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بعد عمل شاق وصعب واخالص أقيم المشكان بكامل
تجهيزاته وفرح الجميع بهذا االنجاز ،هذا المكان المقدس
ليس مجرد كنيس أو معبد للصالة وانما مكان لتجلي العظمة
األلهية في وسط هذا المكان ووجودها باستمرار على مقربة
من قلوب الشعب اليهودي .هذا اليوم التجلي العظيم هو
بمثابة يوم تاريخي رائع في تاريخ الشعب اليهودي هذا اليوم
هو األول من شهر نيسان للسنة الثانية من خروج بني
اسرائيل من مصر في هذا التاريخ بالذات قدم أهارون
هكوهين ألول مرة القرابين في المقداش ،وفي نفس اليوم
دخل موشي وأهارون إلى هيخال المشكان سوية ،ورفعا
صوتهما بالصالة طالبين اظهار وجود العظمة االلهية أي
الشيخينا في قلب هذا المبنى أمام أعين الجميع ،ليجددوا
العهد الجديد وليتأكدوا إن هشيم سامحهم على خطأ صناعة
العجل الذهبي .وعندما خرج موشي وأهارون من الهيخال
،رفعا أياديهم وباركوا الشعب برخات كوهانيم ألول مرة
في التاريخ ،فجأة ماذا حدث ؟ اندهش الجميع عندما شاهدوا
في أم أعينهم كيف نزلت من السماء شعلة من لهيب النار
تتجه إلى مكان بناء المشكان ،وكانت القرابين جاهزة
لالحتراق على ظهر المذبح ،فاتجهت هذه النار إلى وسط
القرابين وحرقتها والتهمتها بسرعة فائقة ،فورا" تعالت
أصوات الزغاليط من حناجر الماليين من الشعب الذين
شاهدوا هذا المشهد الرائع .وركعوا وسجدوا جميعهم
وعرفوا إن هشيم متواجدا" معهم كما وعدهم بذلك .كما قال
هشيم  :اعملوا لي المقداش وسأتواجد معكم .وفي نفس هذا
اليوم العظيم حدثت فاجعة غريبة من نوعهاحيث شابان من
أوالد أهارون وهما ناداب وأبيهو ولسبب ما ،اقتربت نار
من السماء وحرقتهم فورا" خالل هذه الفرحة والزغاليط
الشعبية ،فتوقف كل شيء ،وذهل الجميع وتأثرت القلوب
لهذه الفاجعة األليمة والموجعة في أقدس يوم في التاريخ
.هنا والدهم أهارون وفي هذا الوضع األليم والمروع تقبل

ماحدث بصمت ورزانة وتابع مهامه في المقداش كما محدد له
من أعمال .وهنا تدخل موشي وقال ألخيه أهارون ليواسيه  :قال
لي هشيم عن طريق هذه الحادثة تقدم وتعظم اسم الخالق وتقدس
على يد ولديك ناداب وأبيهو .هنا نسأل  :كيف موتهم تعظم
وتقدس اسم الخالق ؟ الحقيقة تقال  :كل شخصية مرموقة وعالية
الرتب كي تحافظ على هيبتها وتقديرها ،اليجوز لها االختالط
مع صفوف الشعب العاديين ،ألنها تحط من قيمتها وهيبتها
.وبدون تشبيه هنا الجاللة االلهية عندما تواجدت بين صفوف
الشعب ،البعض منهم يتخايلون إن الجاللة االلهية هي تتواجد
بينهم وبالتالي سوف اليهابونها ويحترموها كما يجب ،لذلك قرر
هشيم اصابة ووفاة ناداب وأبيهو على خطأ بسيط ،فع ّمت
وانتشرت الهيبة بين صفوف الجميع ،ليس في ذلك اليوم وليس
بعد عام وليس بعد عشرات السنين بل لكل األجيال وعبر التاريخ
بقيت الهيبة االلهية موجودة في قلوب الجميع والفضل يعود
لهذين البطلين ناداب وأبيهو والزخوت يعود لهم حيث زرعوا
في قلب الجميع الهيبة واالحترام إلى كل المقدسات وهشيم
يحفظنا أمين
براشاة بارا:
هي البراشا الثالثة التي نقرأها بين البوريم وبين عيد البيساح من
ضمن 4براشيوت نقرأها في هذه الفترة .وقراءتها فيها مصفا
من التوراة،ونقرأها قبل براشاة هاحوديش،وبالرغم أيام موشي
براشاة هاحوديش كانت قبل عمل "بارا أدوما"،ألنه في األول
من نيسان نزلت نار من السماء وظهرت الشيخينا وفي اليوم
الثاني عملوا "البارا"،لكن طالما هي اآلن فيها طاهارات اسرائيل
لذلك نقرأها قبل براشاة هاحوديش حتى نؤمن لغير الطاهرين
المجال لتقريب البيساح واليؤجلوا القربان إلى"بيساح شيني".
