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________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

إن قصة بيع يوسيف من قبل إخوته ،غريبة ومدهشة
،صحيح حدث نوع من الغيرة والكراهية إلى يوسيف
،لكن إذا نظرنا إلى درجتهم الروحانية العالية لألخوة
الذين يمثلون الشيباطيم تبع شعب اسرائيل ،وكانوا
صديقيم وقدوشيم ،ومنهم نشأ الشعب اليهودي في العوالم
،وبعد كل هذه العظمة الدينية واألخالقية ،كيف تجرؤوا
ورموا أخيهم أوال" في الجب حتى يموت ،ثم أخرجوه
وباعوه عبدا" لجهة مجهولة وإلى جماعة مجهولين الهوية
وكيف سيكون مصيره ال أحد يعلم ؟ يجيب الزوهار على
هذا السؤال  :القصة من أولها إلى آخرها هي مقررة من
السماء ويجب أن تتم بالشكل الذي تمت فيه بالتمام
تعرف على اخوته قال
والكمال .حتى يوسيف ذاته عندما ّ
لهم :كل ماحدث هو من السماء ،وكل شيء لمصلحتنا
جميعا".أن نزول يوسيف إلى مصر أنقذ ياعاقوب وأوالده
وعائالتهم من المجاعة التي خلّت في البالد آنذاك .ومع
ذلك يبقى السؤال في مكانه  :لماذا اختار (ه) هذه الطريقة
؟ يجيب هاراب ملوبابيش زخرونو لبراخا كالتالي :إن
الخالص من عذاب مصر ،يجب أن يتم ويتحقق عن
طريق بيع يوسيف من قبل اخوته بالذات ،حيث عندما
رموه في الجب استطاعوا أن يسيطروا عليه ويتحكموا
في مصيره .وطالما تحمل يوسيف الكثير من العناء
والعذاب واالضطهاد من الساعة األولى حتى تم تعيينه
قائدا" وحاكما" على مصر ،بذلك مسح كل العذابات
المترتبة على بني اسرائيل وتحملها هو لوحده ،وبذلك
رفع العذاب عن الشعب اليهودي كله ،ألن دائما" كل
صدّيق في أي زمان يتواجد يتحمل عذاب شعبه ويخفف
عنهم المعاناة ،وهو يتعذب عوضا" عنهم ،و(ه) يكافئه في
المستقبل مكافأة عظيمة وكبيرة في دنيا األخرة .لذلك من
هنا نتعلم درسا" في حياتنا اليومية من قصة يوسيف
كالتالي :عندما أي شخص يهودي يتعرض لمضايقة أو
أي عذاب من رفيقه اليهودي أو حتى من غير يهودي

،هو مرسل من السماء وعليه أن يقبل هذا العذاب بصدر رحب
ويقول كل مايجري معي هو من السماء ولمصلحتي في
المستقبل ،والشخص الذي يزعجك سيدفع الثمن على عمله
معك ،ألن االنسان أعطاه (ه) حق اإلختيار إذا يزعج رفيقه أم
ال ولو هو قرار من السماء ،عليه أن ينتبه أن اليقع االختيار
عليه ليسبب االزعاج لآلخرين ،لذلك علينا أن نقبل كل عذاب
ومعاناة وال نكره رفيقنا على ذلك وعندما نؤمن بهذه المبادىء
هشيم يساعدنا ويخلصنا من هذا العذاب ويعطينا زخوت
ومكافأة عليه و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
معروف إن ياعاقوب علّم التوراة إلى ابنه يوسيف واستنتجوها
الحاخاميم من كلمة " زيقونيم" ألن كلمة زيقونيم تعني " :زيه
شي قاناه حوخما " أي تعلم التوراة .وأيضا" يوجد رمزا"
آخرا" وهو رؤوس كلمة " :زيقونيم " هي رؤوس كلمات
أسماء مصاحف المشنايوت وهي كالتالي  :حرف
:ز=زيراعيم .حرف قاف = قاداشيم .حرف النون
=نزيقين+ناشيم.حرف الميم =موعيد .أي خمسة مصاحف
المشناه يبقى المصحف السادس وهو طاهاروت لم يذكر لماذا
؟ يقول هاأدمور :ريئم زخرونو لبراخا :إن هذا المصحف
األخير وهو يحكي عن الطهاراه والقيدوشا يجب على االنسان
ذاته أن يتعلمه لوحده ويزيد في نفسه الطهارة والقيدوشا .
