Congregation

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

من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 13 )1072حشفان 5781المواف 31اكتوبر 2020

هفطارا:ال ّماه تومار
مقام :صبا
براشات:ليخ ليخا
كاندل  * :5:36المغرب  *5:54شير هاشيريم ليلة الشبات5:30 :
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  * 5:15انتهاء الشبات  *:6:34:وحسب ربينو تام 7:04
مسموح لباس الطليت  * 6:25الساعة الزمنية  *61:00دقيقة ,طلوع الفجر  *6:13شروق الشمس 7:26
منحا حول  *4:35وقت عربيت  *4:12طلوع النجوم6:29
نهاية قريات شيماع * 9:16نهاية العاميدا  *10:17حاصوت12:39
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

يقول هشيم إلى أبراهام  :اترك بلدتك وأهلك وبيتك
واذهب إلى األرض التي سأقول لك عليها .قالوا الحاخاميم
 :هذا هو االختبار الثاني من االختبارات العشر التي أختبره
(ه) إلى أبراهام .هنا نسأل  :ماهذا االختبار ،أكيد ابراهام
سينفذه بأسرع وقت ألن فيه كل الفوائد والميزات التي
وعدها (ه) له حيث قال له  :سأباركك وأعظمك وتتبارك
بك الشعوب وسيكون عندك ولدا" .إال سر هذا االختبار
وهذه التجربة هي حيث أبراهام من أول األمر كان مؤمنا"
في (ه)  ،وهذا اإليمان لم يتركه في قلبه ولمصلحته فقط ،إال
بدأ ينشر هذا اإليمان للناس ويطعميهم من ماله مجانا" حتى
يشكروا هشيم على ذلك .وصار عدد أتباعه عشرات األلوف
من المؤمنين  ،وهنا عندما طلب (ه) منه مغادرة البالد لم
يتردد  ،ولم يقل إلى (ه) أين أترك أتباعي ربما يرجعون
إلى معبوداتهم السابقة وهي عبادة األصنام ،لكن أبراهام لم
يهتم ولم يسأل على مصلحته وانما فورا" بدأ بتنفيذ طلب
هشيم وغادر بالد العراق واتجه إلى أرض اسرائيل وهناك
تابع مهمته الدينية وبدأ ينشر االيمان في كل مكان ذهب إليه
.وتتابع البراشا وبعد أن أخذ معه لوط ابن أخيه ،طلب منه
أن يذهب إلى مكان آخر وال يريد البقاء معه .هنا نسأل :
لماذا تخلى ابراهام عن ابن أخيه لوط؟ ألنه الحظ إن هشيم
لم يعد يتكلم معه بسبب وجود لوط معه ،لذلك أبعد لوط عنه
،ألن أبراهام يتنازل عن كل شيء مقابل أن يتكلم معه هشيم
وفعال" قالت البراشا  :وتكلم هشيم مع ابراهام بعد أن غادر
لوط بيته و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
عندما وعد هشيم إلى أبراهام بالبركات قال بالحرف الواحد
 :سأبارك الذين يباركونك ،وسألعن الذي يلعنك .هنا نالحظ
 :استعمل الباسوق في األول صيغة الجمع كما قال  :الذين
يباركونك .أما في اللعنة استعمل صيغة المفرد  :وسألعن
الذي يلعنك ولم يقل  :الذين يلعنوك -صيغة الجمع .ماهو
السبب ؟ ألن االنسان عندما يقدم على أي عمل أو يريد أن

