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To 

Sir Moses Montefiore 

BART 

 שאלו שלום ירושלים ישליו אהביך  
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 ב''                                                                                         ה''

 

חבבה זיון וישוב ארץ חברה  

 ישראל

 לידם                                                                     לפרט

 מה מאד אהוב אתה מכל אדם

 לסדר ויצאו ללכת ארצה כנען 

 לכבוד השר הגדול הצדיק, אין די לפאר תהלותיו

 ותוקף מפעלותיו, העומד בין רבבות אלפי ישראל

קדושת שם תפארתו מה''ו לזר תפראה כבוד  

 משה מונטופיורי בארט

 נירו יאיר ויזרח כצאת השמש ממזרח,

 בבת קול משמים נשמע בכל העולם ראו כי עבדי 

 השר משה מונטופיורי 

להיות  מרחם הקדשתיוהוא האיש אשר בחרתי בו,   

 כאב מרחם על בני הנפוצים בגולה ועל ארצי 

ועםהאבלה והחרבה, על כן נתתי בלב כל עם   



 מדינה ומדינה שיתנו כבוד לשמו הטוב
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וכשמחת בנים ביום הולדת הוריהם כן שמחת כל איש ישראל ביום מלאת מאה שנה לתקופת ימי חיך 

המבורכים ימים על ימיך תוסיף למופת הית גם בימי אבותינו יחיד אתה בדורינו תשאר לזר תפארה 

ך מדוד כל זקנים וישישים? במעשיך התמימים מה דודך דוד נו עד ביאת משיח צדקינו מהלבני בני

אלפי רבבה? במצותה ברה מה דודך מדוד חכמים ונבונים בכל סברה? מדוד עשירים מפורסמים ב

ביראת ה'' טהורה? מה דודך מדוד הוגי תורה אל? באהבתך לעם ישראל ומי הוא שעיניו ובילו לארץ 

כרון ירושלם עיר קדשינו העולם וכל מחמרה ך העלית זאדונינו ועל כל כלי ביתאבותינו? כמוך משה 

הנתונים בצרה, ועל ארצינו החרבה, וכל תנועה קטנה הנעשה אין די להפיג גודל עצבונך על עמך 

לטובת הענין הזה היא היא שמחתך לשמיח את נפשך הטהורה, ע''כ הרהבנו עוז בנפשינו להתכבד 

ו, אנחנו חברת חבבי ציון וישוב ארץ ישראל מפה ולגשת לכבודך בברכתינו ביום שמחתך ושמחתינ

שיש  ה'' למנוחתך, וב''ה 'ה'מ'ו'לידם אנשי חברתינו עולה יותר ממאה וחמישים, כה יוסיף ה'' לסמן ק

 'א'ב'ב'ים חרוצים נעשה חיל בשם ה'' ותקותינו לקנות חלק אדמה בארץ ישראל תלנו סך הגון, זביד

יהודית תנוח  , ובעד נשמת הצדקניתימיך שתחי לאורך ימים ויקרא בשם משה ויהודית, בעד עריכת

לחבר וראש לחברתינו החברה נתיסדה ח' ימים  'ט'ז'מ'נפשה הטהורה בגן ה'', ומעתה נתקבלת ל

'בחודש חשוון שנת ת'ר'מ'ד  
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לחבר ולראש החברה ויהי חקוק על דגלה חברת,  'לינו נתקבלת ל'מ'ז'טך אצומעתה בשנת נכון כ'ס'א'

ובזה תהי'' נחמתינו  תך לקבל ברכתינושל משה ויהודית ובמקום גדולתך שם ענותנו ישוב ארץ ישראל

לבבינו, דברי המברכים שתאריך ימים עד שיהפוך ה'' אבלי ציון לששון ולשמחה וישני עפר  לחזק

מרחוק מקום, ובלב קרוב וחותמים בשם כל רת כבודך ' סלה המשתחוים מזל הדיקיצו עוד י'ה'ל'ל'ז'ך

 בני חברתינו 
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Description: 

29 x 24; hardbound booklet, red cover with golden frames, the booklet contains 8 pages 

(cardboard) with text written on one side only (4 pages) text on each of the pages is 

contained in a thick golden frame with flowery motifs (in white, blue, red and green); the 

main body of the text is written in black ink with occasional golden ink; text on the first page 

is written in blue, golden and red ink; at the top of the front page there is a picture in brown 

ink of a lion and deer holding banners with the words: ישראל, ציון; the words: THINK AND 

THANK are written beneath the lion and deer, they are also holding a type of flag with two 

stars of David and a hand symbol which looks like a hemesh (hamsa), above the flag there is 

a crown and a small lion;  date both in Hebrew and English; professional scribe 

 

 

 

 


