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פרשַ ת תרומה+זכור
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מֵ אֵ ת :ה ַרב ַאהֲ רֹן פ ְר ִׂחי

מקאם :סיגא

עלוֹן ִׂמ ְספר 1055

הַ פְ טרה :ויאמר שמואל
 20בפברואר 2021

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 5:17ש ִׂקיעה ִׂ * 5:35שיר הַ ִׂש ִׂירים  5:15ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בת ִׂ * 8:15מנְחה שַ בת  * 5:00מוֹצאֵ י שַ בת  ,6:19וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 6:49
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 5:39שעה זְ מַ נִׂית  * 64:00עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 5:26נֵץ הַ חַ מה 6:43
ִׂמנְחה חוֹל  * 5:30עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם  * 4:54צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים 6:14
סוף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:38סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:42חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ ַליְלה 12:09
מחצית השקל עשרה גרם של כסף היום  11דולר
תענית אסתר :יום חמישי  25בפברואר מתחיל בשעה  5:18ומסתיים בשעה  ,6:05ולמחמירין 6:19
המעוניין להתקשר לרב .)646( 552-3412 :המעוניין לתרום לעלון זה ישלח לכתובת זו:
VAAD Tehilim Torah, C/O R.A. Farhi, 2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
הודעה :בכל שבוע ביום רביעי בשעה  10:30בבוקר ושידור חוזר ביום ששי בשעה  9:00בבוקר ,הרב
אהרן פרחי מדבר דברי תורה כרבע שעה על פרשת השבוע בעברית ותזכו למצוות .קול האמת 88:7

Baker Restaurant, 1381 Coney-Island (855) 522 - 2527
Instagram: Bakernewyork
הזמנות לארועים :בר מצוה  -אירוסין  -זוהר לברית מילה  -שבע ברכות
מגוון מאכלים סוריים
ּוק ִׂריַאת הַ תוֹרה _______________________
_______________________ נא ֹלא לְ עַ ּיֵן בֶּ עלוֹן זֶּ ה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

אומר המדרש :כיוון שקיבלו ישראל עול מלכות
שמים בשמחה ואמרו :כל אשר דיבר ה' נעשה
ונשמע ,מיד אמר ה' למשה שיאמר לישראל :שיעשו
לי מקדש ושכנתי בתוכם .יש לשאול מה הקשר בין
נעשה ונשמע ובין ועשו לי מקדש? כשאמרו נעשה
ונשמע ,הרי היה זה בדיבור ובקבלה בלבד ,ובדיבור
רבים המה המצטיינים ,אך כשהענין מגיע לביצוע
מעשי ,זה לא תואם את הדיבור כלל ועיקר .לכן
אחרי שקיבלו על עצמם לעשות ולשמוע ,אמר להם
ה' כי ברצונו להעמידם במבחן העשייה ,ולכן מיד
אמר להם" :ויקחו לי תרומה" .ולמה צוה אותם על
הנדבות אחרי פרשת משפטים? כי אחרי שבני
ישראל קיבלו על עצמם לקיים את התורה
ומצוותיה ,והיה זה לאחר שלמדו את כל הלכות
הממון הכשר והטהור ,איסור גניבה וגזילה ,איסור
ריבית ,או אז ורק אז אמר להם ה' ויקחו לי תרומה.
אחרי שהם כבר יודעים באיזה כסף מותר
להשתמש ,ועל אחת כמה וכמה לצרכי צדקה
וקדושה ,רק אז ביקש מהם ה' לתרומת המקדש.
כמו שכתוב בהנביא ישעיהו" :שמרו משפט ועשו
צדקה" .תחילה משפט ואחר כך צדקה .עוד יש
להקשות :למה לא נאמר :ועשו לי בית המקדש?

העיקר חסר מן הספר ,כי הפסוק לא כתב "בית"
אלא ועשו לי מקדש? עוד למה נאמר :ושכנתי
בתוכם ,צריך לומר ושכנתי בתוכו? אלא בא
ללמדנו :שרצה ה' קודם שיבנה בית המקדש,
שישרה את שכינתו בתוך כל אחד ואחד מבני
ישראל ,כי עצם השראת השכינה בבית המקדש
היתה תוצאה מהשראת השכינה על תוך בני ישראל,
כי מהם נמשכה הקדושה והשראת השכינה למשכן.
לכן לא נאמר בית המקדש אלא ועשו לי מקדש,
שיהיו מתקדשים ומטהרים אז אני שוכן בבית
המקדש ,ואם ישראל ח"ו חוטאים תסתלק השכינה
מהם ,ואחר כך תסתלק מבית המקדש ,וממילא
יחרב .כי אין חפץ ה' לשכון בארץ ,כי אם על ידי
השראת שכינתו בנשמות של ישראל .ואין העיקר
בבית של עצים ואבנים ,אלא לבותם של ישראל וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

