלתנו כ"ג שנה  ,ויסע מלא  iהאלהים מעיר טר'אסטי אל עיר מולרר,ו

i

טורינו ויצאו לקראך Jו ב ק ול הזנו Jהוגג ובגילה ושזנהה רכה ,פר,אם כקרא א~ ץי
כי אל-חנ j

לו,

הפ'j

היה ל·:.tיוכ ,חמי·t.:

נז ני  t::,.' jניו אשרי ארם ;נ i

לו כךי

סיו  jב ש נר ,ויתר ',11

קול שר~ת ~ת י~..ע ז;~.רץ ר;?,ז  /jקים

(, 2

;א סר ,ריב~ ~עיר ~רחובות ~זט'קים,
:ר :; jז~ריק ~כר ק~ר~ זר~ר~ שקים,
ה~~ ~נ :ךרrיז.דז די ר~~~ ~ר jים.
כת קול

~קרא ~ר ~ר ם ~;~~:ר..ע~~

~  lJfWי ~כת 'ר;ז.-נ~ ב  lJג:ר

ג זpזגת ~,לIו~ iה  iא רו,נz.ה ~~~ j
לרעות י~~~ ~ t:ר או;;ר ~~. ( 3 i
ותקהל העדה ותקרא

?לנ~ ~צא  jנ;ועינ~
~יש ~יש ז:ל ~~ער ~ני~~
 ( 1גרפ ( pר כfו  ;pפמ :יק יגו מ מסר :יוגמו גמור נכנ ונומ ~~;כו " ר סחייט.
 (2כקיג(ר :יI rכמ יס  'rכמיס ונרו)נכ'ס: ,ימרכנכ;;יי (ררמס וגי ס פס וטי ס וססכס(ר :ימח רוגי ס
ס:יס מסונמ (ררכ ,חפס י ס ; ונסק) :יכימ ;;יירח  [jו 1י " ב :יכר ומ כ  )' [jוגחונ י סי 'יtו  ,כ סג'  [jי ',ח
נרכ'עי ונחמרו( ' r 1רכרומ ,טורי :יכימ :רסן;:י גחנקיס )'!;:ןג י ס וגגג חנק וח ג ק ו' :רנרומ
נכס :יטנכס עג (רממרוג(ר ; ג ג חגקי י כגי טוריס "רמסוג'ס מור' rס גחמר וג 1גג מנקי
(רסג'ס

(רג ומ ריס.

 ( 3וננכס(ר כנווככ( rרונ גן סנ rנ rמוגרומיו ומוגרומ מכ ו מיו כ  !jגי כגורמ וגו' ,ומ כ' ו,ג rמי
מ ונר ומ כנועג(ר ,כמרמ .כ"Iג
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ט  iככ~ לדרש ג~ ' ~ E?Q
~ר-זכטאזjיכ~

~~ ryE?Q

~(.

~י~ה ~רנ(,ה ~רנר'ף?

;שונ ~י ת ' iף~~כ
ראשכ~
שא
איכה כ
••
' T
ז··

~ם רא lלש  iנ ~ריכ ? i
תשונתהרנ

זק~זע  iיjז~·א; 'ך;'רי ~  WRינ~
~יש ~יש ~ת ,דעו ~ידרנר ;ך;ז;י ב ; i
;ךכ~ ~ררגי ד:ז ת;.ז~
.הנחמן בכי אינני מת !
ז

ז

e :

0. . :

-

••

•

ז;זל~ז;וי ל~נוחרת~-ר זק~נ;.ה חי~ררת

Ci

~לחי "ור~חרת ~ :-ר ר  iס :~ :::rע.רדת
רlנ?; 7י rז?ךו:-רר~~י ?נורוו
ר ר~י ~iגי ~זךר };~' Gז(-

~הור; ! _,' ,

I

עור ~ש  iנ ~ג;ו~ם

;_'.

(7

חי~י ב~ ד:ר~~םו

אתפ~י עריכס
0:

:

_

••

e :

• •

':

ב~ד,רך ~צר~ם!
 ,לכו ונשונה אל הו כי הוא טרף  ,וירפאנו

יi

ו ,י  j:jני t!,פו יחדנו י tפיוסיס.

אני

•) ( f.גפ פ י  ,יירc Dו פ(ו  pף ;ו i cי•P
 ( 5כוכ rו ת כגנכס 'ו Cוככקר כcויגגן•
 ( 6וככיק(ו דרנג), .
 ( 7נ rוג) cומ"יcו,
(8

רוככ נוירפייגי cוקטגת.

רם"H
!;.

j

' ,.

", .I

r.' ,

; ·· , :י .י

(: . ,

•• t

:

(8

1 :

ור.ולעה
' 1

"
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XXV.
)~

(a.

,

ה י

ח (l

~י !ח י~~ ח~א !ח ?

~ם ח~~ ~סז.ח
אותו ח~ץ לעירן
~ tי ח~א ~ ע.יר

; (2

ן~ם ח~א ~ע.ירן

זק.ז ר~ע.יר
י?ום ~ה~ד~כ;

(; 3

הגד נא לי מי זה ה~א.
 ,.ז

•

0:

