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يوجد حدثين هامين في هذه البراشا ،أولهما  :أرسل ياعاقوب
هدايا كثيرة إلى عيساف أخيه قبل مقابلته ،وعندما التقيا سأل
عيساف إلى ياعاقوب  :لماذا أرسلت لي كل هذه الهدايا؟ أجابه
 :حتى تسامحني وأيضا" المآلخ الموكل في السماء على شعب
عيساف التقى معي وباركني واعترف لي بالبيراخوت تبع
والدي اسحق .وعليك أنت أيضا" أن تتنازل عنها وتعترف بها
.وهذه الهدايا مقابل اعترافك ومثلما أتت في السابق تنازلت
عن البكورية من أجل أخذت مني طبقا" من العدس ،كذلك هنا
 :اقبل هذه الهدايا مقابل البراخا تبع والدي .هنا فكر عيساف
قليال"  :هل المآلخ تبعي قابل ياعاقوب وأنا طول حياتي لم
أره ولم يقابلني .ومن هنا فهم إن البراخوت تعود إلى ياعاقوب
.ثم عرض على ياعاقوب أن يمشي معه ويعيشون مع بعضهم
البعض .لكن ياعاقوب رفض هذا الطلب معلال"  :أخاف على
أوالدي أن يتعلموا من أوالدك الطريق الغير صحيح .وسيأتي
يوما" أيام الماشياح وستناقبل سوية لينتقم هشيم من أوالدك
الذين سيعذبون أوالدي طوال التاريخ ،ابتداء" من خراب
المقداش لنا مرتين ،والرومان والفرس والحروب الصليبية
والحرب النازية وحتى يومنا هذا كل التعديات على الشعب
اليهودي ستتحاسبوا عليها وتدفعوا الثمن غاليا" .أما الموضوع
الثاني الذي ورد في البراشا  :هو اعتداء شيخيم بن حامور
على دينا بنت ياعاقوب ثم طلب الزواج منها من ياعاقوب
والدها ومن أخوتها لكن رفضوا ذلك .هنا نسأل  :ماهو سر
ولغز هذا االعتداء على ابنة الصدّيق المشهور ياعاقوب أبينو
.إن األمور التي نراها بأعيننا نستغرب منها وال نعرف أسبابها
الحقيقية ،لكن عند هشيم كل شيء على مايرام واليوجد
سؤاالت واستغرابات .ألن روح هاتانّاه العظيم واسمه ربي
حاننيا بن تيراديون الذي كان واحد من عشرة حاخاميم قتلوهم
الرومان .وهذه الروح موجودة عند شيخيم بن حامور الذي
اعتدى على دينا بنت ياعاقوب ،لذلك يجب اخراجها منه
وادخالها إلى دينا لتنضم إلى المكان المقدس والدليل على ذلك

عندما قال شيخيم  :إن األرض رحابات يدايم أمامكم .إن كلمة
رحابات هي رؤوس كلمات للحاخام ربي حاننيا بن تيراديون
لذلك قال لهم  :إنكم أخذتم هذه الروح المقدسة مني وصارت
عند دينا .لكن هو بالحقيقة الهو وال نحن أفكار السماء
المجهولة و(ه) يحفظنا آمين .
تعليقات على البراشا
قال ربي شمعون بن يوحاي عيساف هاالخاه أي قانون ديني
عيساف يكره ياعاقوب .هنا نسأل  :مامعنى هنا كلمة هاالخاه
قانون ديني ؟ ألن كثير من الناس يعللون سبب كراهية اليهود
من قبل حواليهم ،منهم يقولون  :بسبب اليهود أغنياء ومنهم
يقولون  :ألنهم مصدر بركة للدنيا .ومنهم يقولون  :ألن اليهود
اليختلطون مع بقية شعوب العالم .ومنهم يقولون  :ألن اليهود
أحيانا" يختلطون مع بقية الشعوب .لذلك أتى ربي شمعون بن
يوحاي وقال  :هذه اإلدعاءات كلها الغية وفاضية ،لكن
الحقيقة من أيام ياعاقوب وعيساف ،عيساف يكره ياعاقوب .
