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براشاة بيهار
يقول (ه) في البراشا  :كي كيريم في توشابيم أتّيم ع ّمادي "
أي يقول لنا هشيم أنتم غرباء ومواطنين تعيشون معي .مامعنى
هذا الكالم ؟ إن إحدى االعتقادات الراسخة في عبادة هشيم
هي ان االنسان عليه أن يعتبر وجوده في هذه الدنيا طوال
حياته إنه وقتي وعابر سبيل ،لكن أين يبقى مصيره األبدي
وعلى طول ؟ هو البقاء المستمر في عوالم القادم عوالم هبّا
.لذلك قال لنا هشيم في هذا الباسوق  :أنتم غرباء وفي نفس
الوقت أنتم مواطنين ثابتين ،األولى في هذه الدنيا والثانية في
دنيا اآلخرة .إذن الحياة في هذه الدنيا هو الطريق والدهليز
للعبور للعالم الثاني بعد العمر الطويل ،لكن في هذا الممر علينا
واجبات أن نعملها لتؤهلنا دخول العالم القادم ،لذلك نرى
االنسان أعماله تعتمد على مساعدة اآلخرين والتبرع
بالصداقوت والمشاريع الخيرية الصادقة .ويتصرف مع الناس
بالمحبة واالحترام ولسان الحلو واألخالق الكريمة وعدم بهدلة
واحتقار اآلخرين وعدم التكبر عليهم مهما علت درجته في
هذه الدنيا .ويتجه إلى هشيم بالصالة والدعاء وتنفيذ وصايا
التوراة كل وصية بوقتها .ويؤمن بأن كل مايحدث معه في هذه
الدنيا ليست صدفة وانما قرار وأمر من السماء وكل مايحدث
هو خير له إن كان يعجبه وينسر منه أو يزعجه ويتضايق منه
ويؤمن كل هذا االزعاج والمضايقة لصالحه ولمنفعته في هذه
الدنيا ودنيا اآلخرة من يؤمن بكل هذه المبادىء التي ذكرناها
،سيعيش سعيدا" مرتاح الضمير الينظر لآلخرين وال يحسدهم
وال يغار منهم ألنه ماعنده مثلهم ،هذا ليس شغله وال
اختصاصه ،هذا كله من هشيم يعطي من يريد ويحرم من يريد
في احدى المرات التقى ربي باروقاه مع الياهو هنابي في أحد
األسواق وسأله من سيدخل الجنة من هؤالء الموجودين في
هذا السوق ؟ أشار له على رجلين ثم اختفى الياهو هانابي
ذهب الحاخام واستفسر عن تصرف هذين الرجلين في هذه
الحياة ؟ أجابوه  :هم مقتنعان بنصيبهم وال ينظرون إلى
اآلخرين ،وهم سعداء بما كتب هشيم لهم وبما أعطاهم ورزقهم
من هنا نتعلم الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه في هذه

الدنيا ،وال نبتعد عنه ومهما كانت الظروف صعبة وهذا
الطريق هو الذي سيوصلنا إلى شاطىء األمان ويدخلنا الجنة
في دنيا اآلخرة أمين.