•

~~~זור י~~.ל ;ךע.יר ~ (
יעלוז שדי וניר

.ל~~ ור~~ י~חזמ i
ז-

-

'.נ'"'

~ם כ~נlר ~~~ Wמו

(0

 ( 1ין;..יי cוומ מפובי וגמנק גכמיס סוגיס ' .כי:: 11 ::יימסון כפוג וטוייו כבכג ,זי cורנומ ;
:iיובגי בורוגבכ ובוסקגו ון ייכרו  ; 11ייסג,סי כבוו "ימסון מכנ ::יומ מיוז בכוכי ; ::ינריעי בויוכע

בוםקכו מי

cוכיומ ; "מכויסי  CIומ

כימ בוסוכוב ונטויין יi:

1

"רכומ ; "כימ :iינווביגס cוממיון

בוובקנו ון cונרומ ו" Pונר מורז בכס " Pונר ייקייס ; פמרון "יייי" ::יןח חומ ='ובי"ן.

 (2מוז גבכיי ר'ג כפ גי  11יכ 11בכ י ר fוr
(3

מס יייח כבכיר ,.יכ כמון מומ'ו 11

ייימ ~~יר•

בכ י ר fו" rומ עסיר• .

 ( 4נפגי מיכמ בכיי מז cווח ובבכיה בוכסין כסבכיייס בכג ,דס(ל .
 ( 1).ובבכיי כוכובון וובבכיייס ייקיו סס

 77~ם ~ש לו ~ח
יאמר האח
-

T :-

(6

~זקיש ~~יוח
~ר fזאת גאות
 Zתת לכ~ אות

רק· ~ם גזקזדנ~ילח
T

(.7

~ת ~:zירוז סז:זיךה ז:וזדנ~א ~ראש זקיר Lז~ירים  (8ר~~ לזpלזבה
ס~כור ו~ח ~ת !)לקו ;ואשו~ה ח~p,ז~ ~סיי דדם הp~:ז (: 9
(6
(7
: (8רסי"ו "'ר: :רמייי :ררמסיכ:ר »: rר :ר Pפר.
ס•P

מן כסייו ס»מנ,יי.

 ( 9ככנ "יכפ ייגייי סנ פ pיק י"סיו יס ס י 'ו ;

כייכור  Pיר tייtו tיtויור tור"סוכtי,

כסנס ייכוור "מיייי tיימ tיסכיtי.

י  e ~ *a;;IIIIIו'o

-

~
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XXVI.
)~

(,1.

חידה ( 1

לפני נכעיר ,חוללתי !

ז;~ jס:ם רrך~~ י "'ר~j

(, 2

נ;ו~יך ם~sכז ~זדרוז;י ;נ-ך"ז

 fרא;tt

ע~?ז~ כסוף

ש~,( ~.

ל 9צוא '~~ f .ךי  fר ~ ;tt
D

ח jש  iי~? ר~~  fר·.ר~ר

~םרף  W.:ב (;,

F

רש ~;.

(; 3

(. 5

(, 6

ירא fי~.ע.

(8

 t1זךשר ב

(, 9

ן ttiW

~רש~ חייח ~רג~ לררב.
 ( 1גמיי::י ::יז (ומ  :,.pנמ י ס ס":,,ז)!מ

ל)רונעיס

י t:i ::כ י ו::יסב ' ' Pעס י P ::ינר .
 ( 2כפג פמקמ כון  pלנימ ו "ור ;:כתוכ כ" אטןי.
 ( 3כ י "מונת )נגריע חח ;:רככ.

'(

כfככפIכ כיממ Iכ-ונ-ח.

" ( uמכוח רכר רומכי .
 ti ( 6קר מין

(7

גו רנג,ס.

כמוף מגפמ ניממ יי-ל•P -

:: ( 8י,נרקר כט Iמ עג מרנע

רנג,י.

 t:i)t:i ( 9מומי ומ וס  tiרו.גיס גמינמ מו)מ.

וכ  Pגי::יס ::יכי )'

:ירמ  pיJ

מורז

עס
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X:XVII.
)? (a.
חידה ( 1

.' ,
ר~~ ~גי

 fו:ז~י (
2

-קי זחי~ר

~רי י~~ ~~ 7ייף

' נ;.רי ~ק~יף כtך~ף

;י :ר~~י וםי ~ ) Jיף ; (3
ראיוי ({

~ fיזינ:וי•
(, 5

רtו~~י :זדריר וגד~יף

r

' ~ם ~ .ח rרז:יפיר ~ריף

ז;ו~~ע ג~~יף'

וע.לי ~רt-רז;ר ) Jיף' .

6

(1

(7

ז Ttנ;ו~~א ' וג~ן~,ף"

 ( 1כית מפ p ' Pכ  Pוכוכ" rיכי ו ת ;גכ טו ריו מוי rים ' ,ממר.

 ( 2בכפיות . rכ"
 ( 3כ rקק "" rכ '  Pרפר"ו,
~ ( כמויי

01'0

 ( 5כו rכמ "" rכ מו כומתות . rכ"
 ( 6 ,גתי כוכוג".
 ( 7כr rי י מותירת " rכ ,

I

'

•

XXVIII .
(a . 5617 - 18 57 ).
ך~ריק :סוד עולם

,( 1

ס/ךתיחי ר,דיז א~-ד~
אית נ(זב~דא תג ינא

וי ב!,לוי ז~;'ך~ס~~
א~~;ד~ די נ!.לזדא

.

~ליל~א ~~:דרז
רד~דרגי .Tא?;ז;ק
~ ~ .?,ך ע iןם ~,ף:ה ~ריק.

 I:i ( 1כי " ט ררים "רמסוכים "ם כ'ת גפרכ ,ככית ' ",,רוכבכ "  jמ ממרי"ס "דכת מ ררr
נכ,ס "סכ ' I:i ,ר"סכי בכס :יס רב ר רבכם "כ י ת "גפרג  CIקריס ; כו Pקג גג "טרריס מן "כררמ.
~

-

80XXlX.

(a. 5617 -

)1857.

ררבי תנחימים אל נ:ךי כי מתח בתך בת שלש שנים

(1 :

~'fijים ~ע..קב ~~רחן

~ם לב-ו~r:ח ~ז Vח~:
"~ ~~קב ljtר לו ~:

(2

ז~~ '!יליד אירו :ןנח,

~בד ר~י ;זpלח ~זרר

I

:רז!-.נ"
נדכאים נ!.-זור
אל
--:
.
'..

.:

T

ז

 ( 1נסיח ס t tי מי-י'י יגגנג ף טיריס ,יכו  Pקגס ט' tיכרךrו.

(2

ננכר ככוקיס בכrויד.
~ ,

XXX.
)1858.

(a. 5618 -

םצ"ק הזקנה הנכבדת שרה אלםנך .ההכם הריאפ

כזנ  IIר רפאר לוצאטו

תנצב"ה אשר הלכה לםניהות הן ניס! תרו"ח וך.נוח ותעםוי ~( :

פה ~~  fרה Lד?~ירח
טיב ~זרר~ הן;ח~-י~;.ז

ת~~ י~:rו זpזד~ ~רה
וג!ד .fט; ב "ר~. ~:ק-ז
 ( 1כיrו מפסי ונרוכגנ וונסקג טיריו ט' tיכריrו.

-- 81 - .

XXXI.
(a. 5618 -

)18 58.
ל ככור הי ק ר והניג-.ל ה ז":הכס ה' t:iל ם
יצ·ו הכ ו ממר,קים  ,ו שר ב' t:iירים,

כס " ר יוס;ן ארמנצי

הבור,ז אטרי שפר

כ ל ם מהזנריס ,ואסף ספריס למאור ,ולא ל פ י ם ,

סהר טוב באמונה  ,סערת מי מנ ה  ,ב פ ארו ב ה רבר,י בר Jד ' ,ד,יל ו

(. 1

יוסף חו~יף וו~  tiח כעזקו
ז!.ב :ררך ~.ןrריכות יו;יר,
~ם עו~ח .כ~ע.יל ר Iכוזקו

לכז יום יום ::אות לו אוזקר•

אל כל-חכמח ...זח ח~א מורע
T

0:

T: T

ז

~יז ~ז~pילים ~ה-לא ~רע ?

Wק
~ך כתויח ר~~  LIיr.
יורוש לזרקור ~י ח~א  W~-j #ק.

~ן ח~א  ,ף~:נ~ ~:ע,מו ~יiרס'

i

י ~ר ש.י.רים :.רך ~חו /j

~ל מ~ל זPיךיו :ר~ם

~חו •/j

~י ~.ריר :רגח ;א ~דיו
משא כנר נשא גיריו

כתר שם טוב לת~ rליו :
. ..

0:

••

•• ..

T

.

ז

~נרא Qה וראש

יר9ף.

9

אב' י שפחתך ו ח ותולעה ראש חרש נ י ס Jתרי " ח,
בנג ו .כ "כ rו כ :
אל הגביר הטרוטם ר ,של י ופ על כל בנות השיר יוסף אלמנצי
פריאםtכ'.
( 1

 [jיר :: rיכ מפסי וונסק ג ו ט' ~כרוrו וסס

יו qP

tוג-ונג-בי רסוס כרtוס ::יכrויס.

6

-- 82 -

. XXXII ,
(a , 5618 -

)1858,

אל נרם חמעלות העומד על כסא די Jמו"ה םשה הלוי עהרענרייו םוריכא,
אר.סול שבת קרש ראיט .חדש שבט שנר ,הר.רי " ח קבלר ',שירו
היקר .ואני כאדם ביקר ,אי  jבידי מחקר; נדדה 'ט.נר .עיני i::-' ,וטטו
רעיוני,

אמרר',

רי~?~  fלי רע..ת
דו?ח  fת..עו~~
~זק  Ijח ~טר.כנ!ת
א~~

;גז?י~ןנ:ו~•

ת~) קול ~ ( Qtfiם: :

ת~~ ~ל ו~~ד~רז

בחפזי

.( 1

)~רו iמקרש

?,ז  tqינ( :

 fל·~ח ;ודל·ושוז
תא~ר ~ fיל ~שרז
ח~שח רעזרתי

~שמע תפלתי
- :

:.

ז

.

וער ;~חי ג;-ליוJ

א)~ ;גנא גו~ל

~רום ~fראשרז
זכז זאת ;גשורהי.

נ;יחוז לי,זקר~ר
~ר lכב?,דנ אהי

~~שרi

~~צרר ?כת
רוג;-ה ך~ם  Ijצאז

י~!.ג ותורהי.
הקטנה יZtוכקטנות רחל

מורפוונו•

 ( 1זגיר תורגכ נכס יחך עג tיסג,סיח וננסקנו t ' rיכרוח מכג גסגסtי טוריס רמסוגיס

ו' tיכרוח כגכר ; וכורחו גסיר t rיכ נכס ג' כחיס תרוכנכיס ; וגג tי pוגריס חויז'ס כמחר•

-

83XXXIII.

(a. 5619 -

)1859.

ראה זה חדש היא (. 1

אם נארזים נפרה שרהכת

r

מכח~'· ;שי ~ינל ר~ר ן ' ' ;';היינה

א~ -תהלה ~~שם ;שר בחנהי
•

ז

:ז

ז

ז

-

:

ז

•• •

~י זאת  7ע~זזצ;וז זיוחי ת~~~ ?

יא ~ש ל~: 'bדי לם~ק ~.רק .
~י ~ם ררר~ זקררם רלז~pוט ~דק
הפח רכררח שךפשח חיתה

עררה  ,זורח ~אתה.
א'עשה
י~
_-
...
T

ז

זי :·..,

:זז זן ז

K

זPכח ז;ורךח .עם ~ ר זו~~.רת
~ף ריא ?1י ~דה ~ Wם גז .f.רת )tופטרמ כ  I:iגמ(

לכ iוראש ! ~~ים ~חי כרזוות.

 fאר ~י~~י; ~ t$f (2ר ?חfז'

כ'י אשבח ר~מם כמו אחרמח

מדז~~שח
-

~ ;-

-

)בוג I:iו) מגוס(

ר זב ח '! כשח ; (~ זנארמה !

• •..

T

:

•..

T Ii' : ...

 !:i ( 1יי t rוכ )נורגכ וטוריו כבכגי 'ייIכ tוניו  liבכס ימי נ  !:iגין,:ימ וכ  I:iכ י בכ י מ :

 ( 2נוו קוס ~ ש ~לו וופ ג י tוימך.

 (3כגוגכי ,כמק כךפ!ג 'יr:ן? כ))קוש ? o/יה עס tורנtו ))יימרמ.
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XXXIV.
)1859.
ומאותות

(a. 5619 -

"שמים אל תחתן

(. 1

~יז ע;ד קי 1ח~ ,יז עוד שי 1ה,
~מ~כ, ;jא~ ~ד שי ~ י~ח,
יודיע~נ~~ ,נ~עי~~~
כוכב שביט מתי יבוא?

אם יתר~ח ,ל~ -יתנאה,
T

ל~Sרר~ה~ ,ך ה~'~~~ז~~ ,ם~ו~

~ז;זיות y

~ם

שוכז ~ד  fר~~ ,יד י  fה :
דרך כו~ב ,גם לא ,בp,ז:
כרע שכב ,ג!.ד כי ירכב

