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_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________
يقول المدراش  :عندما أعلنوا بني اسرائيل أمام موشي ربينو
إنهم قبلوا وصايا التوراة جميعها بدون أي تحفظ من أي مصفاه
.فورا" أتت الوصية من هشيم في هذه البراشا بأن يبنوا بيت
هامقداش أي المشكان مالسبب في هذا الطلب الفوري ؟ ألن أراد
هشيم أن يفحصهم هل تصريحاتهم عبارة عن حكي فقط أم مع
التنفيذ ؟ لذلك طلب منهم فورا" التنفيذ وفعال" نفذوا طلب هشيم
وبسخاء بالتبرعات لهذا المشكان .ويوجد ارتباط بين البراشا
السابقة مشباطيم وبين هذه البراشا تبع التبرعات ليرمز لنا  :إن
من يريد أن يتبرع صداقا يجب ان تكون هذه المصاري نظيفة
الفيها سرقة وأي تعدي على مال اآلخرين ،لذلك بعد أن علمهم
موشي في البراشا السابقة قوانين المحافظة على مال اآلخرين
بعد ذلك طلب منهم أن يتبرعوا ماال" نظيفا" وطاهرا" .هنا نسأل
أوال" لماذا أنقصت التوراة كلمة -بيت؟ ألن قال الباسوق  :فعاسوا
لي مقداش أي اعملوا مقداش ولم يقل بيت مقداش ألن االنسان
يبني بيتا" ومكانا" وال يبني قدوشا ألن القيدوشا هي أمر روحاني
وليس أدوات بناء؟ والسؤال الثاني  :قال الباسوق ع ّمروا المقداش
لحتى أتواجد بينكم -فشاخنتي بتوخام -يجب التواجد في المقداش
وليس في قلوب الشعب ؟ إال الحقيقة يقول هشيم  :يجب أن أتواجد
في قلب كل يهودي مؤمن ،حينئذ هذا التواجد ينتقل إلى بيت
هامقداش ويعمل هشيم العجائب والمعجزات لهم .لكن إذا الشعب
أخطأ وابتعد عن وصايا التوراة حينئذ القيدوشا تخرج من قلوب
الناس وبالتالي يصبح بيت هامقداش مسكن عادي ال يوجد فيه
أي قيدوشا لذلك عندما أخطؤوا بني اسرائيل عبر التاريخ هدم
هشيم لنا المقداش لحتى هذا اليوم ،ألن وجود بيت هامقداش
يرتبط بتصرف بني اسرائيل وتنفيذهم لوصايا التوراة و(ه)
يحفظنا أمين .

تعليقات على البراشا
قال الباسوق عندما طلبت التوراة من الناس بالتبرع قال الباسوق
من عند كل رجل تأخذون التبرعات .مالقصد من كلمة -إيش -
أي رجل ؟ يقول ربي شمعون بن يوحاي  :ليس كل شخص
نسميه رجل ،لكن من يستطيع أن يجابه اليصيرهاراع ويبتعد عن
ارتكاب العافونوت هذا هو الرجل الحقيقي .لكن الذي اليستطيع
مقاومة عواطفه وكبح جماحه ويذهب ليرتكب العافونوت والخطأ
هذا شخصية ضعيفة .لذلك من له القوة في دفع الصداقا هذا يعتبر
رجل قوي الشخصية ،لكن من يملك ماال" وال يدفع منه صداقا
هذا جبان وضعيف واليصير هاراع متسلط عليه ويحكمه لذلك
ال يستطيع أن يدفع صداقا  -2.إن المينوراه-الشمعدان تبع
المقداش عرض هشيم صورتها إلى موشي قبل صنعها وتصعب
في صنعها .وعندما بدأ بصنعها تفاجأ موشي ووجد إنها صنعت
بأعجوبة من تلقاء نفسها .هنا نسأل  :طالما هشيم سيصنعها
بأعجوبة لماذا عرض صورتها على موشي ماالفادة من ذلك ؟
تعلمنا التوراة درسا" في الحياة الدينية ،إن االنسان يريد أن يقوم
بعمل زخوت أو أي مصفاه ،يبدأ بها لكن ال يستطيع أن يكملها
على التمام والكمال .فيقول لنفسه  :أنا لم أحقق المهمة بالتمام
تقول لنا التوراة  :أنت اعمل قدر استطاعتك فقط ولو مااستطعت
انجازه إن هشيم يكملها وينجزها ويسجل ذلك لحسابك ولزخوتك
(سيفات إيميت ).
