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לפק'' יחי אדוננו מונטיפיארע בטוב !  שנת ,,רוססלאנד פאלאצק פלך וויטעבסק

אל הדר הכבוד

 ושהעוב לכל טר ישראל  נוהב אדםאעמו מושיע ורב שר החסד הדר הצדק מוקיר 
אר לאומופגדולות 

 בן יוסף אליהומשה טרת תפארתנו סיר עוח אפינו רשש בשמחתו ואנח באנחתו י

מונטיפיארע
ה  י ש מ ר ה ו   ו י ח י י ה ו
ובחסדו  י א ר י ך   ימ י ה ו
יזכה  לראות  עמו  בהדרתו
יושב  תחת   גפנו    ותאנתו
יראה באושר עדתו השדודה
ובימיו  ובימינו  תושע יהודה

זקן מלא רחמים !

 כמים הפנים אל הפנים כן לבות בני יהודה אליך נשיא אלקים , וכמו דבקו אחריך נפשות
מאליפות ומרובבות מכל מפלגות בני אל חי ,

 וכולם יעריצו ויקדישו את שמך וזכרך ברגש קודש  ובלב מלא רחשי תודות וברכות בלי תכלה
,ויכבדוך בחרדת קודש כבנים את הוריהם

 כן דבקה נפשך אחרימו וחבוקה כמו לאהבם ולהוקירם ולהתימר בכבודם , ולענדם זר
תפארה לראשך ,ןלסוכך עלימו באברת רחמיך ובכנפי 

חסדיך כמלאך מושיע וכאב חנון ורחום ,ובכן הננו כולנו בניך ואתה אבינו .
 ומה האב הרחמן הרד עם אל דורש מעם בניו ? לא בצע ולא מתת כפים , אך לשמוע בקולו

ולדבקה בו ובמדותיו הישרות והרצויות,וזה
כל תקות שכרו.

 כן אבינו האב הרחמן ! אחריך נמשכו כמים ובמדותיך דבקנו : מה אתה עושה חסד
לאלפים , אף בניך יסדו בערי פזוריהם חברות

  מה אתה חונן דלים , אף בניך יסדו אגודות ,,חונני דלים'';,,גמילות חסדים' ליום הולדתך 
מה אתה קשור בעבות אהבת ארץ אבותינו , אף בניך;

 החרו החזיקו ליום הולדתך לבנות חרבות ארץ הצבי ולקומם הריסותיה ולחונן עפרה . והיה זה
אך פרי שכרך פה עלי אדמות , והקרן שמור

וצפון לך ליום שכולו טוב וכולו ארוך .
 גם אנחנו בניך הצעירים קהל עדה פרטית בפאלאצק זכינו להתאסף בבית תפלתנו (המכונה

ביהמ''ד של הג'' עפשטיין) כשמונים איש במספר
 ביום הולדתך ח'' חשון , לברך את שמך במועל כפינו , ולפני אדון השלום שפכנו שיח קודש

במועל לבבינו , לנטות אליך כנהר שלום , ולהאריך
 ימיך כימי השמים על הארץ , ולחדש כנשר נעורך , ולהבריאך ולהחלימך כבימי חרפך

 וכולנו בלב אחד ובנפש אחת החלטנו;וכשנים קדמוניות 
 סומך נופליםויסדנו לכבודך ליום מלאת מאת שנה לשנות חייך הייקרים חברת ,,

 '', כפי התקנות הסגורות פה בלויתחסדים וגמילות
 אגרת ברכתנו ,אשר מטרתה להושיע לחדלי אונים ע''מ שלא להחזיר , ולאלה אשר עניים הם

באותה שעה בתור גמ''ח ע''מ להחזיר ,והחברה תתנהל



 במשטר וסדרים נכונים הודות לה'' ! וברדת הכבוד נתכבד להודיעך כי בחרנוך לחבר נכבד
בחברתנו ,ובחוב קדוש קימנו וקבלנו על עצמנו

 לשלוח לך בכל שנה ליום הולדתך כל תהלוכות וחשבונות החברה מכל השנה , ולשפוך שיח
ביום הולדתך בבית תפילתנו באסיפת כל חותמי -

החברה בכל שנה ושנה .
 לבנו סמוך ובטוח כי ממרום שבתך תאר פניך אלינו ופועל ידינו תרצה ,ובענות צדקך תקבל

את אגרת ברכתנו באהבה וברצון ,וע''י משרתיך עושי
 רצונך תראנו אות לטובה כאב רחמן לעדה כי זכינו להפיק רצון מהוד כבודך ,וסלח לנו אבינו

על אשר אחרנו עד אשר נערכו הסדרים ,ונגמרו התקנות
כהיום ,ועמודי החברה תקועים במקום נאמן ,והכל על מקומו בא בשלום בעזר שדי !

 הואילה נא אב רחמן !וקחה את ברכותניו האי ספורות והאי-נפטרות אשר ירחש לבנו אליך ,
ועל ראשך תחולנה !וכאשר זכינו להתהדר בכבודך ולברכך

 בשנה הזאת ,כן נזכה לענדך עטרה לראשנו , ולברכך לשנה הבאה בירושלים ,כאות עבדיך
ובניך חותמי החברה ,המשתחוים להדום רגליך ביראת הכבוד . -

Description:

All the text is written in square Hebrew scripts by a professional scribe .
The testimonial is not decorated. The first line of the header gives the location 
(Polotsk in the region Vitebsk under the Russian empire) and the date of the 
testimonial. The second two lines of the header are curved in a form of an arc within
which, in the centre,  there are six rhythmic lines.

The testimonial is addressed to sir Moshe Montefiore for his hundred years birthday.
About 80 residents of Polotsk gathered in the synagogue  (called the house of 
learning of   the Gaon Epeshtein) and voted unanimously to establish a charity 
association in the honour of Moshe Montefiore and appoint him as the honorary 
chairman of the association . Every year the members intended to gather for 
discussions and send him the accounting books.. 
The aim of the association is to help the powerless and give loans without interest to 
the poor. The members of the association apologises for the delays as a result of the 
time taken to complete the regulations of the association.          

Signature and stamps:

at the right part of the paper the signatures are accompanied by the professions of the 
signatories. There is a blue stamp in Russian of H.M. Epstein 

יעקב דוד ווילאנמסי חנפ'ע ה'ליושב ראש הרב הגאון    
 נכבד משה עפשטייןסוכן הכסף וחבר        
אשר הק עפשטייןרואה חשבון                

 זלמיף לענצמןרואה חשבון              
In the left part of the paper signatures and stamps are categorised in Yiddish as the committee of the 
association:
    

קאמיטעט החברה



[?]
דוד בן חיים יטנשמן

יחזקאל קץ
זלמן וואפסי

[?]ק מנדל  לנדצ[?]
Stamp of the secretary with name Epshtein  (in Russian):

  סופר ומזכיר החברה                                 
[?] אפשטיין

The main stamp of the charity Association  of Polotsk giving the date of its establishment as
the 5th of Heshvan (eighth month in the Hebrew calender) 1885

חברת סומך נופל חסדים ים וגמילת *  פאלאצק  *
שנת יסדה

 drawing of Star of David 

ה'' חשון הרמה