معلومات تاريخية مختصرة  23:سنة بعد خراب المقداش أي
في عام  91ميالدي
ربي عاقيبا كان عظيما" في التوراة وعلم آالف التلميديم
التوراة .وأيضا" هو تعلّم عند ربي إيلعيزير وعند ربي
يهوشواع .في أحد المرات تأخر ربي عاقيبا لحضور الشيعور
عند حاخامه ربي إيلعيزير وبقي واقفا" خارج صالون
المدراش حيث ال يوجد مكانا" له .وتابع ربي ايلعيزير درسه
وإذ أحد التلميديم يسأل سؤاال" في الكيمارا ،فأتت االجابة من
خارج القاعة فسأل ربي إيلعيزير من هو الذي أجاب ،ولم
يعرفوا شيئا" فقالوا له أتت من خارج القاعة .ثم سئل سؤاال"
ثانيا" فاتت االجابة من الخارج ،فسأل الحاخام من أجاب ؟
قالوا له  :التوراة تأتي من خارج القاعة وفي المرة الثالثة
أيضا" أتت االجابة من خارج القاعة ،وسأل الحاخام  :من
أجاب ؟ قالوا له  :ربي عاقيبا الذي يقف خارج القاعة .قال
لهم  :أدخلوه وأوجدوا له مكانا" ليجلس فيه .وبينما كان الجميع

يسمعون الدرس من الحاخام  :دخل ولدان إلى القاعة ،أحدهما
استهزأ بالحاخام وبالحاضرين وخلع الغطاء من على رأسه
األندوسيه .فعندما رآه ربي إليعيزير قال  :هذا ممزير ألن أمه
جابته عن طريق الزنا .أما ربي يهوشواع  :قال  :هذا ابن ندّاه
أي أمه زنت أيام الحيض .أما ربي عاقيبا فقال عليه  :إنه عنده
شغلتين ممزير +ابن ندّاه .قالوا له رفاقه  :هل تعارض كالم
الحاخاميم ؟ قال  :ال ولكن سأثبت لكم كالمي :خرج وسأل
عن أم هذا الولد ،ووجدها تبيع بعض الخضار في الحارة
.فاقترب منها وسألها  :كيف حبلتي بهذا الولد ؟ ترددت في
البداية وامتنعت عن اإلجابة .فقال لها أوعدك بأن أدخلك الجنّة
.فقالت له  :احلف لي .وحلف لها ولكنه أبطل الحلفان في قلبه
.فقالت له الحقيقة  :ليلة عرسي كنت ندّاه أي في أيام الحيض
،وذهب زوجي ونام لوحده في غرفة ثانية .وفي منتصف الليل
ي وحملت منه .وهكذا هذا الولد
دخل علي رفيقه واعتدى عل ّ
ممزير وابن ندّاه .
الطريق للشفاء والصحة
يقول بن إي شحاي  :اليفكر االنسان بأنه كلما زادت ساعات
نومه ،فهذا دليل على إن صحته جيدة ومفيدة للجسم ،هذا خطأ
وانما االنسان الذي يبلغ عمره  60عاما" ومافوق يكتفي ب6
ساعات نوم فقط .وليس أكثر .وقال دافيد هاميليخ في التهليم :
شاف الخيم ماشكيمي قوم في أحاريه شيبيت .كين يتين لي
ديدوشينا .مامعنى هذا الباسوق ؟ يوجد بعض التلميديم الذين
يحبون دراسة التوراة ،تراهم يسهرون الليالي حتى ساعات
متأخرة من الليل ويقرؤون الكيمارا وال يسألون عن النوم
،ويوجد غيرهم يذهبون للنوم حتى تقوى أجسامهم ويدرسون
التوراة بصحة جيدة .يقول دافيد هاميليخ بالتهليم  :من هو
األفضل ؟ ويجيب الفئة األولى ولو درسوا ساعات طوال طول
