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قراءة السيليحوت في كل يوم بما فيهم كل يوم أحد تبدأ  5:10صباحا" وتزكوا لمصفوت أمين
هتاراة روش هشانا :يوم السبت مساء" سيبتمبر  12في براشاة نصابيم +فيليخ وكذلك يوجد في بيت يوسيف يوم
الخميس سبتمبر  17هاتاراه الساعة 7:15
وعلى النساء اللواتي ربما اليسمعون الشوفار في العيد أن يحطوا في ذهنهم وقت الهاتاراه على عدم سماعهم هذا العام
للشوفار حتى اليكسبون عافون تبطيل عاداتهم السنوية للشوفار
*************
المحسن الكبير الذي يدعم التوراة واليشيبوت ويقدم التبرعات بسخاء السيد جوجو شحيبر وزوجته السيدة تيري وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين ريكي ومايرا بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين .
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________
بعد أسبوعين من اآلن نحن جميعا" نقف أمام هشيم لنقدم الحساب
عن عام كامل بدأ من عيد روش هشانا السابق حتى روش هشانا
القادم .يوم روش هشانا هو اليوم الذي يتقرر من السماء مصير
كل انسان للعام الجديد القادم يشمل  :الصحة -الرزق-السعادة
والحياة .اآلن وصلنا إلى نهاية  5780حسب التقويم العبري
،وسنستقبل العام الجديد . 5781لنسأل أنفسنا ماذا حدث في عام
 5780الحالي؟ حدث وجع رأس خوفا" من المرض الكورونا
وغيرها من المشاكل المتعددة ،كل ذلك كان مقررا" في روش
هشانا تبع العام الماضي .لكن اآلن نرجو ونأمل أن يقرر لنا
هشيم كل ماهو خير لنا ولعائلتنا ولصحتنا ولرزقنا ولسعادتنا
.ويجب أن نؤمن إيمانا" قويا" بأن كل ماجرى ويجري وسيجري
معنا ،كل ذلك متعلق بنا بالذات .إن هشيم وضع في الدنيا البركة
واللعنة -السعادة والتعاسة -الصحة والمرض راحة البال ووجع
الرأس ،كل هذه األمور تتواجد وتتمشى في الدنيا حولنا وقريبة
منّا .منتشرة في كل شارع وفي كل بيت وفي كل مكان ..تحيط
االنسان من كل أطرافه ،من يمشي صح بهذه الدنيا بصدق
واخالص ،يحب مساعدة اآلخرين واالبتعاد عن األنانية
والمصلحة الشخصية ،ويقوم بتنفيذ واجباته الدينية بشكل يرضي
هشيم الذي يغمرنا بخيراته وعطاءاته المستمرة طوال وجودنا
في هذه الدنيا .فورا" البركات في جميع أنواعها تقترب منه
وتلتصق به ويشعر بالسعادة والهناءة .لكن من يغش الناس
ويرتكب األخطاء بشتى أنواعها ،البركة تبتعد عنه ويحل محلها
ماهو العكس السمح (ه) .ويجب أن نؤمن وبكل قناعة بأن بعد
اسبوعين من اآلن أعمالنا الصالحة والسيئة ستوضع على كفتي

ميزان والعدد األكبر من احدى الطرفين هو الناجح وهو مصير
االنسان ،لذلك علينا االكثار من الزخويوت والتقليل من
العافونوت والسيئات ،كيف نزيد الزخويوت أعطانا هشيم شهر
السيليحوت شهر الراحاميم وفي كل يوم نحضر السيليحوت
باكرا" نخلق مآلخ جديد إذا حضرنا  40ليلة من السيليحوت
يكون قد ربحنا  40مآلخ وهم يقفون يوم روش هشانا على كفة
الميزان تبع الزخويوت ويرجحونها على كفة الخطايا
والعافونوت ،وهذه هدية من السماء لنا ولصالحنا .ولوال
السيليحوت لوضعنا يكون صعبا" جدا" وقاسيا" .لذلك جاءت
براشاة هذا األسبوع مليئة بالبراخوت والقياللوت ،لكن سبقهم
موضوع صغير وهو الب ّكوريم .ماهو الب ّكوريم ؟ هو كل مزارع
يملك أشجار فاكهة معينة مثل التين -والتمر والرمان والزيتون
والعنب الخ…أول ثمرة تنضج عليه أن يحملها إلى المقداش
ويقدمها للكوهين بعد أن يقرأ بصوت عال وأمام الجميع  :أنا
ي ،وأنا لست بناكر الجميل ،هشيم
أعترف بفضائل هشيم عل ّ
رزقني أعطاني أرضا" أعطاني فاكهة أعطاني ماال" أعطاني
بيتا" أعطاني صحة أعطاني زوجة وأوالد وكل ماأملكه هو من
عند هشيم وبفضله وبرحمته .فهذه هي األخالق الجيدة المطلوبة
منّا بأن نعترف وال نتجاهل فضائل هشيم علينا في كل ساعة
وفي كل لحظة و(ه) يكتبنا للسعادة والصحة والرزق الوافر
آمين..
