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  לעשות "קונצים"ר"א העיד שאינו מחפש הג

  " (כט, יח)וגו' הרוה ספות למען אלך לבי בשרירות כי לי יהיה "שלום

        
   

           


         
  




      
  




  



        

           
         





         

        








  

אף שהבן גדול והולך מעצמו  - רבינו יוסף חיים
  לבית הכנסת יש שכר להוריו שהרגילוהו לכך

  " (לא, יב)והטף והנשים האנשים העם את הקהל"
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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
 צביה בת סרח ע"ה

 סביחה אילנה בת רחל רשל ע"ה
 ליאון יהודה בן מרים בננו ז"ל 

 י מלמד"סעדיה בן יפת ז"ל ע

 רחל בת יוסף ובדרה שעירי ע"ה 
  מזל בת מלכה גמליאל ע"ה

  קואידנוב פאנר בת מזל וציון ע"ה



 

 

       
         
         


         


            


          


          





  

  על געשמאק בלימוד ונערים נושרים

  )לא, יטבפיהם" ( שימה ישראל בני את ולמדהוגו'  השירה את לכם "כתבו
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[òåáùä éîéî ÷ìçá ÷ø ãåîìì ìåëé êðä íà íâ óúúùäì ïúéð] 

 ♦דב בן צפורה אלול ז"ל ע"י בתו וחתנו ענת ור' משה אלול הי"ו 

 ♦י ה"ה כפיר יצחק הי"ו "אורה בת מלכה ע"ה ע

♦זקן הי"ומשה בן'י נכדו ר"שמעון בן מרים בן זקן ז"ל ע

י סלמי מרים ע"ה"אסתר בת מרים כהן ע
 עובדיה בן חסן יהודה ז"ל 

 בן רחל אוטמזגין ז"לעמרם

  מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה
 רומה אסתר בת סעידה ודוד ע"ה 

נעמן ז"לגדעון בן רחל

  אסתר בת אסתריה אניג'ר ע"ה ע"י ר' עמרם אניג'ר
 דניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"ל 
 מזל בת מרגלית ודוד צברי ע"ה








