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ע״י חיים תשס״ט

אסיפת

שירים מינות ו מ צ ב ו ת

מאת במיר

יוסף

אלמנצי

כאשר נמצאו בכתבי ידו

קטרת ,תועבה היא לי .כי לא לפגי חנף יבוא והמשכיל

׳׳?גת #ערי ךצו־ן להפמח״
י1ס מות 3בר תמים ושליענוי.
T

 :־

*

:

• T

אךאה ?מש^אה }מדרשנו׳

״עלן 5מר בוכה ולב שמח׳
כוס לענה שפך 3בית נךזח
ע^ךב אקר המית ןאר ר*$שנו•
אנא אדני מלטה נפשנו
מאיש ססר לבב ומיור רוקח.
חמס ?כפיו קם למטה רשעי
רכו ךבךיו מדבש ונופת׳
אך הם ?תיחיות כאשר הךאתי.
ז

ד;חת :רן .יסתיר וסןזא ן§שע>
מעלים בגןעךנה ?קום הת§ת.
זו זיו ךמות חנף אשר שנאתי. .

-
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מצ״ק
רודף תשוקה והס״ד ימצא הלים צעקה וריבות ,זר יהיר אדם הסר לב ,א ו ה

ב

מצה כי בעד אשד ,זונה ,עבר בשוק אצל פנה ,בנשף בערב יום .והאיש הזה גני,
מאד מאד מכל האדם אשר על פני האדמה הולך רכיל טנלה סור אוטם אזכר
ושר״י בארש יכתבו כי עזבו מ קור

מ ע ק ת דל וזה שמו אשר יקראו

מים היים את הי:

רשע! אל מצות אל אתה מרדת
T

T

•

V

:

״

T־  :ד

־ ד

?מאוס את תודתו תלןות הגבר;
רו#ה זונות! .עתה כל־היון אב דת
דקליכו גוןד אד־תיוך הין5ר.
:

לשכב אשד ,זרה תמיד חמדתי
•

:

•

־

T

T

TT

T

־

־:

T

מ2ף ר?ל.עד ראש הן בף ה!ז5י׳
אתו לקאול תחתית אתה ;TD
כי יד תחת יד <טבר תחת שבר.
ד

־

-

ד

v v

עפכת דם נךף לכן אליף
שדים וזעירים בשמחות;באו;
גם ה&טן;בוא פה בג^יןד.
איה־ אומר .א*ה אדם כמדו;
גנב׳ הולך רכיל .עוזב חרכה.
הה! אם עיולם שוד ,ישוב לתיהו.
T

י

T

*

לשהוק אמרתי מהלל

אי״[•
ןע»תד .הםצב״ה הזאת בשנת קבורת המור יקבר םהוב והשלך מהלאה לשערי

ירושלם

לפ״ק.

לאתר סידיריו בן ארבעים שנה בקחתו לו לאשה נערה יפה ורכה ושמה שושנה

בימי מציר חטים בבלי אימתה-
ח#ק ?ך גבר אוהב ורע׳
מנת לגן ע מ ה ובתוכו באת
טרם ימי בינה גם בי יגע׳
:

•••זו

•

״

-

ד

די*

־

באת בתוכו ובמשוש מצאת
ד

T

:

יי

T T

T

T

: f t Wפה ענף מטל דומע׳
בך אעלז בי ביו תקתיר ראעזך׳
נוף רענן אזרח] חי;5שף.
7

אתן בפי שיר הדש ביום חתונת אוהבי חכם ירא ה׳ וסר םרע כבוד
,

י מרדכי שמואל גירונדי נר״ו אשר הלך בעיי גוריציאה
לקחת לו משם אשה יפה ושרת טעם טרת אסתר לינגי מב״ת
בשנת יקיי ה׳ יחליפו כח יעלו אבר כנשרים י ילא ייגעו
י צ ו

ילכו ולא ייעפו לפ״ק.

קול חתן
יחיל לבבי ב י  . . .מ>&ד הבתי
 Tי

T I

י

*

 .״ .

.

ממך ?תולת חן ?אפס דפי;
ר^נתי ?מי •  • .הה! נשיוא נלאתי
כי אךכו ימים׳ ?לילת ^פי.
:

מעיר לעיר מים ל;ם הגלתי
מיום אשר ל?י ?אש תקריפי
בל־ר/ענוג כד״מחמד ש;אתי
בזכור ך?ש ל^חך אשר תטפי.
:

;
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_ער אהבתו ל ן ליאי דודכי
נמס ?דונג מפני לה?ת
מריב פצעים׳ הה׳ ומרב־־בכי!
**

• T

*י T

T

 Vי

ומול כ ל ה
את לכף ידעיז-י י

בוא מרךכי

ז

בוא שאנן עלז ^חיק אה?ת;
בוא אל תאחר כי כף ;קזכעתי.
ז

א״י הב״ל.

תרגום(*.
אוד?.ניני׳ אויה ! איך ח#ך עזמשנו;
אך למרום עלה כי שם זורח:
שם נראהו #נית כל־אור בו־£יח; י
שם.יצעק מדו_ע בושע :בואנו ?
ז

גלדי אזני׳ מ^ין רק תבחנו
' מ5ןרב גן עךנה לפני;רח.
רגלי ,שמה ישוו רגלי פסח.
כי המרוץ לריק אחר מורונו.
אם כן ל$ה אפוא  $י י תשבו?
פז זולתכם יום יום הנה הרגלתי
לראותי למשיב׳ למצוא אותה בארץ?
־•1:

•:

T

ז ז ז I
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0
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מות ת?זו; הודו א י אד דזערץ׳
אליו בל־מפנעים שוא יחשבו׳
ד

״ ד

• :ד•

״ ד

ד:

כי בו קשיון אחי יכו־ץ ה^כלוןי.

מצ״ק
אדם רשע המצדיק עליו את -דין

האל גקמיות׳ אל לא חפץ ישע׳
על ריב,עויניסי אל גיא צלמות
ה^ליך ?רר1י על נד שר מותי
עד שוב הריון אפו מ!לךי פשע.

מבתם

ליוסף

אשר שר לאדניו )לא^לי( על דברי

שד׳ל

בן מדיני.

!

מי נתן איות י ל?ושסה? ןך:חת • ־ • •
אולם זה שר נקשר אשר בארץ (
חיופר גומץ :פול בפח ופחת
וזרקתו:לכד בעוף ושרץ.
אין מכרחת נפשי לרדת שחת׳ 0
!א

״

ן

•.

— :

־־:

•

ז־.׳

ד ־

הבל אקז נא׳ אין בי ןעל ו קרץ׳0
יותר בקת :לבש שומר.על ארחי(
אסתר בידי שיוטר איו בידי קרח.
בשנת ועם קלון חרפה לפ״ק
ד

ד

דובר אמת בלבבי
א ( כ ט ר נעים  cpקי.
זה כלאיס גמור! — נ״ל  cpזי.

ב ( נ״ל דף קי׳ח.
ד ( ניל דף קיג.

יו־אל.

ג( לשון מקרא ולשון חכמיס כאחד:
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—

לבי ובשרי ירנני אל

שמואל

הי.

היום
המשכיל שמואל ת ד לוצאטו הגואל סשחת חיי שפת כנען
כשדים בקרב ישראל עמי -ויהי דוד בכל דרכיי משכיל וי״י עמה שורר

ומרדד,

בלשונות שונות תמים רעים ונעים זמירות אמרות טהורות כאסף והיק

איש

הזה יום שירה היא• יום משתה ושפחה ,יום הלדת את אוהבי ששק ל כ י
ולשון

נאמן הולך בתמו ובישראל גדול שמו.

יום זה ןהי ברוך ויהי לןחת
!

|י

^דייייהף ע$ני ל  2י אךן
ו3עוךך -תקחק לפח ופחת
?י נאות אךס השפיל כ#רץ.
איש נאמן כמוך׳ לא השחת
יראה׳ #ריו וקזכן• לא י.יךא קרץ•
דוד לעולם יחי! ישמר־ארח
ז

T

•

:

T

•V

•

T :

השיר ?מו אקף איו כבןני־קרח.
פי׳ פאדובה•
בחדש הששי ביום אהד לחרש

ויום שמואל דוד לוצאטו

שוקדך וםפקדך בםורך
ובעודך בהלרך ובמעמדך ידידך עבדך ומכברך

יראל.

לפ״ק.

—

השטן

ויחי אף

ג— 6

ביןן *( וידבר אתו קשות על פי הדברים האלה:

לו שקיול :שקל כעשי גם :חד
אפי״ מחול נמים :כבד׳ מארץ.
איך ?ךאדם׳ איך לא י\ךא מפחד
גוש עפר תיולעה ך&ןה ושרץ ?
אמאס רם הקומה גס כי בשחת.
ז

~

T

T

I-

-

אע־ע קךנו׳ אשים מ^טריו קרץ׳
תזכור יון כל זה כי $רוץ ארח
עם ךתן ואבירם׳.עם אנשי קיח.
כי גדךל כים שברך מי ירפא לך
בשנת

ולא יבול

יוסף

להתאפק לכל הדברים אשר
איי

השטן

השטן

לנ-״ק

בדא מלבי;

ויק

יוס,ק

קשה וישר לו שיר הרש— :

• ]topי ארור בואך; שוב שוב תחת
טיט זדון .מהץך לשוט בארץ ־'
בזב ושד תרבה; אןד לשוא פחת
,

TT

ד

: -

v

־

1

־ ד:

T

־

כרית ליי הן לא ;גךר\ שיץ.
שב עם יון׳ חבר הוא לך בשחת׳
ו^תח^לוית מך^ה ליו תביא קיץ.
חומץ ו?ועול 1לך • • • חיש • • • ו;צור ארח
אנשי עולה׳ יון ובנלועי קירח.
בבכת ארדוף אויבי ואשיגם ל״א אשוב ע״ד כלת״ם לפ״ק
עוד יוסף חי.
״ ( ה ל ו א היא כמםוהר״ר  .א ב ר ה ם ג ר י ג ו ״ ) ב ל ה ״ ק ״ י ו ך ( א*זר היה בעת ההיא
הלגיד בבית מדר^ז הרבנים בסאדובה יע״א והניח אהדיו ברכה מכתבים שונים א  #ר
עליהם אניף •די בע״ה) .העי המו״ל(,

-

4

-

6

מצבת קברת יק עד היום.

קמיות.,עצמיות נ ק?ה פד ,יחד
מאיש אשר ה^איש קצירת הארץ.
חרב כדוב אורב לפח ופחד
ז

:

T

7

 - :ד ד -

״

•י

נ?זמאת אמת מפיו ?טמאת שךץ.
חרד׳ גער; ה רד בתוך השחת
שובב רחב לבב וקורץ קךץ.
נחש קפיפון חש עלי הארח
הן נאלח שלח ?מ?דזדק'רח.
ז

:

כשנת קבי׳׳

1

בתפת

מאיץ מקו״ם

לס״ק.

לשהוק אמרתי מהלל

שיר מזמור לבני ארח:
ח״ף יו״ן ףהו״סף*( נ1עת;חד
לשאוף רוח ח?מה לעוט בארץ•
כל דבריהם בבלי אימה ופחד
ד,יו מעוף כנף.עד דג ו^רץ.
אך • •  .פתאם • • • חי לשאול • • • דד ל5אר שחת
Jון ? • • • איננו • • • הה! אולם בא קרץ ! -
ז

ז

.על;ה ח״ף ויהו׳׳םף אנו על ארח:
?

והיה

״איך בא יר״ן אל טיט }ון כק'רח ״
זה ביום כי הנה יהקיר יאבדו והמה בוכים את התמוז
בשנת אברהם יון דוירונה לפ״ק•

*( חיים פארדו אברהם נךינו ויוסף אלמנצי .ובמוהר״ר חיים סארדו נם ה־א מ״למ־זי,
כגת מדר3ו הרבנים בםאדובה עודנו באבו נקטף׳ ויקוננו עליו 2וד״ל וייא״ל 1״ hו־ב־ש ממכתכיר
חגם בידי ואוציאם לאור אי״ה) .העי המויל(.
׳

— מ> —
העט

״רשעים אפילו בחייהם קרואים מתים׳׳
גלותי את הרפת יון מעלי ונתתי אותו למשל ולשנינה בקרב העמים
אשר ת ח ת כל השמים :וענתה השירה הזאת לפניו לער עד עולם.

מה־לך ומי לך פה ,ןרש ןךתחתי(
חלאה וקיא צאה׳ חרפת הארץ!
ח;תך אם בחץם׳ מפחת׳
אם ו/עלה׳ אתה כמת כשרץ.
עם זומלי ע5ר לך רד לשחת׳
אהל ךשעיס שם׳ .עד יבא .קרץ.
להקוןןף רוץ כגביור על ארח׳
כי בלתך חבר אץ אל קרח.
ז

ד

בשנת

ויאחזו

וינפ ארני־נזק וירדפו אחריו
אותי ויקצצו את בהנות ידיו

ורגליו

לפ״ק

הנה אנכי

יוסף.

ייען יון ל השטן
ק ט ן ! מדרך \לך לשב:ת ;חדי•
הרף ממושבי בוחלות ארץ!
פה לא א:רא ךע׳ לא אחת מפחד
כי כמני 5ל איש סופו לשךץ.
אם נפלתי עוד רך אל תוך השחת
לא ארבה בעךך השאת ו|5יץ.
שלום שליום לך••• שב ;חיד על ארח
אין לי ח§ץ לראיות את חברת קרח.
א

את כל הדביים האלה לאמר(**:

בשנת

דבר

יון

ל ש ק לפ״ק.

*( ד״ה  <bב׳ יו׳ ו ף .
**( אולי ה^זיר הזה חברו אברהם גרעו) .המו׳יל(.

— — 66
ויהי ככלות השטן לדבר וירא כי אין מענה בפי יון ייקציף
וחמתו בערה בו ויוםף עוד לדבר אליו ויאמר:

השטן -rtto

אכין לך ברזל ?ברזל יחד
ינןשיוך ?זקים גוףי מארץ
ו^איו^ף לשח אזי מפחד.
אקזלח לשון א?8עה ןראש השךץ
לנקום ?נקמתי ?תוך השחת׳
לתת ?ך ןל;רע ?אב וקרץ.
נפדית לאש לוהט לדן?רת £יח
יד.יו לך׳ כי ת עמ'וד עם קרח.
:

:

נש״ זעת

אף

להב אש לפ״ק.

ציר  D Wמיר־פה
V

• T:

הכתיבה אהבה — והתשובה חובה

:על תואנת עלם לצדיקים מכתם.:
חלילה לנו עוד מ?#ת ;חדי
יון ?ל ישכון עם;א^ני ארץ.
)דובר כזב ץרא פתאם מפחד
?י י^כד בפח ?עוף כשרץ(.
ישרנו הצילנו מני שחת
ז

ד • • :

• •

T

• •

־ ־

מדדב היונה משוד מ קרץ.
לבנו לא נסוג אחור _על אךח
גם ?י בנו יועץ מח?רת קרח.
ז

אנהני

פ״א היום כלגו חיים בחמשה ועשרים להדש הרביעי
בשנת ושב ורפא לו לס״ק.

־ אל יוז( ברית
ויחי מקצה שלשת ימים אברהם יון ו ה ש ט ן )
עולם שמי להם לבלתי הפרד איש מעל אהיו; וישמר׳ יונה על הפדיון שמחה
גדולה י^ד שמחו עלצו בישועתו ,ושעירים מרקדים ומכרכרים בבל עוז לפניו.
כי

נ כ מ ר ו

ר ה

י ו

ים

ויצא שעיר אחד מבין המהנות וידבר את כל דברי השירה הזאת:

מה־טיוב ומה־נעים שבת גם יחד
ד•

v

7

-

v

 ]topלאיש יון תחת יאיץ.
.ישחר! גילעג זה לפח ופחד
זה יחשיך עיני שרף ושרץ;
כאבי ןןך3ןד זה אל תוך השחת
ד

^

י

^

1

י

^ א י ״יקיץ•

ם

לב נועצו יחדו לעמיור הארח׳
״  :ז

!־

•

ד

:



כי ;עבר״איש׳ לאחותו אל קירח.
בשנת

הנה מה

טוב ומה נעים שבת

יון״שטן

גם יהד לפ״ק

אש ,דרך יון לפגי איש ,ואחריתה דרכי מות:

לשחת רד יון מפחד -יחד -
־

I TT

־ ־ ־

T־

עם #ךץ׳עם ניותן קיץ בארץ;
:חד עדו בשחת פח ופחד
קרץ גס 2א בארץ לו משרץ.
פחד פחת מצא :חד בשחת.
בארץ שרץ אחורי.קדם קךץ.
סרח ך ן לקראתו לאחותו ארח׳
ארח באו רעיו אל מכרה־מירח:
בשנת תחת לשונו עמל ואון
7

לפ״קי

—

יייץ השטן

לקראת
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ויחבק לו ויריד אליו את כל דביי השירה ה ז א ת :

בוא בוא לנרתיק סיוד לעולם;חד
אל ר/עמוד בחוץ בכ;פות ארץ.
פיה פח מקום משפט ובלתי פחד
ת^יחק ולא תחת לדזר השרץ.
ביו בו;הר ךי נור קאול ןשחת
רק ?;ענוש רשע ולתת קךץ.
חושה פ;ה אלי וזו הארח
7

:

T

״

״ ־

T

:

-

לראות ולא ל#כון בח?רת קירח.
־:

<־׳ ושטן יעמד על

זה הדבי אשר דבר

יון

אל

יפיגו

השטן

ל־״־.

שנית לאטד:

אבדם יון אנכי .שטן! ;חד
נלין" לשאול הקשית • • • צא מארץ! • • •
אכפי יעליף לא :כבד מפחד
עתה כי עצמותי שפו משרץ.
אשב בטח בדד אדום בשחת
כי;גרתי מאף משוד וקרץ.
חן חן לך • • • בעךך לא אט מא:ח
מאיש מדון אךחק מאנשי קירח.
•::נ־

מענה

רך ישיב חמה

לפ׳׳ק•

זעקת יון מאבדון וםטדורה בי רבה.

הה! רךפו חנם צעירים;חד
נ<?שי!חיתי ?חיק האיץ.
שטן וכל חילו בפח ופחד
ד

ד |

 :־1

״

-

:

ז ז־

־

שמו לנגדי כל־חמת השיץ.
T

־

• :V :

־

VT

|

בי שלחו שךש בתיוןד השחת
ןןןרה חרון אף ש$מה וקיץ.
הה! מלאכי רעים עלי הארח
רצו להיוךידי^מקרה־קרח.
<<::־ איי לי אמי כי ילדתני לס״ק.

שסוע

השטן

א ת דברי יון* בל נכונים בעיניו ויחד אפי׳ ייוסף
שאת משלו ויאמר:

יון ז אני אשוםז ואשאף;חד
כל איש ןהב־לבב ,עלי הארץ.
אקחק לתחבלות לפח ופחד
כי לי עבדי קם אנוש ושרץ.
הרחק מאד כזב ושוא בשחת
־  :״ | :

:ד:

זז

 ד 

כי ןש לאל;די ברע וקיץ.
לכן קזמע -קולי; ואס לא .ארח
כל שלחי אל תעבוד עם קיח:
ב:ניז כל דרכי איש זך בעיניו לשיי.
:

השט

— — 7°

.על המשמקים בח5ל.
.לקד לקד !ייקוד א  #מתלקחת
תחת כבודי׳.על נכבךי־אךץ
המצחקים בחב:ל׳ פח ןפחת
לא יפוזרו׳ המוכיחים כשרץ
הם חושבים ,תחתם רואים השחת
י־

T

־

־

 7־

ו^כךןןיס בעז .עד ;בא קרץ.
הוי גוי בחבנלי־שוא מושןד.על ארח
ן ש ע וחטאה׳ לרוץ אל קירח.
ז

הלא »r
היתל

דברי כאש אל רועה אהד )ולא דעת ולא הבונה בו( אשר לכו ל ״
ב ה ש

ט

ו מ י ת ר

פ ? ! ט ת

ז

ני

ה צ י י

^
" ׳
הטהו לספות את הצי זקגי
במו אש ויתרו לתועבה אעשה לוכרון לבני ישראל.
ב:ניז על הרועים הרה אפי ועל העתידים אפקוד לנ׳׳ג•

מה־תנרע_עד ח$י;ה זקן פורחת
בימי החג אל גוי אחד בארץ׳
רעה צאן קךשים כרית פחת
אל בית לקזךאל גוש עפר ושרץ;
האתה רעה עם ? ךד לבאר שחת
לרעות א^שי מרמות ותיוןד רכןדץ
שם תאמר גבור אני לרוץ ארח:
שמה_קמך ד1ךים ?ין חכרת ק:רח.
?