الليل وعرضوا أجسامهم للمرض والضعف هذا خطأ
،واألفضل للفئة الثانية التي يديروا بالهم على صحتهم وينامون
ساعات كافية ثم يدرسون التوراة ،فكل ساعة منهم تعادل
ساعتين من الفئة األولى وزخوتهم كليهما متساوية عند هشيم
.لذلك من يذهب للنوم حتى يرتاح جسمه ويقوى ثم يذهب
للصالة وقراءة التوراة ،إن هشيم يعتبر نومه عبادة إلى هشيم
ولو هو نائما" في فراشه .وقلة النوم تسبب القلق وارتفاع
الضغط ويسبب له مرض السكر  ،وقال األطباء  :يوجد مواد
في األطعمة التي تدخل أجسامنا ،اليستفاد منها الجسم إال في
ساعات النوم فقط .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب دانون 1825-1742
بعد أن شب حريق في بيت الحاخام يوم طوب دانون أسفر
عن حرق جميع مؤلفاته الدينية التي كتبها طوال حياته .بقي
مجلدا" واحدا" لم يحترق وسماه الحاخام  :كابود يوم طوب
.ومن خالله تعرف مقدرة وعظمة الحاخام بالتوراة .في أيامه

مرت أيام صعبة على سكان يروشاليم حروب كثيرة وقعت
في السيطرة على يروشاليم والحياة اليومية تدهورت في
صفوف الشعب .وكانت السيطرة تنتقل من والي إلى والي آخر
.وكل والي جديد يوجه انظاره لليهود لينهب أموالهم ويفرض
عليهم الضرائب العالية .وكذلك فرضوا عليهم دفع تكاليف
الحروب .وفي تلك األيام تمرد الفالحون ضد الوالي فقام
الوالي عبد الّه بقمع الثورة بقوة السالح ،وأعلن الحرب على
الثورة واستمرت الثورة مدة اسبوعين ،ورمى على المدينة
القنابل من كل جهة ،بيوت سكان اليهود دمرت بالكامل ،ومات
شخص حاخام كان يأكل في السوكاه في العيد .وعم الخوف
والرعب في صفوف الشعب ،وفي عيد سمحا توراة سيطر
الوالي على المدينة .وفرض على السكان اليهود دفع 100
ألف ليرة وهذا مبلغ ضخم جدا" في تلك األيام ،واليهود باعوا
مصاغهم وذهبهم لتسديد المبلغ ،والحاخاميم رهنوا ألبستهم
الدينية الغالية عند السكان غير اليهود ومع ذلك لم يستطيعوا
جمع المبلغ المطلوب واضطروا لالستدانه بالفائدة من جيرانهم
غير اليهود.
توجيهات دينية" :الشون هاراع"
إن الشون هاراع يعتبر من أكبر العافونوت التي يرتكبها كل
انسان صغيرا" أو كبيرا" رجل" أو امرأة،متدينا" أو غير
متدينا"،بقصد أوبدون قصد،وهو فتح سيرة اآلخرين بالسوء
وبالعاطل .وان عقابه أقوى من عقاب عابودا زارا -قتل قتيل-
والزنا .ومع ذلك هوعافون منتشر بين الجميع والناس ال تنتبه
به أبدا"،لذلك علينا االنتباه بذلك وأهم شيء االمتناع عن
التحدث عن اآلخرين والتسلي في سيرتهم ونمط حياتهم
وتصرفاتهم .وهناك نوعان من الشون هاراع،األول يحكي
على رفيقه بالعاطل وهذا الحكي صحيح وموجود وواقعي.
