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מגן עמו ותפארת ישראל   

 סיר משה מונטיפיורי

רבו מגני ישרון בכל דור ודור בימי נודות, בארצות גלותו, אך אתה עלית על 

כלם. ככל מליצי ישראל יצאת גם אתה לעזרתו, להושיעהו בצר לו בארצות 

יותר מהם פעלת לרומם את רוח עמך. רוח לאומו, אשר כמעט נדעך גם  עניו, אך

 ממצוקותיו, גם מחפשו יחד. 

אתה הראשון, אשר בעברת ארצות להתיצב לפני מלכים ורוזני ארץ לישע עמך 

משכת אחריך את כל בני ישראל יושבי הארצות ההן, ותקשר לבות בני יעקב גרי 

י אחד בכל ארצות נדחיו ושמך הנשא ארצות שונות, שהפזורה ישראל היה לגו

 והמרומם על שפתי הגוי כלו היה ללב העם האחד ההוא. 

אתה הראשון, אשר שמת לבך לחונן אתציון ולקומם הריסות ארץ אבותינו, 

ופעלתך היתה נר לרגלי בני עמנו הנאמנים לשים עין על תפארת עמם בימי קדם 

 ולהשיב לו אחדותו הראשונה לימים יבאו. 

ן במלאת לך היום מאה שנה. הנה חג היום הזה לכל בני ישראל בכל ארצות על כ

תבל ומשנה חג לחובבי ציון, אשר שמוך למופת להם להחיות את עמם וארצם, 

ביום החג הזה ברכות עפות לך מכל פה, ושפתי כל איש ישראל תבענה תפלה 

ומם לאלהי מרום לשלומך ולאורך ימיך. גם אנחנו, חברי אחת העגודות לק

הריסות ציון אשר באדעססא, הננו נושאם לך, אדוננו השר, ברכתנו ממעמקי 

לבנו, כי אלהי ציון חידש רוחך, יאמץ כחך, יוסיף ימים על ימיך ויאריך 

שנותיך בנעימים, ועיניך עוד תראינה בשלות אחיך, בשוב ה'' את שיבת ציון. 

 אמן!
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  Description: Single page, written in black ink by a professional scribe. At the bottom of the page 

there is a black and white picture portraying Sir Moses Montefiore. His right hand is outstretched 

and is holding a banner in a triumphant way pointing in the direction of Jerusalem that can be seen 

in the distance. On the banner the number 100 is written. His left arm is wrapped around an old, 

weak looking man in a helping gesture. They are seated on the rocks overlooking the city of 



Jerusalem. There are two hands spread above their heads that seem to be reaching towards them 

from outside of the picture frame in the upper right corner of the picture.                 

                                              

  

 