על הח;ור /אל ~ר ·חטור.
לכז -ל.אמר fי ר~~ ~זמור
ל~גי י jרח /ג!.ל ~י אורח

כ;~ב ~~יט  fנ(.ת ובוא!

(1

םיר

פםיט

יגג טיר נוטיריי כחגק גם~' חכקיס םג 'ו~ Cנרו : I1יחור rיס רנס

גגכס יחרו ; מן כטיר ~םכ ' Ij ,וכטיר כפכי ~מחרי 1יי ~נרי  I1נגכ ח~ק ; נטיר עם  ' I1עםר ים '  I1ר

/

כם~ ים'  11חוכ ,מםכ~ כג  I1וכ כמ /קנויג~ י~ימ סעו •I1

-
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• XXXV

(a. 56 t9 - . 1859 ).

לככוך חסז f pח והמפואר החכם והנכון כמו"ה דאקטאר יששכר נעער
סעיד דרעזדע j

.

(. t

~פ  /jל כ .ziנ~  9קור וו~~ה
ם;~ Kריס ז:יז~pה ושרז ו~ה
ר~~ ם~~ ~ /jים ~גר עיג_י

.

יחז ר~"  fע.ה ט~וים "~9יכ ל~

I

נזיום אניר יפי~ן ~כפכי

ב~;ם ~;:מכים  :זנל פ iררז~ :
:-.

T

°T : ·:

זז

ללכת
נט~ר "אורח ח-ים ' נסה
... ·.....
:

• -

-

ז

• T

דגם "ייורחר~ה " ה~א מ)רה~רקן

ר " ז~tז vר!~ " ל~~  9~ iלא~תן
~uח~ז ס~ז~pט ז:ז f PT.י :קד~.
/l

ז)גה ~קור :כ  tח ~ן r 11כ:ם

כפלים;
נפלי
יכזכ~ מימיו
לא
• T ·:
•• . :
T ·:
··

ז

ת~~~~  Ijז ~זpתו ח~~י .ז~~~
ת~ר~~ ~י כ~~ !ה 'ג~ז•jL
בכ:ד תא~ ~pז Qתו ד ~ ח ןתול.ע.,ח
טריאסטי

 ( 1וג י ר 'י,רגכ ',יוג '~ iו 'יי ח ~כרוrו ;

כI

שבט תרי  IIט.

ככיrו  i:Iכפו~ וג~פכיי ~ י rוך גכ~ ~ןjכ י גכ י rו  ,כוגב י

 I:Iכrויס  I:Iר'יםוכיס ~יrוך "חונונ::י ו~  , ~ tiוני !כןjוט.

-
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XXXVI.
)([L. 562() - 1860.
לבבוד מעלת הרבני  i:כמהי " ר סרדכי אשכנזי אב " ד טריאסטי ומעלת

חותנו יוסף רפאל לוי אב " ד ורסיללי הי " ו .
כל

אמר ר' אנא אריא :ר אריא סא jיקום קזנייהו כר שאן '.לזנטרף טר פא ?
אריין רעלסא רנקיפי  , jואלי  Jיתיר מ:להו ; בל אר י י 'jרעלסא '' Iט-יי 1ו י א;כ; iא טרפא
מפוסייהו ,וא לי Jביהי Jי אפקא מפוזנייה ,ו טרפא  .איבו Jטרפי טרפא ויהני לכולא • ( 1

מח-כחי כי א'חל

-

וכ~:' .i~~.זנ"  :pזו.rזל,
כרחל
או ד~מ~ח
..
•

I

:ז

~יז ~י ז~jץ

~ .pירח :

ע.ת ~י נ;רכוא  fשוןח

~י ~~רח ל~שוז
~י ~  fל·~ם ילשוז
~ Wא .ר~ר לג~שוז ;י

זtז אוחילה לדגi
~ל זjנ Jדא ך ~IJז
~ית  Kרז;;נ~ וכו~ז
זtז ~ ע~~ח ·~  iכ.ים
.כח~דים ע.ם .ךק.גים

~י ' pי .קרם
עיי ינובון בשינה רשנים וריבובבים

רז~pים :

יר,יו .
'::י ו איול כשנח ויבערו "רשעים  IIססנה,
רמח אני נהיי קל והוסר בסירנחי .

 ( 1סיר זtיכ ונורגכ נכס ימר נכנ ::ימנויסימ וונסקנו מי tיכרומ.

-

87XXXVII.

(a. 56Z1 -

)1861.

~ר לא ז~~ז:ויו.ע.ת לא נש .rז:וי
ז~?ז (:ח~ pכ:תיו לאמר .הר';;ז

(1

ע.ם ך;~ rרזייו ך~~ iזכרז:וי'
אמור אמרתיו :rוכלה צרה.
-:ז

ז

• •

0: :

77

~חוז

 fס?היו ;tכ~רי ~ t9דז:וי

':עט

~~?נ:ויו לאמר ס~רח.

ם~~tז ך~יצi:י לז,pא ~~ינ:וי
I

ג!.ת ~י ז:זזיצ:וי  Iיחוכר ~רה.
גם

כי ע.כיתיו יום ירם א~יתי

ק~ה יקף~צ ~i:ל~~' ':חרז:::נ. .
1

t ( 1ויר פס ו ט ו)נסקגו

"1

-::כרומ .טףרי גג כימ  Pור זיס גמ  pי וגן גג  P ::-ינריס.

XXXVIII.
)1861.
שסע

 (a .. 5621אמרי

שפר ( 1

זpזגע ~ז;ר ~ ר~~
לאברהם סרפר

~ס~ םז ~ל 'pר~'
T

ור~ס

pז~ fךת:

 ( 1סיר נ)וכרכ יינסקגי ז  Iייכיימ נכס יחי כרמtווכ ' tמכג נ)סק -:גג :י Pינר י ס "מיר rיס

ג'יס גמ  pי ו

I

":כיומ Jגן גגג טןרי כיח  .רמסון וי "כרומ ,י"  Pרו rס"גי  Pרוז עיכר.

-

89XXXIX.
)1863.

(a. 5623 -

ארגסול עכר עלי רוח הי~יד אהרי הפרדו סעלי זה שנתים וי,
הכהור ";;יקר והנעים

יוסף יצ"ו,

כJ

החכם הרופא כס  /lר

י~

ה' יזכני ל !J

ניוס שנכנס ככלל אנשים ונכונים כ Jי"ג שנה.
ביום הכנסו לחופה לרגורה ולתעודה ,אכי"ר.

i

כ ם;ןת י;~ף

ז~~ ם;רrזת
.rזז ערזPר י;~ף
ט ~ iה .תד~~r

כר ל~כ ז:יז;ד;.ה

1

~ קי ,ם~~כ

אז כהם ן.וחיה

י'~~ :ם~:ל~~·:

ע;ל ן.ו;רה תשא

בlר ~כארף,

T

~ם ז:י~א ה~~
ח~~י tח iרי~ ( 2
~י הר f,ה לרוב

ז:ו ?iרוץ :ץו~~:
ערב סכות בשנת ;השל,

בת דודך רמח ור.ולעה•

:יס כג'ש

(1

ר1,

וניר ז~כ פונרט

רכו ונני כוונקכ·ס :יטור

:ירfוונר1

בוונקכר ר'

כרכס סניס ונניס ; :יוונני :יטרריס :יfומרוניס fוינס מררז·ס.

(2

בכ"י :יונבומrכ ככ fוו·ג·ו.

-

89XXXIX.
)1863.

(a. 5623 -

אר,סיל עכר עלי רוח השיר אחרי הפררו מעלי זה שנתים ויצא הנפל הזה לבבור
הכהיר דזיקר והנעים יוסף יצ  /lו,

כi

הח:ם הרופא כמ  /lר יצחק לוצאטו יצ  /lו,

ניוס '~נ:נס ב;כלל אנשים ונבונים ב Jי  /lג שנה .ה' יזכני לשמוה נ·~סהר.ו גס
ביוס הכנסו לחופה לר,ורה ולתעורה ,אב"ייר( 1 .

ji

פוית יו Qף

ז~ ?.פורrדת
.rזז ער~ר יר~ף
טו;>ה .תי~~r

כר ל כ>; ז:י זך;.ה

1

~ קי ,ם~~כ

אז כהם תחיה

~~רי :ם~ל~~·י.

עול תורה תשא

 jlל ~כארי,

T

~ם ז:י~א ה~~
lכז~pח הוריף

(2

~י זור~ה ורוב
ז:ר~רוץ

 fא..י:r

ערב סכות בשנר; ,השלישית יוהר
בת דורך רמה ור,ולעה •

(1

סיר ז:יכ פ  Iiiוט

ונו Iככי ל!Iכקניס ~טור

:ירtו  !jוו מסקנו ו' :יכרוrו,

וגו כונס Iכגיס Iכגיס ; :יIככי ~טןריס ~tומרוכיס tויכס חורזיס.

 ( 2ע  /lר ~Iכמחמ גנ tוויכיו: .

בה

ו"סגי ~',

90
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XL.

(,1. 5623 -

)1863.

1

ע.דה  ~~ iJה

(1

~י פה ~~~ iר~~ ~~ים
ג!בד חצ~ר נר·ח~מים.

~חיר ~ iלאקתר ד~~ע~ריו
א~~ ~  jlJר~~~ .וי~:
~ Wעים :ך;ח ר~~~ ~~יו
שם טוב רו~ח ל~~י ~1יו.
יצחק לוצאטו המי~נל  (2ר.נצב.ה'I
נולר ליל בפור שנר " .רחם ארחסנו "  ,נפטר ליל אי ראש השנה ,ךרב"ב.
 ( 1ג '  nפ  [jו ט  [jג ו' טוריס ווו  [jקבו ט' ::רגרו!ר ו::רטנכס גרג,יבג י !ר ו  P3י)) גיrכ .

tOfnitol'e Dl·ecl1s1er . (2
~<"")'-

XLI.
)1864.

(a. 5624 -

ביוס ב' ר' כא נד אל כיר .כס"ר יעקב יצ " ו .כ iאחי יצחק ·בו " ה .כי נולר לו
ב Jניוס ג' ד' שכט שנר .ואחה על

ואני אמרתי בלבי

נזבור.יזכו "ר.ררך".
(1

;גל Zע,קב ח~~: :זpן~ל
כ~יש עם~ .זקתו זגlכ  jגורלו.
~י ~.לד :לד רו ~ז ~tוז לו •.

דורא זקסו ל :;tז:דק ע~כואל:

 ( 1סיר "פסי וינסקגו 'ייfו "נרומ.

91

חוטר ברכח

-

בכל גיר~כח

~ר שם ד.ק~יכ וי~~ל:-ק~~:

~ר~ח ~עי;'ו ע~pז :וי~!~?
~ו?נו ;~יז ~י :ר~~-כfו.ע

ז;.זקסח ~זק~~ים ל.גישות חו~ל

ר tiיק ~~ JJקים ~ל  fל·שו~ל
,ה~! :לQזות ~1#ז ~רי~ל ' .
~רגר ס~י ~~'  fז ך~~  f:1י~ל:

דנרי דיד j j,הדירשת

שלימ i

רחל כת ~ררך לוצאטו ע " ;; .

;;,ר) :מירפירנן רמה יר,ילעה.

XLII.
)1865.

(a. 5625 -

אמרתי בלבי

שיר

 ::rזקיוים :

יו~ר ':וים

~זקיר ~ Wירים
~~יר ~~ירים

ראזpי סוים
רי'!!;.ז ~ידים

( 1

אס~רים
מת יר . . :-
.(2

ראזקי רום סרים
"נרוrו

מור rיס

( S

 P ( 1יר פ  tiוט ; טורי וrי" ,,,רמשון נבננ;:.' ,
גממר ; מן נטור "  Pנ'בני יש יrור.
)העי /(,חם,ד
 ( 2נשרן גיר ומננ.
)ד,עי חםחי(.
 ( Bגקוב " Pיריס rומrו יי!פיר.

וטורי "ניrו " Pכי

1,

וג ו נס

-

92
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XLIII.
)1865.

(a. 5625 -

 vito alle aCl[ue cli ReCOal'OןI1

r

הזכנה ללכת ליט-תות מי רפואה מי ברזל ב עיר ריקר~רר באר' איטליה

• (1

אלחים יחפכ~ ירפאכ~,

גי~ך ~~ f :כך.זי ~נא ג~שכ~,
~ךנ!.ת ז:ו:ח  fטוב רז~ ~::כח~:

~גרע~?.ה :~ fך~ים ~גיכ~:
II

כיח כורוכבכ מפפי וכו  t:iקנו כ" '"tנרוח ,וטוריו מור rיש גונס גממר.

~ ~ {):.י. -

XLIV.
)1866.

(a. 5626 -

רציר ,י לקבור ,חוםץ כשר ולא נםצא בעירנו ונם לא בגו ·,יציא ופרובא.
נר ;,ל ,שכבי הטוב כם"ר שמואל פאנו ה  , IIאס ( 1 .j

'''' אם

~ל  /jי ~ fיא.;; Yנj