يتكلم أي شيء يريده ،منذ البداية يفكر في رأسه عن العمل
الذي يريد أن يعمله ،لذلك هنا من يفكر أن يبارك أبراهام
،مجرد أن يفكر في رأسه بالبراخا فورا" هشيم ينضم إلى
الب يراخا ويعتبرها كأنها صارت .لذلك يقول هشيم أبارك
الذين يباركونك من هم  :الذي يفكر في البراخا وهشيم
أيضا" يقرر على هذه البراخا أصبح هنا المباركون هم أكثر
من واحد ألن هشيم +المبارك هم يباركوك .لكن اللعنة إن
هشيم ال يهتم بها طوال وجودها في عقل وتفكير االنسان
فقط.لذلك هنا الذي يلعن هو واحد وال أحد يساعده أو يؤيده
،لذلك استعمل صيغة المفرد  -2.قال الباسوق  :آمن ابراهام
في كالم هشيم وسجلها (ه) له صيداقا أي زخوت كأنه عمل
مصفا وزخوت .مامعنى هذا الباسوق ولماذا هشيم سجلها
له صيداقا وزخوت ؟ هنا ابراهام عكس ياعاقوب  ،ألن (ه)
قال إلى ياعاقوب  :ال تخاف وأنا أحميك وأساعدك مع ذلك
رأينا كيف ياعاقوب أبينو خاف من عيساف ،عليه أن ال
يخاف طالما (ه) وعده بأن سيحفظه من أي عدو .لكن
أبراهام عندما سمع وعود هشيم له بالخيرات لم يشك ولم
يتردد أي لحظة بأن يؤمن بها لكنه أمن بها فورا" وإلى األبد
تصرف ابراهام هذا ،جعله ينال رضاء هشيم ويسجل
،لذلك
ّ
له زخوت على ذلك االيمان .
معلومات تاريخية مختصرة  23:سنة بعد خراب المقداش
أي في عام  91ميالدي
بعد ذلك سأل القيصر نيربا إلى ربي يهوشواع عدة أسئلة
وأجاب عليها كلها وبأحسن اجابة .ثم تقدمت بنت الملك
وسألت إلى ربي يهوشواع عدة أسئلة وأجاب عليها فورا"
،وأعجبت بذكائه ودهائه .ومعروف إن وجه ربي يهوشواع
لم يكن جميال" .فقالت له  :لماذا وضع هشيم كل هذا الذكاء
في وجه إنسان غير جميل؟ أجابها  :قولي لوالدك لماذا يضع
النبيذ في جرات مصنوعة من التراب والفخار واليضع
النبيذ في جرات أو براميل مصنوعة من الذهب .ذهبت

