
                       הָמ ָ� נְ י� לִ ְר ָק ִמ �ֲהרֹ� 
      )2' תהלי� מב(": ֱאלִֹהי#ֵ�� ַנְפִ�י ַתֲערֹג ֵאֶליָ$   ָמִי#  ֲאִפיֵקי  ַ�ֲערֹג ַעלְ��ָ�ל"= " ��סְכ   אֶ �יָ  = "הָמ ָ� נְ 

  

    ...י#לִ לְ �)ְת ִמ  $ָ ימֶ חֲ רַ  י+ְה יִ וְ  ֵ��) 19' תהלי� עז( " ַרַעְמָ$ ַ(ַ)ְלַ)לק�ל" �מְ� 

  ...י+ְה י... י#לִ לְ �)ְת ִמ  $ָ יֶמ חֲ רַ  = יִמ רָ   :  כ� קבע אנשל שכנאי  על
      _________________________  

  Rami Nir רמי ניר 

                                                         Bracha Nir              born in June 27, 1975    →       

                                                          Rami Nir              born in January 8, 1937     → 
      her father    

                      Bracha (Chaya) Shakhnaii [Leshziner Avin]   wife of Misha Leshziner & B. Avin    →    

his mother  (1912 – 1973)       

                                                            Hana Shakhnaii                wife of Dov Shakhnaii              → 
her mother 

 

  1/2 Sister of Ha-yenuka Bracha Halevi Kalmanov  wife of Rebbe Anshell Halevi Kalmanov from Turov → 
                                                        her mother   

                                Chaya Perlow of Stolin    wife of Rebbe Asher (the second) Perlow of Stolin   
→ 

         her mother                                       her father 

                   Chava Perlow of Stolin  wife of "Beit Aaron" Rebbe Aaron (the 2nd) Perlow of Stolin 
→ 

        his mother                                         his father 

                            Faiga Perlow of Stolin     wife of Rebbe Asher (the first) Perlow of Stolin Karlin 
→ 

         his mother                                           his father 

                                     Bracha of Karlin  wife of Rebbe Aaron Hagadol (the Great) of Karlin        
→ 

                                     his mother                                           his father (1736 – 1772) 

                            Perl of Karlin      wife of Rebbe Yaakov of Karlin “Hanistar”  
               his mother                                            his father                                           

 



  .ל מקרלי�"אהר� הגדול זצוק' ר'  הרב הק� ַ�ָ(ת# עַ � נזמר
  . יהוה –באותיות הראשונות של ראשי החרוזי� חתו� ש� 

  . אהר� –באותיות השניות של כל תיבה חתו� 
  .נשמה –לישיות של כל תיבה חתו� ובאותיות הש

  
  

   סדר זמירות לליל שבת; הסידור המפורש ;עמוד קנח   ַ�ָ(ת#   עַ �נ

  
  

  ת0ֶ אֶ ְת 0ִ    הַ ַ�ָ(ת#   עַ �נ � �סְכ אֶ   �יָ 
# עַ �   נְ$ �ְֹמ ,  $ָ תֶ 3ָ ג2 ְס ת   ִ( דֶ חֶ �ְת ִמ +
, $ָ נֶ �צי     ְר ֵ� ְק בַ #      ְמ עַ       לְ $ָ ֶת 5ְר יִ 
, ַה8ַָ(תת           +ַ� דְק #          (ִ ֵ� 7ְ קַ 
# ֶה ח לָ תַ 9ְ , $ָ תֶ רָ �תת (ְ דֶ חֶ �ְת 0ִ הַ 
  :$ָ נֶ �צי ְר ַ�ֲערֵ  חַ ��ְפ � לִ �צרָ # וְ עַ �נ

  ��סְכ   אֶ �יָ 

  י9ִ# צַ ְמ +י  רֵ ְמ ��ר  �מְ� ה  וֶ הֹה  יָ ָה 
 ג ַעל� ַ�ֲער�ָ�ל �מ�ְ ,  $ָ ֶ� ְד  ָק ַ�ָ(ת

  ג�ַ�ֲער#   ָ� ַנְפ  ֵ��   ָמִי# ֲאִפיֵקי
ת דֶ חֶ �ְת 0ִ     הַ   ַ�ָ(ת#   עַ �נ      ל(ֵ קַ לְ 
י רֵ חֲ �ל       ְמ :ֵ ַה ,     $ָ ֶ� ְד #      ָק ֵ� ְ( 
ה יֶ ְה י   ִ� ִ� לְ ִב    לְ ַה8ַָ(ת�      ִמ ��רְפ לִ 
י# לִ ְ( ַק ְמ י# הַ ִמ ה יָ 8ָ�ִ # הֶ ר מֵ ג+ָס 
  ר הֵ ַט וְ ,     $ָ ֶ� ְד      קָ ת8ַ(ָ ה     ִמ ָ� ד+ְק 
  :$ָ 7ֶ ְב עָ ה לְ נָ מ+אֱ ְב ת +מֶ אֱ # (ֶ (ָ לִ 

  ��סְכ   אֶ �יָ 

ל עַ (י# לִ לְ �)ְת ִמ  $ָ ימֶ חֲ רַ  י+ְה יִ וְ 
 י$ָ מֶ חֲ               רַ י+ְה יִ           וְ י$ָ ֶת �7ִמ 
, $ָ ֶ� ְד #      קָ ל      עָ עַ )      י#לִ לְ �)ְת ִמ 
  ר הָ <ָ      ִמ $ָ 7ֶ ְס     חַ י אֵ מֵ ת      ְצ ק�ְ� הַ לְ 
  ל אֵ רָ ְ@ ת   יִ ר  אֶ ֵ? עַ לְ ,    �דֶ עֵ א   ֵמ צֵ י�הַ 
  #י�ְ(    ($ָ ְת י#   א�ִר אֲ פָ ְמ ת   הַ רֶ אֶ ְפ ִת ְ( 

  ל �ָ ,   $ָ ֶ� ְד    ָק ַ�ָ(תי   דֵ ל   יְ עַ )   ַ�ָ(ת
  ת לַ חֲ #     נַ ילָ ִח נְ ַה י#     לְ ִמ ה      יָ 8ָ�ִ 

  :$ָ ירֶ ִח ב ְ( קֹעֲ יַ 
  ��סְכ   אֶ �יָ 

י יִע ִב 8ְ הַ ת  וְ מ�ָ� <ְ הַ #  עַ �נ   8ַָ(תַה 
, ת��פָ <ְ � הַ דֶ עֵ וְ , ת�חר+ג הָ נֶ �ע
  , $ָ תֶ 5ְר יִ בְ         +$ָ תֶ בָ הֲ ��       ְ( 7ֵ עַ ְת ִה לְ 

, $ָ ֶת בָ הֲ ת �לַ �י  חִ� ְפ   נַ �דֶ �  קַ�ָ(ת
ל צֵ ל ְ( אֵ רָ ְ@ ת יִ ��ְפ  נַ �דֶ � קַ�ָ(ת

� ֶ� 7ֶ �     ִמ י2וְ ְר יִ ,      �י+ָס חֱ י$      יֶ פֶ נָ ְ� 
        : $ָ יתֶ (ֵ 

  ��סְכ   אֶ �יָ 
  

  