הגח חו~ץ ~ jיj :.

~ק::זלlככ~ ·ז~tז

~?זקי  WLTם ?ום
 1:i ( 1י ר : rוכ מפ  ' I:iונופקכו " ' fכרוח iלכ ,כו  I:iקכ ח')" "iלמרון מ.י
מ ור  fב:ס מ;" ר ון ו"מכוכבכייס כימך j

טורי גכ כ י ח מור  fיס גממר•

" Pןנך i,,,לפון

 93::ז~דמו~ים ~ר~~
:: .ז,rזד~ים ר~~ i

I

שברו
ובלשונם
T T
'i
• :

~רררת צאז ~:ןזקים•
~ם ~ש עו~ר כ~ו"ז
ז:ו~ע.ש

תך_עש y

חז טו ב ר:ריות

r

~.רץ

~זך~ים;

ר רועח ~.ךרו ~רעח
;שוב ~קנבוץ ::זתו~.ח
ונד~ ~~r.יז;י עודם:
ג' ר.שרי תרכ"ו רמח ור.ול  l1ה.

• XLV
1866 ).

(a . 5626 -

iכ~ח ל~~  Jדון

(1

ז:זגח ?של זרר j

~ם ~רר ל~כ~וז
ג!fיח :זקנבות  11ררj
~י ~י :זיד ורון

ע.ם ו~jי; Wב _על

חוג ?

t ( 1גיר פtגוט וווסק~ו " 'rרנומ fון "מרו rיס '~כ סךר ; tיטור 'גtי~גtי tכנימ "רנינכי
מין ~ו

fו .r.

-

94כשכור Tיח~ג
•כי
• -

מזרח
לפני
יאיר
·T:
• •• :
• T

.חו~ש בר~ \!,ידוז

ח~ק ;tר ?,ע.ם ~זןח

:רא~ ~י ה~א

~דוi

י~!.נ רי~~~ ~~דיא

:כ ~ jל ~~יר  'Lע,ז;ר

~זררו :רע~ 'ז.ש;.

ך~~: iלח ~זור

.fעת :.בוש ~~כj

~ל ~ם י~~ ז~tיוז

רישוז ר~~ רי~ז'

ז.ח :ז;ד~ח לנ~ אות

חז ה~א כ ;Jז ~ריוז

ח~~~ :ת ~~ריוז

יראנ~ נוראות

יזרח
גם אור חדש.:-

~כח~ :לזדכ~~רת.

כים;ם פם ז נפלאות

~ר  fר ב;~ה ~:רח
זז

רמח

ור jולעה

ורשעים עוד

אינם .

~~-ו!fי_ - 'i_-,

XLVI.
)1866.

(a. 5626 -

אנסח אך חפעם ( 1

חי;~~ ~ר ~::rנtם

א t:

א~כר רשיר

ל~~~ -ס~ירי ,

t

ך  Ijקז:וי ; tר;ב נlם:-

~~Pזו~ חוז ל~!'כ
ולצאת מסבר

~כ'ו;~

רגלי" ',

צ~רי י;~רל ג!לי :
•
':דד

 ( 1יסיר זtינ מפסי נכס זגנ ,כוסקג גג \>יגמו/ו >\ו Pרגריס : ' rינרו/ו וגג \>טוריס
\>פגינוייס ו' ; נזגג כוםקג סגי טרריס  tIרמסרגיס ו' \>נררמ וגגג tיטוריס tיממריס '.יt

-- 95
~רכו,צ;ויך ~רע,פ~ז

ח  P.ח יו~ר :ורים

~ל טוב ז~פ~ז::

מתיר אס~רים

 .ר~~ _~ל .ל~י-rל?כ;ז

~~כח < tל ::זס;ל :

~~יום ז;כיצגג:וי ,ח~א יום שמחתי
גילח רכח _  :ך _

~~קום קי~ח

~נ;ומ~ר שקים

'

T

'T

יבש~ נאים

-פם ':אל מחול

~~ול ~~חול

.כי .גיר~שי

חם .ניש~אי
..

ז

ז

ז

(2

ראש חדש אייר ד,רג " ו רחל מורפורנו_

 (2גיכר  1:Iמווור ד.ירוסי עונס

1:111:1

 1:Iס גיסומ ,ננונס  1:Iכמ_

)העי הסחו(,

~cיי- -... --.X:

XLVII.
)1867.

(a. 5627 -

חוי עמק עכור ( 1

וגם · פה לא עשיתי מאומהו כי שמו אותי ככור לפ " ק.

חוי ק~.ע .נ?כור ח~ר :ע.ר~ל
ע..ר ח;~ lכ~~.רגי ~~זךזpנכ:ם ?

טוב לי מ~הי טוב ז:זצלר:רגז ~ fל
ת~~~

(1

f

ךר ~~צ~רדת םf:ז:rז I

י"יר חפסי ו))ן;:קנו מ 1:I /),כרוח ומגי חרגנוחיו כנסיו

מ p ,כקי .

-

96 -

כז ~רחוק ~זקהי~ה: ~?עות עוום
~~ח.. ר~~ חוד ~עט~ ~;'יזכזr.·י
, עיני אע י פה,כגפי נשר אשא

r !ח~~ז-ו'יםtל~ז'ות ז: ~~~ש

' י'ףlJ ו;ךל~כוr ~זק ! מח ~פrזשr
נ.!,  יi? ר~ת ח~~ תוjכז: יס-~קום זד
 יף1ji מ

f

ר..רר~חות נוקנות ע

! נ.!  י:'; ה.ה ~י ו.זוק~' ~ י זfז-מח

Grido dell' anima .
Oh mesta va  ווe di do  וOl'e OSCUl'a
<'} in

qlla)ldo i ceppi tuoi mi gl'a, 'el'anno ?
e mOI'il', meg ןio  י וestl'emo danno ,
Clle i tl'isti dl nlenal'e in tua sozzw'a .

vוleg  וio

f)a ]111lgi i  וvel'de pial1 de] lJal'adiso
L)i vaglli etel'Jli fiol' sD ךaltato io miro ;
l{atto d' aCjllila i , 'an)li, il gual'do giro
~ a  וtel'a ill fi'O)lte, ]a l1el so] l' affiso .
Oh di (IUe' 'cal]i splendida bellezza ,
 טve

la iibel'tade et el')la impel'a ;
dell' all1'a pUl'issima e ieggiel'a
Clli P1I0 dil' l' i)leJl·abi. וe doicezza ?
~

'!')'ieste 5640,

VittOl'io Castiglioni,

97 --
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XLVIII.
(a. 5628 -

)1868.

מכר,ב זכרון אל מעלה ההכם הרופא כבוד רי יצחק לוצאטו מוכתר בנימוסו
כמררכי ,על הטורה שהיה לו בעבןרי  .הז אלה קעות דרכיו .כי לא אזכיר רק
שנים שלשה נרגירים .זה ד,יה הראשןן  .הליתי באעבע שמאלי עד כי ח~~ נם

הזחע ןלולי נזר נזרה רנתה הרעה  .עוד היה לי קדחר .שלישית .

והשקני מי

מרים .וזה אחרון קרה ננרוו ונר,ן לי קדה ושאר דברים מתיקים כ ,נפר ,ציפים,
ואומר:

ואען

(1

א~~ ז;י זpאות.r-זז ~ל ~ל נורא
כי עלתה לי אר~כה ברה

~ל ז~ר ש~~י~ וי~;" ~,נ~~.ז~
 fרו~~ים ז:דפו נ??ר ~נ~.י. • #
T

אצבע יתרה כשחיטה מתרת

גוב~ת
~כלי ינזרה -הייח~
.י·
.......
. :
ד··;

(2

ד··

עור fה זpרי;י;ה ;:,יות נו ! kרת

סקר ר::ז  hם ~יר Ijת .תר!?~

~רים ' ?סו~ח יום י יום ~  3!,ם~:
ק.ןז;וי ר~זוי:rוי ~~ז;וי ם:ר~~r
~rזר  fרו~י~ ,ר ~ל ם~~~:

ירע לבבי בנשיאת כפים,
.
:

ז- .

ז

;. .

•

-

• T -

~וכי דרו~י?-~ ,קדה  (Rיו~:ם
ממים :
מאש
רויח לי
הוציא
• • T
• • • ••
T :
•
ז

נריה קלה שכקלות רחל

מורפורנו.

 ( 1ס יי  l:lrכ כוויגכ עס י חד חקוע  I:Iחכויד כס~יסיח וכוסק~ו f lI ,ו  I:Iכיוח.

 (2מנכע

יחי I:I

כו Pיכוגי

עוq

ט  I:Iוי ;  Jגוגחtי כווחי ~סמןט מו ~ג rוי מנגע

 I:Iכו~"tי י ~tיקנ .

(3

ונ י ן יפו. bיt

7

גפומ I:I
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)1870,.
כ'ה

קינה היא

כשנר_ .כטל ~ לישראלןן סיכ) לההייר .מתים נלקח אדו Jהאלקים המכוכד והיעני
ע~ךת ראשנו הדרשו הספירסם אב; Iד פה טריאסטי יע  IIא כסהר  IIר מרדכי אשכנזי

זיל ונשסע קולי בכאי אל הקדש ייאמר

.

(1 :

נשד  f:iי  t1ז :כ~ז:ז לי
לכ rח~pז~ ~~רכ  ,זכיל,ין
ל~גי רווי ~רנח ל ם ~,

v

v

Wי ם
~י ~  fק~ ~~ ,

~  t1ז ~~אצ:וי ~ל י רא~י

כל-כפשי
טורח •צ~ Zף Z
 • ::ז

ט~~ם ~ררר'ט ,םי~~? ~-ראש
2
(
'ר;:נ ~.י~י ~:rז~ר.ררש :
קיל  .הקחל

ת.ע t1 ~.כךכ~ ~רר~ח

~י1ח ~ר ;יץ ~ידח ~ר.עח;
נr.י:רי זאת ~ו;ז~סכ~
~י ח~א שר~כ ע.ם ~כרז.ייכ~:

העזתי פני לחביא לפני אדיני אלי ד,שזפית יאם אינ! ראייית לחתק~ל ברגליס תרססנה
יחי יברר את אדיבי יכל כני י ביתי אם!( 3 .
.
הקטנה שכקטנות רמה ותזלעה .
(1

~l

 [iיר מ  .' [it-ינו Pקני טי  ' .סכרימ.
כ  [iנויס

רמ [i

נור-דריר מרניס נורדגיfו גדמיממ כנונינ!:י; יגיכמ!:י  [iסנר

טוב לנכונו גנוו  Pבכ  :: [iי נורכוי י כינויי fומ  [iורי•p

(3

במ ידבכמי  .ננוי  [i .נזו!:י י !:ינומרכמ ממ קי)מtי.
~~r>-«!rv

דר [j

מנורי י
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(a. 5630 -

שיר אחרון

(1

איי רעrוי 'י חל~שה '
-:.

:-

T

אכ~שח
מ~תי
\T
-:
• T

 Vז  Kדב~ :זגי

אירה בlל " םשג!י

~ש~ב~-ל .י~ר~
תז C.פך!tז>  ' ~~~ '-ו:ך~Cח i

~כר

I

אורפ~ ב!-ל קר-זפ iב  -א,קר ע~.י ,ח~~
ועל ככי ביתי  -אליו ~םי -אשא,

~לא ~~זגע יקולי _ fT '::ל~ע.רגי'·~ר~ח:
חכ :~lלי שע,כי ~ק
~גא ~ם  rאורח ~~ '

גי ~~יא iת ~זק:ך :
חר~י~ח  t$ת ף~!-ב # ,-דך

~tךלגכיף:

אכ~"ר.

אלהי•••••
(1

זס סוח נכיר סמנסכלמ כרחכ כלרפורנו חסר כמכס נtויומtו כמ  t:Iכלוכיס  t:Iכtו ,יכליס

חחלים כפני

ככמ~. !I

כלוחtו ;

חוכי חסכtו ככמוכ כנור ' חחר מיכח "חכ:יי" חן כח ו·tו tנtו גח וחחךכ

:יסיר :יוח י חפסי

כלרוכבכ וטוריו נמכקיס

כפונ כונס כנכני 'r

וממכמו כימ כפוכ ונימ י כלסו~ I!i

נעכ·  rן tוכרו  ',I'iחמייtוס ני!ר '

וכככ חכק ומכק ז' tוכרומ,

 Pופו ניrו כלסוכונ ,ייחריו נימ

נסניס

:יכרומ,

-~-o--
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~rזל,ה לקוגי ל~לא

רצוגי

ל~~ר

~גר~י

לכ~ר

למלא

יגוני

להפר

עוני

לכפר

עוני

לחפר'

יגוני

לכפר

יגוני

להפר

רצוני

למלא

לקוני