" - 1מאת כל איש אשר ידבנו לבו" .המילה "איש"
נראת כמיותרת ,אפשר היה לכתוב" :מאת כל ידבנו
לבו" וכי מי יתרום? ודאי אלו אנשים .אלא אמר
רבי שמעון בן יוחאי :מאת כל איש  -ממי שנקרא
איש ,המתגבר על יצרו ,שכל המתגבר על יצרו נקרא

איש ,ומי שיצרו מושל בו  -אינו נקרא איש .כמו
הבהמה הולכת אחרי יצריה ,אבל האיש המושל
ביצרו ככתוב :וחזקת והיית לאיש.
" - 2ועשית את המנורה...מקשה תיעשה" ,ללמדנו
שמנורה נעשתה מאליה .יש לשאול :לשם מה איפה
הראה לו למשה על ההר ,והרי בין כך ובין כך משה
לא עושה כלום אלא מאליה? מכאן למדים סוד
גדול :הרי בוודאי אין בכח האדם לקיים כל מצוה
בתכליתה ובשלימותה ,ואדרבה ,לא נתבע מן
האדם ,אלא כפי שיעור יכולתו ,ואז בסייעתא
דשמיא משלימים את כל המעשה של המצוה
כתיקונה (שפת אמת).

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן 118
למנינם:

כששאל רבי עקיבא את האיש שאינו מן החיים,
והיה כל יום גזרו עליו לאסוף עצים בידו ושורפים
אותו בהם ,והתקנה לזה ,אם הבן שלו קורא קדיש
עליו ,אז ניצול מגהינם .אז רבי עקיבא שאל על
אשתו של המת ,הלך ומצאה מעוברת ,חכה לה עד
שילדה ,ומל את בנה ,ולימדו אותיות התורה
והפסוקים ,עד שלמד קריאת הקדיש ,וכן עשה,
ובאותו לילה בא המת בחלום אל רבי עקיבא והודה
לו על שהצילו מהצער .ואמרו ז"ל :עתיד ה' לדרוש
תורה בגן עדן לפני כל הצדיקים ,וכיוון שהוא
מסיים ,עומד זרובבל בן שאלתיאל ואומר קדיש
דרבנן ,ועונים אחריו ,וקולם הולך מסוף העולם עד
סופו ,וכל באי עולם עונים אמן .והיה רבי עקיבא כל
ימיו דואג לפרנסת החכמים ותלמידיהם .והלך
למרחקים ,והגיע למדי ודרש שם ואמר :אלו עשרת
השבטים שגלו למדי .וכשחלה רבו רבי אליעזר
נכנסו החכמים לבקרו ,והיה רבי אליעזר מצטער
מחוליו שהיה כבד מאוד .והתחיל רבי עקיבא
משחק .אמרו לו :למה משחק? לפי שכל ימיו של
רבינו מעשיו מוצלחים :שאין יינו מחמיץ ,ואין
פשתנו לוקה ,ואין שמנו מבאיש ,ואין דובשנו
מתקלקל .אמרתי שמא קיבל עולמו בעולם הזה,
ועכשיו שאני רואה אותו בצער ,ידעתי ששכרו
משתמר לו לעולם הבא ,לכן אני משחק ושמח.

הדרך לרפואה ולבריאות:

ויטמין "די" ( ,)Dידוע שהוא עוזר לצפיפות העצם
לצורך ספיגת הסידן אל תוך מערכת העיכול ,וגם
הוא לכל בשרו של אדם מרפא .מחקרים רפואיים
שנערכו לאחרונה מראים לנו ,שויטמין  Dנקלט אל
תוך רוב התאים שבגוף האדם ,ובכך הוא מונע
מחלות רבות ,משפר את תפקוד מערכות הגוף
ומחזק את המערכת החיסונית ואת התפקוד
הנוירולוגי .המקור העיקרי לויטמין  Dהוא חשיפה
לקרני השמש .בעבר היה מקובל שמספיקה חשיפה
של  4פעמים בשבוע למשך של עד  15דקות בין
השעות  10בבוקר ל 3 -אחר הצהריים .אלא שללא
שימת לב ,גם המעט הזה יכול להיות שיחסר.
לאחרונה נתגלה כי אצל חלק גדול מהאוכלוסיה כי
קיים חסר בויטמין  ,Dוזאת למרות שהשמש זורחת