معلومات تاريخية مختصرة  :أيام خراب المقداش 68
ميالدية
بعد انتصار طيطوس على يروشاليم ،أراد والده القيصر
أسبسيانوس أن يمنع من يهود يروشاليم ،أن يستردوا قواهم
ويتجمعوا من جديد لمقاومة الرومان ،فأرسل قائدا" عسكريا"
اسمه "باسوس " ليحتل ثالث قالع محصنة لم يسيطر عليها
طيطوس وهي  :ماخور -هوراديون-ماصاده .توجه باسوس
بجيش كبير واتجه أوال" لقلعة هوراديون الذين كانوا سكانها
يعانون من فقر الجوع والعطش فاستسلموا من أول نداء لهم
باالستسالم ،حتى يبقوا على الحياة ،ثم اتجه باسوس إلى قلعة

ماخور التي كانت قلعة حصينة وقوية ،وهي مبنية على
رأس جبل عالي ومحاطة بأعماق ووديان كبيرة وواسعة
حواليها .وبدأ باسوس ببني سكة ترابية عالية تتجه إلى
أحد مداخل القلعة ،أما سكان القلعة كانوا يخرجون ليال"
ويقتلون الحراس والعمال الذين يشرفون على بناء هذه
السكة التي ترتفع يوما" بعد يوم بطبقات من التراب لتصل
إلى باب القلعة .وظهر شاب قوي وجريء ويدعى
ايلعازار ،وكان يخرج من القلعة ليال" ويقتل في جنود
الرومان ،وفي أحد الليالي وقع أسيرا" بيدهم وخطفوه من
المكان الترابي ،وأوقفوه عاريا" أمام القلعة ليشاهدوه
سكان القلعة .وبدؤوا يسلخون جلده بالعصي وقبضان
الحديد ،ثم جلبوا خازوق ليعلقوه عليه ،وعندما رؤوا
سكان القلعة هذا المشهد ،أرسلوا خبرا" إلى باسوس قائلين
 :نحن على استعداد تسليمك القلعة بدون مقاومة إذا
يتركهم يخرجون بسالم ويعيد لهم الشاب ايلعازار
حيا".فقبل باسوس هذا العرض ،ثم فتحوا له باب القلعة
الرئيسي وهرب السكان ليال" خوفا" على حياتهم من
الرومان ،لكن باسوس طاردهم ولحق بهم وجرت معارك
طاحنة بين الطرفين ،وأخيرا" انتصر الرومان وقتل في
ذلك اليوم ثالث آالف محارب من اليهود .
الطريق إلى الصحة والشفاء
كف الرجلين عند مريض السكر هو مكان خطر جدا"
،ألن من الرجل تبدأ المشاكل ،لذلك يجب االنتباه كثيرا"
.والسبب هو :ألن مرضى السكر ،عندهم أعصاب البعيدة
عن الدماغ مثل أعصاب الرجل ،تكون مضروبة وضعيفة
،لذلك إذا داسوا على أي شيء موجع أو موخز ال
يشعرون بأي وجع أو أي وخز ،وبالتالي معرضين
للجروح أو أي اصابة في كف الرجل ،لكن ال يشعرون
بأي ألم يحدث معهم ،وبالتالي ينفتح الجلد في كعب الرجل
ويسير عندهم نزيف بدون أن يشعروا بذلك ،وبالتالي
تتطور األمور عندهم من سيء إلى أسوأ.وتصبح
المعالجة آنذاك صعبة جدا" ويكون قد فات األوان عليهم
،لذلك عليهم فحص تحت أقدامهم يوميا" ربما يوجد
احمرار أو جرح أو ثقب ،أو قحط في الجلد وممنوع
عليهم السير حفاة بدون حذاء ،وتكون أقدامهم دائما"
نظيفة وتجفيفهم وتنشيفهم جيدا" بعد االستحمام ،وعليهم
أن يلبسوا جوارب من القطن ولينة وطرية على الرجل
،وال تكون الجوارب ضيقة حيث تحبس مجرى الدم في
الرجل ،وكذلك عليهم أن يلبسوا حذاء" مريحا" وبدون
مضايقة في لباسه .وعليهم االنتباه في قص أظافر أصابيع
الرجل ،وعليهم االستعانة باألخرين لقص لهم األظافر

.وأي اهمال في هذه األمور قد تؤدي حاس فشالوم باقتطاع
الرجل كليا" .كما عليهم بالمحافظة على أسنانهم وعلى اللثة
،ألن االهمال بهم يسبب ضعف في عمل القلب أو ضعف في
عمل الكلى .وأحيانا" سكتة دماغية وشلل بها ال سمح (ه) .ألن
اللثة مليئة باألوعية الدقيقة وعندما يحدث أي التهاب هناك
ينتقل فورا" إلى الدم .
