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לאורהכ)וציאמת iהק
'ג,ם

 ~~"' jמורפורנורחלכזרההכזי~וררהתולדוהספור

יביגןואנזרווצדקן,דיג,תבכליאשרעול,משפטירכיםו,דהסשפטים jב' .
יר,ה,דשהאשהההסכמהנםסקוסמצאהומנהניהס,יישראלכנירתיעלומנאצינו
וייזtתםשאשרבית ,לנלאסכילהםנח'זtכהלאכיזlפהה,כעיניהם ,דיוכזוובאוסה

ר,י',הנוצו'זtהרר. ;וד l 'אל·ויצטרכולאכא'זtרנוסאחרילר,שליכןצרכסוכעתוב
ל tמ'ועלופרקהר,אי'זlסעלתגכהאל'ימה"ירך, Z!א',רכצ:אר,הטיבהל:רהחיא

לאניםודמ i;,iשבימיסנגיהאםאףכי ,אסר.צרשוסזה.ככל jא'אמנם ..אררוצ
זtר'אגוים,דלאצנםהיוםעור'זlאינו , iמכאייט,עמנייככניחשובה·האשההיתה
 Jר~;דתכ j ;כהברל lז"יכלעולם,יה,יךשלא.ומהה'זzלזכות,כוכעלותתילעלוהבביה

םוzז'מצאנולאוכקיםמכלכריאתם,תכל·ת jב' Jיכר,אש;רתכונות jוכ'האיש
קבלתנו,כספריאםבוכקראאם.קדמונינו,כספרי ,חוקאו jד'אותולריומע'זtה

'זlוםניתזלאבלכדלאכימהם,לנויוצאכהםךאכלכזהמרואלנזורשיצדיקו
 .כיתהוקירור. j 'כובשפחתהכראש Jזמככלזו:כת,למעככה,דהאשר,לפגימכשול

זzר'אהנכואהאלכזגםולהניעמדינה,רכעסקיראשונהלשבתכידההיהגסיכי
תררי,ר ,קוראהואשרסנולהיחידיאםכ'אל,הזכו'זzלאעליונההיותרהקעלההיא
תילכתוראילהכיאלכיעליעלהואםטוכות,מרותובכליכדעתכהכמהוארים cמ

דמס;בךיעמנוכניתולדיתוכספוראלהדבריאוכתתעלתומוכחשיוכלת 'תופקווכס
 Jאיאכלידיס,ורחבגרולספרהזה jהענ'עללילכר,דכימצאלאוחכוכינווובכיאינ
יראתחילאשתוקורותתחלותאספרהוהסוכר,רארכמביכ Jיעמיימוכגמתי,זאת

שכרורנוומשוכחיםהיותרוהמשורריםהסופרים jכ'לשכתהגונהלכווחכוכת,וו
תולהראדעתיעניותלםיהמספיקיםוםשלורמזאיזה iכ :iבאילהכיכלכגמרתי
לסעלה, •רכרתעליהאשרסכוכה"ה~קו

זlה'והאהאישכי~פוריהתיבראשובידלמרתנושהתורהמריאדכריותחלת
מעצםיעצםהפעו;כ.זאתההודאהאתד,ראי~וזאדםכפיכשיוכהכמעלתםיסייש

כא~תו.ודבקכתיבכזואחר ,"זאתלקחהמאישכיאשהיקראלזאתמכשרייכשר
 'לבנתורהאסרחשלאי"אעפוכאמת ' 1וכזהגדול jשויוהיש ; "אחדלבשרוה'ו·
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עלס IIססכיכותיהסיאיזפוהעמיסכלאצלכנהונהוכהנ'דzיס :Lלהלקחת'אל,'יזפ
רדבק"כאסוההתררהיזפציתהמההואוזה , Jאחראישהאסכילהםלקהולאה-וב

 jוהראישהיהישלסןנואהוהוהתורספומפישט ;ויישנכאולנאסרבאישתויכאשר,ו
 "עישרטובלאיכבפיווישך,מס!ברלנוךאמלאאםואףניזפים,ישתלולקחא'זzר

ר Jיודהקוראלבעליפעולהסישלכיובחישב "סןרלוישיצאותוהועלנוומןמ Iב
ולאיחיה,צעווחיידאנר"מונר,נישיםסובהכיכיחנווומירעת,חכמהטעצותתרויו

וואה"קר,לתאמו iכו ;יבמעונ Jיישכוזtלוס'ישה ,הווצרר,אדםלובוויזt'הדוךזה
אינםהייוהובהנישיםלוישיישסיכיהנישיס,עםולאבחות'ראיזz,האישך,עםחיים
ישהאלולקחתהאיישהדסיףאזדה,ילולאהועק ,הואישונ"; ,אישך,ראםלאבחייס,

יז;וביססאלקנ";,,ןואבינם,מאבוד'זtנראהבמועוירי,ללכתלוהיאחומר,כית,ח-א
חישכיעקבונםאנינוייצחקלוט iוכאחת ,אישראםכילהםילקחלאנניוונח :םהכמו

כןאחוונישים,יישתא:.ז"לנאנסלאר,אתלו jונת iלכי,סרוכישאךלבדה,וחלאתל,ישא
בדוכיוכל,רוהמלכיםזפריס,ירוק ;יקיבחונ Jנריו,נישאישר jיה Jישפחורישתיאת Cנ

סדןד ,כנראךר,ובהניזפיםלהםוולקחנישים)לויובה(לאהורהתמצותננדהעכים
עלהםיאחומלכו'זtואהמלכיםלכלישנםניח,לרואיהםויש jיאאבלומישלמה
סצאנולא iכלהפן; Jלדי Jרכיר Jואייריישאמנסיכת,ורבםינישה·ו. ,יהודדועלייש~אל
יזפהיתד,והתלמודזtנרן'הכמחכסיןאםיהנכיא jסאוהנרוליםהכך,ניםכזאחדבישום

כלבד Jאחרז.:היא Jלקחרנהנ,מדכיויבביו ,נואד ,זדסכלאחת,מאיזפהייתולו
ל"הניקבפסווה Jברלנוהינדככוכיהנוצויס, jמםינרוהאחיסיםבלנוכאלא
לנוהיוםידושהקאבור,ינוי )*קרמוניםיותר,רכיסיםנםנןיתואכאצלהיהזtוט'ופ

יזפע'זtהכ'זtםולה,כ~ול·טכו,',(ו Jאישראתלככריזפאיכלחוכתעלתלסרפככו
כךראהיזפלההר ,',ד Jישפחראתיבחיק ,ב:כר,נד'~ואישתנקולישי:':סענויאנאכוהם

ואי::כלאל·ואכר 'חו ,ה'דzולכמישאליתלמלאותלובוהאהע;:ככומוכע
ישךאניר,הלכאר, ::ילננ'כוא:ביעקכישחישבלה,יכקישמעישוהךיאלתאמר
לנישיןבהזקהיהצלא ,סהיסאלוהנירכליאוצואלולישוכניםומעישרתעקכו

לאבו:::'יוזאת,ד jאר',ר jמצא :;להיהאלוראמיכףאעסו,כתוללוולבקלישסר,'(
-;'פזי'םא jכהי::אלוס,:סאישררהויזפעטום jעםה j 'נתיעילאכסולדתן, y 'ךא

 iלולך,וררכוישרכלאר,וככיויאר, ' jאור,לקחעסי,חסכיםווכש , jבעיניהמחישכתי
זפניעןר,יואכיי,'אצלהםכפלהסערר,בקכרד,כרחל,לאהאתיעקבאהכישלאי IIואעפ
~תהתכצלוביזפמעדהייה Cב ;ילאהאתי'כרתיהמ..:""רוכאסאצלהלקכווייוסףאת
 ,"ססבצרקה"ואמר ,ר,תוועעליורה,ד ,רר,ט

ו,ר,יואיראכיואסזפייאניכיצוהאסןת'ואאביךאתככדלכניםיצוההייהקכ
אלאס :t ' ,יזlר.ו tאאתלכבדח'"יינזפהא·שיי ,הםאחו.גכמעלה bיאבשאצאויומזה-

סהיפהזפאביהסיואיואםממניה,ל·ואוא :iאטאתכד~כני;:,הכיוכרןאיך iכ

: i :( ובC _ ר:רr:;~ רנ~~ i גע: ~~כרוכז' j י:r זיו:;וס~ר ;"'ק'ג ,כס~ר:רr ו:ירה;:'כווr 
 ,:קדעמ':תר-ע~ה i'hקדר;:ו j:כי ,:':גגכמ; ;"'גדכ;. ;_~_:ךו '~ג_ ;:כ: ~ו:נט(\כ; 1l :ר~כ i1ל

 ',.,"פוככ:ן וf:ו:t ,וכ'tו
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'זפד,האמצבאתואלתובמצהאלקבעלאהאם ;~כלוסללאיסחישבהדםהןטב
 Jבעניהדבדות'ז!בעשדתזפ.'(ב"כ"גדיילפעהואיווה I' ,מ,זפפחר,דובקרכאיישהנבד

והעבדיםהבניםאםיככתוב,דוכרלא 'כיואשתך,אתהאמרלאהישבתישמידת
אי'וt,דעם ,ינכללד ,עצמהבדעתר,לויהיא,דיזפראאשד,,דולאהאיישבדעתהתלויס
תיtז'אעםד,אייזפבת,הכדדבדועלזפה,'יאאי,איישיראתה,דאישד 'ד,ר,"אבתיבת

ליעכישביהנמצאת,דתוארמתיזפת'.אעלר,ודד,שצרתד,מד,וראד,באביתוךו:ת
תר,ונסtוזארד,בוכת,ואמדזlיאיתסאעליאםישנואה.ואחר,אהוכהאחתנשיסיזפר,'

אםבבירוךבראה j'ז!סיזפידתולד,ר 1וסס!: ? l: jז'כללאראשר,עליברע,לאנתהועו
כית.ככליאוכ'זlפחהאישתראתסכוחה'זtב

הדכ'כיזפכויות jכיתכ,-גתיתמידל,~כתאכיסיר,ראל !t'ייבנותד,יולא iכ
האכיטים jכ'לך,לההד jסכיר,המידתןהיוצאלנישיםה,לתד ,נאודלאאםגםכי

יבקייככלהלק j ,ד~בםוהיהולבא,לצאתד,יבידיותיז!חפד,יוזהכלעסד,יקיברחובות
ד,ניז!יםכלעםהיםעליש"רה'ז!ענר,הנכיאההנקיאתסמריסיזפנראד,כמו jיעס j'~יר

עלואתולפרוק iכיבילסרודכיקאתהסיתד,דכורה • Cע,דכלואחרימ'זפהאחרי
ארהופ,מדד,'זפיךד,יזפרהזפויג-היהתאחדרלמלחמד"עמווירדהיישדאלכביציארימעל
ה,;קודאלכלנפלאדכדסיוהעודהיאאיזפד

יםי:לצכאו,ישדיולדודישדאלימלךל,זlאולתהלהנותנות 1תוייצאנשיס,ד
א'זlדעל.יישראל,מלךהיהד,ואכיאףכדודק'זlיתלדבדעצמהמנעהלאהמלכה
עידסואדעכדמכיתה'בדית jארואתעלותו,כדבעיניהיישדישלאדבדעשד,

דודלבעלדבדהעיתוהתקהחכמההא'זפהי ' 1יותובזישפחיתכאלד,חתעישינח ;דיד
זz'דאאתוברד,יבאבל :iהעכלאלדבדד,בחכמר,הואישחאכישלום,עסישליסתו,וד

כאד!".ישלוםד,יה Jיבכל,ואבד,ווכיזפליוהבכדי iכיזפכע

יו,דייזפדאלבכניניש'ס,דאםתוכחכהחנד"תפלת Jרככללהאלח,והדא'רת
דעונישלאאלקנהאישתחנהואס ;עלינודעהדכהמוציאיכהנחתמדעתנבעדוייiי

איiבינכנישיעלחילהניישטחהישה Jבלישואהיכקכ'כד,יתד,הי~סובחישוביכאחד,
ומדות'החילזtתיאתומעלעלמישליכספדכשדבדחמלךישלסהעס!דנדיכימלכים

לןבאאיישאישתעלאםכינדיבאישתעלאומלך.אישתעלדכדלאזפוכות,,ד
הידמקמישמחתח, ,בקדכההיאבעתהאישהדתופקעלד,ירישממד, ,ואפכועתלחמי

עט'רתכואתחילנישיכיטיו'זlדבולהניח iכגסיישימדכדיימא.רעדונככדתדהיק
איזכלתגכודתיעלהסלכה,עתליהילכ jס'ןאעלסדבדואחדל • jםישפחתונזד Jבעל

יעלצדיהס,מיד jעסייבניאתהציליאtוזדיאסתויהידיתגודליעלהסלכות,כעסקי
 ,להאדיר'ידעתאיזכ'כאלה,ארותוהסטדבות םי:.ז·(

י.דבראלנבול iבבסאישיםחכסינוימוסדיקבלתנויד :iסאל~נןגעובסה
 !יהענעלבכ~דודדעתםלגליתעינידאיתלמייקים tהמסאחדיםופיםת'םדקיאביא

האניישית,כחבדהאסבביתההאישהכוכצבאםוה,ד

יעקדי :',:.זיח ~:רי,ינורדולתבכ,בעינינוכזיכוכייחכוכ'נונב'איניבעיני jאי
הואתהבאילהלוכודאנייח"ב'םלביי,יישדאלבניהייידהשעל .סצ-יסב'ציאת
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נפלאי~כךכליי I'1 ,יא,ר,רנער,לאכותיניישבעישןיה!נו~תיםתוהאותכיחייני .::/'נל
ראד;ישלאמח.תירה jיבסתכיםבחיהישכנאירישפחהראתהוי ::I'זtא , :i ·א."יונ

 jיכ'יני jכיא~תיא,רא'זtרהישבתידס· :;גד, )ר"ל-·'"יג jםימסיריםיהח,ספריחזקאל

רביתיבןאוברוזחכליעםם,,רסצרי;:ליציאתז:רוכיעויניישארכל Jיכן;',א'יד
נתגרההגאילהאחרצוקניית,נישיםנישנילנגאליהוירית )יאפרק'זtסית tז'ור~'

א)"ס jסיסאליעזרררבייפרקיזהעלרניתינייאמריסיניהרעל iלאנותינה"כ Pה
התורה,אתלקנלריציתאםיישראללכניר,אסורלךלמ'זtר,הקב,דןלאזבר

זיי'(כרכיתנכל,נתרמירכתיכנ'זtים,ישל jךעתאחרלכיםוהאנישים'זtל'זtרוכס
נישיסישנאמרהאנישים · iמיור,רלנישיםהי'הקנ jישהנטיחהנטחהלר,רנו ) '1 '';:.

 .יכתינ ;םבי)ל"כ(יישעיר,אמרר,',ךאזנ,ךכוטחותכנותקדליישסענהקמנר,'זtאנבדר,
יילכישלו, tז'י Z! 'ססהפחיתישת,ךיואוםיאכללעילםב)"עךיםוף j,חןלי iכ :iכ
 ,ישיכנרלוסר jהיתנ :ליישי'זtסמהיותךיכביואישתי ,ייכבוליןישיישססהיר,כס,ךו

אלאעיוילא ?כיתככל·איכישפחהבחישנתהיתהאםליישיישממהיותרא'זtר,ו
סנאייש,מעיריתייתךנאישח'זzכל·ותסויתנם jאופכאיוחחישנירכות :i ':עפ:.ז'

כ!ייכעיו ;האייש jטייתרכינהנה jנתהצלע,אתהן Jיינח)י"(פר'בכ ונ·:.:מ iוכ
איסרחכתינעל,וסגופוייתרוהסכנוהכגיםיאישתואתהנוהא ):כ"סיבטור,(

אלאריחקורתסוצאאום jאיא)ייע(כיכ jכםנר,ור'סציני ;אהלךישלוםכיויוער,
סתה ,z: 'אוםכל ;וסעותעל,יסוריוסוכחאפיליאישתואתהסגרישכל ;ראישינר,ובאשר,
חישןעילםכיוכייאישתוישסתהיסי ;כיסיןהמקושכיתחרנכאליראישונהא'זtתו
תסיו Cהייעוונוכורהלאכעדניישיגיניאכיתחסדיתיביוכר,םלי::זכרנןכי~רי.
אכיאואיות Z!ישל,יעוו ?עסהם ,עצז:ךסורגר,עלחנתינותאסותיניחסוינסביחד

והירארםא,ירלעילם : jי,ואלי iכלאתהסכריעיתהוה jהעניעלרכיתינימסםרי
וואר, ;)פ!"נ .וכצייג.א(:באקריבהאינאתהסצייהישומעתהישסתיךאישתיכאינאר,

ישל ·כ·ר,ובתיךמצייהברכר, jישא:אישתיכככיווהירארםיהאלעילם :ישנ.רי
 i 'אtז''ייחירכל :ישל·,זtיהנהיעיר ;א)ייעזפ"נעאימצ(ננאאשתיכישנילאלאארם

 'ישליםכלאחווכהבלאתירהכלאפונהכלאכרכהכלאישסחהכלאישרייאישהלי
 ,מישפחהלאוסלילכאהאלר,הגרילותהטיכיתכלתוכלבה,ר ; ):כסייכסות

ישלס :iאראיבוא'זtהלי jישאיכלז)'םיריי(ככייגנאסרוהועל ?כיתסכליאי
ארם.קרןאיםכאחדישביהםארםןישמםאתייקרא )<"אותםייברךיטנאמר

 .כראיהיאיזכרת Z! ' ,'-סכאמתכיהז.ו,ר,עני!על iלמל,קנציאישיםיעתה
אייכירכיר,נחתיישקרובריאמתתירא =tהלכאלילהישיככירייעלהוכולהעסיר

יאינתמלכויתיחרלילאיכהנהנה,כרוכויאלאיסיףאםישנסבעירומנאצ·גי.
אישך ',רייסכאיכדאעוסאלה,ימזייפיםקישיםוכריםילסנהגיגילאסונתנוחםיוסל
כלםיביאויאז )מכםיסליסכוביסהיאת ,רעד.וארץיסלא.ו, :הנביאכובריכו

הסיםרכייייווחופיני,אישרמחרפתםאחורייםיגייביישורתגי,צרקתויגיון

ישלמיתמצעויכלעסהאלהכימיםהישגניאישרמכלראישלמעלהוכהישראלי
לדעהי.איישכי!יהאחיהיהאהבה·ת t! 'יהאנח:רח

·--r ן;r כ:' r מ:י:; r ינסס;גןir רסדףייכמ:ירjlf ייכריע"מ'יj מהכ~;:רו;"מיהס. 

 : t "עי;ו'fככק 1י(דכריrגiיכ cמךרהגממ:fויfור:
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תחאזtהיאתותהלאספואל,רשיהילאהיכשם ,כלכירואתהנו :tאה' ם.('~
ניועירנזכ~דישואלית,איהכיואזכונתנמצד ,םיפנהשל:,:ימנול ,ק~ויאי,ך'זtוא
ושאזכהיוהתופוסוגהנכשמשווותהיאכינו,ספוותומצד'ט,יאסיiפודיל,מייאה
וצאטולממשפחת :שהוחקדללשונניותפאות jח ,סיפךיהםיהנעימ ,וויךכהב

לככד,מפירסםףילוסיך,פשם,יזtיאנאחריסאנשים jבייצאוסמנהאשר ,ארהיהובפ
 ; )ל'מחר(צאטיולח"םמשד,ו'סקיכל,וולתפארת,לתהלהלשם !'אוייצק
פחהשמ ; jלונדוה:יוה ,כעיו > jפואנז'מכינה,(ךלוצאטואפריםך,נשבכ ~ירמשהו
 tז'זכלהשתסיבקיאכלםזtובהיםימ,דםיציוד,מלמהולל,ם,דוופאים,ךלוובנהירנרשא
אר,ולננתנה ו:':יאמשפחה ;םינב 2ניריםיששוומהם'כמהנהאשרק,ייהלכ
 )ל'יזtר'( ~צאiפי,לדודל,אישמנרול,רהנשררהושכחניאררהוהתשרלוהנר 'ריאס,ד
םיהוננמררשככיתרהומ ~וקהלתנותפארהינזרעוכנועפרתאספי,יטראיש'ה"הלז

 •ד,נררכדכנינשהלנע'חיותר ,ררווכש,ךהוכרקרק'הוכתרנם, ,הספרש ,כאומארירבע
 _ ,ךרור,יוקאספרעתהאשראשר,,ךיצאהלה,נוסמש;:,חת ,אתזהפחהוכ'זtה jס
בירומווככקיעאשתאפוצוללחוהמפוארהותשור,ךמ,ךיא'אלה ,רויצקב
·זtלינימשםויכל.ייול;ישריאבאפוצול וi,חזקאחיתהכונאמהושם ,'יז

ו"תוס " tוכםיסידקכררךכעיונוהזאתד,נפלאהזtהיא,ךנילרה j "התקתנשפסח
661) )( OO I'S ( בגםלוונחךשים ,ישלשךשניםעשראחוכיאשרעצמותיככi 
כני'זtלניתיהקרמהחכסהענפיכלשכלו :iציבעלהאייתךוהסעלי''זtדסר,איאח
אל.ריש

הזtלח'שתיאיפוקתרכאנרת tמסאישהכזבו ,tז'ררקכס!::ריה,ידך,ך:למראשית
 ,מוערטמעאםיכלמד,ךלאהחיציניותהחכמית iומל,יישדדהיךיר,ךןר Jבל
מנרתיאהשוכמיפעיות,חסרותיהבלתיפלקיא Jוכלשריתיהגסא iכ-נם ,אונרכ
 .)*למעלה,ךנזכרתותנבא ,ךמעצלע

ה ,חזקאמהאחיהירורעס ,תורווכשייחחסשהלוכדהשניםכיי"עד
 :iימלמר;עם ,תרהל:כחיפיתספועצוכודיךחובעםלמרהיםנכש ,ארויככ ,דדוז