אחלה

רצוני

למלא

רצוני

אחלח לקוני_ " לכפר

רצוני

למלא לקוני

אחלה

עוני

לחפר

יגוני

לכפר

עוני

אחלה לקוני

ינוני

להפר

עוני

לכפר יקוני אחלח ימלא

יכפר

עוני

להפר

עוני

לכפר ינוב" ,

יגוני

לחפר ימיא

9ח~לל

~#ליל

~.ר~לל

~ fליל

כגליל

מחולל

כחליל

נחלל

נחלל

כחליל  --מחולל כגליל

כחליל

נחלל

' כגליל

רצוני

מחולל

למלא לקוני
רצוני

רצוני

אחלה

אחלה יקוני.

מחלל
... :

· ~~.ליל

?צוול

ד

,ערגי

~~,ליל

כאליל

מחלל

ייליל

כצולל

 .נצולל

ייליל

מחלל

כאליל

ייליל

כצולל

כאליל

מחלל

מחלל

כאליל

כצולל

ייליל

מחולל

כגליל

נחלל

כחליל

כאליל

מחלל

ייליל

כצולל

כגליל

מחולל

כחליל

נחלל

כצולל

ייליל

מחלל

כאליל

כחליל

נחלל

כגליל

מחולל

ייליל

כצולל

כאליל

מחלל

נחלל

כזרליל

 .מחולל

כגליל.

~

·
עוגב רחל
חלק שני

אםפת אגרות וםכתכרם שונים
םאת מרת

רחל מורפורנו
מילירי זפר"אסזפי

כ אוטר

נםצ א,

ב כ ת ביי יח.

~~

* 1.
1849 ).

( a. 5609 -

אל נרם חמעלות כחכמה ותכונח ולו דומיח החלח
נם IIר מענדל שטערן יצ"ו.

(I

כז רורי ' שר ' !l
אסת כי א' Jדרן אשה לקרס ,אסנם לפי ש'רעתי על יר
שחפצת לראות כתכ ידי ,ובס כס  !lר סאיר ראנרענבער '  ( 2שאל כשלוסי ושסי כשטן

על כ iעכר!ךי תודות ,ויצאתי לשחר פנין נאנרת שלוסיס ותשואות חז ,על כי
נשאתני ער כיככ י ם כי Jסשיררים סליצי יושר ;קנות אושר ,אכל פחר  .פחרת י כי

תשליכני סצולה כלכ יסים :ראיתן כי אי Jססש כרכרי כי דרן נשיס לי ,יתשירה
איז ;הכיא כשאיל אל שסיאל ר,נניא.
והנה נסצאר ,כירי ח'רה ל,אכ  !lע יזtראית' איתה כספר נרפס סחרש )הליכית
קרם( יכתיכ שם כי ככר פרשיה על הלכנה כעכור כי חשבונה פייז ,אכל כחשכיJ

חשכי עליה רעה ,כ י לא יכלו לעסיר כשאר ר,חשכונית ,ילפי עניית דעתי כראה
כ' לא ירע כגlינין אם אחיה דעי אף אני ' ,כערכה הנאגרת עם שלשת הסינים,
כשעס יריח סשונים .קכל נא הפתרי!  .אף כי אי! כי יתרו  , jיתהי לזכרי Jלחתיסת
שירי יכי ככדי ע·יכי ,אקיד ואשתחיה ולפחש אשיה ,אל סיל הדףת ' כגירן כי ר,ככי

שפחתן הסתאבקת בעפר רנלין ישלים לן ישלום לעיזרין פי עזרן אלק י ןי יאם
הככנים

"א'רי אסש ,כאור כקר תזריח כיזtסש .הצעיר" ס j

"צאז :כשבה.

רחל מורפורנו.

 r ( 1י'( סו!י כענ גוגבי 'נמק.

' (2מ" י r i:פוfיר  " r" .נוככור כנכריס _כקסנrככו< ,יי:iי נווג!'כר כ Mור" וכמכנוס ונונונ/י
, ~J

פענו יQ

כוימ כוקוס

"רכ.
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11.

(a. 5609

)1849.

חידה לראנ"ע.
יישטח ברעתו כבבור עת ישלוף חרבו

גבר אשר דת וחק חרת עלי לבו

לחקור יסוד סוד צפנתיו לעלות אל טעו Jסד:וו ויישקיף בע'  jישכלו באישנבו
פי הז אישר פחציתו

טבני חם

טבני ישם ובו ישחרו ובו ערבו

וחציו

קם ויישב עלי כסאו ובטסבו
אם הדרכים והוא קוישר ' עלי רבו
כצורתו וידיו בכל רעיו ויד כל בו
ירך ורבל לאט ילך ובא טבוא

פםע ינישק ידי פלכו כעבד ,ופעם
יוישבי בצלו יראוחו בעפדו עלי
אי! ביז חבריו יםה פראה וצורה

גבור כפעישיו ולא ייבע ואולם בל,
חישבו Jישםו cכז אך לא יסלח בכתס
בבו טתוחה פעפ ים ישיש עלי פספר
פישכיל יישופפ וחידתי ב י וס ישיבל

ד םו

פניו כגבו

ישישים

וכi

ארכו כז::ו

וחישבוJ

רחבו

חםיש פאות וישיש רבוא

אצלה לפניו בדי ראישו עלי קרבו,

כ " ח,

פתרון החידה לראנ~ 'ע ז"ל•
כסדוטה לי ישואת החידח ו,יא יפה כלבנה אסנם היא ברה
כחט " ה )וישקיף כעיז ישכל באישנבו( ו,א' חירבא דיוטא הנראה בעטוד
י הישסיש בעד האישנב לבית נעיי  jביוצר לישכת החדיש  :חרס וסחר
בתחלת בריאתם בחלו Jאחד נטצאו[ )פבני חס( חפ"ה )פבני ישס(
יש Qיי יש )ינשק ידי פלכו( ישחרית וערבית )ויישב עלי כסאו( בצהרים
)יוישבי נצלו( יפחדו יברוב חוטו )והוא קוישר על ,ובו( לא ידעתי
ואול ,ווטז לקישת  ( 1נואם על הלבנה ,עיי  jביוצר לישבת וראיש חדוט :

יסר הסהר ונתטעפ לישעתו כי ו ,פיח כלם'ו[ )וידיו בכל רע'י ויד כי
בי( כתיב בםמר הברית פאסר ג.י

כוכבי הישפים פרק ו' :ודע ישכפו

ישכל היששה כוכבי לכת נצרכים אל השסיש כך חוא נצוך להם
בצד פה בלc~ ,כק >חישבי Jישטו ם י' ז( ~:פה ) ( 2 Feboגבו סתוחו,

(1

וכח"ר רIכגרעננר :יגיג fוכור כי  pיר)נו  rנבכ :יכוfוכור :יגכונIכ ככומ rור נרוכ '  Pו גרכ

 ('Iחרו P rכומיס

כנIכמס

כ r ('Iועככ fו rכווריס

ווi:וi:יס ככוfוס

כ  ('Iס מניס וi:גIככור

כפי  pנו~כי

כ) rרמ

וכועכר

כIכור iובין ימ ~ככו

כוסמחויס כ:יס

:י  Pנו Pקוi:ור

כ I('I

!)כגיס גריין

סס כ Dרן.

 ( 2נס I ('Irככור גי כנו"ר רIככרעננר כי .חר" • p

עוכ ('I

מסביס

"פ "r.עס  ('Iכוכנ,

105-
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פעסים שש עלי סספר ששים( שש פעסים ששים עילה שיים סעלית
שחרא רץ בכל יום יעיד ששי  IIם ד,ז איתיית שס IIש יהייד היא סספר
קrפז ]ואם הרא על הלבבח )ירצר לשבת החדש( סחר לשעית שש
תארר להתאשש והשעה היא ששים דקים[ )וחשבוז חסש סאות ושש
רברא(

זכותי

יובים

סקדם

כי ראיתי

שחרב

בז

עזרא

בסרף

פיווש

התרוח כתב בזח הלשוז  :וחסונר נשלם כפירוש כל נעלם בעזרת
אי עולם רררב הרדרת לשובר וורב חסד עובר יצרה אל עסר גארלה
וישרעה לחשבו Jהיורעים תעודת שעשועים תשע ובארת יש עם איפים
ארבעח ,אם כן נחשוב לחרשים  4900X 12= 58800אחו כן נחלק
יr lI ,פ שהם סחזור חיבבה  4900 : 19 = 257אחו כן נכוניי יזי
ובעובים שהם זי ובערבררת וטככל סחזוו ד~ 257 X 7 - 179 :רנוסיף על
הובסונר

= + 1805

58800

אם כז יהיה ם;ח העורף ובאה

וחובשה חדשים שהם ח' שבים ושחצה

ראינר סחנובנע שהחידה נעשית

60605

קורם פיורש התרוה שסנה וטביופ וובחצה )וחידתי כירם שיגל( עתיד

חקב  IIה יהוציא חסה סנותקה ובווב חוסו אצלה הגרי הווסז יעשר
)אציח(  Soleרחוב יור לווסי ואונשו שירע לשוז איפיקי ,וסה
רנקופ לשר iבדי לוסוז יעשו )ואשר עיי קובו( ראם היא על הלכנה
יוסוז לקובו ואש חרש שעיו עזיס.

111.
1849).

(a. 5609 -

אזווי הדבוים והאסת האלה בא כס יי ו ואנדעגגעו ואגות בילו סאת ארוני

י:בתוכה סיבי -בשסיס להחיות סתים אבל א  I'1לה פביך שלא תלך כגרולרת ובנפלאות

סובבי ,כי חובורתר שי ו  Iפנחס בו יאיו גרילה ססני כסה וכסח ,כי י חחסיוה על עצסח
סח שא'  jניריכס לחציל את בם ) ' Iובם שא נא את חפאתי כי לא ירעתי אכנח
לםי ורם ובעלתך ,כי אם נלעבי שפה ובלשר! אחות אדבו אל העם הזח ,ולכi
קצור קצרח ירי סחפריח עוד אותך ברבוי ער התקיים כי אז אה!בך אל עסים שפה
ברירה וסלאר ,הארץ רjוה את ',ר אכ"יר.

-lb6-

IV.
(a. 5610 -

1850).
נ י ה.

פארוכח אל גרם המעלות י כחכמה ותיכונות כמ"ר · שרLי ל . ,ו"ה~
זפריאסזפי

 ,לא אסנע עופי מלכתוכ
יהכה יצאתי  ,ססישפופי הראישי j
רחל כי נכל שיופות  ,אחרינות
אפחד "  .ילכ Jיעישה אדיבי סה
כראישי ,jכאחרי  .jיסה ישיעישה

"

סייז

התר'".

לי אנות ישויסיס ,עי ירי ישלסיס כלם י סכירכיםן
כקיציו הרכריס ,על ארית הישיא יה!יכיעה כרכרי
לכד יכא כהז הישיא "סי ?סיתן וחל~~ : ,ל,סית
ישלנני חפג! יהרישית כידי לישלחי לעככו ,להכיחי,
יהיה

ופוכ

כעיני.

יזה ישלישה ימיס עיינתי ככיככי יצחק' בישיריס ישכתכ רי יש'סה כ  jנכיויל
כמך ,ר " ר סופעו  jכתנ תחתיהם )יכל מי ישיניד לי פתרינס הכבי נית Jלי תא בריתי
ישלדם( יהכה ףחל ; נאה בתין הכאים להחויר לי ישליס עס פתרי Jחלש כפי קרצר
דעתי  ,יאיני אלא ככיסר ניסל ישאיני מכיישל כל צרכי כי א'  jכידי סבלול י הישרישים.
כנישר עיף יאל תכופח כצ י רים
יתאחו כיילדה כצ י רים