براشاة بحوقوتاي
بدأت البراشا بهذه الكلمات " :إم بحوقوتاي تيليخوا" أي إذا
تدرسون التوراة وتمشوا فلكم حينئذ أجر عظيم .هنا نسأل
مامعنى "تيليخوا" أي تمشوا ماهو دور المشي في دراسة
التوراة يستطيع أن يقول إذا تدرسوا أو تقرؤوا التوراة إذن
مامعنى المشي هنا ؟ إن كلمة المشي وجدناها في عدة أمكنة
في التوراة كما نقرأ في قريات شيماع  :وبليختيخا بادّيريخ أي
اقرأ التوراة وأنت سائر في الطريق .كما قال دافيد هاميليخ في
التهليم  :فاايتهاليخا بارحاباه أي عندما أمشي في الشارع اقرا
التوراة .ونظريات التوراة نسميها  :هاالخاه أي المشي .كما
قال الباسوق .هاهوليخيم بدارخيه هشيم أي يمشون .مالهدف
من تسمية قراءة التوراة بعملية المشي ؟ إن المشي في التوراة
تعبره التوراة بكلمتين إما :هوليخ أو عوبير .وماالفرق بينهما
؟ نتعلم من هذه القصة الصغيرة  :في احدى المرات كان ربي
حانينا بن دوسا يسير في الطريق ونزل عليه مطرا" غزيرا"
وصلّى إلى هشيم وطلب منه توقيف المطر حتى يصل إلى
بيته .وفعال" استجاب هشيم صالته ووقف المطر حتى وصل
بيته .وسأل ربي يوسيف في الكيماراه  :إن الكوهين الكادول
يوم هاكيبوريم عندما يدخل إلى الهيخال المقدس يصلي هذا
الكالم  :ياخالق الدنيا عندما يصلي لك انسان عابر سبيل بأن
توقف المطر الذي ينزل عليه التستجيب له ألن بقية الناس
يحتاجون إلى المطر .وهم أهم من هذا الشخص ،فكيف هنا
استجاب هشيم إلى صالة ربي حانينا وأوقف المطر ؟ إذا أردنا
أن ندقق في كالم صالة الكوهين الكادول بالحرف الواحد حيث
قال هذه الجملة في الطريق التقبل صالة عابر سبيل أي
عوبريه دراخيم .ومن هنا يظهر الفرق بين هوليخ وبين عوبير
؟ ربي حانينا كان هوليخ وفي أثناء الطريق يقرأ التوراة في
فمه .لذلك استجاب هشيم لصالته .لكن الكوهين الكادول تحدث
عن عوبريه دراخيم أي عابر سبيل ،الذي يمشي وهدفه فقط

الوصول إلى مكانه فقط لكن فمه اليقرأ التوراة ،هذا طلب
الكوهين كادول بأن هشسيم اليستجيب صالته في الطريق إذا
نزل المطر عليه .لذلك بدأت البراشا  :إم بحوقوتاي تيليخوا
أي اقرؤوا وادرسوا التوراة حتى أثناء الطريق ،لذلك على كل
منا في الطريق يذكر أو يردد أي باسوق أو مقطع من المشناه
أو التهليم يعرفه من رأسه أي يسمع سيدي في السيارة كالم
التوراة فهذا العمل يعتبر عظيم عند هشيم وهو طلبه كما قال
دافيد هاميليخ  :عندما أسير في الشارع أقرأ شي من التوراة
لذلك سميت التوراة تبعنا  :هاالخاه أي المشي و (ه) يحفظنا
أمين .
تعليقات على ماسيخيت آبوت
ّ
قالت المشناه  :من يقول  :شلّي شيالخ في شيالخ شلي هذا
أمي وعام هاأريس .أي من يقول الذي أملكه هو لك والذي
تملكه هو لي هذا جدبة وغشيم .والتفسير كما يلي  :هناك شيئان
في الدنيا الواحدة بيد هشيم والثانية بيد االنسان ذاته أي هو
الذي يقرر عملها .األولى  :الرزق والصحة والسعادة هي بيد
هشيم .أما الثانية وهي مخافة هشيم يرئات شامايم هي في يد
االنسان يريد أن يصبح صالح ومتدين ويريد أن يكون شرير
وق ليل دين .واآلن هذا هو تفسير المشناه  :من يقول إلى (ه)
ملكي وهو مخافة هشيم هي عندك وأعطيني اياها وهذا غلط
وكذب .والثانية وهي المال والرزق هي بشطارتي وذكائي ولم
يحتاج إلى (ه) بمعنى آخر .من يقلب هذه النظريات هو غشيم
وجدبة .
