Congregation

"بيت يوسيف"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy

من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 25)1066مناحيم آب 5780الموافق  15أوغسط 2020
هفطارا :عانيّا سوعارا
مقام :راست
براشات:ريئيه

كاندل  * 7:36المغرب  * 7:54شير هاشيريم ليلة الشبات7:00:
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *7:20انتهاء الشبات  *8:34وحسب ربينو تام 9:04
مسموح لباس الطليت  * 4:47الساعة الزمنية  *80:00دقيقة ,طلوع الفجر  *4:31شروق الشمس 6:07
منحا حول  *7:30وقت عربيت  *6:49طلوع النجوم8:29
نهاية قريات شيماع  * 8:31نهاية العاميدا  *9:51حاصوت 1:00

روش حوديش ايلول يومي الخميس +الجمعة اوغسط 21-20
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

إن براشاة ريئيه دائما" نقرأها قبل دخول شهر السيليحوت
شهر إيلول الذي هو شهر الرحمة والبراخا من (ه) .ويقول
هارامبام  :يجب االكثار من دفع الصيداقا في هذا الشهر
واالكثار من عمل الخير .هنا نسأل  :لماذا ركز هارامبام
فقط على الصداقا وعمل الخير ولم يذكر أمور دينية أخرى
؟ ألنه في البراشا تحدثت الكثير عن دفع الصيداقا كما قالت
 :افتح يدك وادفع ،أعطي الصداقا -ساعد رفيقك .كل هذه
رموز لدفع الصيداقا .كذلك رأينا في بيراشاة ايمور عندما
ذكرت التوراة األعياد بدأت الشبات ثم عيد البيساح ثم عيد
الشابوعوت ث م روش هشانا الخ.نالحظ ورد بعد أن تكلمت
التوراة عن عيد الشابوعوت وقبل أن تبدأ بعيد روش هشانا
ذكرت هناك التوراة قائلة عندما تحصد سنابل أرضك اترك
قطعة للفقير ،وإذا نسيت ربطة واحدة من السنابل في الحقل
وذهبت إلى بيتك ،ال ترجع لحقلك لتأخذها إال اتركها للفقير
.هنا نسأل  :لماذا تحدثت التوراة بين الشابوعوت وروش
هشانا عن الصيداقا ؟ إال حتى تعلمني إن قبل وصول روش
هشانا أي أيام السيليحوت أكثر من دفع الصيداقا ألنها تلزمنا
يوم الحساب ويوم الدين في عيد روش هشانا وعيد الكبوريم
.ألن الصداقا في هذه األيام تبعد عنا وعن عائالتنا
الكينزيروت الصعبة واألمراض القاسية وغيرها من مشاكل
الدنيا .وكذلك يجب األكثار من الصالوات وحضور
السيليحوت والرجوع بتشوبا عن العافونوت .ألن
الصالوات .وقال ماران حاخام عوبديا يوسيف زخرونو
لبراخا  :بالرغم إنه قالوا الحاخاميم  :البنون والرزق وطول
العمر هي كلها عالقة بالمزال وحظ االنسان وترى رجل
متدين ومع ذلك يعاني من هذه األمور .لكن التوراة قالت
هذا الباسوق " :فاعابادتيم إيت (ه) وبيراخ إيت الحميخا
….لو تهيه مشاكيال فاعاقاراه إيت مسبار ياميخا أمالّيه "
وشرح الباسوق كالتالي  :فاعابادتيم  :هذه الصالة .ويباركك
هشيم بالطعام والشراب هذه البرناساه .وال يكون عاقر