:ד

ד

ז

שי־סתי

1

i

הגד .פינה רון זכרון אשר הבשר ופעל עי גב עגב אוהב שלאב מטעינים נאמנים
להלל להילל )יגדל ממגר״ל דגלו לא עומד למלימד לרבים רבים( יהוד ולאות
הרוה בי־בא מועד עת רצון וששון לחתונתו לתבונתו במשפה־ הגבוהה ובבלה
המהללה חנייה למגה לו ולגורלו יזמן גסמן למשחת שמחת לבו בקרבו:

שלום לעדעילום ו?ןלא ?ף נחת׳
נחש ינחש לך מכנפות אך״ן י
^:עיר ורב העיר אלוף ו5חת
בית;.עקיב׳ ל?ר'ק ל^יוץ כשדן.
היום לך פךייום מךךת שחתי *c
היום יךףי ש^חה מבלתי קדן.
אסף ?גיל ?:סף שש ך ן על ארה׳
איתן לך׳ חרנן׳ שר ??ני קלח.
ד

•:::י־ ,והוא כהת; יוצא מהפתו ישיש בגבור לררן ארה לס״ק.
אל תשאל לשמי מי—הוא—יהוא פל־אי־ בשלי.

הנה נא פתחתי פי נגד האנשים העברים הנסים מפגי הפהד ועיר למושבם לא
מצאו בי נצו גם געו על שוד משרי בי יבוא בהלי רע ) ((>Ier,l101ועלימו תטוף
מלתי על דבר אשר לא שמו באלהים בפלם ולא בטחו בישועתו להציל ממות
נפ£ם .ג:נה גם אגי באידכם אשחק ואלעג בבוא פהדבם.

מי ייוחד על רעה חולה׳.קדחת״
ו?טךש תבוא פיה מקךמת אךך•
אולם זה רך לבב; )עובר פי פחת
;;.ד .ד$יו׳ שם מתחבא כשךן(.
השת לבו אל אל מציל משחת
נ?שות חיוכיו; .ךא הרד כל-קך״ן.
הנה מה־טיוב ש?תיו :חיד _על ארח־
או רךתו חי לשאול ?בלועי קרח.
*( מ״ר בראשית סוף פ׳ 0״ ,rוחפה היזניס c״ וי.
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ל
שמעו נא המויים ,אשר במהנה העברים /בעשתרות קרנים דרים׳ f#
׳ י י ו עיני
י ^ עי
׳
הדברים ,נכוהים וישרים׳ י^י
עורים ,למען לא יצללו בעופרת במים אדירים:
למען עיר מולדתי לא אחיטה ולמען ע ש ק לא א#קט.
כ

ה ג ב ר י ם

נ א

י ש ו ב

ש ה

א ו ר י ם

פ

ח

לבי סחךחר׳ יא מצאתי נחת
בי פיה׳ בלכךי עיר לחזי בארץ.
ארץ אשר אי! בה פחד ופחת׳
ארץ א#ר בה י א קזךץ כי־שךץ
פיה איש ;הודי ביור כךה ושחת.
#:יןד לאחיו ולנ?ףי ביןרץ׳ י
אחי אשר על דת ירוצו ארח;
:־ v

־

7

ד

אירה! ך.לום הנם ?קדום וכקרח.
בשנה

ואנשי סדום רעים וחטאים לה׳ שאד

לפ׳׳ק.

ושונא תוכחת בער) :משלי •״נ <f׳(.

יהיו לרצון אמרי פי לאוהב שחוק הילדים אשר יקראו בשם עילה
) (altalenaהמשיב הכמים אחור ודעתם יםכל—.

לבי בקרבי חם שונא תוכחת!
אש בהניני כ1ז וכח בארץ
תבעדבזכךי ,איך תשחק לפחת,
אדם ללוד אשדי רמה ושרץ?!
איוהבקחיוק! תפךה מרדת שחת
את נפ#ך׳ אם שיד תטוש וסךץ.
אם תעזוב ח?לי דזשוא _על יארח
חבלי #איול ןןטו רק.על קרח.
ד

בשנת שובה יעקוב פאידו עד י־ ך אלהיך כי כשלת בעונך
פורט בנבל ,ומהבל חב״ל ,הנה אי הבל.

לס׳׳ג.

ף

י

י ת ד

IJ
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^ ל זדון אשליך נעלי /ועל גאה היושב ממלי /אשא משלי:

גאה רחב י ב ב גבה הרוח
אתה ?איש שבור עבריי!;p
בור רק ןנ^ד כןיפזור ןסיר נפוח
רוח ^ י א י ם אד וגשם א.ין.

לישרים נאוה תהלה,
הקבורים במערת המכפלה.

&יה קבר א?רהס ראש א^שי עבד.
פה עם שרה אשתו שדו ינוח;
•

ד ד

ד ״

:

ד



גם ^:חק הצדיק פה שם לו.ק3ר.
כי נצבת רבקה אצלו לשוח;
•IT:

• vv

T

פח עם לאה .י^כון מ?חר כל?ברישראל בר לבב ונכה הלוח.
•

T:

״

י• T

־

ד

 :״

בקזדה ע^רון א#רי ע.ין ראתה׳
במכפלה אשרי רגל נחתה ז
 :״ T

־

V V

T T T
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מצבת קברת אם־דם אניני/
עד בוא מבשר טוב אשר קמנו,

במ ערת מכפלה לאחזת קבר
;שן צדיק תמים ו^?ה הרוח;
אל ;כר עזב .רק שם לו לשבר
מושל עפר ואש׳ מים ורוח.
פיה קבר אכךהם ראש אנשי #בר׳
פיה עם שרה אקתו קלו:נוח;
הוא מרום מראשון אל יום משעי
;קום ל;תוש ל;ת1ץ ש  5ט הרשע.
ז

ז

ערה המצבה הזאת בינינו׳
ני פה נקברה ר ח ל אמנו.

ר ח ל יפת מראה .לפת התואר
״

ד

ג

פיה ;צאה נפשה ופיה נקברת:
אל &גףן כסוד קדושי טוהר
להזיות קראה חיש כגן תפארת-.
לחסות בצל שדי בכסא זוהר
אשד ,מהללה וגם נהדרת׳
-

ד

 ; .ד

T

:

־

 : vד v

המו ליעזראל מאד מעיה׳
רחל מבכה פיה עלי כגיה.

מצבת קברת חנה,
היתד ,לראש פנה.

דונה קשת הרוח פה שיווית.
היא היתה ל9ני אל מתפללת
ייתת קאלתה; הנה נק?#ת
בגנה #מואל .כי החיו משכלת
לשפוט בני עמ1׳ ?טח לשבת.
עד יום אשר נקרא ל^קום תוחלתי
אקרך׳ קזמחה׳ כי ראית בבית
בנים ובנות לך כשתילי זית.
R

.

T

.ן |

. . . . .

•ן.

מצבת קברת נח>
דורש לבער חוה.

יניח פיה קבי׳ איש דובר ?צךק.
עוד מי המבול ל** לןיו.על ארץ
אזן חקה תקן׳ ולחזק בלקדךאה לבני עמו כי בם כל־פךן.
צוה להם לסיר מקרבם חךק
$ךם :חיו ?לם יעוף ושי f
א ן לש!א! חמס קם אל מטה רשע׳
ו?ןי ביתו עמיו ךק ראו ישע.
ד

ציון הלז נשא ורם— .
לכבוד אליעזר עבד אכרם.

ע?ד אבלם 1ימ#ק אליעזר
תחת גל זה נקבר .שוא ועולתה
לא נמצא בקזפתיו׳ כי כתת.עזר
לכנו ו^חק .קרא רק ןשועתה
לאדני; אז ממנו פאר׳ נזר
^ א ׳ הן בכלי פחד ואימתה
דבקה לקראת! באה לעין מ:ם
ויברך מושל ארץ ושמים.
,

והיו האבנים האלה לזכרון
ולמצבת קברת עפרון•

דובר בלב ולב לאב היושר
נקבר הלום׳ עפרון־ #מ 1יורהו;
שלום בפיו דבר למודה אשר
לתת למק;ה לו #דה מקנהו.
״אלזשיוב ?מיו עפר .רכוש ועשר״
אמר לאברהם :ואת שדהו
ז

T

•

• T

T

• V

•'T

מכר כמךמה לו; אזי לקלס

שקל לעפרון ה^חיר בפלס.
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שהוד על הלבן/
על לב •טהור בקרב איש לבן.

נבל׳ בתחבולות מתנכל נכל
T

T

י

י

י

*

־

־

לבן אשר לבו שחור כשרץ
נקבר לזדוש׳ אל.עבד טיוב הש?ל
דבר 5לב ולב ל^רוץ ביו פרץ;
את ן ן אחותו הוא רמה• ותכל
כל^-הלת 1על איש תס באךץ.
גל זה יהי 5ל ?גד אל עין הגבד
בל ו;חזה שנא עד רךתו אל לן5ר.

אליכם כל עוברי אייה,
הביטו וראו מכרה בלועי קרח.

קלח רחב לבב׳ ורקעי ארץ
ךהן׳ אבירם בם׳ $גגרת;צח;
גס הגהו^ה בקשו בארץ
מ ה י ד ג מ ש ה אהרן מ צ ח
פיה ננ?לו׳ פיה נבין^ה האיץ
ףרדו מיש ליאורה נצח.
ארץ גמי;ם פ^יר<ה את פיה׳
ענלה ןךך^ם .ק^נה את פיה.

מצבת קברת אץ ,אשר אשתו הצילהו טבור שאי]/
לפני שבר גאון ,בל יהיה להרפות ולדראון.

מבית ךאיג! אדן שמיר׳ 3ן | ל ת .
קבר הלום׳ חבר לאנשי קלח .י
_:ע\ אשר ביו ואנה מושלת
אקתו ן.:ין טוב היתד .לטלה.
פיה בחכמה פתחה משכלת
ד

; T I T

 Tג

7

—

1

v v

בד;.עבור אישה ברגלו ארח״
היא עמךה אןנליו להסתירהו•
מיד כני נכר להצילהו.
7

מצבת קברת בלעם,
לזכרון לפני העם.

מבית כעור׳ בלעם קר]ם ל׳׳גלן׳
שר לעשות ;ננף ןלשאת ןךי;
קוסם קסמים׳ בי[ שחוק p
הזנה בנות מיואב באנשי מרי;
פה ;הרג .פיה נאלח על \ )V
סחיוב להשלך בחמת הקד .
גל זה לעד הוקם לךךאק גבר;
<גשה }תחבולות קרב עד ק^ר.
7

,

האבן הזאת עד עולם מזכרת,
כי פה אתון בלעם נקברת:

*מיןי אתון בל^ם׳ ומה;.קרת
בי פיך ?יום ששי לעת ה?גרב
}:יא• ואת נפלאת גיום ךבךת
אל רו?בך קוסם ופועל ארב;
לחצת את רגלו ופיך פערת
נגד־י׳ גב1א מלאך גא^חת חרב.
אלף אנוש מבוזמיות האיץ׳
מעוף׳ <?עלות אל׳ ןגס משךץ.

מצבת אחאב בן עמדי,
מושל רשע במרמה ומרי.

אדזאב לאל ך אח ואב לבעל
פיה ^אלח׳ןן#לך למרמס מל.
בזה נביאי אל; ואנשי מ ע י
T T

:

;

־ :

״

T

אהב׳ אשרה עובךים ו.ע?.ל.
לקח בחזקת יד ובקל:על
את נחלת נביות והדים י ג ל
על בן ?לבים לקקו בארץ
דמיו כדם נביות גאיד וקרץ.
ד

;

מצבת אשת אחא ב בן עמר/
לאות לבני מרי.

מכל אנוש עבר באב ואבל
7

V:

T
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״

V

כי בלהה מעל ?ני הארץ
עולה וחטאה ?ןךי ותכל
זמה ןרוע לב חךי וקרץ.
שבת נאון זךם כמות איזבל׳
ברות כלבים מאכל השךץ.
שם איש שאר גוה בחגוי סלע׳
:

7

 :ד

•

"ד

 :־ ":

ד

שם אל ?צוד רוחה בכף הקלע.

ציון נמרוד יעטור לנצר׳״
להשפיל גאות הוקי מצח.

צור• לכנות מנדל עד לשמים
נמרוד גבור .לעשות לו שם תפאךת;
אך אל דעות משפיל רם העינ:ם׳
בלל כל־שפה׳ כל־לשון דוברת׳
שוא עמלו בוניו׳ שוא הומותים.
T

:

T

T

ד

ד!

־•

אם אל לא :קזמר־עיר׳ שוא כל־מ?ןית.
גד זה הוקס לנצור אךחות הג5ר׳
פה בל תמוט מלו׳ לסצוב לו ק5ר.
ז

מצבת ער בכור יהודה/
לרראון לפני העדה.

גו .ער גוער בוער עד לב שמים
כי השחית את זרעו׳ אוי! על האךץ
גס כי שגל לו כךקיע שמים
יפה מכל״־בנות׳ ושמה בארץ
•

T T

T

:

T

T

V T T

|

המר .אז דדה אף אל השמ:ם
וימיתהו׳ כי רע היה בארץ
. .-

..

•

־

Tד

דדי*

I

ובעיניו׳ כן הושם פיה איות ןזכר
מקחית זו־עו לריק׳ מתגכל נננר.
ירקב לנצה שם ארנן /
ובצל השטן יתלונן.

אונן אשת אחיו?.נר מקזךדת זרע
:בם׳ וקזמה ת מ ה ;ודע בארץ;
ולהקים שם המת׳ לתת לו זרע
:חיה: ,יךוץ לרוב על כד־האךץ׳

ברע אונן כי לא לו הזיע
:היה״ אז שחת את זךעיר באיץ׳
שם אונן לקללה :זכיר איש חקד׳
על יי זמם עשה׳ תבל וחסד.

לידידי החכם כםה״ר שמואל דוד לוצאפזו בשלהי
אליו טעט ענב מעט תאנים אשר אספתי מברטי.

; ך סלח דודי .גם אם המעי?זה;
ענבי תאנים.קח מגן רעף.
לא התשורה .רק לבי הביטה,
וכנפ^ך מהם ירוה שבעןי.
ז! ג׳ אלול שנת התאנה הנטה פניה והגפנים סמדר נתנו ריה
אוהב

יבין

מ

א

ח

יי״אלו

דו״ד רוב שלום
לפ״ק.

דוד הנ;יה אהבי ויטךבי
סנ$רי לך יתן• ולך גם יחד
ד.אה ועוד ששה ועשךים כ&ף
_ער ס^ךך נחמד ומכתב.קדם•
כן כאשר צוד ,ונזר אמר׳
אך באמת תדע׳ ועדי שחק:
מכל-זהב אופיר ומכל ספר׳
מפז ומחיוץ וא^ני חפץ
מה ;קרה לי׳ דוד ידידותך.
יוטך יופי טוב ,כ״ה טבת

לשיק.

אוהבך וידידך יוסף אלמנצי טפארובד,

— oj

אל הלקח ארון האלו/ים מקרב כהנה ישראל מעלת ההבם המלמד והמדקדק
י

שמואל חיים לולי
צ י ה

מעיי

גוריציאה

ביום א ב י למפירה,

 ) p־ ^  Hלכרכי גליל•

קינה.
איר לנו
ד

בי בא השמש
-

ד

v v

ותחשך די״תאךן;
א5ל׳ ענן בסו אותנו׳
;עבי שד ,י^שיואה׳ שואה ואנןש׳
היינו ל^חתה ו;בא קרץ;
יי הצדיק אבד׳ ואין 5ל־גבי
שם .על לבו מה״זאת ענות ושבר.
ד

דיי* ^ד**
׳ ״ אי ן

קרית צרתה *(
גוריציאה נוזלת
מימי דמעה״ 5ךן.על |י*ן י
בבה נרה׳ ןלה חשך עייןתה׳
?תאום ול^תע קןתה נו5לת;
בי מקר^ה איש לא ידוע חילי **(

צ ד ק תמים ;סע׳ #מואל לולי•
*( זה ״מיס לא נייריס נאסף אל עמיו ה-סיד והעני נמיהיי׳ר א ב י ה ם דיי״:'r :״:
י,׳יק גיייצ-אד..
׳"( וינוע

שמואל

בנשירך .חל כמעע דנע •:לי נגע ובלי מחלה קגינה או ;זולה.

-

4

8

-

הוי ב:ת
מירחי ר ךם
כגן.על וכלי מ:ם
הדור בלבושיו -הן לשית
עתה ןל.פך מני צפון וקדם
ופרי.עציו לסעוד עוף השמים;
הנו כיכול כי:הקלנו ע:ט׳
וכצי בלתי חובל ובבלי ש:ט.
(

הוי נזר
חכמה וא£ן,
כי בו מלאת אכן
מתניו??ת ל;קר ועזר׳
עתה אלצה השלך כקחי ןדימן
בין חית ה&ךה בין כן #ותבן.
הה ןרןר הבינה׳ צפירת ^בי
טרף מלת אכזר ןשבה #בי.
!

הוי אקת•
אויה אחיהו׳
• T

T

בניו ובנותיו יחד!
:

דד

י

ומזורה על לבם דרשת
:

ד

-

• ד

דד

v

כי לא.יקשיבו עוד כל־אמד פיהו
המצילים אותם משד מפחד;
ויורידו דמעה כמי הנחל
על כי בנער מת אדי ודילול• *(
*(

ש ח ל נועריקון שמואל חייס לילי.

דיר נער
לקח ממןל
מורה נבון• איים שכלי
הקןליא.עצה׳ החכים כל־בער
האיר פניו אייך ויחןןל
ל,ה! ארבעים שנה מסוד ,הסכל
הסיר חרוץ מעל פני החלד׳
כי בימינו תומך וטף רלד.
;

היר עלי
בחורי חמד
בוכים אנה ואנה׳
V T

T

7

T

כי המלמד דעה והדר
סף תם; אי[ עוד רעה המעמיד $2ד
תלמידיו בתבונה .הה•' כי שכנה
דומה נפשו :אז רגזו כלמיו׳
T

־ :

T

T

:

•י

T

׳חתו׳ שחו• התנצלו עממיו.
•הר רע
אין לך עוד אדן•
כי;׳גף אל שוכן שחק
חכם׳ יועץ• ש5ל ייודע־
בגבורתו למד ךךכ׳ גן עך!
:ו;תיב משפטי• עתה גרר לשחק(* .
אך צופך ,עינו־ ומשמ:ם
בוכיה על צרת בני אפרים.

הוי ספר *>
מכתב הסתר
חקוק על שכרו;צח;
ולזכרו! כל־־א^רי שפר
מראש.עד סוף דבר׳ הפליא על:.תר
אך לא גבה לבו׳ לא חזק מצח•
כי ענותו רכה וגם מודעת
מטוב טעמו הן ה:ר.ה נבעת.
הוי א^ר
וקפה כךעכר
;אוד .על שפתותיך:
כמעט אבד זכרה׳ כח$ר
וכטיט חוצות הושמה מרמס גבר
לא הבין את־ךרכהאחר מ!־הך
לולי האל הותיר פאר עמנו
:

 ,.״

אחיך מבשיל אשכלות כרמנו>.**.
הוי מות
המפייד רע
מאת מיושב.רעהו:
תוליך חסיד אל גיא צלמות
בפקךת אל חי׳ פךלאה הרע׳
וכגן ע מ ה ח ::עד :שביעהו;

כן בחר בשמואל ?*חולל מךר
לקה אותו ממכלאות העדר.