وماهي عملية هذه البقرة؟ يجب أن تحرق بالنار نهائيا" وكليا"
وترش مع بعض الماء على كل من لمس الميت ويصبح طاهرا"،
وعندما أوصتنا التوراة على البقرة قالت" :زوت حوقات
هاتوراة" أي يجب تنفيذ كل ماورد في البقرة من قوانين يجب

أن تطبق أيضا" في قراءة التوراة -1.اسمها "بارا" من لغة
"بيريه وربيه" أي أثمر وتكاثر،وكذلك يجب أن نكثر من
قراءة التوراة" -2.أدوما" أي حمراء يجب قراءة التوراة
باندفاع وبحرارة مثل الدم الجاري في العروق" -3.إين باه
موم" يجب قراءة التوراة بدون عيوب وأخطاء وتكون لشيم
شامايم" -4.لوعاال عليها عول" أي اليطلع عليه حكم
وضغط من اآلخرين،وهنا ترمز للتوراة من يتحمل عبء
التوراة،يمنع عنه (ه) عبء وضغط اآلخرين" -5.تقدمها
إلى الكوهين" ألن الكوهين هو رمز لتعليم التوراة كما قال
الباسوق" :كي سفتيه كوهين.....يباقشوا تورا مبيهو" أن
يتعلموا التوراة من الكوهين" -6.ويخرجها إلى خارج البلد"
يرمز على االنسان أن يتعلم "البشاط" النظرة الخارجية
للتوراة".ويدبحها ويخرج دمها منها" يرمز،علينا أن نعمق
أكثر في قراءة التوراة ونخرج مافي داخلها من أسرار
روحانية ومقدسة وغامضة" -7.ويرش دمها باتجاه
المقداش" أي عليه دائما" قارىء التوراة أن يتجه إلى
المقداش وإلى التوراة واليبتعد عنها" -8.يحرق البقرة كلها
دمها،عظمها،جلدها،لحمها وغيره".معنى ذلك عليك أن
تتعلم وتنفذ جميع وصايا التوراة وعدم اهمال أي شيء منها
الكبيرة والصغيرة على السواء" .ويضيف إليها غصن من
األرز" يرمز لمحو الكبرياء ألن شجرة األرز عالية
ومرتفعة .ويضيف إليها عشب من باقة الزعتر التي ترمز
الى التواضع .وخيطان من دودة القرمز (الحرير) ترمز أن
يقرأ ويلفظ التوراة في فمه ويرفع صوته ليسمع أذنيه مثل
الدودة التي تنتج الحرير من فمها" -9.ويغسل الكوهين
لباسه" يرمز بأن قارىء التوراة يتخلص من األخالق السيئة
ويتحلى بمكارم األخالق و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا:
ورد في البراشا عدة أسماء من الحيوانات (الطيور) التي
ال يجوز لنا أكلها واآلن نذكر سبب تحريمها وهي-"1 :
"هاعوزنيّا " :ألنها تحب التحدي وبقوة وتعتدي على الطيور
األخرى،وتستطيع الطير والتحليق في السماء لمدة
طويلة،وهي تأكل الحديد والزجاج ومعدتها قوية-"2 .
"هاداآه" تطير بسرعة فائقة في السماء وتبتعد الى مسافات
بعيدة جدا"" -"3 .هارآه" ترى فريستها من مسافات بعيدة
جدا"،أي تقف في العراق وترى فريستها في أرض اسرائيل
وتطير إليها وتنقض عليها لتأكلها" -"4 .آيّاه" تعيش في
الجزر البعيدة ورأسها باستمرار (تصرخ)-"5 .
"هاتاحماس" :تعتدي وتظلم الطيور األخرى وتخطف لها
طعامها" -"6 .هانّيص" :عنده معدة قوية جدا" وأجنحة قوية
ويطير ساعات طويلة في السماء ويتشاجر مع بقية الطيور.