معلومات تاريخية مختصرة  16عام بعد خراب المقداش
عام  84ميالدية
كانوا الحاخاميم دائما" يسافرون إلى روما للقاء القيصر
والطلب منه تخفيف الضغط والقرارات القاسية على اليهود
.وفي احدى المرات ذهب ربي إيلعييزر وربي يهوشواع
ورابان كمليئيل إلى روما وهناك في العاصمة شاهدوا بيتا"
على بابه ميزوزا قالوا  :هنا يسكن يهود لندخل ونزورهم ،دقوا
الباب وفتح لهم صاحب البيت ورحب بهم وقدم لهم الطعام
وقبل مغادرتهم قال لهم  :باركوني بأن يرزقني (ه) ولد ألن
ماعنده .باركوه وحبلت مرته وجابت صبي وكبر هذا الولد
وأصبح أحد التنائيم العظماء وهو ربي يهودا بن بيتيرا .وقالوا
الحاخاميم الذين باركوه لوجئنا إلى روما فقط من أجل يطلع
حاخام كبير مثل ربي يهودا بن بيتيرا يكفينا هذا الزخوت
العظيم .ومرة أخرى ذهب ربي يهوشواع بن حانانيا إلى روما
،قالوا له  :يوجد ولد يهودي صغير في السجن إذا تدفع
مصاري نطلق سراحه ،فعال" جمع مصاري من هنا وهناك
وأخرجه من السجن وأرسله إلى اسرائيل ليتعلم توراة وصار
حاخام عظيم وهو ربي اشماعيل بن إليشاع حفيده للكوهين
كادول ربي اشماعيل بن إيليشاع الذي قتلوه الرومان .

الطريق إلى الصحة والشفاء
على االنسان يحاول قدر االمكان أن يكون فمه مغلقا" من أجل
صحته ألن معروف إن اللعاب الذي بفرزه جدار الفم هو
صحي جدا" وجزء من الحياة ،ألنه أوال" يحمي الفم والجسم
من البكتريا المضرة .لذلك إذا انسان عنده جرح في مكان
مافي جسمه وما عنده مادة مطهرة يستطيع أن يضع اللعاب
على الجرح ويقتل الجراثيم .واللعاب يحافظ على صحة اللسان
واألسنان واللثة .وهو الذي الذي يدخل اللقمة إلى المعدة
.ويحتوي على الكالسيوم والفسفور ،ويزيل األحماض من الفم
،وكلما بقي الفم مغلقا" بعيدا عن الهواء  ،يفرز لعابا" أكثر
،لكن الفم المفتوح ،يجف به اللعاب ويقل ونخسر فوائده الكثيرة
.وكذلك من يغلق فمه يضطر أن يتنفس من أنفه وهو مفيد
جدا" ألن عن طريق األنف ينظف الهواء من الشوائب والغبار
ويدفىء الهواء حتى وصوله اللرئتين ،أما عن طريق الفم ال
ينظف الهواء من الغبار والشوائب كما يصل إلى ارئتين باردا"
أيام البرد ويضر الرئتين .والتنفس عن طريق الفم يسبب
جفاف اللعاب وهذا أيضا" ضررا" وخسارة .لكن أحيانا"
يضطر االنسان للتنفس من فمه بسبب الزكام في أنفه لذلك
عليه أن اليترك حاله وعليه معالجة الزكام ليعود ويتنفس من
أنفه بصورة طبيعية .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب الجازي 1802-1727
كان عند الحاخام صبي مدلل اسمه ياعقوب وثالث بنات
.وكان ياعاقوب ذكي جدا" وتقدم في التوراة وعلق عليه والده
األمل بأن سيصبح عظيم في التوراة ،في أحد األيام أتى وفد
من الطائفة في حبرون وطلبوا من الحاخام يوم طوب أن يعين
لهم حاخاما" لليشيبا وليشرف على توزيع المصاري هناك
.فقال لهم  :خذوا ابني ياعاقوب ولو أنه لسع شاب مع ذلك
امكانياته واسعة وجيدة .وهكذا تعين ربي ياعاقوب رئيسا"
لليشيبا ومرت األيام والوضع المالي لليشيبا صار صعبا" مما
اضطر ربي ياعاقوب أن يستدين من تجار غير يهود ليعطي
رواتب التلميديم .ومرت األيام ولم يستطيع اعادة الديون إلى
التجار ،فقرروا الذهاب إلى والده ربي يوم طوب العطائهم
ديون ابنه ووعدهم بأن سيذهب إلى خارج اسرائيل ليجمع
تبرعات ويعيد لهم المصاري وكانوا في هذه االثناء وضعوا
ربي ياعاقوب في السجن ،وسافر والده وعاد بعد ثالثة شهور
وتفاجأ بأن قتلوا ابنه ربي ياعاقوب الوحيد ،وانزعج كثيرا"
حيث ابنه ترك خمسة أيتام صغيرة وراءه .وعلى أثرها مرض
ربي يوم طوب وبقي في الفراش أيام معدودة وفي عام 1802
توفي عن عمر  75عاما" مليئا" بالعذاب والسفر ،وقبروه في
جبل الزيتيم على مقربة من والده وعلى مقربة من حاخامه
هاراشاش ربي شالوم شرعبي وزخوته يحمينا أمين .انتهى.