والنوع الثاني وهو "االفتراء" أو مانسميه "موصي شيم راع"
أي يطالع شائعات وأخبار كاذبة وملفقة على رفيقه،وهذا النوع
الثاني صعب جدا" سماحه ومسحه .وماهو اللشون هاراع؟
له عدة حاالت -"1 :هيك ساوا وعمل فلن العافون الفلني
وفضحه أمام اآلخرين،أو هيك ساوا والده أو والدته أو هيك
سمعت على العائلة الفلنية أمور سيئة ..الخ -"2 .ال يجوز
حتى السماع مثل هذه األحاديث من اآلخرين -"3 .من يخجل
رفيقه مباشرة عندما يقول له :هيك كانوا والديك أو أجدادك،ولو
هذا الكلم لم يسمعه أحدا" وانما بينه وبين رفيقه فقط مع ذلك
عافون كبير،ألنه يسبب له الصاعار والخجل من سماع مثل
هذا الكلم على أهله -"4 .اذا كان يحكي على أهل فلن أمام
اآلخرين فالعافون يكبر والفضيحة تكون أكبر -"5 .اذا كان
يحكي على انسان رجع بتشوبا وندم على أخطائه السابقة
وصاحب اللشون هاراع هذا،يعيد ويردد عافونوت هذا
االنسان أمام صاحبها أو أمام اآلخرين -"6 .من يحكي على
المسؤولين عن الصيداقا ويتهمهم بالسرقة ونهب أموال الصداقا
مجرد اتهام أو حكي من الكراهية أو الغيرة كل هذه عافونوت

كبيرة وخطيرة،لذلك علينا باالبتعاد عنها وااللتزام بالصمت
وحكي أمور دينية أو أمور على التجارة واألخبار وال يجيب
سيرة الناس على لسانه و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
ربي موشي في أحد األيام دخل إلى اليشيبا ووجد الرجل
الغريب متعصبا" وزعالن فسأله عن السبب فأجاب  :أرى
حولي تلميديم فهمانين ودارسين وأخالقهم جيدة جدا" أما أنا
في كل أسبوع أقرأ صفحات معدودة وال أفهمها جيدا" .فقال
له الحاخام  :ال تيأس وال تزعل ،واآلن سأقص لك قصة قرأتها
منذ مدة ،وهي ستدفعك بعدم اليأس واالستسالم وهنا تبدأ
القصة :في ايطاليا وقبل الحرب العالمية الثانية كان هناك
ملحن ومسيقار كبير يدعى توسكاليو ،وهو مشهور ،وعينوه
رئيسا" لالبداع الموسيقي في ايطاليا ،عشرات الملحنين
وعازفين على اآلالت الموسيقية كانوا تحت قيادته وتوجيهاته
،وهو الذي يحدد لكل منهم وظيفته في الغناء والتلحين ،وكان
يالحظ على كل موسيقار أو ملحن إذا غيّر بعض الشي عن
النغم المطلوب وهو الذي يعين وهو الذي يعزل .وال يوجد
أعلى أو أشطر منه في مجال الغناء والتلحين في الموسيقا
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
الكبرياء هي عادة مكروهة في السماء واألرض بين الناس
وال يجوز لالنسان أن يتكبر على غيره ولو بشيء قليل .لذلك
قالوا الحاخاميم  :يجب عليك أن تبتعد عن الكبرياء كل البعد
.وعليك أن تتمسك بالتواضع ألن التواضع هو زينة االنسان
وعالمات التواضع هي  :أن تضحك في وجه كل انسان تقابله
،الترفع رأسك وعيونك إلى األعلى ،ال تنظر إلى األعلى منك
وال تحاول تقليده والتوجع رأسك في هذه األمور التافهة ،ألن
التطلع إلى اآلخرين ليس له نهاية والحدود .احترم كل انسان
صغير أو كبير ،حاخام أو عام هاأريص .غني أو فقير .وال
تنظر إلى مايملكه رفيقك والتحسده ،وكل هذا هو عطاء من
هشيم وال أي عالقة لك بهذه األمور ،وحاول أن تساعد
اآلخرين بقدر استطاعتك حينئذ تكسب عوالم ه ّزيه وعوالم
هبّا .
دينيم
نبدأ بقراءة "باريخ عالينو" في كل عام  4ديسمبر (وفي هذه
العام نقرأها ليلة األحد  5ديسمبر ألن ليلة شبات ال يوجد باريخ
عالينو) في عربيت وعلينا أن نعرف دينيم قراءتها وهي
كالتالي:
 -1اذا اذا غلط ولم يقل "باريخ عالينو" وتذكر قبل أن يذكر
اسم (ه) في ختام براخا "ميباريخ هشانيم" يرجع ويقول "في
تين طال وماطار" أي أعطينا الطل والمطر،ويستمر في
العاميدا كالمعتاد.

 -2لكن اذا ختم برخات "هشانيم" مع ذكر اسم (ه) يقول قبل
أن يبدأ "تيقاع بشوفار" "في تين طال وماطار" ثم "تيقاع
بشوفار" والى األمام حتى نهاية العاميدا.