המאור.מנוותיסרוהמוספר '''רשמירושיםראח

כירג- jכ ~י'זtמכהקוסרכעםיככלךןתלמריללוכהליהתחסישנדיי'כת
הרילמסנלהתכמסשל,מה,רועמוו,כעירנםי'זtכמכסהכברשנתישכ ,כאונפמויעס
חיהז~רהורעםגם ';חכסהרא'זtיתו tסכלותרנישתיוכמסגר,םיאחרםדקיס jגס:ג
רפס,ךכית'זtום ~דלתעל ,שקדךלאמימיח . jוהח'זtכוחכסת ,בכלריסלתדחמל

 ~"'~ג r ;ר.מורנסירמ ~רrרקוריהרו :Iסיסוך " r י!\מ tז:וחרמנ:ס ':סיוכ. .rי; )".
 ' r:ככ~; .rכיז:;ח: jו::כ!כיסו i:ור"מ ;כקעמר:!,יס!(ניחוניוודוכ .ר iכווC :rוךו 5כיי j "=יככ ;יז

) 847 ] i 6) 23מ. Ju ו,יK יוSonntngsbJittte מ:יייססננ :"נףיסו"וt: הזיוג" f: וiד
 '-:רדגנג:סמר.מ rי jריט~tגסחךגסמ 1ו; ~ rסגוtומ"יךגחכפכיכסי:ו ~ r:וכ r ;..-כוי ;ירי:ר:((
 " .r:ר t ~ו: ~ר~ rגוךי;; Pו !\מ~:ריסכ:;: .-.rיו~כי ; ~ד' pן:'י:רע"'זי;יךניiכו cוfו.ל:ו~::מ~
 .מי.ורק ,:~ל:ועמ c'cמ ,מ( e "מ ' 'iכמוג C(סנמ.ךמממ:ו '('::מ
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יצחקאחיהאר,ללסד ,ישסךבארזtו Iאטלטוים,ד jסבביתר"לה ,אספוכ'עיהיכל
 iמבראהיזההקדיש, Jבלישרלכתיבבקיו,יהזחיצחקגםבפרקטטיא.עסקאי:!ר

חקר,-המצלעירנרבביאנםדחל.לאהיתיכר,בא'זtךלפעלחנוכךר,,וחכצ:ו,
[I (צרפת jמאר'להדהעכריהארהיהמפטדאכעדרית el ~ ll e 11'1 זa ן.lI'l ac ( יצחקכתכ

מחילליר, jישתיחאיטלקית,ורחלאחרתרילככידצרפתיר,,דרחללככיד'זtירצאטוול
על jע'חרישמלאכתלע'זtיתכבעיריהכייב ,':-פדווו,רימדסאניח . jלעסדי:כרנז-'

יבנדרבנדיד,יכלידנ:ח,ד,ר,פירהמלאכתנם :בםלאכר,סלעזרס,לרוהיר,חהאנני!ב
ד,ל,כיתצרפיד, iכ :Iנ'זtהיתד,ליפוצריך j 'יאבידיד" ,עישתדיכתהתהייאח ,אכד
 ..אחיתדועםאסה :;עביתה

ואמואכיועםד,לךישנים'זtטינח iכיכהייתילישדלדרב :;"חתקכישנת
א'זtתוכפהואכייליבד, I 'אישראחדבכיתלישכר,רהל)כזנססה t:(יייאחיר,י
POllLi (!:אנדוץבד~ך 'll' es ( מחיי' j ר )';' ,לןג'רI ד"לtדודו,לכיר,יייסייםככלהילךז

ביח,דא'זtריס:עקרחייתרחדקדיקספריכםיוכתםיענוספריםאסיפתחיתד,ישםכי

רחל.אחייצחקלככררנחלהליצאטידרד

ישעית:יחדזtס lייייטכיסיהיותרוח,מירוחלל l!ישד·זtאכי ,ד,אלדחספרים jס
האסינה·(,.בינירעל';,"פסיקיםפישטעלולפלפללחקורדרללפיירסירם:כלתירכ

 'רידכתכיפצרהל,יישד'מספוככה'"כור"פוגסיםנכר,ייחרדו.חאלבמציארר,
סצאתייוי.,(·קת,דזtנת Iבאחדייוםד,זהר,ס!:ווהואכעיביחמאדיקוספרלהלחביא
עלידידיאע'זtהסהולך :ליאסרה'זtכויכסףאתל,וכתר,חאל,ד"תירייחכיא

'זtלאאםכימעסךזtואל lאינבי :להואסר jיאע ?אליחודתאישוחהרדחכל
כא'זtושעיאלאלאליהוכרבויסידלי jיתע !ו,זהכסםרהכתרכמכלדברתאמיכי
כנפ'זtקשווד,,וחלבמיש : l!ז.:א~ל,לית t!.ךק·. :ו,אלכריחישביםפיפסנוישאל
ויפצרולו,לרנתהאכילאיבראישינהיעקכ,יישסימירפירכויטפחתיממאחדבחרו
עלאביח.ככיתפנייהל,זtכתותכחוישסוע,אכתהולאאחראייש ,לדרולכח ,כד

עםבלכדלאאחר,כישיולוענרנד,רהיאאחד,יזפיר'זtדייללחכתכהזה j 'כ.(:ה
ליישדויישלחלה.שלחאשר ) jככל i(ובהישיותיכין:עםגםכיעצסם,החררזים
 ;ד,עולםלאוווחלכאחידויעל ,) jסטער(סענדליצחקכיכבילכעלהזההישיר
כיסילעצמה';כינהאשוחסצכד, Cאכיכחכרריה jהואישראיכנןזה,דישיו,דאבל
קיואיוגלתסד,ותיוומליצייקרלחכהישיוימיעליצחק. 'ככרככיכ'כזכדפסהריהיכע

כמהיצחקכגוכבינרפסויד,לאההד,ראד,יוס Jרס ,יצאאישהסידיכיהאמינוילא
ההואהעתיהסכתכחדלכיעד ,חוהבספרנכלליםכיםא'זtךןססכתביהט'זtיריה
ה'ד,וכיחאשוכפיזtהל,דידלהנשא jרשיוהוריד,להנתנו Jוסאהולאור.לצאר,

שדילוגםכלילותיה,עלשיוהרחלתשוו;פ"ד,תקעישכתאדוכחדישוהויהילה,

ח C;ררוו;רז:כס :כי:ריוננכ<יו ) rIl (1877ומ.רככמ Cנוכ iמחוכנכ;רכ;ררס י:; rג P;רג' ):~

- iר i:Pמגיגכסנכי i 'ו.~חיק jררמחמםגוס<וכחגו iי iי' ~' i ;:ן'גוfו:יכיכי f:Pור Dםfוו~
,iורידי. ;כ:נכ; 'ר;fוורי;Iכ
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ר'זzניר,םהוההמקרהל .j 'נאר,'זzירשרתרלרור,יח,בכלחלקתמירלרחיהאשר
 ,'בהלקל,יי'זtרשלנעיסככנודרנםיצחקבברכבינרפסר

רלאעתהכלקרשחביתהרלעסקירלר,םאחתרכד,בגיסשל,זtהולרחל
ר,נד,הרבר,םמועt:כיםםפריםאםכילהחיולאנםללמור,חרבה Jומעורלר,נ'זzאר

 גנ.('מצאלאאי,זzר,ישנים,וכניחביתחעסקיכלאת'הישל,מחאחריהילבל
כלם ttת' 1 ;לרעשתהממנר,בקישא'זzרוכלבסהורר,ו,אםכי ,וכר,כורירבלמרריח
ויעסקרבימיםבבראםויהי ;סגילתהחיראשרבכיך,אתולרבותלשפהמכטתח

לאיש.חיתר,לאבר,הרגםאשר"\לר,סלקחר,אכררלאכאביהם,בסהורחשלשתם
היהלאכיחביר"עסקי jכבםרגרלראהיחנרלרכא'זzרכירחלבת,יספרך,גiב

הרשיס,יבראישאםכיבלמוריך,לעסרקלאמחפנאיר,יר,לארשפהה,עכרלחס
מעיניה,שנתד,ותרר jלישיכלהרכשלאמחש,מלאכתערשר,יתה,רלאכר,םכי

עללהכררחלור,רסףשכחם,לבלתיטרריםוהיאור,כתוכממטתח,לילהבעררקמה
ואשד'לילשדתמידשלחהאישרמשיריהד;שלעד,מעתלארראי,להוצוהדרך

שיריםשררמהםורביםואשכנובאיטל,האשרעכר'זzפתלרמדיכלנייבע jחמצאר
םיזzורר'מקמווכיכישעריםנרדעאשתו Cשכיכעלחכרארד,ויהילככדה,םינשנכ

ח,ירי:':'יפיועל jויקרמליצותיד,חכמתעלויד,ללוחישםיואנשפריםךס~ררה Iויא
סחרהורוכערכהגרדלכירר,דלאהמד,גסא'זtרבניונייוכעכעיגיר jכגםותנרל

כסף,מסחרבוהט

רנכרותאמרתי,כאשרמאדעדגדלולאהרד,והשיבותןריצחקאהכד,אבל
אבר,חיי:':לאלח, בתכ:':' ,צבד·:,ר iומ ,רחולככ'זtראיטרלמעלד,נזכךה'זtיך,ד iמ

 ,אםתבהבוהכתשכליפעלאף ,ר,יחוזגימיטררתלמגיםח'זtנר,הכילקבל,ןתיאח
משפחר,ח,ילננםיהבלראמלבוי:':יס, iר,פרהנהמדים,':':יריםכר,בוא'זtרכידיר,יכ

כלוי~לתהמחכעל ,לדווגרבררדר,רחירר,חראיהאך ;'~ליור,יד,םיבמ iכגiב.ר'זtזפז.:ה
 iומאליה,ויאגרור,מכלנכרות,רלהבתר,ראדל"ר:':'חי:':יכור,ד,יאד,ובוב:i,רר,,ירומד

סםרעללהבספרו iכמכתביר,בכל ,עלידטדברא,וד ד:':יא ,דרדככפארדרךהדרך,
ימי~וךו·קכו:דפאירצאטוולליצהקזקבה'ז.:יריפתיאסוהואק'היצר,ודלות

 jיל 1פיiירמאאהדלאישר,אייצגורמעירייוגיריצח~:ם,הח jשנתמך,ולל,
כלר,'אחדיםטאמריםלויבאד jלטעל'יל,זtדאדהויטלהו ,וךפיס,לוח'זtכר.יזtא
ז.:לםיאאניואתכטלאכתיילעורכתוכליאי=י' :לרחל·כתכ ,ןייכ: .iב.יםורירובסדחינכ
בולטיזכרתכנראשרשמך ,ואהללרהרו!:א, t:לכפ'רוחנחתי!ב'.היג.וגםלך,ותדוד,

הל:,:,אשראחרתבאגרתוגם ,יד,הוא jל,ופ . iלכשלחר,יזtר'אר,מחכרר,ובתולד
נר,וכחןעליראשברוךבלתישיריימאמרא'זהעלמדבךל"ר~' ,rכעריס Jלל.יכי'אח

אהתפעםמאתד,.לוהיהאשרד,עזרעל'זlירמנחד,להטלחיי ,דודר,וכר,עםי
 ,אחרונים"חייוישבשניד"יבמפאדנצימלאףפיוררוtז'מההחכם ,אל,ךהלך
מאמרעלשד"לבשםעמהוידבראצלחרנותיםמפענר,עכבואסםייבטרזzכ,",נד

 .,אהוה jד,עניעלדעתהאתשמעויאח~מעמך,ובלכתרל,י'ד,ננה Pזם'זtירימסוכסך
מפואריםגרוליסזlאנשיס'דובעו ."נךיל,זlתחתרחלכזt'דב"מראולד,תורזהזtלי=·
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ניטס iפראגאלד,וי,הלורפאליוסףילאנגכאכק ' jסטער :לםגצאל,"ד~'ביניהםז
יישבהאיח , i'lלכ;!ודישיריס נ;iיוישרלהר,ביסוכזר,יהזל,תר :)';סם!:יו,רכיסר :1והכפי

ח,ןענעטתהסדרתיהכלרעלד,ו,ככ :)~~, ,בקשרלאביתהקי~רר, jכ'תהז:גכיבצ
תהרתאהקטנח).רמורגווסרחלתוו(וה 9ו :i ,בישעצסחאתקראחסבתכיה ל:::ו
לים Z:ל,רר'מונטיםיוריהישרעםחישפחןתכאחתללכר, ,ר,ר,יךימיהוףכסר,עז ~ת~',ר

נאולה,ךלראותסיחלותידיתסועיניהה,ייחמיישאראתישםתולכל ,הקדישעיר
אתיזיסוסהרםיפסיק,ךעלרכיסתונוחישכתמידחשכה iכעלו "ירךכחהכיר, jבנ'ו

פלכעז;הככיאתותאהכ ,סגולתההונתאמוצרחואך,יאה'יראר, ,האלהםהנקרי
וא'זlלעויןעציה>:וישריהסרוסלאנרימלכאתישנאהישנאח ,ר,להכו ,כחךי:':::!אס

לומעאחיהופדור,מפלתםתולראתמירוחמךהכארצם,אישריישראליכנאתצולח
כהם,ר,רודיסיביהםוא

רועיכל;-;ולאסופתאפתענר,עלמהישניסוחמישישכעיםכתתהחירב
 jוכרצאותםוסכלחיסיריהקכלהנהידגזרעלהת-:עםיכל,ואכר.היככללהישתמישי

חל,היאחר ',ךויו,פעלוכר,מימותיר,ברןר,אלכצרקתאמונתהחזקתהמעיר
יסיה,עורהאריןכיעללאלתוריתל·זlלםכ'לבהראישינהמעםהלכהכאישר
 ,'ירהתולישחנכרתומכר,יכתה ,יהילפנואו,ל;להזקיהומכתכאר,לך,,וכותכר
עלקינההוא jרוהאחישירהנוישיכקנקראיםכךאחרכתכהאישרהאחרוניםריהווחכ
ההוראהכמאעלישכוהיאישכנזימנחסר"ר.ךרכסברמררכיר'חווכסוכנורריכורסר,וס
לתהח jכיאחוחדישיםמנהtז'ו ;"לחתרשנתטכתבחרישעלאלישנקרא ,נוריעב

 ,יטירבורקיככעצמה ,רגיישר,רכאשו ,המותלפניאחריםוימיםחליהאתוחל
כספוותמצאסהאחרוניםהירכררר,יכותכר,וכרויה,עוישעלויישכההתחזקה "למור ,

סירהאיםרנורועףיסולה ,רלתהי,ר iכאחריהתנישמת.ישירלהא,ורוזהזה,,ך
לכתרב.תחרלורוחכהרועהיהלאאי ,"אלהי.מלתותכתרכ

רברמגלונישמרתלםררידביו>:איהתולישנתאלוללחריש 'וביוםויהי
רעל ,למנוחותותעלתובותלא j 'ארעזב;ףישנה,וישסוניםאחתבתוחלרתסר.רע,

בעלהסר,אחריחו ;נעוריחסייכלעצסה ,הכינךאשר ,ייהנהסצבהאר.הציכוקברה
 ' l! 'כ jוויעירבעיוסףרוחבכ ;םיהבנזz:ילישתכלוגםה"חתרלכישנתישניסד'פ iב

 ,אס~'\כטוישניחסו"התרמבישנתיצחקיישיהישלו 'ההתרמכישנתרורהישניר,ייהתרס

דמיתזוכרר,ישנה 'זווסבתעתהוהיאוסאחיה,סהוריח ) Perla (פנינחחבתותשאר

היוצאים,רחלריכתכיכלליוכאססנהמישיריה.זהיאבזכרונהוישומרתאטד,אחנת
סיאספתיואנהוורה,יאחד ,ישנדסאתראשונהםעםככוםרנםלאורעתיי

ו,נכתכ jישנההישניםסררלפיוםררתיםניםותקזהיאכהםיעישיתיוהעתקתים
 'וםי Oטשלפיינכוחחישרהדיתטאיננהומכתניהמדפורגורחלישידיתכינתאםאף,ו

להסהטציאיהאלהוהםעלותטא.רותמיטיסטעול,םוהגיוכיהמחישכותיח ,השיר
שםתחתכיחשבודביסכיעדאשה,סוטקלטיצאיכיאףראיהם~קכלניינע jה

הסרכדםיהיכיכנירורולרעתלראותהנקישולעיונואסילבכ ,אישנהנאאישה
שכלה.וזןחכטתהגורלעלותטהן ;אליהם
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עשרהיתשעהזאתהסהיללההאשההילרתאחרישנהסאתעתהיאנחני
סהנזכירניל.ולעםטיבסשסזשםטיבשסהאתבסוכרניסיתה,אחרישנה

לכתיבכקיאהאשההזאתיבעונהבעתאםיגםישראל,אלמזלאכישנאטר
יאיזלסיריעזביהאנשיםריבגםכיבנטצא,אינניאשררברהיאהקרש Jכלשי
עליניס,ךשסיטלינעשהינקימהסתנינינאזירמימעכר,שמתכהניאליירש

ולשיבלקוםעירייכלבעהי"תלימילשניט,ךאינמלשכברשס,ךכחשכניכשכילי
האשהעיישגםחמצ,ךיבנמששלםכלבלאלנירהיעתההראשיז.ילהררייאיתני

אשרהיקרהעירניישםהקרישהקהלתנימארלחרכיתרצההזאתיס.מיארה
הנרילהסאורמילרתכארץהעברית"סמרותכתרלרותעלירנהסעל,ךהשיגחככר

סיריתלסירייתלמירלייז Jזלמחייםשמואליתלסירוזלהייהלוצאטורורשסואל
הרכהסמריםלאירשהרציאיואחרים,הי"ראשכנזייצחקסשהראשיוכתרא'ומי
וכעלםהיישלם :נוכשםיבכללככםככלבייתסכי,הייקלסרררגלכתיכניהדריסו

אכיהביטיניבמהרהיעקבאהלישכרתרישיבלהםישיביריהםכווכעשי

וליראהלאהבהלבבני"ייחרשנתתשריבחרשיעייאפריאספיוכהזהיר,יה
לוכיב.שכזך

לאורiדמונ.:יא

צ·ח·ק
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Profaziono aoll' oaitoro 
co_n cenni biografici dell' autrice. 

:': 1: 

. 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 parifi
cata 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.l
l'iq~ivilimento, - e che .non .avverrà ~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.asso. dei l;tostri ve: 
tusti libr:i .sia 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 so
tiali, e di giungere più che al trono, alla profezia, con
siderata il punto culminante della virtù e del sapere. 
E s' io volessi accingermi a dimostrare la verità di que
sto 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 do
vendo celebrare nella prefazione di questo libro la vita 
e le lodi di una donna timorata di Dio, saggìa e vir
tuosissima, 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 chia
marsi donna '[lscià] perchè fu tratta da uomo [lscJ~ 
Infatti parlando H sacro testo poco appresso del matri
monio 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 J i e e forme
ranno 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'ra
zione 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 ron
sigli, ei narra le sofl'erenze causate a Lernech dal sHo 
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doppio conlil,ubio, 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' Eccle
siaste 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 po
chi indizi vi sarebbero per ammettere il contrario. Cosl 
non troviamo esempio eli poligamia tra i sommi sacer
doti 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 esem
pio del dovere del marito di rispettate la moglie; e di 
fare il piacer suo; infatti noi vediarno il pa,triarca · Abra
mo esaudire il desiderio di Sara, sia quand' ella lo per• .. 
sùade a sposare Agar, sia quando più tardi insiste 'per
chè l' allontani da sè insieme al figliuolo, e Dio gl' im
pone : Fa quamto Sara ti suggerisce. Allorehè il patriarca 
Giacobbe si lilecide a deludere il suocero che l ' aveva 
ingan11at0 dieei volte, ed a ritornarsene in patria senza 
avvertirHelo, non impone già con violenza a Lia ed a Ra
chele 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 dichiararono 
di essere d' accordo" e di approvare il suo divi samen to, 
egli prese le mogli, 'i figli e le ròbe sue e si mi se in 
viaggio, E benchè 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 ragioni di Tamar non esita a rico
noscere il proprio torlo e di chiara 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 suo." Da ciò emerge 
che a padre e madre è conferila la ::;tessa autorità e di 
gnità c che anche il marito deve rispettare la . moglie, 
chè se così non fosse , come potrebbero i figli onorare 
la .madre loro e rispettarla, vedeuJola avvilita e sprez
zala dal padre? Non è giù in ques ti eomandamenti 
chiaramente delineala la posizione della donna, sia ri
spello al marito, s ia ri spetto agli ahri membri della fa
miglia? * 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 somma 
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 deve alla 
moglie, noi . vedia1ùo ciò che la legge imperativamente 
prescrive riguardo alia donna fatta prig 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 posi~io11e sociale della donna, YOletise gettare gl' Jsrae
lit.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.ar
sene rinchiuse in casa quali prigioniere; imperocchè sebbe
ne 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 can
tica 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' eser
cito 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' ul
timo 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 Obed
Edom 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 pre
tenderebbero 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 salva
tPici 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 co
noscere con certezza la 10m opinioNe rispetto alla posi
zione 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 ramme
m0rare 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 nu
merosi miracoli, che dissero i nostri Dottori: (Sefer achas
sidim 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 esclu
s~vamente per i grandi meriti delle donne virtuose (Me
drasçh Scemqt, Cap. I). Usciti gl' Israeliti dall' Egitto, DieJ 
si manifestò al · popol suo in vetta all' Orebbo, e dis
sero -su 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, per
chè è naturale che gli uomilii si regolino secondo l' opi
nione delle donne {Pirkè de Rabbi Eliezer, cap. 41). Sta 
scritto nel Talmud babilonese (Berahod, 17, a) : La pro
messa che Dio fece alle donne è maggiore di quella fatta 

· agli uomini , giusta il testo che dice: Donne tranquille al
zatevi , udite Ia mia voce; femmine che vivete fiduciose 

, 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 mi
sui·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 schia
va 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 su
periori 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 fabbri
c;tre ~ Pet'chè i due suoni fondamentali di esso apparten
gono 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 
r può trovare vero conforto che nella propria prima mo

glie, e quando il marito fa divorzio dalla moglie, per
sino gli altari versano lagrime. Chi perde la prima mo
glie, è come se avesse assistito alla distruzione del sa
cro 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 fi
gliuoli, non ricordiamo noi forse anche i meriti delle ma
dri d' Israele collocandole così ad uno stesso livello con 
quelli ~ 

Ma ancora tre soli passi io citerò dai libri dei no
stri 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 pron
te 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. benedizio
ne 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 benedi
zione, 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 par
zialità, non si lascerebbero convincere nemmeno se il nu
mero delle prove fosse centuplo, nè cesseranno mai di 
sprezzarci e di attribuire alla nostra fede e ai nostri co
stumi difetti ancor 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 co
nosceranno tutti l' equità delle nostre leggi, si vergogne
ranno 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 trie
stina, e per la nostra letteratura, perchè ella è una 
poetessa distinta, una scrittrice abilissima che con le ge
niali 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 con
tano 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 



20 

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 Be
hai 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 mo
rale in gran parte caballistico Rescid Hhohhmà (La pri
mizia 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 da
vanti 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 ce
lebre tragica francese ebrea Madame Rachel, fu composta 
da !sacco Luzzatto una poesia ebraica in onore della Ra
chele francese e delhi Rachele italiana ambedue onore 
e gloda della loro . nazione. Dal padre e dallo zio Eze
chia ell' aveva imparato altresì in gioventù a lavorare al 
tm:nio e li aiutava amendue nell' esecuzione delle commis
sioni 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 aecu
diva 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 Ha
chele. 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 'casa fu atterrata e ricdHicata, ma non ·.appa.rt.ieue più alla 
fam1gha f.uz:r.Mto . - . 
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nuto in questo libro. "Grave cosa domandasti" mi ri- · 
:Spos' el1a tosto in ebraico con le testuali parole pronun
·ciate dal profeta Elia quando Eliseo gli chiese parte 
.doppia del suo sp irito. 

