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عندما تكلمت التوراة على يوسيف أثناء وجوده بمصر في
بيت ضابط مصري اسمه بوطيفار .ذكرت التوراة هناك
ثالث مرات قالت التوراة -1:عندما كان يوسيف عبدا" عند
سيده فوطيفار وكان رجال" ناجحا" -2.كان هشيم مع
يوسيف -3.كان رجال" ناجحا" .هنا نسأل  :لماذا أعادت
التوراة نفس الفكرة بالنسبة إلى وضع يوسيف وماذا نتعلم
عبرة من هذا التكرار الذي الضرورة له ؟ تعلمنا التوراة
درسا" في الحياة لعدة حاالت وظروف يمر بها االنسان في
حياته ،وما المطلوب منه أن يتصرف في كل حالة من هذه
الحاالت ؟ إن االنسان أحيانا" يعيش طوال حياته في ظروف
جيدة ويحصل على المال ويصبح غنيا" .وأحيانا" طول
حياته يعيش فقيرا" ويفتقر إلى المال .وأحيانا" يكون فقيرا"
وفجأة يتغير وضعه لألفضل ويصبح غنيا" وأحيانا" بالعكس
يكون غنيا" وينزل الحال معه ويصبح فقيرا" .في كل هذه
الحاالت عليه التقرب إلى هشيم واالعتراف بفضائله عليه
ومهما كانت الظروف .واآلن سنتحدث عن كل حالة لوحدها
وماهو المطلوب منه أن يتصرف ؟ -1عندما يكون غنيا"
طوال حياته ،عليه أن يؤمن إن كل هذا النجاح هو من عند
هشيم وليس بفضل ذكائه وشطارته .وفي نفس الوقت
الينجرف وراء الملذات والكشميوت ويستعمل المال
الرتكاب العافونوت -2.عندما يكون فقيرا" عليه أن يتقبل
وضعه هذا الذي فرضه عليه هشيم وال ييأس وال يتذمر من
هذه الحياة الصعبة التي يعيشها ،وانما يزيد ايمانه بالخالق
ويقول ويؤمن إن كل هذا الوضع لصالحه ولو كان صعبا"
،ألنه إما يكون لمسح له ذنوبه التي ارتكبها عندما جاء إلى
هذه الدنيا في وقت سابق ،وأعاده هشيم ثانية لهذه الدنيا في
حالة صعبة حتى يمسح له ذنوبه السابقة ،وإذا ماعنده
عافونوت سابقا" سيكافئه هشيم على هذا الفقر والتحمل
والحرمان الذي يعيشه .وأحيانا" يكون فقيرا" ثم يصبح
غنيا" الزم يعرف وضعه السابق وفقره الماضي ويتقرب

إلى هشيم أكثر وأكثر .وأحيانا" بالعكس يكون غنيا" ويتغير
وضعه لغير جيد فهذا هو امتحان له من السماء وعليه قبول حكم
هشيم عليه ويشكر (ه) في جميع هذا الحاالت وكل هذه الحاالت
مرت على يوسيف الصديق ،كان أوال" مدلال" عند والده ثم باعوه
ّ
عبدا" إلى مصر وقبل حكم (ه) عليه ،ثم اتهموه تهمة باطلة
،ورموه في السجن  12عاما" وهو بريء مع ذلك آمن في هشيم
وشكره وكأنه لم يحدث معه شيئا" ،ثم خرج من السجن وأصبح
ملكا" ومع ذلك مخافة هشيم كانت له هي االساس في حياته
.ويوجد قصة مع ربي ناحوم كان عنده ولد اسمه ربي موردخاي
عمل في التجارة وأصبح غنيا" ،وفي احدى المرات دعا والده
لزيارته وقال له  :اليوم سنطبخ طعام سمك بكل أنواعه ،لبس
ربي ناحوم لباس الشبات وذهب لزيارة ابنه يوم الخميس واعتقد
إن ابنه يطبخ كل هذه األنواع تبع السمك من أجل كابود شبات
،لكنه تفاجأ أوال" إن ابنه يسكن بيتا" كأنه قصرا" وفخما" .وطعام
السمك ليس من أجل الشبات ،فاستغرب والده وقال له  :ماهذا
الترف والبطر الذي أراه ؟ فقال له ابنه  :لماذا تستغرب ؟ إن
يوسيف كان يعيش في قصر الملوك وأجدادنا ابراهام اسحق
ياعاقوب أغنياء ودافيد هاميليخ وابنه شلومو  ،وربينو هقادوش
غني .هل الغني هو حرام ؟ لكن هو امتحان لالنسان هل الغني
سيستعمله لعبادة هشيم أم لمخالفة هشيم .لذلك أنا أعطاني هشيم
وأعيش في قصر لكن أحافظ على التوراة وأساعد الفقراء وهذا
هو ارادة هشيم و(ه) يحفظنا أمين .