معلومات تاريخية مختصرة  50 :عاما" بعد خراب المقداش
 118ميالدي
عندما صادف ربي عاقيبا رجال" حامال" على ظهره كيسا" مليئا"
بالحطب وسأله ماقصته ؟ قال له  :إنه من األموات وارتكب
عافونوت كثيرة في حياته ،لذلك كل يوم يطلبون منه أن يقطع

حطبا" ليحرقوه به وقالواله  :إذا ابنه يقرأ عليه قديش يسمحوا
عنه .فذهب ربي عاقيبا وسأل على ابنه ووجده وعلمه قراءة
القديش وقرأ القديش على روح والده ،وفي تلك الليلة أتى الميت
في المنام إلى ربي عاقيبا وشكره ألن خلصه من العذاب .وأيام
الماشياح سيفسر هشيم كالم التوراة أمام الصديقيم ويقوم هانابي
زيرو بابيل بن شيئالتلئيل ويقرأ قديش وراء كالم هشيم .والجميع
يردون آمين .وصوتهم سيصل من أول الدنيا إلى آخرها .وطوال
رئاسة ربي عاقيبا على القاهال كان يهتم في تأمين مصاريف
التلميديم والفقراء ،وجمع المال من أغنياء ايران اليهود حتى
وصل إلى مكان عشرة شيباطيم تبع اسرائيل في الهند والصين
وباكستان وأفغانستان .وعندما مرض حاخامه ربي إيلعيزير
وكان متوجعا" وخطيرا" ،ذهبوا الحاخاميم ليزوروه وبدؤوا
يبكون على وضع ربي ايلعيزير ،أما ربي عاقيبا بدأ يضحك
فسألوه عن السبب ؟ أجاب  :طوال حياة حاخامنا ،لم يحدث له
أي مشاكل صحية أو خسارة مالية ،وعاش مرتاحا" .وقلت في
قلبي طالما هيك وضع وحالة حاخامنا ،ربما استهلك الزخويوت
تبعاته في هذه الدنيا ألنه لم يتعذب أبدا" ،لكن اآلن رأيته يتعذب
قلت  :إن زخوته محفوظ كله لآلخرة في عوالم هبّا
الطريق إلى الصحة والشفاء
معروف إن فيتامين دي ماعدا وظيفته الرئيسية في ادخال
الكلسيوم للعظام وتثبيتها داخل العظام ،أثبتت الدراسات العلمية
األخيرة ،إن فيتامين دي يدخل داخل خاليا عضالت الجسم وبذلك
يمنع أمراض كثيرة من أن تفتك في جسم االنسان ويقوي قوة
المناعة في الجسم ،ويقوي الجهاز العصبي تبع االنسان .وأهم
مصدر للحصول على فيتامين دي هو تعريض الجلد ألشعة
الشمس ،وكان سابقا" يقولون األطباء  :إنه تعريض الجلد 4
مرات في األسبوع للشمس وكل يوم ال أقل عن ربع ساعة أي
 15دقيقة .بين الساعة العاشرة صباحا" حتى الساعة الثالثة بعد
الظهر كافيا".لكن اآلن ثبت إن هذا التعرض للشمس لم يعد يكفي
لحماية الجسم .حيث إن أكثر سكان العالم يعانون من نقص
فيتامين دي في أجسامهم .ولو أشعة الشمس ساطعة في جميع
الدول في العالم .لكن الدراسات تقول كالتالي  :قديما" كان يعيش
االنسان في أحواش عربية مفتوحة وواسعة فيها الهواء والشمس
طوال الوقت واالنسان يستفاد من ذلك باستمرار .ولكن عندما بدأ
االنسان يبني عدة طوابق فوق بعضها ووصل لبناء ناطحات
السحاب يكون بذلك لقد حرم االنسان من الهواء النقي وأشعة
الشمس وأصبح جسمه ضعيفا" ال يقاوم األمراض وخاصة
أصبحت البنايات العالية متالصقة مع بعضها البعض .وأيضا"
اآلن انحرمنا من دخول الشمس غرفنا ،والكثير يعيشون في
مكاتب أرضية أو تحت األرض ،يدخلها الهواء من فتحة صغيرة
عن طريق الماكينات المعدنية مما يسمم ويعرقل نظافة ونقاوة
الهواء الذي نستنشقه ،ونستعيض ضوء الشمس الصحي بأنوار
كهربائية طوال النهار في البيزمانات والغرف الداخلية .كل هذا

التقدم وهذا التطور انعكس على صحة االنسان وقوة مناعة الجسم
ضد األمراض .وهشيم يحمينا أمين .