בכל העולם .ישנן כמה סיבות לכך :צורת החיים
נשתנתה ,פעם האנשים היו גרים בבתים חד
קומתיים עם חצרות .לאחר מכן התחילו לבנות
לגובה אך כל דירה כללה מרפסת ,כך שהיתה
חשיפה לשמש .אך כיום ,הדירות הן ללא מרפסות,
החלונות מוגפים בתריסים בעלי רפפות ,ועקב
סמיכות הבניינים ,אין לקרני השמש אפשרות
לחדור פנימה .בנוסף ,פעם היה נדרש לכל מקום
חלון חיצוני בכדי לקבל אור ואויר .כיום ,רוב
המקומות מקבלים אויר ממערכות מיזוג האויר,
ותאורת החשמל משמשת כתחליף לאור השמש.

דברי מוסר" :חוסר"

אין אדם שאין בו חוסר במידות ובדעות ,וכל אדם
כוזב ,כשם שאי אפשר לבר בלא תבן ,ואין עשן בלי
אש ,כך אין אדם שאינו טועה ,ואין שלם בעולם ,רק
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט ,ולכן אין,
להאשים שום אדם שחסר בו דבר ,שהרי אדם הוא
כמוהו ויש בו חסרונות ,אלא ,שכל הנגעים אדם
רואה ,חוץ מנגעי עצמו .ואין אדם רואה חובה
לעצמו ,ואפשר שהחוסר שלו עודף על של חברו סוף
סוף לפי שהוא אדם ,וחיובה רמיא לכל אדם
להתבונן להבין ולהשכיל מה חסר בו ,ואם אינו
מבין לבדו ,ישמע לעצה ,וילך לחכמים ויחכם .או
יבקש לו את חסרונו ,כמנהג איזה בורים ,ולא יבקש
להחזיק את שלו במשאות שוא ומדוחים ,כי אין זו
דרך טובה ,אלא יהא אדם ירא שמים ומודה על
האמת אפילו אם אינו נכנס למוחו ,ודרכו ישרה
בעיניו ,יקבל את האמת ממי שגדול ממנו בחכמה
ובמנין ,ויבטל דעתו מפני דעתם ,וישנה דרכיו
והליכותו ומעשיו מיום ליום עד שיקנה שלמות ,עד
אשר יוכל לומר :מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם
יצחק ויעקב אמן ,ויתפלל על זה כמו שאירע פעם:
יהודי תושב בגדד ,בא אל רבי יוסף חיים (הבן איש
חי) ראש הגולה בבל ,והתאונן על שכנו שלדבריו
הוא אדם רע ומזלזל במצוות .היהודי טען :שמצבו
קשה ועליו למכור את הבית ולעבור למקום אחר,
רחוק מאותו אדם ,כמאמר המשנה" :הרחק משכן
רע" אמר לו הרב :יש לקרוא אחרת את דברי
המשנה" :הרחק משכנך הרע לה'" ,עליך להרחיק
את הרע מהשכן ולהשפיע עליו שיתקן את דרכיו,
תנסה לפעול בחכמה ובתחבולות ולהתפלל ולה'
שיעורר את ליבו של השכן לחזור בתשובה ,ואז
תרחיק את הרע ",הרע "מהשכן ולא תרחיק את
השכן ,ונמצא שאינך מתחבר לרשע .ועשה כדברי
הרב והצליח.

פטירת משה רבינו בשבעה באדר:

חייב כל אדם לזכור פטירת משה רבינו ע"ה והשנה
יחול ב 18 -בפברואר ,יום חמישי בלילה ,כלומר ליל
יום הששי ,ומתחילין קריאה בת שעתיים בבית
הכנסת ביום חמישי בשעה  6:00בערב ,לאחר
תפילת מנחה וערבית ,ומסיימים בשעה  8:00בערב.
בבקשה להשתתף בקריאה זו .וחייב לזכור פטירתו
שנאמר" :זכרו תורת משה עבדי" .משה רבינו חי

