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[Text Testimonial :]

 ברוך אלדי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלכה המעטירה והאדירה
 ועלינו הטה חסד לפני המלכה˙קדשינו לפאר ולרומם עיר

 להכניסנו תחת צל כנפיה מלך מלכי המלכים יאריך ימיה וימי בניה על כסא
 ממלכתה לא ישב זר מעתה ועד עולם

        
              בעזה                           נעשה                       ונצליח

פה   עיר   ה''ק   צפת   אמת   ת''ו   ב''ב'א                                

 ˙רודף˙ אהוב לשמים ולבריות ˙תפוחי זהב במשכיות   מדובר בו נכבדות ˙ המידות איש
צדקות ומצמיח ישועות˙לנפשות עצובות˙ומקיים מילי דאבות˙טוב ומטיב

 ˙הגביר היקר כולו מלא חסדים טוביםלבריות הדר הוא האמור בתורה ˙ צפירת תפארה
החכם השלם המפורסם בכל קצוי ארץ וים רחוקים השר הגדול˙מעוז

  הי''ושר משה מונטיפיוריומגדול˙ שר בשרים שר לו נאמר כבוד שם תפארתו ס'י ס'י ס'י 
וחי לעולם עם הגבירה שרתי   ב

 תחיה לעד כ''יר יהודיתבמדינות הצדיקת מנשים באהל תבורך  ס˙י ס˙י
 

  למען ירום ונשא וגבה הדרת תפארת´ לנורא עלילות´ עלות תהלות ותפלותמאחרי
˙הוא וכל החונים סביבותיו˙יקבל  את המלא ע''כ גדותיו˙מאת נוצר חסדגדולתו

:אכי''ר˙לנוצרי בריתו ועדתיו 
 

  עבדו˙והאיר לנומשה˙ומתוך דלותינו ושפלותינו˙זכר לנו˙ ושלח לנו  ̃  כאשר זיכנו ההנה
 והופיע לנו´מזיו הודו ˙וזרח לנו מפאר  כבודו˙והטיב לנו מטיב חסדו˙נשבענו בהקיץ תמונתו

 הוא גם הרים פצחו רינה ´הגדלנו והרבינו השמחה כיום מועד באהבתו´ מפרי צדקת תנובתו
 האיר לארץ אשר

  וגם בין איש לאשתו הטיל שלום ביושר´'ונוגה תבונתו ´ת''ו ולדרים באור חכמתו
 וכושר˙ומרוכסי אנשים ישים למישור˙יין שמחות ושמן ששון מסך להשקות מרי נפש˙וגם כל

 הופיעשמש צדקההנשוך מפגעי הזמן וראה אותו וחי ולבש בגדי חופש˙
 הרחיב בנעימים˙עד כי שכחו רישם ומצאו נחומים˙כל ימי היותו עמנו כמשוטט על הרי

  דמינו˙וגם כי עתה הוא נעלם מעינינו˙עוד אורבעדן גן אלקיםבשמים היינו˙וכמתהלך 
 שמשו שואף וזורח עלינו˙תמונתו חקוק לפנינו˙שמנוהו כחותם על לבינו˙ זכרו לדור דורים לא

ימוש מפינו ˙ואשר על כל זאת
  באנו להתחנן לפני הדרת כבודו נפשינו בשאלתנו אנחנו  הח''מועתההרהובינו בנפשינו עוז˙

 עמוסי ארץ אבותינו הקדושים המתגוררים פה עלרוסיא ופולין ממדינות 
 התלאות˙ואדונינו יודע וגם עיניו ראו את גודל מצוקתינו וגלותינו מהגוים אשר סביבותינו

בכפינו תמיד´נפשינו 
 ואין לנו מחסה ומסתור וניתננו למשיסה לבוז ולחרפה והיינו לאכול˙וזאת אשר מצאנו ראינו

 תקוה לנפשותינו˙פדות והרווחה לגלותינו˙כאשר נודע ומפורסם בכל קצוי ארץ ואיים



חסדי ורחמי ממלכת אנגליזהרחוקים גודל צוף נועם 
 והיישרה  והאדירה הצנועה החסידה הייקרההמלכה המעטירה ועטרת תפארת

 מלאי וכל ממלכי'' ושריה וסגניה כולם ישרים צדיקים´תחיה 
 חסד ורחמים חמלה וחנינה תהלתם מלא הארץ כשמן תורק˙ואשר גם על היהודים בני

