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  ד "חשון תרי' ט' נאסף אל עמיו יום ד 1.1
  לפק
  נ"פ

  ילל בפי על כי נאסף יוסף
  יהודה? לבש צדקה עדי רבץ

  ?לבבו לה ולתורתו הוחמדה? יחד
  השכים והעריב בהתמדה' בבית ה

  ?מס?? שום צ?שמו וזכרו אהוב 
  הה היקר כה יוסף ליב בן כה 

  ל"צבי ז
  ושם אמו ראכל

  תנצבה

 

  נ"פ 1.2
  'והמופלג מהוהאיש המרומם 

  ערדעהעל?ליבס
  לעניים ולאביונים פרשת כפיך

  נגעה בך בלא טוב שנותיך' יד ה
  בתורה ובחכמה דרכת ברגליך

  י ל"טבת תר' ג' נפטר ונקבר ביום ג
  תנצבה

 

  אלון בכות 1.3
  ט"פ

  האיש היקר והנכבד בעמו תפארת
  בעדת ישראל

  'כהר ר
  יוסף סגל

  ל"בן כה חיים ווייס בערגער ז
  בכבוד כלות! נותיך אההימיך וש

  ומותך היה בינינו גם מנת ישרים
  שובים? ?סגולת עדתך ומשפחתך ולבני

  חכם אבד ממנו אבינו הזקן! הוי
  לך לגורלך ובחסד עליון ינוח

  ואליך ישא פניך ואלך תשוב הרוח
  'וגח' שנים בהק'? יגעת ועמלת נפשך ל
  אלם אבער גבאי דפה

  חשון 'נפטר בשם טוב ובכבוד גדול ביום ט
  ז לפק תנצבה שם אמו דושנא"שנת תרי

 

  ורוח תאומים נולדו ובמות האחד יתפרדו? בש 1.4
  ולקץ הימין עוד יאחדו ולעולמי עד לא יפרדו

  נ"פ
  האיש

  אשר הלך האורחי יושר
  לות למו הניח לנו למטרה?כ

  'הה היקר והנעלה החבר ר
  ל הה"שלמה אברהם ז' ישראל בן החבר ר

  לים בנעימים ימיובצע בכבוד חייו והש
  יקר האדר ידידות עטרת תפארת ראשנו

  שם צדק אזור מתניו ואמונה מיתרי חלציו
  רדה והדריך בניו על ברכי מוסר ואשרם בדרך בינה

  אף כי העתיקות מפה אוהלך רשום אוהל בל יצען מושבך
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  לא נחמסו עקביך עוד יפוזו לקחיך בינימו
  ו וליגון כלויגוע וימת ויאסף אל עמיו לצער כל מכירי

  ט טבת ונקבר בכבוד גדול "משפחתו ביום גימל י
  ח ל"ובמספד מר באתו היום שנת תרי
  !תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

  ?ושם אמו מלכה
  הדור 1.5

  אתם ראו וזכרו
  את האיש כשר וישר

  ובמצותיו חפץ מאד' ירא ה
  הישיש והזקן 
  נתן ' כהר ברוך בן ר

  ל"ז
  אבן מקיר תזעק

  נ"פ
  בב וטהר רוח נודעת לאלבר ל

  ראש ונשיא חברת קדושת בית ישראל
  ועל מקומו פה בשלום ינוח בין המשפתים

  כבוד ומנוחה מצא ושב בתומתו מבין החיים
  בכו עליו כל יודעיו פה על אדמתו

  נספוק כפים ונפול אפים לבקש מחילת נשמתו
  נאנחים אשר משערי מות הצילם מר יבכיון

  להשיבם ויחיון תחת אשר לילות שם כימים
  נשמתו בצרור החיים וגופו בארץ ירויון

  ז מרחשון "ט' נפטר בשיבה טובה ביום א
  ך לפק "בשנת תר

  ושם אמו לאה
  תנצבה

 

  נ"פ 1.6
  איש אמונים הלך נכחות

  אכל יגיע כפו ועמלו כל ימיו נקי
  כפים וקשה ימים

  ויגוע וימת בשיבה טובה
  היקר כה 

  פייש ווייס 
  א לפק"תרלז שבט "י' ביום ד
  תנצבה

  ושם אמו עלוש

 

  נ"פ 1.7
  ושוע איש הולך בתומו? עמי

  זכר בכל יום את בוראו
  ראשו עזר בתפילין וגם בזרועו

  התפלל תפילתו?? אשר בהם בפי ה
  ישמר שבתות וימים טובים

  ושבת ממלאכתו כדת היהודים
  ימיו האריך בטוב ובנעימים

  בשבח ואורך שנים טובים? ינו
  לימי הזקניםסופו הגיע ובא 

  ה "ה
  ה"עזרא ווייס ע
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  אשר החל לעולמו 
  ו לפק"ט אדר ראשון תרמ"כ

  תנצבה
Israel Weisz 
Gestorben am 5ten April 1886. 
Im Seinem 76ten Lebensjahre. 

  אלון בכות 1.8
  נ"פ

  שמואל שווארץ שנפטר בשם טוב ובכבוד ' כה ר
  ערב ' גדול והלך לעולמו לשכב עם אבותיו ביום ו

  סמוך' לפק חייו הי? ו"פסח תרנ
  א שנים"לע
  בן איש חשוב ומהולל ' שהי

  יוסף ליב' משובח בפי עמו כה ר
  ושמואל בנו הי מוכתר במעלות ומדות יקרות
  אשר רק יודעיו ומכירו המה יודעים היטיב
  להגיד את יקר רוחו ונדיבות לבו הטובה

  בימי נעוריו עוד התחיל לילך בדרך צדקה
  ממונו לעניים ואביוניםנדב לבו לפזר 

  יתומים ואלמנות הלביש והי מחי רוחם ונפשם
  והכל זאת עשה בשמחה ובטוב לבב
  סמך ידי עניים להצילם מכפן ומרעב

  פסח ידו בסתר לחלוץ עני מעניו
  להעלים מעיני הבריות הי תמיד מגמתו

  יסורי מכאב הי מושלים בגופו
  בימי זקנתו כמו עשר שנים

  תנצבה
  ושם אמו דושנה

 

  נ"פ 1.9
  הקצין הנכבד הרר 

  משה 
  ה"בן הקצין הרר עזרא ווייס ע

  משפטי השם ומצותיו
  שמרם כל מצותיו

  הקדיש להם ימיו לילותיו
  בית התפלה' ביתו הי

  נאה לו שבח  ותהלה
  עת חבואו הנה בני משפחתו
  זכרו נא מעשיהו ומלכתו

  ראו עשו כאשר הראה לכם 
  אותו לברכה יזכרו בניכם

  ב "ו תשרי תרע"כ הלך לעולמו
  ושם אמו ריזל

  תנצבה
Itt nyugszik  
Weisz Móricz 
Megh. 1911. október 18.  
élete 76-ik évében. 
Felejthetetlen emlékét  
kegyelettel őrzik  
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gyászoló gyermekei. 
Áldás és béke lengjen  
drága hamvai felett. 

  נ"פ 2.1
  איש תם וישר 
  בכל ימיו הלך

  הישרבדרך 
  הה כה מאיר 
  ל"בן כה משה ז
  נפטר ונקבר 

  ג ניסן "ביום י
  א לפק"תקצ

  תנצבה

 

  נ"פ 2.2
  יעקב איש תם הלך נכוחת וסר מרע

  עזקיו וקניניו באמונה יאכל מיגיע כפים
  ?עתים והלך ברגש לשפוך שירו? קבר

  ה והתפילה הקדיש עתותיו????בבית 
  בקר וצהרים

  ויגוע וימת הנכבד הרר 
  יהושיע סופר חתן  ה"יעקב ב
  ב "ך' ל ביום א"יוסף זלמן זצ? הרב מוה

  טבת בשנת 
  זההע את אהלו בהר ויעקב תק

  לפק
   תנצבה 

 

  נ"פ 2.3
  מצא אונים?? משה האיש כב

  איש שומר אמונים???? צבי 
  אהרן הלוי' מוה???? ?? בן 

  ????????איש תמים 
  ט לפק"תר???? 
  תנצבה

  אמו הינדל

 

  נ"פ 2.4
  בע ימיו הלך נכוחתאיש זקן וש
  וסר מרע

  עסקיו וקניניו היה באמונה
  ואוכל מיגיע כפים

  הה המרומם כה שמואל בהר 
  ' ב' ל הלך לעולמו ביום א"יוסף ז

  ה לפק"דסוכות בשנת תקצ
  תנצבה

 

  נ"פ 2.5
  איש ישר 

  זקן ושבע ימים
  הלך נכוחת וסר

  מרע
  עסקיו וקניניו
  היה באמונה
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  ??חיים ??? 
  ????מ

