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 שבט ה'תשע"ו151 גליון

העלון מוקדש לע"נ רחל בת מרים נעמן ע"ה ע"י בניה הרב צורי ור' אורי נעמן שליט"א

פרשת יתרו
""נמצאו בנות זריזות ובנים שפלים
( ג,"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" )יט
          

          
 
          
 
          

          
           

          



   

           
      
           
             

          

         


""אשת חיל" נוטריקון "חינכה ילדיה לתורה
( ג,"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" )יט
          


           

          
            
            

 
          
 
         

שלום בן סאלם ז"ל ע"י בן יוסף
סעידה בת סעיד קהא ע"ה
חנה בת סאלם ג'ראפי ע"ה

משה חשש שמצרים ישתעבדו באשתו בעבודת
פרך כנשות שבט לוי ולכן שילחה לבית אביה
( ב,"ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה" )יח
            
            
           
          
            

          
            


           

            

             
      
             
              

 
          


         
           
             

          

          
           

          
            
           
          

       

           
           



סעידה בת חביבה ע"ה ע"י מועלם
מרדכי בן חנה ויוסף חצרוני ז"ל
תרנג'ה פנינה בת לולוה אלוני ע"ה

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

             

            
           
            

  

 

            
           


         

            

  


           

           
        

           
          
      


תטפלו באביכם החולה במקום להחתימו על
...מסמכי הירושה
("כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" )שם
           
          
          
           
           
           

          
            
          
          
            

           
            
             
           
           
             

            
           
             



 
 


           
          
 
 
           

          


? משפחת "סגל" על שם הסגול או הסגולה
( ה,"והייתם לי סגולה מכל העמים" )יט
         
           
            
          
             
           


          



           
          

           



הנכד חתך את המעיל ושמר חצי ממנו כדי
לכסות את אביו לעת זקנתו
( יב,"כבד את אביך ואת אמך וגו'" )כ
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לע"נ רינה בת סעדיה צברי ע"ה ♦ אליהו בן זוהרה אטיאס ז"ל ע"י הטוול ♦ יהודית הילדה בת חווה ע"ה ע"י ביטון ♦ מורי יחיא בן שודיא ז"ל ע"י משפ' אברהם

יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע"י בריגה
רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
נהית בת פרי מוסאי ע"ה

מרים בת סעיד סאלם ע"ה ע"י שער
ורדה בת יוסף גמליאל ע"ה
ארנונה בת שלמה ע"ה

מזל בת שמעה בן דוד ע"ה
ישראל בן חנה מור יוסף ז"ל
מרים בת סעדיה ע"ה ע"י אהרוני