יכל סנד אניד כימי כצירים
ותק  jאת דלתיך כציריס
ככנד אס יהי לך רכ ישתיל,
ו אס ערכ לך ייש כי ישת י ל,
ייי Jוה ישחיופה ס  jישתיל,
י לסה לאישה תאסר ישתי-ל·

ימריש כפין הישסים יאל תבטח כקוצ י ם,
כרי ישלא תאחו כיי'דה כחבל ,סיש י ח,
עישר ,עד ישאתה סיצא ימציי לן,

לך עסי כא כחדרך יסניר דלתיך כעדן,
כסדיסה ל,ר,יא ישחיק יר,יתיל על ישתי יערנ,
חישכתי ישהיא ככיי לצליכ איתי ר ,אייש,
יסיד זה היא סנצר י סופעי סלישי  jע'! ישתיל
הידיעה יהיא כסתרה יהיא נופסאה יאינה צויכה

 ,נריקת סי סיטה !
י יישתי ישיופית אחריכן'ת לא ידעת י  , jיאיל· דכרי יסצאי  ,ח  , jכעיני אדיכי  ,י יאם
לא יס ל ח ייסחרל זרןגי ,י יסי'י ה' ל,ראיי יכל יףאה יכל יסצ,א על הרמיופ סדא-בה
סדנר,

יאתה  .עתך,

כריך ה'  ,ר ,יריעני אם

1

י.שר  ,כע' יך

פתריJ

ר ,חידח

לראב "י ע

יאהה זקליס יכיתך ישלים יכל  ,אישר לך ישליס.
וכשחתך י דילח פוי.פררגו.
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;V
)1850.

(a. 5610 -

ביה

קרו?י ; ,יד:די במ"ר שמואל רור בן דודי; '
יחיה ככיא חסמר חוח אליךי על יד נדיכ נדיבית יעץי לד,קדיב לפניך קרבז
פסח  ( 1הקרכ את העם אנשים ינשים יטף יקרא כקיל נדיל כה כתכח הצעידה
מ  ,iחצא  ,jמי ,.ז-כרך אכיזייני אברהם יצחק ייעקב שרח רבקח רחל ילאה יכרך את

כל ק~ל עדת ישראל י!וכה ינ' חיה "י~ ' 1:לה להקריב מסחים על נכי המזכח ,שמחים
ישש י ם כנני Jכית מקדשני כמהרה כי?ני ~מז

I

יבשכר וה נרכתי תהי כמלים גול

כל י מ~פחתך  ,היקרח .

שפחחן רחל מורפורנן•

כ  Hה אדר התר ' .IIו,

(1

t rי :זסיר  ,כירפ  Pכי) :זסיריס כ Pר, !:

:ז c-r

 Pיוכ)

•X
··.r':

VI.
1850) .

(a. 561'0 -

ב ' ה ",ט שבט כטייל לישרא ' ל.

על אי י ת שכתני אנרת לתימז סירישלים ,ננר ר,מכשר ילער ",ז מה נאינ על
ר ,הר י ם רנל ,מנשד ילירישלים מנשר אתז הנני שילח מלאכי י;Iננה-ררך לםני ימתאם
· יבי  , Iזה האיש איני מתנשא לאמר אני אמלך אי  ,אני נניא אי סחש;:ן קיציז ואינ;
דירש נבר תידתני אלא ,אומר כי קרובה נאילה ,יבם י!קעיח אמר כי קרונה ישיעתי

יכיא ,יהיא מוח י ר על התשיכה -לכי ינשיכה ער הי יערר אמרי שלמר שמ י ת הטימאה
יהיא מנני קטירה ,וה איני כן כי הם הלכי קרמה ארץ קרם יאיז אני צריכיס

לחקיר י על איתןתיי. .
,
; ~ם ' 1כתכ  .,מוה י ר,ענ;) י יכיל 'ד,פריי אמת 1ציק ,י אפל קצרה ירי · להעתיקם יככר  , .נ"אי
יכסםר הכרית  ,ה:נרפס כיייז שפת י תקנ' jר מאם.ר ' ב"~ ' ורך י חקיש פרק ה

סימני באילה ,יהי רציו שיעשה יציליח אמז ,חרש יסיני כקרם,

I

ןונרק
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*" VII.
1853).

(a. 5613 . -

בע'ה.

אל תפארת דורנו עטרת ראי~נו בובב חחצלחח ונגח

i

כאור יאירו עליו לברכח כמ"ר מענדל שזפער יצ"ו.
עתה נאתי להשיב רברי אסר .אל ם:ר.בך · היקר
הנה נא זPנר.י לא ירער '.יים סו.רי לכ iשעפי ישיבוני :
םה לך עוד לש י ר ,לכי אצל הס,וי הכיני לך צירה ,כי כ iכל הערה יבינו
להם  ,לשאת עםהם ,םצות וםעשים לנא לפני אלהים ,ולפי שא'  jססרבי Jלגדול
אם ה' י וסיף חםדו על· ,ויסיר אנחותי ,ויעיר אלי ר ו ח השיר ,לא אסנע םהעלותו
עולה לה' כאשר ברצוני ,אולי אסצא תחבושת ,להסיר הבושת  ,שעושים בעלי
ההניוז והפילוס ו פ י א לאנשי חקבלה ,ואם לא אזכה לכך תהיה זה לי לערר ,כי
לא קרבתי אל פתח ב י תד" כי ינרתי ספני האף יהחסה ,יאם · יאסרו לי רעתו קלה
נסלה קטנד" קטנתי סלקבל ענשןפ ,והשיבם אשה נצחתם ,ואם הי ·צל·ח דרכי ,
הנה זאת צ י דתי אשר הכינותי .כוכב י " ז לא ראיתיו עד הנה ,ובזה אש י ם קנצי

לסל·ז והי הסברך ירנך את ארוני ואת כל בני ביתו כחפצו וכנפש שפחתו

הקטנה ' ש בקטנ י ת רחל מורפורנו.
די כסלו בשנת חוסשי התורה ותרי " ג סצותיה לפ " קי

*" VIII
)1853.

(a . 5613 -

אל דברי פי חכם חז ,אשר חננו א ל ר,כסה וסדע כמ " ר חננאל פארגעם ( l
לעד יחיה .לא הריבתי בתשבחות יתארים לפי ש ל א זכיתי להכירך ו ל א .

אחניף ל שום אדם ולא אזלזל בכבידם ,אסנם סצחות לשונך ויופי אור.יור.
סכתבך

נכר כי סופר סהיר בתורת סשה אר.ה.

אםש הבי עני סכתבך היקר ספז וספנינים ובו כבדתני והעליתני  -על בב הענJ
יתשאני ריח השיר יאפיל על פני ואשסע קןל tבדבר  :סי את  ,כי באת לשיר .ביJ
הכוכבים ? לא פאתי אבל נחכאתי לכרוח ,נם עתה כאןב סארץ קול" יסעפר תשח
' ( 1מ" מכI:וכ  jיר  I tiיי ג גוכיrו פ Qרגגו  Pכגו י ר ווגו  DPי'ס » bרז )/וג נ Iויי" כמכ כימכ
וi:מי ב) /רו rו כג"" ק ו  tiי ג גכוי" :iו י י גIו ...
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אמרתי ,בוחי לפבי גוזזיה באלמתי דומיה ,ומבופת צופים אמוותין חזות; בתשובה
אל דבוין הבעימים .יהי הטוב ישלח · כל טוב ויבון את כל מעשה ידין ותזכה
להצליח כחפצן וננפש שפחתן רחל מורפורנו בת בוין לוצאטי תבצב  IIה ,יאס
לא יוע געינין אכתוב לן פופות( 2 .
פה טויאסטי ו  /lח תמוז שבת חי חומשי תירה יתרי"נ

מצותיה יאס בשמוו עצסבי

סשסייה מצות לא תעשה שהז ביכלתני הקב IIה יקיס לנו מצות עשה שאיב  jבינלתני
רחס אוחמנו

 ( 2י:ייfכ :י  tIיי

XVIII .

נאס '.ה

ח Pפר ז:י.

IX . * .
1853 ).

( a. 5613 -

אל כר חוקם על כי חכמח כמ"ר מענדל שטעוז כרוך יחיח!
אשא תשואית ח  jעל חסדן שגמיתבי בשלוח לי שני כיכבים המזהיריס
כשמש וקבלתי אותם בשמחה ,ועי הבתובים הראשונים לחובת "יבבות הזכפורש
בלשו Jאשבנז יא מצאתי קונה .וברוי לה' אשים נגדה בא לכל עסו .אף כי כבר
כתב · החסיר בעל סםר הברית הכרפס בוויז תקב  IIד )סאסר כי דרן אסונה( מה שיש
בו די .וסה נשאר ל ,ללקוט אחריו? אקוה יאל יתברן יזפו אוז Jלצפצוף עוף קט • j
מקול ארי נוהם .הנה עיבינו רואות שבכי יים ויו!פ מתקימים רברי חכמיני הקרמונים •
כאמרם ·· )כתיבית פי ייי ז( א' jב iרור כא ער שיהפן העילם לרעת צרוקי .יהפן
למינות יתיאשו ס jהגאולה .ריו שב  iדור נא קטגוריא בתלמירי חכזבים) .סנהרריז
פ' חלק( ריר שכ  iרור גא כו ת"ח סתסעטי Jוהשאר עיניהם כלות וכי '  .וכל זה
לא · השיגו בחגיו Jלכם .כי אם רוח הקרש הופ י ע עליהם .והתורח אמוח ולא תתירי אחרי
לכככם ,זו סיבות .וכ" iכט י חנו השם יתבון על יד; יחזקאל )ל י( ו.הסרתי את לב
האג Jסכשרכם ונתתי לכם לב בשר ועשיתי את אשר בחקי תיכי ,בתום לבבם.
כמו הילך כתום ,לך כטח .יהזניר חקים אשר לא יצדק בהם שק י ל הרעת ולא
שום רכר סההגיו  jוהפילוסופיא ,וכ iסציה לנו על יר מלאכי ,זכרו תורת סשח
עבדי אשו צי י תי אותו בחווב על כל ישראל חק י ם ומשפזפים ,וכ  iאמר רוד
ולבי חלל בקובי )בבוב לחת תעש" אתו ,תרגום אונקלוס חלל לוח'  (. jתום ויושו
יצדוני ,ואם במצא איזה דבר בספוי הקכל ה שלא כרצובני .נתלה הרבו בטעו ת ס ו פר
II

או הדפים .או קוצו דעתנו, .לא בטיל מום בקדישים אשר באוץ הסח וא '  jלבם
די השיב .ואם יש מי שהצרעת זוחה בסצחו .ישמע בא תחיבתי ויעטה על שפם
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ילא יפסא אחרים .י'כה לבי לתור אחר עץ הדעת פיב ירע .בקח סעץ חיים היא
לפחויק י ס ' כה יבאכל יבח יה יעולם .בשסע בא ירברי יהישפפ הס'ך האסיבי בהי
אלקיכס יתאסבי ד,אסיני בבביאיי יד,צל,חי ,יא!פ רברי אלה לא ;פי בעיביי ·פסבם
ס ן העי •jי'ה יברך י לכי סי שידיבבי לנף  -זכית כי יישי ש בתכ1בתי ייכתבבי בספד
חייס פיכים אסJ

כJ

י הי

רצי •j

',כiסא'~פ 1ב י לחדש אלול תךי'כ.

הקטנה שבכוטנות רחל

מורפורנו•

X.
)1853.

(a . 5613 -

wביר ושלום לאיש חמודות חחומד לדברי תורח אפ~לו
ברכות לראש מ
מקטנח שבכריות כמ"ר חננאל פורגעס