  יטץמאיר דרעזנ
  בן מאה שנים

  ?"תקצ???? ביום 
  לפק

  תנצבה
  נ"פ 2.6

  איש תם וישר וירא שמים
  ימי חיי חלדו כלה בטוב ובנעימים

  יום יום שקד על דלתי הרינה
  נשף ושחר הקדים לבית התפילה

  ימי שנותיו בהם שבעים שנה
  שמח בוראו ואנשים עסק באמונה
  מנעוריו עד שיבה הה הישיש כה 

  ל"וך הלוי זה שמעון בר"אשר ב
  אשר הלך למנוחות עולמיו ביום 

  ז"אדר הראשון בשנת תקצ' ט' ג
  לפק

  תנצבה

 

  נ"פ 2.7
  אבינו

  אברהם שב למקומו מלאכי מעלה העליך
  בין מאורי אור שם תאיר יקרת נפשך

  רב טוב צפון לך שכר לפעולתך
  ן שנה הגיעו וספו חייך"ימיך לב

  עליך נפש יקרה אוי ואבוי על שברך
  מע ברמה אל הקודש בבואךקולך נש

  בתורה ובחכמה תמיד היה הגיוניך
  ועל ספר אלהים נודעה צדקותיך

  ועתה מזה לנו אם כי נהללך
  זוניך??על האבן הזאת לחוק צדקת 

  הודיע לעובר ושב גודל צדקותיך? כל
  יודעי חין ערכך מר יבכיון עליך
  שרפי אל כי הבחילו בטוב ימיך

  ושנוןוץ ??הה הרבני המופלא ומופלג 
  ספרה רבה מוה אברהם וועליש 

  ק יארמוט נפטר "שין ונאמן פה ק
  חמשה עשר בשבט ' ונקבר ביום ב

??????  

 

  ???א ראשים לו כי שב חלקת מ?וי 2.8
  ??ספ

  הה היקר כהר 
  חיים 

  'אשר ני' בן המרומם היקר ר
  ט"מנחם אב תר' ק ב"נפטר בש
  תנצבה

  אתם רדפי הצדק ושחרי אמונה
  הילך ואמי מקדשים? ש??הביטו וראו 

  פנה רך בשנים הי והגדיל והצליח
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  ה אמרתו אשר??ועסקו באמונה בצ
  אברהם וויזלוט' בחר בחיים אצל ר
  ים בפתח ענים??א? לשכב לצדה חג

  !וצוה לתן לחק מנה אחת אפים
  ט כסליו ונקבר למחרתו"ק י"הלך לעולמו מוצא ש 2.9

  ' ביום א
  ט לפק"בשנת תרל

  נ"פ
  מרבים' ירא האיש יקר רוח 

  גבאי החברא קדישא כל ימיו
  גמל חסד עם החיים והמתים בגופו ובממונו

  הכניס כמה וכמה ילדי בני ישראל
  בבריתו של אברהם אבינו הה הנכבד

  ה "כה גרשון ע
  ל"בן הרר יהודא המכונה ליב ווייס ז
  נפטר בשם טוב ורבים ספדו עליו
  וכל העדה בכו עליו הי חסיד עיניו

  כראוי לו ונקבר גדול
  תנצבה

  ושם אמו צפורה

 

  נ"פ 3.1
  איש חכם וירא שמים נהנה כל 

  ימיו מיגיע כפים
  הלך נכוחת וסר מרע עסקיו וקניניו

  הי באמונה מנעוריו ועד שיבה
  קבע עתים והלך ברגש לשפוך שיחו
  בבית הרינה והתפילה הקדיש עתותיו
  בקר וצהרים אהב חכמים ומכבדם

  לי קברורשע שנאה נפשו בא בכלה א
  עלות גדיש בעתו ויגוע הרר ?כ

  ל"ה חיים יהודה ז"צבי הרש ב
  ג לפק"סיון משנת תקצ' ט' ביום ב
  תנצבה

 

  נ"פ 3.2
  איש אמונים אהב רעים

  ודבר מישרים
  הלך נכוחת וסר מרע עסקיו וקניניו

  הי באמונה ואכל מיגיע כפים
  ידיו שלח לעזור ברך כושל ורפה ידים

  שים ישריםהוא עשה חסד במידות ובמע
  כל נדכה ונאנח אליו באים

  יה לקחה בחצי ימיו ולקבר הובל
  הה היקר כהר 

  ל "ה אברהם ז"ליבל ב
  מבויאק

  תמוז בשנת ' ג' ונאסף לעמו ביום ה
  ג לפק תנצבה"תקצ

 

  ?ג"א תמוז תקצ"ק י"נפטר ונקבר בשם טוב ביום עש 3.3
  פה נטמן

  ?התורני מהורר משה בן הה
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  ????בעטיצ?ל המפורסם כה דוד הרש סג
  אבד ? ש"מאיר א' וחתן הגאון המפורסם מוה

  דקהלתנו
  ?מי יעלה לשוכן שמי קד

  שת לשות שבתו ממעל לשמיו
  ההראל יהיה לו למישור ולעדן

  סגל חבורה ממלאכי אל ומשרפיו
  זל יזלו אמרותם הנעימים והטהורים

  שלום בואך על משכבך תנוח
  משה זה האיש עלה למרומיםה

  לא שב הרוח חומר משכב ארצה
  עת שכנו בבתי חומר
  הלך ממנו עודנו באבו
  יום ולילה הביע אומר
  אותנו עזב ובא בשכרו

  תנצבה
  פה בעמק הבכא בין רגבי אדמה נטמן 3.4

  איש אמונים
  עים ודבר ישרים? ?אח

  לא מש מלארח לחברם פועלי טוב וחסדים
  ידיו שלח לעזור ברך כושל ורפה ידים

  רים??ם במידות ובמעשי?? ועשה ה
  נועם מעשיו העידו למכיריו ויודעיו

  אבד לקרוביו וריעיו? איש אשר אלה לי 
  יה לקחה בחצי ימיו לקבר הובל

  ורה נפש בצל ארץ החיים?צ
  זכרון עת פרידתו ויום אבילתו לא ימחה
  והאבן הזאת יהיה לעינים הה המרומם 

  ל"ה אשר פאלאק ז"כה הרשל ב
  בשנת ט אדר שני "י' הלך לעולמו ביום א

  ד לפק תנצבה"תקצ

 

  נ"פ 3.5
  איש תם וישר אוהב רעים ודובר מישרים
  לא מש מלארח לחברם פועלי טוב וחסדים

  עסקיו וקניניו היה באמונה יאוכל מיגיע כפים
  בבית הרינה והתפילה הקדיש עתותיו בוקר וצהרים

  פועלי צדק והולך תמים כל ימי חלדו
  הה היקר כה 

  ל"ה שמואל בעצקיף ז"מאכל ב
  שבט'? ט' אשר הלך לעולמו ונאסף לעמו ביום ג

  ר לפק תנצבה"בשנת ת

 

  נ"פ 3.6
  משה מת ויעלה למרומים

  שם ינוח בין מלאכי העליונים
  הוי ואבוי כי אבדו אמונים

  פעלו ישלם לו חדר במרומים? ז
  לזכר עולם יהי בין התחתונים

  הה היקר והנכבד כהרר
  משה קוויטנר

  תמוז א "הלך ונאסף אל עמיו כ

 



 8

  ל ל"תר
  תנצבה

Moises Quitner 
Starb im Jahre 5600. 

  ל"ה נטע שייבער ז"כ 3.7
  נ"פ

  נאקה עלי שבר נהיתה
  תמים במעשיו עלה רמתה
  נשמה יקרה מאוהל נשמתה
  נדיב לב היה אביונים תמך
  טובו וחסדו שתו רש ומך

  עלו לבבו עניים ודלים לסמוך
  הוא הנכבד ירא אלקים גבאי

  שמו מהוללדחברא קדישא 
  ל"הרר נתן נטע ז

  ל"ה בנימין שייבער ז"בן כ
  טבת ' ק ו"עש' עלה נשמתו ביום ו

  ז לפק"בשנת תרל
  תנצבה

  ושם אמו טלצה

 

  נ"פ 3.8
  איש יקר ונכבד נדיב לב 

  ה "כ
  בנימן 

  'שייבער עה
  בידו סמך עניים ואביונים 

  נדבתו ראשונה היתה בכל העתנים
  ימי חייו בילה בטוב ובנעימים

  ימלל אהבתו  לתורה ולומדיה מי
  לו בעת ישב בצדיה' נחת רוח הי

  שבתות וימים טובים שמר כהלכתו
  לו בעת הנכו ספר תורה ' יום טוב הי

  ישב בבית המדרש בעת למוד ודרשה 
  בעולם הבא יקבל שכרו משלם

  עד עת התחיה תנוח נפשו בשלום
  רבות אנחותיהם של זוגתו ובנו יחידו הנשארים

  נת שבעים לימי חייוט בש'נפטר ב
  ד ל "א כסליו תרע"ק כ"ביום ש

  ושם אמו שבע תנצבה
Itt nyugszik  
Scheiber Jónás  
Örökké gyászolva özvegyétől és fiától. 
Áldás és béke lengjen  
porai felett. 