E Rachele s' era innamorata di un giovane di fa
miglia 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 poe
sia 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 que
sta poesia il primo suo componimento, tale è l' epi
taffio 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 conte
nute 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 com
pose una poesia per le sue nozze. Anche Sciadal, che 
prendeva viva parte a tutto quanto la risguardava, com
pose una poesia per questa circostanza ed ambidue questi 
-componimenti videro la luce nel Kochebè Izchak. 

La Rachele ebbe 4 figli, 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 an
che accresciute le faccendP. domestiche, siccome non te
nevano servitù, la madre non poteva occuparsi di stu
dio 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 pubbli
carono 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 cele
bravano 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 del
l'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 dedica
tile; quest' ultimo non fu però accolto da lei, perchè; come 
scrisse ella stessa in calce al foglio, lo considerava supe
riore 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 por
tava, 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 no
me (già da me onorevolmente menzionato nella vita del
l 'autore, che mandai al Polacco) sarà dovutamente ricordato." 
Ed in un' altra lettera mandata poco dopo a Letteris, Scia
dal 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 Giu
seppe Almanzi che negli ultimi anni di sua vita s' era sta
bilito a Trieste e 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, Pro
snitz 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 
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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' I
sraele e la riedificazione del sacro Tempio, perciò s'im
mergeva 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'im
peratori di Russia, pei loro ministri e consiglieri perchè 
conculcavano i loro sudditi israeliti e desidèrava di ve
dere la loro rovina e la redenzione de' suoi f:ratelli 
che gemevano sotto il giogo dei nemici ·che li oppri
mevano. 

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 giu
stizia divina e nella rèttitudil'le dei decreti della Provvi
denza. 

Quando poi, guarita in parte, si recò pei· la prima 
volta al TempiO, si scrisse di propria mano il ringra
~iamento di Ezechia per recitarlo davanti a Dio in ren
dimento 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 da
gli 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' o
de 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 mi
glior vita nel mese di Teved del 5630 (1870). 

Circa otto mesi dopo, la Rachele cadde di nuovo gra
vemente ammalata ed alcuni giorni prima di morire, sen
tendosi 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 vo
lume. Questo fu per lei il canto del cigno. Dopo 
di ciò voleva scrivere ancora qualche cosa altro e co
minciò 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 al
cune delle sue poesie. Da lei mi furono trasmessi gli au
tografi 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 se
condo 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 don
na; 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 per
sonale conoscenza, per persuadersi ch' era veramente a una 
donna che parlavano, e si stupivano della rara sua in
telligenza e della lucidità della sua mente. 

E noi oggi, cent' anni dopo la nascita di questa don
na veramente eccezionale ed esemplare e 19 anni dopo 
la sua morte, erigendole con la pubblicazione di questo vo
lurne, 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 non
chè poetare in ebraico, perchè purtroppo ai r).ostri tempi lo 
studio della lingua sacra è sommamente trascurato anche da
gli 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 onnipossen
te di Dio può rialzarsi ancora e ritornare all' avita ,gran
dezza, 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 let-
1:erahl.ra ebraica occupa già un posto eminent~, come pa
tria dell' immortale Prof. Sa mu e l D a v i d L u z z a t
t o, dell ' illuslre pn~diletto suo discepolo Sa m u e I V i
t' a Z e l m a n e dell' allievo più distinto di questi, l' Egre
gio ·stimato ed amato mio maestro Rabbino M o i s è T e
d e s c h i che Dio· a lungo ci conservi, i quali accrebbero 
fra noi grandemente il lustro degli studi ebraici. Ne li com
pensi 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. 
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,יע~ iי ח~~ ?Iוך~~ים I'jדב~ך
 ח~. 1להודותרעג!י~םטובג!ל~ם

 ;~רץגרר~ףר Jf'ז tפרו~י

יגיע~מכאביםאםלארנירם
 ;ח~~ז:: ל~~~רע ;.~נ;ו~יל Tטובנlל
 :ץר~~ח~גנ!יב Wז:ו~רו j ~~י

 ,):וג r ~ rכ(

עם jיהראשהדיתיא
 :יהשנתלד,ד

עםד,ראשי!גרייהסביחד,םייהאמצע , jהאחריגריהס

צלמות~בגיאעוד,החליפהאז
.. : 0 : °0° • .. ; •• -: T ... 

קק..ר.~~א JJ i ~ך~זjר~:וז \;ז
 !נר~י~י?ל·זאתח, 9רשו~נ •••נ;וע~ף

 י?ז;~ז:;תול'ג-ז?ףוע.ים,~יזקים
 ר~~ ש~~י~ ;מ,~רקח~ררשו
כ.ת: 9 ז::~rזרח ..ז;\ור:ועודנ;ועוף

) t: ס(, 

 :םיפירוןבעיתיכבשניםםישנכלםיא

 רlנ~~ i~מו די~ו:.l ,ם~קיl7~נ;וה

 ר!.נ~+~דימור~יםחו~אנכ~יב
 .ז~~לב תזrו:.lז JJזו~ר fכב 7 ~

 .זי~ז;;דקש~יש~זדותנ;וכוז~א~ל
יןכה-~ל iIקיא~ם~ירו~תי:ךוף;זונ~י
ס~י~ח:::ז~נכזלא j ו.r.פז:;לב

) C ס(. 
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וך,דלתותד,סונריםעםר,אוכצעייםאו ;כיחדוהסוגריםהאוכצעייםעםהדלתותאו
 :האלהכוכשליםכיחד,והאוכצעייםד,סוגריםעםהדלתותאוכיח,ך

ראשון.דרך

 Iי~י ל~(),חזל~שיםקק,ו

ר~י,?ל:ו~רלזרז:יjןו~יז~ם
רע..ם.קלןר_קו f9 ~ר~ל~ר~ל

יר~שרים:מושרמשימה-טוב  .-ד :..- :-

~:וו..יםז;:זב:ם J ~זרןיו~ףנ.!ר

 : ם!.נ~ת 1Ii:וסר~ה ת~;~זfה
 .)ס~(

שכי.ררך

 ;רזPע ח~~~לjןם ס~~ר~יהי
 י~~~צ;ו~ררתוןחפ~ג ~ j #נ.!י
 • '~~ותזדקוםעוד~ליזך~יז~י

~שע,י W ?~~~יף~יר~יחי
lJ ז:זתr:חריכ א~:.ין~יהה ~ז; 

לדרוז:ז:~ם~יטוב~יז~יר~יהי
 .) c(נכ'(וכור

שר,שי.ררך

 j/ ~כ: ,נ'~ר~םסר~ח ד~ז;r~"ח~

זכ;~זכ~ויו חוt.ו:~:זע..ףחגה
ר~ז:ז yשוב 1 : ז;פ~~~גכע~ם

,ל~עלגעת.כר ר~ז::ו;zו;ז~ם
 yוכובוסיע..ר_ע~ה~ח 1 ~~א~א
f ע~~~ ח~~~~יז ח~~:ר·כ;~ו: 

 .)ס~(
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Iit זה:ררןעוו

~~zרכ f לרlיף~ישונתורח~~
י~כג;רףי r 'ר~צפ;זרח,~שודיח,

~יףר·.~~~וזf~לף~1לנוגת

ר~1לף~רץפה נ~~~ו?מ;
W ט;נם~ Ci ~זק~~ף~ז?קום~ז ,ל
f ז:ו~~ך~ף ם,;רנ-!ד~ה:חייוך: 

) c (ס
עור.סיואחד

אבלם,ידוטנ'שותריואואחדביתדעו ,ןרשידלפיסיסוסמעסיסל
 ,הקודסביתשלהסינדעםםירןוח ,בלנדהנדןרגיןתסירלד,סאשד :iדלתותיה
סה,דהנוספיםוהבתיםחסר'הקצררוט, iלםעמים ;יוחדיחודזיסוהסונרוהאסצעי

לחרוזאחרדדןנסתראהובאשר , iןבםשלכמוזנב,נקראסףוד,נחלק,רם.ליכפו
 ,זהבשירשלניםוהאחרכתים,'

 ר~.ע· i ~דת~י.זבו t9זגשולזרפשק.ד
 ר~~:{~~זךגרנl~ים~1לנונדת~ם

\גנ!ת.רח;ת~'~ידךו~רור;ת

 ;תולנ!ת ת~~~אר~יל יו:ג~~~לך
 ;כונגות~יתיכיהמעטבאהח

 ר?~-:~;~עדד _:_לחי:ד~ '~~ה~
 ; ר~~~דזררםלעוף

תעל,אנרכל-תוש~חל ,z 'אתח
 : ל~~-~ם'כו?;ייראש '-נרום ף~~

רומאניני.מצליח iאחר

אוטיעםסהםישאבלהכרותאיייכעליהסהזהכשירטוריהרוכעל
הזה,נסםרנאסםים"השירים iיכ Jכנם 1דיצא~כאשרתוהברזי

יתקנתפיהזעואשראצלנו,תוונההנותיעקר,'השיררתיבקיצור jה ,אלד
תורשומ jסצאתיואיכ Jויע ; Jמהעמים pלםיטיהנמירפודנןרחושיריעליהערית
ספרשלאחריזבחלקאיטוקי iכלשיבסקצתאםיכעכדי jוכלשספרנשום
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IJ לשודקדוקJ "עכרי) Grammatica ebJ'aica ( הנIJ זלהשד·לדורכולסאורלIJ ה
ריוישאסיפתלספרכהקדסתוזל Jד,כהדילאטוריהללסאתעכרי Jכושי Jוסקצת
לקוראילעיניסתהיינה Iלסעכאז, Jווהשויס Iלאספהואלתיילדות""טלכשםהנקרא

ככלי,האיטלקיםהעכריםהסשירריםשיריקיראיילכ,כפרטחאל""שירים
דתיעלעיניהםיתכואםאשננו,חכסיתועלתראה , IJרשדחחכםינם

ארחילעטעריסלכס"רתקצ"חכשנתזהעליכתכאצלניהנהינותהעכריהישיר
אשרהדקדיקכסיףאנכייד,נה IJלשיני:יזה , jפיהעלשיריילכתיככיפצראשר

הקדסיזהעכריהשירלעאריךסאסרכתכתיאיטלקי Jכלשילתלסידיכתכתי
כסםרךילתתיאשכנויתיתרנסייתרצהאיטלקי Jכלשייכקאתהואסיהאחריז

J אנרית<עייזאויךאשלחהייאיר)ל"יציאלעטעריסחשכאשרעכרית~נטיליניאה
 ",) Nr, CLלישד

יסצאהיאיאסהוה,המאסרכחכריינעתיוריקלאאיליכיאיתלייוה
לתפארתכיעס'תיאשרעסוילכ'יסכיפלכפילשכךיוהיהיהקיראייכעיני jח
ילאדירה.תירהל"נדילהקדישהתני Cש

קי IJלפתהיהכרוךשנתאלילר"חטריאסטיפהוהיהיה

ק+ /1ח /1צי

-~~-

ח.ערח

רורנילמאור 'נעים,כנורמסםרר,סזחרירנחבלמשלחבאתיאשרוהשיריםהטורים

בכנורי iחניו,ויזחב,נזםמהספרים ; iחכהאטוריילדחלללחחייילדותטל.מסםר ;שדיל

כוס,חשיריםומןזלמןחייםשמואללחחירר"כנ"ל,דמספר ;אלמנצייוסףלהחייירסףיד,ו
כנור.,ל,דסםרףבסרחנרפסיםיכנזשאמררכיריכמחרמאת 'חתורהלכבודשיר,והנחומיםי

קרושותקחלותושאריאשכנזיםכמנהגייטןיהםגתוכעםמחזור.מןהמההמחזורמשל,

אהרןח"ככןזעקלריכהרשלרפוסויתנככזולצכאינדפסקדשהדרתועםאשכנזלשוןעם
לםיקיכיתקסתשנבזל"

, .. ~~-





רחלעונב

ראשוןחלק

ישיריםאםפת

מרתמאת

מורפורנורחל

טויאסטיסילידי

ח.דבייתכבצאומכאשרכ

'ZP 
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םיוסהיריםרהבה Iמאחרשילאהללקחתשמאנהתרארדעלללוחליזלישרחששלשיר
ה.יברקויבעינ

אבי,יאחותבתחכטהלאשה

אפריסאחילוצאטו,יצחקוהמשוררהרופאבז jברובר.ירחיא"
 .)ו IIקע jכרהנעוריםבניבעי

 ' Liר~בורא~תכר,י;~ר~תתולה
ש~ש,ת~~תכות, f ~~ר~י

ר~חתשיכחיאכ:ו,הוד aנלכר-יפי,

- .ש~~זכiכ~רה~זt;רה.וע,~ל-רז

ר~ח,ותשפלעת-רודיםאזשחה
 ,ש~~ ש~~:יז i'וודןרש',זיבנ:גלו

 ) 1~לכל.,ר~זן ,רי.עי?t-ל~ ,לא.ע~pז:·ל~

ש~ש.·~לז:וי·חו~י~הלכר~י'~ז

,ג,ילמת'"חיל, ,כרג-כחאואפמי-זאת
• •• ---:-T " 

~בנזו-כפר,כטיחרכ:ושחכי

 ?ר:~ ..ע~ה ף~:טובח~ר' fל: f~אוס

כ~ר?א tה~ j ~ ?ז:ו~נtא i ~~כוrז
 ,ל:~·ל fל-פוי, fל-ע.יר, fה~רק~ו;דקר

כ~ר.~זpכלל~כ::חה~~א·ל:ולא

 ?דrיpז-ה~ ?~ה-זטיג ?א iז:~רהי~ה~ר

\גשיrי.ל ~ו;צ:ה iנtךוזאתוהת .

, tt-דI/ ,ל

 ,'כרףר" r "כוזע Jי'נכ )'

-~ e.::?"' ceכ~
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* 11 

.) 1816 -5576 . a ( 

 ) 1לוו ,שללתרחבתשיזאתי

 :דאמרוממהקtציכ:דףכלקפרשתהוהרספרדכרעלמיוסדדכריהו-ראש
והוסיףלישראללהוואנהרמהאילקבלה,בעאןדלאפארןובנישגערבב.י

סגיא.וחביבונהוראעלייהו

קיד~rד,י W 'אהןi~ע iן.רן.ררןח

 ;~ש~ט~ר iרתי fי tSזךרח Qטובפ$ף
ר~מ,א j.נר~לרא~חסשח·~ם~ו
ל-ש?ט. iל~גילחר j:זף 9כי

סר~מ)(;זקינ~פראה Wנ) tSמח-.זה
חשבט?ן.רחתעצמייל eלא-אשאם
 ;'''~~רר ij ;'~ ני:~~ רר~~-ת~~ל

זכש~ט. א~~לא-~נרש,~י~רע

 ,ל:~·ז?גנlר ם!.נ~ז:;~~אהי
כ~ר,~זpכיאו~זב:כר,פץ r ~רא

 •כז;ז:ל~הוזר Wf~ז:זס.נוז:דר

כ~רלא·~נ~הור_י,רא-רצ~~ר

 י:ז:rכז:זע.ם ; i תrז.,ק~למת
~נמר-כפר.כטיחלכםטח~

 .: :-.-'זז

 :מה-שיח)(הםבתאמראמדרלזאת
זדtק~ז:ז~-עם "ף~ " iדשא f ~לאז

כרר!ו. !'ttויי,רנוIכקגרכפרגכ'!וכרג r ,וטפIכ~כ Irכ'ר " r ד::ייIכיר ) 1
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* I וI 
. ) 1824 -5584 . a ( 

 • ) Iחתונתהעלרחל~רהאשרוז'יזת.

נוראזחרן.ןדהך
 :שוtךיtךית~זך;.חיא-עור
י-מורא, f ·ת~~~ליר
 ..רו~~ת ח.;ד::~רא-עור

 Iיינכנ~ 9Wיום;רר

 ; ~נ~ P' "~תמ~יtד
Ij ך~איש.j מ:~ין.ץ

f יג;ס .)3 ח~;ח~ר

 :רא~י~ר ?E:זך:ח
 ם:~ /O~רוזז 1Jד

 .י~ ?Eגזד'~::ךדה·

 Iהז.p~ןש~ית:פו~ז

 :חרששירנשיראז
 : i י~:הו~י~ה-לר

סנכווורגכtיסכיtי«רוכגכtיגיחמגנtיגרוח ' fו«סקנופסדט:י;כ fסריtי fבס ) 1

tt חיס,כ(!"בנגימך. 
~"jJ~""_ 

IV 
. ) 1828 5588 . a ( 

 • ) 1וםלינ.:חםשללחניו

 ) 2~י~ים~לשערה~~שורחזר~.ח

 ) 3ר:ע.{~ים.דינ:וים~ריו;~יאראשון

 Iזfשו~ים Iרייר~רלו f~להזP.גי

 :~(ים tLTטרזקז?שו ח~~,~לי~י

וטוריך I"ממיוכtיוגכנית tP·Pיגכנו~טגכסtיכרות'יייגו«סקנומפסיוורוגבככימ ) 1

 •גממךגנסיס Iייוו
ממך.גיוסו pר fJס~כתוגותסנסגכנכמוור ) 2

S ( יומז::יtשדII ולf ירמסוכלובחוt• 

-.יי'>-.ץ.~--<> ..
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V 

(a. 5597 - 1837) . 

 • ) 1םחעריירעאתבו jאיכי ;:מח nלבבנביאעורראינואיתיתיני

 בק,!נ~~כלקבדרך
זר~~כר~ה~ד~ישלר

ררך ~פ~ר~ bר~~ר
רך f-ר?הקרעל~~יו~ם

 ר~ד:~~רץרח Fi ~~ץ
נרי~טפ~-ה~מiכים

~לח iח:בש~ר~טו~ר
 ) 2~~לה~ת:~קך&?קד

~ריל א~~;:ז~רחע.ץ
יפיר~מחט~נל~מה

 :ז--

 ) 3זp~יר~תז:ויש~~יבשלנה~א

שירתנ~אתנשיריחד
 ~;~;"זעבישרי'''אלנ~

 ••ז: 0 ." :-- •• •

 ) 4 ??מרה.נ~tבינא~רן~ז

 .)'ישראלכעמךומי

:ינרומ. Iטובוובק~וובי :tח:ינ r רי<:!:יוtו:י rובירו)

 ___---. _יסר"ג."ובומ "'י: ,סינ<:"tויגמ ,)ויג:יfומ"fוגיפקוךפקוך ) 2

:יגכוגס.ג"ורובוניtוו:י)ורזוון:יובוגכו:ינכזיונכ"ו)וס\\פריכיכמ:י ) 3
 •גווומכיגמנ:ייס r:יחריותפכיכתוכוי"גיוורג:י:יי:י ) 4

~( r יומקג:יפרט:יוי":י:" r .גפיק

==-Q Sja8 י __ 
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* VI 

.) 1847 -5607 . a ( 

רחלדבריואלח

 rעתיםנם:תנילך/הלהנזכרה 9זf:ילאזניהבנוא
 .)'דתר(אדר

מר,לימרכינפשי,תאז.:רריאוי

ז ~ו'את:זבר ) 2 '~ליחי iרטפח
 ז-: OoOז-ז.-,

o/ ר~רארנררזגע,ז:וי: W ז~ייבךp~ר, 
 ?זקיררו~דתיסר~מרסר~י

נמר,ריחיארי:ישיכחי iר
-ז- •.-.. .ך •

 , ר~~ערךיגווח,אסרגווח
ן~ר,כר~י ,י~זע~רראזQע,~י

~יר+ $tערררא ,רז;ז~~~?לזב;ת

 .ח~,~ 1 ח~ר.ךj.ןרר~~פוז ח~~~
 .) 3ל,זזח iחלזאתקוה,~ים ~ד.ע..ת

~ IJ ז:: ,םי~~כ~חר j כהz!חנfדז

ר-~לר? fל-ע.יר f~ת~~לכ:זגר
:} P. זלרתו~כגע.ירו,ערח.r.ן

 ·~~רר~ם~יו~,ח~זזח r.r~יז
מורפורנו.יעקבת /O ~ג@ל

סיר t"I ;סי'יכורוכבכ CI ''ינמיינר Pכ'יגי Pכמריבכס'ינרומfויי'וכוסקנוז'יכסיר ) 1

CI יtמויננסגבכמקזp וגקעכו'ימ'יכגזfזאנטאגם·בל~טטעךבכ"ככונמורמיי'יינמסרנפר
1847 , 23 . Nr וגיfומיוfיבכמקמי.נס'יכ'

הםח'.הע'יבכקב.בבכ'(וכוובfוכ,"פיירוסנכוי ) 2

הםח'.הע'ס.,'יקנ'ינופומכנכנוספטננובכנ'ירגכנ'י'י,מ ) 8
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Ubersetzung des vorhergehenden Gedichtes 1). 