توجيهات دينية
أفضل اخالق يتميز بها االنسان هي التواضع ومن يملك
التواضع يخلص نفسه من مئات العافونوت،وكل مصفا
وزخوت يعمله في حياته طالما يوجد برفقته التواضع حينئذ
اجرة الزخوت مضاعفة عدة أضعاف عن مصفاة أو زخوت
عادي .وزخوت صغير وصاحبه متواضع ينال رضى (ه)
أضعاف عن زخوت كبير وصاحبه متكبر.عن طريق
التواضع يصل إلى كل ماهو خير وسعادة .يسمع (ه) صالته
فور ا" .يوفقه (ه) في كل أعمال يديه .ينتظره (ه) حتى يقوم
بأي عمل جيد ألن (ه) يحب المصفوت والزخويوت التي يقوم
بها المتواضع .ماهو المتواضع ؟ ان يحسب نفسه أنه الشيء
،وان الجميع أفضل وأحسن منه .ان يكون قلبه حنونا"
ورحوما" .ان يحترم الحاخاميم ويسمع بكالمهم واليقول أنا
أعرف أكثر منهم في خبرة وشؤون الحياة االجتماعية فإاذا
سمع لهم يعتبره (ه) انه متواضعا" ولو هو كان على حق
ووجهة نظره أسلم من وجهة نظر الحاخاميم طبعا" في حالة
ال يطلع منها ضرر وال إساءة للغير أو للدين وإذا سمع أحد
يشكره ،في قلبه ال يتكبر ويرفض ذلك و يقول الواجب علي
أكثر بكثير من الذي يشكرونني عليه وماأقوم بها .هو نقطة
في بحر واجباته الملزوم بهاوإذا حكي عليه بشيء هو بريء
منه،يقنع بنصيبه وبالتالي يغفر له (ه) ذنوبه ويأخذ زخويوت
الذي حكى عليه أي في النتيجة هو الرابح االكيد وإذا كان على
خطأ وماحكي عليه كان صح يعترف بغلطه ويشكر (ه) إنه
خجل في هذه الدنيا أفضل بكثير من ان يخجل في عوالم القادم
.أن يمتنع عن التعصب والشجار وبهدلة اآلخرين،وعيه ان
يميل رفيقه إلى طرف الزخوت أن يبرر تصرفات رفيقه معه
والتي تزعجه ويقول ان رفيقي لم يقصد بتصرفه هذا اإلساءة
لي أو االهانة لي ويقول ربما أحد لعب في عقله ودفعه وشجعه
للتصرف بهذا التصرف اتجاهي ،عليه ان يقنع بنصيبه بكل
ما رزقه (ه) بالصحة والمال بالزوجة والبنين باألقرباء ويقول
كل يأتي من السماء هو خير لي وأخيرا" من يتصرف كل هذه
التصرفات التي ذكرناها في هذه المقالة هو المتواضع الحقيقي
بدون شك أما إذا تصرفاته عكس ذلك انه بريء وبعيد من
التواضع ولو ادعى انه متواضع لذلك انتبه جيدا" وشكرا".