هاريشون لصيون ربي يهودا نابون 1845-1700
في احدى المرات دخل حاخام شيمارياه لوريا بيت ربي يهودا
وقال له  :بأنه أتى من أوروبا ليعيش في اسرائيل مع مال كثير
،وكان ذلك في عام ، 1834لكن هنا في اسرائيل خسر جميع
أمواله ووصل شيشحد رغيف الخبز لذلك قرار العودة إلى
أوروبا .فقال له الحاخام  :يظهر لي إن مالك أغلى من جسمك
ذاتك .ألن كثير من الناس يحاولون بعد العمر الطويل أن
يدفنونهم في اسرائيل ،لكن أنت قبرت مالك في اسرائيل ،وستعود
بجسمك إلى خارج اسرائيل ياللعجب !..كان هناك صديق إلى
ربي يهودا واسمه حاخام ابراهام بيخور ،وكان يساعد الحاخام
في كثير من األمور في احدى المرات وهو عائد إلى بيته رأى
شرطة عسكرية ساحبين ولد عمره  14عاما" وعمال يبكي
،سألهم  :ماالسبب؟ أجاب أحد العناصر  :سنشنقه ألن خائن وضد
الحكم العثماني التركي ،فقال لهم حاخام ابراهام  :التعملوا شيء
للولد انتظروني سأقابل الحاكم وأعود إليكم ألن الحاكم كان
صاحبه .
توجيهات دينية "العيب والنقص في االنسان"
اليوجد انسان في العالم ماعنده عيب أو أي نقص إما في األخالق
إما في التصرفات .مثلما ال يوجد قمح الحنطة بال "تبن".كما
اليوجد انسان بدون عيب .وكل انسان يخطىء مهما كانت درجته
عالية.واليوجد انسانا" كامال" في العوالم ،الكمال فقط للمولى
تعالى عز جالله ،لذلك اليجوز لنا ادانة اآلخرين على أخطائهم
وعيوبهم وتصرفاتم.ومعروفا" للجميع هذا المقال  :االنسان
اليرى عيوبه وانما يرى عيوب ونواقص رفيقه".وأحيانا" يكون
هذا االنسان بالذات الذي ينتقد غيره عنده عيوب وأخطاء أكثر
من غيره .لذلك على كل واحد منا أن يفتش عن عيوبه بالذات
وليس عن عيوب اآلخرين .وإذا لم يجد هذه العيوب ،يذهب ليسأل
الحاخاميم ويأخذ منهم المشورة وينصحوه بتصحيح
وضعه.ويطلب من اآلخرين قائال"  :من يعرف بي إنه عندي
بعض النواقص ليرشدني وينصحني حتى أصحح وضعي
وخاصة بأن ال يزعل إذا أحد نصحه بتصحيح أغالطه.وال
يحاول التمسك بعقله ويتصلب برأيه ،إال عليه أن يكون عنده
مخافة هشيم ،واالعتراف بالصح واليحاول التالعب والتهرب
من الحقيقة ولو صعبة ومرة .ويأخذ التوجيه من األكبر منه سنا"
وعلما" وخبرة .ويلغي رأيه أمام الرأي الجماعي ،وال يركب
رأسه ،وبذلك ينال احترام ومحبة اآلخرين،ويصل إلى درجة
الكمال والصح واالحترام من قبل الغير وبذلك ينال رضاء (ه)
وبركاته أمين.وهذه القصة الصغيرة تعلمنا كيف التصرف مع
اآلخرين :دخل شخص من بغداد إلى الحاخام العظيم "بين إيش
حاي" وقال له :إن جاري غير متدين ويستهتر بالمصفوت
وقرأت في ماسيخيت آبوت" :ابتعد من الجار العاطل" ماهو
رأيكم يا سيادة الحاخام أن أبيع بيتي وأذهب وأسكن في شارع

آخر حتى أبتعد عنه؟ أجابه الحاخام  :أنت فهمت كالم الحاخاميم
بالغلط وهيك تفسير المشنا :أبعد من جارك العاطل" أي أنت ال
تبتعد عنه وانما حاول ابعاد الشر عنه وصلي إلى (ه) من
أجله.وذهب هذا الشخص وصلى إلى (ه) حتى يتحسن الوضع
الديني تبع جاره و(ه) استجاب له وصار جاره مليح .و(ه) يحفظنا
أمين
وفاة موشي ربينو عليه السالم  7آدار عبري
(يجب على االنسان أن يتذكر وفاة موشي ربينو الذي سيصادف
هذا العام يوم الخميس مساء فبراير . 18نبدأ القراءة في بيت
يوسيف بعد صالة منحا وعربيت مباشرة أي حوالي الساعة
 5:50وتستغرق القراءة ساعاتين وتنتهي الساعة الثامنة مساء"
.يرجى المشاركة بهذه المصفاة العظيمة .
