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 תפלה  למשה

 בתחלת שנת מאה לחיי

 השר  משה  מונטיפיורי  יצ''ו

 ןביום  ה'  ח'  מרחשו

 שנת ועשה חסד לאלפים לפ''ק 
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 מזמור  ע''א

 

 אבושה   לעולם : בצדקתך   תצילני-יי  חסיתי  אל-בך  

 אלי אזנך  והושיעני : היה לי לצור מעון-ותפלטני הטה 

 סלעי  ומצדתי  אתה-לבוא  תמיד  צויתי  להושיעני  כי 

 אתה-אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ :  כי 

 ורי :  עליך נסמכתי מבטןתקותי אדני יהוה מבטחי מנע 

 ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד  :  כמופת הייתי 

 היום-עז :  ימלא פי תהלתך כל-לרבים  ואתה מחסי 

 -תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל-תפארתך :  אל 

 אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו :-תעזבני : כי 

 : אלהים אין מציל-לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי 

 תרחק ממני אלהי לעזרתי חושה :  יבשו יכלו שטני-אל 

 נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי : ואני תמיד 

 -תהלתך :  פי יספר צדקתך כל-כל-איחל והוספתי על 

 היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות : אבוא בגברות 

 אדוני יהוה אזכיר צדקתך לבדך : אלהים למדתני 

 זקנה ושיבה-גיד נפלאותיך : וגם עדהנה א-מנעורי ועד 

 יבוא-אגיד זרועך לדור לכל-תעזבני עד-אלהים אל 

 עשית גדולות-מרום אשר-גבורתך : וצדקתך אלהים עד 
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PSALM LXXI 

In thee, O Lord, do I put my trust: let me never be put 

to confusion.  Deliver me in thy righteousness and cause 

me to escape: incline thine ear unto me, and save me. Be 

thou my strong habitation, whereunto I may continually 

resort: thou hast given commandment to save me: for thou 

art my rock and fortress. Deliver me, O my G-d, out 

of  the hand of the wicked, out of the hand of the un- 

righteous and cruel man. For thou art my hope, O Lord 

G-d: thou art my trust from my youth.  By thee have I 

been holden up from the womb: thou art he who took me 

out of my mother’s bowels: my praise shall be continually 

of thee.   I am as a wonder unto many; but thou art my 

strong refuge. Let my mouth be filled with thy praise and 

with they honour all the day.  Cast me not off in the time 

of old age: forsake me not when my strength faileth.  For 

mine enemies speak against me: and they that lay wait for 

my soul take counsel together, saying, G-d hath forsaken 

him; persant and take him: for there is none to deliver 

Man. O G-d, be not far from me; O my G-d make haste 

for my help. Let them be contounded and consumed that 

are adversaries to my soul; let them be covered with reproach 

and dishonour that seek my hurt. But I will hope con- 

tinually, and will yet praise thee more and more. My 

 mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation 

all the day, for I know not in the numbers thereof.    I will  

go in the strength of the Lord G-d:  I will make mention  

of thy righteousness , even of thine  only.   O G-d, thou hast 

from my youth, and without thee I  
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 אלהים מי כמוך : אשר הראיתני צרות רבות ורעות 

 תשוב תחייני ומתהומות הארץ תשוב תעלני : תרב 

 נבל אמתך-אני אודך בכלי-גדלתי ותסב תנחמני : גם 

 נבל אמתך-אלהי אזמרה לך בכנור קדוש אודך בכלי 

 אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל : תרננה שפתי 

 תרננה שפתי כי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל : 

 חפרו מבקשי רעתי :-כי בשו -היוםתהגה צדקתך כי-לשוני כל-לך ונפשי אשר פדית : גם-כי אזמרה 

 

 

 תפלה :

 

 אב  הרחמים ! הודעת מדת חסדך לצדיק כי  

 פרי מעלליו יאכל . וישגה וינוב בשיבה טובה דשן  

 ורענן : הודינו לך אלהים הודינו לך היום . כי היום 

 ה לחיי עבדך משה מונטיפיורי :תחלת שנת מא 



 זה תשעים ותשע שנה הורית דרכי טובך לאיש דגול 

 מרבבה לשם ולברכה לכל בני אדם :  תמיד עיניך בו 

 לשמרו ולנשאו :  בהלכו לערי הקדש ובנסעו לדמשק 

 לגל מעלינו חרפת עלילת דם האיומה אתה היית 

 תמוליך לימינו : בעמדו לפני מלכי מזרח ומערב להיו 

 לפה ולמליץ בעד עניי עמו אתה היית בעזריו : בטובך 

 -הגדול עשה חיל ותהי ידו אמונה עם עשי צדקה בכל 

 האמים וגם הצליח-הגוים ועם המשכילים אל דל בכל 
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Thy wondrous works. Now also when I am old and grey- 

Headed, O G-d, forsake me not; until I have shewed they 

Strength unto this generation and they power to every one 

that is to come. They righteousness also, O G-d, is very 

high, who hast done great things; O G-d, who is like unto  

thee! Thou, which hast shewed me great and sore troubles, 

quicken me again,  and shalt bring me up again from  

the depths of the earth.  Thou shalt increase my greatness, 

and comfort me on ever side.  I will also praise thee with 

the psaltery even thy truth, O my  G-d:  unto thee will I 

sing with the harp, O thou Holy One of Israel.  My lips 

shall greatly rejoice when I sing unto thee;  and my soul, 

which thou hast redeemed.  My tongue also shall talk of 

thy righteousness all the day long; for they are confounded 

for they are brought unto shame, that seek my hurt. 