 -3اذا بدأ "تيقاع بشوفار" وحينئذ تذكر بأنه لم يقل "باريخ
عالينو" يتابع صالته حتى يصل الى "شيماع قولينو" وفي
وسطها يقول "تين طال وماطار" قبل كلمة "كي أتاه شومياع"
واذا كان صائما" يطلب المطر ثم يقرأ "عانينو".
 -4واذا لم يتذكر في "شيماع قولينو" إال بعد ختام براختها
وقال "باروخ أتا (ه) يقول "لمديني حوقيخا" ويرجع ويطلب
"تين طال وماطار" ويتابع "كي أتا شومياع تفالت"
 -5اذا ختم برخات "شيماع قولينو" كلها وتذكر هناك،يقول:
"فتين طال وماطار" قبل "ريصيه".
 -6واذا تذكر بأنه لم يطلب المطر إال بعد قراءته لكلمة
"ريصيه" فقط يرجع الى برخات "باريخ عالينو" ويتابع
العاميدا فقط كالمعتاد.
 -7واذا تذكر في "موديم" أو أي مكان من بعدها،يرجع أيضا"
الى "باريخ عالينو" ويتابع العاميدا كالمعتاد.
 -8لكن اذا أنهى باسوق "يهيو لراصون" الثاني في العاميدا
وتذكر،يعيد العاميدا كلها من أولها.
 -9هذا الدين نطبقه في جميع صالوات العاميدا حتى في
عاميدات عربيت.
 -10هذا الدين يطبق على المرأة مثل الرجل أثناء قراءة
العاميدا في جميع صالوات العاميدا.
 -11اذا شك في أمره ولم يتذكر هل طلب المطر في "باريخ
عالينو" في  30يوم األولى نعتبر بأنه نسي ولم يطلب المطر
ويتصرف حسب ماورد أعاله في كل مكان تذكر حسب
الدين،لكن بعد  30يوم من بداية طلب المطر نعتبر انه قرأ
صح وال يوجد شك بأنه قرأ "باريخ عالينو".
دينيم الحانوكا:
-1نبدأ شعل الحانوكا يوم الخميس مساء" (ديسمبر -2 .)10
يوجد في (بيت يوسيف) صالة منحا يوم الجمعة الساعة 2:00
بعد 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.
 -9اذا 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 -11 .اذا 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 لنشرة
السيد روبير سبتون وزوجته السيدة يافا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون للعرائس التالية  :أبي وراشيل حابير-دافيد
ومريام طوباس-بنيامين وأونيتا ست بمزال طوب وبانيم
زخاريم وألف مبروك أمين ***.الدكتور السيد هانري حاخام
زكي سردار وزوجته السيدة أليس وأوالدهم ووالديهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيدة كامو ميتا-شاشو وزوجها الحزان
هاناعيم البير وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
الحاخام همانواح البير ميتا بن ليئا ووالدتها اليكرا سمحا بنت

ليئا عليهم السالم أمين ***.السيدة تونة ليفي -شريم وزوجها
السيد شاول -شحود وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
أخيها الحاخام البير شريم بن راحيل عليه السالم
أمين****.السيدة كيتي لوزية متوت وزوجها السيد إيلي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح مويز
متوت بن زكية ووالدتها ايفيت -حافا بنت سارا عليهم السالم
أمين***.السيدة إيستي ست -طويل وزوجها السيد إيدي ست
و أوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق وعلى روح جدها
همانواح رحمين رفائيل بن روزا وجدتها بولين بنت استر
طيرا عليهم السالم أمين ***.شيعور هارابانيت استر خمري
وتالميذها للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح ليون يهودا
جاجاتي هاليفي بن جميلة عليه السالم أمين ***.محسن كريم
على روح لطيف بن نعيمة عليه السالم أمين ***..عائلة
جناني للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح جاك ياعاقوب
حاييم بن سارا عليه السالم أمين ***..السيد فكتور مالح
وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والده يهودا أصالن ابن 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 السلم أمين *** السيد عبود ابراهيم وزوجته السيدة
صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق
وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن صباح عليه السلم 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 25200شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  900$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