الطريق إلى الصحة والشفاء
كف الرجلين عند مريض السكر هو مكان خطر جدا" ،ألن من
الرجل تبدأ المشاكل ،لذلك يجب االنتباه كثيرا" .والسبب هو :ألن
مرضى السكر ،عندهم أعصاب البعيدة عن الدماغ مثل أعصاب
الرجل ،تكون مضروبة وضعيفة ،لذلك إذا داسوا على أي شيء
موجع أو موخز ال يشعرون بأي وجع أو أي وخز ،وبالتالي
معرضين للجروح أو أي اصابة في كف الرجل ،لكن ال يشعرون
بأي ألم يحدث معهم ،وبالتالي ينفتح الجلد في كعب الرجل ويسير

عندهم نزيف بدون أن يشعروا بذلك ،وبالتالي تتطور
األمور عندهم من سيء إلى أسوأ.وتصبح المعالجة آنذاك
صعبة جدا" ويكون قد فات األوان عليهم ،لذلك عليهم فحص
تحت أقدامهم يوميا" ربما يوجد احمرار أو جرح أو ثقب
،أو قحط في الجلد وممنوع عليهم السير حفاة بدون حذاء
،وتكون أقدامهم دائما" نظيفة وتجفيفهم وتنشيفهم جيدا" بعد
االستحمام ،وعليهم أن يلبسوا جوارب من القطن ولينة
وطرية على الرجل ،وال تكون الجوارب ضيقة حيث تحبس
مجرى الدم في الرجل ،وكذلك عليه أن يلبس حذاء" مريحا"
وبدون مضايقة في لباسه .وعليهم االنتباه في قص أظافر
أصابيع الرجل ،وعليهم االستعانة باألخرين لقص لهم
األظافر .وأي اهمال في هذه األمور قد تؤدي حاس فشالوم
باقتطاع الرجل كليا" .كما عليهم بالمحافظة على أسنانهم
وعلى اللثة ،ألن االهمال بهم يسبب ضعف في عمل القلب
أو ضعف في عمل الكلى .وأحيانا" سكتة دماغية وشلل بها
ال سمح (ه) .ألن اللثة مليئة باألوعية الدقيقة وعندما يحدث
أي التهاب هناك ينتقل فورا" إلى الدم .
ميزات أنوار الحانوكا
إن عيد الحانوكا يستمر ثمانية أيام ،ويوجد فيه ثمانية سيكولوت
وميزات عن طريق نيروت حانوكا وهم -1 :من يستمر في
النظر إلى نيروت الحانوكا ،إن (ه) يمسح له العافونوت التي
عملها عن طريق عيونه أي تفرج على النساء ذات اللباس
القصير ،فإن النظر إلى نيروت الحانوكا بإمعان يمسح
عافونوت تبع العيون -2.أثناء شعل الحانوكا يستطيع أن يطلب
من (ه) مايريد ألن صالته مقبولة في تلك اللحظة -3.أيام
الحانوكا لها ميزة لمسح العافونوت وخاصة اليوم األخير حيث
نقرأ هذه البراشا التي تبدأ بهذه الكلمات  :زوت حانوكات
هامزبياح ويقابلها باسوق ثاني باستعمال نفس الكلمة "زوت "
في مكان آخر وهو :بزوت يخوبّار عافون-4.من يدفع صداقا
أيام الحانوكا هذه الصداقا تعمل الكثير في الشمايم وخاصة إذا
ذهبت هذه المصاري لدعم قراءة التوراة في اليشيبا والكنيس
-5.عيد الحانوكا له ميزة مثل عيد روش هاشانا في انجاب
البنين لمن يرغب بذلك  -6.عيد الحانوكا له ميزة في الحصول
على الصحة ورفوئاه شيليماه لكل مريض ومصاب إما في
الروح وإما في الجسم -7.طالما أيام الحانوكا حدث عجائب
للشعب اليهودي أيام الحاشمونائيم ،فإن كل عام من هذا الوقت
في الحانوكا يعيد (ه) لعمل العجائب للشعب اليهودي ألن
الوقت مناسب جدا" لهذه األعاجيب كما نقول في الصالة :
باياميم هاهيم وبازمان هازيه -8.بما انه االحتفال في هذا العيد
هو اإلنارة وشعل األنوار كذلك (ه) ينير لنا الطريق في حياتنا
الخاصة والعامة وفي جميع شتى المجاالت الروحانية
والجسدية آمين.