מאה ועשרים שנה ויום פטירתו כיום הוולדו .יושב
ה' וממלא את שנותיהם של הצדיקים מיום ליום
ומחודש לחודש ,שנאמר" :את מספר ימיך אמלא"
ובו ביום פסק המן לרדת מן השמים ,ושבעה באדר
נופל תמיד בשבוע שקוראים פרשת "תצוה" והיא
מהפרשיות בתורה שאחרי לידת משה שלא נזכר בו
שמו .ובו ביום נסתמו ממנו שערי תורה ,ואמר רב
יהודה אמר שמואל :שלושת אלפים הלכות נשתכחו
בימי אבלו של משה .יש אומרים משה לא מת ,כתוב
כאן ",וימת שם" וכתוב שמה" :ויהי שם עם ה'" מה
שמה עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש ,משה
רבינו נותר גנוז בכל אחד ואחד מישראל באופן שלא
יודעים את קבורתו .פירוש :שלא יודעים היכן הוא
קבור וגנוז ,כי באמת הוא גנוז בדעת תורתו של כל
אחד ואחד מישראל .לכן לא נקבע מקום לגניזה
משום שנותר חי ,והוא עומד ורועה צאנו צאן
ישראל .ולפיכך קורין אותו "הרועה הנאמן" .ואמרו
חז"ל :שהמן הרשע ידע שמשה מת בשבעה באדר,
אבל לא ידע שבשבעה באדר נולד .רוצה לומר:
שתיכף ומיד כשמת הוא נולד ,וכל נפש אחד ממנו
יש בנו מבחינת משה ,על כן חייבים כולנו לעשות
למוד על נשמתו ,וזכותו יגן עלינו אמן.

הראשון לציון :רבי יהודה נבון 1770-1845

פעם הגיע אל ביתו של רבי יהודה ,הרב שמריה
לוריא ,שהיה חכם גדול ובעל עושר רב .בשנת 1834
החליט לעלות לארץ ישראל עם משפחתו ולהתישב
בה ,ובעקבות המצב הכלכלי הקשה בארץ ,הפסיד
רבי שמריה את רוב רכושו ,וכאשר הגיע עד פת לחם
החליט לחזור לארץ מוצאו באירופה .לפני נסיעתו
בא להפרד מן הראשון לציון רבי יהודה נבון .כאשר
שמע רבי יהודה את הסיבה לשיבתו המאולצת של
רבי שמריה ,העלה חיוך דק על שפתיו ואמר" :רואה
אני כי מעלתו הוא מן הצדיקים ,אשר ממונם חביב
עליהם מגופם .אנשים רבים דואגים לקבורת גופם
בארץ ישראל ,אך מעלתו הביא לקבורה בארץ
ישראל  -את ממונו .היה לו לרבי יהודה חכם חבר
ושמו רבי אברהם בכור ,ובכל פעולותיו הצבוריות
עמד לצדו ועזר לרבי יהודה .ופעם ,כאשר סיים את
תפילת שחרית כוותיקין ,עבר בדרכו לביתו ליד
חומת העיר ולפתע נתקל בקבוצת חיילים העומדת
לתלות צעיר גוי .לבו הרחום נכמר בקרבו ,הוא נגש
אל החיילים ושאל אותם :מה חטא אדם זה כי נגזר
עליו עונש כה אכזרי? "מורד הוא" קרא אחד
החיילים .רבי אברהם ,אשר היו לו מהלכים
בשלטון ,הורה לחיילים להמתין בביצוע העונש ,עד
אשר ידבר עם המושל.

סיפור:

כשראה שואב המים כי הנואם החדש מאריך
בדבריו ,והוא רעב מאוד ,קם בשקט ,וניגש לכיור
לבצע נטילת ידיים ,עוד הוא מתחיל ליטול ידיו,
והנה הוא ניתר ממקומו ברעדה לקול של בעל הבית
שאמר לו :אתה לא מתבייש ליטול ידיך לפני גדולי
החכמים? מיד ראשו של ראובן הסתחרר עליו ,ולבו
החל להלום בקצב מואץ .הוא יצא וחמק מן הבית

