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المحسن الكريم السيد حزقيل كوهين وزوجته السيدة بيال وأوالدهم ومعهم ابنهم الشاب نحماد فناعيم طوبي يشكرون هشيم على
األعجوبة التي جرت معهم في األسبوع الماضي ويتمنى لوالدته السيدة روزيت الصحة وطول العمر وإلى زوجته السيدة بيال و (ه)
يباركهم بالروحانيوت والكشميوت أمين .
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________
في هذه البراشا ،ياعاقوب أبينو في آخر حياته يبارك لجميع
أوالده وكل واحد باركه بالمالئم له.إذا نظرنا إلى أول أربعة
أوالده الكبار وهم الذين أنجبهم قبل كل إخواتهم وهم
:رؤبين-شمعون -ليفي-يهودا .كلهم رمز لهم على خطئهم
في تصرفهم مع أخيهم يوسيف وبالرغم إنه لم يحكي له أحد
عن قصة يوسيف وكيف باعوه وماشبه ذلك ؟ لذلك بدأ باألخ
األول رؤبين وقال له  :أنت ابني البكر ،ويحق لك الزعامة
والملوكية على أخوتك وأن الكوهانيم يطلعوا من أوالدك
،لكن خسرت هاتين الميزتين ،والسبب ألن أسرعت في
تصرفك معه ،كما أسرعت في تصرفك معي عندما نقلت
سريري بعد وفاة راحيل ،من غرفة مساعدتها بلهاه
ووضعتها في غرفة امك ليئا بدون أن تستأذن مني ،حيث
تعلم إن الجالّلة االلهية دائما" موجودة قرب وعلى رأس
سريري وهي الشيخيناه .في هذا التصرف السريع خسرت
كل شيء ،بل كان عليك أن تستعمله في انقاذ أخيك يوسيف
.عندما أرادوا اخوتك قتله ،أنت اقترحت أن يرموه في بئر
عميق حتى يموت واقتنع اخوتك منك ،وبالرغم إن نيتك
كانت سليمة وهدفك اخراجه من البئر واعادته لي .لكن في
تلك اللحظة أخطأت خطأ كبيرا" ،حيث تركت البئر وذهبت
لتصلي وتصوم وترجع بالتوبة لمسح ذنبك في نقل سريري
بدون إذني بل كان عليك وأفضل شيء أن تقف أمام البئر
حتى تراقب الوضع وتخرجه من البئر حسب نيتك السليمة
.لكن أنت أهملت يوسيف الذي كان موجود في خطر
،واالنسان الموجود في خطر كل شيء مسموح أن نعمل له
من أجل ابقائه مثال" نحلل شبات ،نقدم له طعاما" غير
كوشير إذا كان ذلك ينقذ له حياته .لكن أنت تركته ولو ذهبت
للصالة والعبادة ،مع ذلك هذا مرفوض  ،وعليك انقاذ أخيك
أوال" وقبل كل شيء ،ثم وجه ياعاقوب كالمه إلى شمعون

وليفي ،وخاطبهم بلهجة حادة وقاسية ألنهم هم الذين اقترحوا
قتله قبل رميه في البئر ،كما قال الباسوق  :عندما وصل
ي وسيف عند اخوته قال أحدهم إلى رفيقه تعال نقتله ،ومن
هما هذان االثنان ؟ معروف انهما شمعون وليفي ،لذلك
وبخهم قائال" لهم  :في ارادتهم أردوا قتل شور -ومن هو
هذا ال ّ
شور أي الثور هو يوسيف كما وصفه موشي ربينو
قائال"  :بيخور شورو هادار لو .ثم توجه إلى يهودا وقال :
لكن أنت أنقذت يوسيف من الموت واقترحت بيعه عبدا"
وعلى األقل يبقى على قيد الحياة ،لذلك يطلع لك أن تكون
ملكا" على اخوتك و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