عيد الحانوكاه:
منذ  2200عام مضت كانت إسرائيل وسوريا مملكة واحدة وكليهما
تحت القيصر الروماني في روما .وكان حاكم هاتين الدولتين
إسرائيل وسوريا مركزه في دمشق ويدعى بطليموس وعندما
بطليموس استلم الحكم ابنه مكانه ويدعى سلوقس الرابع وامتنع عن
تسديد مستحقاته للقيصر الروماني،فأرسلت روما جيشا" كبيرا" الى
دمشق السقاط الحاكم المتمرد،لكنه استسلم ووعدهم بإرسال لهم
األموال المطلوبة لكنهم رفعوا له هذه المستحقات أكثر مما
كانت،فقبل بذلك،فقال الحاكم سلوقس ماعندي طريقة للحصول على
هذه المصاري إال من اليهود األغنياء وفي تلك الفترة كان يوحانان
هو الكوهين الكادول في المقداش والقرار يتعلق بيده .فرفض طلب
الحاكم،فقرر الحاكم أن يأخذ أموال التبرعات تبع بيت هامقداش كما
يوجد في المقداش خزانة كبيرة يضع بها الكوهين الكادول جميع
أموال األيتام التي يتركوها لهم آبائهم قبل وفاتهم وهؤالء األيتام
يكونوا صغيري السن وتظل هذه األموال محجوزة السمهم حتى
يكبروا فيأتون الى يوحانان ويستلموا أموالهم منه .فأرسل الحاكم
سلوقس من دمشق رسوال" ليدخل المقداش ويجمع جميع األموال
الموجودة هناك وجلبها الى دمشق .وعندما وصل هذا الرسول الى
باب المقداش،منعه يوحانان من الدخول ودفعه بيديه حتى وقع على
أرض المقداش،فقام فورا" وهرب،وفي نفس اليوم مات الحاكم
سلوقس واستلم مكانه رئيس جيشه أنطيوخوس هاراشاع .وكان
قاسيا" وظالما" ودكتاتوريا" .وفرض على اليهود قيود قاسية
وخاصة بالدين ومنعهم من ثالث أمور رئيسية -1 :الميال،الطهور
 -2المحافظة على قدسية الشبات -3 .أن يلغوا تواريخهم الشهرية
على السنة القمرية وانما عليهم التقيد باألشهر والسنة الشمسية.
وطرد يوحانان كوهين كادول من وظيفته وسلّم هذه الوظيفة الى
أخيه ليوحانان .وهذا األخ كان متعاونا" مع أنطيوخوس ونفذ له كل
ودرب الكوهانيم على تقاليد وعادات رجال الدين
رغباته،وعلّم
ّ
الذين يخدمون األصنام،ولغى عادات المقداش السابقة التي ورثوها
من أجدادهم .وأخو يوحانان هذا تمرد على أنطيوخوس وامتنع من
أن يدفع له الضريبة المفروضة على سكان إسرائيل،فعزله
أنطيوخوس من وظيفته وعين مكانه كوهين كادول جديد هو مانالو.
