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[Text Testimonial:] 

 בע"ה יום ג' דח' חשון תרמ"ה לפ"ק פה ק"ק גר טאפאלטשאן 

 

 כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו

 אף עשיתיו )ישעיה' מג( 

 

 לכבוד אדוננו, פאר דורנו, גאון שאריתנו

 ר התורה והבירה, נגיד ליפה וברהש

 הצדיק הישיש ועניו, באור פני מלך פניו

 כש"ת מו"ה סיר משה מונטיפיורי נ"י ע"ע

 

י מטה פקידי וראשי חברת שומרי תורה, זה שש שנים נוסדה, לתועלת אצילי נערים ביראת השם אנחנו חתומ

אמונתנו הקדושה, מנינו וגמרנו היום  ועד למקראי קודש לגדור בעד שטף החדש, לחזק בדקי בוחרים לתמוך

הנותן מנותן חן, אביר הגולה לח' חשון לשנה הזאת כלולה, לפרוש כפינו  בקרוב יום מאה שנה לאדוננו ,באסיפתנו

להודות לו על חסדו ואמתו על אשר הפלא טובו לעבדו  אל אדון העולמים בתפילה, ולבוא אל חצרותיו בתהלה,

בשר כהנה וכהנה, ובהיות שעטר ה' הטוב  , וכן יוסיף הנותן חיים לכלוום מאה שנתיולאדוננו לשמרו ולהחיותו 

ינהו יום מלאת מאה שנה שקו להדרת כבוד מעלתו הרמה בחסד ורחמים, וחדש כנשר נעוריו, בהגיעו תור זה היום

לפני רום  , גמרנו אומר כלנו פה אחד, לדפוק על פתח ארמונו בכריעת ברך לבקש רשיונו להתכבדלחיי הדרתו

לאיש חי אשר  הדרתו, להסתפחו בקשר נחלתנו להיות חבר ליראי ד' חבר ליקר, לחברת "שומרי תורה" וכה יעשה

ושיר   המלך מלכי המלכים חפץ ביקרו: נחקוק רום הדרתו בספר החיים לאגודתו ושמו לא יסוף מאגודת למודינו

 כל בית ישראל בהקדמת בטחוננו לה' ותוחלתנו לרום הדרת מעלתו, שאל יפן לנו עורף, ויקבל תפלותנו בעדו ובעד

זמרות ארצנו, ולשיר שיר תודתנו לחגיגת הלדת בחנונה את הלולנו, יעורו מיתרי כנורנו, להקריב לפני רום הדרתו מ

 מאה שנה

 

 שיר תודה

 ו' מלות בכל שורה

 

 נוממעמקי הלב אדון עולמים נקריב תודתי

 שהחיית עבדך משה נאמנך מאת שנתו

 היית עמו בכל דרכיו מוקדשות לטובתנו

 מלכת בריטאניאה מקדם הגידה פרזון צדקתו

 ותק נאה הוא לכל בית ישראל

 נס אמונה הישרה נגד מלכים הרים

 טעם זקנים לקח להיות לנו גואל

 ידו גברה וקנחה דם עלולי צרים

 פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה

 מאה ועשרים ]?[ הוא בשרימיו 

 ויקרא "משה" המשה אחיו מלעג שאננה

 רוץ כארי לחברת "שומרי תורה" לבשר

 יוסף הוא השליט מעמכם אל אחסר

 

 

[signature/s] 

 כ"ד המשתחיום מול כבוד הדרתו ומצפים להרמת קרן ישראל

 

 דמאן].....[ פרינה"ק 

 עספרעז



 ה"ק יששכר דוב לינק

 ה"ק אברהם פעלדענבורג

 

 ברא שומרי תורה גראס טאפאלטשאן נייטראר קאמיטאט אונגארןח

 

Description: 

Size: 

Material: 

Specifics script: 

Text written in simple square script 

 

Some  

 

Observations: 

Damaged lower part of the page 

Initial letters of each verse of the poem read vertically form the name Moshe Montefiore 

Stamp of the society next to signatures 

 

Translation: 


