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  "ותלמודו בידו"

       
       


          

          
         


   

        


  
          


          

    




  "עמל תורה" או אולי "עמל שיחה" ?








  

          




  מתנה לחיים







     


 


        


  שטייגען ושלחן עגול לא הולכים ביחד...
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בס"ד

  חג השבועות
 זתשע" סיון  217גליון   מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה ע"י ילדיה הי"ומרתלעילוי נשמת  העלון מוקדש

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 בת סרח ע"הצביה 

יוסף בן לאה בן דוד ז"ל
 ימימה בת דוד כוכבי ע"ה

 חתון נהיד בת אשראף פרנג'יאן ע"ה

 גדעון בן שושנה דרף ז"ל
 יחיא בן דוד דארף ז"ל

 שודיה בת יחיא סיאני ע"ה



 

 

  ♦ ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר
 זהבה בת מננה פנינה סובן ע"ה♦שמחה בת חנה אביסדיד ע"ה

  




  


     




  יום בכל זמר

        
       

       
 

          







   


 

       


  




  על הגמרא מסתער והכל מסתדר

        
         

          
         

          
          


        


        




          








         


  לעשות יכולמה ששיעור תורה 





          
   

           
           

  


           
       



      
  
  

         


  רה לכל התחושות והחששותפתרון התו

   


          
         


 

         










          



  בחג השבועותלרפואה הרב אלישיב  תסגול

      





       
         
          

     
         



את מ ת השבועלפרש וחידושים והשקפה חיזוקשיחות ן להאזין לע"י הרב ראובן גולן. ניתבס"ד העלון נכתב ונערך 
   .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' ב ואבעמדות ובאתר קול הלשון,  מחברה

  @gmail.comrg5740 -שלח הודעה למדי שבוע בדוא"ל לקבלת העלון 
           

 מרים בת ר' יעקב ליבי ז"ל 
 ושן ז"למסעוד בן עז'יזה ש

 חנינה בת עז'יזה שושן ע"ה

אליהו בן זוהרה דיין ז"ל
 יעקב בן עישה רביבו ז"ל ע"ה
יעקב בן סולטנה אלול ז"ל

 דוד בן אסתר כהן ז"ל 
 סלמי ז"ל  אברהם בן טאוס

 אברהם בן ליסה לאה פוגל ז"ל

 מזל בת מרגלית ודוד צברי ע"ה ♦ שלום בן מנחם סעיד ז"ל♦ז"לר' אברהם בן אסתר אניג'ר לע"נ