الذي وعده بتسديد له جميع المستحقات والضرائب المفروضة على
اليهود .وبعد ذلك توجه أنطيوخوس مع جيشه لفرض سيطرته على
مصر .ووصل الخبر الى إسرائيل بأن أنطيوخوس مات في حربه
مع مصر .فورا" تمرد الشعب اليهودي على الكوهين الكادول
الجديد مانالو،فورا" هرب هو وأصحابه .وعندما عاد أنطيوخوس
من معركته من مصر سمع بهذه اإلشاعة الكاذبة وجن
جنونه،وهاجم سكان يروشاليم وقتل آالف اليهود ومنعهم من العبادة
ودخول المقداش وحرق آالف سفريه توراه وغيرها من المصاحف.
وفرض على ربي إيليعيزر أن يأكل لحم خنزير حتى يتعلم منه بقية
الشعب،وكان عمره آنذاك  90عاما" ورفض،ثم قاله له :ضع
القطعة فقط في فمك وال تبلعها حتى يراك الناس،ثم ادخل الى
الغرفة وارميها من فمك .مع ذلك رفض،ثم قتله أمام الشعب في

الساحة العامة،وآالف اليهود ضحوا في حياتهم من أجل أن ال
يخالفوا الدين .ثم طافوا جنوده في البالد من مدينة الى مدينة
ومن قرية الى قرية حتى يقنعون الشعب بالكفر وعدم االيمان.
وفي مدينة موديعين أتوا الجنود وبنوا مذبح في الساحة العامة
وطلبوا من ماتاتياهو بن يوحانان كوهين كادول أن يقرب عليه
قرابين،لكنه رفض،ثم اقترب أحد اليهود وقال :أنا أقرب
القربان وعندنا الدين ممنوع تقديم أي قوربان خارج
المقداش،فورا" ماتاتياهو سحب السيف وقتل هذا
الرجل،وكانوا أوالد ماتاتياهو كلهم شباب وأقوياء وهاجموا
الجنود وقتلوهم جميعهم،وعندما سمع أنطيوخوس بهذه الحادثة
أرسل جيشا" كبيرا" برفقة الفيلة كسالح في المعركة،واختبأ
ماتاتياهو وأوالده في أحد الجبال،وكل فترة يخرجون من
مخابئهم ويقتلون بجنود العدو ثم يختبئون وس ّموا ابنه الكبير
يهودا ماكاّبي .إن كلمة ماكابي رؤوس كلمات :مي خاموخا
بإيليم أموناي .وبمساعدة (ه) نجحوا وانتصروا على أعدائهم
وطردوهم من البالد .ثم دخلوا الى المقداش ونظفوه من القتلى.
ووجدوا زجاجة زيت تكفي يوما" واحدا" وشعلوها وبأعجوبة
استمرت  8أيام حتى تحضير وتجهيز زيتا" جديدا" .والعدو
سرق المينوراه الذهبية واستعملوا الكوهانيم المينورا الفضية
الموجودة هناك و(ه) يعمل لنا عجائب كما عمل الى أجدادنا
أمين.
هاريشون لصيون  :ربي أبراهام 1900-1810
بعد الصالوات والدعاءات إلى هشيم من قبل ياعاقوب
أشكنازي الخياط وزوجته بأن يرزقهم هشيم ولد صبي وندر
أن يعلمه توراة ويصبح حاخام عظيم في كبره ،استجاب هشيم
إلى دعاؤهم ورزقهم صبي سموه ابراهام واستأجر له والده
حاخام يعلمه توراة منذ صغره ،وبدأ يتقدم وعندما بلغ تسع
سنوات من عمره قال الحاخام لوالده  -1 :إن ابنك تقدم كثيرا"
في التوراة وسبقني في دراسة الكيماراة لذلك لم أعد أستطيع
أن أفيده أكثر مما عندي .فقرر األب ياعاقوب الذي كان يعيش
في اليونان أن يأخذ عائلته ويذهب ليعيش في يروشاليم وهناك
منبع التوراة .وعندما وصلوا اسرائيل وضع ابنه ابراهام في
مدراش ربي شموئيل يهودا أرواص .ياعاقوب اشتغل
بصعوبة جدا" ليحصل على رغيف الخبز مع عائلته .ونصف
مربحه كان يدفعه لليشيبا من أجل ابنه ابراهام يتقدم في التوراة
.حاخاميم يروشاليم اندهشوا من ذكاء الولد وتفوقه في التوراة
، ،الذي كان يدرس التوراة ليال" نهارا" ساعات طوال .وذاع
صيته في جميع أنحاء يروشاليم .وعندما بلغ سن  18عاما"
تعيّن أحد أعضاء بيت الدين في مدراش حاخام بنيامين نابون
.وفي عام  1869عندما توفي هاريشون لصيون ربي حاييم
حزان ،قرر الحاخاميم تعيين ربي أبراهام أشكنازي هاريشون
لصيون وكان عمره آنذاك  59عاما".