, e See]e klag'ell 111ןeil )110ןr" iC רll וll רer'l ז\\ Vo)l SCrl 

 Bekloךן lnlelן isL )11Ci)1 Geist vor 'כ( alן gen1 Zagelן

: Dein Licc1 el'schie)1" , ]10r" ich c1 ie Leute sage11 " 

~ "' c11el dil ן:: Le R )11כg'g'eu ןWeJ' gleic}'let. Sc " 

, ell FU11kell eben )כl Geist: Es s tO וlei רןl'ic}'lt כSj 'ו!Dl'al 

, en )כCl'vol'ge}ockt ttUS 111Ci11Clll LC ]ךl'ch Qual וDl 

, e11 )כleille Re )ךe)k Si11C1 1 \\זC1 ווFOI't ist de) ' Dul't l 

,' c1e 111il ךl ןc ךt VOl' SCl וl 1ןch sin ge ni cht, es g'['c 

, l וell jst eill leiclltel' Sill11 ver'lie)le ןDell Fl'Ul 

, lnell ZU er'ziehen 1ו Lie(1 illl' Tl'i:i.l ךJ ןLeicht ist's Zl 

~ dell flie)1ell וjetzt Ptuhm, (1a SC)1011 (1ie Fr'el : ןWOZl 

~ er'Ul1n1t UllC1 g'l'OSS )כlicll 11Ul1 רsie l ןry as pl'eisel , 

ocke11 bloss =1 .ז Is l. doch bekall11t (1ass lJei Clelll 

! ell Fl'aU' 11 c1ie 'Veislleit SLcll el'schloss רDen aI'n 
L/.d,/·ig .il ·lIg/lst F"(11/h;1, 

lg 1וC Ubel'setzu וolgell(les ubel' sei י}< DC1' IJ C1'ulllute Diclltel' sclll'eibt כJ 

: lieses Gedicbtes, SeiJ1eJ' Gl ,tube11sgellOSsiJl ( 
l Ilebl'1iisclles Sonett, \velclles \Vil', 1101 dic וl'ieb Ci וScl ,כSie (R, M » 

zn!'ulll'ell , Iliel' io luoglicllSt ויI Lese\velt vO וc וlelltscl ( ויdige !i' l'an llc ויmerkwu 
" ltbehrt וeili'cll des gl'osst,Cl1 , rol'znges e ויI, die f וIl:lle יו,וtreuel' "() iJ C1';;ct'hUJJg ve 

eilllleit זlgS\viil'lligell Macllt UllCl I וu יוde םtlichen , ja be\vu ווder ausserol'uC 
," del' Spl'ache 
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VII * 
(a. 5607 - 1847). 

עמסיםשרמהר IIכסהיקרהנחורונחסריםנעיסיםחר,ניםצהלר,לקול
'לוצאטורפא~ Iרהרופאהחכםסעלר,בתרחלסרר.והצנועה"כנודההב"ו,ולה

ו,אבור,'סקוםהססלאיצחקכסי'ר"סובחקהרופאהשלםהחכםאחותה, IIנ-נ j.ר

נריתיו.ן)כלעלחכסהסלא

לעווםג,קגה
;געוםלר~ה

ך~דםידרך:
f ~ה.זבר ~ 'ת~ר

ר Ij :~יבורא
ילרסלרך.~:י .

דרסי ח~י;:זi;ז

ה.זביזקרכות

ותזרחותאיר
-: • : ' j:ז

רI:י~דחןג;ו~ץי

f ~~ברז.ק אt.ה

ונגירוכשיש

רו;יל i~זקז :
f ז:; P לזבה..ח.ח~

ז."ר,ר jניס

f ח~~~?כור 
רו~א 1ך~~ם
וצפהודאה

: f ~:;ה.זבלזק '.' ת~כ

יהרהרכלכזוו
: ... : : -: .. 

f ר~ו&~~~רו 
יכארכשכתו
ה.זב:שיל ת;~~'פ~

: : 

~כ!דר~~גתו
.י!ר Q ~~זiיכלר .

ה.fבל pז' ת~~~

י,ריךים רר.;?

~יייריםיכ Wךמו

~יזבה. ת~~~

והשפלההצעידהנאם
קולהאמרץכאונ

הכלה.דודבתחרר

 ז:;רגכרtוםסייחךנכסcיכיוי" ' r ,bכנכ(ורגכי!פ,::יכ rrכיייrכגיכריסינומיסי rכםיר )'

 .יII tםגנו(וגחנכסרבריס P;:<כחיסגג ;כגכךייכוח ' J1t:iטררוכגג ;תיעיוכרכ



- 57' --

VIII * 

(a. 5607 - 1847). 

השירוזה

סטריאסןפיצאתהביוםססבה,בהפררהל IIהנהכלחבירלמסורכר,בהאשר
פארובא.אלהר,נהעם,ללבר,

 ) 1 .ן:;~-י~~ Qרא R :לזאת

~.רת R ~רזכיעםי r.rר
~~ t ר~דת,נ!,ויק~

~r;ז~r.לי רוz:תר~~ו 
רת. Eljפוח~רראזקי י!:-נ

י-~ר~.דת f ~סע,ז.גךזפ~ב
 ,סוסרתם$ז;ר~רם, r ~~לי

נבחרתלחיותחחברח,

 תו~'~ע.יר י:~ ) 2 ם~~;

~ד~רתז:ז~האת tiקיךח
~.ע,ר.רתזג;ךיות ח~ך::~
שו,רות.~גיחו~:ח

~?ות~זק~עיום~ליום
אונרת'גםשירם,':ןברי'

 :עטרתרחל-לשלמה
• : T •• :-...... 

 •גfומרמיזויסטיייווגג:יכרו!וזנ«וכ:יו«זנק:ומ!כזניז,כזנירז:tוfוז:tזנייו)

2 ( r ז:t וfוt:ססז.)יממ:

~ 
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IX * 

(a. 5607 - 1847). 

 :חדבריסאלחרא Iאכחרביסאתלזכותכדי
 .) 1אקראאישיםאליכם

~רגיג!ן;:יח~יזוין~לתררתורש~
יר~לג!כו~ה ןף.;~ש p .~זי~~א

ישמג!אוהבשפלןיתכשאנ:יח
 .ם;~~ י~~~ ,לי~'~~~לותרן.י
 ןם;~~-ךר.tזשן i~כסר~תסוכל

 .שבעתיםןאורתררה,אורעםיזהיר
 .-/ם:'~;..ע ה~?:לנ'וןורםע.םצונו

ככשר.ידאהככזהןנמאסנראות .: .:-.::" .::" -:. :" 

 ר~#ע..לעוכר~:ע.רכוןל Wנו
 Iרשוח,ואגמתמוטטןרעוע.ן

 ~ ר~~י.ך~~נ'~לןו z 'ך bהצ;ו
לשוזכ, 'הר.~~:~זוקיכ~~א

תנוח,כפשור~חו,אראלישיב
i. ~ i ~ר~~.:~ותלי-:'עררם, י~.;ר. 

ונרכה.נשברבלבםורפורגו""רהלהר.רייזאלולר"י

יר. P י:iכפימ·גס:ימרוזיסמןtיכיןמ D '"וכוסקגןמפסיtיכ rסיר ) 1
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* x 
. ) 1848 -5608 . a ( 

 . ) 1כר.ר'יח) iJ ~~ iקורות

~~ E? יל~~יםיל~pחזf וץי.~ל~-ל~
 .רץ Kנ;~א~~יםלבותהרים
~.רץ~ל~.רץר tמ?~ריל f~י

 .ץר~~ל ljזו~רם~רם:ררך.ח

 , ר::.נ iו jק,~סרבו~ישל fחו~.ר
 , ר::.נ~~תו Ij ~לזpרףרוולו א~~

~נ)ר 1ז;ר?םז;ר~ז;ייל:;זיותצו.ע.ק
 .ר..ע Ifכ ם:~ jסו~ jאו p ·ל?~י

על.יזנר Tזד~ל.כד f~עלל~רוק
~~?ל·ז:ךילמר ,ל~נ י~~ 1j:רצ~

צרמרסרכימרכםאתירחנ~

 . i ~~ל~ז ר!~~א,~רק~ם~כב
זך~ל~ב{רי~ל I ' יד,~::.נכזלא

וליייוזנםיצרםאתילחמ~
 .חיל~שג~זג~ישא;,צ~~םזעויי'~:תי

ל+זי,י~ '~ר i~יעזלבF~~דורידוז.דח

?ז-~רץ:~יא:צ;וק,ע{דולשו~ר
~~רץ ץר?,: חס&-;~צריק~סח
רץ.~-ר f:~רר~יןםא if:רצ~ןם

ץ· J ~~~גל~רך ;;~י
רחל.הקטנהושם

 1848~~ימכובג~ויcומוברנכסווריימנורוווזחפוביוביר~ומ ~ז~יי~וב ) 1
גמזוך.סימורזוכיווכיווגכוטורי~כרווו'יימ«ובקנו ;מ,רופמווךיגווו,גג

-~-*--
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XI * 

(a. 5610 - 1850) . 

 • ) 1היקריםקררביבתיעליפס"חאשרפס"חקרבז

 תר:~.~י::זאתזךגח
rאזננריד l אוגרת

~רת iח'ז Ijעם"לי~ת:'
סגרת.אינ;ןלזאת

 • י..', ~ ד··ז

 ת~~ iפ~רו~י~ם

ת Wיר~לו~ם~ת
פורשת;רנניאת : 0 : • i' 0: 0: 

ר~ת #1~פור~ם

j ללא~לי~f ~ך
 Iעך~ T ;ב:~~וםנאל

 I ~ך~~רס~ר· i.י

 I ~ך~ק:נpיע.תךכז

 ל~~ ז~:~ןכותזcע.ילח;:!זקיר~ת~ת
כל-שואל;ארטונשפע~זך~יןח~~רחוק

 ..תפד~ל!לכ~:~לחנ!ירח. r;אךר~ה~ר
רחלצפצוףקול

יחלחרמיתישיר,ישרעה
תני.רחר"יר,כשנתהנדילשכתמיצאי

גוtוקכ"ככנtירות,י fקנו t:iוווונtויס t:iוווכ'וורוכעיסכ1'כיסיבtו f י:it:i ' i:ימפנtו·ר ) 1

i:יסי t:iנ, t:i "ככית"tונ,tויו"טוי,רנתת;יכיע t:i י:iענi:יטעסכיסכרותמי I""מרו"כיIו
כפנינrיכר""קר.סוכ,""רבני"Iויכות qכ.ס' 1 "יייוריייוומכרIו י:i(וtמונ, bממIו,rי(רסמ.סרי
טעוIו.tו fוענווi:י
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XII * 
(a. 5610 - 1850). 

איכסנדרכס·רהיאדכרוננו(תסידחרוזיםסיניככיחרזיםםבחאי
חםיריתך.נכרתכיתךמכותיייצחק,כככניחפיחךראיתיואימoאאליוחל,·
ספארוכה.שד·ידיד\כוידעיקביחיאשרהשירדכרעלמייןאשיבךועחה

ירער,'ואנילעשית,הגריחיכיצחנר,יוחעיבאי~יעיהכיואומרמשכחהיאכי
 .שאחיח"רמיניםלמןיזפי"באכביר.מייןדעחןככליידעחי.לאכי

צוחותהרכחארכ~-רםמהב.!ל ) 1
k רותT זti חרת~ל~וז ר~~\וי~

~א 11 ~~ה~ת:~ו;יקכקביכ~ז
:וכ~הרה rTוו;י'רד~ים י~~~

עדר T:כ~יר j/ו~~רער~ר f~ם

 ,ר~tבר rp ~?ק $t א~; וי~~?ע..ל
 ;ר~ד ר~~גלאדק~זגה~רי fע..ל

 •ר f ךj~ ר~~ג~ף~ר ~~ j/ ~ר~ 9 ~
אחשהלצאת ) 2מכפה~נליעררם

•• : ..:: 0 T .. :.ד.· ... 

ה W .ע:ל-ז.?נFות f ?.זוך~זקי~~הים
f מ~ה.ן.ןרדת~זכר ~~ י~~~ל-ערר

~ 1t? סמוםj ע~ר ~~~ייזגם~ר;י
דע~רבזרוור~זךאחמרז א~;'
זקע~ר!לנזייא fרזך~דרא~ךף

רמח,שב?ריוחהנכויה

--p'6ומ-rינרוIו נ"'טורי, ~~נכיזרו«םק~וז:;י tמזrינז:;ירrיוfכזrיז:;יר ) 1 j» . Y י;:ז

יר. tPי~פימ,גסtיוורוכב.כיססיtינIויוזרמכסtינרוIוי"כננכ~' יr«יfp , rכוrיז:;נינכי

המח',הע,ירנגומ~וקfכ ) 11

---.~~_/ -
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XIII * 
(a. 5610 - 1850). 

יפהאשתומרסתבולובהולדלוצאטוחייצחקדיהרופאהחכםמעלתאל
טובביוםטיב,כיפעמיםבושנאמרשלישיבייסהאירהבמלואה, "בנר,כל •

 .עזויתרש~תיתרשנתר,ורהבשמחר,ונמולטובבמזל

ילדחתחילכטרם

 ) 1בטו~יל~ל iהוד

 .בוטור_ך:לד~י
טוב i ~י~~נולך
בטוכמזייגרל ז- :-; .

וטובר iכחיהיה

זdוב i~ול~:ו'לר
רטוב iג fנ;י~יד.

טוב:~ל Wך i ז.rע.ם

וטוב ח~~" י:; Iיו~'
Z ןקיi ז.;טוב:ר.יח

בל,·::זטו f ~;~סח

בהטוחאלאנא
בוט~ל~ר 7~ר~ח

 :בוטר Wו.כ~זדיש

 .כממריס rמויטור'ווגגrוו:יכיויו(וסiיגוח!(סיז::יכסיי ) 1

_""' '~ J' ד:. ;'i1 ~ J . •. 
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XIV * 
(a. 5611 - 1851.) 

יהנעלההסריטםסהרבג'"בכוכבראיתיאשרדאיש.דוח:שירתתסירת

 .) 1מפראסכ~זפץעהרעכזפה~ייארארףיכס"ר

הוייר~שירההך~ראים
-• T T· • 

:ר~יר~ר~ר f~יר. ם~כ~~
שוו.דת .י ~~:קפור·קולע.ם
סוררת.?זבוי:ךי.יה~ז

 !גי~,ש~.קורלא י~~.~זרא
אורינ,:.לכל י;ב?,~~כז

אגיגlעדיתורחלגךיל
-:. T : ••• -•. -

 ) 2 "!גי~~ n ת~~ג!ר 7~~ףב

 i :~~טו~יםד~ן~יף
f לא~וש~חי:r:ז:~ זו . 

 , :ז:~'ל~וח 9ז;ז~לקבות
שלםבאשרגבריחכם

~עלםמשוד~שזבח'~ד~ח
עול;. ם~;'~~;תר ר;;~

לבעל,ה.חוורתתור"הא"תריר,שריא"ימורפורגורחל

 . XIכוכייכבווסי r::רמרי ;::רכרומט'ו~נוכק:וימפסב iCrוכיר ) 1
ע::ררע;ט,ייכ. qPייבר qמזמכמ IIר ) 2
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XVII. • 

(a. 5611 - 1851.) 

 .) 1א IIתריאררחכחזיאכוחםאשר,לאחמרר,םיךך,~הךסור,אל'י

ר,ייתילאר,לאחאני

 ,יו:;~ז T 6ז i~דלי~כ T ,'ר ~~
 ;ר,כיג:וי'ד,~השייח ת.ע~~
ת. L!jךדזקי ?E ~,כודם~גת

פורזכת ך~~.ג ירi.~ך~י

צו~סתנ:ור,;י~ר~י ז~~~
קורסת ט;~~ל חiז~'ךדח

~שע. ר~~ו~רוף tלגכך iא

 i~,שינ"לך!$זpלח~:ןר ר<;~

כרשע~ ח~~~ך f i~יז;כי~ים
ע,כוריזז~אנ~רדיסר 1

וי rס·~ת ?.t ~חר tQל
אוךי;ק~~י'אורך א<;~י

לנרות. ח~~~זך ר<;?
צריוי.נויויבואשעריםפתחו

 •מורפודכורחלשנכריותהבקלך,

1 ( P ירr חפ"נP ' ונוP נומכנ"כרוחטיקנוP נו"כיחקנ"p ונp ממרו"J כרוזו.מי"
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XVIII. * 

(a. 5612 - 1852.) 

לוצאטוהדמיהר"כםדודי iברורשמוארכסיידהיקריםהדודיםלככור
ואביסגרי,רפארןר IIכמכחשבעכר,ברחחכלר,וסרר,עם ,ר IIר,נצב

כיי,וכראויחדהר,גועהלר,תהשר,יולאהנדרופרצתיפריץ,ארהוחשמרחי
באשאואר,הזהעללעמודי:לר,'ולארכיםהילד;םכיהעכורהעליככדה

 .) 1יםבלנ.אניה jדרהידר.',אר,נאושמער,טאתיאר,

 ) 2~לךא,~יזכ~חוז~ל

לילךת~~לר~ב י~~~
 ) 3::ז~לךערי Tח~לי 1א,

גורלך.~ל~חר~פר

~ר iזכ~ז.?אד~רוז ~ל ש.:
יוצרנ.!שחחוריםי כ~;~

 .. " :.. ..-: ) iנוצר'יח:ותראש,על~

 +.עו~ר~רf:וי~יג~זקי~ת

שנחככרבנים~שכי
 ) 6 ח~~~?ריד :,) 5 ;".ל~ '~~,א

 ח~~~י~ףאונרם,~~יק

f ליl7 ח~~;'ל~?~~ר-~י (. 

1 ( P(l ר'(I ו ,~מפו:;יר;:וו'י)' p טיייגו(I וrיו)-; וi'))(l וכיןעגסrס,) Wall{jsch 
]3aleoa (. 
2 ( (I ג'] (I כמועגוגןJ • 

(I (:J מגכ)) P זככ'עגסיווכ,ן"J ופrגP .ו
4 ( )) P וגוסימויכיfכIיוכ(I יס))(I כככP כפי. (I זככיJ • 

 • l)כ Pכסיפגכ((סיוכריסיi:יrוגיג Pסיfוו((י ;:ו' ) 5

ס.יכ;:ן'Iכיגססכיtוך Pכו pמסירנ ) 6

קייס.יוזכר I J)כפו '((יככו P ו(( J:וזככ' ) 7
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 ) r.8ףחזהפםע.מצמי

~י"~חזהה~~ה ~:;
~ז:ה ז~ד~':ל~את T~יט.-יב
 .ה!~ה~י (V ~~כק:כי~ב

 ) 9סכוהעםתקלא~זק~י

 )[ O :iו jזוז:ורא i: ~יח?~~

נ)~וה~ךז:ויז;י~פר~ז~י
 .~לותאמר i:יפ'מ~לאר

.... T יז- ::יז

~זfבררה ) 11ה fזרת~.די

 ; )[ i: 2אורJכר~הובמץ Wע.ם

 )[ Sערר~זי~שח ה~~גם

כמהרה.אזיפלהסור
·'יז :..ז"ן-

תבזהבאאלהריוטכרכת
.. :-....: -T ..::. 

חוזהאבינחמראצור

בזה ) 1 •לביא';;:טובמרא
~iכ i :;הזה.ז;נ~ל ל~ז'T :. 

 ..מורפורנןיעקבאשתנפל

םגןr:גfוןתכפתיניכfויתןן~ןפריסיקותכנוטותנומכו:יגתכיס:יתגיןעננויבגקנניס ) 8

כפופ:י.נקונו:יחגכג::יכfוכנוען ": r:ימבנוקוסכנופןכיכ tPיובכיס
t ( יגג:יונס:Bellina נונסיונו:יa םBale . 

"ג:יינ:יכ:יתתןfוכ;נ~מה,יפ:יי"כ:יוב:ייות:ינורfו:י,:יי" י:ג:rוfיtב 1«ג:י ) 10

יגו'. frוכי

 tu balenaתקרfוtניטכקייתנמיתיות:יג:י'.חונגtיחנותr:גתיתכתיכ)כס ) 11
~tיtיתג·ן·

 •כ:י)כירבגיעיכtיתגיןונובגוון)

ר:י. tDיכעורינככיעירינס ) 18

יינ). Iכ(גזווס nגtיכי)כ IIב«י~ס ) 1 '
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XIX. 

(a. 5613 - 1853.) 

 ,) 1נזכהואז
; T .: ... 