هاريشون لصيون ربي يوم طوب الجّازي 1802-1727
يوجد حوش كبيرة مع بيوت داخلها في يروشاليم العتيقة كان
يملكها يسكنها يهودي مع عائلته ومرت األيام وهذا اليهودي
كثرت عليه الديون وشغله أصبح ضعيفا" مما اضطر أن يبيع
هذه الحوش وهذا البيت لرجل غير يهودي ،حتى يدفع ويسدد
ديونه للناس ،ومرت األيام ،وإذ بالحاخام هاميقوبال ربي
كيداليا حايّون زار هذه الحوش وأعجبته وقرر أن يشتريها من
صاحبها الجديد ليحولها إلى مدراش لتعليم التوراة ،فدفع له
ثمنها كما طلب ،وأصبح هذا المكان مدراش بيت إيل حتى
يومنا هذا .وهو مركز للحاخاميم هاميقوباليم .في القسم األعلى
استعمله ربي كيدالياه بيت سكن له ولعائلته ،وفي الطابق األول
جعله بيت مدراش وتخرج منه الكثير من الميقوباليم
والحاخاميم العظام .وكانت أصوات التوراة تتعالى فيها طوال
 24ساعة من اليوم ،حيث قسموا قراءة التوراة إلى ثالثة أقسام
وفي أوقات مختلفة القسم األول  :يبدأ منتصف الليل حتى
طلوع الفجر ،والقسم الثاني يبدأ من طلوع الفجر حتى ساعات
بعد الظهر والقسم الثالث بداية الليل حتى منتصف الليل ،وكل
فئة تخصصت منها بدراسة القباال والثانية قراءة المشنايوت
والثالثة  :دراسة الكيماراه والتوسافوت وشولحان عاروخ
وصوت التوراة ال ينقطع ليال" نهارا" حتى هذا اليوم .وقد
جرت حادثة في ذلك الزمن ،بأن ربي كيداليا اكتشف إن أحد
تالميذه شاطر جدا" في الكيماراه وعلم القبّااله ،وعينه مكانه
رئيسا" لليشيبا واسمه مشهور وهو هاراشاش أي ربي شالوم
شرعبي زخوته يحمينا أمين .