عندما بارك ياعاقوب إلى منشى وافرايم أوالد يوسيف قال لهم
هذه الجملة  :كل يهودي في المستقبل يريد أن يبارك أوالده
يجب أن يقول لهم  :إن أراد هشيم تكونوا مثل منشي وافرايم
.هنا نسأل ماهي ميزتهم حتى كل يهودي يبارك أوالده بهذا
الشكل ؟ إن ياعاقوب أبينو نظر للمستقبل ،ألنه معروف كل
جيل يأتي بعد جيل آخر يبدأ الضعف في التقيد بالدين ودراسة
التوراة ،وخاف ياعاقوب من ذلك وأراد أن يلغي هذا الضعف
من األجيال القادمة ،وأعطانا مثاال" حيا" على ذلك ،عندما قال
في كالمه  :إن منشى وافرايم أعتبرهم مثل أوالدي رؤبين
وشمعون .بالرغم إنهم عاشوا في الغربة والمهجر ومن
المفروض أن تضعف ديانتهم والتزاماتهم الدينية .ومع ذلك
حافظوا على الدين مثل أجدادهم ابراهام واسحق وياعاقوب
وهذا يعتبرانجاز كبير ،وكذلك البراخا تشمل أيضا" مثل منشي
وافرايم عاشوا بالرفاهية في قصر الملك والسعادة والمال
والراحة متوفرة عندهم أكثر من عمومهم وأجدادهم ،كذلك كل
يهودي يبارك أوالده مثلهم أن ينعموا بالرفاهية والمال
والكابود والسعادة وحياة هنيئة أمين.

معلومات تاريخية مختصرة  35 :عاما" بعد خراب
المقداش أي عام  101ميالدي
ربي اشماعيل بن إليشاع ،هو أسس يشيبا للحاخاميم
والتلميديم ،لذلك نالحظ في الكيمارا ترمز إلى هذه اليشيبا
عندما تقول هذه الجملة  :ديبيه ربي اشماعيل قالوا ذلك -
مامعنى ديبيه ؟ معناها مدراش تبع ربي اشماعيل ، ،ولم
يأخذ أي حاخام مثل هذه الصفة في تلك األيام .وعندما كان
صغيرا" خطفوه الرومان ووضعوه في السجن وال يفرجون
عنه قبل أن يدفعوا اليهود فدية وماال" ألخراجه من السجن
.لذلك ذهب ربي يهوشواع وجمع التبرعات الكثيرة من
القاهال ودفعها للرومان وأخرجوه من السجن .تعلم التوراة
عند حاخامه  :ربي نيحونيا بن هاقّاناه ،ربي عاقيبا كان
زميله .في التوراة تالميذه هم  :ربي مئير -ربي يوناتان -
ربي يوشياه ربي إيلعاي .هو كان واحد من عشرة حاخاميم
كبار وعظماء الذين قتلوهم الرومان .وكان ربي عاقيبا
يسميه  :أخي وصديقي .هو وضع قواعد أساسية لتفسير
التوراة كما نقول في الصالة في شقف األول قبل أموناي
ميليخ :ربي اشماعيل يقول يوجد  13قاعدة لتفسير التوراة
وهي  :قال فاحومير -كيزيرا شافا..الخ .وله عدة أقوال
توجيهية في الكيمارا مثل  :استقبل كل انسان بترحيب
وبوجه بشوش ومبتسم -2.إن حوادث الواردة في التوراة
غير متتالية وحدثت وراء بعضها إالّ أحيانا ترد قصة قبل
حدوث القصة الثانية كما نقول  :اين موقدام ومؤحار في
التوراة .في احدى المرات عرضت عائلة ابنتها على عمها
ليتزوجها ،لكنه رفض ذلك مدعيا" إنها غير جميلة
،وضغطوا عليه كثيرا" ،لكن اشتد غضبه وحلف اليمين بأن
سوف ال يتزوجها .جاؤوا أهلها عند ربي اشماعيل
الستشارته بذلك ،طلب ربي اشماعيل فورا" امرأة تغاوي