 ) 2:כלות Rזג f~ז~ה

~~~חולותו~את
דע.יסול Pfו~יר
רוע.יס f ~לז:פוכ

~ד~עות:ך:ךריס
כרננותיiכצח~

~יזלנות: י,.ע:~ל~
 ~אז.ז~:.זהע.םזה

לארתודהרתת
•• r T T •• 

f רי~ר~ד~ז~
ירא~בל-העםאז

T T זT .: 

f פו~ל~יוז~לא
 ..י~ן~י :.ב-~וה

 .) 5חננאר~כראשס
: T : .... ; •• 

יפרביים rbנמיכםי כח(!;ר ptJרגנכj:כ tJפגכfככ Pנח':ר«חכרחrנכ"cוtיזcוcוrניי ) 1

 . fVIכגרח rז«j:כפרני"כקפיץ ;כככייcו~יר
םייני(יtיסכJכיי"יגסcוחריזיסtכככcורכיחזיקכו J:iי«"פrניזו:ינrניר ) 2

 .ג<ורנייריז

cוג'כ.cוברcויfכו:ינtכ ) 8

--' 
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xx '}: 
(3.. 5615 - 1855.) 

 ) 1נשמעברמהיוול

ג~ליצור~לי~לי
 .קולי,וזp~עור~הזj~ט
~? f ה~ i ך~ג;וג-!קIj נi 
כפב.!ם, ב!!.ב,'נלחמולנאחוס

.. :. --.: T 

 .~~לי~תם iה~הו~ל
לי.ע;.דר ז'~ד(רש i~י~י

לגבולם'שובובכ'!ב
עולם. תjז~~'ר~~םע,וי
~ f כ1:..נ~~כ~ד~א~אא 

 Jהעם~ח'ר f~רםא iחיש

 : i~ג~ר '~ ,י~~י:געודלא

ח.ל~~רו:הז;:ר~:יח~ם
 '.יחלחומות'יבכהביתו

 .',רחייז;וזק'של~ןש ~יש~~
 .יוהתרטבולחדשואשל,ל

הארץ.גל Jווהשמיםישמהו

1 ( !:i זיי\l מ~כti ' וכוti כייכג,ז'סוו::רמימן::רכרטיקכוI•.. ' 
' / 
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XXI * 
(a. ·5615 - 1855.) 

 ) 1תהלה.שיר

עםמונטיפיורימשהר"ציו,ואר,הלה.דומיה ·ולווהנעלה,היקרד,חסיד
הכודש.עירלירושליםללכר,פהגירנןןבעברוויברכםישמרםה'אליוהנלויםכל

הנכביתהגבירהלפניה·~פחוה. ·,-,חאכרר, v:וללעמורחשבר,יור,ולעהר, l!רמואני
לשלום,נסעטואחריבירי.Jרהלעולאה,,ש:בולישבעמהםלעלור,כדיאשתו.מרר,

 .יצ"ולויעזרליאכס"והם :tע i;;הולהשלםהר,כםמאר,ושלוםברכההכיעני
אםלישיגיילו jלההחנלבואיפנזיאעוחיה,סררכוצדיקבשובאקור, iולכ
ופריכםונ jר,רענפכםישראלהרים,וארכאמור,יבולה. jר,ר,וארצנוהשחר.עלה

 :בחפזיאמר.ריואבירבוא.קרבוכיישראללעסיהשאו

~~הי i ~ י:; r,~ lbiז~רל~ית'לבוא.
קרי~ן~ר~זת~לר~ז:די~ל~ה~י

ד,חר;~',ג,ברתוחלך.ינכזבה
חגכרלפנ;ל~~ר'או~כושתי
 ':'י.- •. :.:ז .: .:

~ fi ש~א 1דF; ,ה~ז.ד~ם~ים;~ E? גךי
 ר~~עיר ש:,~ילכ.ז.?הת Wןקשון
שכרשםישאםליויגידיש~כ

 .ר~~ס· 'עידלאחי~ 'אית-לטו~ה~י
~נרכניליעזר-אליגם -... .. ... . ..: ... 

הנחני~פחכרכתוהגינ.!ה

 .י~~ 6 ~:~ל~ 'ד,יאוכ~~םזח' jאר

~;יוכ,רי-ת~ראיהי~סזךז;וי
 ו~~ך::~יש "מ~ה"ר~יש.ח j~י

~ן~יו.ע.ם ז~~~ז::~תסקים

1 ( t:i ירr ו«:ינt:i חנרוח"יי/גקכוi; ורכניס"«רוננכיסנ!'כיויסגי))עכחךי"עס
פס"ס. Dוכסיס it:iחכויס IJוcוכcוסנ,סיח
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XXII • 
(a. 5615 - 1855.) 

 ,) 1רRיאךעיכאזeנ 1f.P:ינוךז:יים_על

יחסייזכנפיךננlלאדסנני 1אלהיםחסדךיקרמה

 .)ו'כ(מ"כי~

ו.ח? t= : י~~רץןלןיראתרץזcר~ח
 i: ... T ••- ••- :ז:- ;כאזרחכגרארנבירנפשם

:~ Ij זרחןןע,~זר:~יתץ~

i' ר 9~נ;ו:ר~אןריק~ ii .ןח

(מקיס)~רו_על~ישל-;צ~ןיו f iל~
 )'~גrכ:(;רונlל ח~?:ל~~ח i וכ~;~
 ) 1\(מ:כ i~ר~~וכר;טוח~יזלנ~ם

(יך):רו.ר~ו:;זדיק~קרנ ש{:

נ.;ל.ינ~~אח~~ח'רח~םוכפ~ז
לנ~;אך~א ח~.חר;.ז~ז.;ר~ף
זר~ילנ~. ר~~~ף Wךנו.יח

 ~נ.ל?~:ז.;רי iל~שוא-1:ג~ר
כ~נ~יחרונגילונשמח

ונ~.ל~~י;י:ונ~-לאוף:

והושיענר. jלסענעשהלסעננן,לאאם jלסענעשה

 •רתם"וסנחםלחדשח'שרפורגורחל

1 ( Ii ייr מס\יכIi ' ונוסקנו,·tיוכווו. ו::
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XXIII. 

(a. 5616 __:_ 1856). 

האוסותכלבגדכרכיסלדרוש ) 1רעשכיסרעסרשביאירעזוירתנשבת
הייביהודיסןצרהpכל pהםניצריכל :ואםרוריס,היהננרזעסושסדביפרIפ
ביוםונקברעוד.דדשלאכינםונעשהלהתפאר.אלאעושיםאינסכיחר,ס

הסעודה.בשעתפורים

 ) 2ל, p ; ז~~

i::r ל,?,.ס, 
Eפ~ריםו~יום

רים. i:כראש

Lזדר~ז '~
ב~~ז~דםות
ן~ה,דורש

 ה~~אוזי~

,-

j ת~t9 ז~
 ,רי:'~~גtם~י

 ז~~ו~םו
~יירירם~ל

גמרז i~ר

ר ?fF ~"לה
 ר~~ת 1 ~

f ר~~תו:י

נו.רהל t,t~ל
Eפררהה~א~י

 .נ)טרגר~ל
רשםר:ד iבכ

T .: 

 • Padre (conte) Nuvoli bייו " r ""כווויסס ) 1
וכtכו·.וורויקיס"יגססי r"מיוtכככ"כרומ ,,,יווסקנופסיןכוביי ) 2
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XXIV. * 
(a. 5616 - 1856;) 

 ) 1היאקינה

 jהררש , jהנאםהישררורו,ך,פארתהענו,ההס'ההאלהים, jארוהלקחאל
לרכריכולהפה 1שאימהחייוימיכלטוב·לעשור,הפליאאשךהמפורסם,

טריויש i~חנשתניכמוהריירא"יעטריאסטיפחדויאבלשמוע.יכולה jlוהא
מולרר,ועיראלטר'אסטימעירהאלהים iמלאויסע ,שנהכ"גקהלתנוהאיר

ץיא~כקראפר,אםרכה,ושזנההובגילההוגג Jהזנוולקבו Jלקראךויצאוטורינו
כךילו i;נארםאשריניו t::,.' jניזנ ,חמי:.t·ל·t.:יוכהיה jהפ'לו, jאל-חנכי

 , 11 'ויתרנר,שב jסיו

 ,) 2קים j/ ר,?;זז;~.רץ י~..ע~תשר~תקול

~זט'קים,~רחובות~עירריב~,סר;א
שקים,זר~ר~ק~ר~~כר;:ז~ריק j:ר

ים. j~ר ר~~~די:ךרrיז.דז~נ ה~~

קולכת

 ר..ע~~ ם:~~;~~ר~ר~קרא

~ lJfW ב 'ר;ז-.נ~~כתיlJ ג:ר
 j ~~~רו,נ.zהא iה i ~,לIו~זpזגתג

 .) i 3 ~~או;;ר~ר :t י~~~לרעות

ותקראהעדהותקהל

נ;ועינ~ j~צא?לנ~
 ~ני~~~~ערז:ל~יש~יש

 .סחייטר"~~;כוונומנכנגמור:יוגמומסרמיגו:יקפמ; pכfו)ר pגרפ ) 1
סרוגי:ימחוססכס)רסוטיפססוגי)ררמס:ימרכנכ;;ייונרו(נכ'ס,כמיס ' rיסIכמ r:יכקיג)ר ) 2

 ,'חי j]סג'כ ,'יtוסייוגחונ '( j]כומ:יכרב"י 1ו j];;יירח:יכימונסק( ;סיחפס)ררכ,מסונמס:יס
:רנרומו'קגוחחנקוגגגסי('!;:ןגגחנקיס:רסן:;י:יכימטורי)רכרומ, ' r 1ונחמרונרכ'עי

מנקיגג 1וגגחמר'ס rמור"רמסוג'סטוריסכגייחגקיגג ;)רממרוג)רעג:יטנכסנכס
ריס.ומ)רג)רסג'ס

מי rו,גכ'ומוגו',כגורמגי j!כמיוומכומוגרוממוגרומיו rנ rסנגן)רונ rכנווככוננכס)ר ) 3
 .כI"גכמרמכנועג)ר,ומונרמ
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 '~ E?Qג~לדרשככ~ iט
 .)~ ryE?Q ~~~ר-זכטאזjיכ~

~רנר'ף?~רנ),ה~י~ה

 'ף~~כ iת~י;שונ
ראשכ~שאכאיכה
 •• T ' ז··

 ? i~ריכנ liלשרא~ם

תשונתהרנ

ינ~ WR ~'ך;'רי יjז~·א; iזק~זע
 ; iב;ך;ז;י~ידרנר,דעו~ת~יש~יש

 ת.;ז~ד:ז~ררגי;ךכ~
 •• • 0 :..-ז e :ז . !מתאינניבכיהנחמן

 Ciחי~ררתזק~נ.;הל~נוחרת-~רז;זל~ז;וי
~:ע.רדת r:::ס iר~ר-:"ור~חרת~לחי

?נורווrז?ךו-:רר~~י;י 7נ? lר
 _', , !~הור; '~;{ז-) G~זךר~גי iר~י Iר

 ) 7~ג;ו~םנ i~שעור

ד:ר~~םוב~חי~י

עריכסאתפ~י
: 0 : _ •• : e •• :' 

'._; 

~צר~ם!ב~ד,רך

 t: 1פיוסיס.ייחדנופו ,!tני j:jי,ו iיוירפאנו ,טרףהואכיהואלונשונהלכו,

ור.ולעה ) H 8רם"אני

• f. ( גפ)ייר,יפD וcפ)וp ףcו; i יP • 
 •כcויגגןוככקר 'וCכגנכסתו rכוכ ) 5

 ,דרנג(.וככיק)ו ) 6

cומ"יcו,וג( rנ ) 7

cוקטגת.נוירפייגירוככ ) 8

;.! " 1 ' 

: (: . , r.' , , .I" j 

 t ••י.י··,;: .,'
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XXV. 

(a. ~) 

 ) lח ,יה

 ?!חח~א י~~!ח~י

~סז.ח ח~~~ם
לעירןח~ץאותו

~ t 2ע.יר ~ח~אי ( ; 

~ע.ירןח~אן~ם

ר~ע.ירזק.ז
 ;) 3 ~ה~ד~כ;י?ום

ה~א.זהמילינאהגד  0 : • •ז .,-

 )~;ךע.יר י~.~ל~~~זור
ונירשדייעלוז

 .'נ'"'-ז- . iי~חזמור~~ ל~~

 ) 0מו W ~~~כ~נlר~ם

 ;cורנומזיכבכג,וטוייוכפוג::יימסון 11 'כי:: .סוגיסגכמיסוגמנקמפוביcוומין;..יי ) 1

בויוכע::ינריעי ;בכוכימיוז::יוממכנ"ימסוןכבווייסג,סי ; 11ייכרווןובוסקגובורוגבכi:יובגי

cוממיוןi:ינווביגס"כימ ;"רכומ 1 י:iונטוייןבוסוכובכימומ CI"מכויסי ;cוכיוממיבוםקכו

='ובי"ן.חומ::יןח"יייי"פמרון ;ייקייסונר P "בכסמורזונר Pו"cונרומוןבוובקנו

 •~~ירייימ frוריבכ 11יכ 11גיכפר'גגבכיימוז ) 2

 .•עסיר"ומ frוריבכ 11מומ'וכמון.,יככבכיריייחמס ) 3

 .דס)לבכג,כסבכיייסבוכסיןובבכיהcווחמזבכיימיכמנפגי ) 4

ססייקיווובבכיייסכוכובוןובבכיי ) (1 .
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~חלו~ש~ם
 ) 6האחיאמר

-:-T 

~~יוח~זקיש

גאותזאת f~ר
Z אותלכ~תת

 .) 7גזקזדנ~ילח T~םרק·

לזpלזבה ר~~ ) L8ז~יריםזקיר~ראשז:וזדנ~אסז:זיךה~z:ירוז~ת
 :) 9 ה:~pזדדם~סיי ח~,pז~;ואשו~ה!(לקו~תו~חס~כור

 • Pס ) 6

ס«מנ,יי.כסייומן ) 7

פר. P:ר:ר r «:ררמסיכ:ר:רמייי "'ר::רסי"ו ) 8
tור"סוכtי,tיtויורtייtויר Pכייכור ;'ויסיסי"סיויק pפסנייגייי"יכפככנ ) 9

tיסכיtי.tיימ"מייייייכוורכסנס

- וa;;IIIII ~ e 'o*י
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XXVI. 

(,1. ~) 

 ) 1חידה

 !חוללתינכעיר,לפני

 ,) j 2 "'ר~י רrך~~~ס:ם jז;

 ;) 3;נ-ך"ז~זדרוז;יםs~כזנ;ו~יך

f ;ראtt ~ש~.~כסוף ע~?ז ,( 
 .) ;D ~ 5 ttר fךי f '~~.צוא 9ל

 ,) 6ר·.ר~ר f ר~~ י~? iש jח

 ) 8 י~.ע. fירא ,);ב W .:~םרף

F ן .;~רשt1 ttiW 9בזךשר (, 

לררב.~רג~חייח~רש~

עסמורז Jי p:ירמ ('::יכיגי::יס Pוכל(רונעיס ס",,:ז(!מסינמ ,:. p)ומ::יזגמיי::י ) 1

 .ינר P י::עס ' P 'ו::יסביכ t:i י::

אטןי.כ"כתוכ "ור:;ולנימ pכוןפמקמכפג ) 2
;:רככ.חח(נגריע"מונתיכ ) 3

Iכ-ונ-ח.כיממכfככפIכ )'

u ( רומכירכר"מכוח. 

6 ( ti רנג,ס.גומיןקר

 • Pיי-ל-נימממגפמכמוף ) 7

רנג,י.מרנעעגמ Iכט::י,נרקר ) 8

9 ( t:i)t:i וסוממומיti מו(מ.גמינמרו.גיס
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X:XVII. 
(a. ?) 

 ) 1חידה , '.

 •~יזינ:וי fזחי~ר-קי ) 2ו:ז~י f~גי ר~~
 ,) 5כtך~ף~ק~יףנ.;רי'~~ייף 7 י~~~רי

 1 ) 6וגד~יף:זדריררtו~~י ) 3 ;יף (J ~וםיר~~י:;י

 ) 7~ריףrרז:יפיר.ח r ~~ם'ג~~יף'ז;ו~~ע )}ראיוי

וג~ן,~ף"'נ;ו~~א Tזt '.יף (J~ר-tרז;רוע.לי
' pמפכית ) 1 P כP "יכיוכוכrמויריוטו;גכתוr ממר.'ים,

 .כ" rכומתותמו"כ r "כמ rכו ) I 5 .כ" rבכפיות ) 2
כוכוג".גתי ) 6 ,רפר"ו, P '"כ r "קק rכ ) 3
 ,"כ rמותירתיrי rכ ) 7 ' • 01 ' 0כמויי )~

. XXVIII 
). 1857 -5617 . a ( 

 ,) 1עולם:סודך~ריק

 א~-ד~ר,דיזס/ךתיחי
ינאתגנ)זב~דאאית

 ז~;'ך~ס~~ב!,לויוי
נ.!לזדאדי א~~;ד~
:~~דרז ..~ליל~א
 .א?;ז;ק Tרד~דרגי

~ריק.ה,~ף:םן iעך,?.~~

1 ( I:i רוכבכ'ככיתגפרכ,כ'ת"ם"רמסוכיםרריםט"כי",," j ררמ"דכתממרי"סמr 
"כררמ.מן"טרריסגגקג Pכו ;קריס CI"גפרגתי"כרבכםררב:יסבכסר"סכי ' I:i"סכ,נכ,ס

~ 
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XXlX. 

(a. 5617 - 1857.) 

 ) 1 :שניםשלשבתבתךמתחכינ:ךיאלתנחימיםררבי

fij 'רחן~ע..קב~ים~~
 ) 2 ח:~ V~זלב-ו:r~ח~ם

 ~:לור ljt~~קב "~
:ןנח,אירו'!יליד ז~~

 I~זרר;זpלחר~י~בד

 :רז!.-נ"נ-.!זורנדכאיםאל
'.. .: T . ז--: 

tיכרךrו.ט'קגס Pיכוטיריס,ףיגגנגמי-י'יtי tסנסיח ) 1

בכrויד.ככוקיסננכר ) 2

,~ 

XXX. 

(a. 5618 - 1858.) 

לוצאטורפארר IIכזנהריאפההכםאלםנך.שרההנכבדתהזקנהםצ"ק
 )~ :ותעםויוך.נוחתרו"חניס!הןלםניהותהלכהאשרתנצב"ה

Lד?~ירחרה f ~~פה
 הן;ח~-י~;.ז~זרר~טיב

~רהזpזד~ י~r:ו ת~~
 .~ק-ז "ר:~בט; f.וג!ד

tיכריrו.ט'טיריווונסקגונרוכגנמפסיכיrו ) 1
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XXXI. 
(a. 5618 - 1858.) 

ארמנצייוס;ןר"כסשפראטריהבור,זםל t:iה'ז":הכסהג.-לוהנירקהיככורל

 ,םיפלולאלמאור,ספריסואסףמהזנריס,םלכירים, t:iב'שרו ,ממר,קיםוהכיצ·ו

 .) 1ו,ילד ',ד Jבררבר,יהבארופב ,המנמיסערת ,באמונהטובסהר

כעזקוח tiוו~חו~יףיוסף
יו;יר,~.ןrריכותררך ז!.ב:
כוזקו Iר.כ~ע.ילעו~ח~ם

 •אוזקרלו:אות:יוםיוםלכז

מורעח~אזחכל-חכמחאל
: 0 T T: T ... ז

 ?~רע~ה-לא~זp~ילים~יז

ק W י.LI r ר~~כתויח~ך
ק. j ~ W- #ח~א~ילזרקוריורוש

~יiרס'~ע,מו ף~:נ:~ ,ח~א~ן
i חו:רך.ש.י.רים~רי~/j 

 • j/~חו:ר~םזPיךיומ~ל~ל

~דיו;א:רגח~.ריר~י
גיריונשאכנרמשא

 :ליו rלת~טובשםכתר
... : 0 •• .. •• T ז. 

 .ף 9ירוראשה Q~נרא

ח,"תרי Jסינחרשראשותולעהח 9ושפחתךי'אב

 :כrו"ככו.בנג

אלמנצייוסףהשירבנותכלעלופישל,רהטרוטםהגביראל

פריאםtכ'.

1 ( [j ירr וט'וגוונסקמפסי::יכrיווסס~כרוqP וג-ונג-ביtוסרסוסtויס.כרrיכ::
6 
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, XXXII . 

,) 1858 -5618 , a ( 

םוריכא,עהרענרייוהלויםשהמו"ה Jדיכסאעלהעומדחמעלותנרםאל

שירוקבלר,'ח"הר.רישנר,שבטחדשראיט.קרששבתאר.סול
וטטו-::i 'עיני,'ט.נר.נדדהמחקר;בידי jאיביקר,כאדםואניהיקר.

 .) 1בחפזיאמרר,'רעיוני,

רע..תלי f רי~?~
 ת..עו~~ fדו?ח
~טר.כנ!תח Ij~זק
 •;גז?י~ןנ:ו~ א~~

 : )ם: Qtfi ~קול ת~(

ו~~ד~רז~ל ת~~
 Jג-;ליו;~חיוער
~ראשרז f~רום

;גשורהי.זאתזכז

 :ינ) tq ?,זמקרש i(~רו

f ודל·ושוזל·~ח;
~שרז~יל fתא~ר
רעזרתיח~שח

תפלתי~שמע  .ז .:- :

גו~ל;גנא א(~
לי,זקר~רנ;יחוז
אהיlכב?,דנ~ר

 i~~שר?כת~~צרר
צאז Ijך~םרוג-;ה

ותורהי. י~!.ג

 •מורפוונורחליZtוכקטנותהקטנה

רמסוגיסטוריסגסגסtימכגtיכרוח ' rוננסקנוtיסג,סיחעגיחךנכסתורגכזגיר ) 1
 •כמחרחויז'סוגריס tpיוגג ;תרוכנכיסכחיסג'נכסtיכ rגסירוכורחו ;כגכרtיכרוחו'
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XXXIII. 

(a. 5619 - 1859.) 

 .) 1היאחדשזהראה

שרהכתנפרהנארזיםאם
;';היינה ''' rןר~ר~ינל;שימכח~'·

בחנהי;שר~~שם-תהלהא~
 •••ז-:זזז:ז •

 ? ת~~~זיוחיע~זזצ;וז 7זאת~י

 .~.רקלם~ק:די ' bל~~שיא
~דקרלזp~וטזקררםררר~~ם~י

חיתהשךפשחרכררחהפח

~אתה. Tזורח,עררהא'עשהי~
זזן:זז _-ז ... ,..·:יז

זו~~.רתר K ~.עםז;ורךחזPכח
גמ) I:iכ(tופטרמ.רת .fגזם W ~~דהי 1 ?ריא~ף

כרזוות.~חי~~ים !וראש iלכ

f 2 ~י~~י;אר ( t$f ז'~רfח? 
מגוס)ו( I:i(בוג-אחרמחכמור~מםאשבחכ'י

 !נארמהז )~ ;כשח '!חזברמדז~~שח
-~ ;-.. •• T • .. : T Ii' : ... 

