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לפ''קלכבוד זיר משה  

אדוננו זקן ונשוא פנים      

  מגמת פנינו במכתבנו זה :  לתת אל רגשת לבבנו דבר שפתים ואל המית
רוחנו אליך ניב ולשון , אבל אין  מלה בלשוננו , רפה כל שפה , וכי נזכיר שמך

הגדול נפשנו תדרך עז , ומרב שרעפינו בקרבנו גם שפתנו נאלמה , כי
כגבהי שמים מעל גבהו דרכיך מכל תהלוכות אדם עלי תבל ארצה , ולמן

היום הופיע לנו האיש ולא קם כמוהו זה משה משוי מן היאור שלחך אלהים זה שנית
משה מונטיפיור

מני גיחך מרחם הפלך יי חסיד לו , שמך צי אדיר ומחסה עוז לפני אחיך
הנדכאים , לענות חורפים דבר לחלצם ממצר לפליטה גדולה ולרחמים לפני

שוביהם , בבוקר ימיך גם אתה שמעת קול אחיך צועקים אליך מתחת יד לוחציהם.
אזרת חיל . שמת נפשך בכפך להצל דמי נקיים , ועתה לעת ערב ,גאלת בזרוע

עוז שבט נחלתך יושבי מאראקא , שמת לחסד ולרחמים בעיני מושליהם,להושיעם
עם נדיבים עם אזרחי ארץ .

האמת הוא הקסם אשר על שפתיך , ונסך נס התנוסס מקושט סלה ,
אלוה צור משגבך , ואת חותמו זה תקח בידך , לעשות בו כל האותות

והמופתים , תעבור אורחות ימים , תצעד בישימון לא דרך , תקדיש שם
אלהינו ועיני כל העם רואות ,

    ואנחנו אחיך מרחוק נקדישה את שם תפארתך , נרים פנינו גם לבבנו
אל אבינו שבשמים , וברגש קדש קוראים כלנו יחד , צדיק כתמר יפרח,עוד

ינוב בשיבה , יחודש כנשר נעוריו , ויהי שמו מבורך מעתה ועד העולם !

 לפ''קד ˝כ˝ר˝תיום א' י''ב   אדר שני בילאסטאק      
 

ט ליפמן  היילפרין  אבצפה ȋרפאל י
יעקב בלא'א המנוח מורל מאיר אלהה ווינרייך

יחיאל מיכל בריל חיים זווכלודאווסקי

אלעזר במה' חיים האלקנשטאך
יחיאל דוקטר במורל ישראל וויילקיוויסקי

אהרן דאך בהמנוח מורל אורי שרגא בלאך
יעקב שלמה במורל יואל בארוויץ

Dscription :

Square vowelled Hebrew letters . No decorations.
The testimonial is simply a praise  and blessing for Moshe Montefiore  for his
daring lobbying missions to salvage his oppressed brethren , particularly those in
Morocco. 