 

  יוסף ישראל דייטש 3.9
  חיים אהרן דוד ------ 

 

  מיכאל קרויס' הרב הגאון הישיש מוה 3.10
  נ"פ

  ל דיין דקהילתינו?דוד יט' בן מוה
  ה?מרה קראנה זאת הש
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  א ממנו מורה הוראה?י
  כלתה נפשו לבוא על שכרה
  אהה יצאה מעירינו כל הדרה

  למעון קדושים רץ ושם
  ימצא שכרו

  לקחו בשמי שמים שם אוצרו? ז
  תנצבה

  ו ל"ח אב תרמ"ער' נפטר ביום ו
  ושם אמו חיי שרה

  נ"פ 3.11
  הרב הגאון האמתי
  צ נא קדישא?העמקן הנפלא ב

  חסידא ופרישא צדיק תמים
  הי משים לילות בימים

  עבד את קונו בכל כחו ואונו
  ' מוהר

  מרדכי אליעזר 
  ענגובער?לה עד?ז

  בעמחס נחלת יוסף
  ועוד הרבה חיבורים בכיק

  הרביץ תויש בקק
  סאמבאטהעלי ופאפא תעא
  נאח כ שימש בכתר הרבנות

  םב שני"בקק ווראנוב והגליל ל
  ומהמת הגירוש הנורה

  עזב את קהלתו הקדושה
  בחומהמס ב האי שתא

  ועיף בצמא ויגע בדרך הגיע
  ק ב יארמאט תעא"לפה ק

  ונתקבל בכבוד ובאהבה
  ולדאבוננו לא ארכו הימים

  ובמושק פ ויצא יצאה נשמתו
  ג ל"כסליו תש' בטהרה ג
  תנצבה

  א??ה מפאלש "בן המומ בתויש מוה יוסף ע
  ה"ה פיגאל עשר' ולאמו הצדקת מ

  מנוכ בישרולם עיהק תובבא

 

  האשה החשובה והיקרה 4.1
  ט"פ

  מרת ריזל ווייס אשת 
  ה"ה עזרא ווייס ע"כ

  רבות בנות עשו חיל ואת על כולנה
  יען עלית על במתי היראה תמה נכונה

  זכרונך הטוב מתוך זרעך לא כלה
  לדאבון משפחתך ותמים לב נשארו
  יהיו מעלליה בעליל לארץ מהודרים
  ינבוחים בצדקות וגמילות חסדים

  מטובה? ידה פרשה לאביון להתע
  ימיה האריך ברה טוב ובנעימים
  סרה לשמוע דברי חכמים ומורים
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  נפטרה לעת אחרית זקנה 
  ג כסליו "שם טוב ביום י' בכתר

  ו לפק"בשנת תרנ
  תנצבה

  ושם אמה דושנא
  ח לפק/ה"תמוז בשנת תקפ' ה' בדרך כל הארץ ביום ג 4.2

  ט"פ
  האשה היקרה היא היתה

  מעוטרת ברב מידות
  ומעשים ישרים 

  אשר כמעט אין לפורטם
  וממעשיה הטובים והישירים

  חמותה היתה בביתה
  כעשרים שנים

  וכיבדה אותה בכבוד רב
  החזקה בניה לתלמידי חכמים

  ה "מירל בת כ' היא האשה מ
  ל הלכה לעולמה"אהרן ז
  תנצבה

 

  נ"פ 4.3
  איש תם וישר
  כל ימיו הלך

  ה"בדרך הישר ה
  ה "מאיר בן כ' ה ר"כ

  ל שנפטר "חנוך ז
  ' ט' ונקבר ביום א

  ד"אדר ראשון תקפ
  לפק

  תנצבה

 

  נ "פ 4.4
  איש ישר תמים היה
  במעשיו וסר מרע

  יו היה באמונה???עסקיו 
  ואכל מיגיע כפים

  ה "הה היקר כ
  ל "ה שמשון ז"גבריאל ב

  הלך לעולמו 
  ל??? אייר תר? ביום 
  תנצבה

 

  נ"פ 4.5
  איש תם וישר פועל צדק והולך

  תמים כל ימי חלדו פנה לדרך כרמים
  גרסה נפשו לתאבה בחבורת חכמים
  גם פיזר נתן לאביונים ולרעב פרס 
  ה "לחמו כל הימים הה היקר המכובד כ

  ל חבל על"האנדל זצ' שמשון בן מוה
  דאבדין ולר משתכחין אשר הלך אל

  ד "כ' בית עולמו ונאסף לעמו ביום ב
  ד לפק תנצבה "ר משנת תקפאיי

 

   הרבני המופלא ומופלג בתורה וביראה שמו נודע בשערים 4.6
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  המפורסם ומהולל בהשבחות איש ירא אלקים מרבים
  ??ברו?? בש? יש??ה?? ע?ב? הנצחה
  ובנעימה

  נ"פ
  ?בדרכי היראה קרוב לארבעים שנה הגביר כקשת

  ל"שלמה ליב ווייס זצ' ר' מהו
  שר גדול היית בין אחיך

  לעניים ודלים פתחת דלתי בתיך
  מה טובו ביו אוהליך בית ועד לחכמים ימי חייך

  הטובות שעשית לעמיך יבואו לקראתיך
  יופ שכרך בא כי הלך לפניך צדקיך

  היית עומד בפרץ לעדתיך בתוקף חכמתיך
  מתיך?ועמדת לנס משפחתיך וצאצאיך כ

  תיך?דיפ באמת??דבר טוב צמדת באחיך א
  ת לאנחות בניך ובנותיךהה עטרת ראשינו עזב

  בוכים בלב נשבר אחריך
  היה תמיד אלינו דבריך' בא תלכו בדרך ד

  יקרים היו דבריך להחזיק שומרי הדת
  שרית עם אנשים ותוכל כלם כאחת

  בנחת' ראש ופטאון עלית לנהל עם ד
  אין פרץ ואין צוחה יהי ברחבותינו
  לא ישמע עוד קול שבר בחצותינו

  בשמעינווננחם אחריך קול מבשר 
  ביום זיין לחדש טבת

  עלתה נשמתו הטהורה לשמימה ונספה ונקבר
  ק "בבכי ובאבל גדול בערב ש

  לחדש טבת ' למחרתו ח
  א לפק"בשנת תרנ

  תנצבה
  ושם אמו הצדקת מרים

  נ"פ 4.7
  הצדיק ועניו

  ' חיים בן מוה' מוה
  ל "יצחק אהרן ז
  יצאה נשמתו 

  בקדושה ובטהרה ביום הקדוש 
  יום הכפורים 
  ט לפק"בשנת תרל

  תנצבה
  ושם אמו בריינדל

 

  אדונינו מורינו ורבינו הרב הגאון והקדוש המפורסם 4.8
  גדר ועומד בפרץ מופת הדור? שר התורה גודר

  ??כתר תי
  הג "אהרן דוד בן הרב המאו' כקשת מוה

  'אברהם אהרן זצוקל דייטש זיע' מוה
שלשלת היוחסין ביצינא קדישא חסידא ופרישא ועמו 

  לכהל
  ?יום צרה ושברה? ליום חושך? אהה

  הר גבוה ותלול היה לנו למחסה
  ה?עלינו באב? רם ונשא וגבר ככך
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  נכסה? נעתר ממקומו ומעין כל חן
  דבקה נפשו מרחם בתורת אלקים חיים

  ה כפלים?ק מאד ויעש לתשו?וע
  לו ארץ?? ול מרבבה לו שם בני?ד
  וד קדושים נקרא גודר גדר ועומד בפרץ?ב

  ואמר ישראל אהה לנפשינדעך נרו 
  כי פנה דודי אבד קדושי! היי

  ?רבת שבעה נפשי נדבק יגון במשושי
  ר לאבל שמחתי?חג גאולתי נתפ? תו?בא

  מי ולמה יהי לקרב ואצבעותי למלחמה
  רמה? הר הגדול אשר למישור ביד

  בזרעו קירב רחוקים? מש? רבים חשוב
  אביר הרועים השביע נפשות שוקקים

  להקים' ו דבר דאורו הופיע רב נר
  מצא פשעי? עה מאת ?זאת ה

  עביר על עוני והביא שמשי?לא 
  דרכי ציון אבילות מבלי מנהל ומורה

  עליהם רוח ממרום יערה' יראי ה
  על מתניהם בראשם קרחה? יעלו שק

  טהור לבב נקי כפים היה לברכה
  שב למחצב קדש ואשריו שלו ככה

  ? רו?ק אב"ביום עש? מרועה? נפטר בנשיקה כמיתת
  ??ח לפק שימש בסתר דרבנית לב ש"של פסח תרל