 ישראל האומללים בגלותינו ודלותינו הגיע קצות כנפי חסידותם וחמלתם לסוכך ולהגן עליהם
 בעין החמלה˙ולזאת חלילה לנו מהיות כפויי טובה וכל עוד נפשותינו אתנו מחוייבים אנו

בלילהעתיר ולהתפלל 
 בעד חיי אלקי עולם אנחנו עוללינו וטפינו˙לפני´דומם יומם וליל ולהשתפך נפשינו 

  ועבדיה˙יאריך ה' ימיהםהאדירה החסידה יר̃ה̃ ובניה ורברבניה ופרתמיה המלכה
ויתעלו וינשאו´וכל החונים סביבותיהם בנחת ובנעימים´וימי בניהם 

 על גפי מרומי ההצלחות˙וכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו מאד ויפלו אויביהם לפניהם ˙וכל
 הקמים והחושבים עליהם רעה יפי עצתם ויקלקל מחשבתם˙יוסיף ה' תת פחדה

 מלכותה˙על פני כל כתרויראתה˙ותנשא
 העמים תחת השמים ויושביה˙אשר ישמעון שמעה ורגזו וחלו מפניה˙ומהדרת תפארת כבוד

 בניה˙וישמור ה' את נפשם ומאודם˙ויסך בעדם˙הרואה כל נעלם עוד כל ימי עולם˙כי'רא
 יעריך חין מליצתינו לפני הוד תפארת משה  הנה זאת תחינתנו אשר אדונינו כי גדולועתה

המלכה האדירה יר''ה ושריה בעדינו

  ובכנפי נשרים יסוכו עלינו להעמיד לנו תקומה צל כנפי חסידותהאשר יקבלו אותנו תחת
 וישוב על אדמת הקודש למען נהיה שקטים ושלוים על האדמה לעבוד את ה' ולהתפלל על

  יר''ה˙ובעד אחינו שבגולה˙ואדונינו בחכמת אלקים אשר בקרבוחיי המלכה ובניה ושריה
אמת  

 ותהיולו תהיה צדקה יוציא מגמתינו וחפצנו זאת להסתופף תחת ממשלת אנגליז יר''ה 
משכורתו שלימה מעם בורא שמים וארץ ' הכ''ד המבקשים והמתחננים בלב נשבר ונדכא

אשר בערי רוסיא הבאים על החתום בחדש אב   האנשי רוסיא ופולין 

צפת ת''ולפ''ק , פה עה''ק ובצל כנפיך ארנן הנחמות שנת 

ק צפת ת''ו אנשי רוסיא ופולין הבעה''ח איש וביתו באו : ̂אלה שמות בני ישראל היושבים בעה

שמות                  נשותיהם       עירם       בניהם           בנותיהם                   כמה שנים
ימי חייהם                 ימי חייה                             ימי חייהם           ימי חייהם                       בארץ ישראל

' שמואלהעלליך מ''ב       ז' מלבה ל'   לובלין  אשר זעליג ח'    אלטא ד'  שרה א'    הרב הגדול, מו,
  ל''ב [שמואל העליך]                                  

   ישראל בער ט'  אלעזר ה'     --   אחיו המופלג מו', משה ליב  ל''ה     ז' לאה ך''ו     לובלין
                      ל''ב [ משה יהודא  ליב הערליך]                                             

 צפורה ח'  שרה י''גאליעזר ג'ר' יצחק גרין בארג ל''ח סופר דפה    חיה לאה ל''ג    ווילנא
ל''ח [ הצעיר יצחק סופר דפה]

 יהודא ליב שפיגלמאן ל''ב    אסתר רבקה ל'     מבארדיטשוב    חי' הקדא      --       חי''[יהודא ליב במי'ה
      חיים]                                                                             

 בערילבוך דרוקר ל''ב    שרה כ''ה    מבארדיטשוב    שמואל מטות ט'     באבא א'    י''ך [בעריך מהל''ר]
פאביל ך'    שרה לאה י''ג    מטשנאסטרי'     --      --                         ד' [הל אייזק פאביל]ר' אייזק