על אלה
נצח׳
nj58ל J
כי אל רופא כל״נגע
T

י

V

יחבש מכה הפלא ו5לא
אף למ!:ת יאמר לשבית הךצח
ו^אהל צדיקים אל יקרה ?גע;
אז לא ;קום ח;זס למטה רשעי
האל ישלח גואל ויקןךה;שע-.
מתאבל על רעו ימים רבים יוא״ל מפאדוברז.

דברי  . . . .לדודו . . . .ביום אשר נאסף אל עטיו
ושני ססרי תורה בלויים מטוניס בכלי חרש נקברים עטו:

הנה ילדותי ךת אל אה^תי;
בימי עלומי תקותי היתה;
עיני עדי זק;ה רק ן ה ראתה;
עוד כל־;מי חלדי דרכה חש5תי.
כן בין שני סיורי תיוךה שכ5תי
גם אחרי מותי :לי לישועתה
:לזיו 5י1ם קומי׳ ונ;תיוך.עיפתה
אראה לאיורם איור לךאיות היטבתי.
$ךק  5קךל ךב יום יום בשרתי;
את־דור ?תלתול זה׳ רועה הא?ר׳
ל^שויך ?תורת אל בלבבי תךתי.
ד

ספר חסין;ה קח׳ _קח ס^ר ש?ד׳
עשר $גמים אל עמי אמירר.
הדיור־ ?תיוב זאת זכרון בס^רז
7
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HORATII

FLACCI

DE ARTE POETICA EPISTOLA
Lucio Pisoiii et ejus filiis

אגרת על מלאכת השיר
מתורגמת עברית
מאת

יוסף אלמנצי איש פאדובה•
דברי

,

המתרנם :אפתחה במשל פי להודיע לבני אדם עשתונות .

ת;ש$ת צל עה ובאין.עירם
תחת אדמת עפר בזאת נהמת:
ד

־

־ :

7

־

ד

......

T

״למה אין לי אכרה לעוף -ר?ל:ם
״לרוץ -עין ראה אצבע לחמת?״
;שר שמה צעד בין ד&ךבלם
ל*& הביט מחורה ייצאת תנש$ת
אחזת נוצתו מבין שנ:ם>
רךא נשר בה .כי היא נעל$ת.
הנה כי כן לשיר.על במות בעל
אתאוה; אך -אוי לי! איכה אלינה
ש מ ה אס הרנה לא תדבמני?
•

7

:

-ו

אחוז במעיל הוךציו חיש חיש אעל
אל הר זמרה ךק שם מעזל אבינה:
הודציו נשר זה .תנקמת אני.

אגרת על מלאבת השיר.

•משח מ ב ע י ם צורות .על לוךז.
אם בקןלאקתו קחל ^שיס ר**ש ן3ר
על עדף סוס נוצה עם נוצה:חד
מבעל כנף מצפור שמיס
נךבק׳ הלבש מהן נתח עתה;
אם לראה עוד אשד .י 5ה מלמעלה
ולמטה דג כלו חלאה וסחי
ד

- :

T

*.

T

 :ד

v

ז ד •

מי לז**ת ל^ לשחק? רעי תלעיגו
ליו׳ על מ?על ;ךו׳ ש^עו הקשיבו
ניני פי^זדן5 :מלא3ת המשח
הזה׳ פעל אדם המחבר ספר
־

: -

דT

• -־

״

..

מלא חזיונות שוא א־ו דברי תהו׳
•• T

. T

:V

. . . .

כחולה החילם בלתי טוב טעם׳
דבר אין שחר לו מראש עד.ק^ה
משל הקךמוני אולי תביעו:
הן יערכו דרכי איש המשח
לבעלות המשור.מל ?י אי[.ל־ן^ב
לשפני וממוני טוחיות ל כמו
וכעולה על רוחם את כל יוציאו
בתבוניות כפיהם כי בם אין פחד
ידענו את־כל־זה• כל־זה ידענו׳
ד-

:

v

ד

v

T

v

ד־

:

גס לשניהם על זאת נך^הלסלח
אם בגדולות ו^נוךאת;!ידו;
אך דת וחק לגבוליהם ;שימו׳
כי לא .יכירן שלו וזד לש5ת
ד

־9°

—

:חדו -לא היונה תגור עם פתן
וזאב .על ה נ ק ב ה לא :ת[ זרע׳
משח לפעמים על י ק כל־פלא
עשה; לשוא ראשית ךךכו׳ לדובל
אם אדגמן יתאר אנה ואנה
־ ־.

• :

| T T

־

 T־

T T T

את־הבמות או.יער ל^רח; י(
אם :זל על שדות מימי הנחל
אם :תן <$נן מךאה הקקת
או מ:ם אדירים ו; הר חדקל
כל״זה לדק אם לא :כונו;חד
אולי אתה תוליד בצבעים ריתם
מה־לךתמים את סער;ם ו!עף
מה־זה׳ והושלם את פעל כפיך
נקאר עירום וכח?ר כל מקצף
מי הים• מרעיו שואל פת לחם
לא לרתמים אוה כי אם.למשח
בקשר צי אדיר בלבב ה״מה
נקבר מכל־פנה׳ בקלי עןךתה
הנה הוחל בידי היצר כלי
בת ;כיל ,אחר כן על האכנ:ם
איך בך ק׳טן:צא׳ תצא צפחת?
בין תבין המשל :תמים גם :חד
:היו כלידכרי שיר.עד עולם סלה.
מראה הטיוב )לכם;אמני.ארץ
פישון וקני בניו׳ מלי אביןיה(:
?

?

ד

דיאנא

0

.

־ ־ - 9 1

בןראה הטוב ;?שיות אנשי שיי.יתע.
קי^ר מלין ןאךדיף׳ אזן שמעת
אז ל** תבין מלי׳ כי עב כסמיו.
רדף אחר צחיות מתק ונעם
עביר מלין בב:לי;גאמה וש?ל
ומשדר המבקש קיול 1לקמיע
בגדולות׳ רם לבב;.קרא נצח״
זבחפניו רק :אסיף עבים ורוח
:

־

ד  :ד

I

| :v

T

די•

המלח המקריב אל ה!ןשת
את תבתיו׳;רא משטף זעף.
שטי כזב ובנוראות דברו
כמשח הנם השם ביער
י T

־־

T

 mלויתן -או הזרזיר בימה׳
י;ד

ד ן

-ד T

• :- -

הנם מדעה אל רעה יצאו
• ד

״ T T

V

T T

T T

אם במלאותם אין ע^ם׳ אין טוב טעם׳
כי לולא דרש איש השכל׳ ידוע
ד -

•

־

•• :

ד

־־

דרך 5:חר לנוס מחבלי פשע
:לכד בפח כי עךח מפחת(* .

*( על המ:ך ההעתקה הזאה ראה מה ש;־;בהי ברא:
שד״ל ז״ל הע׳ י׳:

הסשר

בהערוהי

אל
המו״ל.

הקלממ

—
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על שלשה צבעי ישראל אשר במדינת פייטונטי:

?בן׳ אדום׳ ירוק מהץאוו יחד
לתת שמחה לאיש׳ לנום מפחד.
ז

 T״

•

:

•T

T

• - T

T

על שני צבעי רבואות ישראל אשר במלכות אשכנז 1

^ן־ןןך עם הצהיב :חדו:כונו
הנצמדים לנס׳ לא יתפרדו׳
מות עם החיים בהם יריבנו
VT

•

־

־ •

T

V

.

.

?י בצבעים רעים׳ טובים ני;1עדו;
קדר :לבעז שתור ההתיו:צפנו
רבות רעות׳ בו הצרות נצמדו.
צהיב הנו זהב המדדה ג5ר
השם בו כסלתו״עד בא אל קבר.

דברי יושב ראשונה במלכות׳
נץןדא קם עירו אלון בכות.

לשד״ל,

לכתב

ירום /יגדל,

יףאל

עוד לא יחדל/

איש דל.

לא נסתרה דרכי׳ ברור מללד
יום יום שפתי לך׳ מלים מיתי;
אמר רךוח׳די־ גם ז-את ה_פעם
לך מ  $ה אתן כי נחמתני
בךבךך הטוב׳ מרפא ל ^ ם ׳
מה־נמךצו׳ ר^זךי״ל״ כל־אבןרי פיך
אמנם מיסדים על אדני ישר
בדים׳ מזקקים גס ש? עת:ס׳
תחתם סגור לריק .להבל שהם
7

 :

:

ד

|

Tי

־ V V

הס ;לדו אלי עד חדרי בטן
כי יצאו מפי אהב ורע
מיטיב לנגן על ;גשור׳ על נבל׳
גדול בישראל׳ ביהודה שוע׳
ד

־

7

לו על 9ני חוץ-שם רקד תפארת׳
:גה שביב אורו׳..קץ שם לחשך.
מה־נמלצו לחך ממיץ ונ?ןת
מצוף דבש אל פי מקתב יךך•
מ?תב אל־הים הוא חרות על לוח
לב־־רעך׳ מלא ברכות שמים־
דברי חכמים׳ חידיותס גם יחד׳
•

:־ ד •

:

•

־

ד

ד ־

ביו האמת ותם :חדו נקשרו׳
בו אהבה׳ בו תושייה תנוח;
-

:־ T

־ ד

T

מכתב אלהים הוא כי בו ראיתי

אוד צח כצאת בגבוךתו הקמש׳
;פה בעתו כל• מתוק לנתיני.
מקמי[ רזון גןה מסיר כליחל׳׳
מפליא תשואות חן לשבת כטח~.
הנה כתו־ לכי שמחה נתת
הן לי מנחם• לך משוש ונחם׳
תחת ככי ששון גיל תהת א§ר׳
כי אחיי שנה או כקנתים
יגון׳ אנחה הי .קינים והגה
מביתך אמנה נצו גם ;עו׳
אל הילןך ב;ך ב;זאי אהבת
הן בא׳ ונפלאות לבות אין חקר
ממחלתו מ$ךחק ק2עת׳
כי הוא בעיר פארין עודנו נ_ער
דוי בלב נשבר נפל על ערש•
אף כי קרוביו מרחוק ;גמדו.
בךמי;מי חייו חלה׳ הנ<1
עד שערי המות• הה•' ובפתע
פתאם׳ לכמעט תוחלתו אבדה;
אך על אלהיו קם תקוה ושכר
ריהזר לגזרתו לרפא הנגע׳
כי רחמי אל מעולם לא כלו׳
ויחזק׳.על מקמרתו קמח
עמד ,לאיתניו שב עוד_ו;חי.
י

־

ז

שמה כגן מ ה ולמוצא מוס
השקה פני־תבל חכמה ודעה׳

מצור וחלמיש הוציא מי דע׳ י(
הןךל תבואתו׳ הפליא׳ רעש
שם בגדולים לו.עד.קצוי ארץ;
גבר ^תוך אחיו בלשונות קדם׳ (
דזךאה לעין בל־איש מדמוני ח5ש
בלתו חתמים ופתמים עד.קצר.
שמחתך הך5ה׳ לכן כמיוך
אשמח ואעלצה על פי דזן3ל
בידיד אדני׳ איש ידע ש?ל
הוא אהבי׳ ב;ך> פדה משחת
2

נ9שיו׳ ולא •דד עוד מטה מטה;

מהיר׳ ואיוריו:בקע בשחרי
עוד לא ןאןה לו בל-ךע ונפזל׳
תצמח אךכתיו׳ י.קגה ?ארז
גם שלאגן.יחיה עד בא הזקן.
ק;צי למלין באיומים אשימה:

שלום לאהב־גר גש לישעיהו
ולבתך מרים שלוש ןשלןט׳
שלום ליוסף לב^ימן יחד
7

המה לך בנים בשתי לי זית
טובים מחמדים מהון ועשר;
ל א ש ת ך .יראת האל׳ מעזבלת
שלום ? עד עילום ששון ונעם
1

ד

רמז לאמי זנרון א1ר הוציא לאור בפאריז.
( מכיזביו הרייס מעניכיס :וניס כלס ;כוהיס כלס ישייס א:ר הדפיס במילאגי /שאחכה
ופאריז קמו הכמיס ויאשרוה נבונים וי;ללוב; המה ראו ק תמהו ,איך בן עשרים שנה יוכל
משוח ספרים בלהג הרבה ויגיעת בשר!
2

6

-

9

-

]יתן אדני לה הריון• זרע
אחד לתנחמיות :רכה אליה׳
מאהלה ירחיק כל־שאת -כל־עצב׳
תקכב ולא תחת׳ תקד/ק לפרודת
שליום לאיש שלום -שנא הבצע׳
איש תם ובר לבבי רדף הצדק׳
חכם;-בון דבר ונקי כפים
שלום לך״ שלום שלום ^;צח.

#לו בתוך עמי׳ פה עיר מריאכוטי׳
עיר על ק פ ת ה*ם׳ קך:ת מרכלת
ז

יום אמתן תמוז הנה בה ״נךתי״ נל»0

דברי אנו־ש תפל מבלתי $לח׳
למה וגוש עפר־ יוסף אילם^צי•
ז

ביום צרה וצוקה ,יום י״ג טבת

ש נ ת

תביר׳

יום אשר נקרא אל השטים

מעל עודנו באט בן בן
כמוהי״י מרדכי שמואל גירונדי זצ״ל.
ר*מ ור׳׳מ בעיר מולדתו פאדובה משנת התקצ׳א עד היום
ספר תוכי רצו ?.אהבה ומכתבים אחרים.
שנה החכם השלם מהנכנסים

יףאל

לפרדס

יתן לידידו

מ י נ ה :

כל־הקהל
שאל שאל
מלל ב:רור:
איש/ןל־דעו
כל־לב נבר
למה נשבר
T T

•

:

T

־

T T

אין עוד פארור?
על כל־פנים
משוש נבזה׳
למה יום זה
T T

T

V

־ V :

איש איש יקרא יום זה ארור?
אוי אוי אויה תצעק קריה
כי פס נאמן עצום ו ך ב •
ז

11

יום לא ברוך לךע ערוך
אל נא;ב**.
בימי שנה
יום איד׳ ^רה׳ ייוס אף־ עברה
אל־יבא גיל ורננה ב ג
ד

T

*

:

TT

כל־איש אבד׳ אבל כבד
~

 . . . .״

j

הן חרות על לוח לביג אוי אוי וגר

זה סיני

הזה ,בעל
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ill

חלף תמר

יום רע ומר

T־I

17

בל־ציץ נבל
ז

י

*

ן

••

;

״

״

יבש חציר.
ד

*

ובלא עתו
מאת בניו
למיודעיו

* T

״

מאת אקתיו
אבד קציר.
ולמטעיו

T T

ד

ד

T

־

T

־

ז ~ T

T

ו

ד

בלה בציר.
אסף אין עוד
אוי אוי אידה ת?יעק קריה
בי פס נאמן עצום ורב.
IV.

עלה אל אל
רב ומנהל
חי בשמואל הרמתי
ז

־

•

:

TT

״

• T

מאנשי עיר׳
ואני צעיר
כל־מלתי.
,.עליו תטף
?י סף גדר
אלך קדר
*פךציות עמו׳ ן א בבךיתי .אוי אוי וגי

מבןייון
פדה אביון
ובחלמת־לב האל ברך.
למה גזר
מות אכזר
v T

: -ד

ימיו׳ נגדו
T T

:V

דיבר אמון
איכה לקד׳

״

T

7־

.ק קתו דרך?
בל־סיד טמון•
עודנו ר ך ? אוי אוי וגו׳

־

—
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VI.

ב?תב מוסר

חין לא ;חסר

תוכו רצוף
דבר טוב בו
ד

ד

אדזבת ודם.
רחש לבו
־

ד

הן נשמעים.
ןל־ךגר פיו
ובשחרותיו
ובילדותו
הנה נעים.
הנהמה־טיוב
איר אוי אויה תצעק קריה
כי פס נאמן עצום ורב•
ז

VII.

קם במרומיו

בדמי ימיו

ד

• 7 7 • :

|

י

:

ד

הוא :תנשא תמך כבוד.

מקרא מקזנה תלמוד שנה
הבל וריק
ד־

I

לאביונים
גם מכספו

אבד •אבוד.
ד -

ד

אליו פונים
זביוד יזביוד .אוי אוי וגי׳
VIII.

נפל סמך הרים המך
על חזקי לב מ?איוב סבל.
רק לצדקה שם לו חקה
חרפת נבל.
רצחק על
רעה עמו ובטוב טעמיו
איך לקברות פתאם יובל .אוי אוי ומי

—

—

lOO

IX.

משפיל אל־דל לו עז׳ מגדל׳
:

-

V

•

• T:

T

V

כךרור ברח ו?עיוף כנף.
בל־לב נךןה
בכיה לכןה
כי תם פריו אין עוד <ננף.
בזדון חוטאים אל־ךע נוטים
ריזאנף.
חרה אפיי
אוי אוי אונה תצעק קך;ה
כי פס נאמן ,עצום ורב•
X.

ובכל־מליו

ובמפעליו

 :ד

 : • :ד ד

• T

מה־רב טובו :ןה־רב חפרו•'
יום יום ;רוץ ללקט חרוץ
גם במאדו.
פזר נתן
אליו באים
לנדכאים
: • -

״ ד

ד •

איש נלזמים

ד•

בימי חלדו .אוי אוי וגי
XI.

ולעד עילום
על ריב ל
ברןהל עמו
ענו׳ גאים
ד ד

•• •

כן.יקרא
£אףן ,מע;ן

בקש שלום
לו לא מר_1עבר.
הראה ר1מו
תחתיו ידבר.
 : -ד

—.

••

חכם מורה
המתגבר .אוי אוי וגי

lOl

XII.

ה^פיל זדון השקיט מדיון
השיב רשע מןל־ח?זאיו•
©ןלמיךם הנחמדים
כל־מויצאיו כל־מיובאיו.
ד

t

ד

ז

וביום מותו בכו איותו
T

J

ו^כל־חוצות נשמע היו הו.
אוי אוי אירה תצעק ק ד ה
כי פס 3אמן עצום ו ל ב •
7

XIII.

וצוף זרק
ש&ן תורק
על ר**ש הכס בתבונתו.
ה^ליא ח?זדו הרבה הודו
אל־עס בחר לסנלתיו.
כל־טיוב חמד
דעת למד
עד יום שוביו אל־אךמתיג

אוי אוי וגי׳

XIV.

אליו רצים חשים׳ אצים
״ ד ד י

־ •

ד•

גס מצפון גם מתימן-
המלתביס מאת רבים
המסלאים מארגמז.
״ ־ :ד ד I

־  ; :ד •

ובדרכיהם ענה להם
;:-׳•׳.׳

ד ד

ד v

.עלךתןךן חקו נקזמן .אוי אוי ומ׳

—

—
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XV.

רוב מכתבים .דןחשבים
אסף׳ קבץ :עד אין מקפר.
את־גביהם
שמח בהם
זהב סגור צפה כפר.
ד ד

ד

ד 

• ד

לי מ ^ ק י ם שו״ת וספקים
מי^יו חפר.
מבורותם
אוי איוי אירה תצעק .קריה
כי פס נאמן עצום ורב•
 . .ד ו ד

דד

XVI.
1

ובמקהלים ( למקבלים
נתן חנו
לילה יומם
־ :ד

ד

בללי אימה.
בם יתחמם
ד

• :

•

הפליא.רעם .עלי־כל־חכמה.
כאש בער
.נגד גער
למלחמה.
למד ידיו
י

י ״

דד

XVII.

