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 י"ייי,,
 דא מותו )שנת תס"ג שגת לאחר עד ימים ויאריך ש"ץ בשנת לערך בטנפובה נולו,
 החריף המשורר ואחיו דוד ר' ואביו ומלומדת, כבודה מישפחה היה הוא בדיוק(.:דע
 גדיי עמנואל ר' ויחי השיר. במלאכת וגט וחכמה בתורה להיעיל מוריו היו יעקבר'

 את הוקירו איטליה גאוני וגדולי עלומיו, בימי עוד איטליה יהודי בין לתהלה ונודעונכבד
 בימי ומליץ. משורד נתור שמו גדול ביחוד אך ופומקימ. גתלמוד הרבותידיעותיו
 רבות, צרות השיגוהו כאשר אך ושנינה, התול ושירי עגבים שירי לשיר הרגהעלומיו
 וכגורו עליזים, בשירים עוד השחיק לא אז נפשו, מחמדי כל את ויקח בחסוניו עלהוהסות
 המהבילים 9המקובליסז עם נרתמו אשר הגבורים מיאשי היה הוא נכאים. אך להגותהחל
 אט גי מחודדה, סטירה רק לא מלאים זה בענין ושיריו במרש, צבי' ,שבתי כת ועםבכלל
 במישב . מ או י יהודי עטנואל ר' היה בכלל הצרופה, ולדתו לעמו עזה אהבהגם

 שירים כתבם על בידידיו ויתאנף עזה, אהבה העברית השפה את נם ויאהב המיה,מובן
 יעקב(, ר' אחיו עם יחד מהם )אחדים רבים ספרימ חבר הוא בלה"ק. ולא 5ועייתבלירון
 )ההברח שונים ובמאפפים בספרים ומפורדים מפוזרים ושיריו בכתב-יד, עורם כלם כמעטאך

 את להורות שפתים' .מתק ם' הנכבדים, טספריו אהד את לאור הוציאה נרדמים'"מקיצי

 שוגיס(,- בקובצים המפוגרים משיריו גם וכן בזה, רוגמאות נביא הזה ומהמפר השיר,דרכי
 ניחור אך ההרגשה, ובחום 3רעיונות'הט בשפתם, מאד מצוינים המקצעות, נכלויריו
 ופטירהי התול בשירייצמיין

מכתמים.
 ופצה לטנה ס?פיפון 9הן כימו. שאבר לנבל א..
 סטיבי תלעש סרבורה8" 1 כמלו :סב שת שםנבל
ן פסלו: זלה :הב ן5וןוים

' - -

 רעה. אשה מצבת עלב.ן צ כסלו וערוב ששים,?כי
 כניל(.)הטשק5ן 1, ל מ ' ש שין שי שילו ערדשין

 למששה, לא לטשא, שה3לן-
 קכעיסה: ול לאשתי שסקין מפרו. בראשבנ.
 מותה 78(.רי נשלומטס $ןן ושית(. ויתד שזה ויתד,לשית
 ?9ה* "סי שיסי ושלשק"מ,ן יס"ךחי שליוסי"ירי

1 : רטוב כנן לשושנהדומים
 - תקותוי1

 שולתו. 4



.- 
ן21 והטליצה. השירהאוצר.
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 שדפה. אדם קבר עלד.
 תנועות(.)ח'

 בטה, נקבר שויהידם

~rD
 1 הקשה קורא, קירו,

 מותו 6סר נם כי זהי,
 שושה. ט"יש מתרסקפוב

 הירקליפם'. מעכת  שלה.
 ונ"ת(, ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 צל29ת, בלא בואי עדיעיני, 9יי ודיעית' פסיישיי
 - ס9יז אסרי "קקה 4הגם
 ניזלה יקהו ד9?ה, שערי8ך

---
 בתורתו. מתגאה ביר עלד*

 תנועות(.)ח'