وعاقرا هذه ترمز النجاب األطفال .وعدد أيامك ستطول
هذه ترمز للحياة .وكل هذه األمور يقول (ه) تأتيكم عن
طريق الصالوات و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
عندما تحدثت التوراة عن أكل اللحم قالت  :كلوا اللحم مثل
الظبي والغزال مامعنى هذه المقارنة ؟ يقول الحاخام
هاحوزيه ملوبلين  :إن الغزال عندما ينام يغمض عين واحدة
ويترك عين ثانية مفتوحة .وهنا تقول التوراة إن أكل اللحم
وغيرها من البطر واالسراف وملذات الدنيا ال تركض
وراءها إال قلّد واكتفي مثل هذا الغزال الذي يستعمل في
النوم عين واحدة فقط واكتفي بالقليل من هذه الملذات -2.
قالت التوراة في دفع الصيداقاهذا الكالم  :افتح وابسط يدك
جيدا" وال تطبقها ماذا يعني هذا التعبير ؟ يقول الحاخام
"سار شالوم " :عندما تدفع الصيداقا افتح يديك والحظ كيف
أصابعك غير متساوية واحدة طويلة وواحدة قصيرة واحدة
سميكة وواحدة رفيعة .لكن إذا طبقت كف يدك تتساوى كل
األصابع وال يوجد أي فرق بينها .ماذا نتعلم من هذه النظرية
؟ عندما تعطي الفقير والمحتاج فكر كم يحتاج وكم ينقصه
وكم عدد أفراد عائلته وال تقول كل الفقراء مثل بعضهم الزم
المحتاج أكثر اعطيه أكثر ،والمحتاج أقل أعطيه أقل .لذلك
دافيد هاميليخ قال  :اشريه ماسكيل إيل دال  :أي تف ّهم
وافحص وشغّل عقلك قبل دفع الصداقا حتى تكون في محلها
وعلى مايرام .
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب
المقداش  88ميالدي
في تلك األيام ظهر خالف في قرار الدين بين كتلتين
وفرقتين من الحاخاميم وسموهم بيت شا ّماي وبيت هليل
وهم تالميذ الحاخاميم الكبار بين ش ّماي وهليل .أحدهم يقول
على أي موضوع حالل والثاني يقول حرام .أحدهم يقول

هذا باسول والثاني يقول كاشير ،ومع ذلك لم يتولد أي
كراهية بين الفئتين ألن خالفهم كان صادق ولشيم شامايم
.ومع ذلك تزوجوا من بعضهم البعض شبابهم وبناتهم
اختلطوا وأقاموا عائالت بالرغم من الخالف الديني بينهم
مثل أيامنا السفاراد واألشكناز وكانت رائيهم هاإيميت
وهاشالوم إيهابوا :أي أحبّوا الحقيقة والسالم والوئام بين
بعضهم .وقالوا الحاخاميم  :من يريد أن يمشي وراء أفكار
بيت شا ّماي ال مانع ،ومن يلحق أفكار بيت هليل ال مانع
.لكن ال يجوز لالنسان أن يلحق التحليل تبع بيت شاماي
والتحليل والتخفيف تبع بيت هليل إال يلحق طرف واحد فقط
في التحليل وفي التشديد .ولكن من يلحق التشديد عند
الطرفين هذا يعتبر جاهل وأ ّمي وعام هاأريص .وقال ربي
أبّا  :ثالث سنوات استمر الخالفات بين الطرفين ،وكل واحد
يؤكد إن الحق معه ودالئله قوية وثابتة .حتى طلع صوت
من السماء وقال  :كالم بيت شا ّماي صح وكالم بيت هليل
صح ،واألفضل االلتحاق وراء أفكار بيت هليل ألنهم كانوا
اخالقهم عالية ومتواضعون وال يحقدون على أحد .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يوجد عدة نصائح للمحافظة على سالمة الركبتين والقدمين
ألنهم أهم عضوين في الجسم ترتكز عليهم صحة الجسم
والتحرك من مكان إلى مكان ،ألن لذة االنسان في الحياة أن
يمشي وينتقل من مكان إلى مكان بدون مشاكل ووجع في
ركبته -1 :عدم الوقوف مدة طويلة وعدم الجلوس مدة
طويلة .بل يجب أن يتناوب بالجلوس والوقوف بصورة
مستمرة -2.ممارسة التمارين الرياضية لألرجل حيث تقوى
عضالت األرجل وبالتالي تساعد عودة الدم من األوردة إلى
القلب وبالعكس من القلب إلى األوردة الدموية -3.عندما
تكون البسا" الحذاء ارفع الكعب إلى األعلى حتى تقف على
رؤوس األصابع ثم انزل القدمين إلى األرض ،ثم كرر
الصعود والنزول ببطء عدة مرات قدر استطاعتك وكرر
هذه الحركة يوميا" في الصباح وفي المساء وعليك أن تزيد
عدد المرات بصورة متتالية عشرة مرات نزول وطلوع -4.
مد يديك إلى أمام وجهك وحاول أن تنزل بجسمك إلى
األسفل كأنك تريد أن تقعد على كرسي واطي ثم ارفع
جسمك إلى األعلى وكرر الصعود والنزول عدة مرات في
البداية تكون صعبة جدا" فال تيأس بل تحمل واستمر
ستحصل على فوائد كبيرة جدا" في الحاضر اآلن وفي
المستقبل .ألن هذا التمرين يمنع تجمع الدم في األرجل -5.
المشي هي ممارسة صحية جيدة جدا" تقوي الركبتين
والمشي الصحي والمفضل هو الهرولة أي االسراع