1 ( !:i ייr וכtנורגכ)ככבכגיוטוריוIוניו'ייtli נימיבכס!:i וכגין:,ימI:i מיבכיכ: 
 .tוימךיגוופ~לוש~קוסנוו ) 2

((יימרמ.tורנtועסיה /o ?כ((קוש 'י:rן?כךפ!ג,כמקכגוגכי ) 3
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XXXIV. 

(a. 5619 - 1859.) 

 .) 1תחתןאל"שמיםומאותות

ה, 1שיעוד~יזח, 1קיע;ד~יז
;jי~ח, ~שי~ד ,א~ ~מ~כ

 ~נ~עי~~~יודיע~נ~,
יבוא?מתישביטכוכב

יתנאה,-ל~יתר~ח, Tאם
 ה~'~~~~ךרר~ה, S-ל~
~ם y~ז;זיות ,ם~ו~ ז~~

 :ה fי~~ידר, f~דשוכז
 ,ב,pז:לאגםכו~ב,דרך
ירכבכיג!.דשכב,כרע

·חטור.~ראלהח;ור/על
~זמור ר~~י f-ל.אמרלכז

אורח~יג!.לרח/ jיל~גי
ובוא!נ).ת f~~יטכ;~ב

רנסיס r:יחור I1~נרו 'וCםגחכקיסגם~'כחגקנוטירייטיריגגפםיטםיר ) 1

ר I1 'יםעםר ' I1עםנטיר ;ח~קנגכ I1~נרייי 1~מחריכפכיוכטיר ' Ij~םכ,כטירמן ;יחרוגגכס
 • I1סעוי~ימקנויג~כמ/וכ I1כגמםכ~חוכ, / 11ים'כם~
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• XXXV 

). 1859 . -a. 56 t9 ( 

נעעריששכרדאקטארכמו"הוהנכוןהחכםוהמפוארח fחסזpלככוך
 .) t jדרעזדעסעיד .

וו~~הקור z 9.נ~ iכל j/~פ
ו~הושרזז:יזp~הריס K ם;~

עיג_י~גר~ים j/ ם~~ ר~~

 Iל~~יכ 9 "ט~ויםע.ה f ר~"יחז .

~כפכייפי~ןאנירנזיום

 :ררז~ iפנלז ::;~מכיםב~;ם
:-. :·: °T T זז

ללכתנסה 'ח-יםאורח"נט~ר
: --• • T ז..... · ... 

מ(רה~רקןה~א ""ייורחר~הדגם

לא~תן i ~ 9 ל~~ "ר!~ vזt~ז"ר
~ u טח~ז~pס~ז/l ז:זf PT. קד.~י: 

rכ:ם 11~ןח t:כ~קורז(גה
כפלים;נפלימימיויכזכ~לא

·: T ··ז.: •• ·: T • 

 ז~~~ ח~~י.~זpתוז Ij ת~~~~
 • j 'ג~זL!ה כ~~~י ת~ר~~

ןתול.ע,.חח ~דתו p~ Qזתא~בכ:ד

ט. IIתרישבט Iכטריאסטי

יכוגב ,rויגכי~ןjכגכ~rוךי~וג~פכייכפו~ i:Iככיrו ;~כרוrוח'יי~ו 'i,'יוג'י,רגכריוג ) 1

I:I ויסrכI:I וךר'יםוכיסrו~"חונונ::י~יti ~,וט.וניjכן!
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XXXVI. 
([L. 562() - 1860.) 

ומעלתטריאסטיד"אבאשכנזיסרדכיר"כמהי :iהרבנימעלתלבבוד

 .ו"היורסילליד"אבלוירפאליוסףחותנו

כל ?פאטרלזנטרףשאן.'כרקזנייהויקום jסאאריא:ראריאאנאר'אמר
טרפאא iא;כ;יו 1'ט-יי I 'רעלסא ' jייארבל ;מ:להויתיר Jואלי , jרנקיפירעלסאאריין

 ) 1 •לכולאויהניטרפאטרפי Jאיבו .טרפאו,מפוזנייהאפקאי Jביהי Jליואמפוסייהו,

א'חלכימח-כחי  ,זוr.זל p: " ':~זנ . i וכ.~~-
כרחלד~מ~חאו

• I ז:.. 

 :~ירח p.זj~ץ~י~יז

שוןח fנ;רכוא~יע.ת

ל~שוז~~רח~י
ילשוזל·~ם f ~~י
~ W ילג~שוז.ר~רא; 

 iלדגאוחילהזtז
~ז IJךדא Jזjנ~ל
וכו~זרז;;נ~ K~ית

כ.ים i ·~ע~~ח ~זtז
ךק.גים.ע.ם.כח~דים

 :רזp~ים.קרםי 'p~י

 .יר,יווריבובביםרשניםבשינהינובוןעיי

ססנה, II"רשעיםויבערוכשנחאיולוי'::
 .בסירנחיוהוסרקלנהייאנירמח

tיכרומ.מיוונסקנו::ימנויסימנכנימרנכסונורגכזtיכסיר ) 1
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XXXVII. 

(a. 56Z1 - 1861.) 

 ) 1ז:וי r.נשלאז~~ז:ויו.ע.תלא~ר

 .הר';;זלאמר~כ:תיו pח ז~?ז:)
~זכרז:וי' iך~~רזייו rך;ע.ם

צרה.r:וכלהאמרתיואמור
 77 0 :: •• :-זז

~דז:וי tt9;כ~ריס?היו f~חוז
ס~רח.לאמר~~?נ:ויו:'עט

~~ינ:וילזp,א Iך~יצ:iי ם~~tז
~רה.יחוכר Iז:זזיצ:וי~יג!.ת
א~יתיירםיוםע.כיתיוכיגם

 .. ':חרז:::נ ל~~' 1יקף~צ:i~ק~ה
ינריס. P-::גגוגןי pגמזיסור Pכימגגטףרי::-כרומ. 1 "ו(נסקגוטופסtויר ) 1

XXXVIII. 

(a .. 5621 - 1861.) 

 ) 1שפראמרישסע

 ר~~ ~~ז;רזpזגע
סרפרלאברהם

 ר~' 'p~לםז T ~ס~
 :ךת p fז~ור~ס

יס r"מירסיינר P:יגגנ(סק:-מכג 'tכרמtווכיחינכסייכיימ Iזיינסקגינ(וכרכסיר ) 1

עיכר.רוז Pס"גי rרו Pי""כרומ,וירמסון .כיחטןריגגגגן J":כיומ Iוי pגמג'יס
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XXXIX. 

(a. 5623 - 1863.) 

וי,שנתיםזהסעליהפרדואהריהי~ידרוחעליעכרארגסול
י~ר l/כסהרופאהחכם Jכיצ"ו,יוסףוהנעים";;יקרהכהור

 J!ליזכניה'שנה.י"ג Jכונכוניםאנשיםככללשנכנסניוס

אכי"ר.ולתעודה,לרגורהלחופההכנסוביום

י;~ףם;ןת iכ

ם;רrזת ז~~
י;~ףערזPרr.זז
 .תדr~~~ה iט

ז:יז;ד;.הל~ככר
 ,ם~~כקי 1 ~

ן.וחיהכהםאז

 :ם:~ל~~·: י'~~
תשאן.ו;רהע;ל

 T~כארף,בlר

 ה~~ז:י~א~ם

tח ח~~יi ~2רי ( 

לרובה ,fהר~י
 :ץו:~~רוץ ?iז:ו

כג'ש:יס

;השל,בשנתסכותערב
 •ור.ולעהרמחדודךבת

ר'בוונקכר 1:ירfוונר:יטורכוונקכ·סוננירכופונרטז~כוניר ) 1

מררז·ס.fוינס:יfומרוניס:יטרריס:יוונני ;ונניססניסכרכס 1ר,

fוו·ג·ו.ככ:יונבומrכבכ"י ) 2
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XXXIX. 

(a. 5623 - 1863.) 

לבבורהזההנפלויצאשנתיםזהמעליהפררואחריהשיררוחעליעכראר,סיל
ו, l/יצלוצאטויצחקר l/כמהרופאהח:ם iכו, l/יציוסףוהנעיםדזיקרהכהיר
גסנ·~סהר.ולשמוהיזכניה'שנה.ג l/י Jבונבוניםאנשיםב;כלל'~נ:נסניוס

 ) 1אב"ייר.ולתעורה,לר,ורהלחופההכנסוביוס

ji יופויתQ ף

פורrדת ז~.?
יר~ףער~רr.זז

 .תיr~~טו;<ה

ה.זך;ז:י כ<;לכר
 ,ם~~כקי 1 ~

תחיהכהםאז

 :ם~ל~~·י.~~רי
תשאתורהעול
jl כארי,ל~T 

 ה~~ז:י~א~ם

 ) 2הוריףlכזp~ח

ורובזור~ה~י
 : rא..י fז:ר~רוץ

בהיוהר;השלישיתבשנר,סכותערב
 •ור,ולעהרמהדורךבת

 ,'~ו"סגי:יכרוrו,ו'מסקנווו j!:ירtו~טורל!IכקניסIככיונווט Iiiפז:יכסיר ) 1

חורזיס.tויכס~tומרוכיס~טןריס:יIככי ;IכגיסIכגיסכונסוגו

 :tוויכיו.גנ~Iכמחמר l/ע ) 2



- 90 -

XL. 

(,1. 5623 - 1863.) 

 ) 1ה iJ ~~ 1ע.דה

~~ים ר~~ i ~~~פה~י
נר·ח~מים.חצ~רג!בד

ד~~ע~ריו~לאקתר i~חיר
 .וי~: ר~~~ jlJ ~ א~~

W יו ר~~~:ך;ח~עים~~
יו. 1 ~ל~~ירו~חטובשם

ר.נצב.ה'I ) 2המי~נללוצאטויצחק

,ךרב"ב.השנהראשאילילנפטר ,"ארחסנורחם"שנר.בפורלילנולר

 .גיrכי(( P3ו!רייבג,גרגו::רטנכס::רגרו!רט'קבו j]וווטוריסו'ג j]טו j]פ n 'ג ) 1

2 ( . tOfnitol'e Dl·ecl1s1er 

-')""<~ 

XLI. 

(a. 5624 - 1864.) 

לונולרכיה."·בויצחקאחי i.כו"יציעקבכס"רכיר.אלנדכאר'ב'ביוס
"ר.ררך".נזבור.יזכועלואחהשנר.שכטד'ג'ניוס Jב

 ) 1בלביאמרתיואני

:זpן~ל ח~~:ע,קב Z;גל
גורלו. jזגlכ~זקתועם.כ~יש

 •.לו~tוז~זרו:לד.~לד~י
ע~כואל:ז:דק t;:לזקסודורא

"נרומ.'ייfווינסקגו"פסיסיר ) 1
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גיר~כחבכלברכחחוטר
 וי~~ל-:ק~~:ד.ק~יכשם~ר

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

חו~לל.גישות~זק~~יםז.;זקסח
ל·שו~ל f~לקים JJ ~~יק tiר

 '.~רי~ל~ז 1#זות Qל ה~!:,
י~ל: f:1 ך~~ז f ' ~~ס~י~רגר

 .;;"עלוצאטו~ררךכתרחל iשלימהדירשת jjדיד,דנרי
יר,ילעה.רמהמירפירנן ;;,ר(:

XLII. 

(a. 5625 - 1865.) 

 ) 1בלביאמרתי

 :זקיוים r::שיר
:'ויםיו~ר

סויםראזpי

 ) 2~ידים רי'!!;.ז

ירים W ~~זקיר
 ) S~~ירים~~יר

אס~ריםירמת -. :-.. 
סריםרוםראזקי

1 ( P פירti י,,,טורי ;וטrו '.:;נבננ,"רמשון וrווטורי"נרוrני"" P נסווג 1 ,כי

 .יrורישנ'בני P "נטורמן ;גממריס rמור
 ,)/חם,ד(העיומננ.גירנשרן ) 2

B ( גקוב" P ויריסrומr.ד,עייי!פיר).(חםחי



- 92 -

XLIII. 

(a. 5625 - 1865.) 

vito alle aCl[ue cli ReCOal'O ןI1 

 ) 1 •איטליה rבאר'ריקר~ררעירבברזלמירפואהמיליט-תותללכתהזכנה

ירפאכ~,יחפכ~אלחים
ג~שכ~,~נאזי.כך ~~ fגי~ך:

 ~כח~: רז::~טוב fז:ו:ח~ךנ!.ת

~גיכ~:~:ך~ים f~גרע.?~ה

II וכומפפיכורוכבככיחt:i קנו'"tמורוטוריו"נרוח, כr גממר.גונסיש

 ..:(}י-~~

XLIV. 

(a. 5626 - 1866.) 

אם ''''ופרובא.·יציא,בגולאונםבעירנונםצאולאכשרחוםץלקבור,ירציר,
 ) j. 1אס , IIהפאנושמואלכם"רהטובשכביל,נר,;

 j ;;.נ fYיא ~י j/~ל
 j י.: j ~חו~ץהגח

 ·ז~tז~ק::זלlככ~
?וםם WLT~?זקי

1 ( 1:i ריr מפ:וכI:i ' ונופקכוf ' לכ,"כרוחiכוI:i קכ")'למרון חi"מ.י" P לפוןןנךi,,,
 •גממריס fמורחיכגכטורי jכימךו"מכוכבכייסוןרמ;"ב:ס fורמ
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 I ~ר~~::ז~דמו~ים

 i ר~~::זr,זד~ים .
שברוובלשונם

• : 'i T T 

 •:~ןזקיםצאז~רררת

כ~ו"זעו~ר~ש~ם
~.רץ yתך_עשז:ו~ע.ש

 ;~זך~יםר:ריותבטוחז

r רעח~ךרו.רועחר~
::זתו.~ח~קנבוץ;שוב
~~r.עודם:~יז;י ונד

ה. l1ור.ולרמחתרכ"ור.שריג'

• XLV 

). 1866 -5626 . a ( 

 ) 1דון J ל~~iכ~ח

 jזרר?שלז:זגח
ל~כ~וז~רר~ם

 jרר 11:זקנבותג!fיח
ורון:זיד~י~י
 ?חוג_עלב W ו~jי;ע.ם

"רנינכיכנימ 'גtי~גtיttיטור ;סךר '~כיס r"מרוfון"רנומ ' rוווסק~ופtגוטtגיר ) 1
 . .frו~ומין



יח~גכשכורכי
• -• T 

~ידוז בר,!\.חו~ש
 i~דוה~א~י:רא~

ע,ז;ר L'~~יר~ל j:כ
~זור:~לח iך~

זt~יוז י~~~ם~ל
~ריוזז כJ;ה~אחז

~~ריוז~ת ח~~:
:~רחב;~הר f~ר
יזרחחדשאורגם

-:.זז-

~נtם r::~ר חי;~~
רשירא~כר :tא

 ,-ס~ירי ל~~~
 :-נlם tר;ב ;tקז:וי Ijך

94--

מזרחלפנייאיר
• T •• : • T:· 

;tזןחע.ם ר,? ח~ק~
~~דיא רי~~~ י~.!נ

 'ז.ש.;:רע~~זררו
f כ.:בוש.עת~~ j 

רי~ז' ר~~רישוז
אותלנ~:ז;ד~חז.ח

נוראותיראנ~

נפלאותזפםכים;ם
לזדכ~~רת. ~כח~:

ולעה jוררמח
 .אינםעודורשעים

-_ i' ~~-וf!י,-_

XLVI. 

(a. 5626 - 1866.) 

 ) 1חפעםאךאנסח

~~ P ~ל~!'כחוזזו 
מסברולצאת

 '',רגלי" ~כ'ו;~
 :ג!ליי;~רלצ~רי

':דד •

\<טוריסוגג:ינרו/ו ' rרגריס P <\ו\<יגמו/וגגכוסקגזגנ,נכסמפסיזtיניסיר ) 1
 .'יttיממריסtיטוריסוגגג\<נררמו'רמסרגיס tIטרריססגיכוםקגנזגג ;ו'\<פגינוייס
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~רע,פ~ז~רכו,צ;ויך
 ז~פ~ז::טוב~ל

 :::זס;לל >t~~כח

ז;כיצגג:וי,~~יום

קי~ח~~קום
שקים~נ;ומ~ר

מחולאלפם
ז ':-

גיר~שיכי ז . .

:וריםיו~רח .Pח
אס~ריםמתיר

 .ל~יr-ל?כ;ז _~ל ר~~ .
שמחתייוםח~א
 _ך : _רכחגילח

' T T' 

נאיםיבש~

~~חול~~ול
ז . .. ) 2ניש~איחם

 _מורפורנורחלו"ד,רגאיירחדשראש

הסחו),(העיכמ_ I:1ננונסגיסומ,ס I:1 1:111:1עונסד.ירוסימווור I:1גיכר ) 2

--.X:ייc~ ... --

XLVII. 

(a. 5627 - 1867.) 

 ) 1עכורעמקחוי

ק."לפככוראותישמוכימאומהועשיתילאפה·וגם

:ע.ר~לח~רנ?כור ק~.ע.חוי
 ?~~זךזpנכ:םlכ~~.רגי ח;~ע..ר

~ל fז:זצלר:רגזטובמ~היליטוב
 I ם:fזr:ז~~צ~רדתךר f ת~~~

 .כקי pמ,כנסיוחרגנוחיוומגיכרוח I:1 מ,(/ו((ן:;קנוחפסיי"יר ) 1
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~זקהי~ה~רחוק:כזעוום~?עות
 .ח~~.~;'יזכז~עט~חוד ·י.rר~~
פה,יאעעיניאשא,נשרכגפי

 !ח~~זrים-'זtו:ל~ז'ות ש~~~

י'ף' rlJו;ךל~כו ~פ~מח !rזשrזק
 ,!.ני ?iתו ח~~:כזjר~תזד-יס~קום

יף 1jiמ fע..רנוקנותרר~חות

 ! !.ני;':ו.ה~יה.זי~מח-זfזוק~'

. Grido dell' anima 
Ol'e OSCUl'a וe di do ווOh mesta va 

? in qlla)ldo i ceppi tuoi mi gl'a, 'el'anno <'} 

, estl'emo danno ויio ןio e mOI'il', meg וleg vו

. Clle i tl'isti dl nlenal'e in tua sozzw'a 

vel'de pial1 de] lJal'adiso וf)a ]111lgi i 
; altato io miro ךL)i vaglli etel'Jli fiol' sD 

l{atto d' aCjllila i , 'an)li, il gual'do giro 
. tel'a ill fi'O)lte, ]a l1el so] l' affiso וa ~ 

, Oh di (IUe' 'cal]i splendida bellezza 
; ve la iibel'tade etel')la impel'a ט

dell ' all1'a pUl'issima e ieggiel'a ~ 

? e doicezza ו. Clli P1I0 dil' l' i)leJl·abi 

VittOl'io Castiglioni, '!')'ieste 5640, 
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XLVIII. 

(a. 5628 - 1868.) 

בנימוסומוכתרלוצאטויצחקריכבודהרופאההכםמעלהאלזכרוןמכר,ב
רקאזכירלאכידרכיו.קעותאלההז .בעבןרילושהיההטורהעלכמררכי,

נם ח~~כיעדשמאליבאעבעהליתי .הראשןןד,יהזהנרגירים.שלשהשנים
מיוהשקני .שלישיתקדחר.ליהיהעוד .הרעהרנתהנזרהנזרןלוליהזחע
ציפים,נפר,,כמתיקיםדבריםושארקדהליונר,ןננרווקרהאחרוןוזהמרים.

 ) 1ואומר:ואען

נורא~ל~לזpאות-r.זזז;י א~~
ברהאר~כהליעלתהכי
 ,~נ.~~ז~ וי~;" ש~~י~ Tז~ר~ל
f נ.~י#נ??רז:דפורו~~ים~ •. 

 ) 2מתרתכשחיטהיתרהאצבע

גוב~תהייח~ינזרה~כלי·.י
 ....... ד··- ד··; .:

רת !kנו,:;יותזpרי;י;הה fעור

 .תר!?~ת Ij~ירם hר::זסקר

 ם:~ ,!3 ~יוםייום?סו~ח'~רים
 ם:רr~~~~ז;ויר~זויr:ויק.ןז;וי
 ם:~~~~ל~ררו~י, r~fזר

כפים,בנשיאתלבביירע
 • T--.;. •ז: .-.ז

יו~:ם ) R~-?קדהדרו~י,~וכי
 • T • •••••ז T : • :ממיםמאשלירויחהוציא

 .מורפורנורחלשכקלותקלהנריה

כיוח. fI:Iו lI ,וכוסק~וכס~יסיחחכויד I:Iחקועחדיעסכוויגככ l:lrייס ) 1

 I:Iגפוממנגעוי r~גמו~סמןטכווחיגוגחtי J ;וי I:Iט qעויכוגי Pכו I:Iיחימנכע ) 2

I:I יt"~כו~tיקנ י. 
 .יb tיפוןיונ ) 3

7 
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,IL. 

, (a. 5630 - 1870,.) 

כ'ה
היאקינה

והיעניהמכוכדהאלקים Jאדונלקחמתיםלההייר.סיכ(לישראלןן~_כטלכשנר.
אשכנזימרדכיר IIכסהרא IIיעטריאסטיפהד Iאב;הספירסםהדרשוראשנוע~ךת

 . ) 1 :ייאמרהקדשאלבכאיקוליונשסעזיל

לי:כ~ז:זז t1י f:iנשד
ין,זכיל,~~רכ ח~pז~ rלכ

 ~,ם vל~רנחרוויל~גי
ם vי W ~~ ,ק~ f ~~י

~ t1 רא~יי~ל~~אצ:ויז
כל-כפשי Z~ף Zצטורח

 • :-:ז •-

ראש םי~~?-~~ררר'ט,ט~~ם
 :~r:ז~ר.ררשי~י.~ 'ר:;נ

2 
( 

הקחל .קיל

~רר~חכךכ~ t1 ת.ע.~

 ;~ר.עח~ידחץי;~רח 1~י
~ו;ז~סכ~זאתנ.rי:רי

~כרז.ייכ~:ע.םשר~כח~א~י

תרססנהברגליסלחתק~לראיייתאינ!יאםד,שזפיתאליאדינילפנילחביאפניהעזתי
 ) 3אם!.ביתייכנייכלאדיביאתיברריחי .

 .ותזלעהרמהשכקטנותהקטנה

1 ( [i מיר[it-'. ינוP סכרימ. '.טיקני
~ l כ[i רמנויס[i ומרניסנור-דרירfיגיכמ!:יכנונינ!:י;גדמיממנורדגי[i דרסנר[j ימנורי

 • pורי f[iומיכינויינורכויי :: i]בכ Pגנוולנכונוטוב
קי(מtי.ממ!:ינומרכמינזו!:י i] .ננוי .ידבכמיבמ ) 3

