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רגשות אמונים

אל כבוד אדוננו הצדיק והנאור שר וגדול היחיד בעמו ומיוחד בדור .

 ה'י'ו'משה מונטופיורסיר    

נרו יאר לנצח
לפ''ק

אדוננו מעוז כבודנו רוח אמתנו ותפארתנו  !
 יברכך ה' מציון                                                                       אמרו צדיק כי-טוב        
 וראה בטוב ירושלים                                                                     כי פרי מעלליהם יאכלו

 (תהלים קכ''ח)                                                                               (ישעיה ג')        

           

 , יום מלאות לךאדוננו השר הלדתך זה יום
 שנות חייך , יום שמחות הוא לכלמאה שנה  

יושבי תבל ; יגל יעקב ישמח ישראל , ועמו כל
עמי הארץ ; כי אמונתך וחסדיך הרבים אשר

הראית לעמך ןלדורך מושיע ורב בארבע תקופות
חייך הפיצו אור לדור דור בארבע כנפות הארץ,

וממזרח שמש עד מבואו כלם בשמך יגילון
ובכבודך יתימרו .

 , ולפי אדוננו השרבן מאה שנה הנך היום
  מפעליך וחסדיך אם נספר שנותיך כרגעיך

מרבבות הנה ; על מרחבי הארץ לארכה ולרחבה
זרעת לצדקה , ורגשי אמונים מלאי תודה וברכה

אשר יקריבו לך היום רבבות אלפי אנשים פרי
קצירך המה ; עמים חוננת ועמך רחמת ! ימים

ונהרות , ארצות ומדברות , יגידו צדקך ; ועפרות
 תקף תהלתך יתנו .רוחךציון וירושלים

 עומדת לעד !ונדיבתךאדוננו בכל משלה , 

 , רבות פעלת,אדוננו השר בגבורתיך בנעוריך
בך      ובשנות שיבתך עתה הגדלה עשות ; 

ירחם יעקב , תולעת יעקב אשר היתה למרמס לבז
 ישיב אלהים אלהינו שיבתבךולמשיסה ; 

; ישועה ישית חומות וחל ובשמך ציון וירושלים 
בשמך שםנדגל כבימי זרבבל בן שאלתיאל ; 

ובשמךתפארתך הנחלת לעמך כבוד , חיים וחסד , 
נגביר , שמנו לרומם , והריסתנו לקומם .



 על ברכותיך אדוננו השר ; ספור רגשותקומה
   אחיך בני אמונתך המובאים לך היום על כפים

לתודה ולברכה על חסדך ועל אמתך ; ושימה
בנאד גם דמעות שמחה וגיל וברכות לב ונפש
הנובעות ממקור אחינו בני קהלתנו סייני אשר

על יום טוב זה יום הלדתך אדוננו , באנו
 צור ישענו ומשגבנו , כי יוסיףה'לברכך בשם 

ובימיך ובנותיךימים על ימיך ושנים על שנותיך , 
 . אמןיצדקו ויתהללו כל זרע ישראל

Description:

Square Hebrew letters. Some of the words with vowels for more clarity; 
The main text is split into two columns. Along the right edge written vertically :

לפק  יחי   מונטופיורא   מגן   עמו       ח חשוון
Along the left edge:

 . לפקשמו מבורך ויהי ח חשוון   

Signatures of the residnts of Sejny in the state of Poland:
  

     הננו עבדיך ואחיך המתפללים בשלומך בק''ק סייני פלך סובאלק במדינת פולין

 
   משה בצלאל באאמ''ק המנוח מהק' שרגא ז''ל חונה פה ק''ק סייני . אברהם יצחק הרב . יעקב יענקיל גאלך

לשמטיך . מאיר בהם יואל האזמן שלום . צבי ב''ר יוסף 
וויזאנסקי . יוסף בר' בנימין קאמיסארסקי . שמואל כח ברדיש .

 אברהם ליזר[?] . צבי הירש בערין[?] . משה זאב גיוקיאנסק . יאב בר' מאיר שפירא . מאיר ארי אבדושניצקי .
ארי יצחק עמינדב . יוסף יודולסאהן . משה רחמזאהן . אברהם יצחק גולדברג . משה יוסף .

Stamps and signatures:

The stamps of different associations and academia and the the signatures of the corresponding 
representatives are spread over three parts. Each part is surrounded 
with the title

Right part:
 באי כח החברה                        באי כח החברה

ברהם יצחק ליפשיץ

 חברה משנה                     ברוך גוטשטיין  
                            דפה סייניאהרן אהרנבאג

 שמואל בערינשטיין

                                     שייך לחברה             מלביץ אהרליך עמינדב

  לומדי ש''ס. דפה בסיינה             אצינזר שפירא

אברהם ראגאלרקי ראש הח''

 חברה תורה              יקותיאל ווערבעלינסקי 



  באי כח החברה                    נחום פלידמאן 

Middle part:

         באי               כח            החברה

חיים שלמה גאלאנג    בית המדרש            רבי שטולדבערג

דפה סייני                                 

           זלמן אנשת[?] משגיחי          ארי' לוך רב יריבר

בנין בהכנסת                          
דפה סייני                             

קלמן פיוואוואר      עין חיים היא למחזיקים               משה פן  

  תלמוד תורה                משה ללפירענם 
 פה                        שלמה בערלמאן 

 סייני                   חלוו[?] בערנששטין 

ט''ף שפירא מעיר סייני
המזכיר .

 צבי ארי'   בערינשטיין       חיי אדם חברא            אברהם [?] בראדאוויץ                

 אהרן יצחק פראיך           פה ' סייני              אברהם משה ראזינטאהל סופר סתם 

באי                    כח                       החברה           
 
Left part:

באי כח החברה                         באי כח החברה
                                                                    

חיים בר' אשר זילבערמאין

  חברה קדישא        גוילמן קר' ישראל רלגענפעלדר 
 דפה סייני                            ק''[?] שפירא  .     

יהודא ק'ר משה טראציך

 חברה ד''ג''ח                אברהם יצחק קאמינאווסקי
דפה סייני                      [?] אברהם נצאר ליפשיץ

  יצחק זאב בושקא הכהן                                        יצחק קט שמואל [?]

  אברהם [?]  ארליך      חברה תהלים           אליעזר רש'ד ס''ג''ן

 שלמה יולב ראזאליף       דק'ק''  סייני                [?] [?] חאגיניא ק

 