وسمعت في نصيحته ووضعت النبيذ في جرة مصنوعة من
الذهب وخالل اسبوع تحول النبيذ إلى خل حامض وضار
.سمع والدها الملك وسألها  :ماهذا ؟ قالت له  :ربي
يهوشواع قال لي ذلك .استدعى ربي يهوشواع وسأله عن
الموضوع فقال له  :إن ابنتك تحتقرني ألني ذكي لكن وجهي
غير جميل .فأعطيت لها مثاال" على ذلك .النبيذ الطيب
يحفظ في وعاء فخاري بسيط وليس في وعاء من ذهب
.وكذلك أنا بالرغم بأن وجهي غير جميل ،لكن (ه) وضع
داخلي الفطنة والذكاء .حتى الأتكبر على الناس .وبعد ذلك
عادوا الحاخاميم األربعة من روما ،وفي أيام هذا القيصر
شعر اليهود سكان اسرائيل بالراحة والهدوء وعدم سرقة
أموالهم أو التعدي عليهم .وبنى رابان كمليئيل يشيباه في
مدينة اللد.أخت رابان كمليئيل تدعى إ ّما -شالوم وهي زوجة
ربي ايلعيزير الذي لعنه رابان كمليئيل ووضعه في حيريم
.وكانت تمنعه من أن يصلي صالة خاصة خوفا" على حياة
أخيها رابان كمليئيل ألنها تعتقد إذا زوجها صلى صالة
خاصة يستطيع أن يميت أخاها رابان كمليئيل في أحد األيام
أتى فقير لبيتها وخرجت وفتحت له الباب وأعطته رغيفا"
من الخبز ،وعندما عادت إلى زوجها رأته يقرأ الصالة
الخاصة فصرخت عاليا" وقالت  :لقد مات أخي رابان
كمليئيل وفعال" انتشر الخبر أن رابان كمليئيل توفي من قوة
صالة ربي ايلعيزير .
الطريق للشفاء والصحة
معروف إن في الطريق تقع حوادث سقوط ألشخاص مارين
في الشارع .لقد تمت االحصاءات واألبحاث والدراسات
وتبين إن أكثر الذين يسقطون في الشارع هم من المسنين
وليس من الشباب ولم يعرفوا وتوصلوا إن المسن عندما
يسير في الشارع اليستطيع رفع رجله إلى األعلى أثناء
الفشخ ،لكن الشاب يرفعها بدون أي شعور بذلك ،ألن
عضالت رجليه قوية ومرنة ،لذلك الشاب ال يقع لكن المسن
يسير وكأنه يجر رجليه في المشي فنكون سببا" لوقوعه
بدون أي شعور .كذلك المسن عندما يقوم ليال" للذهاب إلى
الحمام ،يتعرض للوقوع إما من عدم وجود ضوء أثناء
السير أو لوجود أي شيء من األشياء في طريقه مثل :
كرسي أو رجل مائدة الصالون فال ينتبه لها فيقع ويختل
التوازن معه ،أو يشعر بالدوخة والدوران أو ارتفاع الضغط
.أو هبوط ضغط الدم ،أو هبوط معدل السكر في أجسامهم
لذلك كل هذه األسباب تسبب لهم الوقوع على األرض .كذلك
النهوض من الفراش بسرعة أو االستلقاء على المقعد أو
على الفراش بسرعة كلها تسبب الدوخة والسقوط .لذلك على
المسن االستناد إلى عكاز أو يتمسك بأي شي أثناء سيره

للمحافظة على نفسه من السقوط .واالنتباه في تناول األدوية
التي تخفض ضغط الدم أو تنزل معدل السكر كل هذه األمور
يجب االنتباه لها ألن السقوط والكسور لها عواقب وخيمة
وخطرة السمح (ه) .
توجيهات دينية" :ماهو واجب االنسان في هذه الدنيا؟"
خليقة الدنيا وخليقة االنسان هما كليهما هدف واحد .والهدف
هو تنفيذ رغبة وارادة خالق االنسان والدنيا .واالنسان ال
قيمة من وجوده في هذه الدنيا واستمرار حياته بدون برنامج
ينفذ خالله مهمته في هذه الدنيا التي يعيش بها،وال يجوز له
استعمال مؤهالت وقدرات هذا الكون العظيم،اذا لم يكن هذا
االستعمال هو الغرض منه عبادة واطاعة الخالق .لذلك
أوال" وقبل كل شيء يحتاج الى مدرب والى موجّه والى
مرشد،ليسير به وليساعده في تنفيذ هذا الهدف الذي خلق
من أجله .واذا سار في هذا الطريق حينئذ يسمى "آدام" أي
"انسان" بكل معنى الكلمة،وإال ال فرق بينه وبين الحيوان.
وكما نقول يوميا" في صالتنا الفرق بين االنسان والحيوان
هو كلمة "ال"" .الحيوان" ال يعرف تغيير حياته ،هدفه
الطعام والشراب والنوم واالنجاب،وال يعرف أن يختار بين
هذا وذا ك،حياته ثابتة من بدايتها حتى نهايتها وبدون أي
تغيير .أما االنسان فله القدرة أن يرفض ويقول" :ال" .ال
أريد "هذا" وانما أريد "ذاك" .ويستطيع بعقله الذي زوده
الخالق به أن يميز بين الصح والخطأ،بين الجيد وبين
األجود،بين الحسن واألحسن .لكن االنسان الذي يسير في
حياته بدون منهاج معين ومدروس ومفيد في هذه الدنيا ودنيا
اآلخرة هو ليس انسانا" وانما فاشال" وخاسرا" .وباستمرار
ان االنسان يملك عالوة عن الحيوان :القول -المعرفة-
العطاء .التي يفتقر لها الحيوان .وهذا العقل والمعرفة يقوالن
لالنسان :يا رفيق! ..وجودك في هذه الدنيا داخله هدف
سامي ومقدس،عليك أن تنفذه قدر االمكان،افرح وانبسط اذا
تعمل على تنفيذه،وازعل واحزن اذا أنت تبتعد عنه وال
تنفذه .السعادة النفسية هي سر النجاح في هذه الحياة .ألن
بدون ابتسامة وبدون سرور وبدون فرح الرعاية االلهية
تبتعد عنك كثيرا" .حتى دراستك وفهمك للتوراة ونجاحك
بها ال يتم اذا لم تكن سعيدا" وفرحا" بما تدرسه وتفهمه.
يجب أن تحبه وبقناعة ومن أعماق قلبك .يجب أن تقنع بأنك
تمسك بيدك الجوهرة الثمينة التي تؤمن لك نجاحك في هذه
الدنيا ودنيا اآلخرة .صحيح والواقع يقول :ال يوجد انسان
في هذه الدنيا بدون مشكلة وصعوبة يعاني منها،ال يوجد
انسان سعيد بكل معنى الكلمة،افتح قلبه ستجد به كثيرا" من
الهموم واالنزعاجات والقهر .لكن هنا تأتي قوة ارادة