.עשרים שנים אליו פיונים
איש איש לקאיול מה־ז-את׳ מה ־*ה?
קולס.יקשיב חיש חיש ;שיב,
דךכיו ל^זה?
מי הוא סכל
רב לו ותרון
בןכריון
כל־ךין הוזה .אוי אוי וגי־
כי לךגעים
הילדות רמח״ל כ״כרכ חמי״ חלק  0ל׳ ווץ הקצ״ו.
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xvi 11.

כלכל׳ ךךדע ס?5יי מדע
קרא׳ שנה׳ שלש בהם.
ו5פי דעתו ותבו;תיו
הוסיף אמרו אל־ךבךיהם.
הראה ישרם הפיץ אורם
בקצה תבל כל מליהם.
אוי אוי אויה תצעק קך;ה
כי פס נאמן עצום ורב.
7

XIX.

אך יאמר די צורי שדי
ל^כי׳ מקפה חיל וזו עה.
הצור תמים רב נך/מיס
:מחה ךמעה.
מעל פנים
וי_קבץ אל
;בא ניואל
הצלעה.
הנדחה.
ז

־ •ד 7

"י

-

אל עוד אויה אז בקריה
יום קום;אמן עצוסורב•
ד

8

ךוד שמואל׳ אי 39 #ית לוצאטו
רעי׳ מידעי מאי מקדם׳
נבון׳ גדול ך;עה ומאמץ כח.
חקר לכל תכלית׳ שכד יודע׳
קולי שמע׳ הטה אלי אזנך:
ששתי כעל כל־היון:על מכתבך
כי תם ובר לבב׳ אלופי׳ אתה׳
דיבר אכןת׳ דיבר שלום וצדק;
מה;קרו מ ל ך לי מה־פזבו׳
כךבש למתוק היו לי׳ כנפת.
לא מתמול׳ לא משלשום הופעת
איור טיבך׳ לכן;ךי לא שמתי
על פי׳ ליום יום רק אמון אגידה.
כבד אכןךך עד עולם ?לה׳
כי אורך אולי׳ לבי לןך.
חלןאהבת רעים בבלי חיק לנו׳
לא לא בלב ולב ובדךכי ח;ף
מיוצא קזפתינו .ע ל אקיות א$ן
מלי׳.עליהן הן בניה בניתי
מכון לשבתי -זה א?ןנם שבתך.
אך מה ;דבר עוד? ארצה ידעת
שבתי לקומי׳ בנת גם כל־ארח
לבי; הלא גם אנכי ידעתי
רעי׳ נתיבותיו אולם בינותי
ובמידי׳ לזה כל־־האךם בארץ.
ז

עד ביה ךברי .כ״ד  •?TPמריאפטי.
הן זה שמי׳ זכרי ז יוסף אלמ?:צי.
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״ויהי באחד ועשרים לחדש השלישי באלף הששי לפיק בשמעי קול אופן אחד
ב א  pזה סיני במהוי״ר שבתי אלחנן פזריויש נר״ו מ״ץ בעיי טריאספד
יושב על המגדל בבהכ״נ הגדולה לאשכנזים בין הערבים .ושם בשפה ברורה הפליא
משה ולפני כל קהל עדת בני ישראל הנועדים בהיכל ה׳ ככוכבי
 Wל
זזשמים לדוב ,והגדיל למעלה ראש באמת ובתמים רוח נדיב לב ישר ונאמן יחיד
בדורו מעלת הקצין המפואר ירא את ה׳ ובמצותיו חפץ מאד כבוד רבי
פ נ י

מ ש ה מונטיפיורי
)גואל בני עם בחר לו יה מיד שוסיהם ולא יהיו עוד לקלסה בקרב העמים וילך הלוך
וגדל והי עמו נגד המתעוללים עלילות ברשע בארם דמשק באמרם כל היום בני
יעקב באו על החללים והנה הנם שוחטי הילדים ושוםכי דם נקי לעשות הפסח ועל
משה
מצות ומרורים יאכלוהו ,מ* שמע כזאת ולא תסמר שערת בשרו? והאיש
ישחק לפחד ולא יחת וברוח שפתיו הוציא ממסגר אסיר ועובד ארחות ימים להקים
מעפר דל ומחץ מכתו ירפא /להחיות לב נדכאים ולהציל ממות נפשם וחיתם מעמר
בשלח ,לחזק את בדק עיר הקדש ועל הר ציון ששמם פועלים ילכו בו ,הן כל
אלה פעל פעמים שלש גבר חכם בעוז זה משה האיש ענו מכל העדה ויהי שמעו
בכל האוץ> והמשיל אותו בדבריו כי נעמי /מדבש ונפת צופים׳ אל פינחס בן
אלעלר  pאהרן הכהן אשר קנא לאלהיו ואל עמו—אמרתי אענה אף אני
חלקי ודרך נתיבותיו ארוץ .גם כי קטנתי מכל החכמים ואשא משלי ואמר:

הן פי;חס כהן לאלהי צךק
קנא׳ ןלא 5חד מחרי ארץ;
רימח בידו שס׳ דקר כשרץ
זמרי וכזבי׳ כן חזק הבדק.
הן מ^ךה עמו בער כל־חךק׳
השיב זתמת האל -כי גדר פרץ;
הקים ? ד ת שלום .השבית הקרץ
מ?עקב -ושאת מעיר האךק.
קן ה ר פ ר ח י ם ד« מלזיין? ,מהו
קנא לאל שךי; אל עיר דמשק
הלך׳ להצלת דכא וחלןד.
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הן לעשות זעךיל :לא .עם .קו תהו
נקם עלילת דם• לא ב ללי;.שק׳
רק אך ?פיו; ויהי ביתרון ?ולך.
טריאםטי ביב םיין התרט״ו.
דובר אמת בלבבו יר׳אל מפאדובה,

להחכם ונבון אשר לו נאוה תהלה ,נעים זמירות בלשוננו הקדושה והמהללה ,ש ו ק ד
בלמודים ברוב חדור ,וגילה .מה טבו דבריו מכל סגלה; מה יפו מליו מכל
רוח והצלה ,מה עמקו מחשבותיו מיון מצולה ,מה גדלו מעשיו וכל פעולה /מה
נמלצו מדברותיו קטנה או גדולה -מה נעמו אמריו מצוף דבש דלילה ,ומה יקרו
זמירות׳־ ממנורת זהב כלה ,ועל ראשה גלה ,ביניני׳ו זה שור״ר ומור״ה לשונות כני
קרם ועלה במסלה ,לא פנה אל רהבים ואל קול המולה ,וממימי המדע לנו ד ל ה
דלד ,ה־ה םוה״ר המאוה״ג ביש סטיפאנו קוציאנציץ מעיר גוייציאה יע״א א ש ר
הרים סביב לה ,יצ״ו אתו את הברכה אל נורא עלילה .כי לו יקר תפארת וגדלה
בבית הלמוד גםימינאריום( על כל מעלה.
אמרתי אספרה כמו ואהללה ,כי לו משפט הגאלה ,ואשים דברת• לעיני כל הקהלה,
וארים קולי כקול חתן עלי כלה׳ לפאר דעתו הצלולה ,להדר בינתו השתולה,
ולרומם חכמתו התלולה .ומשירי אהודנו עד עולם סלה ,בשיר זהב ולא במגלה,
לברכה ולא לקללה:

ענותך׳ חכמתך הכיתי
אתמול בבואי.אל־מעון ביתך;
שקתי כעל כל־היון׳ ואז אמךתי:
אשבע בהקיץ את־תמונתך.
האחי ובלשוני אני ךכרתי:
הנה לדד חדיש בבינתך
ובטובך אמצא; בלבי תךתי
מהץקךה מפז לדידוסךי
:
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אדעה אמנה :אני תולעת
אך
t .
T

;

T

. . .

לא אישיקצר;מים׳ קצוץ האבר׳
בולם הכי שקמים׳ 5בד כל־פשע.
ואמרה :צעיר ובור רק דעת
איך :עמיד במקום גדולים? •..גבר
אתה ן ך ב לב׳ ואצפה ישע.
םאן םייטרו ]כפר גזריציאה[ ביום בא לחדש הששי דברתי בלשוני לפ״ק.
נאם שומע אמרי אל
ידידך עבדך ו מ כ ב ד ן

אי^י פאדובה׳ יו׳יאל׳
המחכה ויניע אל מתי סודך.

ואלה

דברי החכם הנ״ל מחסידי אמות העולם ^ ו ר כ ת ב לרב

המחבר:

להחכם הנכבד המשורר המופלא איש פאדובה כבוד שמו יוסף אלמנצי יצ״ו
בהקריבו אלי הצעיר הח״מ ספרו היקר הגיון בכנור ,למנחת אהבה וזכרון,
ואשא משלי ואמרן

§רוש א#ר א?רש לך פה

עתהו.

הצעיר שטיפאן קוציאנציץ פה נוריציאה׳:׳ היום ג׳ אלול שנת התריי׳ו לב׳׳ע.
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לאשה חכמת לב יראת ה׳ ומשכלת למשוררת הנפלאה בנשים אשר נשא לבן
&תנה בחכמה ואשר תויי את החרוזי״ם ,הנטפת מור ולבונה זכה מכל א ב ק ת
רוכל בשיריה הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים הנודעת ביהודה
ובישראל גדול שמה ויהי שמעה בכל הארץ והנה היא רחל מורפורגו טקריה
נאמנה טריאםצי רבתי עם על שפת הים תבענה שפתי תהלה:

^מעימלי
פקחי עינך
הטי כדך
הנה רחל
אל־־הנשיס׳

פשעי *;דפי;
כסי עלי
.ופני אלי
מי שיר תטפי;
ממעלנך
הטי אןנןד
ל^קות עבדך ובאל ידך קשה תקטפי.
עבךך זחל אל נא תנפי!
חומה וחל׳
אל־האישים׳ שרים חשים נתנת דפי.
ז

״

T

•

פור גס מנה
מ ל ולבנה
שירך;.חמד .
ולנס עמד
בי בך מרע
מי לא ידע
את לךאת אל בבני:קךאל
איש איש מבין את אוצר בין׳
את כדבורה תרבי שירה

כ ה במנה
בו לא :מד
והמיר י י ד ע
את כדמיואל
ולשר ;בין
ובתפארה

7

-

:

•

:

ד

• : -

•

*

V V

 • :ו ז ז

ד

••

אור כשלמה תעטי׳ךמה! ובכל־חכמה
ובעז מימך
יקירך׳ תמך נפל סמך
אף הוללות׳ ;;ד שכלות
תבזי זלות
לשיר שירים כימר כריס
ולמישריס
• T " :

• •

ד •

פה טריאםטי,

כל־מר ח׳הדיפי•
ערך לפי.
בינה תקשפי?
ח?מה תעדיפי;
קדים תקדיפי.
אויב תרדיפי.

• | -

•:

כפוף תזקפי.
כל־שד ת ק ז ט פ /
יום יום תקצפי.
תמיד תכסיפי—.
ד •

ד•

:

•

•

כבא השמש לחדש אשר תאר לו ולו אדר
בשנה

תבורך

נ

מ שים רחל

לה״ק

קול ענות חלוציה
י

ב

 ?. -י ?א^יי׳

בלןרב ןשיראל
ח ד

!י

ים

 -י^ ? 5י יו״אל״

)(1 O

—

טענה רך לאוהב ורע הולך את חכמים כמ ר יצחק בן ברוך לוצאטו ביום זה
לחדש השלישי לשנת ותרבי לך בורית לס״ק.

עלי לבי דר׳ איכה נפלת
משכרם דיילי ?ךאור רקיע?
לעזאיור תחתית;רדון :הן נ^אלת
בבץ ו»דט;רן ידניות ;ציע.
פערת ל^נלי חק פיך .הילת
ן ן אךם תיול^ה אמר הביע
בבלי מלח תפל .כזאת פעלת
•

V

• :

T

־

״

־-

־

T :

לריס קנו׳ ראשו עד עב.יגיע.
משקזו; את כליה אך לא ראית
כי בהרת תךותיו׳ ;גע צרעת׳
מעדו קיסליו׳ גם רגליו מטו.
ד

 -ן:

ד ד

־

; T

T

 :ד

אל תשפט את ש?:לו> אם לא גלית
מיוצאיו׳ מיובאיו׳ חכמה ודעת
T T

7

T T

יצחק ובנו ב ת ך
־־־י!

־  .־•

I

:

T

T

מבית

,

אצאטי•

ד
עפר ואפר ופיח כבשן/
קנקן חדש שאין בו יש^
יגפל הבלי• /עמוד עשן
אין.

על גב הכתב:
ליודע שכל ולכל תכלית הוא חוקר בםדה במשקל ובמשורה כמיר

ברוך לוצאטו

מעיי

טריאסטי.

יצחק

P

—

1 lO

ב־ום הלדת הילדה היקרה יפת תאר ויפת מראה ותשאות חן חן לה בת הכביר
המפואר יהודה בכמ״ר ישמעאל׳ ויצרה לבית לו־ )ושמה כשמה( ושם אטד,
רחל בת דוד ורבקה פ ם ח או מגדל חפשי .Oasteiiraiieo
אז יש־ר יו״אל את השירה הזאת:

האח האח!
T V

T V

לעיר רבה

־

T

7

שבת גנב
ישגו רגמיד

נלךה שרה
שש לה שנים
ד•

ד

לשיר עתה
טובה יגיד
י 7

־

ערך הודה
היא אל ך ח ל
י?;ה׳ חנה

ז

אב אם בן אה
לזךוה גיל בה
אל ךם ענב
עם התלמיד
מכל־צרה
•

 Tד

ד

כלם עונים
עד יום לךתה
דכא׳ נגיד

ולישמעאל

• T

 r

אף ליהודה

בה ואל;

הומה וחל

גם ללמואל 0

הם לה מנה
ולאיש ח;קה

אורה יהל

ד ״

T

T

7 7

על ר ^ ר?קה
מנדל חפשי
.יקזמח מושי'(
•

זהב סגור
T

 Tד

אין עוד ח?מה
בביא לחדש
פה
טדיאסטיזאת
.ער ן $

•י( ל מ ו א ל הוא הוא

עם לי^ךאל.
הצור יואל;
אין עוד מהל.
רב והונחל
הצילה אל
על אל.על אל.
כל״איש ימהל
משיב׳ שואל

 :ד

ד :

דברי אגור
חין ומז^ה
ענה.עזות
בגד
שבט ל:נ־!
ד

3

גם לשמואל (
אל איתיאל:
לאיש גאל י

רודה ייו״אל•-
בי.ם שר״ לייה לש״ג,

ש ל מ ה  zzאיזי אביה,

ואולי כקל• :הימיס יהיה לה לבעלה,

למשוש לבה ולמשיב נפשה ,כן יאמר ה א ל — :
2

(

3

( שם רמז לביה לוי.

דורה ש מ ו א ל פיראנ• הכהן ואשהו ש ו ש נ ה הלויה אחו־ז אביה ־יזהה— :

—

I l l

—

אשירה נא לידידי הירא את דבי ה׳ והולך בדרכיו ובסציתיו חפץ מאד התן תמים
לכלולות היושב באהל• תורה ובבית ה׳ בימים ובלילות ,וזה שמו אשר
יקראנו כמ׳יר יצחק בן ברוך לוצאטו ולברכי :־וצי( מעיר טריאםטי ביום חתונתו
וביום שמחת לבו הוא יום אםרו דזנ לשביעות עם הבתולה המהוללה הכלה
הנעימה יראת ה׳ היא תתהלל ומת בית תחלק שלל /אם תשכביץ בין שפתים,
ערב ובקר וצהרים׳ מרת אסתר םנרי מקרית טורינו.

תאמר האם אלי :מה־לך תולעת׳
חגב קצו״ן אברה ו;כה .מלים׳
נפל ?מ־ו בלעם ו*ןזי1ס ?.נינים
לשיר ?לולותי בקרב טבעת ?
תדןשב להשקות צא[׳ נ 5ער מדעתי
אולי עלי מע;ן׳ על מיוצא מים?
גדול ורחב ;דים
תחשב
לציל אני אדיר בצור פגעת?
ד

:ד •

אשיב :ידיד נפשי׳ אולם ידעתי
ד •

•:

• : -

ד ד ־ :

•

ערכי׳ אני נ^זה איש צעיר אני
אך עשתניות זנזךה על לבי שטו•
אין מהתלות בי׳ קשט זיעתי;
לכן ביום טובה׳ כי נחמתני׳

מ;חה קטןה .קח יצלןק לוצאטו•
אהב דבק מאח
אמר האח האח
יו״אל.

—
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—

אויה! אויה! תאניה ואניה ,בבית ישראל ראיתי שערוריה ,איש אחד שמו א כ ר ה ס
מעובדיה .מעיר אנקונה ארץ נכריה ,בור רק אין בו מי תושיד״ מ ח ל ל
שם שמים בפרהסיא ,לא חדש ולא שבת לו ומכתו טריה ,ועוד ידו נטויה׳ כי
נושא ונותן ביום בחר לו יה ,יום בפרים הוא לכפר על עדת עבריה .ב ש ק ׳ ח מ ץ
ובורית ועל זאת קהלת טריאםטי הומיה ,בשנת עד מתי רשעים יעלוזו ויפרחו
כגפן פריה ,חנותו פתוחה וחנוני מקיף בצדה ,כנען בידו מאזני רמיר׳ /לעשק אהב
ואויב עירום ועריה ,להשחיתם עד שאול תחתיה ,ונפשו לו חיה ,על הכלכלה וע<ל
המחיה! על אלה עיני בכיה ,ולשוני לא דומיה ,קנאת ה׳ צבאות תעשה זאת וזה
פריה ,לכבוד גדול העצה ורב העליליה ,לא אירא מרבבות עם אשחק להמון קריה,
עוררי חנית מסע ושריה ,לא אפחד מן הנשר והפרס והעזניה ,לא אחת מן הראה
והאיה והדיה ,ולא אגור מן הלב והליש והלביא ,הנח ידי בו הדה ,ואתן בו כ ת ב ת
קעקע כויה תהת מיה ,ואדברה לו את דברי השירה הזאת אשר רשפיה רשסי
אש שלהבתיה

דאתה ע1בד יה אם עיבד בעל
א ב ל ם ךם הקומה ונכה רגל:ם?
עד־מה תזיד לפני רכב שמים
שלו ל#בן יום יום׳ רע וכליעל•׳
ז

זד יהיר׳ לץ שמך׳ לכל סף רעל
תושיט׳ ח£ץ תמכר מהול במלם:
 \0דת לא זך׳ לא בר ידים
מן הביוךית תוציא .היו במעל.
וביום הכורים תכפר בכ5ר
את־תבת פעלד׳ פלגת פלנ
״

-

ז ז

:-

:T

I

•

ז ז

מי המרים׳ וכ;ךכ עם מומך.
חטא׳ מחטיא את :שךאל.עמך
אוי לך! לחטאה אם תאבה כ5ר
ת^ריף אותה כבר .תלבין כשלג.
ז

דבר אמת בלבבו ,וחרפה לא נשא על קרובי׳
יו״אל בור רק ומים אין בו.