قصة
والدة ياعاقوب شعلت له لهيبا" من النار لتدفئة مياه النهر ،لكن
ياعاقوب لم يتغير عنده شيئا" البرد ينهش من جسمه ،وصاحب
الفرن أتى في منتصف الليل وألقى نظرة على مايجري وشاهد
كيف أم ياعاقوب تشعل له النار ،هز في رأسه وعاد إلى فراشه
الدافىء ليتابع نومه .وبعد عذاب وبرد قارس انتهى الظالم
وبدأ طلوع الفجر وخرج ياعاقوب من الماء ووقف أمام شعلة
النار ،وألبسته أمه ألبسة يابسة عوضا" عن لباسه المبلل وعادا

إلى البيت وفي ظهيرة اليوم التالي ذهب ياعاقوب إلى الفرن
ليطالب صاحبه بالمصاري قالوا له  :هذا اليوم لم يأت إلى
الفرن ألن طوال الليل لم يرتاح في نومه ألنه مشغول رأسه
عندك .فقرر الذهاب هو ووالدته إلى بيت صاحب الفرن
،وعندما دق ياعاقوب الباب فتح له الباب قائال" :ماذا تريد
مني ؟ أجابه المصاري التي اتفقنا عليها يوم أمس .قال له :
من كل عقللك أنا أدفع مبلغا" كبيرا" كهذا بدون لقاء أي عمل
أو أي افادة لي .إذا أنت مجنون لماذا ذهبت إلى ماء النهر
البارد؟ اذهبوا من بيتي التشغلوا نفسكم في أمور تافهة .لكن
الولد ياعاقوب تقدم وأخرج من جيبه االتفاق الموقع من
الطرفين مع شاهدين اثنين وقرأ له االتفاق كلمة بكلمة ،لكن
الفراّن الدجّال اغلق الباب في وجههما وعاد إلى فراشه .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا.
عندما يصلي االنسان العاميدا شتايم مرتين لتعويض الصالة
السابقة ،عليه أن يصلي حسب الصالة الحالية .بمعنى  :نسي
وماصلى منحا ليلة شبات تبع الحول عليه أن يصلي تبع
الشبات مرتين ويقرأ في العاميدا أتّاه قداّشتا ويختم باروخ
مقاديش هاشيات ولو كان عمال يصلي عوضا" عن صالة
الحول تبع منحا .وكذلك إذا نسي منحا في وسط األسبوع وما
كان روش حوديش وعندما يصلي عربيت مرتين إذا كان وقت
عربيت هو روش حوديش يقرأ مرتين ياعاليه فيابو -2.إذا
أحد صلى منحا يوم روش حوديش لكن نسي أن يقرأ ياعاليه
فيابو .وتذكر بذلك بعد أن صار ليال" قبل صالة عربيت .وفي
عربيت ال يوجد روش حوديش ،في هذه الحالة اليصلّي مرتين
،ألن هو صلى منحا لكن بدون ياعاليه فيابو واآلن في عربيت
ال يوجد ياعاليه فيابو لذلك اليصلي مرتين.
دينيم
إذا أحد أكل ميزونوت  30غرام مثل كعكة أو بسكويت
وغطسها في كأس شاي أو قهوة ،إذا يده لم تلمس السائل أو
استعمل ملعقة بدون لمس المكان المبلّل من الكعكة ،هذا غير
ملزم لعمل نيطالت يدايم قبل أكلها ،ألن عندنا الدين من يغطس
أي شيء في ماء أو في سائل آخر يجب غسل يديه بدون
بيراخا ،لكن إذا يده لم تبلل غير ملزم في عمل النيطيال -2.