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :هايوم هازيه هشيم إلهك يوصيك بتنفيذ وصايا
التوراة .مامعنى في هذا اليوم يوصيك هشيم بتنفيذ التوراة .من

يقصد بهذا اليوم  ،أي يوم يرمز له ؟ يقول الزوهار  :يقصد يوم
روش هشانا ،ألن هذا اليوم هو متعلق به جميع أيام العام القادم
،واستعمل الباسوق كلمة هشيم تعني الرحمة وكلمة إلهك تعني
الدين والمحاسبة .لذلك يطلب (ه) منا أن نحول تصرف هشيم
معنا من الدّين والمحاسبة إلى الرحمة والفضيلة ،وبأي طريق
نحصل عليه ؟ عندما ننفذ أرادة هشيم ونقرأ بالتوراة ونقرأ
السيليحوت يوميا" (.ربي يوسيف بن هاروش )
-2عندما يعاقبنا هشيم ويفرض علينا الكالوت والعذاب استعمل
الباسوق هاتين الكلمتين  :يوليخ (ه) ويناهيكخا أي (ه) يمشي
معك ويروح معك في الكالوت .هنا نسأل  :لماذا لم يقل الباسوق
 :يشتتك هشيم ويعذبك في المهجر ؟ إالّ معروف كلما يتشتت
اليهود ويتعذبون بين الشعوب إن (ه) يمشي معهم ويشاركهم
عذاباتهم ويحاول أن يساعدهم ويخفف من آالمهم .لذلك قال
الباسوق  :يمشي معنا هشيم ويرافقنا أينما ذهبنا (.ليحيم أبيريم )
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب المقداش
 88ميالدي
أيام رابان كمليئيل عادت السلطات الرومانية بعد خراب المقداش
لمضايقة اليهود لدراستهم التوراة ،وكان رابان كمليئيل يعلم
توراة بالخفاء وينتقل من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة
حتى وصل به األمر أن سافر إلى مصر وعلم توراة في مدينة
االسكندرية وكانت روما في تلك األيام تحت الحاكم الدكتاتور
الظالم دوميصيانوس ،وكان يسمى قيصر سافك الدماء و16
عاما" حكم روما وكان قلبه قاسي حتى على شعبه وكان الشعب
يكرهه جدا" حتى زوجته عانت منه الكثير وتآمرت عليه مع
حراسه وقتلته وتم ذلك  24عاما" بعد خراب المقداش ،واستلم
مكانه في رئاسة روما القيصر نيرباه وكان رجل مستقيم ويحب
الخير وكان عمره  66عاما" ،وكان طويل البال وتحمل الكثير
.وكان يرفض أن يسمع من الفاسدين الذين يتكلمون على
رؤسائهم ومعلميهم .وكان كل روماني يتقرب من الدين اليهودي
يساعده بذلك وال يحاربه عكس القياصرة الذين كانوا من قبله
وإذا سمع أي روماني  :يحافظ على الشبات أوال يأكل لحم
الخنزير مثل اليهود وماشبه ذلك اليحاربه بل يشجعه على ذلك
.وكل شخص سرق رفيقه قبل أن يستلم هو الحكم ،أجبره على
اعادة المال لصاحبه .وكان يشفق على الفقراء ويساعدهم ،والغى
الضريبة الخاصة المفروضة على كل يهودي ألنه يهودي .وطبع
عملة كتب عليها  :ألغيت ضريبة كل يهودي الذي ظلم بها .