ב נ י

א ט ו

ועל א־הבו,
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לכטוהר׳׳ר מרדכי אשכנזי־ ם״ץ בעיר טריאסצי.
דוליא מראש לא בסתר דביתי בשיר זהב  0אשר הוצאתי מחשכה לאורה כמשלש
חדשים ,על באך פה לראש ולקצין אל עם בחר לו יה /לרעות ביעקב עמו
ובתכונות כפיך לנח ותו בדרך ישיר ,אשר יבור לו האדם הירא את דבר ה׳ ,ואמרתי
כנד אכבדך מאד כאשר יאזת לחכם ונבון כמוך מלא רוח דעת ויראת ה׳.
לאיש אשר אלה לו עתה פה ל׳ פה? כתר לי זעיר ואחוך כי עוד לאלה מלין,
הנה לך שיר חדש שיר זהב אחר וי־בר סתר לי ביני ובינך עד עולם ,ואחיי כץ
אבוא אליך וברכתיך ותהיה כענק על גרגרותיך אנרת קטנה ככף איש המלאה לה
אמי׳׳ר ושנים שנים באו אליה החרוזים אשר תקבל ברחמים וברצון /ותשא לאה״ב
עז פנים כמני כגדל חסדך ותאמר סלחתי i
2

( מקצבי הר עד נבכיץם ;רדי]
לרעיות בעךרי צאן; תשיב נדחת׳
הצלעה תקים׳ תחבש נאלחת׳
נתלה תדוזק׳ וגזורה ניועךת׳
אותה תרביץ ב;אות דשא עבךת׳
ו^קלך תשימע׳ תשמר תכחת;
אז לה השקט׳ בטחה׳ שובה ונחת׳
ד

ד

ד

-

 :״ |

•  :ד

ד  

ד

כי על מזז-ות אל יום יום שקדת׳
שמר שבת ז אדע מרת נ?שך׳
הנה לשלום מר לי מר עליף׳
התה פתח את־חךצביות רשע.
ד

ר ב מרדכי! הטה אלי אזנך
תךרוש׳ תדזקר׳ ת#אל היטב כל־ןשע;
תמך אשורי רך וסקוה ישע( .
3

רחל גם בן רחל
יו״אל עפר זוחל.
*( רומז אל ביר זהב אחר שהקריב המחבר מנחה לכמהר׳׳ר מרדכי אשכנזי בבואו
העי הטו״ל
י כמחנה קדשנו לשבח על כסא ההוראה ואני בקשתיו ולא מצאהיו.
( Pederaontium
העי הטו״ל
( בגיור הכני ברביעי וכוי של שיר זה יש יחד בהברה שלישית:
2

3
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רעה צאן קךשים-י שלום
לרעיות עןןךעדעילום;
אתה תקום תבנה ציון
נחד כלם עשיר׳ אביון
אל־קיול דברי פי חכם חן
חפש פ1חיות׳ לבות בחן
ניקצץ רשעה ויע.קר
ולכל־תכלית הנו חקר

בואך־ לך כח ואל
על שפרנוך איור נהל;
תגדיר פרצת חומת הראל.
חלש׳ ג בור .ך?ה ואיל
רצים׳ כי הוא מלאך האל;
ובמוצא פיו העם נקהל.
כי לימינו שר מיכאל׳
מי&זכיל .נבון איש ככצלאל.

ז

ז

:

מי אני -מי חיי? עפר ואפר.
ד •

־ ־

•

זיז

•• T

v

וכעולל כי נברח מבית הס?ר;
צעיר **נכי׳ ךק׳ לא איש׳ תולעת.
רך הלבב׳ עצל׳ נב!ער מדעת;
ךש׳ אביון ומדכא׳ עני וחלך
איכה נזיד ל#בת ל?5ני מלך?
עךכי •אדע׳ ריב שך_עפי א$יך;קה
מקול שאון׳ מרום זלות אךח/קה-.
מאת זעת אפי לחמי אכלתי.
מחרון׳ מחמה נ?שי הצלתי
מה־פזוב מהידע לבני אדם נדעתי
וכאנהתי יום יום הנה ;געתי<־
נען רעי ו?ן;ךעי אהבתי׳
ובמיועצות לד שלישים כתבתי.
7

ז

יי

ז •

ד : .

מיגיע לא אסיר שכמי מסבל
אהבה בתענוגים אמר אד הבל;
אך שוא שדה׳ שדות ורעות הרוח.
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ו^רוב אונים רסכירר איש לא ;נוח;
ונדת ופךךסים׳ שךה וכךם
לא יצילו אותו מנפ5״^זךם;
;זובו מים ונחלים לשטפו
ו?לא היו.יהיו׳ גךלם :נדפו.
אך טוב 5טח ל ש ק על־קצוי איץ
לחמל דלים׳ לנרד להם פנל־ןךץ.
אלאה רעה חולה תחת השמש
בוקה ו^בליןה שואה ואמש;
כל־איש ואיש ל?ני ב*יעו כרע.
כי קצר המצע מהשתרע;
;עמל׳ כעס אביט׳ עח ו^שע
ותמלא תבל חמס ורשע.
אמר :מי ירפא לה .יחבש נגדה?
מי יציל האביון מאביריו•
ד

ז

7

T

״

.

ן

....

״ -

ד

רק נכון הדבר אל־רעה עדר
והקילו:תן עז• מעוז ןסךיי
;ךים קול כשיותר ע ד מ מ ל
נגד ךם הלבב׳ ךע ו?לנעל;
לפחד עוד :שחק׳ לא יחת נצח
מזד ;היד׳ מלץ׳ מחזקי $צח;
יגדיל תורה יאדיר משפט וצדק׳
־ •:

ד

•: -

•

:

T

ד vv

;סיר מגן עךרו חרול וחדק׳־
וב£:לס הדעה ישקל כל־־פעל
ויבער מעמיו זתלאה וגעל

I

עד בא יום אל .נשמע קיול היצקיוע
יום גדולי יום נורא׳ יום המךגוע׳
יום שלום ו?קךה אל־מנןעל ןבר׳
יום יפתח צור תמים מסגר והבר.
הצמח .ישעך צור תמים

נראה זרע לאריך נמים
עקר׳ כבוד גם ריב אונים
;שיב לב אבות על בנים
גם־לב בנים על הוריהם
;סיר חרפת עמיו׳ בזמם
ובענותך איש ךןגה
מגוש עפר .מתיולעה.
T

T

•

״ ד י

ברך עמך נקךאל;
עולם מגד ר ב ומנהלי
ל?ביר מלין אל־כל שיואל;
מלפני איש לא יבהל;
. . . . . .

•  T״

כדבר נביא׳ איש כשמואל;
:תן שקןחה .כי הוא גאל.
שי למורה קחת הואל

מאיש פארובני :יוי״אל•

סד ,טריאםטי ביום אבא ^חדש #נים עשר הוא חדש אדר כי אתן שניית 3י

אבוא אל מקדשי אל אבינךן

לם״ג.

ביום הזה ,יום משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ורעות לרבנים יום
הפורים לשנת ע ל

ק

קראן

לימים

האלו

<עמך הסליחה ,אם קמה ונם נצבר,

הו״ו תחת הה״א( פורים על שם הפור לפ״ק ,יובל שי לידידי החכם והנבון ולכל
תכלית הוא חקר כמהר״ר מרדכי'אשכנזי מ״ץ בעיר טריאסטי על כל דברי
השירה הזאת אשר משקלה זהב טהור ודברתי אחטם לך:

עוךי מליצתי וקומי לני.
לושי׳ ,עשי עגות ליום מ^בח;
שמחי ןעלזי נא ,הלום תשכני
לךעיף גאיות מךבר לגן פרח.
פיה ש ה ?רירי יום לח?לי עני
הסכי 1ך1ס פ ו ר י ם ללב שמח;
בי לך ינחש איש אשר כמני
חךוה ושלום עד בלי ירח.
:

5

ש9ועי ,ךאי׳ הטי ?י1ם ! :/שע
בדך ?לאת גיל׳ ומי א?סים
אז :מוןקו מכל־־ךבש ונפת.
רוח ךרומית נא ןא^שי רשע
חושי׳ ?חי׳ אז:שקעו המים
רעים׳ ואל יהיו לפנים תפת.
ד •

 :־

• :

כד*

נאם שומע אמרי אל.
אנוש רמה ,צעיר יו״אל.
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לחכם ונבון כמוהר־ר מרדכי אשכנזי ם• ץ בעיר פזריאסשי על קיבץ שירים חדשיפ
גם ישנים אשר נתן לי במתנה הראויה להתקבל ביום האי להדש שנים עשר הוא
חדש אדר בשנת

מתנה נחליאל

לפ״ג ,אמרתי אודה על מנחת הר הגדול׳

למישור אשר הוציא את האבן הראשה מאוצרותיו ותשאות חן חן לה:

טנא תעזאות חן לך הבאתי

ר ב מרדכי מאשכנזים רמו
T

:

:

־

•

•

־

:

;

ד

י

•

?ן־פינחב ה ר ב ולא איש £תי,
כמשוךרים לא משנתם ;מו.
אבא בשיר חדש אעזר גליתי
לך׳ בין חכמים גם;בונים קמו;
כבד אכןךך ?ןאד מלתי
מלים׳ עלי שירים אשר.ימגמו.
ד

?

אשיר ואיך אשיר לאיש כמכה
דוכס ובר־לבב -נקי כפים?
לקראתך רוחי ך,לא נבכה.
.קבל דברי נא כמוצא מןם
לא כןגו מימיו״ ואז אקפכה
שיחי עלי שי מדגן ש&יס
פרט על פי הנבל/
גוש עפה שבר נבל׳
צעיר /נבזה ,אי הבל.

ויהי בשטעו חכם לבב ואמיץ כח מפרק הרים ומשבר סלעים בקולו קול עוז
ותעצומות דורש טוב לעמו בשבת הגדול לשנת דרשו י״י ועזו לפ׳יק

טריאסטי

כמוהר״י מרדכי אשכנזי מי׳ץ בעיי
לא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקראן

!

ר ב מךךכי את קולף שמעתי׳
אל־חןף שופר אני חזיתי׳
וביךף נךזן הלא ראיתי׳
אדע ולא אדע אשר;דעי^י.
אשמע ?בשר טוב ...ולב .קרעתי;
?ך:י וחטאתי 5עב מחיתי-
היו כלא היו ...ואז הייתי
ד

:

ד

! ד

ד י

י

נךהם ומשיתאה׳ ולא הךשעתי•
אקמע ...והוצק חן ?ש?ת־ור]יף׳
ש?טי רשעים י?לו תלןתיןז׳
כי ח^ף שנון עלי כל־^שע.
תשיב לבב חוטא ומטה רשע
מכל־עוניותם׳ ויפרו:.שע.
לכן אמלא פי תל׳לתך.
9ר .טריאסטי בחדש האביב ליום ושנה בא יבא ברנה הנושא אלומותיו לם״ק.
עבד עולם לאוהבו איש ימיני בנו הקטן יו״אל סאדובני.
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איכה היתד .לזונה קריה נאמנה מלאת׳ משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים ומחללים
את יום השבת אלה וכחש וגנב ונאף .מצח אשד .זונה היה לך ,עיר הומיה היישגת
על מבואות ים רוכלת העמים ,מאנת הכלם ותעשי הרעות ותוכלי׳ תחת היותך
משוש לכל הארץ את צעה זונה בשוקים וברחובות ותעגבי על מאהביך ייצאת
במחול משחקים .לכן זונה שמעי דבר רעיוני:

והה! שעי־וריה סלפ ראיתי
עיר נאמנה היתד ,לרצח,
•י

V

v:

 Tד

T : T

VT

נוי מר ונמהר בה׳ וחזקי מצח
וקהל ?ןרעיס׳ פקעיס חזיתי.
שמים למתוק מה ןשןא צפיתי
בהם׳ ועמם רק התלים נצח;
תחת קערה קוץ ותחת.קצה
שנים בארצותם ,שמם בזיתי.
:

־ :

T

T :

ד*

•

אך מ עשה ז־ונה פעלתמו׳
ובחללים שבת בלי אימתה׳
מךמה במךכנלתם ל?הל למג
:

יעשן ןךן״ן אפי בא #ילקךת
בבני לקרון; הוי מתי.עולתה•'
איכה לזונה ה:תה נ?ןךת?

—

—
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?ל איש אחד ק הרטתיים גבה עינים ורחב לבב מלא חונות כדמון ,לוה רשע
ילא ישלם את נושיו ,וחשב בלבו להפיל תחנתו לפני ח׳ בעשרת ימי התשובה
ונאמרו פעמים שלש עד עשר פעמים בלב נשבר ונדכה ובדמעות שליש—
אבינו מלכנו מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו—האל ישמע מהיכלו
קילו ויציל אותו עד עולם מיד נושיו והיו כלא היו כל שטרי חובותיו ][Cambiali
אשר עשה .ולא יכול יוסף להתאפק לכל מהתלות האלה :ויחד אפו וידבר אי- /
כל דנרי השירה הזאת:

]דברי איש חמסיס[

אלי לצור מחסי הבט ע?:ץ
כי כבדה ;די עד אנחתי;
הקשב לקול £ועי ולקול 53ץ״
אודיעך פשעי גם חטאתי.
מס?יף ת?חה כבד נשץ׳
וה־םמים רבים.עותתי
כפר׳ ואל ת ^ ה אל־בית כןךיי.
כי ז**ת בעניי היא נחמתי.
ז

:

ד • :

T T V

י

•

]תשובת האל[

ד־נר שקרים דיוס; מה־לך לבא
לפני אדני׳ אל בחן $חות.
כל-עשתנות אדם׳ הגות לביו?
T

V

: :

T

TT

תחיש לשלם חיוב אל־־הנשים
זרים זהב כסלם על הלוחיות 0
•7

 :־

• ; T

־

ףאמינו בך׳ א5יר אישים;
אם ישבים מחשים
לא יחשה האל׳ ולטובתם
V

ד״

!

T T

ינקום לעין כל־איש את־נקמוןס.
(* Cambiali

—

—
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ני

ויהי נביאי להתפלל ,אל אל כל מחולל״ בבה׳׳כ הקטן ל ב קיק אשכנזים /רוכס
•אגוזים ושעירי עזים ,ומיעוטם אודם ,בשלהי ש מה חמור נער? שטוע
שמעת־ איש צפוני מתנודד וגוער ,מזמר זמירות ]ניא מזמר זמורות[ כי לא ידע
ספורות ,־פעם קורא לעייניין אלפי״ן או נוני״ן ,ופעם לעייני״ן עייני ׳! ,כל טלעיןל
למלרע הפך ,חמתו על המלים ש פ ף סכלותו איננו מניח לו י ., -והנוי ככד פה
ושבע ודשן,
וכבד לשון ,באמרי פיו ניקש ,יאכפו תחת י א כ ל מ ו כקש״ ־
*וטו שטים ע ל
והנה כל ביתו עשן ,נשיאים ורוח וגשם אין ,חכלילי עינים
זאת ,איך סכל יענה עזות? כי נתן לשמצה ולבזה -ודבר ה׳ בזה ,לשוננו הקדושה
ונקיה ,אוי! בבני ישראל ראיתי שעמדה ,אין דורש ואין מבקש ,רק לעג בזיון
ומוקש ,ומי כמהו יקרא ,לקח את םפד התודה ,וינתח אותו לנתחים ,כזבח ומנחוז
ועולות מחים? יבמתניו קשת תחת קסת ,בור םי״ד שנד וס״ת ,תחלת חל׳ מעיס,
לב נמס ופיק ברכים׳ בור רק אין מ׳ התורה בו ,ושמי בקרב לבו.
העל אלה אחריש אתאפק ,וקול יחמור על דלתי אזני דפק? הלא זה אוד מצל
מאש החכמה ,מלא על כל גדיתיו מרטה וערמה -והנני אעשה כלה ,מפיר
ר.־בר נבלה ,כי מרעה אל רעה יצא ,בזדון ומצה ,לכן אמרתי אספרה כמו ,ואגלה
את נבלתו ומומו .ואת הצפוני ארחיק מעליכם ,למען ירבו ימיכם -תכתב זאת לדור
אחרון ,והיו הדברים האלה לזכרוןג
נ ת

,

׳

איכה׳ כסיל -תךים ל;נב קולף.
ולשונך רק מיץ ת?לה נטפתל
לך נא .חמור נער׳ לך אל־הך5ת•
תמצא ?נוחה #ס אל־כף רגלך.
• תעיר שחוק׳ וכסוד לצים ?כלך
פיך תמלא רק חצץ וז?ת;
תשפיפז קאת׳ תקפיט גרב_ .יל£תי
ת  #פ ט  . . .ולא תדע חיי סכלך.
ד

5:טיר כשפה איש׳ ראשו;ניע׳
:לעוג למוצא פיך וק^תיך,
ף_רקדון אלים _על־שכ!חת'ך.
אס תחריש׳ סכל׳-חכם׳ מושיע
לך יקראון אישים•'יודו לקגצך;
לכן דמייתתן לבני_ע$ך.
לשחוק אמרתי מהולל
יו׳יאל כעין נחשת קלל.

ביום חתונת
הנאהבים והנעימים כמיר ישראל גדליה מורפותו
..גומרת סוזאנה קארולינה לבית הלוי
יוקריב את ק!

׳יזעמ צרי ומעט דבש ]ה״ה תרגום עברי למזמור חמישי לפראנציסקו

סיפורי !.עא בלשון רומי[ ,לישרים בלבותם הורי הכלה^
ייצעיי יוסף אלמנצי איש פאדובה.
(

חמישי.

מזמור
א.

לילות יסרוני כליותי וסבלים עד אין מספר נ?לו לי בי עוניותי
.ילכדוני בשחיתותם ולא ה;תה שנה לעגני ורום יןגה תבעתני:
ב.

חלומיות ןחזיוניות ע ד אין חקר השיגוני ןלא .נתנוד השב רוחי
ואנכי ן3ף רגע וקראני אסון; :י אליהים הךחק מ עלי כל ך ע
והצילה נ?שי מפחד פת^ס ואל תבא 2משפפז עמי כי;גךתי
מ ^ י המות הקרוב אלי:
:

7

ג.

כלו ביגון דד׳ שבעתי בברורים /רביות אנחותי הכוני פצעוני
ועצמי;גששו נחל התוכחה ו;אצה;נבר על נ?שי ואקוץ ב־ו:
ד.

רחפו כל ע^מותי ולבי סחרחר ומ?ני כ3ד האהומה קדר
אתהלך נ?לו פני ושחה ל^גפר ;ה^י:
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ה.

 r^pנ5שי מבית ומחוץ ושם מצאתי ראיתי א;שי בייתי היו
לי לאירבים ל.יךמסו לארץ דד:

T

ו.

בני 3כר הקמים ?גלי הכירו עוד ?קיומי ומבצר מ שגב חיומיוהי
האפילו:
ז.

ותתפעם רוחי ושנתי נזדתה עלי מקול א;חתי באי^יי[ לילה
ואפלה נפוגתי ונךכיתי.עד ?אד:
7

ר.

חז תוחלתי נכזבה לאבד מנוס ממני לולי יי עזרתה לי ואיחלה
ו

•

•TT

• T

•

t

• ו • • Tי

•

—

• T

לח?דו:
ט.

ס<3ךני ואושעה׳ חושה ל.עזךתי והצילני׳ חנני י; חנני:
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יו״אל
כגבר עברי יין פסח על שתי הםעסים מבשר ואומי:

ארס? ...אדבר? ...הנני פסחי
אוי׳ על שני גפי סעפים אלה*...
לא איש ןדיול ד עה לעשה 5לא
אני׳ ולא נבון)לא פקח.
ז

אדם? ...וכמשרד וכמנצח
לא אך עה זפןר ורוחי חגלאי
?ל עשתניותי עובדות בכלא.
ד

כחללים היו בלי מ?2תח.

אמר ...אדבר ...אך? ...חזקי מצח
נדהם ומשתאה ...ולא אבינה
בין מערב׳ מזרח׳ ובין £1־^ה.
ואך טיוב ל י ב ר א ל אחוד ,נצח׳

^אוי גדל יה פ ד וקארולינה
נןךפוךנ ?בית לוי ,ב3ית סוואנה.
ז

—
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ביוש חתונת
בחזו מעם חתן תמים לכלולות בט׳׳י ישראל גדליה מורפורגו
עם הכלה המהללה ותשאות חן חן לה מרת סוזאנה קאח־לינה לבית הלןי
 r«3ועל כל פשעים תכסה אהבה לפ״ק•
מנחה היא שלוחה מאת המחבר לאוהביו יראי י״י וחושבי שמי הולי הכלה •
נ^ד בחיר עם ;ה׳ משך בל! שת
חציו שנונים חיש ירה החשק;
ננע לבבו כי ירא מגשת
ד ־

 :ז

•

ז״

אל _יעלת הן חן ייצאת לנשק.
:

לא פ;תה אל שןא גם לא לרשת
בחור לפה־מךאה במעיל ד?שק׳
כי אם חכם לבב לבה חלשת
רדף צדקות׳ ל ישרים בךמשק.
:

עלמה ןפה פ;ה׳ שכל ידעת׳
מצא גבר תמים׳ ובלב שמח
ד

ז

 :־

ז •

•• :

ד ״ -

אמר :שלו עמה אשכון ...אישנה...
שם איש ןשםזאישה איך כתולעת
מעין אנוש נעלם? "...מי ךל פתח?...
ם

ה

^ ו־ גדליה הוא׳ שם זאת סוואנה.
אוהב דבק מאח
האומר האח האח
יו־-אל כקש על אח.