ومتى ملزم غسل اليدين إذا يأكل 30غرام لكن أقل من 30
غرام غير ملزم في عمل النيطيال ولو يديه تبللت من السائل
-3.إذا أكل بسكويت وفل أي محشو بالشوكوال أو كريما نبارك
ميزونوت وإذا أكل  30غرام منها ضمن  7دقائق الزم يبارك
على ها ّمحياه بشرط أن يكون وزن  30غرام من الدقيق ذاته
وال من وزن الشكواله والكريما المحشية داخلها أو خارجها
.كذلك من يأكل قطعة حلويات مبرومة بالفستق ال يحسب وزن

السكر والفستق 30غرام ،إال فقط العجين الزم يكون وزنه 30
غرام حتى يبارك عال هامحياه عليها
ساهم في هذه النشرة
السيد أوري فريد وزوجته السيدة إيريس للنجاح والتوفيق مع
العائلة ويباركون البنتهم حانا وصهرهم نير بوالدة التوأمين
بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد مراد كندي أبو
هانري وزوجته السيدة ليندا وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة
مع جميع عائالتهم ويطلب من الجميع االلتزام في وضع الكمامة
على الوجه والكفوف في األيادي واالبتعاد عن التجمع حرصا"
على صحتهم ألن الموضوع خطر بار منان والتوراة قالت :
وهشيم يحفظنا
حافظوا جدا" على صحتكم وشكرا"
أمين***.السيد دافيد أهارون فارحي وزوجته السيدة سوزي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم السيد جوي كندي
وزوجته السيدة ليندي بالمولودة الجديد بمزال طوب وألف
مبروك أمين***.الدكتور السيد فكتور خليفة -فريوه وزوجته
السيدة شيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح
زاكي بن حسيبة وأخيه همانواح أهارون بن بديعة عليهم السالم
أمين ***.الحاخام أبراهام زريف وزوجته السيدة هانرييت
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح شلومو بن
ألطون عليه السالم أمين ***.السيد فكتور كباريتي وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة التامة أمين***.السيدة سمحا
فرانكو وولدها السيد يوسيف للنجاح والتوفيق مع العائلة وعلى
روح اختها استر بنت سارا عليها السالم أمين ***.السيد شلومو
كالبو وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح جدتهم وأمهم أليكرا
سمحة بنت قمر عليها السالم أمين***.السيد جوزيف الكدع
وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
ياعاقوب جاك بن بديعة وعلى روح عمه همانواح الطبيب البير
الكدع بن روزا وابنة الدكتور الشابة روزي بنت كلودي عليهم
السالم أمين ***.األخوة األكارم  :البير -نسيم -جوليا -صوفيا -
نورما لعائلة قصاب للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم أوديت قصاب -شاشو بنت شفيقة عليها السالم أمين
***.السيد توفيق شقالو (أبو عبدو) وزوجته السيدة ليزيت
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته سارا بنت سمحا
عليها السالم أمين *** .األخوة األكارم لعائلة حاصباني للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم راشيل بنت سارا عليها السالم
أمين***.السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم -سامي بن أميليا عليه
السالم أمين *** السيد عبود ابراهيم وزوجته السيدة صباح
وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى
روح ولدهم همانواح دافيد بن صباح 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*** .السيدة

سيلي جاجاتي هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدهم همانواح يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.

مالحظة :باعتبار الكنائس مغلقة اآلن من يرغب أن
تصله النشرة إلى بيته بأي لغة ويحق له يطلب لغتين
ألن الظرف والطابع نفسه ،عليه أن يرسل عنوانه إلى
هذا العنوان:
AHARON FARHI
2415 OCEAN PKY
,BROOKLYN,NY,11235
OR ONLINE
WWW.BETHYOSEF.COM
مالحظة  :شكرا" جزيال" لألطباء والصيادلة والمحالت
الذين رحبوا بوضع النشرات عندهم ليسهلوا على
الجميع الحصول على النشرة .
مالحظة  :2#يوجد نشرات على باب كنيس بيت
يوسيف كما يوجد نشرات على درج بيت الحاخام
هارون فارحي  2415 ocean pkyباللغات الثالثاء.
مالحظة ثالثة :يصادف ليل تقون كاريت هذا العام يوم
الثالثاء القادم مايو  19والقراءة هي  :أداّراه رابّاه -
أداّارا ز ّ
وطاه -وختام مصحف التهليم ومن يقرأهم
زخوته الكبير جدا" ويحمينا (ه) من كل مرض ووجع
رأس أمين .
مالحظة 4#:هذه النشرة تقدست إلى هيلّوال هاتانا
هاايالهي ربي شمعون بن يوحاي زخوته يحمينا ويقف
أمام (ه) ويطلب ابعاد المرض عن الجميع أمين ويشفي
المصابين أمين.نرجو من القراء الكرام التبرع لصندوق
النشرة ويعتبر مزااكيه إيت هارابيم أمين  .مالحظة :
عمال يدخل اسبوعيا" للنشرة عن طريق االنترنت
حوالي  800شخص .وتزكوا لمصفوت أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1500 $
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