  ???ך שנים פה בק"וז? בעי?חמש שנים בקק ש
  ושם אמו ריזל

  תנצבה

 
 
 
 
  

  נ"פ 4.9
  יצחק דוב 

  בן 
  ???אבד ד? הד?? הגאון מו

  אהרן דייטש'? מוה
  ????עשר מ? ??? דר

  ?חות? ?צדיק וחסיד נודע ב
  ??למ? בצדק?? חומ

  ואינינו??? רמט בדמי י
  ?גל?דוי כל לב ביער כ

  הל??נה עינינו דמעה ???
  אליו ניהל????בית 

  שכל ישמר?? ט?? י ?
  ?פ"אייר תר'? דרח' נפטר ביום ב

  ושם אמו רחל הינדל
  תנצבה

 

  אדונינו מורינו ורבינו הרב הגאון והקדוש 4.10
  המפורסם שר התורה עמוד העבודה

  ת"כ
  ט"פ

  ורב גמלן מופת הדור והדרו
  'יוסף ישראל בן ההגוהק' מהובקשת 
  שלשלת היוחסין' אהרן דוד זצוקל דייטש זיע' מהו

בוצינא קדישא חסידא ופרישא ועניו כהלל שבחיו מי 
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  ימלל
  ילול יללה קהלה המפוארה
  וגנוח גנחה משפחה הנותרה

  כהגיע! סוף כל אדם אוי ואבוי
  פרידת נפש מרן אל הרקיע 

  יסוד ועמוד העולם היה בצדקתו
  אור בזהר אור תורתושמש למ

  רזי התורה אליו היו גלוים
  ארי זל וגוריו על לבו קבועים
  למשענת דלים ידי קדשו נטוים
  בנה עולמות בעבודתו הטהורה

  ניב שפתי צדיק בשמים שמו אורה
  אוהב ישראל באמת אדיר באדירים
  הגות לבו תבונות מעולפת ספירים

  רבים ידרושו אליו מן המצר
  ממעצר נפשו שם בככו להצלם

  דעת ותבונה יסובבו רב הודו
  יעד לחכמים היה בית כבודו

  דורש טוב לעמו תמכם ממאודו
  ווי עמודיו תלמידים נבונים

  בקבר ידובבו שפתותיו הגיונים
  נשמתו להעלות אל רום גנזי מעונים

  רועה נאמן היה לעדתו האהובה
  חין מליצתו אליהם בנחת ושובה
  לעומתו מיללת שה אובד העזובה

  כבוד מלכות במחצבת יהל הדר
  ילד לבית דוד נעים זמירות ישראל
  נין ונכד גם לשאר קדושי אריאל

  רועינו אבינו ' דוה לבנו הוי
  לאבל קראנו יום לוקחת מקרבינו

  דרשמך יום יום טובינו שחור
  זכור ימות עולם אהבתך לשמור

  תחיות באורך נראה אור?צפינו ל
עת סעודת במלך ג לחייו ל"נפטר בנשיקה וינפש בשנת פ

  דוד ראש בית אבותיו 
ך שבט שימש בכתר הרבנות חמש "ק ז"במוצאי ש

  וחמישים שנה
ותשעה וארבעים שנה על כסא ' סענדרא' שש שנים בקק

  אביו
  ע פה בקהילתינו"ק זי"הגה

  ושם אמו רחל הינדל  תנצבה
  ז ל"שנת תרפ

  ט"פ 4.11
  ' הרב המאור הגדול מוה

  צבי 
  ערן הלויהרש ליב שט? יודא ממנ
  יא?וראה דפקי? ?מר? כי הנה

  ?ט למבי"ב ניסן תרל"נפטר ונקבר י
  צבי תפארה שמתהו תורה הקדושה

  ישה?ם ולילה בלי נ???כח הגה
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  י עיניו באפיקי התלמוד ומעיניו???יוני
  כי הודא דרך הורה וככוכב תורתו

  האירה 
  נ"פ 4.12

  איש יקר רוח אוהב צדקה וחסד
  ? דור' וה מ"צדיק באמונתו היה ה

  ' משה אליה
  ל "אברהם קאטה ז' בן הצדיק ר

  מבחר אבות קצה גבולך הגעת
  שבתך בחברת צדיקים מאז אוית
  האף גם פה ביניהם אהלך נטעת
  אמת אהבת נחלת ישרים קוית
  למשיבת נפש תורת חסד בחרת
  יושר נתיבותיה לצבי תפארת

  הנחלת מורשה לבניך למשמרת
  ובבית מדרשה בכתרה מר ת

  שמורות באמרותיה לשוחקדמת א
  אספת כל חמדת תרומת הקודש
  טוב שמך משמן בושם להריח
  הן כל יקר ראו עיניך בקדש

  ושם אמו לאנא 
  ' יצאה נשמתו בן שבעים ושש שנהביום ג

  ב תנצבה"תרמ'? א תשרי ונקבר ביום ה"י

 

  ו ל"לחודש אלול שנת תרט?? ז"ט' מת ביום ה 5.1
  נ "פ

  אדר היקר מעטה תהלה
  ק פרעשבורג"אמן מילידי קנצר נ

  המעוטרה שם רבץ בין משפתי
  התורה עודו באבו נקטף

  ולא הגיע לחצי ימיו
  סבב והלך האמתה כי שם ביתו

  ה איש צדיק תמים המופלג"ה
  בתורה חרוץ ושנון ירא ושלם

  ה אברהם זולצבאר"כ
  תנצבה

 

  ד מנחם אב"י' נפטר בשם טוב יום ה 5.2
  ט לפק"שנת תר

  נ"פ
  יושבי עיר מולדתיךילילו יליל 

  ראות פניך עוד מי יעמוד תחתיך
  ועל ספר אלהים נודעה צדקתיך

  חצי ימיך נגדעו אוי ואבוי על שברך
  מרום שוכן לבית עולמים קראוך

  ה הרבני החכם השלם"ה
  המופלא ומופלג ירא אלהים

  ירוחם ' מוה
  ה הרש "א כ"בן הקצין המפורסם י

  שם אמו צארטל' חלח ני
  תנצבה 

 

   נ"פ 5.3
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  ה "התורני הישיש כ
  עזרא שענפעלד 

  ל"ז
  עלה השמימה שמה אוצר

  זך לקחו תום מעשיו
  עתה בקנה יקצור ! ראו

  את אשר זזרע כל ימי חייו
  ג מנחם אב "הלך לעולמו כ

  ד לפק"שנת תרמ
  ושם אמו יטל

  תנצבה
ניסן בשנת ' ג' ותמת הנערה המאורשה הכלה ביום ב 6.1

  ט לפק"תקצ
  ט"פ

  קבורת כלה
  מגבעת פרחים נשקף מצבת קבורה שם 

  נחבה בין שיחים הה שם כלה נקברה
  אתה פרח קיץ כמעט עליך פתחת

  המות היה לך לשטן ובאבך הה נקטפת
  נן?אך נפשך שמחה בגדודי מעלת 

  ?נו פה נלונ?קנח?שם מצאת לך מנוחה 
  על קברך?? בצלת ראשה תגיע ב??

  וקבת בורך?ין ?לאט של המבוע 
  ם קול נדי ישמעירח וסובבי? בנוגה

  מלאכי שלום נאספים על קברך ויזילו דמע
  היא הבתולה הכלה מרת

  שמואל עקבני' מרים בת ר
  תנצבה

 

  פה נטמן 6.2
  האשבה מרת חיילה אשת 

  ה יעקב ובת אברהם קאט "כ
  נת בעיני כל רואיך?חן נ

  ים לא הובאו??ידיך לא אסורות לעצ
  יד עני ואביון חזקת בנדיבותיך

  י ידוכאו?י לב ונפש כלכן אמרר בבכ
  הוי ואבוי אזעק עזבתני

  צלעי ממני הלכת לבדנה השארתני
  לילך בארצות החיים מה זה מהרת

  ד ניסן ונקברה למחרתו "ק ך"ביום ש
  ג לפק תנצבה"תקצ' ביום א

 

  ט"פ 6.3
  האשה החשובה הצנועה

  והחסודה מרת 
  לאנה 

  '' בת הרב הצדיק הרבני מהור
  'יוסף זלמן ני
  המפורסם כהרר אשת היקר 

  ' אברהם קאט ני
  דסוכות ' שמתה ביום א

  ח לפק"שנת תרי
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  תנצבה
  ושם אמה רבקה

  ט לפק בשיבה"ג תמוז תר"ק ך"נפטר ביום עש 6.4
  טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו

  ואברהם זקן בא בימים
  והברך את אברהם בכל

  ומנעוריו עד ששקעה שמשו
  זה. סר מרע ועשה טוב' הי

  פסק ללמוד ארבעים שנה שלא
  לבן עני מכספו והרבה דברים
  טובים עשה כל ימי חיו והכל

  רק. עושה שלא להתגאה בו' הי
  כוונתו לשם שמים ואף לאחר' הי

  לעולמו' מותו הניח קרן קיימת שיהי
  עד זכרונו לטובה ואלה שני חיי

  ושבעים' אברהם אשר חי שני
  שנה ויגוע וימת איש ירא אלהים

  התורני כהרר 
  לאותו צדיק הרב  אברהם בן

  ל"מהורר אהרן קאט זצ
  תנצבה

  ושם אמו מרים

 

  ו ל"א שבט תר"ך' הלך לעולמו ונגווע בטהרה ביום ג 6.5
  אוי

  אסף אלהים את הריפנו
  ישב ולמד ספרי פארנו

  בן הלכות אצל רבים דרש
  בטוב ימיו ממנו הוא נפרש
  עזב לדאבון חשובה אשה

  וגם לרבות עם בנים חשמה
  ' ההה התורני מו

  ל"יוסף באנהארד ז
  תנצבה

 

  ויהושע מש מתוך האהל והלך בטהרה לבית עולמו 6.6
  ק אבוי מרחשון רבות אנחתי לפק "עש' ביום ו

  נ"פ
  עירנו? יבכו העדה ויספדו ש

  בקצור ימי צדיק נלקח משנינו
  יראשינו?נפלה כתר תפארת 

  מורינו ורבינו גאון בדורינו
  לבנונפשינו ו? האבד? וי ואבוי לנו עלי

  ה פנה הדרינו?פנה זי?? פנה די? היי
  בלי שמצה? נית??רדף צדק אהב האמת 

  ל אבדה ולא נמצא?נל?ינו מ?בי מבאי?
  נו?תי?? ?ול אשר צב?? ??ה?? צ??י

  כלנו??מ? ל??דגי לבן ?ישרים ? הל
  העמדים האלה?? ונתתי לך מהלכים ב

  אליו המלאך אשר שמו הוא פלא?? ד
  יעיני התורה?מ?? מ? השל

  כה מאוד לאורה?הוציא תלמידים ה
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  דתו?על יהושע אשרי יו??כלב אמ
  תו??נשמתו תשעשעה בגן עדן עבור י

  '? הה אדונינו מורינו ורבינו הגאון הגדול מוה
  ל"יהודה הכהן זצ?? יהושע בן מ

  תנצבה
  פה נח? רב??? ?מ?יהושע ב

  יקיץ ויקום בביאת המשיח
  ??ימתו יעמד למשתטה על רב

  ל צערי ושברים ע??ומפיל תח
  נ"פ 6.7

  ' הרב הגדול מוה
  חיים ארי מגיד מראנציג בן
  ל"ז? הגאון המהבר מאיר השחר

  נפטר בשם טוב ונקבר
  בשיבה טובה

  ט לפק"שבט שנת תקפ' ב' יום ג
  תנצבה

 

  ז לפק"ז מנחם אב משנת תקפ"ביום ך 6.8
  נ"פ

  החכם השלום המפואר בין
  החכמים

  לילות וימים' אשר הוגה בתורת ה
  בל על דאבדין ולא משתכחיןח

  החריף והבקי במשנתו
  היא היתה אמונתו עד אסופו

  הה היקר מחכמה ומעבוד הרבני
  ל "ה משה ז"אלי ב' מוה

  אשר גוע ונאסף אל עמיו 
  זקן ושבע ימים

  תנצבה

 

  ט לפק"ך סיון שנת תר/'ד' ויגוע וי ביום א 6.9
  נ"פ

  זכריה צדקותיו אשר עשה
  כל ימי חייו

  ליורבים קמים ע
  ומכל סביבו צריו

  ירא אלקים הי מנעוריו
  ובאמונה היו דבריו

  הדריך בנתיב המאושר
  את תלמידיו המופלג הרך בשנים

  ' ואב בחכמה מוה
  'קלונימוס ז' הרב מוה' זכרי ב
  תנצבה

 

  נתהלך בתומו צדיק 6.10
  נ"פ

  ??וא?אשר ב
  צתי צדיק תמים?י
  ?ת?עמתנ? ב?

  היה לכל רואיו?? 
  הולא מש מאהל תור
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  כל ימיו
  ?ים בישיבת פרא?? ???

  בימי עלומיו
  ??בנ??? תלמידיו 
  ?מהלכות

  נגוע ונאסף לדאבון כל
  מכיריו זקן ושבע ימין

  ?? ערב? ק"עש' ביום ו
  ס לפק"תר

  ?הה הרבני המופלג מהו
  משה ' יהונתן בן כ

  ל"ושם אמו חנה ז
  תנצבה

  נ"פ 6.11
  הגדול כשת? האב המא

  ל "עקיבא אונגאר זצ' מוה
  ןב

  ל"יהונתן ז' מוה
  ?ב ומור? ?שד
  ל סודיץ?ל?ב
  א שנים"ל

  עלתה נשמתו 
  אדר ראשון ?? ז"י

  א לפק"בשנת תרמ
  תנצבה

  ושם אמו גאלדה

 

  נ"פ 6.12
  יהושע לא מש מאהל של תורה כל ימיו
  שנא ותניא בספריא באחריתו מעלומיו
  בן שבעים שנה היה בהפרדו מעמנו

  ונפלה עטרת  ראשינו כי נשבר מטה עזנ
  ה הדיין המצויין בהלכות הופיע"ה

  ה ספר נחלת יהושע"פלק המ' הרב מוה
  'מארי גאון בן הרב הגדול מוה' מבנן של ר

  ל אשר גוע "שלמה בישיטץ זצ
  מרחשון ונקבר למחרתו ' ק א"ביום ש

  ט לפק"בכבוד גדול בשנת תר
  ושם אמו יטל

  תנצבה

 

  ח סיון "כ' ועלה למרומים ביום ב 6.13
  קט לפ"שנת תר

  ט"פ
  מות לנוח צדיק מה זה מהרת

  נזר ראשינו פתאום ממנו לקחת
  מדוע עליו לא חסת! שור ושבר

  ואלה הצאן עלמי נטשת! הה
  יושב על מדין במקום הורים ומורים

  חריף ובקי סיני ועוקר הרים' הי
  ועתה עזב אותנו ונשארנו כיתומים
  דמעות כנחל הורידי שפכי לב כמים
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  צהריםכי בא השמש ב! הוי ואבוי
  צדיק מפורסם' אהג"ה הרב המ"ה

  למד בקדושה ובטהרה הי חסיד
  ל "מנשה ליב זצ' הי עניו מוה

  דיין דפה תנצבה 
  שם אמו רחל 

  נ"פ 7.1
  'ה'חשובה א

  שארנה בת ' מ
  דניאל ' ר' מהו
  ל שנפטרת "ז

  ונקברת ביום 
  ב שבט "כ
  פ לפק"תק

  תנצבה

 

  ט"פ 7.2
  האשה חשובה והמהוללה

  כי נועםאשר דרכיה דר
  ובכל נתיבותיה היתה שלימה
  כבודה בבית ומהולליו בחוצות

  ה הצנועה מרת "ה
  ל"דאבריש בת כהרר שמשון ז

  אשר נאספה לעמיה 
  ' והלכה בדרך כל הארץ יום ו

  ט"ג טבת בשנת תקפ"ק י"עש
  לפק

  תנצבה

 

  ג לפק"סיון משנת תרי' דרח? א? הלכה לעולמה ביום  7.3
  ט"פ

  ושם אמה שבט עש
  האשה

  חשובה ומהוללה אשר
  הלכה כל ימיה בדרך

  ה היקרה מרת "ישרה ה
  לאה 

  ' ה ר"אשת המנוח כ
  צבי הרש  
  ל"הרופא ז
  תנצבה

 

  הביטו וראו אשה היקרה השוכנת פה 7.4
  ט"פ

  מיום היותה עשות טוב אויתה
  לביאה היקרה עלתה נרותיה תמיד

  כאם לחכמים אחות לנבונים
  ה?הנה תהלתה יביעו שמה תתעננ

  רוב שלום בשאון עליזים כבודהעל 
  מזבול קדושה על צאצאיה תשקוף

  וכנפיה הפרודות מלמעלה על נינה תרחף
  לפרות ישע להמליץ טובה לידידיה
  אשר על מותה מר ייליה בירכתים
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  ה היקרה מחכמה ומכבוד מרת "ה
  ל"ז? ה אהרן חלח"מלכה א