عاش موشي ربينو  120عاما" يقول هشيم" :زخروا توراة
موشي عبدي" أي علينا أن نتذكر هذا النبي العظيم عبد هشيم
عز جالله .وكيف نذكره؟ هو قراءة التوراة على روحه في 7
آدار يوم والدته ويوم وفاته على السواء .عاش موشي ربينو
 120عاما" تماما"،ألن الصديقيم (ه) يتمم لهم حياتهم وبدون أي
نقص لذلك والدته ووفاته في نفس اليوم،وفي يوم وفاته،توقف
سقوط "المن" من السماء،وأكثر األحيان تصدف قراءة براشاة
"تصافيه" في هذا الوقت والتي لم يذكر اسم موشي أبدا" كعالمة
على وفاته في ذلك الوقت .وفي يوم وفاته تسكروا وأغلقوا منابع
الحوخما ومنابع التوراة،وقال ربي يهودا من اسم شموئيل :ثالث
آالف قانون ديني (هاالخا) انتسوا أيام أبلوت عام اسرائيل على
موشي،ويوجد من يقول ان موشي لم يمت،مثلما هنا في هذه الدنيا
كان يخدم التوراة ويفسرها،أيضا" طلع السماء ليتابع نفس المهمة
هناك .موشي ربينو له (نصوص) جزء من روحه موجودة في
كل جسم يهودي،لذلك هو حي .لذلك ال يوجد مكان محدد
لقبره،ألنه الزال موجود داخلنا حتى هذا اليوم ليساعدنا في قراءة
التوراة .أخذ لقب" :الراعي األمين" وأراد هامان هاراشاع أن
يستغل يوم وفاته كمصدر ووقت مشؤوم ليؤذي بني اسرائيل أيام
موردخاي واستر،لكنه لم يعرف ان  7أدار يوم والدته وهو
مصدر خير وفرج وتشوعا لبني اسرائيل .لذلك علينا جميعا"
تقدير هذا النبي العظيم والقراءة على روحه في تلك الليلة.
ويتشفع لنا بالخير والصحة والطمأنينة أمين.
قصة
مطول من كثرة
الحفل
إن
عندما رأى رؤبين موزع الماء
ّ
الخطابات وهو كان جائعا" ،ذهب إلى المطبخ ليغسل يديه ويبدأ
يأكل الخبز ،لكن صاحب البيت رآه وركض وراءه وصرخ
قائال"  :أال تستحي تعمل نيطيالت يدايم قبل الحاخاميم ،إذا أنت
تقرأ تهليم كل يوم صرت حاخام كادول ؟ خجل رؤبين وخرج
من البيت هاربا" إلى الشارع وهو جائع كثيرا" .استمر الخطاب
كالعادة ثم بدأ الحفل وغسلوا المعازيم أياديهم وأكلوا وانبسطوا
،ثم رفعوا العمال البيت ،وصار الوقت ليال" ،وذهب الغني

صاحب الحفل إلى كرسيه ليستريح وفتح الكيمارا ليقرأ كعادته
حتى يغلبه النعاس والنوم .
