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[Text Testimonial:] 

 

נר''ו בשובו משה מאנטיפיארי שיר לכבוד איש חיל נגיד ושוע מדע בין עצילי עיר לונדון האדון מהו''רר 

ישראלמעיר דמשק אחרי אשר הציל מטי להרג והרים כבוד   
ת ישרוןאשר הורד לעפר, ועשה לו שם עולם בתוך עד  

 

 אל שוכן מעל ועל אנוש רמה עיניהו

 אב הוא לכל ישר הולך מפידו יחלצהו 

 ועם בני ישרון אהבתך מה נפלאתה!

 בקרוב אנשי משחית להמיר בקלון כבדם

 בעטף לבם מלחץ עריצי אדם

 כי יקראו תדא על אב קל לישועתה

 

חהבארץ ארם כמעט אכלתנו אש קד  

 להקיא בלהות צלמות שאול פיה פתחה 

 אורבי דם הפיצו שקר נושן ומדוחים

 נקיים למאסר הובלו ברגשת ילדי פשע

 ויתנו לשמצה יעקב בעלילות רשע 

מרצחים!לאמר: שלחתם בדם ידכם ואתם   

 

 לאזני לחוצים קול השמיע אל ממעל

 התנחמו! קץ שמתי לחמת נחלי בליעל

 אם כרגע יסרתם עתה ישע קרבה

 כלה זעם הרעות ספו ויחד תמו

גם מחרף בחושך ידמוגם אויב   

מכם בל אחרש ואת ריבכם אריבהלד  

 

 כי לא אלמן יעקב מאנשי שם אודיע

 ממרחק קראתי לי נגיד ומושיע 

ראיתי אצלתי עליו רוחמאנטיפיארי   

 איש כלבבי נבחר מבין רבבות עם

זעםזה יסיר חרפה מעמי זה יעצר   

 עון הלבשתיו וצדק בלבו ינוח

 

יום בוא השמועה קול צוחהמשה!   

 רוח עוז רוח עליון עליך צלחה

 לאמר: קול דמי אחי מארץ קדם

 במחשכי בור תחתית נאנחים

חיםואני אשב בשאנן בעליות מרו  

 אנקת אמללים באזני ואני ארדם.

 

אל נורא אז נדרת ותרם ידך אל  

 אם תתענג עיני בשנה ואזני בשירה

 אם יערב למו פי חמודות ומטעמים

 עד אציל מטי להרג מיד צוררים

 עד אסיר שמצה מעמי וקרנם ארים

 עד כי תמת ישראל יודע בעמים



 אל דמשק ראש ארם פעמיך הרימות

 בין גלי מים אדירים דרך ברות

 המית רוח סערה באזנך כקול שירים

 בין הררי עד ואבני אפל רגלך נגפת

 בין תהו יללת ישימון נפשך חרפת

 כל אלה לא השיבוך צאת לישע אסירים

 

ראית וגברת אל גיא ההרגה באת  

 באמרי חן וצדק שני שוטנים שברת

 נודע כי נואש ושקר תפל תרמיתם

 לקול שפתיך דלתי נחושה נפתחו

ה צוחופליטי מות בצאתם שיר תוד  

 מלשנים נבהלו נזרו על עקב בשתם

 

 גלות חרפה מעם ברברי חן וטעם

 הראית כי נאמן ישראל עם מלך ועם

 נקם לו יעדו ייטיבו גם עם אויבים

רע תורת אדם להם יקרואהבת   

 אמרי ישר בלב מושל ושריו חדרו

 צוו לתת חבל יעקב כאחר היושבים

 

ציר האל משהלאחיך שלחת למחיה   

 בית מכון בנית לילדי בני ישראל

 שמה ילמדו דת ולשון חוקים ותורות

 להמציא כל מחסורם שמלות וארוחה

 כסף הוצאת מאוצרות לרוחה 

 כאלה עוד פעלת בל אדע ספורות

 

 ספר רב מפעליך תצר כל מליצה

 כי עצמו מדי הגות בם חדשות אמצא

 שמך חקות בלב כל לזכר עולם

 על נולד ישראל: מי פעל גדולות כאלה

על כלם!מאנטיפיארי רבים הגדילו עשה   

 

 מאת המתכבדים בכבודו

 

 וואלף האמבורג

 בעה''מ ספר שער הוקנים ושמלת בנימן ואלון בכות:

 מענדל קארגויא.
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