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ת‘‘ב  

שירי לך נא כציר נאמן. ובא בחזרות בית השר הגדול מכובד ונגיד פנים לפני 

 הגברת )???( רב ושלית בגרתי גבתתלבות. איש נודע

היהודים. בשערים שמו לתהלה ולשם ולתפארת על פ. מדותיו הטובות טובות מאד. נזר 

 כתר השומרים את משמרת אלקינו שבשמים . עדות

לענוים וענותו תרפנו. איש שאין נוחרין עליו את ההלל. הגביר הנשא והנלה זה 

  משה האיש רועה ונאמן )?( תיוחסת

ו יזרח עדי עד אמן‘מונטיפיורי נר . 

 

ל ואתה שירי איך שתהיה כשיביאוך אל חבריו תעמוד בכריעה על ברכים ובקידה ע

 אפים משתחיה נפני הכרת כדודו ותשאל ממעלתו

סליחה ומחילה על רום לבב משךחך ועל מסכנות דברי )?(. איך אזוב רומיי אשר 

 בקיר השיאו לבו לדלות דברים אל הארז אשר

בלבנון? מה לתבן את הבה? ומה לאלון בבית עם האיש בין האנשים העומדים ראשונה 

 ?בתלבית

שאדוני השר! תאמר לו. האי אשר שלחני. כבר ברך נמעלתך ולמעלת הגברת אשתך  

 ולמעלת כל משפחתך מיום ראשון של רננו חג

רה. והואיל כי נתן בקולו ברכה במני קהל יעדה ”המצות. )?( הנדולה קאטאלאני י

 שלחני לברך את אדני הרם והנשא נס שמכתב

.לאמר  

 

.ה מ מפרק קנין תורהיסודתו בהררי קדש משנ —שיר זהב אי טוב על משקל בלי משום   

 

    

 

 חכמי מוסר וקדושי אמתנו

 נפשם בחיים רוח גבהי שמים

 מנו מתנות מספר שבעתים

 לצדיקים. לעולם יתכנו

 

 יופי. כח. כבוד. חכמה. ועושר

 זקנה. שיבה. בנים משך הזרע

 לאיש כי אלה לו שונא לא ירע

.מה טובו. מה יופיו. קרוב לאושר  

 

.פרח פרח‐משה אל ראש ההר  

.ו נוי. חכמה. כבוד. כח וחילל  

.פניו כפני חמה שמש זורח  

 

.משה יוליד בנים כשר בן חיל  

.זרעו יחוז עולם כימי ירח  

.נרו יזרח יאיר יומם וליל  

 

 עם רבקה אשת חיל ‐
 שנים יחיה כשנות משה רבנו

 עדי ירצו עם גיון לבנו.
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