عيد الحانوكاه:
منذ  2200عام مضت كانت إسرائيل وسوريا مملكة واحدة
وكليهما تحت القيصر الروماني في روما .وكان حاكم هاتين
الدولتين إسرائيل وسوريا مركزه في دمشق ويدعى بطليموس
وعندما بطليموس استلم الحكم ابنه مكانه ويدعى سلوقس
الرابع وامتنع عن تسديد مستحقاته للقيصر الروماني،فأرسلت
روما جيشا" كبيرا" الى دمشق السقاط الحاكم المتمرد،لكنه
استسلم ووعدهم بإرسال لهم األموال المطلوبة لكنهم رفعوا له
هذه المستحقات أكثر مما كانت،فقبل بذلك،فقال الحاكم سلوقس
ماعندي طريقة للحصول على هذه المصاري إال من اليهود

األغنياء وفي تلك الفترة كان يوحانان هو الكوهين
الكادول في المقداش والقرار يتعلق بيده .فرفض طلب
الحاكم،فقرر الحاكم أن يأخذ أموال التبرعات تبع بيت
هامقداش كما يوجد في المقداش خزانة كبيرة يضع بها
الكوهين الكادول جميع أموال األيتام التي يتركوها لهم
آبائهم قبل وفاتهم وهؤالء األيتام يكونوا صغيري السن
وتظل هذه األموال محجوزة السمهم حتى يكبروا فيأتون
الى يوحانان ويستلموا أموالهم منه .فأرسل الحاكم سلوقس
من دمشق رسوال" ليدخل المقداش ويجمع جميع األموال
الموجودة هناك وجلبها الى دمشق .وعندما وصل هذا
الرسول الى باب المقداش،منعه يوحانان من الدخول
ودفعه بيديه حتى وقع على أرض المقداش،فقام فورا"
وهرب،وفي نفس اليوم مات الحاكم سلوقس واستلم مكانه
رئيس جيشه أنطيوخوس هاراشاع .وكان قاسيا" وظالما"
ودكتاتوريا" .وفرض على اليهود قيود قاسية وخاصة
بالدين ومنعهم من ثالث أمور رئيسية -1 :الميال،الطهور
 -2المحافظة على قدسية الشبات -3 .أن يلغوا تواريخهم
الشهرية على السنة القمرية وانما عليهم التقيد باألشهر
والسنة الشمسية .وطرد يوحانان كوهين كادول من
وظيفته وسلّم هذه الوظيفة الى أخو يوحانان .وهذا األخ
كان متعاونا" مع أنطيوخوس ونفذ له كل رغباته،وعلّم
ودرب الكوهانيم على تقاليد وعادات رجال الدين الذين
ّ
يخدمون األصنام،ولغى عادات المقداش السابقة التي
ورثوها من أجدادهم .وأخو يوحانان هذا تمرد على
أنطيوخوس وامتنع من أن يدفع له الضريبة المفروضة
على سكان إسرائيل،فعزله أنطيوخوس من وظيفته وعين
مكانه كوهين كادول جديد هو مانالو .الذي وعده بتسديد
له جميع المستحقات والضرائب المفروضة على اليهود.
وبعد ذلك توجه أنطيوخوس مع جيشه لفرض سيطرته
على مصر .ووصل الخبر الى إسرائيل بأن أنطيوخوس
مات في حربه مع مصر .فورا" تمرد الشعب اليهودي
على الكوهين الكادول الجديد مانالو،فورا" هرب هو
وأصحابه .وعندما عاد أنطيوخوس من معركته من مصر
سمع بهذه اإلشاعة الكاذبة وجن جنونه،وهاجم سكان
يروشاليم وقتل آالف اليهود ومنعهم من العبادة ودخول
المقداش وحرق آالف سفريه توراه وغيرها من
المصاحف .وفرض على ربي إيليعيزر أن يأكل لحم
خنزير حتى يتعلم منه بقية الشعب،وكان عمره آنذاك 90
عاما" ورفض،ثم قاله له :ضع القطعة فقط في فمك وال
تبلعها حتى يراك الناس،ثم ادخل الى الغرفة وارميها من

فمك .مع ذلك رفض،ثم قتله أمام الشعب في الساحة
العامة،وآالف اليهود ضحوا في حياتهم من أجل أن ال يخالفوا
الدين .ثم طافوا جنوده في البالد من مدينة الى مدينة ومن قرية
الى قرية حتى يقنعون الشعب بالكفر وعدم االيمان .وفي مدينة
موديعين أتوا الجنود وبنوا مذبح في الساحة العامة وطلبوا من
ماتاتياهو بن يوحانان كوهين كادول أن يقرب عليه
قرابين،لكنه رفض،ثم اقترب أحد اليهود وقال :أنا أقرب
القربان وعندنا الدين ممنوع تقديم أي قوربان خارج
المقداش،فورا" ماتاتياهو سحب السيف وقتل هذا
الرجل،وكانوا أوالد ماتاتياهو كلهم شباب وأقوياء وهاجموا
الجنود وقتلوهم جميعهم،وعندما سمع أنطيوخوس بهذه الحادثة
أرسل جيشا" كبيرا" برفقة الفيلة كسالح في المعركة،واختبأ
ماتاتياهو وأوالده في أحد الجبال،وكل فترة يخرجون من
مخابئهم ويقتلون بجنود العدو ثم يختبئون وس ّموا ابنه الكبير
يهودا ماكاّبي .إن كلمة ماكابي رؤوس كلمات :مي خاموخا
بإيليم أموناي .وبمساعدة (ه) نجحوا وانتصروا على أعدائهم
وطردوهم من البالد .ثم دخلوا الى المقداش ونظفوه من القتلى.