بالخطوات كالركض حتى تزداد حركة القلب ويصبح
التنفس عميق ويدخل إلى الرئتين كمية أكبر من األوكسجين
-6.األشخاص ذات الوزن الزائد ،التناسبهم النصائح التي
ذكرناهاسابقا" .وبالرغم في حد ذاتها ممارستها تساعد على
تنزيل الوزن ،لكن ال ينصح لهم بممارسة التمارين إال بعد
انزال وزنهم ذلك بمراجعة أطباء التغذية في ذلك -7.عدم
ممارسة التمارين لألرجل يسبب مع تقدم السن ظهور بقع
حمراء على سطح الجلد أو بقع زرقاء .ويجب تناول حبوب
تمويع الدم مثل األسبرين ليساعد منع تجمع الدم في األرجل
هاريشون لصيون ربي ياعاقوب عياش 1817-1750
اسحق عيّاش عاش في مدينة موديا في الجزائر ،عندما
أصبح شابا" تزوج من فتاة تدعى راحيل ،عاش الزوجان
سنين طويلة بدون انجاب أطفال .بالرغم من صالوتهم
وتبرعاتهم لم يحصال على ولد .وبعد تحمل أكثر من عشرة
سنوات قررا االنفصال والطالق .ذهبا سوية إلى حاخام
باشي لمدينة الجزائر حاخام رفائيل يديديا سرور وبلغوه
قرارهم باالنفصال عندما سمع الحاخام بالطالق  :بدأ
يرتجف ويزعل وقال لهم  :كل من يطلق زوجته األولى
حتى المذبح في المقداش يبكي من أجلهم ،وبدأ يقنعهم
باالمتناع عن الطالق ،وقال لهم  :إذا سمعتم كالمي أبارككم
بأن العام القادم سيكون عندكم صبي وتسمونه يهودا وعندما
يكبر تجلبوه إلى اليشيبا لعندي وأن سأعتني به وأعلمه
التوراة والدين .خرج الزوجان من بيت الحاخام وقلبهم
مليء بالفرح واألمل بأن بركات الحاخام ستتنفذ بعون هشيم
وفعال" بعد عام كما قال الحاخام ،أنعم (ه) عليهم بصبي
وسموه يهودا حسب طلب الحاخام ،وعملوا بريت ميال
وتجمع جميع قيهالت مدينة الجزائر ألنه اعتبروه نيس
وأعجوبة عظيمة ،وبعد أن أتم الولد ثالث سنوات من عمره
،اشترى له والده طلّيت وأخذه إلى مدراش الحاخام الذي بدأ
يعلمه تورا" ،ساعات طويلة سهر الحاخام على تعليمه حتى
ختم علم البراشاة وشولحان عاروخ والمشنا والكيماراه وكل
ذلك بتفوق ممتاز .
توجيهات دينية" :احترام اآلخرين"
أوصتنا التوراة وبصورة ملحة عدم بهدلة االنسان الذي هو
خليقة (ه) وعدم اهانته أو عدم تعذيبه وعدم التحكم به .ألن
بعد العمر الطويل يسألون في السماء هذا السؤال :هل جعلت
رفيقك ملكا" عليك؟ المعنى يجب على كل واحد منا أن
يحترم رفيقه ويعتبره أهم وأعظم منه وكأنه "ملك" ويعامله
كمعاملة "الملك" .لذلك اليجوز تعذيب اآلخرين
والنؤذيهم،وخاصة لمن أحسن إليك وعمل معك معروفا"