االنسان الناجح،ال ينظر الى هذه الهموم بكل عقله وبكل
تفكيره،فإذا نظر اليها،وقع في شباكها وتخبط في عراقيلها
وزادت همومه هما" وأوجاعه وجعا" .ليس كل شيء مشكلة
وهم وغم،انظر الى الجانب الجيد في هذه الحياة ولو كان
قليال" وصغيرا" جدا" .الجانب اآلخر واألكبر وهو في
نظرك غير جيد ومؤلم،لكن في داخله يحمل الخير واالفادة
لك ولمصلحتك .وعليك أن تؤمن بأن كل مايحدث لك في
هذه الدنيا هو قرار من السماء ومن السماء ال يأتي لنا إال
الخير والذي هو مفيد لنا،ولو في نظرنا هو غير جيد.
النظرية العظيمة التي عليك أن تتمسك بها طوال حياتك
هي :الذي مضى انتهى وخلص لماذا الزعل؟ والمستقبل
والذي سيأتي فيما بعد والذي تخاف منه،لكن اآلن لم يأت
بعد فلماذا الزعل عليه؟ ليس مطلوب منك إال أن تعيش
اللحظة والساعة التي تعيش بها اآلن فقط،حينئذ همومك
تصغر وتضعف وتنتهي منها و(ه) يحفظك أمين.
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل حزاّن 1821-1741
عندما ولد ربي رفائيل حزان لوالده حاييم ابن حاخام يوسيف
حزان عام  1741لكن عندما كان لسع طفال"  5سنوات
توفي والده حاييم ،وال يوجد أحد يربّيه ويرعاه .لكن كان
هناك رجل غني واسمه دافيد موردور أخذ على عاتقه أن
يربيه .كذلك عمه إلى رفائيل ويدعى الياهو حزان أشرف
عليه وساعده .وكان منذ صغره ذكي ومجتهد ،ويفتح
المصحف ويقرأ به ليال" نهارا" .وعندما أصبح عمره 17
عام بدأ يدرش أمام القاهال .وعندما وصل سن  30عاما"قم
تعيينه عضوا" في محكمة بيت الدين في مدينة إزمير في
تركيا .وعندما عرفوا الحاخاميم قدراته في التوراة انتخبوه
الحاخام األكبر لمدينتهم وذاع صيته في كل مدن تركيا ،
وبدأت األسئلة الدينية تنهال عليه من القريب والبعيد .حتى
تالميذ هاكاؤون من فيلنا الذين كان يعيشون في اسرائيل
وجهوا له سؤاالت دينية ليجد لها الحل الديني المناسب .ثم
سافر إلى يروشاليم هناك ألّف مصحفه المشهور حقريه ليب
وعن طريقه ذاع صيته بقدراته العظيمة والجبارة في
التوراة والهاالخاه .
قصة
سكان نيويورك وغيرهم من المدن لهم عادة في فصل
الصيف في أشهر تموز وآب يذهبون إلى المصايف هنا
وهناك .ومنهم يذهبون إلى الجبال العالية لالستمتاع بالهواء
الطلق .وهناك تقام الشيعوريم والكيمارا والهاالخات في كل
مكان ومكان .ويبقون حتى ايلول شهر السيليحوت ويعودون
إلى بيوتهم في المدن األميركية الكبيرة وقصتنا هذه تدور

