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מכתב  מלואים

מאת

חברת  מיסדי  הישיבה באדעסא .

לעבד האל,  גאון ישאל,  נזר עמנו,  תפארת דורנו,

סיר  משה  מונטיפיורי,

לפ''ק זכרו לא ימיש

הנבחר  לחבר  נכבד  ראש  וראשון  לדורות  עולם .

  עפ''י סעיף י''ג מתקנות החברה רשות להגבאים בהסכמת  החברים , לבחור באנשים     
מצויינים , מגיני תורה ולומדיה לחברים נכבדים , ומי לנו

 ראוי לכבוד כזה יותר מאדוננו.  מי כמוהו מקדיש כל ימיו להגן על ישראל ותורתו כאשר הראו
פעולותיו ומסעיו בדמשק, בירושלים, בקונשטנטינא,

 באלכסנדריה, בפטרסורג, ברומא, וביחוד במאראקא. על כן שמנו לחוק, כראוי לחבר נכבד,
להזכיר שמו לברכה לפני ה' בבית תפלתנו בכל חג וחג:

כי יאריך ה' ימיו ויתן לו עצמה וכח להוסיף חסדיו את עמו אשר אהב סלה .
         וכאשר ידענו כי רעיתו הכבודה בנשי אמונה, היהודית האמתית, נדיבת רוח ונפש יקרה,

בת אצילים, המנוחה

נ''עלאדי יהודית בת מוה' לוי כהן מרת 

 עמדה לימינו בכל מפעל טוב ואתו שבעה נדודים בכל מסעיו לשם ה' ועמו
 על כן לא יגרע חלקה בתוכנו, וכאחד החברים הנכבדים;ותורתו 

 לדורות , לא ימות זכרה מספרנו . ובעת הזכרת משמות נחלה סעד נשמתה לאל
מלא רחמים .
יום ב' ה''י לחדש אלול ה'  תרכד לפ''קא ד ע ס א 

Description

Professionally written in square Hebrew letters. Decorated in Ktuba style. There are 
black and white illustrations of sir Moshe Montefiore and his late wife, lady Judith, 
on both sides of the decorative frame and an illustration of a triangular pyramid on 
top of which a wreath made of green leaves is illustrated. 
 
This is a supplement letter on behalf of the association of the founders of the Yeshiva 
(religious school for teaching the Talmud and the Torah)  of Odessa . 
 In line of clause 13 of the association's regulations It has been decided to elect 



sir  Moshe Montefiore  as one of the eminent persons who are elected to be blessed 
every Jewish holiday. It was also decided to include the name of his late wife  in the 
prayer for the dead (el maleh rahamim). 

Signatures
בללה''ה  הק' יחיאל צרנהייג אברהם הנאמן מוהר''ר יוסףראש החברה    

והק' כהן תואזודנרייג
                תובק   אדעסא

המתעסקים
הק' שלמה דוב פילשטיין     דיין ומו''צ דפה''ק יעא         

הק'' יהושיע העשייל ב''ס   [?] ראובן וואלף
שלמה צבי מתותית

אלכסנדר סענדר נקעפץ

The secretary Alexander Zederbaum who is the publisher of the first
 Hebrew periodical – HaMeliz. Written in Rashi scripts
 

אלכסנדר בן יוסף הלוי צעדערבוים מו''ל מכתב העת ,,המליץ'המזכיר 

The stamp of the association
חותם מאת החבורה מיסדי הישיבה פה אדעססא 

עץ חיים ה'א
למחזיקים בה

ותומכיה מאושר  