ר' אברהם שו''ב ס''ה    שרה נ''ג    מאדעס    --    --        ד' [אברהם שוב]
   ר' אייזק ע''ה    שרה בריינה ע''א    מאטיקמאהלב    –    לאנא מ''ב        ה' [אייזק מאטיקמאהלב]  

רב' אבא נ''ו    מלכה מ'    מאהריוב    נכדו מאטלי ח'    –                    י''ו [אברהם אבא]
ר' צבי בר' אבא ך''ב    רחל ך''ב    מאהריוב    גרשון דוד ד'    חנה מינדל ב'    י''ו [צבי בר' אבא]

ר' יחיאל בר' אבא כ''ז    בכורה ח''י     מאהריוב        –       –                      ה' [ברוך כהנמיט מסאראקע]
ר' ברוך ל''ב    חנה ך''ה    מסראקס    משה י''ד  יוסף י''וד  דוד ז'                ה' [ברוך כהנמיט מסאראקע]

ר' שואל ליבאוערבאך ס''ה    רחל נ''ה    מקסשנאב    –    –                      ד' [שמואל ליב אווערבך]ו



ר' פנחס שור נ'    רבקה מ''ה    מבעלז    –    –                                         ט''ו [פנחס שור]
באסיא ח''י    מבעלז     –    –                              ט'' [מרדכי צבי שור] ר' מרדכי הירש שור

ר' אהרן גרין בלאט ס''ו    רחל ס''ד    מסקילען     –     –                          ג' [הל אהרון גרין בלאט]
ר' מרדכי חסיד ע'    הנדא ס''ח    מטרעסטינעץ    –    –                            ו' [הל מרדכי חסידמאן]

רבקה בילא  נ''ה    מקיפין    –    –                      ל' [משה גרין בארג]ר' משה גרין בארג ס''ג
ר' אליעזר ס'    מאטיל נ'    מיאמפלי                   –    –                            ג' [אלעזר בן צבי]
ר' אליה מאחלאויטש נ''ג     חוה ג'     מאטיקמאהלב     –     –                  ג'[הק' אליה בן ?]

    מקעשנאב   –   –                   ג' [הק שמשון יאקיער]רבקה ראסיא ס'ר' שמשון יאקיער פ'
רבקה מ'    מבארדיטשוב    –    –                       ג' [ישראל ווינטראב]ר' ישראל ווינטראב נ''ה

 ר' וואלף חכם ג'    בילא שרהמ'    מריינע    אלטריב י''ב  יהושע ח'    –      ה' [זאב חכם]
ר' ישראליפא קעסליק ס'    חוה נ''ח    מגריידינג    נכדו ארן י''ז    –          ב' [הק' ישראל ליפא]

 ר' זאב בראצקי נ''ח    באסי נ''ג    בארדטשוב    אהרן יצחק י''ב  נכדו אריה י''א    –     ג' [ זאב ואלצקי  ?]
ר' הירצל זאבענסקי ע''ה    בילא ס''ה    משדה לבן    –    –                    ח''י [נפתלי הירץ]

ר' שלמה בער קעסרמאן ע'    יענטא ריזא ס''ח    מקעשנאב    –    –         ב' [שלמה בער קעסורמאן]
    משה הירש ח'    –    ג' [הל נטע הלוי]ר' נטע הלוי מאסקעוויץ ע'    בילא גיטשי ל''ה    מבערשד

ר' יוסף בר''י ס'     –     מחאטין     –     –                                            ב' [הק יוסף ברי]
ר' שלמה יוסף בלעךמאן ל''ח    מקראטי    –    –                                  ב' [הק שלמה יוסף בלעך מאן]

Second column

ר' פישעל בערין שטיין נ''ד    אסתר מלכה מאמין ל'    בנימין לעב י''א    –    י''ו [הק פישל צאומין]
ר' שלמה בן מוה' מאיר חיים מ'    לאה ל''ח    מקאזמי    מאיר ליב י'    חנה רבקה י''ד    [שלמה מקזמי]

ר' שמשון חזן האלצשטיין ס''ג    פיגל מ'    מפלעשט      –      –               ח''י[? שמשון חזן]
ר' ניסן. ניסן בום ס''ג    ציפען ס'    מעראקע    –    –                              ב' [ניסן בוים]

ר' איצק ליקאטשיר נ'    יוטה מ''ב    בארדיטשב    –    –                         ג [ייצחק ליקאטשיר]
' זעליג יאקילוואטשר ל''ח    פערילי ל''ז    מאהריוב    משה יוסף יעקיל א'    רחל ז' מרים ד'    ר