توجيهات دينية" :الشون هاراع"
إن الشون هاراع يعتبر من أكبر العافونوت التي يرتكبها كل انسان
صغيرا" أو كبيرا" رجال" 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 الالشون هاراع؟ له عدة
حاالت -"1 :هيك ساوا وعمل فالن العافون الفالني وفضحه أمام
اآلخرين،أو هيك ساوا والده أو والدته أو هيك سمعت على العائلة
الفالنية 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 الكالم لم يسمعه أحدا"
وانما بينه وبين رفيقه فقط مع ذلك عافون كبير،ألنه يسبب له
الصاعار والخجل من سماع مثل هذا الكالم على أهله -"4 .اذا كان
يحكي على أهل فالن أمام اآلخرين فالعافون يكبر والفضيحة تكون
أكبر -"5 .اذا كان يحكي على انسان رجع بتشوبا وندم على أخطائه
السابقة وصاحب الالشون 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
بعد انتهاء الشبات نادى الحاخام ربي موشي إلى يشعياهو وابنه
االخرس ،وأعطاه ليشرب من بقايا كأس الهبداله .ثم سأل الولد :
ماسماك ؟ فورا" أجاب  :موردخاي اندهش الجميع على هذه
األعجوبة وخاصة والده يشعياهو .ثم سأله الحاخام قائال" :
موردخاي أنت ولد ذكي وشاطر ومهذب لماذا لم تباركني وتقول
لي  :شابواع طوب ميبوراخ فورا" أجابه الولد وباركه للحاخام
بجملة شابواع طوب ميبوراخ ،والجميع يراقبون وهم مدهوشون
من هذه األعجوبة العظيمة .ثم قال له الحاخام  :موردخاي ،أنت
تعلمت كيماراه ؟ قال الولد  :أنا من عدة سنوات أتعلم كيمارا وبكل
محبة واخالص وبالرغم ال أستطيع أن أنطق ولو بكلمة واحدة .وبدأ
الحاخام والولد موردخاي يتكلمون في الدينيم ومقاطع من التوراة
والنبيئيم وأقوال من الحاخاميم والمدراشيم .واستغرق هذا الحديث
عدة ساعات ،حتى انتهى الوقت ثم سأله الحاخام  :ياموردخاي اآلن
بعد أن هشيم ساعدك وبدأت تتكلم مثل بقية الناس ونشكر هشيم
على ذلك ،وماذا ستستعمل هذه األعجوبة العظيمة بكالمك ؟ أجاب

الولد والدموع تنزل من عيونه  :سأستعمل فمي للصالة
ولقراءة التوراة ،ثم باركه الحاخام وودعه ،وقبل والده أيادي
الحاخام وتبرع مبلغا" كبيرا" لليشيبا ،وفورا" استأجر عربة
وأسرع عائدا" إلى عائلته ليبشرهم بهذه البشارة العجيبة
والعظيمة
دينيم
-1عملية الطبخ المحرمة يوم الشبات تشمل أيضا" من يضع
خشب حطب رطب داخل فرن مشعول حتى تتيبس الحطبات
وتصبح قابلة لالشتعال يسمى مباشيل عمال يطبخ -2.طعام
مطبوخ تماما" ال يجوز وضعه يوم الشبات على النار مباشرة
-3.طعام مطبوخ لكن فيه مرق أو سائل ال يجوز وضعه يوم
الشبات على البالتا أو على قرص حديد موجود على النار -4.