והוא רעב .לרגע השתררה דממה באולם ,הכל
הקשיבו לקולות הגערה של בעל הבית ,אך כאשר
עברו דקות מספר ,חזרה ההמולה לשלוט באולם,
והמסיבה המשיכה להתנהל כרגיל .לעת ערב,
כשהכל כבר היה נקי ומצוחצח לאחר שהמשרתים
עמלו להחזיר את הסדר על כנו ,וכבר לא היה ניכר
כי היתה מסיבה ,ישב הגביר בחדרו ולמד את
שיעורו הלילי בגמרא .עוד הוא מעיין ומעמיק
בסוגיה קשה ,ולפתע הוא שומע קול מן החוץ
הקורא לו בשמו .הוא יצא מן הבית ותר אחר
הקורא לו ,אך באותו רגע נעשתה ראייתו מעורפלת,
חושיו כאילו שותקו ,והוא הרגיש ברוח סערה
שהשתוללה והקיפה את סביבתו .הוא נישא מבלי
שידע לאן .לאחר רגעים מספר ,פקח את עיניו ,והוא
מצא את עצמו באמצע מדבר שומם וחשוך לבדו.

דינים:

 - 1שיעור זכר מחצית השקל הוא עשרה גרם כסף
טהור שעולה עכשיו ( )11דולרים .וגם הנשים
חייבות וגם הילדים וגם לעוברים שבמעי אמם .ואם
אין ידו משגת לתת בעד כולם לכל אחד ()11
דולרים ,יתן בעד כל זכר מבן י"ג שנה ומעלה
הסכום ( )11דולרים ,ויתן בעד כל אחד מבני ביתו
סכום מועט או מטבע אחד כפי יכולתו .ואינו רשאי
לתת "מחצית השקל" ממעשר כספים שנוהג בו.
 - 2תענית אסתר תחול ביום חמישי ה 25 -בפברואר,
מתחילה מעלות השחר  5:18בבוקר ,לפי שהשעה
הזמנית באותו יום היא  65דקות .שעה וחומש
זמניות קודם הנץ הוא זמן עלות השחר לפי דעת בן
איש חי ולפי דעת מרן עובדיה יוסף ז"ל ,ומסתיימת
בשעה  6:05בערב ,ולמחמירין .6:19
 - 3קריאת המגילה בבית יוסף ,ליל פורים6:15 :
בערב אחרי תפילת מנחה ובאמצע ערבית .ובבוקר
פורים ,בשעה  6:40ולנשים בשעה  11:45בבוקר.
בבקשה של יאחרו הנשים.
 - 4ביום הפורים אוכלים את סעודת ערב שבת לפני
חצות ,לפני  ,12:00מפני כבוד השבת אז יוכל לאכול
סעודת ליל שבת לתיאבון.
 - 5מעוברות  -מניקות  -מפילות  -יולדות תוך כ"ד
חודשים חולה שאין בו סכנה  -זקן תשוש כוח  -חתן
וכלה שלושה בעלי ברית ביום המילה (הסנדק -
המוהל ואבי הבן( )אחרי המילה ולא קודם) .זכרים
פחות מי"ג  -בנות פחות מי"ב .כולם פטורים
מלהתענות.
 - 6מי שלא קרא את המגילה בליל י"ד מחמת אונס
או חולי או סיבה אחרת ,אינו יכול להשלים ביום
פורים על ידי שיקראנה פעמיים ,שאין תשלומין
לקריאת הלילה.
 - 7כשמברך" ,שהחיינו" בליל פורים על מקרא
מגילה ,יכוון לפטור גם מצות משלוח מנות ומצוה
מתנות לאביונים ומצות סעודת פורים מברכת
"שהחיינו".
 - 8אחר קריאת המגילה גוללים אותה ,ואחר כך
מברכים" ,הא-ל הרב את ריבנו וכו" .ובסיום
הברכה חותם :ברוך אתה ה' הנפרע לעמו ישראל