ט''ו [זעליג יעקלוואטשר]
ר' משה קרענגיל נ''ו    פעסיא פרוגט נ'    מקראקא    –    –    ז'[הק משה קייענגיל מקראקא]

ר' אליעזר וויין שטאק ע''    רייזל ס''ח    משעסלוויצ'    –    –     ו' [אליעזר ווין שטאק]
ר' יוסף שטילמאן מ'    ליפשע ל''ח    מלאבין    אהרון ו'    –    ו' [יוסף שטעלמאן]

ר' חיים יצחק שטילמאן ך''ה    תמר כ'    מלאבין    יעקב יוסף א'    –   ו' [חיים יצחק]
יתום אברהם לערנר ח''י    –    מלאבין    –    –    ו' [אברהם לערנר]

ר' מרדכי גאדלס ך''ה    רחל לאה ך''ד    מאמין    –    –    ד' [מרדכי גאדילס]
ר' איצק זאב נ''ה    קיילא רחך ג'    מקאמניץ    –    –           ו' [הק איצק זאב מקאמניץ]

ר' בנימין זילבר מאן ס'    לאה נ''ז    מזעלחוב    –    –        יא' [בנימין]
ר' משה אינגילס ג'    אסתר רבקה מ''ח    מאוסטרהא    –    –      ג' [הק' משה אינגילס]

ר' יעקיל וואלאשקי נ''ו    זיסל נ''ג    מחאטיו    נכדו טוביה י''ד    –    ד' [יעקב מחאטין]
ר' יעקל ראפוטער נ''ג    שרה רחל נ'     מזוואניץ                    ב' [הק' יעקל ראפוטער]

ר' שמחה נאי ימאן ס'    –     מזוואניץ    –    –      ב' [הק' שמחה נאיי מאן]
ר' שבתי קופער סה''    בילא נ'    מזוואניץ    –    –    ב' [שבתי קיפר]

ר' מאיר ליב מ'    מטיל ל'    משערליץ    –    באבא ג'    ט''ו [ מאיר יהנצק והק' ר' אברהם]
ר' נפתלי לעמבוארג ס'    רחל נ'    מסטנאב    –    –    ו '[נפתלי בראטזיל]

ר' ישראל לעמבוארג ס''ב    טילא רבקה ס'    מסטנאב    –    –    י''ו [ נאל ישראל בר מולי]
ר' יעקב בעריש גאלדשטיין נ''ה    מיךכה נ''ג    מבראסלוב    –    –      ה' [יעקב בריש גולדשטיין]

יקיר רעטמאן י''ד   –     מאהרוב    –    –      ב' [הק' יאקיר]
דוד רעטמאן י''ד    –    מאהריוב    –    –     ב' [הק' יאקיר]
דוד רעטמאן י''ב    –    מאהריוב    –    –        ב' [ הק' דוד]

ר' זעליג ע' קאפטצקיק    רחל ס'    מאהריוב    –    –     ה' [זעליג קואפציק]
' אברהם ליב קורא ג'    –    מעאטנאב    –    –        א' [אברהם ליב קורא]ר

ר' אשר לערנר ס'    באסיא שרה נ''ה    מקעטנאב    –    –      ח''י [אשר לורניר]
ר' משה רען נ''ה    –    מעטנאב    –    –        ב' [הק' משה רענן]

ר' אברהם ליב מלמד ע'    שרה נ''ה    משאריגראד    יוסף ליב י''ו יתום בן אשתו      י' [הק' אברהם ליב מלמד]

Third column

ר' אלקנה ס''ח פעסיא ס' .     מזוואניץ   נכדו ב'  יוסי ל'    הנדא ל'  מאמצי י''ו    ב' [אלקנה מזוואניץ]
ר' יהושע אברהם ס''ז    מאבליא נ''ה    מטארנריצא    יתום ירמיה ט'    –      ג' [הק יהושע אברהם]

ר' משה ל'    שרה ל'    מחמעלניק    –    –      ב [הק משה אופה]
ר' שמואל שפירא  נ''ה      שפירא ס''ה    –    וואסילקאב    –    –     ב' [שמואל שפירא]    