r>-«!rv~~ 
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L. 
(a. 5630 - ' 1870~) 

 ) 1אחרוןשיר

 T-: .:- 'חל~שהי'רעrויאיי

אכ~שחמ~תי
• T -: T \ 

V זK ~זגידב:
םשג!י"בlלאירה
 .י~ר~~ל-~ש~ב

 i~ח Cו:ך'~~~ '-פךt!ז< Iתז.C~כר

 ,ח~~ע.~יא,קר-ב iקר-זפב-!לאורפ~
אשא,~םי-אליו-ביתיככיועל
ל~ע.רגי'·~ר~ח: fT _::'יקולי~~זגע~לא

:~lקשע,כילי חכ~
 '~~אורח r~ם~גא

 :~זק:ךת i~~יאגי
~tךלגכיף:#דך ,- ף~!-בת $tחר~י~ח

אכ~"ר.

 •••••אלהי

יכליסכtו, t:Iכלוכיס t:Iכמנtויומtוכמכסחסרכלרפורנוכרחכסמנסכלמנכירסוחזס ) 1

וחחךכגחנtו וt·וtכחחן"חכ:יי"מיכחחחר 'כנורככמוכחסכtוחוכי ;כלוחtוכפניחחלים

 'ני!רחמייtוס ', tI'iוכרון rנעכ· I!iכלסו~יונימכפוככימוממכמוחפסיי:יוח:יסיר . I!ככמ~

נימ,ייחריוכלסוכונניrוופו tPוכרומ,ז'ומכקחכקוכככנסניסנמכקיסוטוריוכלרוכבכ

:יכרומ, ' rכנכניכונסכפונ

-~-o--
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,ערגילכ~ר~גר~יל~~ררצוגיל~לאלקוגי~rזל,ה

לכפרעונילהפריגונילמלארצוניאחלהלקוני

יגוני 'לחפרעונילכפר" _לקוניאחלחרצונילמלא

להפריגונילכפרעוניאחלהלקונילמלארצוני

למלארצונילקוניאחלהעונילכפריגונילחפר

רצוניימלאאחלחיקונילכפרעונילהפרינוני

אחלהלקונילמלארצונייגונילהפרעונייכפר

יקוני.אחלהרצוניימיאלחפר ,ינוב"לכפרעוני

~,~ליל?צוול~~.ליל·מחלל~ליל fר~לל .. ~~#לילח~לל 9 ד ... :

כצולליילילמחללכאלילנחללכחלילמחוללכגליל

כאלילמחלליילילנצולל.כגלילמחולל--כחלילנחלל

מחללכאלילכצולליילילמחוללכגליל'נחללכחליל

כחלילנחללכגלילמחולליילילכצוללכאלילמחלל

נחללכחלילמחוללכגלילכצולליילילמחללכאליל

מחוללכגלילנחללכחלילכאלילמחלליילילכצולל

כגליל.מחולל .כזרלילנחללמחללכאלילכצוללייליל

~ 



· 
רחלעוגב

שניחלק

שוניםוםכתכרםאגרותאםפת

מרתםאת

מורפורנורחל

זפר"אסזפימילירי

יח.בייתכב ,אצםנאוטרכ

~~ 





1. * 

). 1849 -5609 . a ( 

החלחדומיחולוותכונחכחכמהחמעלותנרםאל

 ) Iיצ"ו.שטערןמענדלר IIנם

 ' l!שר'רוריכזירעלש'רעתילפיאסנםלקרס,אשהדרן Jא'כיאסת

כשטןושסיכשלוסישאל ) 2 'ראנרענבערסאירר l!כסובסידי,כתכלראותשחפצת

כיעלחז,ותשואותשלוסיסנאנרתפניןלשחרויצאתיתודות,עכר!ךי iכעל

כייפחרת.פחראכלאושר,;קנותיושרסליציסשיררים Jכיםיכיככערנשאתני

יתשירהלי,נשיסדרןכיכרכריססש Jאיכי:ראיתןיסיםכלכסצולהתשליכני
ר,נניא.שסיאלאלכשאיל;הכיאאיז

(הליכיתסחרשנרפסכספראיתהיזtראית'ע l!ל,אכח'רהכירינסצאר,והנה

 Jכחשכיאכלפייז,חשבונהכיכעכורהלכנהעלפרשיהככרכישםיכתיכקרם)

כראהדעתיענייתילפיר,חשכונית,כשארלעסיריכלולאיכרעה,עליהחשכי
הסינים,שלשתעםהנאגרתכערכה'אני,אףדעיאחיהאםכגlיניןירעלאכ'

לחתיסת Jלזכרייתהי , jיתרוכיאי!כיאף.הפתרי!נאקכלסשונים.יריחכשעס
ר,ככיכיכגירן'הדףתסילאלאשיה,ולפחשואשתחיהאקידיכי,·עככדיכיישירי

יאםןייאלקעזרןפילעיזריןישלוםלןישליםרנליןבעפרהסתאבקתשפחתן
כשבה. :"צאז jסהצעיר"כיזtסש.תזריחכקרכאוראסש,"א'ריהככנים

 .פורנומוררחל

1 ( r ('נמק.גוגביכענסו!י י'

ונונונ/יוכמכנוסור" Mכנווג!'כר>ייi:יכקסנrככו,_כנכריסנוככור " r " .פוfיר r י:i 'מ" ) 2
J ~, יפענוQ רכ.כוקוסכוימ"
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11. 

1849.) (a. 5609 

לראנ"ע.חידה

חרבוישלוףעתכבבורברעתויישטחלבועליחרתוחקדתאשרגבר
באישנבוישכלו jבע'ויישקיףסד:וו Jטעואללעלותצפנתיוסודיסודלחקור

ערבוובוישחרוובוישםטבני

ובטסבוכסאועליויישבקם
רבועלי'קוישרוהואהדרכיםאם

בוכלוידרעיובכלוידיוכצורתו
טבואובאילךלאטורבלירך

רחבוכז::וארכו iוככגבופניוםוד

רבואוישישפאותחםיש Jוחישבוישישים

קרבו,עליראישובדילפניואצלה

וחציוחםטבניפחציתואישרהזפי

ופעםכעבד,פלכוידיינישקפםע
עליבעפדויראוחובצלויוישבי

וצורהפראהיםהחבריוביזאי!

בל,ואולםייבעולאכפעישיוגבור
בכתסיסלחלאאךcכזישםו Jחישבו

פספרעליישישםיפעפטתוחהבבו
ישיבלוסיבוחידתייישופפפישכיל

ח,"כ

 •ז"ל'ע~לראנהחידהפתרון

ברההיאאסנםכלבנהיפהו,יאהחידחישואתליכסדוטה
בעטודהנראהדיוטאחירבאו,א'באישנבו)ישכלכעיז(וישקיףה"כחט

וסחרחרס :החדישלישכתביוצר jנעיילביתהאישנבבעדהישסישי
ישס)(פבניחפ"החס)(פבנינטצאו]אחד Jבחלובריאתםבתחלת

בצהריםכסאו)עלי(ויישבוערביתישחריתפלכו)ידי(ינשקישיי Qיש
ידעתילאובו)על,קוישר(והואחוטויברוביפחדונצלו)(יוישבי
 :חדוטוראישלישבתביוצר jעייהלבנה,עלנואם ) 1לקישתווטזואול,
כיוידרע'יבכל(וידיוכלם'ו]פיח,וכילישעתוונתטעפהסהריסר
ישכפו:ודעו'פרקהישפיםכוכביג.יפאסרהבריתבםמרכתיבבי)

להםנצוךחואכךהשסישאלנצרכיםלכתכוכביהיששהישכל
סתוחו,(גבו ) Febo 2~:פהז)י'םישטו J<חישבי~cכקבל,פהבצד

גרכו P 'נרוכור rככומ:יגכונIכ:יכוfוכורנבכ rיר(נו pכיfוכור:יגיגרIכגרעננרוכח"ר ) 1

('I חרוP r כמסכומיסIיסכנi:וi:וסווfכפיככוp נו~כי)כr מסביסכ:יסכוסמחויסוכועכררמ

גריין!(כגיס I')Iכקו:iור Pנו P:י~ככוימiוביןכIכורו:iגIככורמניסס I')ככווריס frוrועככ I')כ

רן. Dכסס

כוכנ, I')עס " r "פ. I')עוכ • p.חר"כירIככרעננרכנו"רגיIככור Ir')נס ) 2
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סעליתשייםעילהששיםפעסיםששששים)סספרעליששפעסים
סספרהיאיהיידש IIשסאיתייתד,זם IIששייעידיוםבכלרץשחרא

ששלשעיתסחרהחדש)לשבת(ירצרהלבבחעלהרא[ואםקrפז
וששסאותחסש(וחשבוזדקים]ששיםהיאוהשעהלהתאששתארר
פיוושבסרףעזראבזשחרבראיתיכיסקדםיוביםזכותירברא)

בעזרתנעלםכלכפירושנשלםוחסונר :הלשוזבזחכתבהתרוח
גארלהעסראליצרהעוברחסדוורבלשוברהרדרתרררבעולםאי

איפיםעםישובארתתשעשעשועיםתעודתהיורעים Jלחשבווישרעה
נחלקכןאחו 4900X 12 = 58800לחרשיםנחשובכןאםארבעח,

יזינכונייכןאחו 4900 : 19 = 257חיבבהסחזורשהםrפ lIי,
257- 179 ד~:סחזוווטככלובערבררתזישהםובעובים X עלרנוסיף 7
ובאההעורףם;חיהיהכזאם 58800 + 1805 = 60605הובסונר

נעשיתשהחידהסחנובנעראינרושחצהשביםח'שהםחדשיםוחובשה

עתידשיגל)כירם(וחידתיוובחצהוטביופשסנההתרוהפיורשקורם
יעשרהווסזהגריאצלהחוסוובוובסנותקהחסהיהוציאה IIחקב

וסהאיפיקי,לשוזשירעואונשולווסייוררחוב Sole(אציח)
הלכנהעלהיאראםקובו)עיי(ואשריעשולוסוזבדי iלשררנקופ
עזיס.שעיוחרשואשלקובויוסוז

111. 

(a. 5609 - 1849). 

ארוניסאתבילוואגותואנדעגגעווייכסבאהאלהוהאסתהדבויםאזווי

ובנפלאותכגרולרתתלךשלאפביךלה I'1אאבלסתיםלהחיותבשסיס-סיביבתוכה:י
עצסחעלחחסיוהיכיוכסח,כסהססניגרילהיאיובופנחס Iושיחובורתרכיסובבי,
אכנחירעתילאכיחפאתיאתנאשאובם ' (Iבםאתלחצילניריכס jשא'סח

 iולכהזח,העםאלאדבואחותובלשר!שפהנלעביאםכיובעלתך,ורםלםי
שפהעסיםאלאה!בךאזכיהתקייםערברבויאותךעודסחפריחיריקצרחקצור
אכ"יר. ',ראתרjוההארץוסלאר,ברירה
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IV. 

(a. 5610 - 1850). 

 .הינ

 .ו"ה~,לי Lשר·כמ"רכונותיותכחכמהיהמעלותגרםאלפארוכח
התר'".סייז "זפריאסזפי

סכירכיםןיכלםישלסיסיריעיישויסיס,אנותלימלכתוכעופיאסנעלא,
כרכרייה!יכיעההישיאאריתעלהרכריס,כקיציו jהראישיססישפופי,יצאתייהכה
~~ל,סית:וחל,?סיתן"סיהישיאכהזיכאלכדאחרינות ,שיופותנכלכירחל

להכיחי,לעככו,לישלחיכידייהרישיתחפג!ישלנניסהאדיבייעישה Jילכ ."אפחד
כעיני.ופוכיהיהישיעישהיסה . jכאחרי , jכראישי

נכיויל jכיש'סהריישכתכבישיריסיצחק'ככיככיעיינתיימיסישלישהיזה
בריתיתאלי Jניתהכביפתרינסליישינידמי(יכלתחתיהםכתנ jסופעור"ר,כמך

קרצרכפיחלש Jפתריעסישליסלילהחוירהכאיםבתיןנאה;ףחליהכהישלדם)
הישרישים.יסבלולכידי jא'כיצרכיכלמכיישלישאיניניסלככיסראלאיאיני ,דעתי

ם,יכקוצתבטחיאלהישסיםכפיןימריש
ח,יסישכחבל,כיי'דהתאחוישלאכרי

לן,ימצייסיצאישאתהעדעישר,
כעדן,דלתיךיסנירכחדרךכאעסילך

יערנ,ישתיעליר,יתילישחיקל,ר,יאכסדיסה
אייש,,ראיתילצליכככייישהיאחישכתי

ישתיל !'ע jסלישיסופעייסנצרהיאזהיסיד
צויכהיאינהנופסאהיהיאכסתרהיהיאהידיעה

 !סיטהסינריקת,

יאםי ,יאדיככעיני, jח,יסצאידכרייאיל· , jיידעתלאת'אחריכןישיופיתיישתיי
סדא-בההרמיופעלא,יסציכליףאהיכלל,ראייה'יסי'ייזרןגי,ייסחרלחליסלא

ריםיכצתכופחיאלעיףכנישר
ריםיכצכיילדהיתאחו

כציריםכימיאנידסנדיכל
כציריסדלתיךאת jותק

ישתיל,רכלךיהיאסככנד
ל,יישתכייישלךערכאסו

ישתיל, jסישחיופהוה Jייי
ישתי-ל·תאסרלאישהלסהי

סדנר,

חידח,ר Jפתרייך 1כע',י.שראםיריעני,ר ,ה'כריךעתך,.יאתה

ישליס.לךאישר,יכלישליםיכיתךזקליסיאהה
עי"לראב

פוי.פררגו.לחידיוכשחתך
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ביה

V; 

(a. 5610 - 1850.) 

 'דודי;בןרורשמואלבמ"ר;יד:די,קרו?י

קרבזלפניךלד,קדיביעץינדיביתנדיכידעלאליךיחוחחסמרככיאיחיה
הצעידהכתכחכהנדילכקיליקראיטףינשיםאנשיםהעםאתהקרכ ) 1פסח

אתיכרךילאהרחלרבקחשרחייעקביצחקאברהםאכיזייני.,ז-כרךמי , jחצא , iמ
שמחיםהמזכח,נכיעלמסחיםלהקריבלה ':1י~"חיה'יני!וכהישראלעדתק~לכל

גולכמליםתהינרכתיוהיבשכר I~מזכי?ניכמהרהמקדשניכית Jכנניםיישש
 .היקרח,מ~פחתךיכל

 •מורפורנןרחלשפחחן
ו, 'II.התראדרה Hכ

1 ( r יtכירפ,:זסירP )כ:זסיריסכיP !:ז ,ר:P c-r )יוכX • 
.r':·· 

VI. 

(a. 561'0 - 1850) . 

 .ל'לישראכטיילשבט ,"טה'ב

עלנאינמהז",ילערר,מכשר,ננרסירישליםלתימזאנרתשכתניתיאיעל
ימתאםלםנייI;ננה-ררךמלאכישילחהנניאתזמנשרילירישליםמנשדרנל,םיהר,ר

ואינ;קיציזסחש:;ןאינניאאני,איאמלךאנילאמרמתנשאאיניהאישזה, Iיבי·
ישיעתיקרונהכיאמרי!קעיחיבםנאילה,קרובהכיאומר,אלאתידתנינברדירש
הטימאהתישמשלמראמרייעררהיערינשיכהלכי-התשיכהעלרימוחיהיאיכיא,
צריכיסאנייאיזקרםארץקרמההלכיהםכיכןאיניוהקטירה,מננייהיא

 ..איתןתייעלילחקיר
ןונרק Iהפרקחקישיורך' ב"~'מאם.רר jתקנ'ישפתכיייזה:נרפס,הכריתיכסםר ,

נ"אי,.יככרלהעתיקם·יריקצרהאפליציק, 1אמתפריי,ד'יכיליר,ענ;(ימוה,.כתכ '~ם1;
כקרם,יסיניחרשאמז,יציליחשיעשהרציויהיבאילה,סימני
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VII. "* 

(a. 5613 . - 1853). 
בע'ה.

ונגחחחצלחחבובבראי~נועטרתדורנותפארתאל

יצ"ו. iשזפערמענדלכמ"רלברכחעליויאירוכאור

היקר ·ם:ר.בךאלאסר.רברילהשיבנאתיעתה
 :ישיבונישעפי iלכסו.ריייםירער.'לאנר.י Pזנאהנה

יבינוהערהכל iככיצירה,לךהכיניהס,ויאצללכיר,ילשעודלךםה
לגדול Jססרבי jשא'ולפיאלהים,לפנילנאוםעשיםםצותעםהם,לשאת ,להם
םהעלותואסנעלאהשיר,חוראליויעיראנחותי,ויסירעל·,חםדווסיףיה'אם

בעלישעושים ,הבושתלהסירתחבושת,אסצאאוליברצוני,כאשרלה'עולה
כילערר,ליזהתהיהלכךאזכהלאואםחקבלה,לאנשיאיפווהפילוסההניוז

קלהרעתולייאסרו·יאםיהחסה,האףספניינרתיכיתד"יבפתחאלקרבתילא
 ,ידרכ·צל·חהיואםנצחתם,אשהוהשיבםענשןפ,סלקבלקטנתיקטנד"נסלה
קנציםיאשובזההנה,עדראיתיולאז"יכוכבהכינותי.אשרדתייצזאתהנה

שפחתווכנפשכחפצוביתובניכלואתארוניאתירנךהסברךוהילסל·ז
 .מורפורנורחלתיבקטנש 'הקטנה

קי"לפסצותיהג"ותריהתורהחוסשיבשנתכסלודי

"* VIII 

.) 1853 -5613 . a ( 

 ) lפארגעםחננאלר"כמוסדער,כסהלאחננואשרחז,חכםפידבריאל

 .אלולהכירךזכיתיאלשלפייתאריםבתשבחותהריבתילאיחיה.לעד
אור.יור.ויופילשונךסצחותאסנםבכבידם,אזלזלולאאדםשוםלאחניף

אר.ה.סשהבתורתסהירסופרכינכרסכתבך

 Jהענבבעל-והעליתניכבדתניובווספניניםספזהיקרסכתבךענייהבאםש
 Jבי .לשירבאתכי ,אתסי :tבדברקןלואשסעפניעליאפילהשירריחיתשאני
תשחיסעפרקול"סארץכאןבעתהנםלכרוח,נחכאתיאבלפאתילא ?הכוכבים

כימככמכIויי"נ/(וגרז b «י'ס DPווגוריכגו Pרגגו Qפגוכיrוגיי I tiיר jמכ:Iוכ 'מ" ) 1
 ...גIוייi:וגכוי"גי tiוק"כג"rורו ב(/ו:iמי
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בתשובהחזות;אמוותיןצופיםומבופתדומיה,באלמתיגוזזיהלפביבוחיאמרתי,
ותזכהידיןמעשהכלאתויבוןטובכל·ישלחהטוביהיהבעימים.דבויןאל

יאסה, IIתבצבלוצאטיבויןבתמורפורנורחלשפחתןוננפשכחפצןלהצליח
 ) 2פופות.לןאכתובגעיניןיועלא

עצסביבשמוויאסמצותיהיתרי"נתירהחומשיחישבתתמוזח l/וטויאסטיפה

בינלתני jשאיבעשהמצותלנויקיסה IIהקבביכלתנישהזתעשהלאמצותסשסייה
 .'הנאסאוחמנורחס

ז:י.פר Pח XVIII .יי tI:יי:ייfכ ) 2

.* . IX 

). 1853 -5613 . a ( 

יחיח!כרוךשטעוזמענדלכמ"רחכמחכיעלחוקםכראל

המזהיריסכיכביםשניליבשלוחשגמיתביחסדןעל jחתשואיתאשא
הזכפורש"יבבותלחובתהראשוניםהבתוביםועיבשמחה,אותםוקבלתיכשמש
כברכיאףעסו.לכלבאנגדהאשיםלה'וברויקונה.מצאתייאאשבנז Jבלשו
שישמהאסונה)דרןכי(סאסרד IIתקבבוויזהכרפסהבריתסםרבעלהחסיר·כתב

 • jקטעוףלצפצוף Jאוזיזפויתברןיאלאקוהאחריו?ללקוטל,נשארוסהדי.בו
 •הקרמוניםחכמינירברימתקימיםויו!פייםשבכירואותעיבינוהנהנוהם.ארימקול

יהפןצרוקי.לרעתהעילםשיהפןערכארור iב jא'ז)יייפי(כתיבית··כאמרם
(סנהרריזחכזבים.בתלמיריקטגוריאנאדור iשבריוהגאולה. jסיתיאשולמינות

זהוכל .'וכיכלותעיניהםוהשאר Jסתסעטית"חכוגארור iשכרירחלק)פ'
אחריתתיריולאאמוחוהתורחעליהם.עיהופהקרשרוחאםכילכם. Jבחגיוהשיגו·לא

לבאתהסרתי.וי) II(ליחזקאליד;עליתבוןהשםחנוי"כט iוכסיבות.זולכככם,
לבבם.בתוםתיכי,בחקיאשראתועשיתיבשרלבלכםונתתיסכשרכם Jהאג
ולאהרעתלישקבהםיצדקלאאשרחקיםיהזנירכטח.,לךכתוםהילךכמו
סשחתורתזכרומלאכי,ירעללנוסציה iוכוהפילוסופיא, jסההגיורכרשום
רודאמר iוכומשפזפים,םיחקישראלכלעלבחוובאותותייציאשועבדי
ויושותום .) jלוח'חללאונקלוסתרגוםאתו,תעש"לחת(בבובבקוביחללולבי

פרוסתבטעוהרבונתלהכרצובני.שלאההקכלבספוידבראיזהבמצאואםיצדוני,
לבם j 'ואהסחבאוץאשרבקדישיםמוםבטיל,לאדעתנו.קוצואוהדפים.או
שפםעלויעטהתחיבתיבאישמעבסצחו.זוחהשהצרעתמיישואםהשיב.די
