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[Text testimonial:]

לזכרון

על הדם אשר שופך. ועל פדיונם בק''ק דמשק!

בשנת

לעיני הגוים גלה צדקתו לבית ישראל חסדו ואמונתו !

לעשות משפט 

עבדו

ומשפט עמו

 ישראל:

אמר הקדוש ברוך הוא למשה מאנטעפיארע: לך למצרים ולעיר דמשק. 

להציל משם בני אדם מבני ישראל. היושבים בחושך וצלמות ואסירי עני וברזל;

על עלילות דברים אשר שמו עליהם אנשי בליעל שם. אמר משה: ''לא איש

דברים אנכי.'' אמר לו הקדוש ברוך הוא, ''לך'' והמליץ יצחק קרעמיע יהיה

נביאך.יוציאם מחושך וצלמות ומוסרותיהם ינתק. ויזעקו אל יי בצר להם וממצוקותיהם

יושיעם.

מאותה השעה אשר שלח רבי יצחק קרעמיע דברו בכתבי העתים, רפאם.

ומלט אותם משחיתותם; הם יודו ליי חסדו ונפלאותיו לבני אדם. הקדוש ברוך הוא

שלח לחם מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד ישרם. ושמו יצחק קרעמיע. ושניהם יחדיו

מלאו רצון יי. זה מהונו וזה מגרונו. יי ישלם שכרם ותהי משכרתם שלמה. ייטיב

יי ולא יוסיף עוד ליסרם. וישלם תנחומים על ימי אבלותם: 

והנה מקצה שבח לחשר מאנטעפיארע.

1לכל אשר עשה לעיני כל ישראל:

  2חזק חזק חזק למספר שמך,

3מן ההר ירדת לישע עמך,

   4ולא הסתרת מהם את פניך,

5ויי הצליח אותך בכל דרכיך:

סוף התורה. .1

נמטרי משה..2

כ''ס וירד משה מן ההר אל העם.3

אלכה נלך ואראה את אחי אשר במצרים..4

הנה אנכי שלח את מלאכי לשמרך..5
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6ואתה שמח בלבך במתן חלקך,

7וקוה ליי על שכר פעולתך,

8למאה ועשרים שנה יאריכון ימיך,

9וקח ברכתי אשר הבאתי אליך:

ואני בחסדך בטחתי שלא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך

ותיקר מנחתי לפני אדוני כמעדני מלך וכלחמו השמנה. מעבדו אשר מאטצעל בווינא הבירה:

אתך גם לאכול פניך את לראות מצפים העדה וכל הנשיאים לחם10והנה לאכל ישראל וזקני אהרן ויבא כמו לחם
עם חתן משה:

רחש לבי דבר טוב לכבוד הגביר המרומם רבי משה מאנטיפירא אלהים:  

Description:

n/a
paper
single page
ink
professional scribe
Beautiful and elegant document: elegant and clear calligraphy, black frame, drawing of a 
house (Beit Israel?) with the inscription “לצדק בכף מאזנים” and the scales of justice on the 
frontispiece. The whole text is written with nikkudot. 

Observation:
Mentions Crémieux on several occasions !
This testimonial is sent by Ascher Matzel, quite a famous Hungarian Jew:
(http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10496-matzel-ascher)
Hungarian soldier and philanthropist; born 1763 at Stampfen, Hungary; died Nov. 22, 1842. 
At the age of seventeen he entered the service of the Jewish hospital in Vienna, of which he 
became the superintendent in 1799. Emperor Joseph II. appointed him during the war with 
the Turks superintendent of the hospital in the fortress of Leopoldstadt, which Position he 
later exchanged for that of director of the hospital of Semlin. The emperor bestowed on him 
many tokens of his appreciation, among others a diamond ring with the emperor's initials.
After the close of the war Matzel returned to Vienna to resume charge of the Jewish hospital. 
In 1813 he received from Emperor Francis the gold medal of honor and from the Emperor of 
Russia the Order of Merit. In 1814 Matzel became manager of the military magazine of 
munitions, and in 1830, during the cholera epidemic, he became chief of the board of health 
of the Rossau, a suburb of Vienna.
  

ישמח משה במתנת חלקו..6

תלוי בחוט השני חזק ויאמן לבך וקוה ל''ה..7

שני חיי משה. .8

וזאת הברכה אשר בירך משה..9

גם אתך כמו עם רבי יצחק קרעמיע..10
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