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[Text Testimonial:] 

 סיגעט יע"א.-צרמ"ה לפ"ק פה מארמארָאש ב"ה "וזאת הברכה אשר ברך משה 

 קב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים )ר"ה י'א(

 יעלה לרצון.

מכל רע והמקדש שם  אחיו יהודים נשיא אלהים בתוכנו המלאך הגואלם שר וגדול לילפני מעלת הטפסר נגיד ומרומ

 קדוש ישראל ברבים סיר משה מאנטיפיורי

 לזכר עולם וראה צדיק.

לב מי לא יתרגש כהמון מים לגליו ולב מי לא יתפעל כנחל אתן יעביר גבולו לעת כזאת אשר ה' הטוב החינו והגיענו 

רות צפארתנו סיר משה מאנטיפיורי. כל איש אשר בשם ישראל יכנה לזמן הזה במלואות מאת שנה לאדונינו צפי

ויחסה תחת דגל יהודא כנחל שוטף ומים עזים יעברו משכיות ללבו רגשות השמחה והחדוה על כל החסדים והאמת 

עשה ה' עם עמו למלא את שנות הצדיק הזה ולהחיותו ולהקמו. מאז שלח ה' את משה עבדו להוציא את ישראל  אשר

ם אשר עוני אותם עברו אלפי שנה טרם קם בישראל כמשה רועה משכיל ונאמן אשר אמרו עליו ממשה ועד ממצרי

משה לא קם כמשה כנביאו נאמן ביתו בשבט מוסר. נהג את בני ישראל ארבעים שנה במדבר כן גם הוא שנים עוד 

חסדי אדונינו  אר בשרד המליצהסופר ית חותם הדרך ויצרנהו כאישון עינו אירבות היה לעמוד אש לעם יהודא להנ

משה אי שקול צדקת פזרונו בישראל. מי יספר צדקות נפשו והדר גאונו בהתיצב לפני מלכים ונגד קסרים נכתרים 

דבר ולא יבוש. מי ימנה הרב כסף ודי זהב אשר פזר נתן לקשי יום ואובד עצות. מי יפקוד כמה פעמים חרף נפשו 

נכלו שמה אויבינו אומר כבוד ונגף רגליו לדמשק עת התדמם בעיניו עזב היכלו כבודו והונו בחלותו על עמו ויקר 

ואמר על בתולות בת יהודא אוכלת אדם את עת צרה היתה אז ליעקב והעם בכה למשפחותיו ואין מוחה  ועל אחינ

 דמעה ויקם משה ויושיעם מחה כעב כל התאונות וכענן כל העלילות ופני כלם קבצי שמחה.

הרעה את לועה לאכול ישראל בכל פה הדת נתנה בארץ רוסיא איש איש ישראל היושב קרוב מצפון פתחה  

אל הגבילות חמושים מול כלה גרש יגרש מביתו ומנחלתו וילך באשר ימצא ויאנהו בני ישראל ותעל שועתם. ואין 

טערסבורג צא לישע עמו לפעימושיע. וישמע משה את צעקת בני ישראל בארץ רוסיא ורוח נדיבה לבשתהו ו

 להקיסר ויפציר לו ומלא שאלתו ולישראל היטב בעבורו.

מצב אחינו בארץ ישראל היה ברע לא התענגו מזוב הארץ ולא אכלו מטובו כנשר על גזליו ירחף חש  

אדונינו ורוענו לנחמם ולמלא מחסורם עלה ירשלימה ויעש להם בתים לתורה ולמדה בית תלמוד לעלמות בנות ציון 

בד מוסדות עבודות האדמה בערי צפת טבריא ויפו וגם בית דפוס יסד בעיר הקודש   מרקחת בירשלים בית מדוהבית 

 בירשלים.

בעיר רומו נגזול נער עברי מבית אבותיו בחזקת היד והכמרים חפצו להמיר דתו ואדונינו בצללי אזניו  

 אם ראש נשיא הכניסה. מהשמוע לא טובה הזה חיש מהר לא התמהמה לבוא אל עיר הכמרים לדבר

במאראקא עבדי את בני ישראל ויחלצם גם אל ארץ תלאובות הזה אינה אדונינו בדרך כוחו בימי החוריף  

והקור יצא לראות בסבלות אחיו שם נפשו בכפו וחייו היה תלואים לו מנגד בין שודדי לילה ופריצי אדם ו"ה עמד 

 .לימינו ויושע ביום ההוא את ישראל ביד משה עבדו



כן לא יעף ולא יגע במעשי הצדקה אשר הקדיש אליה עתותיו ועוד ידיו נטיות לעשות אך טוב וחסד. לכן מי  

לא ישמח ויגל לא תעיר ותרנן לראות מושיע של ישראל שנת המאה בפנים שוחקת צועדת לנגדו עוד מעט בין 

מקום לשנה אחרת. כל איש  תלכה באשר תלך ליתןתעלז איתה באהבים שנה תמימה ואחר  זרועותיו תחבקנה

ישראל אשר אש אמונתו עצורה בעצמותיו יעשה היום הזה יום משתה ושמחה ששון ויקר ויהללו את השם הנכבד 

כי יארוך ימים למשה עבדו. גם יפצחו רינה וברכות עד בלי די לכבודו ובתוך שאר אחינו בני ישראל נבואה גם 

סיגעט בהקרבן תודה הזה אשר הקרבנו -וסטריע מעיר מאראמארָאשאינד-אנחנו החברה מאשיניסט אונד האנדקונסט

 לאדונינו מנחת תודתינו על תגמלו חסדו אשר הפלא לאחינו לפני שלושה שבעות היתה אסיפה והמתקנו סוד ונמנו

 וגמרו כלנו פה אחד לארח לחברה את אדונינו לאנשי חברתנו

 עהרענמיטגליעד

לם בזה תודה לכבודו כי במה נחשב היא שכרו אתו ופעלתו לפניו אך נו ]?[שוה מאוד לא נשתואם מצער היא א

כבודינו על הדרך הזה בם להתפאר ואגדתינו בשאלתם וחברתנו בקשתתם כי יהי' זאת לרצון לפני הדר כבודו ואל 

ימיו  יבוז להיות אחד מאנשי חברתנו קטנה הערך נגדו ואנחנו תפילה ואל ה' נשא כפינו ונבקש כי יוסיף ה' ימים על

 כימי ארזי הלבנון, יחדש כנשר נעריו ועצמותיו יחלץ ולו וחכל בית ישראל שלום. 

[signature/s] 

 המשתחוים מרחוק מול הדרת הדר כבודו

 אינדוסטריע-אנשי החברה מאשיניסט אונד האנדקונסט

 סיגעט )אונגארן.(-ָאשבעיר מאראמאר
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