الطريق إلى الصحة والشفاء
رفع األوالد الصغار ذات الوزن الثقيل تسبب لحاملهم كثير من
الضرر ،كما تسبب في تمزيق عضالت البطن وأحيانا" اقتالع
العضالت من مكانها ،كذلك الوالدة للمرأة تسبب لها تشققات
وتمزيقات بعضالت البطن .وأحيانا" يضطرون لعمليات جراحية
،لذلك تمارين عضالت البطن باستمرار تحمي الجسم من هذه
المشاكل .وكذلك يجب االنتباه أثناء شراء األغذية والمععلبات
من المحالت ال يجوز استعمال السالت التي تحمل باليد .وانما

سحب عربيات لوضع داخلها هذه الحاجيات .وكذلك عندما ينتقل
االنسان من منزل إلى منزل ويملؤون أغراض البيت في علب
كرتون يجب االنتباه عدم رفع الثقيلة منها .ويجب االنتباه عدم
الوقوف في العمل ساعات طويلة ومتواصلة ألنها مضرة جيدا"
للركبتين .والتمارين المفضلة لتقوية الركبتين هي المشي ،حيث
المشي ينفع في تحسين نفسية االنسان وخاصة لمن يعاني من
الكآبة .حيث أثبتت الدراسات العلمية إن المشي السريع أي
الهرولة تفيد لمرض االكتئاب أكثر مما تفيد األدوية المخصصة
لهذا المرض .ألن السير ينشط خاليا الدماغ ويفيد المشي للجسم
أكثر من التمارين العادية .والمشي الصحي هو أن يبدأ بالسير
قليال" قليال" وعلى مهل ،وبعد خمسة دقائق يبدأ باألسراع في
الخطوات والمرحلة الثالثة يزيد السرعة في خطواته ،وبعد ذلك
يبدأ بالتمهل شيئا" فشيئا" ثم يعيد نفس الطريقة وهي  :هدوء ثم
سرعة ثم هرولة.
هاريشون لصيون ربي ياعاقوب ع ّياش 1817-1750
عامان فقط عاش ربي يهودا في يروشاليم ،دخلها عام 1758
وتوفي بعد عامين . 1760ووفاته تركت فراغا" كبيرا" ،حيث
لم يترك أحدا" يملىء هذا الفراغ .ترك وراءه ابنه الصغير
ياعاقوب الذي كان عمره فقط عشرة سنوات .بقي ياعاقوب
الصغير بدون أب وبدون موجّه .وعندما رأى الحاخام األكبر
ربي أبراهام بن أشير وضع الولد ياعاقوب قرر أن يضمه إلى
بيته ويعلمه التوراة مع أوالده .ولم يكن يعلم ربي أبراهام بأنه
أدخل بيته حاخام المستقبل السرائيل .ياعاقوب بدأ يتعلم التوراة
بكل اجتهاد واندفاع ،وبدأ يذيع صيته بين الشعب على إنه ولد
بارع وذكي وخالل سنوات معدودة صار قادرا" على اصدار
الهاالخاه وقواعد الدّين واستمع له الكثير من القاهال في دروس
ومحاضرات دينيه ألهب بها قلوب المستمعين .وعندما أرادوا
الحاخاميم ارسال مندوبا" عنهم إلى خارج اسرائيل لجمع
التبرعات لليشبوت والتلميديم وقع االختيار عليه بأن هو يقوم
بهذه المهمة ،وخاصة والده كان معروفا" ومشهورا" ربي يهودا
عيّاش زخرونو لبراخا .وافق ربي ياعاقوب على المهمة وبدأ
رحلته بأن اتجه إلى الجزائر مسقط رأس والده والذي كان فيها
الحاخام األكبر لعدة سنوات ،واستقبلوا ابنه ربي ياعاقوب
استقبال الملوك .وألقى محاضرات في وسط القاهال ليشجعهم
للمجيء والعيش في اسرائيل .
تعليقات على عيد روش هشانا:
 -1يقول الحاخاميم:ان االنسان رزقه ومكسبه يحدد له من السماء
يوم عيد روش هشانا للعام القادم الجديد.الزيادة وال ناقص.ومن ال
يؤمن بذلك وإنما تراه يركض ويعمل ويتعب ويلغي الصالوات
والشعوريم وبرخات همازون ويفتح يوم الشبات محالته حتى يجيب
زيادة دوالر عن الذي حددوا له في السماء هذا يشبه لألنسان الذي
ركب في القطار ويريد الوصول إلى المحطة التي يقصدها،وهو
مستعجل جدا" تراه يقف على باب القطار ويدفع جدار القطار بيديه
اعتقادا" منه بأن القطار سيسرع أكثر وسيصل إلى المحطة قبل

األوان.وهذا كله فاضي أيضا" االنسان مهما ركض زيادة وخاصة
على حساب الدين سوف ال يحصل إال على ماقرروا له في السماء
.وربّنا يستر إذا لم تنقص إذا كان مخالف للدين في جمع المال.