ووجدوا زجاجة زيت تكفي يوما" واحدا" وشعلوها وبأعجوبة
استمرت  8أيام حتى تحضير وتجهيز زيتا" جديدا" .والعدو
سرق المينوراه الذهبية واستعملوا الكوهانيم المينورا الفضية
الموجودة هناك و(ه) يعمل لنا عجائب كما عمل الى أجدادنا
أمين.
قصة
هاراب ابراهام يهوشواع رأى في منامه بأنه واقف أمام
محكمة السماء ليتحاسب على أعماله ،وهناك في صالة
المحكمة جمعوا جميع الزخويوت ودراسة التوراة التي درسها
ونفذها طوال حياته ،وفجأة دخل مآلخ شكله مرعب ومخيف
وقال إلى الحاخام  :ماهذه األكياس وهذه الربطات التي أراها
في هذا المكان ؟ أجاب الحاخام  :قالوا لي دراستي للتوراة
طوال حياتي وهم يلزموني أثناء محاكمتي التي انتظرها اآلن
بفارغ الصبر .فورا" المآلخ لم يعجبه كالم الحاخام ،واتجه
إلى مكان الربطات واألكياس ونظر إليها منظر المتشائم وغير
معجب أبدا" .ثم رفع صوته تجاه الحاخام منتقدا" وقائال"  :هل
هذه زخويوت صادقة ؟ هل هذه قراءة التوراة لشيم شامايم ؟
إني أرى في كل صفحة درستها لها غاية ومصلحة شخصية
إنك تعلمت التوراة حتى تتكبر على رفاقك !..وتعلمتها حتى
تحصل على شهادة من الحاخاميم تؤهلك لتتسلم منصب رئيس
يشيبا !...وهناك تناقشت مع رفاقك في بعض الدينيم والقوانين
الدينية وتغلبت عليهم حتى تشوف حالك وتتكبر عليهم .وهناك
امتحان اجتزته حتى تتعين حاخام باشي في المدينة وغيرها
من األمور التي لم تكن من أجل هشيم .

دينيم الحانوكا:
-1نبدأ شعل الحانوكا يوم األحد مساء" (ديسمبر .)22
 -2يوجد في (بيت يوسيف) صالة منحا يوم الجمعة
الساعة  2:00بعد الظهر من أجل الحانوكا -3 .على
النساء أن ال يقوموا بأي عمل في المنزل في أول نصف
ساعة من شعل الحانوكا طوال أيام العيد -4 .يجب وضع
الحانوكا ضمن  80سم أعلى من األرض .واألفضل
وضعها على الشباك المطل على الشارع حتى يراها
الناس .لكن اذا البيت أعلى من  10أمتار من أرض
الشارع،حينئذ يضع الحانوكا قرب الباب بالطرف الثاني
للميزوزا .ودائما" نبدأ الشعل (الشمعة الجديدة) ونحن
نتجه الى جهة اليمين لشعل الشمعات األخرى -5 .في
الكنيس نشعل الحانوكا بين منحا وعربيت ولو ماصار
الوقت،ويشعلها مع براخا ولد مالبس تفلين بعد .واذا ال
يوجد ولد يشعلها رجل عادي،ثم يشعل في بيته كالمعتاد
ألن المصفا هي في البيت وليس في مكان آخر .ونشعل
الحانوكا في الكنيس صباحا" بدون براخا -6 .الشمعة
األولى والجديدة في كل ليلة هي األساس تبع المصفا
والباقي نسميهم "هيدور" باإلضافة الى الشماش،األولى
يجب شعلها من قبل صاحب البيت و "الهيدور" يجوز
شعلها من قبل أوالد عمرهم حوالي سبع سنوات ومافوق
وليس أقل .أما شمعة الشماش يجوز شعلها حتى بواسطة
طفل صغير -7 .الوقت المفضل للشعل هو نصف ساعة
بعد المغرب ( )5:00ويستمر الوقت المفضل حتى وقت
طلوع النجوم ( )5:15واذا تأخر أكثر من ذلك يجوز
شعلها حتى طلوع الفجر .ومن يشعل في ساعة متأخرة
من الليل عليه ايقاظ اثنين من أفراد العائلة ليسمعوا
البراخا،واذا ال يوجد أحد يشعل الحانوكا بدون براخا بعد
منتصف الليل -8 .من يتأخر للوصول الى بيته يوكل
زوجته عوضه في شعل الحانوكا في الوقت المفضل
المذكور أعاله -9 .اذا بعد شعل الحانوكا انطفأت طلع