'אברהם שמש נ''ה    רחל נ'    מקעשנאב    אהרן י''ג  שמואל ליב ט'     מרים גיטל י''ו  ר



 ט''ו [אברהם בר' צבי דץ]
' יצחק הכהן ל''ח    יהודית ל''ד    ממאהלאב    הירש ליב י''ב  אהרן ט'  משה א'    פרידא ו' שרה ג' ר

ט''ו [ההק יצחק בר ממ]
מ]̆̂ר' ברוך הכהן ל'    אלטע    ממאהלב ך''ה    חיים ב'    –    ט''ו [הק ברוך הבהן בר' מ

ר' יוסף קירזנער ך''ה    זינא ך''ב    מקעשנאב    משה ג' דוד א'    –    ט''ו [הק יוסף בר' אברהם]
ר' חיים רובניצקי נ''ט    לאה נ''ב   מקעשנאב    –    –      ג' [הק חיים שמואל מקעשנאב]

ר' יעקב הירש כ''ז חנה חיה ך''ה    מקעשנאב    –      עדיל ד'     ג' [ הק' יעקב הירש]
ר' פינחס חייט ך''ח    מלכה ך''ה    מקעשנאב    פיבש ו' מרדכי ג'    עטיל ט'    ט''ו [הק פנחס חייט]

ר יודיל ע'    יאחד ס''ט    מסטנאב    –    –   י''ז [הק יודיל מסטנאב]
ר' בעריש ס''ח   רבקה נ'   מבאר    –    –    י''ו [הק  בעריש מבאר]

ר' זעלי ע'      מעניא ס'    מדובסאר     –     –     [הק' געלי מדובסאר]
ר' יהודא ליב הלוי ס'     עטיל נ''ח     מבאר     –    –      ג' [ הק יהודא ליב מבאר]

ר' יעקב שמשון פעפיר האלץ נ'     מאנצי מ''ה     מנארינייא     –     פעסיא ט''ו רבקה י''ב האדס ז' ברכה ד' 
י''ד [הק יוסף ליב פעפיר]

ר' יוסף ליב פעפרהאלץ ח''י     גיטל י''ז     מנארינייא     אברהם דוד א'           י''ד [הק' יוסף ליב פעפר]
ר' דוד גרשון קארטשוב ס''ב    –     בארדיטשוב     נכדו חיים אלעזר    –     ד' [דוד גרשון קארטשוב]

ר' אברהם אלעזר קאטשוב ל''ב    פיגא דוואסי ל'   בארדיטשוב    –    –      ד'[אברהם אלעזר קארדיטשוב]
ר' מיכל נ''ג    חיה ל''ה    מסאטנוב    שמעיה ב' מאמצי י''ג      ד' [הק' מובל מסאטנוב]

ר' חיים הירץ אווערבאך מ''ח    אסתר ך''ה     מחמעליק    –    –    י''ז [חיים הירץ ?  אווערבאך]
ר' לוי יצחק ל'    שרה ך''ט     מקעשנאב    –    –    העני' חוה י''ג      ג' [ הק לוי יצחק מקעשנאב]

ר' בער מלמד ס'   עטי' נ'     מחמעלניק    –    –      ב' [בער מלמד]
ר' הירש שמש ע'     גיטל נחמה נ''ה     מאדעס    –    –    ד' [הק' הירש שמואל]

ר' יוסף ב''רי ל''ג    חיה ל'    מבאר    מרדכי דוד י''ב  חיים ברוך ז'     שיינדל א'    ח''י [יוסף מבאר]
ר' שלום הירש וויין שטאק ס''ה    –    מקעשנב    –    –    ה' [הק שלום צבי מקעשנב]

ר' בער ע''ג     –     מקאליס    –    –     ג'  [הק בער מקאליס]
ר' יוסף ס'    טשארנה  נ''ד    מסלאפקוויץ    –    –     ך' [הק' יוסף מסלאפקוויץ]

ר' משה ך''ג    ז' פרידא י''ט     מנארינסק     יןסף ג' [ך משה צבי בן יוסף]
ר' אהרן הערטינער ע'    שרה רחל מ'    בארדיטשוב    –    –    ה' [אהרן הערטינער]

ר' יוסף ל''ג    גלאט שטיין שרה ל''א      מבענדר .     יחיאל ד'    –     ב' [יוסף גלאטשטיין]