 -2نالحظ أن صوت الشوفار الذي نسمعه يوم روش هشانا هو
على الشكل التالي(تيقيعا) صوت رفيع طويل ومستقيم ثم "شيباريم"
صوت مكسر ومقطع ثم صوت (تروعا) صوت زغلوطة ولولة ثم
نعود إلى الصوت المستقيم تيقيعا مثل البداية ماذا ترمز لنا هذه
األصوات:ان االنسان (ه) خلقه في األول مستقيم بدون عافونوت
وال أخطاء ثم يرتكب العافون فيصبح الخط والطريق تبعه متعروج
ومكسر مثل (شيباريم) تبع الشوفار ثم يندم على عافونه ويرجع
بتشوبا والتوبة يبدأ يزعل ويولول على أخطائه وهي ترمز
(التيروعا) وبعد الندم ويمتنع عن االخطاء يرجع مستقيم مثل بدايته
وهذا يرمز (تيقيعا) صوت مستقيم.
 -3لماذا نرمي العافونوت يوم روش هشانا على حافة النهر أو
البحر أو على بركة ماء؟ذكرى عندما ابراهام أبينو أخذ ابنه اسحق
لتقريبه قربانا أمام (ه) ماذا عمل الساطان في الطريق؟فتح إلى
ابراهام وولده نهرا" من الماء حتى يمنعهم من تنفيذ هذه المصفا
فدخل ابراهام الماء ووصلت المياه حتى عنقه ورقبته وكسر
الساطان وتغلب عليه ووصل إلى المكان المحدد لتقريب القربان
.لذلك نحن ذكرى لهذه الحادثة نقف على حافة الماء لنطلب من (ه)
أن يذكر لنا زخوت ابراهام واسحق.في أحد المرات تأخر الحاخام
نفتالي على حاخامه العظيم (هاحوزيه ملوبلين) وقت رمي
العافونوت على النهر فذهب هاحوزيه ورمى العافونوت وعاد إلى
الكنيس ،وبينما وجد حاخام نفتالي تلميذه يتحضر للذهاب إلى النهر
لرمي العافونوت قال له:إلى أين انت ذاهب؟قال سأذهب الجمع من
النهر ما رميته سيادتك هناك لذلك تأخرت ولم أذهب معك ألن أكيد
رميت زخويوت وليس عافونوت ألن عندك كثير زخويوت وما
عندك عافونوت.
 -4لماذا نقول ليلة روش هشانا عندما نأكل التفاح بالعسل أو السكر
ونقول:نرجو من (ه) أن يجدد لنا هذا العام الجديد المقبل علينا أن
يكون عاما" جيدا" وحلوا.مالقصد من كلمة حلوا االيكفي عاما"
جيدا"؟يجيب حاخام (زير زاهاب) ان كل ما يعطينا (ه) من السماء
هو خيرا" وجيدا" لذلك قال الحاخاميم :يجب على االنسان أن يشكر
(ه) على األمور الجيدة واألمور غير جيدة ألن في الحقيقة هي
لمصلحته مثال" إذا وقع به آالما" وجع رأس أو وجع أسنان أو وجع
معدة كلها تغفر له ذنوبه إذن لمصلحته هذه االوجاع لذلك نطلب من
(ه) ليلة العيد أن تكون جيدة وعالوة على ذلك حلوة مثل العسل،أي
يمسح لنا العافونوت بدون اللجوء إلى أوجاع الرأس واألسنان
والمعدة و غيرها إال تكون كلها حلوة وهنية وبالمقابل نقوم بقراءة
التوراة عوضا" عن األوجاع حتى يمسح لنا العافونوت ألنه قراءة
التوراة والتهليم تبعد العذابات والخسارات واألوجاع عن القارئ
لذلك يكتبنا للعام الجديد سنة سعيدة وحلوة أمين.