" -"7هاشاالخ" :يعيش ويتغذى بأن ينزل الى سطح البحر
ويخطف السمكة التي ترفع رأسها خارج الماء،وهذه السمكة
يرسلها (ه) له ليأكلها وذلك ألن (ه) ينتقم من هذه السمكة التي
اعتدت على غيرها من السمكات لذلك يرسل لها هذا الطير
ليأكلها كعقاب لها على عملها-2.قال الباسوق  :ورفع أهارون
يداه وبارك الشعب -قال الراشي  :إن هذه البراخا مبهمة وال
نعرف بماذا وكيف باركهم وماذا قال لهم ؟ لكن عندما ورد في
التوراة النص الكامل تبع برخات كوهانيم ،عرفنا إن أهارون
باركهم براخات كوهانيم .إن كالم الراشي عندما وصفها في
البداية مبهمة سيتوما أراد أن يعلمنا إن االنسان ال يستطيع أن
يبارك اآلخرين ألن االنسان ال يعرف ماهو جيد وغير جيد إلى
رفيقه لكن عندما تكون البراخا من (ه) بالذات كما تقول برخات
كوهانيم.يباريخا (ه) ويشميريخا أي أهارون قال للشعب أنا ال
أعرف ماهو لصالحكم لكن (ه) هو سيد العارفين وهو الذي
يبارككم لصالحكم .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب المقداش
 150ميالدي
بعد أم مات القيصر الظالم والدكتاتور أدريانوس ،استلم مكانه
صهره أنطونيوس .وهو القيصر السادس عشر في
األمبراطورية الرومانية وتقرب من ربينو هقادوش وأصبح أكبر
صديق عنده .وكان ذكي وعادل ،ويكره الحروب ويفتش عن
السالم ،واليخرج إلى الحرب إال في الحاالت الضرورية
القصوى .دائما" يردد هذه الجملة  :أفضل أن اليموت أحد
جنودي ويبقي حيا" أفضل عندي من أن أقتل ألف شخص من
اعدائي .ألنه يحب أن يحافظ على سالمة شعبه وجنوده وأن
اليموتوا في الحروب .وهو أصدر كتابا" من القوانين المشهورة
حيث حتى اآلن يستعملونها بالد أوروبا ويعتبروها قانونا"
عادال" .والبرلمان الروماني أعطاه لقب أنطونيوس فايوس أي
أنطونيوس العادل .وفي المراحل األولى بقيت القوانين الصارمة
التي أصدرها القيصر السابق أدريانوس سارية المفعول ضد
يهود اسرائيل .وكان الحاكم الظالم الروماني طورنوس يطارد
اليهود ويعذبهم ويسرق لهم أموالهم .وقتل اآلالف منهم ،ويرسل
الرسائل إلى القيصر الجديد أنطونيوس إن اليهود يتمردون على
القيصر وهو يحاربهم ويقضي على هذا التمرد .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
في عام  1880توفي هاريشون لصيون السابق ربي أبراهام
أشكنازي ،وبعد أن عاد ربي رفائيل مع زميله ربي ياعاقوب
ايلياشار من اللفاياه أي من الوداع األخير إلى ربي ابراهام
اشكنازي .وكان ربي رفائيل أكبر سنا" من زميله ربي ياعاقوب
.فقال له في الطريق  :اآلن يجب عليك أن تستلم الحاخام األكبر
إلى اسرائيل .فرفض ربي ياعاقوب وقال له  :أنت أكبر مني
سنا" وعليك أن تكون أنت هاريشون لصيون ،وفعال" تم ذلك

واختاروا مجمع الحاخاميم في اسرائيل إلى ربي رفائيل
مئير أن يكون هو هاريشون لصيون .وبدأ يخدم الشعب في
شتى المجاالت ،والحاكم التركي العثماني كان يحترمه
ويلبي له طلباته .وقد تحسن وضع اليهود جدا" في أيامه
.وكلما يذهب ربي رفائيل لمقابلة الحاكم يأخذ معه حاخام
األشكناز ربي شموئيل ساالنط .وفي عام  1881وقبل عيد
البيساح بثالثة أيم وصل وفد من لندن من الحكومة
البريطانية ليزوروا اسرائيل ،وعندما دخلوا شوارع
وحارات اليهود وجدوهم كلهم مجندون الستقبال عيد
البيساح فسألوا  :لماذا كل هذا االستعداد في صفوف اليهود
