בעזהשי"ת

דברים על
הפרק
הערות ומחשבות
בפרקי אבות

חלק א'
מזכרת משמחת הבר מצוה
של הב' שמחה בונם אולבסקי ני"ו
כ' ניסן חוהמ"פ תשס"ח
שנת "יגיד דברים על הפרק" לפ"ק

נר יהא דלוק במקומנו
על נשמת
מו"ח החשוב הנכבד ומאוד נעלה

הרה"ח ר' שלום יוסף
ב"ר יצחק מאיר ז"ל

כרמל
לודז'-ניו יורק
דבוק ברבוה"ק מגור ובתורתם מנעוריו
אוד מוצל מאש
בחן ובאצילות חיזק שבורי הלב
מטובי תלמידי יח"ל בלובלין

שייף עייל ונפיק ומשנתו סדורה
ברורה
בהסברה
ולימד
למד
ותרן וענוותן דקדק בקלה כבחמורה
משאו ומתנו באמונה ,מראשי החבורה
ישר וזך פעלו ,תפילות בפיו שגורה
והעמיד בית נאמן בחכמה וגבורה
סבלו בליבו ובפניו צהלה גמורה
פסו אמונים! מי יתן לנו התמורה
נלב"ע ביום י"ח כסלו תשס"ח
בניו יורק

ת.נ.צ.ב.ה.

חמותי היקרה והחשובה אשה יראת ה'
אשר בטח בה לב בעלה
מרת איטל ב"ר ישרא' פינחס הכהן

כרמל

נכדת הרה"ק בעל התפארת שלמה
נלב"ע ביום כ"ו לחודש חשון תשנ"ח
ת.נ.צ.ב.ה.

לזכר נשמתה של דודתנו היקרה והחשובה
מרת איידל בת רבי יצחק מאיר ע"ה כרמל
אשת ש"ב ה"ר צבי כרמל ע"ה מווינה
נלב"ע בת צ"ד שנה לדאבון כל משפחתה
בשבת קודש ה' שבט תשס"ה לפ"ק
יומא דהילולא רבא דרשכבה"ג מרן אדמו"ר ה'שפת אמת' זצוק"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
היקר באדם מגזע אראלים ותרשישים
הרה"ח ר' עקיבא יעקב יונתן ז"ל

רבינוביץ

בן הרב אריה מרדכי זצ"ל  -הרב מבני ברק
נלב"ע ערב שש"פ כ' בניסן תשס"ו

זו' מנב"ת אשת חיל עטרת בעלה
מרת פעריל ע"ה
בת הרה"ח ר' נחמן דוד ז"ל מלבסקי
נלב"ע י' בסיון תשס"ג
ת.נ.צ.ב.ה.

לז"נ אחי הנעים לי מאוד ,איש אמונים רב ברכות,
אהוב וחביב למד ולימד ,ולא החזיק טיבותא לנפשי',
נקי כפים ובר לבב נשא ונתן באמונה ,איש הצדק והיושר
הרה"ח רבי יונתן
בן לא"א הרה"ג רבי ישראל משה ז"ל )הרב מצעללע(
נלב"ע בדמי ימיו ביום כ' לחודש אדר ב' תשס"ג לפ"ק

לזכר האי גברא רבא חכם ושלם ,ענף עץ אבו"ת הקדושים שטעם עצו
ופירו שוה ,מיחידי סגולה שבדור בידיעותיו המקיפות ובמידות טובו
וענוותנותו ,איש האשכולות
ממקורבי המלכות אצל רבוה"ק מגור ואיש סודם ושיחם
מחותני הבלתי נשכר
מורינו הרה"ח רבי יצחק מאיר
בן מורינו הרה"ח רבי שמעון נפתלי ז"ל

אלטר

נכד מרבוה"ק בעל אמרי אמת והשפתי צדיק
והרה"ק ר' משה בצלאל זיעועכ"א
נלב"ע ביום ח"י אדר תשס"ה לפ"ק
'לעולם לא אשכח דבריך כי בם חייתני'
ת.נ.צ.ב.ה.

לזכרון
בחג האילנות לקינו באלון בכות ,איש אמונים רב ברכות
אזל למנוחות ואנו לאנחות ,בקי בתנ"ך ובכמה סוגיות ומערכות
ידיו רב לו בב' התלמודים ,מדרשות ,והלכות
עטו עט סופר מהיר וקנה בושם בצחצחות
ידיד מנוער אהוב וריע
הרה"ח ר' דוב בערל
בן הרה"ח איש מורם מעם ר' משה אביגדור הלוי ז"ל פאסטאג
שלחל"ח ביום חמשה עשר בשבט תשס"ח
ת.נ.צ.ב.ה.