Fourth column

ר' מרדכי הלוי ל'    בילא ך''    מקיפל   –   –   ט''ו [יק' מרדכי הלוי סג]
]אליעזר דף̂ רר' מטיא ך''ח    מרים ך''ז    מלאצק    אלעזר ח' אברהם יצחק ה'    מרים י''ב     כ''ה [מרדכי ב

]פייבול מקעשנאב' הק[י ''ח'     מקעשנאב    יוסף ד'     רבקה ך    פייבל' ר
]יצחק ליקטשיר?  משה ' [י    בארדיטשוב    –    –    ג''ז    אסתר מלכה ח''משה ליקשער י' ר
]הק ישראל מלמד' [מזאקיוועקא    –    יענטא א        ג'    שואל מלמד    חיה ך' ר
]יעקב מבאלטא[ו ''ח    מבאלטא    –    –     י''היסא ס'    בעטק ע יעקיל ' ר
ק מאלטא]יצח[ו ''י'     מבאלטא    –    –   אסתר קעניא ב'     ז     לאה ל''יצחק מ' ר

ר' יצחק גרשון פרייאפעלרך     סיימא ס'     מקאליס     נכדו בוימן י''ד     –     ד' [יצחק פעלרך]
]אהרן בארין בום' הק' [נ'     מדינוויץ    –     שרה פרומא ב'     חנה נ'    בארין בום ס' אהרן ר
]משה ביקום' הק' [ו'      ט     מדינוויץ    –     שרה פרומה ב''חנה י'    משה פיבום ו' ר
]חיים שלמ היילפרין' [ה'      אלטע ג'     מקעשנאב    דוד שלמה א'    ץ     מכליא מ'חיים שלום היילפרין נ' ר
]ר מרדכי''יוסף ב' [ך'     יעקב ליב א'  ניסן הירש ד'    ח     מבינדר    מרדכי ח''פעריל ך'    יוסף ל' ר
]דוד בן מרדכי' [ ך'     שרה א'    ג     יוטה פיגא ךה     מבינדר     אלטר ה''דוד ל' ר
]דובבער̂ איצל במוה[ ז ''י'     –    יוסף א'  ח     מבינדר    בעריל ח''ך' חי'    איצל ל' ר
]ישראל̂  הק אברהם במוה' [ך'    –     ה     מבינדור    ישראל ב''ח    רחל ך''אברהם כ' ר
]דובבער ̂ איצל במוה[ז ''י'    –      י    מבינדר     בינוש ב''שיינא לאה ח'    משה ך' ר
]יעקב חלפן [ב    –   מפולעשט    –    –     ב ''יעקב חלפן ס' ר
]הק שמואל [ו ''ח    –    מקעשנאב    –    –      ט''שמואל אופה נ' ר
]ש''משה בו[ו ''ט'      חנה א' חי'  ג    מקעשנאב    –    שרה גיטל ד''ה     מלכה ך''ש ך''משה בו' ר
]שמואל פרידמאן ' [ד'      פעסי ג'  חיה ו'     מאליקמאהלב    –    אלטע י'    ה    רחל ל''שמואל פרידמאן ל' ר
]דוד שפירא' [מהארבאשוב    –    –     ב'    ב     רחל דבורה מ''דוד שפירא מ' ר
]יעקב מאיר אפטיקיר [ז ''מדובסאר    –    –     י'     ה    חנה נ''יעקב מאיר אפטיקר ס' ר
 ה''ל'    רבקה רחל ג'  ו' העני'  יוכבד ט'     יעקב מאנש א.    מסטנאב'     ו     פינה ל''ברוך יוסף כהנא ל' ר
]ברוך יוסף כהנא[
]יחזקאל בטצביאל' [ח     מאטיק     מאהלב     ג''שרה נ'     יחזקאל ראדשער ס' ר
]הק הלל וואלף' [ו    מבערשד    –    –    ד''ט    זאלטא ס''ס' הלל וואלף צפירפי' ר
]מרדכי צבי' [ד    מוואניץ    –    –     ז''ס. מאטי צבי פעפר וולף' ר
]ק יקיר האנקמאן''ה' [מטורעב    –    –      ו'    רבקה נ' יקיר האניק מאן ס' ר