  ק ונאספה "הלכה לעולמה בשם טוב יום ש
  ג לפק"יסן בשנת תקצה נ"ך' לעמיה ביום א

  תנצבה
  א לפק"ז מנחם אב בשנת תרל"ט' נפטר ביום ד 7.5

  נ"פ
  ראש ומנהיג היה בצדק וענוה

  יש יום יאמר לצפון הנה
  רב זכויותיו וטובותיו אשר עשה
  וכל עסקיו וקניניו היו באמונה

  חסד וצדקה בתום לבו לעניי עמו
  מספר שנותיו פעלות גדיש בעתו

  ושניםאחר כבר עברו ימים 
  מצאו גבאים דחברא קדישא
  מראה מקום קבורתו בין אביו

  ואמו וזכה למנוחתו
  ה היקר"ושכבתי עם אבותי ה

  ונכבד איש ירא יי מאד
  כל ימיו היה

  כהרר ירוחם 
  אלה ' אהרן המכונה ר' בן ר
  ל"ז? חלח

  מלכה' ושם אמו מ
  תנצבה

 

  נ"פ 7.6
  איש ישיש וזקן אשר לא עזב

  ם עשה טובותארחות יושר כל ימיו וג
  לנצרכים לו פועל צדק והולך תמים
  כל ימי חלדו גם פיזר נתן לאביונים
  ולרעב פרס לחמו כל הימים היקר

  ה "ה אהרן ב"ה כ"מכחמה ומכבוד ה
  למנוחות? ל אשר פנה הדרו"ז? חלה? ירוחם

  אדר ' ד' שלמו ונאסף לעמו ביום ב
  בשנת וימת אהרן בשיבה טובה

  לפק תנצבה 

 

  נ"פ 7.7
  תם וישר פועל איש

  צדק והולך תמים כל ימי
  ' חלדו הרבני מוה

  ל"ה יהושע ז"יצחק צבי ב
  אב ' ה' הלך לעולמו יום א

  ף לפק"תק
  תנצבה

 

  נ"פ 7.8
  האברך

  המופלא ומופלג בתורה וביראה
  יוסף  ' קלמן בן הרב מוה' מוה

  ה בתורה יומם?ל ה"זלמן ז
  ?ולילה תוכו כברו יפה עולה
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  ימללכולה כליל שבחו מי 
  ' פנה הדרו ועלה למעל ביום ד

  ד ל"ח טבת תקע"ער
  תנצבה

  נ"פ 7.9
  איש

  תם וישר פועל צדק
  והולך תמים כל ימי חלדו
  פנה דרך כרמים גרסה

  נפשו לתאבה בחברת חכמים
  גם פיזר נתן לאביונים ולרעב

  ה"פרס לחמו כל הימים ה
  היקר מחכמה מכבוד הרבני 

  ל"יהודה ליב ברה ז' מוה
  אל עמו ונקבר  אשר נאסף

  א חשון "כ' בשם טוב יום א
  ד ל"תקע

  תנצבה

 

  נ"פ 7.10
  הישיש והזקן הרב 

  יוסף זלמן אשר' מוה
  ישב בשבת תדכמוני
  זה שלושים ושמונה

  ק "שנה נפטר בשב
  ? ב אש"י' ונקבר ביום א

  ג ל תנצבה"תקע

 

  ו ל"ח שבט תקפ"ך' נפטר בשבת קדש ונקבר ביום א 7.11
  ט"פ
  כול דכופרדמה עין אש? מ

  ש פתותיו נטפו נופת צופים
  חכם וסופר? נאסף מנ? ה"ה

  וישת לו מהלכים בין השרפים
  הישיש והזקן זה שקנה חכמה

  וכולי הגמרא? צנא מלא ספרא בקי בש
  שפתיו לא זזו מתנך הקדושים

  וספרא דאגדתא ומדרשים
  זרוז על דבריהם כחוט השערה

  ה "משה תנצבה ב' הרבני מוה
  ל"שמואל זצ

  מחבר ספר אסף המזכיר בעל
  יהי זכרונו לדור עד עולם

 

  נ"פ 7.12
  'הרב המא

  וואלף' מוה' הג
  ???באכל 
  ????עשרי 

  ה???ישבתה 
  ונפטר ????? 

  ' בשם טוב ביום ב
  ? ????ט אייר"י
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  לפק
  תנצבה

  ??ישר 
  תמים אוהב

  תורה כל ימיו
  מואל ליב?? ??

  בן הרב המאהג
  וואלף נפטר ' מוה

  ' בשם טוב ביום ב
  ג"ז תמוז תקס"י

  לפק
  תנצבה

  ט"פ 7.13
  האשה המנוללה והיקרה
  טוב טעמה מי ימלל שמה

  הטוב שמן הטוב
  על עלמות יהללוהו

  מחברת הטהור הזאת אשר
  נעמו בחייהם

  גם במותם לא נפרדו
  עשו רצון קונם וחפץ צורם

  ותבאנו בכוח נפשם
  זעלדע זוגת אישה ' הצנועה מ

  אשר עומד לימינה
  ב ל"ח אלול תקפ"כ ק"נגועת יום ש

  תנצבה
  נ"פ

  איש יקר העארך נכבד בעיני
  יקרים אהוב בלב חכמים כל

  יודעיו כבדוהו ומכיריו הללוהו
  'נפשו אותה לשמוע דרך ה
  יחרת מלילם על לוח לבו 

  'בנעוריו הי הי למגן לעדת ה
  בחכמתו גמל חסד של אמת 

  עד אחריתו יאה אוצרו
  דעת ותבונה הנינו איש ישר

  ס "דחוהמ' ל נאדר יום אבהלול גדו
  ה המפואר "ט ל ממנו נעדר ה"תקפ

  ל"לוצאטי ז?? ה דסקנד"כשת כ
  תנצבה

 

  ט"פ 8.1
  אשה חשוב
  בריינדל ' כשרה מ

  ל"ה אברם ז"ב
  דסוכות ' א' נפטר יו
  ו ל תנצבה"תקמ

 

  ד לפק"תקמ? טבת'? ד'? ב' יו 8.2
  נ"פ

  אשה חשובה כשירה
  ה היה"במצות הנ
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  נזהרת הצנועה
  דיש בת פרא' מ

  מהורר פייש ' המנו
  ל תנצבה "זצ

  ט"פ 8.3
  האשה הצנועה אשר

  לא עזבה ארחות יושר
  ה"לאה ב' כל ימיה מ
  ל אשר נאספה "מורא ז
  של ' דרח' א' יום ד

  ל? ז"תקע?? פ
  תנצבה

 

  ח ל"ג מרחשון תקמ"י' ה' יו? יו 8.4
  נ"פ

  מהולל ברום שבחי זבח
  ו איש נאמן רוח ושבח

  האבח ??רוז בגרונו ובי
  אל עליו מסר נפשו כשה

  ה "מורא ב' ה ה"לטבח ה
  ל"נתן זצ

 

  ט ל"שבט תקמ' ט' יום א 8.5
  נ"פ

  'נתן לו ה
  שכרו מרב טוב הצפון

  תמים פעלו ולא נמצא בו
  ומנות כנתז תנביא שירע

  נתן ' ה? ה"ה חו"דעת עליון ה
  ונאמן? ל שי"ה מורא ז"ב
  קק יארמוט תנצבה?ה

 

  נ"פ 8.6
  האשה הצנועה

  כשירה אשרוה
  הלכה בדרך ישרה
  מורא ' מרת חוה בת ר

  שנפטרת ונקברת 
  ו אב שנת "ך' ביום א

  ס לפק"תק
  תנצבה

 

  ?האשה 8.7
  החשובה הצנועה

  אברהם? ה ב????
  ל נפטרת ערב"ז

  ו ל"תקס? פ??
  תנצבה 

 

  ט"פנ 8.8
  הרר איצק בן 
  ל איש ישר"הרר משה ז

  הולך תמים אוהב תורה
  ונתן חיים למחזיקים בה
  כל ימי חלדו עד עת בא
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  חליפתו והלך אל בית
  עולמו בדרך כל הארץ

  ניסן משנת ' ט' היום יום ד
  ח לפק"תקס

  תנצבה
  האשה הצנועה

  איצק ' שבע אשת ה' מ
  ל אשר דרכיה דרכי"ז

  נועם וכל נתיבותיה היתה
  שלימה כבודה בבית
  ומהוללה בחוצות עד

  בא פרידתה והלכה בדרך 
  ו שבט "ך' כל הארץ ביום ד

  ב לפק"משנת תקע
  תנצבה

  בן אדם האנח 8.9
  בשברון מתנים על

  כישנה שברון חבל על דאבדן
  ולא משתכחין קרא בגרון

  חלפו והלכו למו נטעי נאמנים
  מעשיה הי טובים ונעימים כשושנת העמקים

  כחבצלת השרון
  והיקרה' היא האשה חשוב

  לא נסתה כף רגליה לעברה
  הלכה בדרך ישרה' כל ימי
  היתה בדבורה' סודוח' תנוע

  שמרה בריצדל ' מצות ה
  ' ל הלכה לעולמ"ה מאיר ז"ב

  ' ט' עלמא דקשוט יום ג
  ם"אדר ראשון תקו

  תנצבה
  ה הוד כלילת תפארה"ובעו

  יומם ולילה ויגה בתורה
  עמד בצדקתו כל ימי היותו
  על אדמתו אשרי ילדותו
  ה"שלא ביישה את זקנתו ה

  ה איתן "זה האיש משה ב
  ' ד' ת עולמי יול הלך למנוח"ז

  לפק טוב אדר ראשון
  תנצבה 

 

  נ"פ 9.1
  איש

  ה יוזל "ה כ"כשר ה
  משה שנפטר ' בן ר

  ח "כ' ונקבר ביום ג
  ז"כסליו שנת תקס

Itt van elrejtve 
A tiszta 
Férfi íme ő Jozel 
Mose r. fia, aki elhunyt 
És eltemették kedden 
Kiszlév 28. 5567. (1806.12.09.) 

