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Rami Nir

רמי ניר
Bracha Nir
Rami Nir

born in June 27, 1975

→

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
her mother

wife of Rebbe Asher (the second) Perlow of Stolin
→
her father

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

Faiga Perlow of Stolin
his mother

his father

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

זמר נ ַע)ָ ַ #ת  הרב הק' ר' אהר הגדול זצוק"ל מקרלי.
באותיות הראשונות של ראשי החרוזי חתו ש – יהוה.
באותיות השניות של כל תיבה חתו – אהר.
ובאותיות השלישיות של כל תיבה חתו – נשמה.

נ ַע)ָ ַ #ת

עמוד קנח ; הסידור המפורש ; סדר זמירות לליל שבת
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