وقدم لك المساعدات أو بعض الخدمات وخاصة تاجر
الجملة (هول سيل) الذي أعطاك بضاعة وجعل محلك
مملوءا" بالبضائع حتى تبيعها وتربح منها وتعيش أنت
وعائلتك،أو أدانك "مصاري" لتشتغل بها،وعندما يأتي
ليطلب منك هذه المصاري بأن تعيدها له أو ثمن البضاعة
التي باعك إياها واتفقتم على موعد محدد في الدفع،كيف
تقوم بالمراوغة والتهرب من الدفع والتأجيل
والتسويف،وتقول له تعال (غدا") أو في األسبوع القادم
وأنت في قلبك تضحك عليه وسوف تعذبه وهو عمل معك
معروفا"،كم هذا العافون كبير،وكم هذا التعذيب عقابه شديد؟
ويجب أن تعلم من يدفع الفواتير عند استحقاقها،إن (ه) يكافئه
ويرسل له زبونات حتى يبيع وينفق البضاعة ويعود ليشتري
غيرها ويربح أكثر وأكثر كل هذه البراخا تأتي عليه من
سبب ألنه يتقيد في اعطاء اآلخرين حقهم  .لكن عندما يعذب
رفيقه في الدفع،ويأخذه ويجيبه بين اليوم وبكرة،إن بهذا
التصرف الزم يعرف أنه يقفل عليه باب الرزق والخير
وفي الشمايم يقولوا :لماذا نرسل له زبونات ليبيع؟ وهو نيته
عاطلة واليريد أن يدفع حقوق اآلخرين وفواتيرهم،وبالتالي
يبقى بدون زبونات وبدون شغل وبدون بضاعة جديدة ويبدأ
ينقهر،وفعال" وضعه المالي يتدهور يوما" بعد يوم .وكل
ذلك ألنه عمال يصاعر ويعذب رفيقه وفي نيته من أول يوم
بعدم دفع استحقاقاته في وقتها .وكذلك كل من عمل معك
معروفا" في أي مجال يجب أن التكون ناكر الجميل،وقالوا:
حتى من فتح لك الباب عندما كنت تدقه،يجب أن تحترمه
أكثر من والديك بالذات .وخاصة من علمك التوراة كم أنت
ملزم باحترامه وتقديره،وخاصة ومليون خاصة وأكثر،كم
أنت ملزم أمام (ه) الذي خيراته عليك منذ والدتك حتى اآلن
وفي المستقبل كم عليك أن تسير في سلوك توراته وتنفذ
وصاياه و(ه) يحفظنا أمين.
السير بارون موشي مونطيفيوري 1885-1785
السير موشي أنعم (ه) عليه بطولة العمر ،وعندما بلغ
عمره  100عاما" ،زين القاهال الشوارع وجميع أحياء
المدينة "رامس كيت" واعتبروا يوم ميالده يوم قومي
وجميع قيهلوت اسرائيل في العوالم احتفلوا بعيد ميالد
المائة .لكن في شتاء عام  1885مرض السير موشي
مرضه األخير لكن بعد أيام معدودة تشافى وقام من فراش
المرض ،لكن في صيف  1885من نفس العام مرض
ثانية حتى في  16شهر آب من عام  1885أعاده روحه
الطاهرة إلى السماء عندما قرأ قريات شيماع بكل قواه
وبكل عقله ،ودفنوه بالقرب من قبر زوجته يهوديت بجوار