الزامه،ألنه هو شعلها وعمل المصفا،ومع ذلك األفضل
أن يعيد شعلها ثانية طبعا" بدون براخا -10 .أوال" يبارك
ثم يشعل وبعد انهاء الشعل يبدأ يقرأ "هانيروت هااللو"
الخ -10 .يوم الجمعة األفضل أن يصلي منحا قبل شعل
الحانوكا اذا أمكن له ذلك .ويشعل الحانوكا قبل نير
الشبات .وال نقرأ "باميه مدليقين" ليلة الشبات حانوكا.
 -11اذا نسي "في عال هانسيم" في العاميدا أو في برخات

همازون،اذا تذكر قبل أن يبارك البراخا التي تأتي بعدها ولم
يذكر اسم (ه) فورا" يصحح ويقرأ "في عال هانسيم" ويتابع
كالمعتاد .لكن اذا قال باروخ أتا هشيم،حينئذ يقرأ "في عال
هانسيم" في آخر العاميدا قبل عوسيه شالوم،وفي آخر
"هاراحمان" في برخات همازون.
ساهم في هذه النشرة
السيد ايلي حاقون وزوجته السيدة أمينة وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.الدكتور السيد فرج الكدع وزوجته السيدة
لينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد سولي عرمان
وزوجته السيدة فكتوريا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد يوسف سعاديا وزوجته وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.عائلة المرحوم ميرو ستون للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيدة ايفليين عنتابي وأوالدها للنجاح
والتوفيق مع العائلة أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة
بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة أمين***.السيد
موشي سعديا وعائلته للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة تونة
ليفي -شريم وزوجها السيد شحود -شاؤول وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح أخيها الحاخام همانواح ابراهام شريم بن
راحيل عليه السالم أمين ***.السيدة سيلي جاجاتي وأوالدها
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح
يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم ويدعونكم لحضور
الداروش على روحه يوم الخميس  19ديسمبر الساعة 7:00
مساء" في كنيس أحي عيزير وتزكوا لمصفوت
أمين***.عائلة ثروة وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدهم همانواح شمعة ثروة بن بديعة عليه السالم أمين *** .
السيد شارلي ّ
قطان وزوجته السيدة مركليت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح أبراهام بن سلمى عليه
السالم أمين***.السيدة بيرتا زردوك -كوهين وأوالدها االكارم
 :رافي -جوي-فيفيان-جولي وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدهم همانواح دانيال بن عيشة عليه السالم أمين
*** عائلة نقاب للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
جميل بن عائشة عليه السالم أمين *** .السيد شحود شقالو
وأوالده السادة عبدو -جوي-ريمون للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم تونة مزال بنت راحيل عليها
السالم أمين*** .عائلة خفيف وعائالتهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدتهم راحيل بنت زكية عليها السالم أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1300 $والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

WWW.BETHYOSEF.COM