النساء وتزيّنهم وتعمل لهم -ميك-أب-كما في أيامنا هذه
،حتى أصبحت جميلة ،وأرسل وراء العريس وسأله  :لماذا
التتزوج ابنة أخيك؟ أجاب  :إنها غير جميلة .فأخرجها ربي
اشماعيل من الغرفة وسأله  :هل هذه بشعة ؟ أجابه ال
.وعمل ل ه هاتاراه وتزوجها .وقال حينئذ ربي اشماعيل :
إن بنات اليهود جميالت لكن الفقر هو الذي يجعلهم بشعات
.وفي إحدى المرات جرت هذه الحادثة  :تقول الكيماراه :
اليجوز ألحد ليلة الشبات أن يقرأ توراه بقرب من شمعة أو
قنديل مشعول ،خوفا" ينسى ويحرك الشمعة أو القنديل حتى
يرى المصحف جيدا" .ويكون بذلك عمال يحلل شبات فقال
في احدى المرات ليلة الشبات  :أنا سأقرأ قرب الشمعة وال
أغلط وأحرك النور حتى يضيء لي أكثر .وبدأ يقرأ ،وأثناء

ذلك م ّد يده على الشمعة وقربها أكثر إلى المصحف حتى
يشوف أحسن .وبذلك حلّل الشبات فأعلن في اليوم التالي في
الكنيس أمام القاهال  :كم هو كالم الحاخاميم عظيم وال يجوز
لنا مخالفتهم ،وها أنا خالفتهم وحللت شبات بالغلط وندر
قائال"  :في المستقبل عندما يتعمر بيت هامقداش سأقرب
خروفا" قوربانا" حتى أمسح ذنبي هذا ،وبعد ذلك كتب هذه
المالحظة في مذكراته حتى الينساها .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يجب االنتباه كثيرا" بالحفاظ على أجسامنا من البرد .كذلك
االمتناع عن الجلوس على حجر أو على قطعة من المرمر
أو على قطعة أو لوح من الحديد أو من أي معدن ،ألن هذه
األشياء هي باردة للقاعد عليها ألن فيها الرطوبة والبرودة
التي تدخل الجسم وتسبب له األذى والمرض على المدى
الطويل وعندما يصل االنسان لعمر فوق السبعين تظهر
عليه آثار جلوسه في صغره على األشياء الباردة .كما يجب
االنتباه في شيء آخر وهو عدم رش في الغرفة رشاش لقتل
البعوض والذباب والبق ألنه يحوي على مواد مؤذية لجسم
االنسان ،واألفضل في كل عام نرش مرة واحدة فقط ويجب
عدم تواجد أفراد العائلة آنذاك ،ثم نفتح الشبابيك لطرد هذه
المواد من الغرفة .يجب االنتباه قبل ارسال األوالد إلى
المدرسة يجب أن نعلم درجة الحرارة كم هي في الشارع
قبل ارسالهم إلى خارج البيت حتى نلبسهم لباسا" مناسبا"
للبرودة الموجودة في الشارع .وبذلك نحافظ على صحتهم
وعدم تعرضهم لنزالت البرد .
هاريشون لصيون  :ربي شلومو موشي سوزين -1736
1836
في عام  1825عندما عاد ربي شلومو من مهمته خارج
اسرائيل في جمع التبرعات إلى الفقراء .كان كرسي رئيس
الحاخاميم هاريشون لصيون فارغا" ،ألن الحاخام باشي
ربي يوم طوب دانون قد توفي في ذلك العام .وحاخاميم
يروشاليم فرحوا بعودة ربي شيلومو وقرروا تعيينه حاخام
باشي في اسرائيل .وخاصة كان مساعده للحاخام باشي
األول ربي يوم طوب الجازي ،ووافق ربي شلومو على
هذه الوظيفة الجديدة ،وبدأ يهتم في مطالب الشعب الروحانية
والجسدية وأصبح هو المقرر للدينيم وحل مشاكل القاهال .