שנענה

ציונים ו ש ל ש קינות
השער ליי

יוסף אלמנצי

מלאכת ע מ ד ת

גשנה

זה עני ק ר א ואני

איש

פאדובה

זה

אני היא׳

צדיקים יבואו בו

לרב ת ב ו נ ו ת ,

דורש

טוב

לש״ג(* .
לעמו

ו ה מ ה ל ל ברוב ה ת ש ב ח ו ת בש״ם פ ע ל וטליה ו ל כ ל ת כ ל י ת הוא ח ו ק י

אשכנזי

מ׳ץ בק״ין

טריאסטי

המשכה

המפאר

כמייי״ר מרדכי

ואליו א ש י ם ד ב ר ת י :

איך אוזנשא לאטד :אקום׳ א£לכד•
אם ךב־כח אין בי ללחום נ.גדך?
מה־לתבןן הבר? רוחי נבכה׳
איכה נשב :דןךו׳ א?ןתיק סיוךך?
אכרעה על ברכי׳ שיחי אשפיכה
לןני חכם נבון; ובמו נאךןז
אשימה דמעתי׳ כי מי כמכה
באלים? ש?עה נא שנעת עבדך!

עלש קיניות ןם ציונים שבענה
אקריב לך; מכל־כף אותם הצילה׳,
כפר על־בת שירי אם שץא המליטה.
על בניה כסה אנה ואנה.
ו^ךךך תגזים אז יום יום אאכילה:
לב הנתן׳ לא המתן הביטה.
•

א ל ה הדברים א ש ר ד ב ר י ו ״ א ל

הפאתבני

1

המחבר.

( שיר זהב זה היה מיוחד למבוא לאסיפת שיריס אשר חשב המחבר להקריב מנחה
לכמהרי׳ר מרדכי אשכנזי הציונים הנה הנס בשפר הזה וכמו כן הקינוח על מרז כמהר״ר גירונזי
ומה״יז שמואל דוד לולי; השלישית על מיתת ר׳ ישראל קונאין נדפסה בעיר ריגייי ש׳ ־.קש״ד.

ה ע י הטו״ל.
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הרימותי בחור מעם׳ דורש טוב לעמו׳ במיטב שדהו ומיטב כרמו /על התורה ועל
העבודה בטוב טעמו ,הנה זה בא על ההרים וזה שמו כמי׳י"

קסטיליוני

יצחק חיים

איש הולך בתומו ,קורא בקול גדול להחיות לב נדכאים בקרב ישראל

עמו׳ ״בליל הושענא רבה״ ה״ה עת וזמן קומו ,בשנה הזאת
נסתח לנחמו ,וגם

שער הגאולה

לשי״ק

כתר )לס׳׳ק( יתנו לו בראשו נערים וזקנים יחדו להרימו ,ליל

הוקם את משכן ה׳ ובדמותו ובצלמו ,״מדרש לקח טוב״ בעיר

טריאסטי

וה׳ עטו.

מהמתנדבים בעם אנשי שם וכבודם עומד במקומו ,נדרם אשר נדרו לא אחרו לשלמו,
ולא

י כ ו

ל

יוסף

להתאפק לתת שכרו ביומו ,ושם ילד בת שירו על שכמו ,ל ה ל ל

ולפאר ידידו בעצמו ,גואל אביו ואמו ,בשיר חדש ועדות כיהוסף שימו 5

אל תירא אל תחת קום י{יךןק קומה
אל תלןעזןד .הגד נא ? pJו?שע
לילידי ושךאל שבע איו ת^ע
ודבר פיף אז יחשב למאומה.
י

• |T

־ :

••

T:

"T

•

אמנה אז לא אדים׳ אז לא אנומה;
T; T

V

T

T

T

T

אמייל ש2ף׳ בי לא איש חפץ ישע
אתה׳ תקום׳ תלבש ב^ךי ה»שע;
ובקול גדול אקרא :רומה נא׳ רומה!
:

I

T

?

Tl :

T

T

T

רק לחם אבירים־ לא לחם עני
אז ת?5ר'ס לרעב ודגן #מים;
טל אודות -מיץ חלב-ל^מא-מיס.
ת^ליןד במצולות ;ם מאס ולנןן׳
ורכב וצלח יום יום.על דברי אמן•.
קומה י צ ח ק לןיים ,קום ק ס ט ל י ו נ י !
הםורט על סי הנבל

ה£אחבני א״י הבל.

פירוש שיר כ״ד מחלק א׳ משירים שחברתי

הנני גוער לכם את מעשה רע וזריתי פרש על פניבם בפירו* ערי5ם
ואשא אתכם בלהב:
ז

כלה מהללה בר1ב תפארת
:

י

ז

הלוא היא ערת בני ישראל מקרם כלילת

יופי משוש לבל" הארץ היושבת

לבטה

בזאת העיר העליזה

פ א י ו בא יע״א ,ועתה

כלה מהיוללה אני חזיתי
\

T

:

T

T

'I

־

T

הפוכה כמו רגע אני הגבר ראיתי בתוכה אנשי

־

מדות רעות בתיהם מלאים מרמה הוללות וסכלות אשר מאנו
להקשיב ויתנו כתף פוררת להראות העמים והזרים א ת דפיה
ואת תהלאיה ,והנה

ה1לה

מחללה ילא שגיתי כי עיני ראו ולא זר מוטלת על ערש רוי
כל משכבה נהפך להליה כמהפכת צרים כסכה בכרם ,רופא אליל
קרבו לה ואמרו:

י* תקוה לאחריתך רפאות תעלה הן לך ראי דרכך דוי
נחלה מכתך אך הן דן דינך למזור ולך ארוכה למכותיך:
אבל הרופאים יחללו מתחת השמים ושוטניהם ארבו להם על אשר
לא ראו —

כי לה בחלחלה שאת בהרת

וזחלה אבדה תקותה לא ידעו ולא הבינו

בהשבה הלכו ולא הביטו כי הראשים יצאו לנדופים כבהמות נדמו
זה דרכם סכל למו על אשר נתנו את כל קהל ישראל לפוקה
ולמכשול ללעג וקלם בקרב הארץ הלא המה בע״בר הטדמן:
)חלחלה( כמ״ר ...רא״ש לשועלים אשר תהלת דברי פיהו סכלות
בעמים הוא יתבולל אדם תועה מדרך השכל לא ידע בין
ימינו לשמאלו ובהמה רבה ,על כן יקרא עוד שמו בבל,
יראה ורעד יבא בו ותכסהו פלצות ויאמר :מי יתן לי
אבר כיונה אעופה ואשכונה בעיר אחרת קרובה לנום שטה
פן תדבקני הרעה ומתי— :
)שאת( כמ״ר

לענה ורא״ש אדם ובהמה שמץ הלקו ומאכלו

בריאה וישמן ויבעט הון ועושר בביתו וצדקתו אובדת לעד
טהעמוםים מני בטן בבטן עקב את אחיו ובהונו מרה את
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חלכאים,

אוטם אזנו מזעקת דל ,איש בער ולא ידע מאים

ברע ובחור בטוב ,כי על כל אלה יביאהו האלהים במשפט:
)בהרת(

הלוא זה אוד

מוטל באש מהאנשים החושבים

און,

והיועצים עצת רע בעיר הזאת כמ״ר ...לבוש בגדים צואיס.
בראשו נגעו אהי־תופת הצפעוני יועץ להשמיד ולאבד א ת
היאודים בלו הנף ומרע פה דובר נבלה נואף אשד .הסר ל ב
עם מנאפים הלקו ולשונו כחרב הדד ,תצמיד מרמה עושה
מלאכת ה׳ דמיה ככפיר יושב במסתרים לגנוב נקי עיניו
לחלבה ישכוגו לקוח את הכסף המתק לתת לו מפרי צדקת
המתנדבים

בעם׳ ויאנהו אביוני ישראל מן הגנבה ויצעקו

ויהי פשעו בכל הארין—.
ויהי איש אהד מן הרמ״תים צופ״ים

כמ״ר ....יודע שבל

ובינה בעיר פאדובר יע״א וידבר אל נשיאי העדה א ת כל
הדברים האלה לאמר :הנני רפא לך עיר העדינה הנני:

רי1פא

למכתה

— ולמכת העם הזה

-

בעט ע.־פרת יען וביען עזבו מקור מים חיים את ה׳ וילבו אהרי
ההבל ויהבלו לכן הנני מודיעם בעט ברזל בצפורן שמיר
בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וקיא זה אל זד,
ואמר :״סלו פנו דרך הרימו מכשול פן יהיה למוקש ישמעו
״אלי רודפי צדק אני—

כ1תב תרופה כאשר דמיתי

״והיה לכם לאות להרחיק מעל גבולכם רחוק

״מי ימצאנו חבם לבב אשר

לו כךה:ם ממע״ל לרגלי״ו

״להתנכר בהם על הארש ,בל נדיב לבו יביא את המגהה
״זהב וכסף בלתי נהשת ליתן לו צרור הכסף ביום הכסא
״יבא ביתר וכן גמרו אומר ויברך אותם.

אך כל צרי לךיק

לסוף דבר הקול גשמע הלק לבם בשגי דרכים—האחד—

בי הרבה מעשירי עם אמרו :אם אתה תתן שור אני אתן
כשב וחמתם בערה בם כי אש יצאה
מקרי״את שיה״ון

מהש״בון להבה

ויתפרדו איש מעל אחיו — האחר —

כי ה כ ם ירא שכ מאחריו ואת דבריו לא הקים והודו נהפך
עליו למשחית כמהפכת סדום ועמורה ולא במחיר ולא בשחר
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רצה לנסוע פן המהנה ופה ישב בי בהר ואוד .למושב לו
ולא יר״א לשבת בצר׳ ער בלהם צר ומים להץ באשר הוא
הי היום.

בשפוע את הדברים האלה איש מהיר במלאכתו

הנון ורהום וצדיק ויהד אפו ,הלך לדרכו וישב למקומו ואין
בידו מאומה .אחרי בן על משכבי בלילות ולבי ער לבקש
טובה לבני ישראל שויתי ורוממתי נפשי—.

ובן תעיתי

לחשוב ארוכתה והיא נעדרת
-

•:

:

T

T

־

I V

T

כי יבא חכם אתר למלא את מקומו ושלום

V

יתן על העיר הזאת להושיעה ותהיה כבתולה אשר לא.
היתה לאיש לכבוד ולתפארת; אך ,אויה לי!

תעיתי בשה

אובד היתד .לזונה בפתה עינים למשל ולשנינה ועודנה מהזקת
בטמאתה .אללי לי! אין דורש ואין מבקש ועם בני ישראל
כצאן אשר אין להם רועה כלם לדרכם פנו איש לבצער
מקצהו ,ולכן

הן שיא ידבר כזב

הרחיקו מעל גבולי

ךךיצי חומר לא בתולה היא

כי ישבה בדד
T

:

ז

היתד ,למס לעיני כל הקהל ועם רב אשר לא מבני ישראל
י

 Tד י

המה כל מכבדיה הזילוה כי ראו עדותה טומאתה בשוליה
היא ישבה בנוים.
רחוב צועדת וזנתה כמעשה אשר .צועד ,זונה וחללה ,לא ינקה
כל הנוגע בה כי נהלים היא חותה על ראשה

לשרויף

כנחלתה אשר הבעירה והיתה לבער כל רואיה יכירוה וייראו
״ מגשת אליה .אהה ה׳ אלהים! עצור במלין מי יוכל?
לא אשלח לאשר אשאיר פירוש לעיני בגי עמי כי יושר
לבי א מ ך ושפתי ברור מללו ולגנון הן די באר ולהטאתו
הן די עולה ,אל עליון קונה שמים וארץ עליך השלכתי
מרחם הטה אלי אזנך ושמע פקח עיניך וראה שוממותינו!
אשים קנצי למלין כי אין מלה בלשוני הן אני ערל שפתים
לא ידעתי דבר בי נער אנכי בשתי וגם נכלמתי.
אנא הטא החכם הזה חטאה גדולה! האר פניך ונושעה,
סלה נא לעון העם הזה כנדל חסדך כי עמך הסליחה:

לוח הטעיות העקריות
שנפלו בהדפסת פפר זה
יף
1

שיטה
11

מעוד.
מורא

27

34

יקום

יקוט

(J9

11

השיט

השטן

70

16

תקין
מורא רב

רבה

קדשים
 TIי T

*

קדשים
T

ו

י

ד •

80

o

ותבל

ותבל

82

15

אימר

אמר

90

5

אנה

אנה

T

T

v r

90

21

בי

פך

100

15

בק27ן

בקש

111

12

מעין

מעין

112

11

והלביא

והלביאה

113

6

לאלה

לאלוה

124

7

ואיחלה

ואיחלה
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INTRODUZIONE DEL TRADUTTORE

Tre mesi fa, l'ottimo amico mio, Egregio Dottor Isaia,
figlio deH'immortale Samuel David Luzzatto, mi domando
se fossi disposto a volgere in italiano la bellissima prefazione fatta precedere dal padre suo di benedetta memoria,
al catalogo della famosa biblioteca raccolta dall' illustre
Giuseppe Almanzi da Padova, e di appagare cosi il desiderio dell'egregio medico Antonio Dr. Zambelli di Verona,
uomo di alti sensi•, colto ed intelligente, fervido sostenitore
di ogni cosa buona e bella, il quale, studiando medicina a
Padova, vi studiava altresi lingua ebraica coll'illustre Luzzatto, a cui fu d' allora in poi sempre stretto da un vincolo
di profondo rispetto e di grande amore.
10 accolsi con trasporto la proposta fattami dal mio
amico, la quale mi porgeva il destro di associare 1' oscuro
mio nome a quello celeberrimo di Samuel David Luzzatto,
se anche in una delle piu modeste tra le numerose ed
immortali sue opere.
E tanto piu volentieri m'accinsi a questo lavoro, in
quajito che 1'illustre Almanzi, in tutto il tempo che fu a
Trieste, negli ultimi anni di sua vita, mi diede continue
non dubbie prove del suo affetto, e fu tra quelli che insieme
ai miei maestri m' incoraggiarono a coltivare gli studi sacri,
nei quali l'anima mia trovo sempre tanta sodisfazione.
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Vedendo il Dr. Isaia Luzzatto il mio interesse per
questa pubblicazione, il quale mi suggeri di completare la
biografia di Almanzi e della sua famiglia, mediante alcune
note aggiunte alia prefazione di suo padre, egli mi mando
una raccolta di manoscritti dell'Almanzi da lui posseduta,
che conteneva tutte le lettere dirctte da questi al Luzzatto e ad altri in cbraico, italiano, latino e franccse ed
10 vi trovai molti bellissimi componimcnti poetici tuttavia
inediti, e decisi di publicarli, persuaso di aggiungere con
cio una gemma novella alio splendido serto poetico che
adorna il capo dell'Almanzi, di accrescere lustro alia lingua
santa che purtroppo ai di nostri e tanto trascurata e negletta, e di onorare altresi tanto la patria dell'Autore,
Padova la dotta, quanto la mia diletta Trieste, ov'egli
compose la maggior parte di queste poesie, che ora, per
la prima volta, vedono la luce.
Anche i nipoti dell'illustre Almanzi, gli Egregi Signori fratelli Benedetto e Cav. Raffaele Luzzatto ed Angelo
Castelfranco, vollero contribuire in buona parte alle spese
di questa pubblicazione, per erigere cosi un monumento
imperituro al loro diletto zio, ed illustrare maggiormente
11 nome suo gia celebre nei campi gloriosi della scienza
e della poesia.
10 chiamai questo libro appunto Monumento di Ginseppe, come denomino anche Luzzatto il suo catalogi
dei libri della Biblioteca dell'Almanzi, nell'intenzione di
mantenere il proponimento espresso dallo stesso Luzzatto
nella sua prefazione, di erigere all' autore un monumento
piu durevole di figli e figlie.
Ed al mio caro amico Isaia rinnovo qui publiche e
sentite grazie per avermi trasmesso il volume dei manoscritti dell' Almanzi, dandomi mezzo cosi di compiere
questo lavoro, e di mostrare con esso i sentimenti di
altissima considerazione e di affetto che nutrii, e nutriro
sempre, per ambidue questi egregi uomini e particolarmente per il maestro de'miei maestri, 1'immortale Samuel
David Luzzatto, il quale quahdo mi vedeva a Trieste, 0
quand'.io 10 visitava a Padova, soleva, scherzando, chiamarsi mio bisavolo, perche !'illustre Zelman, allievo suo
!

prediletto, ebbe a discepolo il preclaro Rabbino Moise
Tedeschi che io mi onoro di avere tuttora a maestro.
Ed in quanto a me, quale un pigmeo sulle spalle
di giganti, ardisco credere che con la publicazione del
Jelid Kinor, libro che comprende tutti i preziosi componimenti poetici di Samuel Vita Zelman, ed alcune stupende
poesie dell' illustre Rabbino di questa Comunita, e pur mio
maestro prof. Marco Tedeschi, e con la stampa di questo
volume, che sono lieto di presentare oggi ai lettori, ho
portato anch'io la mia pietruzza all'edifizio splendido e
glorioso eretto da tempi immemorabili alia nostra lingua
santa, e questo pensiero e largo e generoso premio ad
ogni mia fatica.
Possa Iddio, nell'infinita Sua misericordia, accoglierla
in suffragio dell'anima di quei due Egregi, de'miei carissimi genitori e dell* indimenticabile mia consorte Enrichetta.
Amen.
Trieste, il di 27 della luna di Chislev 5648.

Vittorio

C

Caatiglioni.