دينيم
حسب بن إي شحاي وماران عوبديا يوسف زخرونوا لبراخا
يطلع الصيام يبدأ  5:18وينتهي مساء  6:05والمتشتدين 6:19:
قراءة الميكيال في بيت يوسيف كالتالي  :ليلة العيد  6:15بعد
صالة منحا وعربيت في منتصف صالة عربيت وصباح العيد
الساعة  6:40وللنساء الساعة  11:45قبل الظهر ويرجى من
النساء عدم التأخير  .يوم العيد نأكل سيعودات بوريم قبل الساعة
 12ظهرا" ألن عيريب شبات حتى نأكل بشهية ليلة الشبات .
مقدار مبلغ ماحاصيت هاشيقيل هو ( )11دوالرا" .وعلى كل
فرد من العائلة دفع هذا المبلغ ذكور وأناث وأطفال وحتى الحامل
تدفع عن الولد الذي في بطنها.لكن الشخص إذا كان وضعه
المالي صعبا" واليتحمل هذه المبالغ عليه أن يدفع للذكور من
( )13عام ومافوق ( )11دوالرا" لكل واحد أما البقية يستطيع
أن يدفع كما يريد دوالرا" واحدا" أو أكثر .كما اليجوز أن يدفع
ماحاصيت هاشيقيل من مصريات "الماعاسير "الذي يدفعه
دائما.الحاملة –المرضعة –الولدانة –الطرحانة (ضمن 24
شهرا" )-المريض وغير مخطر-رجل مسن وضعيف –
العروسان (ضمن  7أيام)-السنداق-الموهيل-أبو الصبي (بعد
الميال فقط وليس قبلها) –كل ولد أقل من ( )13عام-كل فتاة أقل
من ( )12عام كل هؤالء معفيين من الصيام ***.إذا أحد لم يقدر
أن يسمع أو يقرأ الميكيال ليلة العيد،راحت عليه وخسر الزخوت
واليوجد لها تعويض في يوم البوريم،واليجوز له أن يقرأها
مرتين،لذلك على كل رجل وامراة التواجد في الكنيس ليلة العيد
لقراءة وسماع الميكيال -2.عندما نبارك "شيهحيانو" قبل قراءة
الميكيال يجب أن نحط في ذهننا على بقية المصفوت الثالث تبع
عيد البوريم وهم":مشلواح مانوت""-ماتانوت الإبيونيم-
"سعودات بوريم" حتى نعفيهم من برخات "شيهيحيانو" -3.بعد
االنتهاء من قراءة الميكيال اليجوز لنا أن نقرأ البراخا "هانفراع
النو الخ" إال بعد أن نلف الميكيال ونسكرها نهائيا"،ثم نبدأ بقراءة
البراخا -4.اليجوز لنا أن نبارك البراخا وراء الميكيال إال إذا
يوجد منيان عشرة أشخاص أو عشرة نساء سمعوا الميكيال .لكن
إذا أحد قرأ الميكيال لوحده في بيته واليوجد منيان معه (رجاال"
أو نساء") اليجوز له قراءة البراخا وراء الميكيال،لكن البراخا
تبع قبل قراءة الميكيال يقرأها كالمعتاد وال لزوم لمنيان -5.إذا
أحد نسي ومابارك شيهحيانو ليلة البوريم عليه أن يباركها في
اليوم -6.من يمسك في يده ميكيال بسوال أو "حوماش" اليجوز
له أن يبارك أي براخا على الميكيال .إال يسمع في المصحف أو
في الميكيال البسوال بدون قراءة أي كلمة مع الحزان.إال سماع
فقط ويطلع الزامه .كما اليجوز أن يرد "باروخ هو وباروخ
شيمو" على البراخا التي يسمعها من الحزان -7 .ال يجوز أكل
رغيف خبز قبل قراءة الميكيال ليال" أو نهارا"،لكن كاتو وفواكه

مسموح -8 .عندما يقرأ الميكيال ال يجوز له لف الصفحات التي
قرأها،إال يتركها مفتوحة وفي النهاية يلف الميكيال كلها -9 .ال
يجوز التكلم أثناء قراءة أو سماع الميكيال وال يجوز له أن ينعس
(ينام) .واذا سمع من رفيقه أي براخا أو قديش أو قدوشا أثناء
الميكيال يوجد حالتين -"1 :اذا كان في يده ميكيال كيشيرا عليه
أن يرد على البراخا والقديش والقدوشا،ثم يتابع القراءة كالمعتاد.