 

P R A Y E R 

FATHER OF ALL MERCIES: Thou hast promised unto the 

Righteous that it shall be well with them: that they shall 

Eat the fruit of their doings, that in old age they shall 

Flourish like the palm tree.  Unto Thee, O G-d so we give 

thanks, unto Thee do we give thanks for this day for all the 

and all the truth which Thou hast shewn unto Thy 

servant MOSES MONTEFIORE. Thine eyes have always been 

upon him to shield and to protect him: even to boar hairs 

hast Thou borne him. When he went forth to the holy cities 

to succour the distressed in-dwellers thereof, and when he  

journeyed to Damascus to roll off from us the terrible 

reproach, Thou wast at his right hand. Thou wast with his 
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 והחזיק בתמו את תלמוד תורתך הכתובה והמסורה  

 והראה את יפיה לעיני העמים במעשיו הטובים והישרים : 

 בביתך ובחומתיך נתת לו יד ושם טוב מבנים ומבנות 

 שם עולם אשר לא יכרת : 

 

 אנא ! שמע נא את תפלתנו ועשה חסד עם משה 

 -עבדך : ימים על ימיו תוסיף בנעימים . שמרהו מכל 

 ן ומחלה : עיניו תחזינה כי צדקותיו אשר זרעיגו 



 צמחו והיו לנטעי נעמנים : אזניו תקשבנה תחת שאון 

 המשטמה קול דממה דקה והשקט ובטח : ואהבת 

 האדם תפרח כשושנה ומלאה הארץ אחוה ורעות 

 ודעה את יי : 

 

 חי עולמים ! זכר נא את נשמת יהודית אשת משה :  

 עשה גדולות בארץ: בה בטח לב בעלה כי בחברתה 

 מות:-היא עלתה למרום ושבה לבית אביה בארח אל 

 נפשה תשבע שבע שמחות את פניך ותראה טוב 

 בארץ החיים : 

 

 יי הטוב ! האצל מברכותיך על המלכה הרמה  

 והישרה אם מדינת בריטאניא עם ירש עצר ורעיתו 

 הנעימה ועל כל בית המלכה ויועציה ושריה ועל כל 

 ץ הטובה הזאת : אנא אל שומרנו תגןיושבי האר 

 עליהם בשלומה : 
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mouth when he stood before the Sovereigns of the East and 

of the West to plead for the oppressed of his people.  Thou 

didst establish his work when he stretched forth his hands 

to deliver the poor that cried, and those that were ready to  

perish. Then didst bless his endeavours to show forth unto 

the world the beauty of the people of Thy Law handed  

down by our fathers of old.  And thus hast Thou assured 

unto him in Thine house a place and a name better than  

of sons and of daughters, yea an everlasting name that 

will not be cut off. 

 

We beseech Thee, O Lord, hearken unto our supplications 

for Thy servant MOSES.  Add days unto his days in 

pleasantness, keep  him from sickness and sorrow. May 

his eyes see the fruit of his works and Thy salvation. May 

his ears no longer hear the voice of hatred and strife, but 

in their stead glad tidings of peace and loving kindness, 

of goodwill and brotherhood, and of the knowledge of 

Thee, O G-d. 

 

Then who livest for ever!   In Thy hand is the pure 

soul of JUDITH, the faithfull companion of her husband on  

earth. Satisfy her we beseech Thee with fullness of joy in  

Thy presence, with pleasures for evermore at Thy right 

hand. 

 

Bestower of all good! Vouchsafe Thy heavenly blessing 

unto our gracious Queen, the Mother of her people, unto 

the Heir Apparent and his beloved Consort, unto all the  

Royal House, unto the Ministers and Counsellers of our  

Sovereign and unto all the in-dwellers of this goodly land. 

Preserve and defend them, O Lord, with Thy peace. 
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 מזמור קי''א

 

 לבב בסוד ישרים ועדה :-הללויה אודה יי בכל  

 והדר פעלו-חפציהם: הוד-גדולים מעשי יי דרושים לכל 

 וצדקתו עמדת לעד: זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום 

 יי : טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו : כח מעשיו 

 עמו לתת להם נחלת גוים : מעשי ידיו אמתהגיד ל 

 פקודיו : סמוכים לעד עולם עשוים-ומשפט נאמנים כל 

 באמת וישר : פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו 

 קדוש ונורא שמו : ראשית חכמה יראת יי שכל טוב 

 עשיהם תהלתו עמדת לעד :-לכל 
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O remember Thy covenant with Israel, even as Thou 

hast promised that the mountains shall depart and the 

hills be removed, but Thy kindness shall not depart from 

us, neither shall the covenant of Thy peace be removed. 

Be nigh unto us to deliver us, so that we may return with  

singing unto Zion.   Amen. 

          ____________________________________ 

 

                            PSALM CXI  

Praise ye the Lord.    I will praise the Lord with my 

whole heart, in the assembly of the upright, and in the con- 

gregation.  The works of the Lord are great, sought out of 

all them that have pleasure therein. His work is honourable 

and glorious and his righteousness endureth for ever. He  

hath made his wonderful works to  be remembered:   the 

Lord is gracious and full of compassion.  He hath given 

meat unto them that fear him; he will ever be  mindful of 

his covenant.  He hath shewed his people the power of his  

works, that he may give them the heritage of the heathen. 

The works of his hands are verity and judgement; all his 

commandments are sure.   They stand fast for ever and 

ever,  and are done in truth and uprightness.    He sent 

redemption unto his people;  he hath commanded his 

covenant for ever; holy and reverend is his name.  The  

fear of the Lord is the beginning of wisdom:  a good under- 

standing have all they that do his commandments:  his 

praise endureth for ever. 
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