PREFAZIONE
del Prof. S. D. Luzzatto al Catalogo della Biblioteca
orientale di Giuseppe Almanzi

Penosa malattia e la vecchiaia ed ogni uomo la de־
sidera. II vecchio assiste a poco a poco alia perdita delle
sue forze, della vista, dell'udito, della memoria, e cosi via;
'ma, quel ch'e peggio di tutto, alia perdita dei cari suoi
ch'egli ama, ed ai quali 1'anima sua s e attaccata nel
lungo corso di sua vita.
Cosi a me pure, dopo la perdita degli amici: Samuele
Vita Lolli,') Isacco Samuele Reggio ) e Marco Samuele
Ghirondi/) fu tolto anche 1'amico diletto Giuseppe Almanzi,
al quale fui vincolato con verace amicizia per ben 38 anni;
perche nell'Adar dei 5581 scrissi un elegia sull'incendio
di un tempio nella mia citta natale, ) ed in capo all'anno,
volendosene celebrare 1* anniversaries fui richiesto di fare
un'altra elegia da cantarsi in quella sera (vedi Kinor na־
gnim) ed allora 1'egregio amico mio Saule Formiggini, )
che studiava qui medicina (ed ora e uno dei capi della
Comunita di Trieste), fece vedere la mia elegia air Almanzi,
e mi comunico alcune osservazioni che questi aveva trovato di farvi, e d'allora in poi noi restammo uniti dai
vincoli del piu puro affetto, originato dall'amore per la
poesia ebraica in particolare e per 10 studio e le scienze
. in generate. Molte lettere furono scambiate tra noi nel corso
di sette anni, e due di qiieste mie lettere a lui, videro, la
?
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luce nel Sefer Michteve Sefad Kodesch (Libro di scritti
in lingua santa) (Praga 5617) da pag. 69 a'pag. 74. In
capo a 7 anni abbandonai la mia patria e mi recai qui
prcsso a lui; egli mi fu sempre amico e fratello ed altrettanto io a lui, e non solo egli ed i suoi furono a me ed
alia mia famiglia come parenti, quand'io venni a stabilirmi
qui in paese straniero, ma benanche i molti libri ch'egli
possedeva e che di giorno in giorno comperava, mi furono
di aiuto e di sommo vantaggio in tutto cio che fu da me
operato dopo venuto qui.
Ed ora che Dio 10 chiamo a se, i suoi eredi ) mi
invitarono a fare un catalogo della sua biblioteca, e col
cuore oppresso ed affranto fui costretto per tre anni e piu
ad entrare nel luogo che conteneva i suoi tesori e ad
aprire i suoi armadi per levarne i suoi libri, che prima ne
traeva egli stesso per darli a me ad ogni mia richiesta,
ragionando meco intorno al contenuto di ognuno di essi
ed al suo autore, perche egli aveva letto molto, aveva
grandissima pratica, e la sua memoria era estesa e tenace
assai. E benche io mi fossi proposto di dominare i moti
del mio cuore, ch' era agitatissimo ogni volta che mi vedevo nella sua biblioteca senza ch' egli vi si trovasse con
me, pure, quasi ad ogni libro che prendevo in mano, si
rinnovava I'afllizione dell'anima mia, perche in molti trovavo annotazioni scritte di suo pugno e dicevo tra me:
Oh quanto piu completo e piu utile sarebbe riuscito questo
catalogo, se fosse stato fatto da lui anziche da me! E
tanto piu m' accoravo, pensando che il mio diletto amico,
dopo aver tanto affaticato tutta la sua vita a raccogliere
libri preziosi ed a studiarli indefessamente, fu mietuto prematuramente dalla falce della morte, che non gli permise
di lasciare a vantaggio della scienza e de' suoi cultori tutti
quei lavori ch' egli avrebbe avuto la possibility di compiere
se la sua vita si fosse prolungata.
Ed ora essendo fervido desiderio de' suoi eredi di erigere un monumento e di conservare il nome dell'egregio
loro parente che raccolse questa biblioteca, essi pubblicano.
il presente catalogo, cui io percio chiamai Jad Jossef (Monumento di Giuseppe), e si accordarono di alienare i libri•
B

tutti uniti, nella speranza che la raccolta venisse conservata
e che i libri non andasscro sparsi di qua e di la. )
10 non voglio poi astenermi dall'aggiungere qui alcuni cenni per far conoscere alle future generazioni la
biografia ed il carattere del mio diletto amico, autore di
questa prcziosa raccolta.
11 nome di Alman\i ritiensi derivato da Almanca citta
della Spagna, provincia di Murcia. Baruch Haiim Almanzi
nacque a Scandiano presso Modcna, e venne a stabilirsi
qui in gioventu, perche essendo passato di la 1'egregio
Jacob Irieste, al quale fu parlato favorevolmente della
condotta del giovane e delle sue attitudini, egli 10 chiese
al padre, 10 prese e 10 condusse seco a Padova, e Baruch
stette con lui nel suo banco, e dopo di lui con suo figlio
Moise per molto tempo, e vedendo i suoi padroni ch' egli
era intelligente, attivo ed onestissimo, e che Dio 10 faceva
prosperare in tutti i suoi affari, presero ad amarlo ed a
stimarlo molto, ed a poco a poco inizio egli stesso un
commercio del suo, prospero e riusci ad accumulate qualche
ricchezza.
Questo Baruch si sposo a Simha Consigli di Rovigo,
donna intelligente e fregiata di tutte le piu belle doti che
adornano le donne virtuose in Israele. Simha partori a
Baruch 2 iigli e 4 figlie/) e Giuseppe nacque I ' l l Nissan
5561 (25 Marzo 1801). Vidi gia in alcuni libri tedeschi che
Almanzi nacque nel 1814, ma questo e un grave errore. )
Giuseppe Almanzi non istudio in veruna scuola ne
inferiore, ne superiore, ne tenuta da Israeliti, ne da docenti
di altra confessione religiosa (se non che forse nella prima
infanzia fu in casa di una donna che teneva bambini in
custodia e insegnava loro a leggere ebraico); ma suo padre
gli teneva maestri in casa, ed uno dei Rabbini di questa
,Comunita, Israel Conegliano (Conian) andava in casa sua
,un'ora al giorno ad insegnargli ebraico e do per i l corso
di vent'anni (vedi poi).
Gia a 12 anni componeva poesie ebraiche e copio
per se dallo stampato il Trattato di Purim, e sembra ctie
gia in quel tempo sentisse il desiderio di comperare molti
:libri e di copiare quelli che non poteva acquistare.
7
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AH'eta di 16 anni vide i l libro Tachkemorit*) manoscritto. e comincio a copiare nel suo esemplare quel di
piu che c'era nel manoscritto e mancava nello stampato,
ed alcune varianti ch'erano tra i due testi, ma cio non
di meno non si diede pace finche piu tardi non compero
il manoscritto.
I signori Trieste andavano ogni anno a Senigaglia al
tempo della fiera pei loro affari commerciali e prendevano
seco il loro fidato segretario Baruch. Nell'anno 5576 Baruch
compero in Ancona, citta vicina a Senigaglia, dal Rabbino
Raffaele Isaia A\ulai, figlio dell'illustre Rabbino Haiim
David A\ulai, tutti i libri di quest'ultimo, od almeno la
maggior parte di essi; ed il figlio suo Giuseppe, scrisse
in testa ad ogni libro il nome del compratore e del venditore, il tempo e il prezzo, e nel mese di Scevat 5581
Giuseppe comincio a studiare in uno di questi libri, cioe
nel Pene David sulla Tora e sulle Aftarod, e 10 termino
il giorno 39° dell'Omer; anche in testa di altri libri del
Rav Azulai troVai un sunto di parte delle cose in ciascun
d'essi contenute, e questo e indizio e prova ch'egli vi
studio molto.
Oltre all'ebraico ed all'italiano, Giuseppe conosceva
il latino, il francese e il tedesco, era pratico nella lettura
dal sanscritto, siriaco ed arabo, e possedeva fondate cognizioni di letteratura, di scienze naturali, e di altri studi
atncora, perche la sua diligenza nella lettura e nello studio
non aveva limite, e dandosi poco al sonno ed ai piaceri,
si occupava di • commercio e nel tempo stesso degli studi
ebraici, di scienze e di poesia.
Quando Giuseppe si fece adulto, il padre gli apri un
negozio in societa con un altro israelita, ma le cose loro
non prosperarono e d'allora in poi egli si occupo di commercio in casa sua. Quando il padre invecchid, gli egregi
signori Jacob e Leon Trieste (figli di Moise), cercarono
ch'entrasse da loro in sostituzione del padre, ed egli accetto,
 )״Opera parte in versi e parte in prosa rimata, di Jehuda ben Scelomo
Alhharizi di Toledo, n. nel 4990 del mondo (1230 d. C ) . Tratta van argomcnti e
principalmente della natura della poesia araba ed ebraica, della vita dell'autore, ecc.
(N. d. T.)

e fu allora che vidi con vero sbigottimento la sconfinata
sua attivita, perche quantunque stesse la maggior parte
del giorno coi padroni sunnominati, o si recasse per incarico loro fuori di citta, pure non tralasciava di attendere
al commercio suo proprio, di accudire ai suoi studi e di
render servizio ai piu illustri dotti di Germania (Zunz,
Dukes, Furst, Steinschneider cd altri) che a lui si rivolgevano per iscoprire cose ignote dai libri preziosi che si
trovavano in sua mano, ed egli, non badando ne a tempo
ne a fatica, corrispondeva a tutti i loro desidert. A volte
copio persino libri interi a richiesta di persone lontane che
gli promettevano di pubblicarli, ma la sua fatica riusci
spesso frustranea, perche la copia da lui fatta rimase
inedita in mano loro ( 0 forse la vendettero).
Giuseppe non era prodigo de'suoi denari, anzi ac־
cumulava, ed evitava ogni sorta di spese inutili; ma
riguardo a libri preziosi, la spesa non gli era mai un
ostacolo, e quando veniva a sapere che in qualche luogo
v' era una biblioteca raccolta da qualche illustre Rabbino
delle passate generazioni, la quale contenesse alcuni libri
preziosi specialmente manoscritti, e che i padroni non vo־
levano vendere che tutto assieme, non s'asteneva dal
comperarla tutta. benche la maggior parte dei libri che la
componevano si trovasse di gia in suo possesso, e cosi
riusci a salvare dalla rovina stampe e manoscritti di cui
non esiste al mondo altro esemplare conosciuto.
Malgrado le molteplici sue occupazioni non fece a
meno di attendere'alia cosa pubblica, ed anche i privati,
grandi e piccoli, chiedevano il suo consiglio ed il suo
aluto in ogni cosa difficile, e Giuseppe sovveniva tutti
con la sua sapienza, con le sue prestazioni personali 0 col
suo denaro.
I suoi scritti, che furono pubblicati per le stampe sono:
1. Megnil Kina (Manto elegiaco), grande elegia in
morte del Rabbino Israel Conegliano (stampata a Reggio
nel 5584), in cui e detto che studio con lui dal quarto
al vigesimoterzo anno della sua vita
''"
2. Biografia dell'illustre scienziato Moise Haiim Lu\׳atto (Nel Cherem Hemed, vol. I l l , Praga 5598); Questo!
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lavoro dell' Almanzi e un vero miracolo; con la sua attivita
e diligenza meravigliosa cerco e frugo negli angoli piu remoti, e riusci a trarre dall'oscurita tutto cio che si riferiva
alle cose del Luzzatto e quanto in questa citta era rimasto degli scritti di questo auto re; ed anche dopo avere
stampato il suo lavoro, non tralascio le sue ininuziose
ricerche e molte aggiunte scrisse in margine al suo esemplare del Cherem Hemed, e forse, Dio favente, le copiero
e le pubblichero.'°) Nelle sue raccolte preziose trovai altresi
molte poesie grandi e piccole composte da Moise Haiim
Luzzatto, e stampate in fogli volanti, che per la maggior
parte andarono perdute, ed egli col suo amore, col suo
affetto, con la sua diligenza ininterrotta ne raccolse quante
pote; ed anche queste cerchero coll'aiuto di Dio di pubblicare; e cos! molti altri fogli volanti contenenti poesie
ebraiche di altri autori italiani egli raccolse ed impedi che
andassero perdute. " )
3. Igaion bechinor (Meditazioni sull'arpa), Vienna,
5599). Poesie.
4. Kinim vaeghe vat (Elegie, meditazioni e lamenti)
per la morte dell'illustre Jacob Hai Pardo allievo di questo
collegio rabbinico.
Queste poesie furono stampate col libro Avne Zicaron
(Pietre di ricordanza) (Praga 5601). Qui mi conviene ricordare, che come 1'Almanzi fu sempre amico verace a
me, cosi 10 fu anche ai miei discepoli; egli si godeva di
ragionare con loro di cose letterarie e scientifiche, e prestava loro i suoi libri ad ogni richiesta. Ed indipendentemente da cio, l'essere uno degli uomini piu eletti e piu
ricchi della citta amante della letteratura ebraica, si da
occuparsene e da spendervi largamente il suo denaro, era
cosa che li animava nei loro studi. ')
5. Ne\em \aav (Pendente d'oro), (Padova 5618).
Poesie.
Altre sue poesie furono stampate qua e la, ed altre
ancora rimasero inedite, tra cui la traduzione della Poetica
di Orazio, ) della quale una piccola parte fu pubblicata nei
nuovi Bikure agnittim (Vienna 1845).
Almanzi fu uomo robusto e sano di corpo e di mente,
1
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percio compiva i suoi lavori senz' interruzione, senza riposo,
senza perdita di tempo; ma dopo il 5608 comincio a soffrire
di male al cuore e cio forse in seguito agli sconvolgimenti
politici di quell'anno (1848), perche egli era uomo tranquillo
e pacifico e le ribellioni e i trambusti erano contrari alia
indole sua. A cio si aggiunsero alcune contrarieta che
danneggiarono i suoi interessi, e d' allora in poi fu a volte
sano e a volte sofferente di mal di cuore, e comincio a
passare alcuni mesi dell'anno a Trieste dov'erano sposate
due sue sorelle, finche stabili poi definitivamente la sua
dimora cola, *) ove porto molti de'suoi libri ed ove Dio 10
chiamo a se la sera di Purim del 5620 (7 Marzo I860) )
prima eh'egli avesse compiuto il suo 59° anno di eta.' )
Sia 1' anima sua accolta in cielo a godere le beatitudini nserbate agli uomini che contribuiscono al miglioramento della societa, e conforti Iddio quelli che per lui
sono in lutto, e principalmente la sua sorella vedova senza
prole, che ancor giovane se ne ritorno in casa del padre
e consacro la sua vita al servizio de'suoi genitori, nella
quale Giuseppe trovo conforto in tutti i suoi affanni ed
aiuto ne'suoi dolori. Dio ne la ricompensi e la conservi
lungamente sana e salva, e la conforti in premio di aver
rinunciato ai piaceri mondani ed alia vita brillante per
amore della virtu e della carita. )
E ritornando alia biblioteca, dim di aver denominato
questo catalogo Jad Jossef (Monumento di Giuseppe),
perche Almanzi non ebbe moglie, e la madre di Assalonne,
il quale non ebbe figli, gli eresse un monumento che chiamo
Jad Avscialom (Monumento di Assalonne), affinche il suo
nome fosse ricordato; cosi spero che maggiormente giovera questo libro Jad Jossef a conservar vivo il nome
del mio diletto amico, che con fatiche enormi trasse dalla
oscurita tanti libri e salvo tante memorie dall' abisso della
dimenticanza a consolazione di tutti i cultori delle lettere
e delle scienze.
Questo catalogo non comprende tutti i libri di Almanzi,
ma soltanto i libri di letteratura ebraica, tutti quelli che
hanno relazione con le lingue orientali e le opere di autori
israeliti. Altre migliaia. e migliaia di libri relativi a tutte
1
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le altre scienze, letterature e lingue non sacre, furono messi
a parte dagli eredi coll' intenzione di venderli separatamente
a seconda del desiderio dei compratori.
Come gia dissi, una parte di questa biblioteca fu
trasportata verso la fine della vita del suo padrone a
Trieste, mentre il resto rimase qui a Padova; ora, gli altri
libri ebraici ch'erano a Trieste mi furono mandati qui, ed
10 ne registrai il titolo in questo catalogo. ma dei libri in
altre lingue che si trovavano a Trieste, fu fatto il catalogo
cola da un libraio, cd io non li vidi ma n'ebbi delle comunicazioni, e li ordinai e li incorporai nel mio catalogo;
a volte pero chi fece quelle comunicazioni non osservo
abbastanza esattamente e commise degli errori; io esaminai
11 lavor suo per quanto stava in mio potere, ma in molti
casi non ebbi mezzo di scoprire la verita, e dovetti rimettermi alle c6municazioni che mi furono trasmesse, senza
assumerne la responsabilita, e per questa ragione non apposi
il mio nome nella parte sinistra (non ebraica) di questo
catalogo.
Dei libri manoscritti che sono in questa biblioteca
pubblicai gia il catalogo minutamente illustrato nel!'Ama- kir
(Ricordatore) (Bibliografia ebraica) dell'illustre Steinschneider
anno IV, V e V I e qui li registrero brevemente.
Ed ai lettori piu esercitati chiedo venia se troveranno
in questo catalogo qualche difetto nell'ordinamento dei libri,
o qualche inesattezza di data 0 di altra specie, e li prego
di attribuirnc la causa all' imponenza del lavoro, alle poche
mie forze ed alia debolezza della mia vista; tuttavia spero
che se nel mio catalogo saranno caduti degli errori, questi
saranno tali da poter essere corretti da chi che sia, non
gia relativi a libri irreperibili, intorno ai quali ogni inesattezza e come un ostacolo davanti a un cieco, e pud
condurre in errore gli antiquarl, come accadde a volte a
scienziati contemporanei di affermare fatti mai avvenuti,
basandosi sopra quanto disse l'illustre De Rossi nel catalogo dei libri manoscritti ch'erano in sua mano.
E siano qui impartite le piu vive lodi all' esimio Zun\
che in vecchiaia (l'anno scorso, in eta di 69 anni) si
pose in viaggio, e ando da Berlino a Parma ove si trattenne
x

parecchio tempo passando i giorni interi in quella biblioteca ad esaminarne i libri, a correggere gli errori del De
Rossi ed a copiare cose importantissime, e che anche dopo
ritornato in patria non cesso di tenere corrispondenza col
celebre bibliotecario parmense !'illustre Abate Pietro Perreau,
il quale conosce la lingua ebraica e si mostro sempre
pronto ad accogliere le sue domande, ed a rispondere ai
suoi quesiti, usando cosi ambidue misericordia coi vivi e
coi morti.
Compensi Iddio 1'opera loro e duri la loro fama in
eterno insieme a quella di tutti quegli uomini che contribuirono a promuovere il bene pubblico, traendo dall' oscurita le opere attestanti la dottrina dei sapienti e la virtu
dei giusti. E col nome loro sia pure in eterno soggetto
di lode e di benedizione quello di Giuseppe Almanzi pei
meriti suoi e per quelli che fece acquistare ad altri, e per
avere salvato e conservato tante antichita giudaiche.
Padova, 4 E l u l 5624.

Samuel

•**•י

Havid

Luzzatto.