 -"2لكن اذا كان يسمع الميكيال من الحزان ال يجوز له أن يرد
على البراخوت،ألن الحزان عمال يتابع القراءة وهو اذا رد على
البراخوت يخسر كثير من كلمات الميكيال التي ال يقدر أن يسمعها
من الحزان أثناء الرد -10 .اذا نسي ولم يقرأ "فعال هانسيم" في
العاميدا أو في برخات همازون،اذا تذكر بعد أن ذكر اسم هشيم
تبع البراخا التي تلي "فعال هانسيم" وهما :براخات عال
هاأريص فعال همازون تبع برخات همازون وبراخات "هاطوب
شمخا" تبع العاميدا،اذا هناك تذكر راحت عليه ويتابع صالته
كالمعتاد لكن يقرأ "فعال هانسيم" في آخر العاميدا (نهاية ايلوكاي
نيصور) وفي "هاراحمان" آخر برخات همازون -11 .يجب
ارتداء لباس الشبات أو العيد يوم عيد الفوريم .وال يجوز الحالقة
أو قص األظافر يوم الفوريم" -12 .هاأبيل" ضمن  30يوم
لألخوة وضمن  12شهر لألب واألم ملزوم بإرسال "مشلواح
مانوت" لآلخرين،لكن ال يكثر بذلك إال يرسل الى شخص واحد
فقط .ويجوز لآلخرين أن يرسلوا له "مشلواح مانوت" ويوجد
من يقول بأن "األبيل" هو ال يرسل "مشلواح مانوت" -13 .يجب
ارسال "مشلواح مانوت" و "ماتانوت للفقراء" قبل تناول
السيعودا يوم الفوريم.
ساهم في هذه النشرة
السيد طالب حاره-أبو جاك وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة وللسيدة بيكي رفوئا شيليما ويهنئون
السيد موسى حاراه وزوجته السيدة بيرتا بالعروسين مؤيز
وساريت بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد جوزيف يشاي وزوجته السيدة سوزيت وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد سولي دافيد بوابة وزوجته
السيدة جوئيل بمناسبة ولدهم حاتان بار مصفا هاأبريخ -دافيد
بمزال طوب ويكون عريس وألف مبروك أمين ***.عائلة سقّال
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم ويدعونكم لحضور الداروش على
روح والدهم همانواح رحمين بن زاهية عليه السالم يوم األحد
في كنيس شيبيت أحيم الساعة  5:30الواقع  21شباط وتزكوا
لمصفوت أمين***.األخوة األكارم السادة هانري وموريس
عبادي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم صلحة
بنت ليئاه عليها السالم أمين***.األخوة األكارم السادة  :موشي
وأهارون حاصباني للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح نسيم بن حسنة ووالدتهم راحيل بنت فريدة
وأخوهم همانواح ابراهام بن راحيل وأختهم الشابة استر بنت
راحيل عليهم السالم أمين***.السيدة صوفي مغربي وأوالدها

للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدها همانواح
موردخاي بن جميلة عليه السالم أمين***.األخوة األكارم السادة
 :جوزيف -ايالي-فردوسة لعائلة جناني للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح جدهم همانواح حاخام ياعاقوب جناني وابنه
والدهم همانواح حاخام سليم جناني بن نزهة وعلى روح أخيهم
همانواح جاك حاييم بن سارا وعلى روح اختهم الشابة استيال
حاصباني بنت كحيلة عليهم السالم أمين***.األخوة األكارم
السادة  :سولي -هليل بوابة وأخواتهم للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم راحيل بنت شفيقة عليها السالم
أمين *** .السيدة بيال شقالو وأوالدها للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح ابنها وأخيهم ريمون رحمين بن بيال عليه
السالم أمين ***.السيد جوزيف الكدع وزوجته السيدة فيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته راحيل بنت لطيفة
عليها السالم أمين ***.عائلة دانا للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدهم همانواح يوسيف بن سمحة 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 عليه السالم أمين ***األخوة األكارم  :سولي
هليل-أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهموعلى 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 *** .السيد شلومو
كوهين وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدته كرجية يافا بنت سمحة عليها السالم أمين .

من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
***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 33,900شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة $950والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