 טשטשה כור תרצה אםדוד,
 נקךא, בעל-תורהזבלם

 ~סר ך נקר "נונעי
 תורש בעל לאבל-תולה

-----

 ~קמדכדבג ומן יק"ק?בע'*
 ותנועה(. ויתד בית ובית, ויתד)ג'ת

 בניבו. סלק שוחק, 99הטאיש
 בו; l'~ee 8ל b?e~, 92קףשת

 מסיק ושה דסק 9יח אםגי
 וקןכו: שרבו ימיז :סי ?ילד,
 לחיקו ?קריב קוצי ששקרשן

 : לחשבו חרמש סיף יעת"ציר,
 קשקו יואב קי עמשאוזכור
 ילבו* סרב שקע ט?רפית

 פתגם.ח.
- ובת)יתד  ב'פ(. 

 הילדותו, עמבוסי 9?עי יקר מישו??ר
 רקעו לאקר לוואיי

 אותוו נעזובי:קמ

 ה"מהרה" חדר פתח עלמ.
 בעיר הקברות שדהשל

מנפובה.
 ונ'ת(. ויתד בית ויתד,)ב"ח

 ר9ש, הוא אשר סגוף, פקרתחם
 ; ח9ר 9ק*ית 6ף 8י ל99יימרבה

  וקל-ואטר ולסד בני זאצא
 שטשי פדי-ת לקשיו פ1בטה

 אות 1 - ההיית* וחנלי האדם בני אוית על ככה חייו ימי שככל יוני טילוסוף זה הירקליטומ,י
 ה'. לפני 8 -. שנעל-, *במלתעיי'ן
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 שונים.שירים
 ן ה*מזל". על תלונה שירא.

)סוניטה(.

 חכיע בצרות שהישל
 חליסע חרר וטובה אם"וזג
 תסע? לא טז מוםששיסף 0Ve1P- שססדה ש*?רגטי

 תקש נ סטירשן ביתדסאם
 יעי"י סשוכ ca % ? סס:ה2טה
 אנס,ג שנקי ?לי סילק לדאי
 סייס "דע לא a~o 03?קדי
 ', הוי( שני הזל, ללואי שידע

 טן?עג שהצל לא שהונילודוא
 לשיס; שרד אילייןן4סרייזי

 -- ן דשי גיכןךתם רשי 08שק
 : n:vo rl~nQtj לער לויתקץז

 פרוס! תקשישילתמשל,8ףלא

 חתוטזה בעם כלוב אלב.
)סוייפה(,

 דוטה' שיי של נן9סץיאת
 יינים, 2יו * שלסישינוף

 וו4ים סיים רימ סך 8ריס
 סשה* גייידיוחוצוסןץ
 רמה, צחות של עי נעץשחות

 שסים, חוטי טמרה,שיתומיף,
 6 סכים פכל 4רכ קולץ5עם

-  

 יסטיקה, שט :9ה ?לףסוץ
 תזלף סוקסה סי שראותי8ך
 שלל, 91רות ישי גם :עלותמן
 סשלץ, 21ה 8סר גנה כלנם

 יילל ים יי לד שטז יא?כ"
 הלילד: -!ה לקץ תם עם:?רד

 סלסלי הש ה' ~ר8ה8?ה
! 

 למתלמרים מזבות עצותנ.
 השיר.במלאכת

 רא"דסף טן סיער - --
 8סריסף ד?8השז

 תף4לה, %ל ולגין בנאו4ף תשער9ן
 -יאל ת 8לססעל"ן
 : ל 8 4 נ ? ןלף4יכ

 מסים שת איץ רקלי, ילאף8ם
------ ישסקרה

 לבן מהרה, וחולף היזר הנך טובות( לי )בהביאך "בפובה' איטר אחרי : ימזלו אומר המשורר1
 ה1זר'מ"4 ומקות קבוע 4למ חמל: מל' לקוחה "המתצה שתביא בצחת ומתמיד קבוע תהי נאאל
 והמשורר תליאז; במחא ומזו:א ה" ,בנק : הקל מאמר או רומז י -- מתפוצצת. שאימה פפיר אנן5