الكنيس الذي بناها بنفسه في مدينة "رامس كيت" .لم يترك
وراءه أوالدا" .وثروته الضخمة وزعها إلى أقربائه ،وإلى
المؤسسات الخيرية الدينية وترك مبلغا" كبيرا" إلى
الكوكيل الذي أقامه في كنيسته أثناء حياته وطلب أن يدفنوا
معه في القبر طليته المصنوع من الحرير األصلي الذي
أهدته له أمه يوم عرسه ،كذلك طلب دفن معه غصن من
شجرة الزيتون الذي قطفه من هار هاكارميل أثناء زيارته
إلى اسرائيل ،كما طلب أن يضعوا فوق تابوته داخل القبر
كيس من التراب الذي جلبه من قبر راحيل إ ّمينوا في
اسرائيل ،كذلك قبروا معه دفتر الصداقوت التي دفعها
طوال حياته للمؤسسات والجمعيات الخيرية واليشيبوت
زخوته يحمينا وتكون نشماتو صيرورا بصدور هاحايم
أمين .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا
ولد لم يلبس تفلين يستطيع يوم الشبات أن يطلع للسيفر توراه
ويقرأ مقطعه بنفسه ،لكن ال يجوز أن يقرأ لآلخرين قراءة
في التوراة .لكن يوم االثنين والخميس ال يجوز أن يطلع إلى
سيفر توراة .وكل ماينتهي من قراءة التوراة نقرأ قديش
.ماعدا في منحا يوم الشبات ويوم الصيام نقرأ في السيفر
توراة لكن ال نقرأ قديش بعد انهاء القراءة ألننا نستند على
القديش الذي سنقرأه بعد اعادة السيفر إلى الهيخال وقبل
قراءة العاميدا ويجب اعادة السيفر إلى الهيخال دائما" بعد
قراءة قديش تتقبّال أيام روش حوديش وأيام الحول أي أيام
الصيام وأيام االثنين والخميس وأيام الحانوكا -2.عندما نعيد
السيفر إلى الهيخال ال يجوز فتحه وانما نعيده وهو مغلق
.لكن يوم الشبات طالما يوجد ناس أتوا إلى الصالة متأخرين
نفتح السيفر من أجل أن ينظروا إلى السيفر ويقرؤون كلمة
التي تبدأ من نفس الحرف من اسمهم أي اذا اسمه الشخص
أبراهام يجب أن ينظر إلى السيفر ويقرأ أي كلمة التي تبدأ
بالحرف األلف مثل حرف اسمه الذي يبدأ باأللف .مكان
الذي ال يوجد سيفر توراه ،يقرأ الحزان البراشا بصوت
عالي في مصحف الحوماش وكذلك الهفطاراه لكن بدون أي
بيراخا ال في البداية وال في النهاية -.
دينيم
 -1اذا ولد خلق مثال" يوم الشبات الساعة الخامسة صباحا"
مسموح أن نعمل البديون يوم األحد ليال" بعد دخول ليلة
االثنين الذي هو عدديا" رقمه يكون بداية الواحد والثالثون
يوما" من الوالدة .واذا عملوا بديون لهذا الولد يوم األحد ان
هذا البديون الغي المفعول ويجب على والده أن يعيد عملية
البديون بعد دخول ليلة يوم االثنين لكن بديون بدون