توجيهات دينية" :أيام الشوبابيم
ستبدأ يوم االثنين القادم جانوري  4وتنتهي يوم الخميس
فبراير 11
ان كلمة "شوبابيم" هي رؤوس كلمات هذه البراشيوت:
"شيموت -فايرا -بو -بشالح -يترو -مشباطيم .وهذه األيام
تبدأ من براشاة "شيموت" و تنتهي مع براشاة " مشباطيم ".

ان هذه األسابيع الستة ،هي أكثر مالئمة و مفيدة لكل يهودي
ليستيقظ من نومه في االنجراف وراء ملذات الدنيا و
أخطائها .و عليه أن يحاسب نفسه و يسألها :ماذا أعمل أنا
ي أن أتقدم أكثر و أكثر في القدوشا
اآلن في هذه األسابيع؟ عل ّ
ي أن أصحح أخطائي السابقة و أصلح
و الطهارة .يجب عل ّ
الذي تشرك منها .يجب أن يصل صوتي الى الخالق
تعالى،يجب أن أرجع بالتشوبا ألن الوقت هذا مناسب جدا"
لنا كما قال الباسوق" :يقول (ه) ان صراخ بني اسرائيل لي
وصلت لي و سمعتها و سأساعدهم" .لذلك علينا بالصالة و
التوسل و التخدع الى الخالق .علينا االكثار من قراءة التوراة
و حضور الشيعوريم في كل مكان و كل يوم  .ان التوراة لها
القوة الكافية أن تمسح ذنوبنا و تطهرنا تماما" .و علينا
الصيام كل يوم اثنين و خميس ابتداء" من طلوع الفجر
الساعة  6:11صباحا" و ينتهي بعد المغرب حوالي 30
دقيقة (طبعا" ان هذا التوقيت يتغير أسبوعيا" يجب مراقبته
و التقيد به في النشرات القادمة) و الذي يصوم يجب عليه
أن يقبل في صالة منحا في "شيماع قولينو" قائال" هذه
الجملة" :ها أنا أقبل صياما" غدا" بدون ندر" و اذا نسي
يستطيع أن يقول هذه الجملة في نهاية العاميدا و ذلك حتى
يستطيع أن يقرأ "عانينو" في العاميدا و اذا نسي و لم يقل
هذه الجملة المذكورة يصوم كالمعتاد لكن ال يقرأ "عانينو"
في العاميدا .و قبل أن ينام يقول أنا سأستيقظ صباحا" قبل
الفجر حتى آكل بعض الطعام من أجل الصيام .باالضافة الى
ذلك علينا التقيد بهذه األمور تماما" و هي كالتالي -1 :نرجع
بتشوبا و قراءة الفدّوي (أنّاه)  -2قراءة التوراة و التهليم
يوميا" -3 .االنتباه بعمل نيطالت يادايم حسب التعليمات
الخاصة بها -4 .نقدم الطعام الى المحتاجين -5 .نأكل بعد
برخات همازون قطعة خبز من تبع بقية هاموصي مع
براخا -6 .االنتباه في برخات همازون و بقية البراخوت على
مهل مع فهم ما نقوله -7 .االنتباه في رد "األمين" في
الصالوات -8 .عدم التكلم في الصالة خاصة في الحازارا و
القديش و أثناء قراءة سيفر توارة ألن الحكي فيهم يعتبر
عافون ال يغتفر و يسبب المشاكل (برمنان) لصاحبها-9 .
ينتبه في قريات شيماع و خاصة في الباسوق األول و قراءة
الكلمات بصورة واضحة و جيدة -10 .الغطس في المكفيه
(المطبل) -11 .قراءة "بيريخ شيميه" يوم الشبات أثناء فتح
الهيخال -12 .أن ندفع صداقا يوميا" -13 .أن نحافظ على
قدسية الشبات و نفرح فيه بالطعام و الشراب و النوم و
الصالة و قراءة التوراة -14 .احترام الحاخاميم و تكريمهم.
