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[Address:] 

x 

  . 

 

 על יונת אלם מכתם, לאיש ישר ותם

 אדיר  רוזנים, נזר  סגנים,  שר ו נגיד,  שוע ו נכבד

 מ ורר  מש  מונטיפיורע  נרו.

 

 ם, מיד בן פריץאשר ירד מצרימ  ולקונשטנטינ  רבתי, ל ציל נפשות נקיי

 שופך דם, ולדרום טוב לעמו,  יושבים במדינת תורקיי,  

 לקרוא ל ם דרור,

 ול קל מעלי ם משא מלך ושרים, בשנת צדקתו עמדת לעד, לפק.

 

 ו פץ      בידו  צלי , עש  וגם יכול, ו פיק אשר זמם, ו שידו      בשלום

 לארצו ולמולדתו, אותו ואשת בריתו, בשנת וירם מש  

 דו ויךאת י

 את  סלע במט ו פעמים, ל ק

 

 

x 

[Text Song/Poem:] 

 

 עורי עורי בת שירי

  יטיבי נגן זמרת כנורי

 כטל וכרביבים יזל אמרי

 יראף עלי אדם רב.

 לב אמיץ כלב  ארי

 לכל  לי בניבו צרי

 ומשיב בלק י אף ו רי

 טוב   כמ  מכלי קרב.

 

  צוברים  ון לריק ו בל

 ב מם משתי ם בכנור ונבל

 ואת  וללים נמרץ   בל

  לא יבשו עת יפקו.

 כספם מ  יסכן למו

 שוא נתע  כל יגיעמו

 כמעט קט יקוט כסלמו

 רגע יעלו בת ו ויאבדו.

 

 יקר מכבוד מ  נתנת

 סגולת מלכים לך כינסת

 בית  יוצר אותם  באת

 ויד רשעים אל תנידמו.

 גזית בנית בשמים מעלותיך

 אך לצדק  קדשת עתותיך

 רת אוצרותיךלעני וונכא  פז



י תביאמו ותטעמו  .אוצר י   

 

 ל ביע יקרך שפתי ילאו

 מש   כי שמך קראו

 עקבותיו  לא בך נודעו

 רב  סד איש אמונים.

 מש  עמו מני צר 

 מש ת למו אויב כר 

 יעץ עלינו עצ  נבער 

 בעמק   רוץ  מונים  מונים.

 

 בן עמרם דרכיו ראית

 בעני א יך עת  זית

  ת מץ לבבך וקנא  עטית

  שת ל צילם משופטי נפשמו.

 איש עברי מיד מכ ו

 מיד מצרי מאויב מנ ו

 תושע ידך וימינך תעזר ו

 תש ק לתשואת נדים ורגשמו.

 

 אב  מון עלז  בעדנך

 בבן יקיר יצא ממתניך

 ירד בגבורים לעזרת בניך

 מיד צר  ציו שנונים.

 כמו ו כמוך א יו כנשב 

 אר  ברגליו  יש בא

 ובמים עזים שם נתיב 

 וציא ממסגר לטב  נתונים.ל 

 

 מלשני שקר פי ם  סם

 רו ו ונפשו בכפו שם

 עד ת ת רגליו עסם,

  תיצב לפני מלכי ארץ.

 פלל אלי ם ואמריו  מריץ

 ל ציל עמו מבן פריץ

 ולאלקי ישראל ידו תריץ

 ב ירו עמד בפרץ.

 

 בארץ  ם עשית תפלאות

 בארץ עוץ פעלת נוראות

 לדבר  מלך שמת תוצאות

 עמים ירגיע. צדקתנו לאור

 ב שך לישרים אור זר 

 ות ת משפ  יציץ ופר 

 משפט א ד לגר ולאזר 

 ולישרון תעפ  כבקר תופיע.

 

 שם עולם לך עשית

 זכרון עד לך שמת

 בעט ברזל בלבנו  קת

י לזכרון  .ו י  לפני י   



 אב לבנים יודיע אמתך

 ולבני בנים אמונת עתך

 יקר נפשך וכבוד ביתך

 .ועלי  יספרו לדור א רון

 

י אשקים מנת כוסך  י   

 מצדות סלעים י י מ סך

 עדי י ד נעבור בסך

י בשיר ורננ   . ר י   

 יתן מאוייך ויפיק זממיך

 שיבתך ודבאך י יו כימיך

 את  ו ברתך אשת עלומיך,

 ציץ נזרך יפר   כשושנ !

 

 

x 

 

[signature] 

 

 ב דש זיו בשנת תרב גדולתי תסב תוקמני

 

רר מש  פולד וזל         ממני א רן בן לאא    נ      מנ  ו  מ    

 

x 

 

 

Description: 

Single sheet 

vellum or parchment 

address at beginning in rashi script, later „normal“ hebrew script, very professional 

Size: 47.5x39.0 cm 

 

Observations: 

Hebrew song/poem composed of ten strophes of 8 verses, with a short introduction. 

Single script, no additional signature. 

 

Probably not not from „Constantina“ or „Constantinople“. Possible indicator of origin: father 

of scribe is a certain Rav Moshe Fuld. 