וכו' ולא יאמר" :הא-ל הנפרע וכו'".
 - 9אין מברכים ברכה אחרונה אחר קריאת המגילה
אלא בעשרה אנשים או עשר נשים.
 - 10מי ששכח ולא בירך "שהחיינו" בליל פורים,
יברך ביום לפני קריאת המגילה.
 - 11מי שיש בידו חומש או מגילה אינה כשרה
אסור לו לברך או לקרוא בהם אלא שותק ושומע
משליח צבור .ולא יענה ברוך הוא וברוך שמו אחר
ברכת השליח ציבור.
 - 12אסור לאכול קודם מקרא המגילה בין ביום בין
בלילה ,וגם הנשים אסורות ,אבל עוגיות ופירות
בשר ודגים מותר ,אבל פת אסור.
 - 13כשקורא המגילה ,אינו גולל הדף שקרא ,אלא
מניחו פתוח עד סיום כל הקריאה.
 - 14אסור לדבר בשעת הקריאה או להתנמנם גם כן
אסור .ואם שמע ברכה מחברו או קדיש וקדושה
מפסיק ועונה אם היה בידו מגילה כשרה ואינו
מפסיד תיבות ,אבל אם היה שומע מהחזן לא יענה
מפני שמפסיד תיבות קריאת המגילה.
 - 15מי ששכח לומר "ועל הנסים" בין בעמידה ובין
בברכת המזון אחרי שחתם ברוך אתה ה' אינו חוזר.
ויכול לקוראה בסיום "אלקי נצור" וב"הרחמן"
בברכת המזון.
 - 16נוהגים ללבוש בגדי יום טוב בפורים.
 - 17אסור להסתפר או לגזוז צפורניו ביום פורים.
 - 18יזהר לקיים "משלוח מנות" ו"מתנות
לאביונים" קודם "סעודת פורים".
 - 19האבל על שאר קרוביו בתוך שלושים ,ועל הוריו
בתוך י"ב חודש מותר לשלוח לו "משלוח מנות",
אבל הוא לא ישלח לאחרים "משלוח מנות" .ויש
סוברים שיכול גם הוא לשלוח משלוח אחד.

ע"ה אמן***.הגברת צופי מגרבי ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח מרדכי בן ג'מיליה
ע"ה אמן***.האחים המבורכים יוסף-אלי-פרדוסה
למשפחת ג'נני לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ המנוח חכם שלמה ג'נני בן נזהה
ולע"נ המנוח הסבא חכם יעקב ג'נני ולע"נ ג'ק חיים
בן שרה ולע"נ הבחורה אסטיללה חסבאני בת
כחילה ע"ה אמן***.האחים המבורכים האדונים
סולי-הלל בווביה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אמם רחל בת שפיקה ע"ה
אמן ***.האחים המבורכים :דיבו  -מרדכי  -סמי -
טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת כפיץ לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם אולגא בת זקייה
ע"ה אמן***.האדון יוסף אלגדע ואשתו הגברת ויקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו רחל בת לטיפה
ע"ה אמן***.משפחת דנאה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח יוסף בן שמחה ע"ה אמן***.העסקן
ציבורי האדון שלמה כהן ואשתו הגברת גילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה יפה
בת שמחה ע"ה אמן***.האחים המבורכים :פרג' -
דוד  -קלוד  -אדמון  -ג'אניה  -רינה  -אסתר  -גילה
 פימה  -איוון למשפחת נחום לברכה ולהצלחה עםכל משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם איילה גזאלה
בת רימה ע"ה אמן***.האדון ויקטור מאלח ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח יהודה אסלאן  -בן גמיליה ע"ה***.האחים
המבורכים :סולי  -הלל -ארליט  -צופיה למשפחת
בווביה ולע"נ אביהם המנוח יצחק-זקי בן שמחה
ואמם רחל שילה בת שפיקה ע"ה אמן***.משפחת
ג'נני לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
המנוח ג'ק יעקב חיים בן שרה ע"ה אמן.

האדון יוסף ישי ואשתו הגברת סוזיט ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים לנכדם האדון סולי דוד
בווביה ואשתו הגברת ג'ואל מזל טוב לבנם החתן
בר מצוה האברך "דוד" ומברוק אמן***.משפחת
סקאל לברכה ולהצלחה ומזמינים הקהל להדרוש
יום ראשון 21 ,בפברואר בשעה  5:30בערב בבית
הכנסת שבת אחים לע"נ אביהם המנוח רחמים בן
זהייה ע"ה אמן ותזכו למצות***.האחים
המבורכים האדונים הנרי ומוריס עבאדי לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם
צלחה בת לאה ע"ה אמן***.האחים המבורכים
האדונים משה ואהרן חסבאני לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח נסים בן
חסניה ולע"נ אדונתם אמם רחל בת פרידה ואחיהם
אברהם בן רחל ואחותם הבחורה אסתר בת רחל

**********

התורמים לעלון זה:

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $950
ותזכו למצוות אמן.
ההוצאות הסתכמו לסך של $1,300
ותזכו למצוות אמן
מספר המבקרים באתר הגיע ל33,900 -
ותזכו למצוות אמן.

**********

www.bethyosef.com

גלאט בשר  -ירקות  -ומכולת
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