  נ"פ 9.2
  ה"איש ישר ה

  ה "ה זנוויל ב"כ
  ליב חייט נפטר 

Itt van elrejtve 
A becsületes férfi íme ő 
Zanvil 
Lieb háját fia, elhunyt 
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  ביום כפור ונקבר 
  א תשרי "י' ביום ה
  ג לפק"תקע

  תנצבה

Jom Kipurkor és eltemették 
Csütörtökön Tisri 11. 
5573. a kis…(1812.09.17.) 
Legyen… 

  נ"פ 9.3
  איש תם וישר
  הולך בדרך

  ה "ה כ"הישר ה
  יהושיע העשל 

  ק שנפטר "בר
  ' ונקבר ביום ג

  ' ד טבת שנ"י
  ה לפק"תקע

  תנצבה 

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
Az egyenes utat 
Járta íme ő 
Jehosia Heschel 
Brk ? aki elhunyt 
És eltemették kedden 
Tevet 14. 
5575. a kis…(1814.12.27.) 
Legyen… 

  נ"פ 9.4
  האשה חשובה ומהוללה
  בביתה היא ישכה וידיה

  לאביון שלחה היא היקרה
  מרת חיי בת הרר יהודה 

  ל אשר נאספה אל "ליב סגל ז
  ט"ה אדר תקע"ך' עמה יום ב

  לפק תנצבה 

Itt van elrejtve 
A fontos feleség és dicsőített 
A házban ő becsületes ? és kezeit 
A szegénynek kinyújtotta ő a drága 
Haj asszony, herr Jehuda 
Lieb Szegal – eml. – lánya, aki megtért  
Népéhez hétfőn Ádár 25. 5579. (1819.03.22.) 
A kis…, Legyen… 

  נ"פ 9.5
  האשה חשובה

  ' מ' ח' והצנועה ר
  בת מהורר ? גימלה
  ל אשר"חיים ז

  הלכה לעולמה 
  שבט  ??ביום 
  לפק? ג"תקפ

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A fontos feleség 
És a szerény ? ? 
Gimla ? a. n.t. ? 
Hájim – eml. – lánya, aki 
Elment világába 
Svát ?? 
5583. ? a kis…(1823) 
Legyen… 

  נ"פ 10.1
  האשה אסתרל אשת 

  ?יהושע סופרא שרפ' ה
  ימיה ודלה בניה ללמד

  ספר כפה פרשה
  הקים דל מעפרלעני ל

  שב רוחה לאשר נתנה
  ' וגופה לעפר ביום א

  א לפק"ח תמוז תקע/ה
  תנצבה

Itt van elrejtve 
A feleség Esztrel 
Jehosa Szofra ??? felesége 
Napjai és nevelte fiat tanítani 
A könyvet tenyerét kitárta 
A szegénynek felállítani a porból 
Visszatért lelke ahhoz aki adta 
És teste a porba vasárnap 
Tamuz 5/8. 5571. a kis…(1811.06.27/30.) 
Legyen… 

  נ"פ 10.2
  איש תם וישר
  כל ימיו הולך

  הישר?? כדר
  ה משה צבי "ה כ"ה

  ל"ה אברהם ז"בן כ
  שנפטר ונקבר 

  ניסן ' רח??ביום 
  לפק? ד"תקע

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
Élete minden napján 
A becsületes utat járta 
Íme ő Mose Cvi 
Avraham – eml. – fia 
Aki elhunyt és eltemették 
??? Niszám újh. 
5574. ? a kis…(1814.03.22.) 
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 …Legyen  תנצבה
  נ"פ 10.3

  ה"איש ישר ה
  ה "ה גימפל ב"כ

  איצק נפטר יום 
  ו ל"טבת תקע? "' ?ד

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A becsületes férfi íme ő 
Gimpel 
Icák fia, elhunyt 
Szerdán Tevet ?? 5576. a kis…(1816) 
Legyen… 

  נ"פ 10.4
  איש תם
  ה "ה כ"וישר ה

  ה "שמואל ב
  ל"פנחס ז

  שנפטר 
  ונקבר ביום 

  אלול ?? 
  ו לפק"תקע

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes 
Férfi íme ő 
Smuel 
Pinhász – eml. – fia 
Aki elhunyt 
És eltemették 
Elul ?? 
5576. a kis…(1816) 
Legyen… 

  נ"פ 10.5
  איש תם וישר

  ? ה משה שינ"ה כ"ה
  ל שנפט "ה ליב ז"ב

  א "י' ונקבר ביום ג
  ח"חשון תקע

  לפק
  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámnor és becsületes férfi 
Íme ő Mose Shin?? 
Lieb – eml. – fia, aki elh. 
És eltemették kedden 
Hesván 11. 5578. 
A kis…(1817.10.21.) 
Legyen… 

10.6  -----------    
  נ"פ 10.7

  איש תם וישר
  כל ימיו הולך
  דרך הישר

  ה משה "ה כ"ה
  ל"ה קלמן ז"ב

  שנפטר ונקבר 
  טבת ' ביום ט
  ט לפק"תקע

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
Élete minden napján 
A becsületes utat járta 
Íme ő Mose 
Kalman – eml. – fia 
Aki elhunyt és eltemették 
Tevet 9. 
5579. a kis…(1819.01.06.) 
Legyen… 

  נ"פ 10.8
  איש תם וישר פועל צדק

  והולך תמים כל ימי חלדו פנה
  דרך כרמים גרסה נפשו לתאבה

  ה היקר מחכמה"בחברת חכמים ה
  ה בנימין זאב "איר במ' מכבוד מוה

  ק "ל אשר נאסף אל עמו יום ש"ז
  ט לפק"תשרי תקע' ז' ונקבר ביום א

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi igazat cselekedett 
És jámboran járt léte minden napján fordult 
A szőlősök útjára lelke vágyott lenne 
A bölcsek társaságában íme ő a drága bölcs és 
Tisztelt n.t. Meir, Binjamin Zeev – eml. – fia 
Aki megtért népéhez sz.sz. napján 
És eltemették vasárnap Tisri 7. 5579. a kis…(1818.10.07.) 
Legyen… 

  נ"פ 10.9
  איש חשוב וישר לא

  עזב ארחות יושר כל ימיו
  פועל צדק והולך תמים

  ה "היקר כ ה"כל ימי חלדו ה

Itt van elrejtve 
A fontos és becsületes férfi nem 
Hagyta el az egyenes utakat élete minden napján 
Igazat cselekedett és jámboran járt 
Léte minden napján íme ő a drága 
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  ל אשר נאסף "הוא סגל ז
  כסליו שנת ? ה"לעמו יום ב

  ך לפק תנצבה"תק

Ő Szegal – eml. – aki megtért 
Népéhez Kiszlév 25. ?? 
5520. a kis…, Legyen…(1759) 

  נ"פ 11.1
  איש תם וישר

  כל ימיו הלך בדרך
  ה כהרר "הישר ה
  ה שמואל "ליבל ב

  ' ל נפטר ביום א"ז
  ו לפ"פ תקע?אה

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
Élete minden napján a becsületes utat 
Járta íme ő herr 
Liebel, Smuel – eml. – fia 
Elhunyt vasárnap 
???? 5576. a kis…(1816) 
Legyen… 

  נ"פ 11.2
  ה"איש תם וישר ה

  ה ליב"ה אברהם בן כ"כ
  שנים נפטר ונקבר' חיי

  ??"??טבת תק? "?יום  
  לפק

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi íme ő 
Avraham, Lieb fia 
?? évek ? elhunyt és eltemették 
?? Tevet ??? 55?? ? 
A kis… 
Legyen… 

  נ"פ 11.3
  ה"איש תם וישר ה

  ה אברהם "נה ב?ה "כ
  ' ל נפטר ביום ד"ז
  ניסן '? ה?