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היאחייםסעץבקחירע.פיבהדעתעץאחרלתורלביי'כהאחרים.יפסאילא
בהיהאסיביהס'ךיהישפפירבריבאבשסעיעולם.יהיבחיבאכלכה 'סילפחויק
·פסבםבעיביי;פילאאלהרברייא!פיד,צל,חי,בבביאייד,אסינייתאסביאלקיכס

בספדייכתבביבתי 1בתכשייישכיזכית-לנףשידיבביסילכיייברךי'ה • jהעיןס
 • jרציהיי Jכ Jאספיכיםחייס

תךי'כ.אלוללחדשיב ,'כiסא'~פ1
 •מורפורנורחלשבכוטנותהקטנה

X. 

.) 1853 -5613 . a ( 

אפ~לותורחלדבריחחומדחמודותלאישושלוםביר wמלראשברכות

 .~צ"ופורגעסחננאלכמ"רשבכריותמקטנח

לאד,'קרהאנרתךכיע'ךייסציתישסירשהתסהסהתיפיעלאףrישתי
ביאשיסהזכסיבי,רח'ישסהאחרתלאשהיד,יתההלכהכי-,אתסי'עדלידי-באה
רףלהיסג(בססכתשראיתישכזכלל;כךראיוהיאיביינברביחםץ-הפיביכואס
יאגיסהשסייהי. jוסג" jהויי jיהירנשיתרתי.לנשי,יד,ירותאיאהלאב)יע'ייד

לךכי Jכלעשות Jככוילאכעביריכביוךיתליתככדתב'כאסויתיךכיוחייIכ;ר
השירבסשקלולשקיללעסודיכ'תייאצואריעלפל iהסעי'יי'ככר bי ~ס; tל 'יבאה
הנה,ואחת ,הנהאחתד,דבריםאחריחפשכחכיראיזעיביסאיר 'נחישייעיר

ב'דךהייחפץסשסעתךא'הסריסכלעםחייסכספרייכתכךסצייזהי 'יברכך
יצלח.

 .ג'י',תראלו'א"יפי:ויאספי
 •מורפורנורחל

 ~'"""~---יי
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* . XI 

). 1804 ; -5614 · . a ( 

 ,'ה,גכורותימללמי

בן:וליבית-ים·סישגיחיהיייקריהחובית 1'בהבסיתהכינן'פסאף 1ג~'דםייםיערב
ב~ביתיגישפכיישעעל,וית ,ע~ל~'להתיוקסה ,··סישכפנדי _סכיסוםהםאםנ·.·.ה~היד,ם

 .איהיהםיכל··הםתפ~ן.ןופ,בגית ,~ס 3ליהיצ!ןכי·פr:זיםרישעיםיעלי,יואייאיהים'י qחני
חגם,כלירגעוכסע!ם

ספניך,סישנאיך "י'ניסיאייביך .ןיפיצו ',ךקוסה

סופה,אגדותהת'ח Iישטריאספיפהזה~היה

*. XII 

). 1854 '-5614 ' . a ( 

היקרהתו Mומשפדודרבןדודשמואליר~נמהמח fבנדא~ם,לכיות mל
מחוו,'יבוכירושליםיחיו-לעריי l/ה

ערלהוסוף 'יואתייכ'יעל ' Mל 'אםאליךי'לכתובאם '~הנכהבעסקבעבר~
יעל ;ואגרתייחפצז\~כייצ"ד'י"כר,ז-סרדבי !קרדבנו-סיפיי " iI)1שס-איוב,יברעייעצרן

 .הנעים 'הנחורכי "נחוכתן,-זאתותהילסעדךי-ספר'בסב;לתיבאתי"נהאסות iכ
 'ו'אב 'כזלא ) 1וכזבישםאחריווהביחהארז.כלכרוךיספתןיייעל-כככיךיבובפר

 .זה 'נאסרייחיאאחיי,את Iהליש'האחדכניןעלסצטעוהיאכי ) 2עסביוכהח!ויעים
יאחיןייצאיסכיל-אםדע,יויסיככבלכלואישביrפד'עליויגוווןעודוחצי. oשב;ד

י'הסלךודידישם,להגלדתןהוצרב;רעתיביוועל-איה. bוכילארעליסוצאותבל-;נ:קצה
ה'יצדיקלןסדיעו,גיאפוה,יאלאדםיבידרחסין-רביםכיהיבדינאבפוהאסו
אחד,דכולפניךליסוחוישבי Iחיכווזהיעת~א~חובעישין.בכוהםיי'יררכיןיבכל
אחוה Iלכהטדבית,וגסלגוביעוברי,חסרעישתואתהאהכתיךעולםאהבתכיעל

 :י"יי'רtגגrו 3י'tיגפטכ tllrגרי/ככןו,יוtיכ bגס tDי tbיויtיכfו ) 1
וtיtגייסtיכ(כןכנניכין D bכ(גfומ"גtגו p) b~טיננוגנטיין!בגן Dכ tbגנrו'גכ(tיויייי ) 2

מפtג'.כגוfוrנו Dויtגכ
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כיבעיבי.ישררלאההםהרכריםכיבררשתתררהספריהשיבתיכלאםפניך
ובאטרהחכטה.רירלהםקראולחבםילאעכרי.ובטשהכה'ייאטיבינאטרככר

רתכאיוהועירסםק.שיםנשארשלאפווכאפעטים,עש~והארתינסייר
כטספךוי • jכשטרתת.והארתיכצררתרלרבכרת.לאיפיםסיררטוסרררתתטצאאנישית
ירחרקישטיע.יכריה Jהאיז Jיאיירכריכילהפה Jאיכיער • jכטעסיה . jכבקיררת
עירלחקררריררישררכריירההאסתכיהאנושיישקךהאלקיהאסת jב'המקום
 Jאתחברכוהצורך.בלירפואותהשותהאויםבריאכסו ,יועיל.ולאיויקהוואי

 •טראשיתואיובאחריתאתשכרךכמואותךויוכךשכותךאתכישישחיאל
רבריאסיארער,כטכתביךבא(ככרבי •לךיוסיפו ,רשלוםייס I'Iושנותיטיסראורך
כעיניך)' jחוסצא

~.,.__ 

XIII, 

(a. 5615 - 1855). 
ה."נ

רורשמואלנמ"ררטונ. iננתמידויהיהיחיהטונ.ושפערנשיום
 :אני"רה"יניתונניונלוידידיקרונידודינן

רפופיטראהנחטרסםרעםהיקרטכתכךהניעניהשנהראששישניירס
ובשאתעיביעלעכרתכייכראותשסחתי iכעלאשר ) 1ככבור jהנירלילהשכ
יהורותתשכהלאב,וכשתכתפניךאחלה iלבסטני,הפובכנעתולאאותו
החלושה.רעתיאטנםטעשהו.לשבחועלישנטלניחסרועלר'ייצהטהברלהרב

לאכשכור,ארץתניעניעארץהתסופטהטוטראסעוכרת.לעולםהארץכי
אחתשאלהרעורככנפיה.וטרפאצרקהשטש'זtסייראילכםוזרחהיהרושנאסר
 .יותרזהכיפייי'כוכביאורצאיאסעניילהורתוכלאסטעטך.שואלתאביקפנה
ייואיזאנרתשוס Jשפערכט"רסחרכ 'קבלתיולאתבתי.כשלאתט;טהסשבה
טסבר,יריעה

לעטוריכלתיילאסורךהסתרתכיכרניאלעתהחכם .יהברוךעתהראתה
פעטיסאלף .ככםעל,כםוסףיאכותיכסאלהיוהי ,תיבותראשישלחשכרבךעל

אטז:ישראלכלעספוכיםיים I'Iבסםרחתטנויולכס.רכרכאשראתכםברךיר

ל,יזנרנהדתךוודנרוך.כתרחלחקטנהשטחתן .
 .ח.ייתרשגתתשרילחדשחיאסטייtסרפח

הארץ.ותנלהשטיםישטחר
5 561 

1 ( p יפרtכקכגגורוןכי"fיגוככ 'וtסיריti י"ק.ר"כtנכ
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. XIV , 

.) 1855 '--,-5615 . a ( 

ניתךנניכלעםאותךינרךה'דודינודודשזבוארכמ"רורעיאחי
ידיך.מעשהנכלנרכהוישלח

ר"לכסלישלחיבעיניךחזיונצאאםהשיר.זהיאכתיככקילויישסעתהנה
ריהסישככידקבלתינישכחים,'ה'זיכיישארלאיאםכי'יך,תיהרישי"יצישופערז
לך.עייג,לדישכדיכשףאת/סייאלו:דיכתיס,ךוהודיעניופ"'כככ ) 1אישכנזי

כתיכל,לכתיכלאאכלכיתיכצרכי:לעסיק,עתהכחיאזככחית"ל
לך.יוסיפיוישליםחי-םישניתיסיםיאודודכריאקצרילכ/עיניס,

 .מורפורגורחלדתךרדבתשםחתי

י.ט pטרימיוכ b 'fגכ t:.b,כמקכווכ:יגכוו:יריר:יכו:יירופר P:י ) 1

·-<:>-11g. י!J:.~ .. ,י'>-" 

. XV 

.) 1856 -5616 • 3. (' 

 ,י.צ"ו.יהכחזיוסףר"כמונעלהיקרחשלםחחכםאל

ואיזקילזיראוקררא'.קילסעלתךריםסאתישקכלתייסיםחרשזהעבר
 , jיכנ'ויסהחיקני/,סקנהיסת/,סשאאחונוופיםרוכםהזאתבעיוכינהוע

יככילהשיכלתילאעיויסיושביסזזוסענדללחכםבםלהשיב.אחותיולואת
רילעס .כחביאיז'וככיתייושנתואני ..סגולהיחיריאםכיהחכסהאליםנולא
 .עריונ V!ו'עזרניאישרה' 'אתילכרךופוכה ,!,החזיקאלךבz:דסיואביהסישסרעל

 'כאונס,ולא jנרבlוופפריישיקבוסשבירלראשברכותחרי Kואישאירוישיבה ,זקנו
 •ויאזיותורהוינדיל

 .ן:;",מ·,.·
החרייר.ופנת

---.» ..... -
8 
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XVI. 

(a. 5618 - 1858). 

 .חיינ

 .) 1·~לום! ,ישנותנםחדשותזכרוגותr;כפרמחכרמעלתרוםאל

כאיבייההיירשיתאהירסזשקילנאאילא,שיתאישרייחזיסלאקדסית
ציתרהאסעסיעיריתעיניסלפקחשלאךיפנלחליתאIכרתי,שח,תסעוכרויקיל tאםר'
 ,ש.איעתהיעוילי,ילאקיייזאלירברים jnלערכישעברי,יהגזריתהצריתיריפיבס
עשברה, ,השנהלפובההזכותניננחסרךיככואותיפניהעזת'כיהפאתיאתנא
יכחוכץכחפ~ךיצל·חךיוה

 •רפורנוומרחלשפחתו
ח.יתרינול·רחליינ

- • tlr.ספרנוחכרובסידבכחיג)ל ) 1 .... ~, .. -
* . XVII 

). 1859 ~-5619 . a ( 

לשםהעבריםילדיכלהמאסףהמשוררים,ראשאלושלוםברכהפעש
אמן.יצלחלעדשטערזמענדלר flנמולתהלה

שגסלתניפיב,ריעלתירח,שנח 'לוכני;בילהקו 'זכיתשלאשניםנ'ענוו
ישקניתו"כבסחנרתוכברתניחננתניועתההכיכניסביזישפחתךאתיתשת
שנתייאנייוכעתרסלרתיבניתכהערשישבתיספניגעירוסבבה iשעבועיבשב
ידעתיולאסירישאיזחל Uשרכס"רריריגזאישלחתייכברפשיס,והל,בררך
יאציביופה ,ירוסכתבקנלתישלאשנת'סזהכיסקצתס,איסלכ,ךילעויהנאם
יכתבנוה',ד ,שלדםדבl'ו"ךזiילדסיידאתה ;בעיניךחזיסצאדא~לי ,שיריסארבעהךזוכנל

ישנתיי IIהעהכפדירםידססחרר"אכיישואלכלעספיניםחייםבסוכרויחתסני
חצות.אחרתישליששעהזהכייכלתי,לאכיאחרתבוכעסהוביעיהשירפ.י"תר

 •מורפורנו ,רחלשחפתך
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; XVlII 

,.) 5621 _ , 1B61 .~( 

~דות.עשרלווכמדות.כחכמהתחלות.דומ~הולוהמעלות.גרםאל.
כ~תאכ~צ"ו ) lהיוירפאליוסףכמהור"ר,הואחלוים.נש~אינש~א

 •אמוו~אד~רתורהלהגדילו~ח~ה~זכהיע"או~רצ~לל~ק"קד~ו

בלניגאאםתרא Jויקכליסעלתוווםילפנבהקויבירעתיעלעלהלאסעולם,
לכתובזפניהעותילכזחסרהכליסכלסלאלהחוירהוחזושיסצאאכקוקישקיש,

כלכהםשנסצאפסוקיםשלשהעלשחשכתימה > jוכנמלכי(מאז,ולמ-לאכי
IIM ואתחנזפ'אכלו.ילפשיאמופנולקטוהיצוהאשרהרכווהכשלח:פ'ודם.כ: 

נאם-היחכו-לילכז :'גצפניהגוי.מקרכ,נוילןלקחתלכאאלקים,יהגסהאו,
אתייצאוהאלקים.הנסד,או ,ו."מגצפאות"ותגםישוכוהלער.קומיליום

ככל~ל:ת ',דצוהאשוהרכווה :מלח:כהיריעללארץישואלוהכנסתמצוים
חסומלחחנוכיזאסויזרכויז Jתוריסלכאסנכסילתתצוהכורש • j~זדרוגסתהיתה
אחריהשאיזגאולהלכאלעתיד~פנ-יהכיו:"מנצפאותיותכהם Jאיאבלוסשח.
לאבפלד,במקום :המשרהלםרבהפווצים,הס'אשדירושליםחוסותכמקוסגלות.
יעקכאאסףאסףגאם-ה,'אסיפסאסףכמק,וםקמתיז:נפלתיכיקוס.תוסיף
ץיוהבףיצמחוסתחתיושסוצסחאיש :ישראלשאריתאקבץקכץכלו·

למדויולאחרכנויאלנויישאלאשלום.לווישםכהניסבבוכתהיאוכשוטה
 .כשלוםעמואתיברוהייתזלעסועווהימלחסה.עור

שבתכססכתכדאיתאופדושא.לכיראתורורקיאינוזלופהדכיגוילסדנו
יכוואלוכניאחלהוככזהוא.רכוהלאפשוטהמהכ"ףרבואמדולאהכונה.וכ'
וכחפץכחפצויהדמהסיז:פחתוכלעםמודיאכיארוניאת

ותולעהרמההשוכחותשוכחת
הקטנה.מוווכונורחל

יס.כאחר~תאשכנהכשנתשכפ

 ::ו:כהננכע~

כיתא:בד,לוידוכאלף Pיוכסהו"דוהענוחחסירידאלויבאויעלווחלרבריאלה
יעיא.ויוצילליי"קקריז

fו Pגעכ ' fגג flilונוריגיגנווi:ירירממגו I1כ tiככעירגו fI1ומפעםכfו י:f i:וi:ירנ ) 1
גוו tiונ :~י" I1ורעייגר tiיווג:ג rI1מ;נועגוימנו!:יענו!:יוייכררמגfומי I1כ,fווו.כק.םי:וררfוtי
 " tlי iI1:יכו t11ינוזכפרגfוi:יסירנוגמ!:יכtי, Dסככעירי
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XIX, 

(a: 5629 - 18'69). 
 .היכ

t:" חואטובמכשרטובולאישעח"קולירושלים,ישראלאלחאלםל
תרכ"ט,כסלויייחו"חי ) 1בלייהורהו"כמ

אתהשישו ,לככםוששוראיתםהזה jלזסענויוהגסנוייק ,שהחינובריך ,
וכ.שללכמוצאת ' jהוכלכעלמכתכךעלששתי •עליהמתאכלים,רכלמשושי

נתיש~ןתאטזיאל jהישתהרכואדםלךיאמר'אםל"חכזידכונאמנוכיתייכוא
למליזקנציאשים iובכיירדת.וזיעולהזיים,מאזנככףהזיכאפת Jתאמאל iיהשת
מורפורנו,ירחלשמחתךיכחפץכחפצךברכךיוחו,צליוה'פה,יעדייכי

אסווםיילק ) 2היiככחוליהוריסכישיסכמה'ויסישנטעשותנתגלודווע
ערי:לוימאקוזיניטר IIלוצאטו ~ I'!:לררחלרנוומורפאנ,"אלק·כם.נה,ר;ה,ורילערי

ז:י,י:יוIכיוניירנ:חכIכ ) 1
ק:י.יכIכפרtיייג P 'כIככ:יי" bפIככסיIכר"גק,IככריEנכגי"סIכנ" ) 2

1"" 

 L :ץ.

.) 186 9 ."-5629 . a ( 
ה.-נ

ר"כמחואצ"קלופועתמיםךלחו,נברלראשברכות
לו,יוסיפוחייםושנותימיםארך ') 1לוצ~טויצחק

וכלילהסחכמלאמהירסופרעט'ככתובסכתבךעלכיש,לריידלאלאיז
ק,ומחנירעל iלכויכדכתוכהאגרתיק"עה.לירושלםשלחתכישמחתיפי.וי

יאםלן. jח jחאות,ר,שירית,והנככתאניפיכותהתאניםאחותימידקבלתיועור
אוה,ריצמחלמישיושמז ,כי,כדעתי~עלהושירחילךאגירכעיניךירעלאי

יברכךיכמנשהכאפריםסיאלק ,ישיסך 'השמש.תחתיחדשכלואין Petl'oletשן
 . " " ' ,ישפחתך ,יווכ

כורפורנו,.שת.א,וצאטולן~נר,נ~,ל,רחו,
 ': ','ט"iזiורכהמזנחכתוחנ

 n כI,,,כבכירכ'יכIכ:ירג I' JכIככככרמיIכמ"וIכז"טון;Iככמק;'f:יסיירבכחכIכ ) 1
 ,Eנ~מחןIככי/(מיחן ""נגrוונ"tייtיבנ"ונובכנו:י,כ i:!יו 'tיtי'.



 11--ד-

.. XXI 

 ·) a. 'i.כ

לע~,תחי,פ'סרתכחסידותשרתיכנשיםרכתי

הררתותסיראסיץבקשרבךנפשיחשקה.פניךלילהקבשזכיתימיוס
אחרהרברתיתקותיבאשובקנאתי "כאהבתךמשתעשע 'ולביעינילנגרצורתך

כרניאלאניאבלמנעוריחופרתיאשרכארץקורתךכצללגירלבאויתנניאלפני
אסורותיריכיליצרועורנס.כדרךלאאסלניסאיכלשלאאריותאבגוב

 , ,) 1אפשריואברזלבחכלי

הינרארמרתהחסירהאלק Ifעהל,רישליםלשלחההתחלתיהאגרתזאת
וח',ב'אחר.בשבועשניהםעלאלשנקראוגרינוואלרשאילהישישאשת

 ,,י:!מי:כוומבוג:יר,בכ:יכוובו" P:יחכ,:יכ!:יכח:ימנרמ:יכגמוכ::וכומכרמגכמ::ווגמ ) 1

l יtבוכבוכ/J :י. 

. .' ----------
XXII. 

(a. ~.) 

כר-רייולחזקפהכלתפלתשימעעודישכיישראר,בניכלרעת jלמע
 . ) 1לנפשי,עשהאשרנסיססעשיאספרה '"ככופח

לבב,ככלה'אודה

הרחקשעתל,וחיהאשתינשאתיאשר"שניתבשנה '?!ר Qביטיכשחייתי
לארברשוסלקנותדייבהיהלאפסחיוםכערבבנשףבניסז'יג',יוסויהי
באלה,נסיתילאיכאדםמבניל,זtאןליכושתכיבויזtתאבלחרוסת,ולאתומצ

 Jובדכראיזחלקנותעמחשאלךססנילבקשמשכנותיאחתבאחחריבשעה.ו
ערחלכתיקיררונרכהנשברובלבחאשח,ושלחתיביתיפתחערוחורתיעשיתי
ואקחלבזרבררגלילפניואראעיניאתפקחוה'לילה,חצותקורםאחתשעה
כטוד~רוהיהסצאתיסחלואותהנרלפנישבאתיעדהואסהירעתיולאאיתו

ק Ifככ::וגוכגמגוכוכוג"ויכקr:גכrיtכומויפר Pורמכייי Jגכמירבוtי r:י:יכובו!:י:י ) 1
 .כקוiiמיממבוסמ:יימ I')ו J:רו rג
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כיקניתיכיכירב.שללכסיצאככירייילבלכישסח Iלכלסיחר.עיכררינר
סירועווניאכללשאולעוכנילאכיהיתהלותאוכיר fהחסריהחג.צרכי

יתנרךכיחיסייורעהואכיהרחסים Iסארםית'אשאללעולם .יהרחנההסלאה
חסרו.לעולםכילכרונרולותנובלאיתועושהרליםעוור

XXIII. 

(a. 1) . 

 .פתגמיא Jדוכר

רהואריזיוכא?רסנאעאלתהיךרסהיכנותאסהרותא Iיסהריאנחנא Iסהורעי
שטריתלכניזושנע Jייעשווכאה Jיאלוב Jיתרשתאכשכארכיעאהכאכתליתאה

סהריהוולנאאסות iוכצאטי.ילכוירכתרחלשסהירותאיכשכתולתאהאי
אשכנוככניקרכאסררילסרריישסעאלכניריזירעת Jלכיראטרי Iר'ובתגסאעל

ריתבארכתאקותא ) 1ללונרוהו,רילטאנ'סנאכרלאינפשכועותכעינאכךוכגיז
תיחכיטראנאטכתראי iריקוטוכתואהלרוא jתהויע'ואתןזרכאיטאףיכעל

וזווילנפשריסתטווז Iקרויכואינשלכלתיטיוזוכזישוילאערריזפתגטא
יקים.שויווחכלהראוכתאםסכנתא

עי.לוצאטוכרוך
ע.רלוצאטודודשמואל

 ,ו)«' q 'געגוג)וע Pטע«ר l)געגוימכ)ו)וגבג,כ«גגומ c(lוכירגיגרוןcוי)וcוגtו ) 1

 .---. ) .. O«>-v:: '~~ז"" ...... ~.<-· .--._
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