لكن طعام جاف ال يوجد به مرق أو متجمد أخرجناه من البراد
يجوز وضعه على البالتا أو على قرص حديد موجود على
النار-5.دائما" نرى في دينيم الشبات أو غيرها نقول ونحدد
حرارة أي شيء ونقول  :سخونته تصل حتى درجة اليد تنكوي
منه وفي العبري نقول هذه الجملة  :هاياد سوليديت بو-هنا
نسأل كم هي درجة الحرارة المحددة في ذلك ؟ هناك خالف
بين الحاخاميم يوجد منهم يقول درجة الحرارة  40فارنهايت
ويوجد منهم من يقول درجة الحرارة  70فارنهايت .أي ما
يعادل  22درجة مئوية .إذن كيف نتصرف وعلى أي درجة
ننفذ الدين؟ لذلك إذا نريد أن نخفف مثال" طعام انطبخ على
النار قبل الشبات ووصل درجة الطبخ وهي  70درجة نقول
عليه فعال" مطبوخ وعندنا الدين  :إين بيشول أحار بيشول -
اليوجد طبخ يوم الشبات في طعام مطبوخ سابقا" وهو قد
وصل  70درجة ويجوز وضعه على البالتا ألنه مطبوخ لكن
إذا اطعمة سهلة الطبخ وفي حرارة قليلة تصبح مطبوخة نقول
إذا وصلت درجة  40على البالتا يوم الشبات نعتبرها مطبوخة
يوم الشبات وهنا نتقّل ونحرم كيف نتقلّ؟ إذا وضعنا زجاجة
حليب إلى طفل باردة على البالتا يوم الشبات يجب علينا أن
ننتبه أن ال تصل درجة حرارة الحليب درجة  40ومافوق ألنك
عمال تطبخها يوم الشبات .
ساهم في هذه النشرة
السيد طالب حارة (أبو جاك ) وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة والتوفيق ويباركون للسيد موشي
حارا وزوجته السيدة بيرتا وإلى السيد رافي إيلنهورن وزوجته
السيدة بيكي بالمولود الجديد البير بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون البنهم السيد البير وزوجته السيدة
كريس بالمولودة الجديدة إيفا بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.السيد البير ليون فارحي وزوجته السيدة كريس
ووالديهم للنجاح والتوفيق ومزال طوب للمولودة الجديدة إيفا
وألف مبروك أمين***.السيد سامي يزدي وزوجته السيدة

استيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد ماركو كمخجي
وزوجته السيدة ايفيت بالحفيد الجديد مارك بمزال طوب وألف
مبروك أمين***.الشاب نحماد فناعيم جوي فرح حمرة ووالديه
واخوته للنجاح والتوفيق أمين***.الشاب نحماد فناعيم يهودا -أودي
طوبي دهب ووالديه واخوته للنجاح والتوفيق وعلى روح جدته
ليندا بنت سارا عليها السالم أمين***.األخوة األكارم السادة :
موسى -يوسيف-دافيد-ليلى-ليزا لعائلة الطي هاليفي للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح زئيب -ديب
الطي هاليفي بن ليلى عليه السالم أمين ***.السيدة شيال قطش
وابنها السيد فكتور للنجاح والتوفيق روح همانواح جاك سويد بن
بديعة عليه السالم أمين ***.السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا
للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح يوسيف كندي بن باهية عليه
السالم أمين ***..السيدة بيرتا ملبساتي -نصيري وزوجها السيد
الصيدلي األستاذ الياهو وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدها همانواح البير نصيري بن صبرية عليه السالم أمين***السيد
فكتور كندي وأوالده األكارم  :هانري -فريدي -بيال للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم ناديا حايا بنت فكتوريا عليها السالم
أمين *** .األخوة األكارم السادة  :ديبو -مارك-سامي-تونه-كيتي-
لينا-ناديا لعائلة خفيف للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم أولكا بنت زكية عليها السالم أمين ***السيد ايزاك عنبه
وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم ايفا عائشة بنت ليزا
عليها السالم أمين ***هاعسقان صبوري السيد زوكي جرادة
وعائلته واخواته السيدات ليال -باهية -ساراه-تونة للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم وعلى روح والدتهم جميلة بنت باهية عليها السالم
أمين***.السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح المرحومة راحيل ستون بنت باهية 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
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 68400شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1400$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