N O T E DEL T R A D U T T O R E

1. Samuele Vita Lolli, cugino di Samuel David Luzzatto, uomo di grande virtu
e coltissimo nelle ebraichc discipline, illustre grammatico, padre dell'Ecc. prof. Eude
Lolli Rabbino maggiore di Padova, nacque a Gorizia nel 5548 (gennaio 1788) e vi
mori nel 5003 (maggio 1843). E autore di una grammatica ebraica inedita, il cui
manoscritto trovasi a mani del signor Isaia Luzzatto di Padova e dell'egregio medico
goriziano Salomone Dr. Gentilli, e fu citata dal figlio Rabb. Prof. Eude nella prefazione
della grammatica ebraica da lui pubblicata due anni sono a Padova. Alcuni tra gli
ultimi scolari di Samuel Vita Lolli, vecchi ancor viventi a Gorizia, narrano esscre
stata si grande la pratica ch' egli aveva dei sacri volumi, che quando taluno cantava
soltanto le note di qualche versetto, il maestro ne citava tosto le parole indicando
il libro ed il capitolo in cui il tcsto si trova. Dopo morto ebbe il titolo di Hhaham
cio che e espresso nel suo epitaffio composto dal figlio Davide, che studio a Padova
la mcdicina, cui esercito poi a Trieste ove mori nel 5644 (1884). In morte di Samuel
Vita Lolli scrisse Almanzi una bella elegia ebraica finora inedita contenuta in questo
volume.
2. II Rabbino Jsacco Samuel Reggio di benedetta memoria, fu figlio dell'illustre
Abramo Vita Reggio Rabbino di Gorizia, e successe al padre dopo la morte di questi.
II Rabbino Abramo nacque a Fcrrara e mori a Gorizia nel 5602 (1842), fu uomo
illustre per sapere e virtu e compose un libro intitolato « Esscl Avraam» (Boschetto
di Abramo) che si conserva ancora inedito nell'Archivio' della Comuriita Israelitica
di Gorizia ov'io 10 vidi e ne lessi alcuni squarci. Quest' opera si divide in 12 volumi
di cui alcuni sono scritti di mano dell'autore stesso ed altri di mano di alcuni suoi
scolari. Insieme a quest'opera si conservano altresi altri componimenti dello stesso
autore e molte orazioni italiane, pero confusamente e forse che, a Dio piacendo, un
giorno me ne occupero coll'aiuto del mio carissimo cugino Giacomo Bolaffio, che
fungc ora da Rabbino a Gorizia, e col permesso gia accordatomi dall'Egregio Presidente di quella Comunita. Anche 1'illustre Rabbino Marco Samuel Ghirondi nella
sua biografia narra, che quando si recava a visitare il suo diletto amico Abramo
Reggio si deliziava con lui della lettura del suo libro «Essel Avraam«. II Rabbino
Abramo compose da se il proprio epitaffio. II figlio suo Isacco, scrittore ed esegeta
insigne, autore di molte opere di grande valore letterario, nacque nel 5544 (1774)
mori nel 5615 (1855). II suo epitaffio e probabilmente opera del figlio Abramo, laureato Rabbino nel collegio di Padova, che pero non voile percorrere la carriera
rabbinica e succedere al padre, ma si dedico invece al commercio. Questi non ebbe
che una figlia sola, e vive tuttavia quasi ottuagenario a Gorizia.
e

3. Marco Samuel Ghirondi, nato nel 5559 (1799), a soli 29 anni fu eletto dai
suoi concittadini israeliti, Rabbino Maggiore di Padova. Fu uomo di estesa erudizione
e raccolse egli pure con grande amore molti manoscritti e stampe preziose. Quando
Samuel David Luzzatto ando a stabilirsi a Padova, divenne 1'amico intimo del Ghirondi
che 10 teneva in conto di fratello; e per la morte di questi avvenuta, nel 5612 (1852)
scrisse il Luzzatto una stupenda elegia stampata nel « Kinor Nagnim » a pag. 307.
Anche 1'Almanzi amicissimo del Ghirondi, pubblico in tale occasione un'elegia che
trovasi in questo libro. Tra le opere del Ghirondi la piu importante e quella intitolata
«Toledod Ghedole Israel. (Biografie di grandi Israeliti) pubblicata a Trieste dal
figlio suo Efraim Raffaele dopo la morte del padre nel 5613 (1853). Tra i manoscritti di Abramo Vita Reggio vidi circa cento lettere ebraiche di Ghirondi e qualche
componimento ebraico dell'egregia sua moglie Tamar, figlia dell'illustre medico
Raffaele Luzzatto zio di Samuel David. Queste lettere si trovano ora in mia mano.

— 15 —
4. L a notte del 14 Chislcv 5519 (1759) scoppio un incendio in una casa attigua
al sacro Tcmpio N. 1 (Scuola piccola) il piu antico di Trieste, e incencri la casa,
ma il Tempio miracolosamente ne ando incolume. La Consulta della Comunita stabili
allora di celebrare l'anniversario di questo avvenimento con la recitazione di una
cantica apposita composta da Isac Luzzatto di S. Daniele nel Friuli, dottore in medicina, zio di S. D. Luzzatto. Ma la sera del 3 Adar secondo dell'anno 5581 (1821)
scoppio un altro incendio nel Tempio stesso e lo distrusse dalle fondamenta, pero
i sacri rotoli, in numero di ventisette, furono tutti salvi per merito particolare di un
Isacco d'Aron Morpurgo e de'suoi figli. II nuovo tempio riedificato nel luogo stesso,
fu inaugurato ncll'anno 5584 (1824) e fu stabilito che la cerimonia del 24 Chislev,
si continuasse a celebrare e che in essa si facesse menzione anche del secondo incendio. A tal uopo 1' illustre Abramo de Cologna. che allora occupava la cattedra
rabbinica di Trieste, modified in parte la cantica di Isac Luzzatto ed in questa sua
seconda forma essa viene cantata annualmente in quel Tcmpio la sera del 14 Chislev.
L'illustre medico Isac Luzzatto, autore di questa cantica, compose anche molte altre
poesie ebraiche di cui parecchie furono stampate ed altre sono tuttora inedite. Intorno
alia raccolta di queste poesie da lui intitolata *Toledod Izhak » (Generazioni di Isacco)
cosi si esprime S. D. Luzzatto in una lettera italiana di data 6 Decembre 1838 dirctta a sua cugina la celebre poctessa Rachele Morpurgo: «L'illustre Reggio di Gorizia
•(Isacco?) diedc ad un Polacco un escmplare del libro •Toledod Izhnk » che conticne
• le poesie del medico Isac mio zio e tuo nonno. Egli ha intenzione di pubblicarle;
• ma avendovi trovato qualche crrore di amanuense ed alcuni passi oscuri, li mando
•a mc; ecc. ecc. Se tu potrai aiutarmi mi farai sommo favore, e se il libro verra in
•luce procurerai anche una soddisfazione all'anima del Dottore di b. m. e del tuo
«nome (gia da me ricordato con lode nella biografia dell'Autore, che mandai a quel
•Polacco) faro nuovamente menzione.> Non so poi se il libro sia stato stampato o
se sia tuttora inedito.
5. Saulc Formiggini, Dottore in medicina, nacque a Trieste nel 1807 e mori nel
1873. Fu uomo di caratterc integerrimo e di mente illuminata; stette per molti anni
a capo della nostra Comunita, e come tale prodigo le sue cure piu zelanti ed affettuose alia scuola israclitica Talmud Tora che amo con tutta 1' anima e sostenne con
tutte le sue forze. Pubblico parecchi lavori suoi in italiano, ma la sua opera piu im־
portante che prova il suo amore per la lingua santa c la sua abilita nel maneggiarla
e la traduzione ebraica da lui fatta dell'Inferno di Dante, e pubblicata col titolo
• Scfer Marod E10im» (Libro delle visioni divine), Trieste, Julius Dase edit., Tip. del
Lloj'd austr. 1869. Conticne anche una bellissima poesia di Samuel David Luzzatto
a Dante.
6. Gli Egregi signori David Castelfranco e Benedetto e Raffaele Luzzatto.
7. Cosi avvenne di fatti, ed ecco quanto mi scrive in proposito 1'Egregio suo
nipote Angelo Castelfranco: «La Biblioteca che fu di mio zio Almanzi, fu venduta tutta
•alia casa Ascher e C. di Berlino, ma contempbraneamente la casa stessa vendette
• manoscritti ed incunabili (parmi) al British Museum, dove trovansi sempre separati
•col nome di CoUe^ione Almanzi.*
8• Una delle figlie mori ancor giovinetta. II figlio maggiore Giacomo mori a
Trieste nel 5613 (1853) senza prole. La figlia Marianna maritata a Samuele Fubini,
rimasc presto vedova e ritorno in famiglia, come 1' autore narra in appresso. Le altre
due figlie, Rosina ed Enrichetta, si maritarono a Trieste, la prima al sig. Menasse
Luzzatto, l'altra al sig. Davide Castelfranco, ambidue esemplari per fede e virtu, e
tenuti a giusto titolo in grande considerazionc da tutti. L' ultima sorella vive ancora
a Torino, prcsso il figlio suo. il summenzionato Angelo, forbito scrittore italiano,
che trasferi pochi anni sono il suo domicilio cola. La sorella Rosina, vero modello
di santi costumi, mori nel 5625 (febbraio 1865); a lei fu degna figlia 1'angelica
Fanny, moglie all'egregio medico mio amico Moise Costantini. II fratello di questa
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cav. Raffaele che si manticne rigorosamente fedele alle nobili tradizioni di religiosita
e d. virtu degli iliustn suoi genitori, c una delle personality piu spiccate della Comunita
nostra, Consigliere municipale e Deputato di Trieste al Parlamcnto di Vienna.
9. La data del 25 marzo 1801 come natalizio dell' Almanzi e certamente csatta,
perche essendo nato w stesso il 25 marzo 1840, piu volte ׳1Almanzi scherzando
soleva dirmi che tra noi c era esattamcnte una diffcrenza d ׳eta di anni quaranta
meno uno ch' e il numero di colpi prescritto dalla Bibbia per chi veniva condannato
alia bastonatura, ed egli voleva inferirne per me il lieto augurio, che mi sarebbero
state risparmiate le sventure che amareggiarono la sua vita; ma a nessun uomo e
dato salvarsi dalle avvcrsita di cui Dio negl'imprescrutabili suoi destini 10 vuole
colpito.
,

10. Intorno a queste note il Dr. Isaia Luzzatto mi scrive: « Strano I Senza sapere
che mio padre ne avesse avuto lui 1' idea, io ho fatto copiare alcuni anni fa quelle
*note marginali manoscritte di Almanzi al suo lavoro sopra Moise Haim Luzzatto e
«le ho mandate col mezzo del mio egregio amico S. Morais di Filadclfia al signor
<Abraham S. Isaacs di New York che attendeva ad una completa biografia di M.
«H. Luzzatto, da lui pubblicata in inglese nel 1878 col titolo: A Modern Hebrew
<Poet. The life and writings of Moses Chaim Luzzatto by A. S. Isaacs, A. M. New
«York: Office of "The Jewisch Messonger," 645 Broadway.»
7

11. • orse tutta questa raccolta si trova ora al British Museum o in qualche altro
luogo in "mano di t'aluno dei compratori dei libri di Almanzi e senza dubbio essa e
sommamente preziosa.
12. Mi ricordo benissimo l'autorita che l'Almanzi esercitava anche qui su'miei
compagni di studio di eta maggiore di me e particolarmente su me stesso, per il
quale pareva ch'egli avesse una particolare simpatia. Non dimentichero mai le belle
ore passate con lui nella sua biblioteca, ov'egli, mostrandomi i preziosi volumi che
posscdeva, cercava d'innamorarmi della letteratura e della poesia ebraica e d'incoraggiarmi'a persevcrare nella camera degli studi. Da due sue lettere all'immortale S. D. Luzzatto apparisce com' egli avesse formato il disegno di rendermi
possibile la frequentazione del collegio rabbinico di Padova. In prova di affetto
mi dono un esemplarc del suo «Igaion behinor* di cui leggemmo alcune parti
assieme. II volume che portava una sua bellissima dedica autografa, fu da me
prestato ad un amico che purtroppo non me 10 restitui piu. Del suo prezioso
dono io 10 ringraziai con un sonetto ebraico, uno de'miei primi componimenti
poetici in questft lingua. Poco dopo m'ebbi da lui in dono un esemplare del suo
«Nczem Zaav> (Pendente d'oro) con altra bellissima dedica autografa ed anche in
questa circostanza io gli offers! un altro sonetto ebraico. In quell'anno stesso, per
invito dell'illustre Rabbino Marco Prof. Tedeschi di venerata memoria, recitai la sera
di Osciagnana rabbd per la prima volta una pubbllica orazione nella nostra Accademia religiosa Medrasch Lekahh tov, e la mattina seguente, l'Almanzi, con bonta
veramente squisita, mi porto al Tempio un sonetto autografo che insieme agli altri
suoi lavori poetici postumi si trova in questa raccolta.
13. Nei manoscritti dell'Almanzi che sono in mia mano non trovai altro che una
parte di questa traduzione ed un sonetto destinato a servirle d'introduzione. L'autore
mandava da Padova questi suoi lavori a S. D. Lijzzatto che allora trovavasi per
diporto a Trieste (5621, settembre 1801) gli comunicava di avere cseguito la traduzione per meta e gli chiedeva consiglio se dovessc finirla o sospenderla. Da quanto
scrive qui il Luzzatto sembra ch'egli 1' Rbbia compiuta e forse si trova anch' essa al
British Museum, avendola io cercata invanb.
s

14. Anche nella citta nostra da quando egli vi si stabili, la vita dell' Almanzi fu
sempre operosa nel bene, accoglieva tutti con affabilita cordiale e percio godeva la
stima e !*affetto di quanti 10 conoscqvano. Passava il tempo a scrivcre, a studiare

e ad insegnarc c prendeva massimo interesse ad ogni piu piccolo fatto che si riferisse alia Comunita nostra e particolarmente agli studi ebraici, a docenti e discenti.
Veniva spesso a visitarc il nostro Talmud-Tora, assisteva colla piu grande attenzione
alle lezioni del corso superiorc in cui insegnava il mio chiarissimo maestro Rabbino
Moist! Tedeschi, tanto favorevolmente noto pei molti ed important! suoi lavori, ed
agli allievi migliori dava chiare prove d'interessamento e di affetto e spesso s'intratteneva con loro di cose di studio in generate e di cio che si riferiva agli studi sacri
in particolarc, e non v' ha dubbio che se avesse piaciuto a Dio di prolungare i suoi
giorni, i suoi onesti costumi, i suoi consigli ed il suo attaccamento a Dio ed alio
studio de' suoi precetti, avrebbero contribuito ad estendere ed a mantenerc piu vivo
tra noi il culto degli studi ebraici. Stimava altamente 1'illustre Pastore di questa
Comunita, il preclaro Rabbino Prof. Marco Tedeschi ed era pure amato e stimato
da lui, a cui dedico parecchi sonetti ebraici stampati in questa raccolta; anzi, aveva in
animo di dedicargli una raccolta di sue poesie, come si rileva da una sua lettera a
Luzzatto e da quanto aveva gia preparato per la stampa poco prima della sua
morte. Anche stando a Trieste l'Almanzi considerava come membri di sua famiglia
tutti i parenti di S. D. Luzzatto e andava spesso a visitare 1' illustre poetessa Rachele
•Morpurgo cugina di lui e della Tamar Luzzatto moglie al Rabbino Ghirondi di cui
fu parlato prima. Trattava anche familiarmente con la giovane Rosina Co'en nipote
di S. D. Luzzatto, giovane assennata e modesta del cui buon senso naturale si compiaceva, mentre a lei riusciva utile ed istruttiva la compagnia di un uomo tanto colto
e garbato. La Rosina ando sposa a Padova all' Egregio Rabb. Alessandro Dr. Zammatto, e mori a 32 anni nel 5645 (1885). L'illustre poetessa Rachele Morpurgo,
nota per la bellezza delle sue poesie ebraiche, splendida gemma della Comunita
nostra, mori ottuagcnaria nel mese di Elul 5631 (1871). II suo epitaffio composto
da lei stessa fu stampato nel *Kocheve Izhak», puntata 12. del 5608. L a maggior
parte de'suoi scritti si trova ora in mia mano e spero, Dio favente, di pubblicarli.
a

Ma fra tutti i membri della famiglia del suo diletto amico S. D. Luzzatto, era ca־
rissimo all'Almaazi il preclaro giovane Filosseno che amava svisceratamente. Questo
illustre scienziato che co' preziosi suoi scritti s' era acquistato ancor giovanissimo una
fama mondiale c prometteva di diventare un vero luminare della scienza come l'immortale padre suo, mori in eta di soli ventiquattro anni e mezzo nel 5614 (1854)
ed Almanzi compose in quell' occasione una commovente elegia e 10 pianse come
se fosse stato suo primogenito (Nezem Zaav N. 93). Infatti ei 10 teneva in conto
di figlio e gli era stato di grande aiuto co' suoi libri e consigli. II giovane Luzzatto,
per mostrargliene la propria riconoscenza, gli dedico il suo lavoro sui Falashas,
cioc sugl' Israeliti di Abissinia, ed io mi compiaccio di riportare qui la lettera dedicatoria onorevolissima per ambidue. E notisi che nel settembre 1843 Filosseno aveva
appena 14 anni, c fu adunque doppio merito dell'Almanzi, uomo serio e tutto dedito
agli studi ed agli affari, di essersi fatto Mecenate di un ragazzo. Ecco la lettera:
A M. Joseph Almanzi.
L'intiret que vous avc^ montrd des le commencement pour mes recherches
sur les Falashas, intiret que vous poussdtes jusqu'a m'exhorter vivement a dcrire
la-dessus une mSmoirt, et I'indulgence avec laquelle vous ave\ bien voulu regafder
ce premier essai, lorsque je vous le prisentai, en septembre 1843, m'encouragent a
vous soumettre aujourd' hui un autre travail sur les Falashas, travail moins imparfait
que le premier, mais auquel il manque encore beaucoup pour satisfaire aux exigences
de la science.
Acceptc\-le tel qu'il est, et agree\ Vexpression de ma considerations tresdistinguie.
PHILOX£NE LUZZATTO.
15. La notizia della morte di Almanzi mi colpi assai profondamente, e vivissimo
fu il dolor mio per tanta sciagura. Non attentandomi di scrivere un'elegia ebraica,
nel pensiero che 1'avrebbero fatto parecchi scrittori di vaglia e volendo pur dare
sfogo in qualche modo alia piena del mio cordoglio, pubblicai due giorni dopo in un
giornale quotidiano della citta nostra una necrologia che qui riproduco in segno del
vivo affetto e dell'altissima stima che gli professavo.

— 18 —
Oiuato 8ei, o Dio, e rettl sono i tuo! gludlzi.

CSnlmo CXIXJ

Dopo breve e dolorosa malattia, non ancor sessantenne, spirava in Dio
Giuseppe Almanzi, nel pomeriggio di mercoledi 7 corrente. Nativo di Padova, egli
aveva posto da poco sua stanza fra noi, aftine di vivere presso a' suoi amati
congiunti. Bastogli questo breve spazio di tempo per acquistarsi un gran numero
di amici e di ammiratori che tutti egualmente 1' amavano e stimavano. Eminenti erano
infatti le doti morali che distinguevano il chiarissimo trapassato, com'era eminente
la sua scienza nelle lingue e letterature orientali a cui fin dall' infanzia s' era dedicato
con zelo e costanza impareggiabili. Distinto poeta ed ottimo prosatore, sciolse piu
volte cantici ed inni in lode alia virtu dei valentissimi suoi correligionari, come non
tralasciava mai di combattere il vizio e l'ignoranza. Umile e modesto, volonteroso
si prestava ad istruire ed a soccorrere coll'opera e col consiglio qualunque a lui si
riyolgesse, incoraggiando tutti al bene, e principalmente alio studio, coloro che a
cio mostravano attitudini, i quali poi trovavano in lui un valido sostegno ed un
magnanimo esempio. Instancabile nello svolgere e meditare i sacri volumi dcll'antica
israelitica sapienza, come pure assiduo cultore delle lettere straniere, seppe farntf una
numerosa e preziosissima raccolta di volumi, cui teneva sempre a disposizione di
chi gliene faceva richiesta. Ma troppo ardua impresa sarebbe il voler enumerire tutte
v le rare doti che distinsero un tant' uomo, ci basti quindi il riconoscere colle lagrime
agli occhi e col cuore angosciato, come la perdita che in lui abbiamo fatta e perdita
irreparabile, di cui avranno a risentirsi la letteratura in generale e gli studi ebraici
in partieolare. Ed ora ch' egli e spento, altro non ci resta che celebrarne la virtu ed
il sapere, e proporne la vita a modello a tutti, ma specialmente a chi alio studio
si consacra.
Possa la bella e intemerata sua fama ed il compianto universale che l'accompagna nella tomba, lenire alquanto il giusto dolore de'suoi congiunti, e rasciugare
almeno in parte le lagrime che dai loro occhi emunge la sua amara quanto inattesa
dipartita.
Trieste, 9 marzo 18G0.

16. L'Almanzi e autore egli stesso del suo epitaffio ebraico a cui aggiunse
un'appendice in prosa il suo diletto amico S. D. Luzzatto, del quale pure e l'epitaffio italiano che trovasi stampato nella parte ebraica di queste note.
17. V epitaffio ebraico di questa sorella di Almanzi e dell'illustre Samuel Vita
Zelman; e non avendolo trovato tra i suoi manoscritti, non ho potuto inserirlo nel
suo «Jelid Kinor» ; percid 10 riportai nella parte ebraica di queste note. Appiedi
dell'epitaffio ebraico, havvi sulla lapide la seguente brevissima iscrizione italiana
pure dello Zelman.
MARIANNA ALMANZI V E D O V A F U B I X I
ANIMA

G E N T I L E
VOLO

IL

B E L L A

ALLA

DI

OOltl

VIRTt

SUA P A T R I A

D I X X I I OENNAIO M D C C C L X X I I .
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