 -15الصالة بانتباه و مع دموع اذا أمكن -16 .قراءة
مشنايوت يوميا" -17 .أن يتصبب العرق من جسمنا عندما
نقوم بعمل المصفا و الزخوت -18 .االنتباه بعمل "مايم
أحارونيم" بعد انتهاء الطعام و قبل برخات همازون-19 .
أن نكون من العشرة األوائل الذين يدخلون الكنيس يوميا".

 -20أن ننتبه عند لباسنا للتفلين و نفكر به دوما" -21 .ننظر
في التوراة عندما يطلع الجليان -22 .أن نقرأ مع الحزان
عندما نطلع "عاليّا " للسفر توراة -23 .نحاول عمل
مصالحة و سالم بين رجل و رفيقه و زوج مع زوجته-24 .
أن نوجه أوالدنا للدين و األخالق الكريمة -25 .أن نفرح
العروسين و نرقص معهم -26 .ننصح اآلخرين بعمل
التشوبا -27 .أن نبارك  100براخا يوميا" -28 .أن نبتعد
عن الغش و التالعب و أكل و سرق أموال اآلخرين-29 .
ال نحكي الشون هاراع على أحد -30 .نحكي كالم جيد على
الشعب اليهودي -31 .أن نقرأ "قريات شيماع عال هامطا"
قبل النوم -32 .أن نأكل سعودا شيلشيت يوم الشبات و سعودا
ربيعيت ليلة األحد .و أيام "الشوبابيم" هذه يساعدون االنسان
على التقدم في القدوشا و مسح الذنوب و (ه) يرضى و يفرح
بذلك في هذه األيام .ألن المطالبة من السماء في هذه األيام
قوية و ملحّة أكثر من أي وقت آخر .ألن آبائنا في مصر في
هذه البراشيوت صرخوا الى (ه) و صاروا طهوريم و بالتالي
وقفوا على جبل سيناء و استقبلوا الشيخينا و قبلوا التوراة،ان
هذه األيام و أعمالها و الصيامات تفيد الرجال و النساء على
السواء،للعروسين و للشباب و لمسح العافونوت كلها و (ه)
يحفظنا أمين .
قصة
عندما سمع الموسيقار طوسكاليو الحفلة التي أقاموها تالميذه
،وهو في عمر  85عام سمعها ببث مباشر على التلفون
وقال معلقا" على أداء الحفلة  :إن الفرقة الموسيقية كان
مفروض عليها استعمال  15آلة موسيقية ،لكنه الحظ إنهم
استعملوا فقط  14آلة فقط .وكان موجودا" في بيته مؤلف
وكاتب يستمع إلى تعليقه على سماع الحفلة .وتعجب كيف
عرف الموسيقار إن الغرفة أنقصت آلة واحدة .واعتقد إن
هذا الموسيقار بدأ يفقد الذاكرة وقواه العقلية ،لكن عندما
خرج من بيته بدأ يتصل عن المسؤلين عن الحفل حتى
وصل إلى قائد الفرقة وقال له  :أريد أن أسألك :كم آلة
موسيقية استعلتم في الحفلة ؟ أجاب  14فقط ،ألن صاحب
اآللة الموسيقية ذات الرقم  15كان مريضا" وتغيّب عن
حضور الحفلة بذلك اليوم .عندما سمع مؤلف الكتاب هذه
اإلجابة ،فورا" أسرع إلى بيت الموسيقار وهنأه بقوة
مالحظته على األداء الموسيقي بالرغم من تقدم سنه ،ومكان
وجوده أثناء الحفل ،حيث كان بعيدا" عنها وسمعها عن
طريق البث المباشر بواسطة التلفون .ثم سأله  :هل يمكنك
أن تشرح لي كيف عرفت ذلك ،حيث غير مالك من السماء
يستطيع أن يالحظ هذا الفرق الصغير .

دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونوا
لبراخا
الغيرة والملذات تبع الدنيا والتكبر ،من يلحقهم يقضون على
حياته وال يشعر بلذة الحياة .لذلك على االنسان أن يبتعد
عنهم كل البعد وقدر االمكان ،ويقبلون حياته إلى جحيم .إذا
تعلّق بهم .لكن ليس معنى ذلك ،أن يبتعد عن لذة الحياة
ومحاسنها ،وال يقول في نفسه طالما هذه العادات مكروهة
ي أن أحرم نفسي منهم نهائيا" سوف امتنع
دينيا" ،لذلك عل ّ
عن أكل اللحم وشرب النبيذ  ،وأن ال أتزوج وأعيش في
مسكن غير جيد وال أشتري سيارة وال ألبس لباسا" جيدا"
وغيرها من هذه األفكار ،فهذه األفكار مرفوضة دينيا"
ونهائيا" ،والتوراة التسمح له بذلك ،والدليل على ذلك رأينا
النازير الذي يحرم على نفسه شرب النبيذ لمدة معينّة عندما
تنتهي هذه المدة ،عليه أن يقرب خروف قوربانا" حتى يمسح
عافونه ألنه ظلم روحه بذلك ..
دينيم
تقول التوراة  :إن االنسان يعيش عندما يخرج من فمه كالم
ديني ،مالمقصود بذلك ؟ إن االنسان يجب عليه قبل أن يضع
أي طعام في فمه عليه أن يبارك هشيم عليه البراخاه المناسبة
ثم يأكله ،وإذا أكله بدون بيراخا معنى ذلك عمال يسرق
هشيم الذي أعطاه هذا الطعام .وحينئذ الطعام يضره ألنه لم
يبارك عليه البراخا المناسبة -2.إذا أحد عزم واستضاف في
بيته أي انسان غير متديّن ويعرف عنه إنه عندما يأكل أي
طعام ال يبارك عليه  ،ال يجوز له أن يعزمه ويستدعيه إلى
بيته لتناول الطعام .لذلك إذا أراد أن يقدم له خبزا" في
السيعودا ،عليه أن يقدم له خبزا" فيه مواد عصير أو بيض
حتى ال يبارك وراءه برخات همازون وماشبه ذلك .حتى
ال يكون غير ملزم ،وبذلك ال يكسب عافون من التوراة تبع
برخات همازون -3.في المطاعم والفنادق الذين يقدمون
الطعام للزبائن ولو يعرفون إن هذا الشخص الذي يأكل
عندهم اليعمل نيطيالت يدايم واليبارك على الطعام ،مع
ذلك مسموح تقديم لهم الطعام ،والفرق عن السابق ،هنا يتم
تقديم الطعام بالمصاري أي عملية بيع ،لكن تستضيفه إلى
بيتك وتقدم له الطعام مجانا" ،هذا غير مسموح بدون
بيرخات -4.إذا ولد متدين يعيش مع عائلة ووالديه غير
متدينين ويأكلون الطعام بدون بيراخا .اليجوز أن يقاتل
والديه مشان البراخاه ألن مفروض عليه احترام والديه
،لذلك يدعوهم إلى بيته ويقدم لهم الطعام ولو يعرف إنهم
سوف ال يباركون ألنهم والديه وهو ملزم باحترامهم وتقديم

الطعام لهم من التوراة ألن احترام الوالدين هو مصفاه من
التوراة ،لكن البراخاه هي مصفاه من الحاخاميم .
ساهم في في هذه النشرة
السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويتمنون شفاء" عاجال" للسيدة راشيل الكدع بنت
لطيفة رفوئاه شيليماه أمين ***.السيد البير أهارون فارحي
وزوجته السيدة رانيا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنون
شفاء" عاجال" للسيد البير زعفراني بن رينا رفوئاه شيليماه
أمين ***.السيدة ميرا عبادي وزوجها السيد موريس
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
اسحق بن مريام 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 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 وزوجته السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-
موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح
دافيد بن صباح عليه السالم أمين*** .السيد شلومو كوهين
وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدته كرجية يافا بنت سمحة عليها 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 27200شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1300$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