قصة
زيئيب -ديبو كان يسافر إلى مدينة كاليب في هنغاريا من
العاصمة بودابيست لحضور صالوات روش هشانا والكبوريم
من قبل الحاخام ربي اسحق أيزيك ،وفي كل عام يطلب من

زوجته أن تذهب معه لسماع صالة الحاخام لكنها كانت ترفض
.لكن في آخر عام من تلك القصة ،انتشر خبرا" في العاصة
بودابست بقدوم الحاخام اسحق إليها لجمع التبرعات للمحتاجين
.وفعال" وصل الحاخام ونزل في احدى فيالت أحد األغنياء
،وعندما سمع زيئيب بالخبر طار عقله من الفرح وطلب من
زوجته أن ترافقه لزيارة الحاخام في مكان ضيافته .وصل زيئيب
وزوجته إلى المكان وكان الدور طويل االنتظار لمقابلة الحاخام
،ووقف زيئيب وزوجته على الدور حتى يصل دورهما لمقابلة
الحاخام .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا
يجب قراءة عالينو لشابياح آخر الصالة كلمة بكلمة مع تركيز
وهذه القطعة ألفها يهوشواع بن نون أثناء فتحه مدينة أريحا
.وعادة جيدة قراءة بيسوقيم هذه بعد عالينو لشابياح وهي :وقال
ايلقانه والد شموئيل هانابي إلى زوجته حانّاه  :لماذا ال تأكلين
ولماذا تبكين وأيضا" باسوق  :قال (ه) إلى راحيل امتنعي عن
البكاء الخ.وأيضا" باسوق  :إذا تسمع كالم التوراة يقول هشيم :
أبعد عنك المرض الخ.وعندما يخرج من الكنيس ال يخرج
مسرعا" إال على مهل حتى ال يظهر كأنه مهزوم من الكنيس
-2.قراءة القديش على الميت ،ينقذه من العذابات في جهنم
،وماعدا قراءة القديش التي تنفع روح الميت ،كذلك إذا الولد
يطلع على السيفر توراه عاليات مفطير وكذلك إذا يصلي صالة
عربيت على روح الميت .لكن أيام سبعة األبلوت األفضل الولد
اآلبيل ال يصلي حزان على روح والده إال إذا ال يوجد غيره
حزاّن .
دينيم:
 -1يستطيع صاحب البيت أن يبارك على األكالت الخاصة بليلة
روش هشانا بصوت عالي ويقرأ "يهي راصون" الالزمة وجميع
أهل البيت يسمعوا البراخا و "يهي راصون" ويردوا أمين ويطلع
الزامهم ويأكلون بدون براخا وكما يستطيع كل واحد بمفرده أن
يبارك ويقرأ بدون االستناد على صاحب البيت،واذا سمع أحد بقربه
يقرأ "يهي راصون" عليه أن يرد أمين وراءه.المرأة تبارك هذا
العام على الكاندل ليلة العيد  :أشير قديشانو …لهادليق نير شل
شبات فيوم طوب.
 -2اذا كان االنسان تعبان يوم روش هشانا يسمح له بالنوم فقط بعد
الظهر وليس قبل ذلك ويحاول أن ال يتعصب يوم روش هشانا.
 -3في القدوس ثاني ليلة العيد يبارك (شيحيانو) أيضا".
 -4اذا نسي (ياعاليه فيابو) في برخات همازون في روش هشانا،اذا
تذكر عندما قال" :باروخ أتا هشيم" قبل أن يقول "بونيه يروشاليم"
يقول "لمديني حوقيخا" ثم يقول" :ياعاليه فيابو" كالمعتاد،لكن اذا
تذكر بعدما قال" :بونيه يروشاليم" يبارك هذه البراخا "باروخ أتا
(ه) ايلو-كينو ميليخ هاعوالم أشير ناتان ياميم طوبيم لعامو اسرائيل
إيت يوم هازكارون هازيه إيت يوم طوب مقرا قوديش هازيه
باروخ أتا (ه) ميليخ عال كول هاآريص مقاديش اسرائيل فيوم
هازكارون" واذا تذكر بعد أن بدأ البراخا الرابعة بعدما قال باروخ

أتا (ه) ...ميليخ هاعوالم يتابع "أشير ناتان" كما ذكرنا أعاله لكن
اذا بدأ (لعاد...أبينو ملكينو) يتابع برخات همازون كالعادة وبدون
اعادة قراءة "ياعاليه فيابو".
 -5عند سماع براخوت الشوفار ال يجوز أن نقول "باروخ هو
وباروخ شيمو" إال فقط نرد أمين.
 -6ال يجوز الحكي مطلقا" من بداية سماع الشوفار حتى نهايته في
آخر صالة الموساف.