  ט לפק"תקע
  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi íme ő 
???, Avraham – eml. – fia 
Elhunyt szerdán 
Niszán 5. ? 
5579. a kis…(1819.03.31.) 
Legyen… 

פה נטמן איש תם וישר ירא אלקים כהרר ישראל בן כבוד  11.4
  ל"הרר פנחס ז

  ו ל"ה תשרי בשנת תקע"כ' נאסף אל אבותיו ביום א
  ה"ושם אמו פראדל ע

  יקרים היו מעשיך נעימים כקטורת
  שם טוב הנחלת לך חרות על מצה

  הכורתרד למנוחת כבוד צוה 
  !הה עזבנו לנצח, אבינו הטוב גוע
  נהרי נחלי דמעותינו, לא הובישו עור

  בכי ויגון רב עברו את פנינו
  ??לבבה מא?

  ??פתאום בא מ
  ??נזר ראשינו לקח וישםא

  חיש עלה שמימה לעולה תמימה
  סיפר טוב מעשיך יושב מרומים

  זכרונך לעד יפריח שם בגן החיים
  תנצבה

Hier ruhet der in Gott ?????? 
Israel Illofsky  
Gestorben im Jahr 1846. 

Itt van elrejtve a jámbor és becsületes férfi I-ten félő herr 
Jiszrael, a tisztelt herr Pinhász – eml. – fia 
Megtért apáihoz vasárnap Tisri 25. 5576. a kis… 
És anyja neve Frodel – béke vele (1815.10.29.) 
Drágák voltak tetteid kellemesek mint a tömjén 
Jó hírnevet alapoztál magadnak bevésve a sírkőre ? 
Ereszkedj le a tisztes nyugalomra, parancsolta a Vágó 
Jó apánk kimúlt, hah elhagyott örökre! 
Nem szégyenített meg ???, könnyeink folyam patakjai 
Sírás és sok fájdalom múlt el arcunkon 
??? ??? 
Hirtelen jött ?? 
Fejünk koronáját elvette és tette ?? 
Hamar felszállt az égbe jámbor áldozatként 
Mesélte tetteid jóságát a magasban ülő 
Emléked örökre nevet virágzik az Éden kertben 
Legyen… 

  נ"פ 11.5
  איש תם וישר
  כל ימיו הלך

  דרך הישרב
  ה עזריאל "ה כ"ה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
Élete minden napján 
A becsületes utat járta 
Íme ő Azriel 
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  ל "ה איצק ז"ב
  שנפטר ונקבר 

  ? ז סיון"ביום כ
  ט לפק"תקע

  תנצבה

Icák – eml. – fia 
Aki elhunyt és eltemették 
Sziván ? 27. 
5579. a kis…(1819.06.20.) 
Legyen… 

  נ"פ 11.6
  איש תם וישר

  הלך בדרך הישר
  ? ה אייזיק"ה כ"ה

  ? ה יששכר "בן כ
  ל שנפטר ונקבר "ז

  פ"סיון תק' יום ג
  לפק

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
A becsületes utat járta 
Íme ő Ájzak 
Jiszaszchar – eml. – fia 
Aki elhunyt és eltemették 
Sziván 3. 5580. 
A kis…(1820.05.16.) 
Legyen… 

  נ"פ 11.7
  איש תם וישר
  אשר כל ימיו

  'הולך הדרך היש
  ה "ה פינחס בן כ"כ

  ל שנפטר "ישראל ז
  שבט ' ט? ונקבר ביום 

  לפק? ה"תקפ?? 
  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
Aki minden n apján 
A becsületes utat járta 
Pinhász, 
Jiszrael – eml. – fia, aki elhunyt 
És eltemették ??? Svát 9. 
5585. ?? a kis…(1825.01.28.) 
Legyen… 

  נ"פ 11.8
  איש תם וישר
  הלך הדרך ישר

  ה אהרן בן "ה כ"ה
  ל "ה פנחס ז"כ

  שנפטר ונקבר 
  ו סיון "כ' ביום ג
  א לפק"תקפ

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A jámbor és becsületes férfi 
A becsületes utat járta 
Íme ő Aharon 
Pinhász – eml. – fia 
Aki elhunyt és eltemették 
Kedden Sziván 26. 
5581. a kis…(1821.06.26.) 
Legyen… 

  נ"פ 12.1
  ' האשה חשובה מ

  אסתרל אשת הרר 
  טיין ?ל מ"שלומה ז

  ב "י' נפטרה ביום ד
  ד ל"שבט תקע
  תנצבה

Itt van elrejtve 
A fontos feleség 
Esztrel a., herr 
Slomo – eml. – lánya M??tein ?? 
Elhunyt szerdán 
Svát 12. 5574. a kis…(1814.02.02.) 
Legyen… 

  נ"פ 12.2
  אישה חשובה

  ציפריל ' מ' ח' א
  ה אברהם "בת כ

  סגל שנפטרת 
  ונקברת ביום 

  ב כסליו  "ק כ"ש
  לפק?? ו"תקע

  תנצבה

Itt van elrejtve 
A fontos feleség 
D. a. Cifrel a. 
Avraham 
Szegal lánya, aki elhunyt 
És eltemették 
Sz.sz napján Kiszlév 22. 
5576. ?? a kis…(1815.12.24.) 
Legyen… 

  נ"פ 12.3
  האשה חשובה

Itt van elrejtve 
A fontos feleség 
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  יטיל ' מ' ח' א
  ה אברהם "בת כ

  סגל שנפטרת 
  ונקברת ביום 

  ניסן ' ק כ"עש
  ו לפק"תקע
  נצבהת

D. a. Jitil a. 
Avraham 
Szegal lánya, aki elhunyt 
És eltemették 
Sz.sz.e. Niszán 20. 
5576. a kis…(1816.04.18.) 
Legyen… 

  נ"פ 12.4
  האשה הצנועה וחסודה

  ה זאב "ה כ"יודיה ב' מ
  הכהן שנפטרה ביום 

  לפק? עפהכש' ב
  תנצבה

Itt van elrejtve 
A szerény és kegyes feleség 
Judia a., Zeev 
Hakohen lánya, aki elhunyt 
???? ??? a kis… 
Legyen… 

  נ"פ 12.5
  האשה חשובה

  הענדיל ' מ' ח' א
  ה דוד "בת כ

  ל שניפטרת "ז
  וניקברת ביום 

  ג אייר "ק כ"עש
  לפק? ז"תקע

 תנצבה

Itt van elrejtve 
A fontos feleség 
D. a. Hendil a. 
David – eml. – lánya 
Aki elhunyt 
És eltemették 
Sz.sz.e. Ijár 23. 
5577. ? a kis…(1817.05.09.) 
Legyen… 

13.1 -------------  
14.1 Horváth Lászlóné 

1892-1970 I. 21.
 

14.2 Sz. Klein Jolán  
F. Mórné 
1896-1969 
תנצבה

 

  הילדה בילה  15.1
  ליב שווא ' בת ר

  שנים ' ת הנפטרה ב
  ?ג"ז תמוז תרל"ביום י
  תנצבה

A leány Bila 
Leib Sewa ?? r. lánya 
Elhunyt 5 évesen 
Tamuz 17. 5633. ? (1873.07.12.) 
Legyen… 

  נ"פ 15.2
  הילד 

  בנימין 
  ב מנחם אב "ש כ"נפטר ביום ע
  ז לפק"בשנת תרס

 שם אמו גאלדע
Itt nyugszik 
Elfer Jenőke,  
élt 7 hónapot. 
Meghalt 1907. aug. 1. 
Béke hamvaira!

Itt van elrejtve 
A gyermek 
Binjamin 
Elhunyt sz.e. Menahem Áv 22. 
5667. a kis…(1907.08.02.) 
Anyja neve Golda 

  אלון בכות 15.3
  ט"פ

  ?תרער' ?הילדים של היקר ר
  עלפער נפטרו בשלושים אחד 

  אייר נפטרה '? י' ביום ד

Szomorúfűz 
Itt vannak elrejtve 
A drága ???Elfer  r. gyermekei 
Elhunytak három együtt ?? 
Szerdán ? Ijár elhunyt 
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  הילדה שרה
  אייר נפטרה  ?כ' ביום א 

  הילדה רוזה 
  נפטרה ? "כ? ביום 

  הילדה גאלדה 
  לפק? "בשנת תר

  ושם אמם אסתר
 תנצבה

A lány Sára 
Vasárnap Ijár 2? ? elhunyt 
A lányt Roza 
??? 2??? Elhunyt 
A lány Golda 
56??? A kis… 
És anyjuk neve Eszter 
Legyen… 

 