~צ"ו.

rישתי אף על פי שהתסהסהתי ישסיר סצית י ךי ע' כי אנרתך ד',קרה לא
באה  -לידי עד אתסי'  -,כי הלכה יד,יתה לאשה אחרת ישסה רח' כסיבי ,יסהז אש י ב
אס יכו הפיב  -חםץ ינברבי יאיבי ראיוה ל;כך כל שכז שראיתי )בססכת סגי לה רף
ייד ' עי ב( לא יאה יד,ירותא לנשי . ,תרתי נשי יהיר  jהויי  jוסג"  jשסייהי .יסה אגי
יIכ;ר חי ו כי כאסויתיך ככדתב' יתלית כביוך כעבירי ילא ככו Jלעשות כ Jכי לך
באה י ' ל  tס; ~ י bככר ' י עי'י הס  iפל על צוארי יא יכ'תי לעסוד ולשקיל בסשקל השיר
יעיר נחישי ' סאיר עיבי ראיז כי כח יחפש אחר ד,דברים אחת הנה  ,ואחת הנה,
יברכך ' הי סצייז ייכתכך כספר חייס עם כל הסריס א' סשסעתך יחפץ הי ב'דך
יצלח.
פי:ויאספי י " א אלו' תר.,ג'י'

~'"""~---יי

רחל מורפורנו•
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* XI .
(a . ·5614 -

;1804 ).

מי ימלל גכורות ',,ה
ערבי יים ~'דם ג1ף פסא' הכינן הבסית ב  '1חובית קריהי יהיי סישגיח·ים  -בן:וליבית
ה~היד,ם  ··..אםנ הם סכיסום_ כפנדי סיש·· ,יוקסה להת'ע~ל~ ,על,וית כיישע יגישפ ב~בית

חני' qי איהים ,יואיי י יעל רישעים פ:rזים · יהיצ!ןכי ל~ 3ס  ,בגית  ,תפ~ן.ןופ הם · · יכל איהיהם .
וכסע!ם רגע כלי חגם,
קוסה ',ך ןיפיצו  .אייביך י'ניסי " סישנאיך
~היה זה פה טריאספי יש

I

ספניך,

הת'ח אגדות סופה,

XII *.
(a . ' 5614 - ' 1854 ).

 ל  mיות לכ  ,בנדא~ם  fהמח נמ~יר שמואל דוד בן דודר ומשפMתו היקרה
ה  /lי י לער  -יחיו וכירושלים יב'מחוו,

בעבר~ בעסק הנכה ~ ' אם לכתוב 'י אליך אם ' ל 'Mעל י כ'י יואתי' להוסוף ער
עצרן י ברעי יאיוב -,שס "iI)1י סיפי -קרדבנו ! סרדבי" -כר,ז 'י יצ"ד כי ~חפצז\ י ואגרתי; על י
כ iאסות "נה באתי י בסב;לת ' ספר  -לסעדךי ותהי זאת  -נחוכתן ",כי הנחור ' הנעים .
בובפר י כככיך  -על ייי ספתן י כרוך כל הארז .והביח אחריו ישם וכזב  ( 1לא כז ' אב 'ו '
ח!ויעים וכה עסבי  (2כי היא סצטעו על כנין האחד הליש' Iאת אחיי ,יחיא ינאסר' זה .

שב;ד  oוחצי .ןעוד גווו י עליו ד' ישביrפ כלוא ככבל יסי יו,דע אם  -יסכיל ייצא יאחין

;נ:קצה  -תבל סוצאו י וכילארעל bאיה -.על וויב רעתי הוצרב; להגלדתן ישם ,ודיד הסלך י'
אסו בפוה נא בדי הי כי רבים  -רחסין יביד אדם אל י אפוה ,יעו,גי לןסד צדיק י ה'
בכל י ררכין י'הםיי בכו ובעישין~ .א~ח עתיה כווז י ח  Iחוישבי ליסו לפניך דכו אחד,

על כי אהבת עולם אהכתיך ואתה עישת חסר עוברי ,וגסלגובי הטדבית ,לכ Iאחוה
t (1יכfו י tיוb

tי Dגס  bוtיכ ו,י כן tגרי/כ  llrכ tיגפט י' t 3גגrו

 ( 2גכ)tיויייי tגנrו'  bכ Dגן טיין!ב ~טיננוגנ (p
ויtגכ Dו fוrנ כגו מפtג'.

י"יי'ר :

t bגו fומ"ג כ)ג D bן כנניכי tיכ)כן וtיtגייס
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פניך אם תיכל יהשיב ספר תררה בררשת כי הרכרים ההם לא ישרר בעיבי .כי
ככר נאטר ייאטיבי כה' ובטשה עכרי .ילא לחבם קראו להם ריר החכטה .ובאטר
ר י נסי ארתי וה עש~ פעטים ,כא ו פו שלא נשאר שים סםק .ועיר כאיוה רת
אנישית תטצא סרררת ררטו י ס לאיפים רלרבכרת .כצררת הארתי ו ת .כשטרת  •jכטספךוי
כבקיררת  . jכטעסיה •jער כי אי Jהפה יכיל ירכר יאי Jהאיז Jיכריה ישטיע .ירחרק
המקום ב'  jהאסת האלקי ישקך האנושי כי האסת יירה ררכר רירריש רלחקרר עי
הוואי יויק ולא יועיל , .כסו בריא אוים השותה רפואות בלי צורך .רכוה אתחבJ
אל חי שיש י כ את שכותך ויוכך אותך כמו שכרך את אחרית איוב טראשיתו•
ראורך יטיס ושנות  I'Iייס רשלום  ,יוסיפו לך • )ככרבי בא כטכתביך יארער ,אס רברי
סצא ו ח  jכעיניך('
__~.,.

XIII,
1855).

(a. 5615 -

נ " ה.

שיום רנ ושפע טונ .יחיה ויהיה תמיד ננ iרטונ .נמ"ר שמואל רור
נן דודי קרוני וידידי ונל נני ניתו ה"י אני"ר :
ירס שני שי ראש השנה הניעני טכתכך היקר עם סםר נחטר יטראה רפופ
להשכ י ל הניר  jככבור  ( 1אשר על כ iשסחתי כראות י כי עכרת על עיבי ובשאת
אותו ולא כנעת הפוב סטני ,לב iאחלה פניך כשתכת ו ב ,לא תשכה יהורות
להרב הטהבר יצ 'י ר על חסרו שנטלני ועלי לשבח טעשהו .אטנם רעתי החלושה.
כי הארץ לעולם עוכרת .ראס ט ו ט התסופטה ארץ ניע תניע ארץ כשכור ,לא
נאסר יהרוש וזרחה לכם יראי 'זtסי שטש צרקה וטרפא ככנפיה .רעור שאלה אחת

קפנה אבי שואלת טעטך .אס תוכל להור י עני אס י צא יאור כוכב ' י י פ כי זה יותר .
סשבה תט;טה שלא כ.תבתי ולא קבלתי ' סחרכ כט"ר שפער Jשוס אנרת ואיז יי
יריעה טסבר,

ראתה עתה ברוך ה י  .חכם עתה כרניאל כי הסתרת סורך ילא יכלתי לעטור
על חשכרבך של ראשי תיבות  ,והי אלהי אכותיכס י וסף על,כם ככם .אלף פעטיס
ר י ברך אתכם כאשר רכר לכס .ו י חתטנו בסםר  I'Iיים פוכים עס כל ישראל אטז:
.

שטחתן חקטנה

רחל כת .נרוך וד ו דתך נרנה ז י ל,

פח tסר י אסטי חי לחדש תשרי שגת תר י י ח.

.

ישטחר השטים ותנל הארץ.

5
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pפר tי כי ון כגגור "כק 'וt fיגוככ סירי  tiר"כ נכtי"ק.
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,XIV .
)(a. 5615 --,-' 1855 .

אחי ורעי כמ"ר שזבואר דוד נו דודי ה' ינרך אותך עם כל נני ניתך
וישלח נרכה נכל מעשה ידיך.

הנה ישסעת י כקילו יאכתיכ זה השיר .אם יונצא חז בעיניך לישלחי לכס " ר
ישופערז יצ " י הריש י ת כי'יך ,יאם לא יישאר כ י ז
אישכנזי  ( 1כככ ' " ופ והודיעני ס,ך ו:דיכתי יאל סי
ת"ל ככחי אז כחי עתה  ,לעסיק :כצרכי
עיניס ,ילכ /אקצר דכרי יאודו יסים ישנית חי-ם

'ה'נישכחים ,קבלתי כיד הסישכ י ר
את /כשף ישכדי לד ,ג י עי לך.
כיתי אכל לא לכתיכ כל ,כתי
וישלים יוסיפי לך.

שםחתי בת ד ר דתך רחל

מורפורגו.

: ( 1י  Pופר :יכו:ייר גכוו:יריר כווכ:י ,כמק  t:.bגכ  b 'fיוכ טרימ  pט י.

· -<:>-

!J: 11g.י'> , . . ~ .י " -

XV .
)1856 .

5616 -

• ' ( 3.

אל חחכם חשלם יקר ונעלה כמ "ר יוסף הכחז י י.צ"ו, .
עבר זה חרש יסים ישקכלתי סאת רים סעלתך .קיל קררא'ו רא י ז קיל ואיז
עו נה כי בעיו הזאת רוכם נוופים אחו סשא יסת ,/סקנה יקני ,/ח ויסה יכנ' ,j
ולואת אחותי להשיב .בם לחכם סענדל סזזו סיושבי עיוי לא יכלתי להש י כ כי
לא יםנו אל החכסה כי אם יחירי סגולה  ..ואני יושנת ככיתי ו'איז בי כח  .לעס י ר
על הסישסר ואבי ב:zדסי אלך !,החזיק ,ופוכה ילכרך את ' ה' אישר עזרני ו'!Vוני ער .
זקנו ,וישיבה ואישאיר  Kחרי ברכות לראש סשביר ישיקבו פפרי ו נרבlו jולא כאונס' ,

וינדיל תורה ויאזיו•
ופנת

החרייר.

, · ·.,מ " .ן;:

---.».....8
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XVI.
(a. 5618 -

1858).
נ ייח .

אל רום מעלת מחכר ;rכפר זכרוגות חדשות נם ישנות~· ,לום!

(. 1

אקדסית סל י ז ישרייח שיתא  ,אילא שקילנא הירסז ירשיתא י ייהה כאיב
אםר' tקיל י ו סעוכר ת,שח אIכרתי ,לחלית פנ י ך שלא לפקח עיניס עירית סעסי הא רצית
בס י פ ירי הצרית יהגזרית שעברי ,כי לער  jnרברים אלי יז י קי ילא יעוילי ,יעתה ש.א ,
נא את הפאתי כי העזת' פני כואותי כ י ננחסרך הזכותני לפובה השנה  ,עשברה,
וה י יצל·חך כחפ~ך יכחוכץ

שפחתו רחל מ ורפורנו•

יינ ל ·רח נול תרי י ח.

(1

- -

ג(ל ידבכחי ובס נוחכר .ספר •tlr

.... ~, ..

* XVII .
1859 ).

~-

(a . 5619

ש פע ברכה ושלום אל ראש המשוררים ,המאסף כל ילדי העברים לשם
ולתהלה נמ flר מענדל שטערז לעד יצלח אמן.
ענוו נ' שנים שלא זכית ' להקו י ב לוכני; ' שנח תירח ,על י ר ,פיב שגסלתני
יתשת את שפחתךי ביז הכיכניס ועתה חננתני וכברתני בסחנרת כ"ו שקנית י
בשב י ע שעבו  iוסבבה געיר ספני שישבתי ער כה בנית רסלרתי וכעת י אני י י שנת