حول أحد الحا خاميم واسمه ربي موشي لكن النعرف اسم
كنيته كان يلقي المحاضرات الدينية هناك باندفاع
وبمسيروت نيفيش فعندما يصلون إلى المصيف يتركون
شناتيهم وأغراضهم ويلتحقون في اليشيبا ليواصلون دراسة
التوراة بأوقات طويلة وبأجواء هادئة ومريحة .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
على كل شخص يجب أن يخصص وقتا" معينا" ومستمرا"
ويوميا" لدراسة التوراة.قبل الصالة أو بعد الصالة .ويجب
أن يتمسك في ذلك الوقت وال يتخلى عنه ولو يعتقد إنه
سيخسر مصاري في شغله .وكل من يدرس التوراة يوميا"
يعرف حاله عمال ينفذ مصفاة عاسيه من التوراة مثل كأنه
يلبس تفلين وغيرها من المصفوت المقدسة ألن الباسوق قال
 :في دبارتا بام أي تدرس التوراة .وهذا الوقت مطلوب
بالنهار والليل كما قالت التوراة يومام فااليال .وإذا في احدى
المرات اضطر لترك الشيعور لسبب ملّح وضروري يقرأ
قطعة أو هاالخا من هذا الشيعور ثم يترك .ويحاول أن يقرأ
مقاطع تهليم وحوق ليسرائيل يوميا" ألنهم زخوتهم كبير
جدا" .كل واحد منا ملزم في دراسة التوراة الغني -الفقير -
المريض-المعافى -الكبير -الصغير وحتى من عنده في
رقبته عائلة وشغله صعب حتى يؤمن مصروف عائلته مع
ذلك الزم يدرس التوراة .ومن ال يعرف أو مشغول كثير
يستطيع أن يساهم في ماله في دعم دراسة التوراة أو اليشيبا
والكوليل أو التهليم أو النشرة ويعتبر هو ذاته عمال يقرأ
توراه .وإذا كان فاتح مصحف وعمال يقرأ واضطر أن
يخرج لبرا لسبب ماعليه أن يغلق المصحف وال يتركه
مفتوحا" حتى يعود .
دينيم
-1مصفاة عاسيه إن االنسان يديّن رفيقه مصاري في ساعة
الضرورة إن كان فقيرا" أو غنيا" طالما بحاجة إلى هذه
المصاري .لكن إذا بيعرف بأنه سيأكلها عليه ،يطلب منه
رهن مقابل المبلغ .وإال غير ملزوم أن يدينه مصاري .
 -2اليجوز أن يأخذ من رفيقه فائدة على هذه المصاري
،وفيها عدة عافونوت ،ويكسب هذا العافون صاحب
المصاري والذي استدانها والشهود والكفيل كلهم يكسبون
عافونوت من هذه الفائدة.
-3وكل يأخذ من رفيقه فائدة سيخسر الكثير من المصاري
وكأنه يكفر بالتوراة ،وال يعيش أيام تحيات هاميتيم ،لكن إذا
رجع هذه الفائدة لصاحبها حينئذ يخلص من هذا العافون
الكبير .