بيراخا،ويجب على الكوهين أن يعيد الخمس ليرات الى أبو
الصبي،ثم يعمل بديون من جديد،وعندما نعمل له البديون
ثانية (بدون بيراخا) بشرط وفقط اذا في ساعة عملية البديون
قد مر على الولد  28يوما" و( )37ساعة من وقت الوالدة.
حينئذ عندما نعيد البديون نعمله بدون بيراخا .لكن اذا في
ساعة عمل البديون يوم األحد لم يمر على الولد  28يوم
و 37ساعة إال أقل من ذلك حينئذ عندما نعيد عملية البديون
من جديد نعملها مع بيراخا.
 -2عندما نعيد عملية البديون من جديد كما ورد في الدين
السابق،بالنسبة الى براخات "شيهيحيانو" على األب أن
يلبس طقم جديد ويبارك عليه شيهيحيانو ويحط في ذهنه
على البديون الثاني الجديد.
 -3ولد بكر اذا كان مريضا" ولم نعمل له "ميال" ووصل
وقت البديون ليلة اليوم الواحد والثالثين من الوالدة،والزال
الولد مريضا" وما عملنا له ميال لحتى اآلن،علينا أن نعمل
له بديون بل باألحرى إن عملية البديون وزخوت البديون
تساعد الولد على الشفاء بسرعة.
 -4اذا كان الولد مريضا" وفي يوم البديون كان جاهزا"
لعمل له الميال ألنه شفي من مرضه،حينئذ يجب علينا أن
نعمل له الميال أوال" ثم البديون وراء الميال مباشرة".
 -5اذا أب لم يعمل بديون الى ابنه البكر ألي سبب كان
مر
بالغلط أو بالقصد،وعندما قرر أن يعمل له البديون وأكيد ّ
على الولد شهرين أو ثالثة أو عام أو أكثر من الوالدة،وكان
قرار األب هذا يوم الجمعة بعد الظهر قبل دخول الشبات،مع
ذلك عليه أن يعمل البديون فورا" وال يجوز تأجيله الى بعد
الشبات،ألن كل يوم تأخير هو عافون بحد ذاته أما السعودا
يفرق على القاهال "كاتو" فقط مشان كابود سعودات شبات
حتى ال يكون المعزوم شبعان ليلة الشبات.
ساهم في هذه النشرة
محسن كريم للنجاح والتوفيق مع عائلته أمين ***.السيد
ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة وعلى روح روزلين بنت حافا عليهاالسالم أمين
***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح روزلين بنت حافا عليهاالسالم أمين
***.السيدة سمحا فرانكو وولدها السيد يوسيف للنجاح
والتوفيق مع العائلة و(ه) يعطيه بانيم زخاريم وعلى روح
والدها همانواح يوسيف بن استر ووالدتها سارا بنت سمحا
عليهم السالم أمين***.الحاخام سيمون كولدستين وزوجته
السيدة سيما وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين
***.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم

للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح يهودا أصالن
بن جميلة عليه السالم أمين ***.السيد إيدي يشاي وزوجته
السيدة يوال وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة ويشكر لكل
من قرأ تهليم من أجل صحته وعلى روح المرحومة راحيل
بنت شفيقة لعائلة يشاي عابد عليها السالم أمين***.األخوة
األكارم السادة  :جوزيف -جاك-إيلي-فردوسة لعائلة جناني
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح المرحومة والدتهم
سارة سويد بنت فريدة وعلى روح والدهم همانواح الحاخام
سليم بن حاخام ياعاقوب جناني عليهم السالم ونطلب من
هشيم ريفوئاه شيليماه إلى أخيهم جاك جناني مع الصحة
التامة أمين ***.السيد كابي أليكس بالس وزوجته السيدة
أورلي وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق ويباركون إلى
أبو الصبي السيد البيرت وزوجته السيدة روتي بالمولود
الجديد ناتان بمزال طوب وألف مبروك أمين ***..األخوة
األكارم  :سولي -هليل-أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح اسحق
زكي بوابة بن سمحا عليه السالم أمين  ***.األخوة األكارم
السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر -كياله-
فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها السالم أمين *** .
األخوة األكارم لعائلة بوابة وزوجة المرحوم السيدة تونة
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح أخيهم همانواح
اسحق ذكي بوابة بن سمحا عليه 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*** .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.
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 13800شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1250$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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