בררך  ,הל ופשיס ,יכבר שלחתי אי גז רירי כס"ר שר  Uל איזח ש י ר יס ולא ידעתי
אם הנ י עו ל י ,ך כ ל ס אי סקצתס ,כי זה שנת'ס שלא קנלתי סכתב ירו  ,ופה י אציב י
ל וכנ ז ך ארבעה שיריס  ,א~לי יסצאד חז בעיניך ; דאתה יי זiילדס דב'lו"ך שלדם  ,ד ,ה' יכתבנו
ויחתסני בסוכר חיים פינים עס כל ישואל אכי " ר סחר ידס הכפדירם הע  IIיי ישנת
תר י" פ .השיר הוביעי בוכעס אחרת כי לא יכלתי ,כי זה שעה שליש י ת אחר חצות.

שחפתך רחל  ,מורפורנו•
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;XVlII
.~( 5621 _ , 1B61 .) ,

.אל גרם המעלות .ולו דומ~ה תחלות .כחכמה וכמדות .לו עשר ~דות.

~צ"ו אכ כ~ת

נש~א נש~אי חלוים .הוא ,כמהור"ר יוסף רפאל היוי ( l
ד~ו ק"ק ו~רצ~לל~ יע"א ~זכה ו~ח~ה להגדיל תורה ו~אד~ר אמו•

,סעולם לא עלה על רעתי בהקויבי לפנ י וום סעלתו כלי ויק Jאםתרא בלניגא
 ,קיש קיש קו כא ושיסצא חז להחוירהו סלא סכל כלי חסרה לכז העותי זפני לכתוב
לאכי  -מ ל ו ) ,מאז מלכי וכנ  <jמה שחשכתי על שלשה פסוקים שנסצא כהם כל

 IIMכ ודם .פ' כשלח :וה הרכו אשר צוה הי לקטו מופנו א י ש לפ י אכלו .פ' ואתחנז :
 ,או הגסה י  ,אלקים לכא לקחת לן נוי ,מקרכ גוי .צפניה ':ג לכז חכו-לי נאם-הי
ליום קומי לער .וכוה יש גם אות"ות מגצפ " ו , .או הנסד ,אלקים .ה ו א יצ י את
מצוים והכנסת ישואל לארץ על ירי מלח:כה  :וה הרכו אשו צוה ',ד ~ל:ת ככל
היתה רוגסת ~זד  •jכורש צוה לתת סנכסי סלכא תורי Jרכויז אסויז חנוכיז מלח חסו
וסשח .אבל אי Jכהם אותיות מנצפ " ו :כי ~פנ-יה לעתיד לכא גאולה שאיז אחריה
גלות .כמקוס חוסות ירושלים אשד הס' פווצים ,לםרבה המשרה  :במקום בפלד ,לא
תוסיף קוס .כי נפלתי קמתיז :כמק,ום אסף אסיפס גאם-ה ',אסף אאסף יעקכ

כלו· קכץ אקבץ שארית
וכשוטה היא בבוכת
עור מלחסה .והי עו
ילסדנו דכיגו
וכ' הכונה .לא אמדו

ישראל  :איש צסח שסו וסתחתיו יצמח ץיוהבף
י למדו

כהניס וישם לו שלום .לא ישא נוי אל נוי חרכ ולא
לעסו יתז הי יברו את עמו כשלום .
לופה אינוז רורקי ראתו לכי ופדושא .כדאיתא כססכת שבת
רבו מהכ"ף פשוטה הלא רכו הוא .וככז אחלה וכני אל יכוו

את ארוני אכי מודי עם כל סיז:פחתו הדמה י כחפצו וכחפץ

שוכחת השוכחות רמה ותולעה
רחל מוווכונו הקטנה.
שכפ כשנת אשכנה כאחר~ת יס.

ע~ נכ :ו:כהנ :

אלה רברי וחל יעלו ויבאו אל יד חחסיר והענו כסהו"ד יוPף דוכאל ד,לוי א:ב כית
ריז קק " י ויוציללי יעיא.
:i ( 1ירנ :ו  fי i:כfו פעם

fומ I1

כעירגו

כ  tiכ I1

ממגו גנוו:iיריר נוריגי fו  lilגג  ' fעכ ג f Pו

:וררfוtי י ו.כק.ם כf,וו  I1י fומ רמג וייכר ענו!:י וימנו!:י עג מ;נו
כעירי סכ , Dכtי נוגמ!:י סיר גfו:iי

tינוזכפר :i 11יכו  I1י " tl

rI1

וג:ג יו  tiר רעייג ו ~: I1י" ונ  tiו גו

-1~ 1: 6~-

XIX,
18'69).

(a: 5629 -

כ י ה.

" t:ל ם ל אלחא ,ישראל ולירושלים עח"ק ולאיש טוב מכשר טוב חוא
כמ" ו יהורה לי ב  (1חי " ו ח יי י כסלו תרכ"ט,
 ,בריך שהחינו  ,יק י סנו והגי ענו לזס  jהזה וראיתם ושש לככם  ,שישו אתה
י משוש כל ר ,מתאכלים עליה • ששתי על מכתכך כעל כל הו  'jכמוצאת שלל וכ.
כוא י תי כי נאמנו דכו י חכז " ל אם ' יאמר לך אדם הרכו שת י ה  jאל י תאטז נתיש~ן

שת יה  iאל תאמ Jיכאפת הז ככף מאזנ,ים זי עולה וזי יירדת .ובכ iאשים קנצי למליז
רחל י מורפורנו,
כי י די עי פה ,וה' י צל  ,חו ו י ברכך כחפצך יכחפץ שמחתך
וע ו ד נתגלו עשות שנט י ס י ו'כמה כישיס יהוריס כחול היiכ  ( 2לקיי ם אסוו
לערי י ר,ו ;ה ר ,נה אלק·כם " .אנ ,מורפ ו רנו רחל :לר  ~!'Iלוצאטו  IIניטר י קוז א מ וי ל ערי:
(1

""1

כIכ ירנ:ח י ונ י :יוIכ י ז:י,

I ( 2כנ" "ס כגי יEנ ר Iככ " ,גק ר Iכ י ס פIככ bי" :י כIככ '  Pיג י tי כIכפר י ק:י.

:ץL .
)(a . 56 29 "- . 186 9.
נ  -ה.

ברכות לראש נבר  ,חו ל ך תמים ופוע ל צ"ק חוא כמ " ר

יצחק לוצ~טו  '(1ארך ימים ושנות חיים יוסיפו לו,

איז לאל יד י לר,ש י כ על סכתבך כתוב כ'עט סופר מהיר מלא חכ סה וכליל
י ופי .שמחתי כי שלחת לירושלם  .עה" ק אגרתי כתוכה כד י ו לכ iעל ניר מח ו ק,
ועור קבלתי מיד אחותי התאנים פיכות כתאני הנכו רית ,ר,שי ,אות ח  jח  jלן .יאם

י לא ירע כעיניך אגיר לך יח יר וש ~עלה כדעתי  ,כי  ,ושמז י מחלמיש צי ר  ,ה ו א
שן Petl'oletואין כל חדש י תחת השמש ' .ישיסך  ,אלק י ס כאפרים יכמנשה יברכך
וכ ו י ,

ישפחתך

חנ ו כת המזנח iזiורכ "'ט :' ' ,

,

' "

".

ו ,רח,ל  ,נ~  ,נר~ ן ל וצאטו  ,א .שת .כורפורנו,

 ( 1כIכ ירבכח י :fיס ;' מק כן;Iכ טו ז" "וIכ Iכמ י רמ כ Iכככ Iכ ' Jג ר Iכ:י כ י כ' כבכיר כn,,,I
't.י י ' tיו  !:iכ בכנו:י ,ונו " בנ tי י tי נ" נגrוו "" )/מיחן י כ Iכ Eנ~מחן ,

- -ד - 1 1

XXI . .
.כ ·(a. 'i

רכתי כנשים שרתי כחסידות סרת פ' תחי ,לע~,
מיוס שזכיתי להקב י ל פניך  .חשקה נפשי בך בקשר אסיץ ותסיר הררת
צורתך לנגר עיני ולבי ' משתעשע כאהבתך " ובקנאתי באש תקותי רברתי אחרה
פני אל ויתנני לבא לגיר כצל קורתך כארץ אשר חופרתי מנעורי אבל אני כרניאל
בגוב אריותא שלא איכל לניס אס לא כדרך נס .ועור צר לי כי ירי אסורות
,
בחכלי ברזל וא י אפשר (, 1
זאת האגרת התחלתי לשלחה ל,רישלים עה  Ifק אל החסירה מרת הינראר
אשת הישיש שאיל גרינוואלר שנקראו אל על שניהם בשבוע  .אחר ב' וח',

 ( 1וגמ גכמ::ו ::וכומכרמ כגמוכ מנרמ:י כ!:יכח:י חכ:,י :י  Pכוובו" :יר,בכ:י בוג כוומ ,,י!:מי:
 lכבוכtי בו . /Jי:
'.

---------.

XXII.
)~.

למע j

רעת כל בני ישראר,

(a.

כי יש עוד שימע תפלת כל פה ולחזק י רי  -כר

כופח '"כ אספרה סעשי נסיס אשר עשה לנפשי,

. (1

אודה ה' ככל לבב,
כשחייתי ביטי !?' Qר בשנה "שנית אשר נשאתי אשתי וחיה ל ,שעת הרחק
ויהי ',יוס 'יג בניסז בנשף כערב יום פסח לא היה ב י די לקנות שוס רבר לא
מצ ו ת ולא חרוסת ,אבל בויזtת כי כושת י ל,זtאןל מבני אדם כ י לא נסיתי באלה,
ו.בשעה חרי באח אחת משכנותי לבקש ססני שאלך עמח לקנות איזח דכר ובJ
עשיתי וחורתי ער פתח ביתי ושלחתי חאשח ,ובלב נשבר ונרכה קירר חלכתי ער
שעה אחת קורם חצות לילה ,וה' פקח את עיני וארא לפני רגלי רבר לבז ואקח
איתו ולא ירעתי סה הוא עד שבאתי לפני הנר לואות סח סצאתי והיה ד~ר כטו
: (1יכובו!:י:י :יt rי מירבו גכ Jייי רמכ ו Pיפר tכומו כrי ויכק:rג כוכוג" כגמגו גו ככ::ו  Ifק
ג: rרו Jו  ('Iימ בוסמ:י ממ כקוiiמי .
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רינר עיכר לסיחר .לכ Iשסח לכי יילב ככירי כסיצא שלל רב .כי כי קניתי כי
צרכי החג .חסרי ה אוכיר תהלות הי כי לא עוכני לשאול אכל עווני סירו
הסלאה יהרחנה  .לעולם אל ית'אש ארם ס Iהרחסים כי הוא יורע חיסי כי יתנרך
עוור רלים ועושה נובלאית נרולות לכרו כי לעולם חסרו.
f

XXIII.
(a. 1) .
דוכרJ

פתגמיא.

סהורעי Iאנחנא יסהרי Iסהרותא רסהיכנותא היך עאלת ?רסנא יוכא ריז רהוא
תליתאה כאכ רכיעאה כשכא שתא תר י Jאלוב י Jוכאה יעשו י Jושנע לכניז שטרית
האי כתולתא כש י ותא ר י שסה רחל כת כויר ל י צאטי .וכ iאסות לנא הוו סהרי
על ובתגסא ר' Iראטרי לכי Jרעת י ריז כני ישסעאל לסררי סררי קרכא ככני אשכנו
וכגיז כך כעינא כועות נפש י כרלא אנ'סנא לט י ו,ר ללונרוה  ( 1קותא רכתא ריתבא
על כ י ף יטא רכא ואתןז תהויע'  jלרוא כתואה ריקוטו iטכתראי ראנא חכיט י ת
פתגטא ריז ער לא ישוי וכז תיטיוז לכל אינש קרויכו Iריסתטווז לנפש י וו וז
םסכנתא וכתא הרא וחכל שויו יקים.

כרוך לוצאטו עי.
שמואל דוד לוצאטו ע.ר
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