ר' איצק ראבנוויטש ל''ו     בלדא ל''א     מראשוב     –     ציבי' ח'  רבקה ג'      ב' [יצחק מראשוב]
ר' בנימין רוזין בארג ע''ה    מרים ס'     מאווריטש    –     –     ה' [הק בנימין רוזין בארג]

ר' יעקב בהרב ך''ה    סלאווע ך'    מוואסילקיב      ג' [יעקב אהרן]
ר' מרדכי צבי ק     חיה ל''ח     מסאוראן     רעפיטשר    צירל נ'    מבינדר    –    –    ב' [הק מרדכי צבי]

Fifth Column

 ר' ברוך יוסף שו''ב ל''ז     אסתר ל''ו     מפיאשקריב    אברהם בער ד'  שמעון ב'    גלדא פיגא י''ג  חיה מרים
י''א     ל''ג [הק ברוך יוסף בראזף]

ר' איצק צבי מ'    חנה פריידא ל''ט     מפראשקרוב    אהרן י''א    חי' גלדא ב'      ל''ג [יצחק צבי בראזף]
ה שלום צבי]    ̂ר' ליב וויין שענקר ך''ה      שרה כ''ג     מקעשנאב    –    חנה ד'     ו [ליב ווינשענקיר במי

ר' בעריש גאלדין בארג     צבי' נ''ה     מקאמניץ    –     לאה  י''ז      ד' [הק' בעריש גאלדין בארג]    
ר' דוד ליב נכד הוורוויץ ל'     חיה פיגא ך''ח     מקאעטשנאב    –     פיידא ח'     ב' [דוד ליב מקאשניב]

ר' דוד ליפא ע'     –       מהאניפאלי    –    –     ד' [דוד ליפא מהאניפאלי]
ר' הירש ס'     עטיל נ''ח    מאדעס    –    –    ה' [יוסף מאדעס]

ר' יוסף ח''י    האדיא י''ז     מאדעס     דוד ב'    –       ה' [יוסף מאדעס]
ר' זלמינא ל''ה    יהודית ל''ג     מאטיק    יוסף ח'  מרדכי ה'    –      ה' [אלמונא מאטיק]

̂ה זעליג ט̂ט]ר' משה ט'ט ך'     –     ברדיטשוב    –    –      ז'  [הק' משה במי
ר' חיים שמחה מ''א     חיה ל''ח    מסאוראן    געציל ג'  באבלי ה'      ח' [חיים שמחה מסאוראן]

ר' יעקב ברח''ש ח''י     מלכה שרה י''ז     מסאווראן    –    –      ח' [הק יעקב זאב מסאוראן]
ר' טודרום ע'     שרה ס''ד     מיאמפלי    –    –     ד' [טודרוס מיאמפלי]

    ד]   ̂ר' יוסף הירש ל''ה    עלקא ל''ד     בארדיטשוב    –    – ה' [הק יוסף צבי מבא
ב̂ ]  ג' [הק ישראל  אהרן שור' ישראל אהרן נ'     חנה מ''ח     מזיקווע    –     –      

ר' ישראל ל''ה     טשארנה ל''ד     מראצוויל     חיים ו'     דאבריש ד'     ב' [הק ישראל מראצוויל]
ר' יוסף שו''ב נ''ה     שרה נ''ד     מקעשנב.     זעליג ח''י     –       ו' [יוסף שוחט מקאשניוב]

ר' מאיר בר''י ך''ה     חנה ך''ב     מקעשנב    –    –       ו' [מאיר בן יוסף]
ר' משה ריבנאוויטש מ'     עטל ל'     מקעשנאב     ראובן ד'    חי' רבקה ח'      י''א [הק משה בר?]

 ר' משה יהושע פרעליך ל''ג     רחל ך''ח     בארדיטשוב    –     מירל ז'  רבקה גיטל א'     י''ז [ משה יהושע
פרעליך]

ר' יוסף שמש ל''ה    אסתר ל''ד     מאדעס    –    –  ב' [הק' יוסף שמש מאדעס]
ר' ליב גאלדמאן ל'     חנה לאה ל'    מדובסאר     אהרן א'     –       י''ו [יהודה ליב גאלדמאן]

ר' מרדכי נכד הרב נ'     בילא מ''ח     מבאלטע    –     –       ב' [ נאום מרדכי מבאלטע]
ר' משה ע'     –     מאטיק    –    –      ז' [שלמה מאטיק]

