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[UCL Spec.Coll. repository [Box no 23] testimonial #: 106] 

 

[Text Testimonial:] 

 מזכרת תורה

 זה היום עשה י"י נגילה ונשמחה בו

 יום הלדת "ח' לחודש חשוון" שנת וגואל משה נולד יום בו לפ"ק ת"ק"מ"ה

 מבורך לפ"ק ת"ר"מ"ה חג המאה "ח' לחודש חשוון" לסדר לך לך ]מאה[ שנת ויהי שמו

 

 ומשה בן מאה שנה היום, וממזרח השמש עד מבואו כל בית ישראל חוגגים היום את יום הזכרון הזה, יום

 הלדת את משה עבד י"י. גם אנחנו תושבי עיר פראגא הסמוכה לווארשא נאספנו יחד היום בביהכנ"ס

 אשר עשה עם משה עבדו לכל האותותהגדולה פה להודות ולהלל לי"י אלהי הצבאות על רוב חסדו וטובו 

 והמופתים אשר שלחו י"י לעשות בארץ מצרים, בסוריא, בארם, בדמשק, ובמאראקע, וכו' וכו' וכו', ויהי ידיו

 אמונה

 עד בא השמש ובהעלות על זכרונינו עת היותו לפני ארבעים שנה בבהכ"נ דפה, ובכבדו אותו לקחת שכם

 תמו אמת בפנקס החברה מפראגא, עוד היום מחזה משה נחזה,להיות לראש להחברה הקדושה בחתמו חו

 ותמונת מונטיפיורי לנגד עינינו; לזאת ערכנו שיח לפני שוכן שחקים, כאשר עד כה הפליא חסדו למשה

 נאמן ביתו כן לא ימיש את טובו הגדול ממנו, ויצו י"י אתו את הברכה ויחזקהו ויאמצהו ויאריך ימי משה בן

 משה בן עמרם ויזכה לראות בנחמת ציון וירושלים אמן כי"ר:יוסיף אליה' כימי 

 סדר התפלה בבהכנ"ס

 תפלת מנחה ע"י הש"ץ בלהקת המשוררים, מזמור תהלים קאפ' פ"ד פ"ז צ' קי"ב קכ"ח

 תפלה למשה

 מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך וישמור וינצור את השר הישיש מורינו רבי משה בן

 מונטיפיורי בעבור שקהל פראגא מברכים אותו ונודבים לצדקה בעדו, ובשכר זה הקב"ה ישמרהור' יוסף אליה' 

ויצילהו ויחזקהו ויאמצהו וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו ויאריך ימיו ושנותיו עד ביאת הגואל וכי"ר ונאמ' 

 אמן.

 שנת הנה כן יברך גבר היום הזה לפ"ק.

[signature/s] 

 "א ז"ל מו"צ דפה פרגאגאנאום יוחנן במוהר צ

 *משה חיים שטערין

 *בנימין ]ש?[ הכהן

 *אלכסנדער זושא יארמאן

 פיינצין*יחזקאל 

 *משה מאליניאק

 *יהונתן פשוט

 *מאנעס ריבא

 *ישראל אשרמאן

 *זלמן בער ענזאהן

 *מרדכי ]....[ ראשציץ

 *ישראל צבי גרינבארג 

 *הירש בעהרליקער

 צבי יצחק יארמאן

 *אלי אלחנן קרוק

 מאור כץ ראפאפרוט

 ישכר במוהר"א טענענבוים דיין ומ"צ דפה

 *יצחק מאיר לאנגסאם

 *מאיר קירשענבערג

 *משה לאנגזאם

 *חיים ווינקלער

 צבי פוזנר



 קלונימוס קלמן גינצבורג

 יוסף שלמה שטערינגאלד

 שלמה רויזלין

Maurycy Hermeling 

Z Kleinowicz członek* 

 חובבי ציון

 ן*ישראל גבריאל יוסטמא

 שלמה גאלענדזין

 *מתתי' פרישבערג

 *צבי

 *שמעון ישעי' ראזען גבאי דבהכ"נ

 וחבר לחברה חובבי ציון

 *יוסף בר"א אדלער חבר לחברה חובבי ציון

 שאול יהושע פרידענטאל

 יעקב זילבערבליק

 *ברוך מאלאוואנציק

 משה מאליוואנציק

 שמאול מאלאוואנציק

 *יצחק בער פעלץ

 *שמואל קאלינער הלוי

 רצקה גרינבערג*הי

 *מנשה שפריצמאן

 *משה זלמן יגלאוויטש

 אשר זעליג האלבזייד

 *משה קעניגסגעלד

 חנן קאפלאן ש"ץ דפ"ק-*בנימין אל

 *זאב דאטינער

 *יוסף ניימאן

 שלמה ראזען

 *פנחס 

 יהודא לייב

 אליעזר ב"ר צבי סג"ל

 ישראל הכהן

 יהודא לייב שמש דקה"ק

 נמאןשמחה בנימין בהמנ"מ שלמה ]...[ קליי

 אליעזר ליפע אלביק

Doksner 

J. Hind 

 נתן נטע 

 שמחה ]...[ הירשפעלד 

I. 

 משה קעלערמאן

 יצחק ווייזנבארג

 נפתלי פראנט

 

 

Description: 

Size: 

Material: 

Specifics script: 

Square script executed by a professional scribe 



Some parts written in bold gold letters 

 

Observations: 

 

 

Translation: 