 יר בו הויה לשוא אך כי ואומר טייפ( שנות הון, )בנים, במזל התלוים הקנינים שלחת כל אתשורפ
 ועוגב'. .מניפ פל' ג -- רק, 4 -- זכו;המול
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 טלמ שירי?ט?הל

 'ורב יב לי" סר!ז קל בלמינם
 מגל !ה99ישול
 ססקלקי' @rעדרף,

 :יה:סהי--- ושטקל--או ,4קלסי
 ק יטל - וכדסשי'8

 ס5ל, הוא -ס?של
 שילה,--- סשקיעית כן עלכתרסיסם
 ' סיט לא כשיראם
 שנע שי שסלףשת
 --- יאה ??ד עת לף 3י ירי,יו"ר

 "?4ם שירסף08

 טעם סחורים'שי
 נירא. ול ירוץ לא קם סי גם5ה

 ליגונותסוטירי
 ופת' ביי לד"קנה

 "סרה' יא טורם שת לד שטרקילכן
 נאומים שיריול
 ותרקים, קםאון
 :nQac. שם וצרף שן טסםסיטר
 נמליה אקףים

 הרה, "שהאוסם
 "סרה* לסם קסם שזלייפרם

 סקיי דרכיאלה
 טרשיי שם שעםאם

 לסאתה, וכשזונח כשוש,התקרח

 תקמר95רוסי
 סמור ??רור לב?ל
 סטורה5. סשורר סייר 244יוקהי
--

 מהרסיו. אלר.
 פעטיפ('. נ' - ויתר)שית

 : אוירים לנרשי רגים 4ערשדע

 וקין ליסיקוים :שיעהשין,לי
 טקסט ששרץ לי שין נקלהגם
 בקועים! ואמי: לסם אנישלעג

 מקטין 44סם לקם סייעהשיף
 ?לייחסן מ44ח פוססםאם

 8ח סי4
----

 וקוכהדגה.
 כעבתת תתעות מ' יתד דת יתד,כ,ת

 בקציות(. - ונ'ת ויתד בית והארוכות
א,

 :אנו, ולא לריק,) א" ושלה הייי ז4זיכר
 נוש4נג ba~1 נקשךי

 חוץ שין סקוסה ימיןכיסי
 עוד !ה כזמן9ה

 ארי
 ז תועלת

 י! חוסלת תסי ריה לינוש08
 ועמוק כבד השיר אם 8 - פניוי מעל הקירא ישליכהו אין ואם במשקל, להיות צריך השיר1
 אל בך, תשנע לא חשירה רוח אם ר"ל האינטשירציה; על רומו 8 - מוכן. וגלתי ששל הו8 -בועיונו
 השיר. רוה עיקרך געת לחרוז זך די חרוז'מ, לחרוז ועכלך אתתיגע

_- 
 מ"סטערזשנגער. 5 הננחרים.- 6

 שעצ, השקר במשיח האמין שלא על למחרפיו תשוווה6
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דק

 ?גירי אדן חיך :הידה, שז,8ם וקנו כליית :סישט4
 סשרי? 9כית - לי אוי- ישלו שציץ חיש,שי

 ומיהרי"ימי עיי, ן?עזילי
 חגורי: ואל שק-י ביםסיום החרף "עת ח" :מיויעיו

 יתנו יהר "יפי חסרילך יטרח פרי שדני בגןוישית
 לחסך*סנו. מקנה ומם 2שוי וקרח. ופור יעטיריןשץרי

ה*נ.

 תקקדי ואל נישי תירייחל והסכונני נקשיספרוסמי
 צלינת וגיא שינם בהרס שץ4יאיך
 סיננתי י יסרגלך תורם שררוראיך
 תשזרי! :שי חושיסקל"י' חגגי; חמשנ זטוי:ע'ף

 אקי ס?ליקי שנשישתמול
 קלעם :סי סשל ?"ף רגע'

 נעם' וקלה ט!שר 9עטייעור ! וסקסי יילקה ?t~e?קר

- -- .  

 ד3 נ3לי
 יו'וה רזה ין; לימודיאחלי

lv'~v'tv.rJaa:.ac.ii

-- -  
 המתקל, בשביל כשרו