 -7امرأة مريضة لم تستطع حضور سماع الشوفار في الكنيس وأتى
التوقياع الى بيتها حتى يتقع لها ال يجوز لها أن تبارك كما ال يجوز
له أن يبارك لها طالما هو بارك في الكنيس سابقا".
 -8على التوقياع والقاهال قبل الشوفار يحطوا في ذهنهم بأن يطلع
الزامهم في سماعهم الشوفار والتوقياع يحط في ذهنه بأنه سيطالع
الزام القاهال .كما ال يجوز استعمال الشوفار بعد انتهاء الصالة
نهائيا".
 -9في عشرة أيام تشوبا نقول "عوسيه هشالوم" في نهاية كل
عاميدا .لكن الحزان يقول في نهاية قديش "تتقابال" تبع الحازاراه
فقط حازاراه تبع شحريت -موساف -ومنحا فقط لكن قديش تتقابال
تبع عربيت ال يقول "عوسيه هشالوم" إال "عوسيه شالوم" ألن ال
يوجد حازاراه في عربيت وال نقول أيضا" في نهاية القديش تبع
السيليحوت،وال قديش تتقابال تبع عربيت ليلة الشبات .واذا قالها
ليلة شبات فقط معلش.
-10شهر ايلول هو الشهر المناسب والمالئم لمراجعة االنسان
أعماله وليكثر بقراءة التوراة والتهليم واألعمال الخيرية االنسانية
.ويرجع بتشوبا من األعمال العاطلة واألخالق العاطلة .ويجب أن
ينتبه جيدا" عندما يقرأ العاميدا في برخات "هاشيبينو" ألنها تفيد من
أجل مسح العافونوت .ويجب أن يصلي على كل انسان ابتعد عن
طريق الدين والتوراة أن (ه) يهديه ويعيده إلى طريق الصح
والصواب.
-11يقرأ السيليحوت كلمة بكلمة وحرف بحرف ويفهم ماذا يقرأ
ويسمع بأذنيه ماذا يقول ويفهم مامعنى عندما نقول":نفحص طرقنا
ونعود إلى (ه) ليرحمنا".
-12على اإلنسان أن يراجع أعماله التي عملها طوال العام
الماضي،وكم سبب أذى ونقص في قدسية روحه وقدسية التوراة
وقدسية السماء وعالم المالئكة.
-13يجب أن يتذكر أنه يقترب يوم بعد يوم من يوم الحساب يوم
روش هاشانا العظيم التي تفتح دفاتر األحياء أمام (ه) ليقرر مصير
وصحة ورزق كل واحد منا للعام الجديد القادم.
-14الرجوع بتشوبا ليس عن أعمال الخاطئة فقط بل عليه بالرجوع
عن كالم الخاطئ مثل:الشون هاراع ،كالم يؤذي اآلخرين ويمنع
نفسه من الكالم الفاضي والزائد ويحوله إلى قراءة توراة
وتهليم.ويقبل على نفسه بعدم العودة إلى العافونوت السابقة وعدم
تكرارها.

ساهم في هذه النشرة
السيد موني هاربون وزوجته السيدة فريدة وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيدة مالكا وأسفليدتوس وزوجها وأوالدهم

للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد ايزاك أمبالو وزوجته وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين.األخوة األكارم السادة  :سليم -جوي -جاك -
استر -وشيال لعائلة كندي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح ابراهام بن استر عليه السالم أمين ***.األخوة
األكاارم السادة :هانري وإيزاك لعائلة سروا للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح شمعا سروا بن بديعة عليه
السالم أمين ***.السيدة فريدة شاهينو وزوجها السيد مراد وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ونطلب من هشيم أن يعطيها الصحة ورفوئاه شيليما
وأيضا" إلى حفيدتها كارو بنت تكفاه رفوئاه شيليما أمين ***.السيد
فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون للعروسين جاك وأريانا -استر بمزال طوب وبانيم
زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة
شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح يهودا
أصالن بن جميلة عليه السالم أمين ***األخوة األكارم  :سولي -
هليل-أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدهم همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا وراحيل شيال
بنت شفيقة عليهم 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 *** .السيدة فريدة حاصباني ربيع
وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم
سامي بن أميليا عليه السالم أمين *** السيد عبود ابراهيم وزوجتهالسيدة 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.

***شلومو كالت ***
كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*********
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 15900شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1800$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