-4وإذا صاحب المال ال يرضى أن يدين رفيقه ماال" مجانا"
حينئذ عليه أن يكتب "شيطار عيسقا" حسب مارتبوا لنا
الحاخاميم ،حينئذ ال يوجد مشكلة وحالل ومسموح بكل معنة
الكلمة .
-5ولو المدين سامح للدائن بالمصاري وعطاه الفائدة من
قلبه وبرضاه الكامل مع ذلك العافون على صاحب المال
يبقى باقيا" حتى يعيد مبلغ الفائدة لصاحبها .
 -6إذا كان المدين الذي أخذ المصاري هو محاليل شبات
علنا" أو يأكل لحم طاريف علناط يجوز نأخذ منه فائدة -7
ولو الطرفان لم يذكرا شيئا" عن الفائدة وأعطاه المصاري
على السكوت ومجانا" وعندما أعاد المصاري إلى صاحبها
قدم له هدية مع ذلك ال يجوز الدائن أن يأخذها ،ألنه لوال
أدانه المصاري ال يقدم له مثل هذه الهدية.
 -8إذا أراد صاحب المصاري أن يرجع بتشوبا وقرر اعادة
الفائدة إلى صاحبها .وقال له الدائن :اتركها عندك وأنا
مسامحك حينئذ يجوز له أن يأخذها مثل شخص سرق مال
رفيقه وصاحب المال قال أنا مسامحك حينئذ حالل .
 -9ال يجوز أن يدين حتى أوالده بالفائدة وال يقول مافي
تكليف بين بعضنا ومسامحين.
ساهم في هذه لنشرة
السيد جاك أهارون فارحي وزوجته السيدة تينا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ومزال طوب للمولودة الجديدة استر وألف
مبروك أمين***.السيد البير مراد اللحام وزوجته السيدة
لويزا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون لصهرهم السيد اسحق وزوجته السيدة بيرتا
بالمولودة الجديدة مريام ويهنئون السيد دافيد يوسيف يشاي
وعائلته بمناسبة خطوبة ولدهم بمزال طوب وألف مبروك
أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة وعلى روح روزلين بنت حافا
عليها السالم أمين***.السيد هليل طويل وزوجته السيدة نينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين البير
وكريس فارحي بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك
أمين***.السيد شلومو كال وأوالده للنجاح والتوفيق
أمين***.منيان منحا في نيوجيرسي يدعى "كول أهارون "
للنجاح والتوفيق أمين***.األخوة األكارم السادة  :موشي
وأهارون حاصباني للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدهم همانواح نسيم بن حسنة ووالدتهم راحيل بنت
فريدة وأخيهم همانواح ابراهام بن راحيل وأختهم الشابة
استر بنت راحيل عليه السالم أمين***.السيد جاك مرعشلي

وزوجته السيدة ليزيت وولديهم ايزاك وليئاه للنجاح
والتوفيق ويشكرون هشيم على فضائله معهم أمين***.عائلة
جناني للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح همانواح
جاك حاييم جناني بن سارا عليه السالم أمين***.السيد
جوزيف الكدع وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ورفوئاه شيليما لوالدته السيدة راشيل بنت لطيفة
والصحة التامة وطول العمر أمين ***.هاعاسقان صبوري
السيد شلومو كوهين وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته كرجية يافا بنت سمحا عليهم
السالم أمين  ***.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده يهودا أصالن
نت جميلة 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 وزوجته السيدة
صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان للنجاح
والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن صباح عليه
السالم أمين*** .السيدة سيلي جاجاتي هاليفي وأوالدها
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح يهودا ليون
جاجاتي بن جميلة عليه السالم***.السيدة صوفي شعيا
مغربي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح ابراهام بن كوني عليه السالم أمين .
***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 21700شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  1500$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