ר' נחמן ס'     פעריל נ''ח     מקרומטשין    –     –     ג' [ וולף נחמן מקרומטשין]
ר' משה מ'     גינענדיל לה'     מקראווזי     –     ציפא ה' ריזל ב'      ו' [נאם משה מקראווזע]

ר' מיכל אהרן חייט ל'     מאלי' ך''ח     מטארטשין    –     –    יהודית ה' שרה ג'    ז' [מיכל אהרן חייט]
ר' יקיר ע'     גארס ס''ה       מקאוונע    –    –        מ' [ה''ק יקיר סת''ם]
ר' פסח ך''ח    רחל ך''ב     מבריסק    יוסף ח'    –      חי' [פסח בריסק]

ר' ליב כהן ס''ה     גלדא פיגא מ'     מווילנא     אלטר ך''ה    –     ל''ח [ליב כהן]
ר' יוסף זעליג ס''ח    –    מנאווסלאץ    –    –         ו' [יוסף זעליגר]

columns 6 & 7

שמות אלמנות עלובות וימי חייהם ועריהם   כמה שנים בארץ ישראל
יענטא ע''נ                     מקאמניץ                י''ב

רייזא ס''נ  ס''ח              מראחווא                 י''ג           
 רייזל ס'                       מקאסניטי               מ'
טובא  נ''ה                    מזינקאב                 ל

בילא  ס'                      מקעשנב
גלדא ס'                      מחמעלני'                ך'                   

גיט חגות  ע''ה              מבינדר                   ט''י
חיה נ'                        ז יטאמר                    ח''י

סימא  ע''ד                  קרעמניץ                  ל'
רחל   נ''ה                   קאליס                    ל''ה

שרה  ע'                     קעשנב                    י''ז
גיטל  נ''ח                   אדעס                      ה'
שרה  ס'                    בארדיט''י                  ו'
חנה שרה ס'              סטאנב                    ה'
ליפסא ע'                  קעשנאב                  ג'



חי' רבקה ס'              ריזין                         ב
לאה ס''ה                 קעשנב                    ה'
אסתר ע''י                קעשנב                    ד'
חאסי' ס''ז               אדעס                      ב'
יכנא ס'                   קעשנב                    ב'

שרה נ''ה                 בינדער                    ט''ז
מריינה מ'               קאסניטין                  ב'

 
footer

מודים אנחנו הח''מ האיך בפנינ חתמו כל אנשי רוסיא ופולין ה''נז ובכל אוות נפשם מסכימים 
 ד אמת וצדק' על כל דברי האגרת הזאת ועומדים ומצפים בכל לב על קיום הדבר ה''ז ' וע'

באנו עה''ח יום א'
  בית אלדים וזה שער השמים נורא המקום הזה אין זה כי אםט'ו''ב מנחם שנת מה

 ת''ו  צפתלפ''ק' פה עה''ק

הקטן שמואל העליר      

הק' יוסף בהמינח מוהל יעקב ז''ל
                            

נאום יעקב מאיר [?] דוד אפטייקור       
 

 ת''וה''ק משה דוד אשכנזי -   רפעיה''ק     צפת 

 

Description

Single page. Top part a semi circle radius- 34.0 cm and the rest of the page a rectangle 61.0x58.5 cm.
The design of the top part reminds an undecorated Ktuba. 
Black ink, professional scribe, square Hebrew script. Highlighted words and group of words .

This testimonial is a petition addressed to Moshe Montefiore asking him to to plead with the Queen  to give  the 
undersigned protection so they can appoint for themselves a land where they can work and pray for the Queen and her 
ministers in peace and tranquillity.

The undersigned were families from different towns and villages in Russia and Poland who had immigrated to Palestine 
in the period from 1809-1847,and were residents of Safed in the year 1949 when the petition was signed.

The list of the signatories includes six columns:
Each column of the first five main column is divided into 6 sub-columns with the headings : their names ( heads of the 
families) and their age, their wivese and their age, their home place ,their sons' names and age, heir daughters' names 
and age, number of years  living in the land of Israel and stheir signature .
The last column is divided into two sub-columns giving the names of the widows and number years living  in the land 
of Israel. 
 
The footer shows the signature of witnesses confirming that all the undersigned of the petition agree with its contents, 
and that they are looking forward to the fulfilment of their request.