مالحدث ؟ وشرحوا لهم إننا قادمون لعيد الفصح ،فأرادوا
أن يفهموا ماهو سر هذا العيد ؟ أجابوهم  :إن الحاخام األكبر
ربي رفائيل هو الذي يجيبكم على سؤالكم هذا .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن نقص في عدد كاسات الماء المطلوبة من االنسان أن
يشربها يوميا" وهي من  10كاسات إلى  12كاسة ،يسبب
في قلة حجم الدم في الجسم وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في
ضغط الدم أكثر من المستوى المحدد له .وخاصة الرجال
أو النساء الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم في
أجسامهم ،وال يشربون الماء طوال النهار ،حينئذ يقل
وصول كمية الدم إلى المخ والرأس ويسبب جلطة دماغية
خطيرة كما يسبب أذى وضرر للكالوي ألنها تبدأ تجف من
قلة الماء والسوائل .لذلك الذين يعيشون مع المسنين مثل
أوالدهم زوجاتهم أن ينتبهوا بأن يقدموا الماء بشكل
متواصل ويجبروهم على الشرب ألنهم يبلعون الكثير من
األدوية .وال يجوز االكتفاء بشرب ماء قليل ويدعون إنهم
ال يتقبلون شرب الماء بكثرة ،هذا االدعاء هو خطر بحد
ذاته على صحتهم وحياتهم .هناك بعض العالمات المفاجئة
التي يتعرض لها االنسان مافوق الخمسون عاما" وهي
خطرة جدا" نذكر منها  -1 :الشعور بالتعب والخمول
والكسل  -2.فشل في تركيب ووضع الفم أي اعوجاج في
الحنك  -3.شلل في الذراع أو في الرجل وأكثر األحيان
يحدث في طرف واحد من الجسم ال في طرفين  -4.لخبطة
وبلبلة في التفكير والفهم وأحيانا" بعدم القدرة على النطق
السليم -5.عدم التوازن في الوقوف مما يضطر إلى الجلوس
أو الوقوع على األرض -7.ضعف في الرؤية وزوغان في
العيون -8.وجع رأس فجائي بدون سبب مسبق .كل هذه
العالمات السبعة هي انذار وتحذير لإلنسان من قدوم شلل
عام أو نصفي أو شلل دماغي ،في هذه الحاالت يجب
اإلسراع بأقصى سرعة للطبيب أو المستشفى ،وفي األربع
الساعات األولى من هذه األعراض يمكن تالفي جميع
المخاطر المتوقعة ،وتمر هذه األعراض بسالم .وأحيانا"

تعود مرة أخرى وتتكرر ،لذلك علينا بالحركة والرياضة
ألجسامنا باستمرار تغيير طريقة تناول األطعمة وتقليل كميتها
قدر اإلمكان .االكثار واالعتماد على تناول الفواكه والخضار
بشكل يومي .واالبتعاد عن الملح والسكريات والمقالي
والماركرينا والمواد الحافظة والملونات الصناعية كما يجب
ابعادها عن أطفالنا قدر اإلمكان وال نشجعهم على تناول
الكانديات والسكريات ألنهم ال يعرفون إنهم يدخلون سموم
ألجسامهم .وهذه النصائح تساعد االنسان على التمتع بصحة
جيدة وطول العمر أمين.
توجيهات دينية" :الكبرياء"
الكبرياء هو المادة المرفوضة عند الخالق يتبارك اسمه،كما ورد
في التوراة" :انتبه أن تكثر أموالك وذهبك وفضتك ويتكبر قلبك"
وكذلك أوصت التوراة على الملك" :عليه أن ينتبه بأن ال يتكبر على
اخوته وأبناء شعبه" من هنا نتعلم حتى الملك الذي يحق له بعض
الكبرياء .ومع ذلك التوراة حذرته من الكبرياء على شعبه .والمتكبر
مكروه عند الخالق وسماه شلومو هاميليخ "توعيبا" أي منبوذ
ومحتقر .وحتى لم يتكبر إال فقط قلبه وليس أمام الناس انه مكروه
عند (ه) عالمة الكبرياء هي من يركض ويفتش ويبحث عن الكابود
أن يحترمه الناس وتقدره .ويحب أن يترأس ويتزعم على
الناس،وعندما ال يحترموه يبدأ بالخالفات والمشاجرات،الغيرة
والحسد،االنتقام والكراهية لآلخرين،كل هذه العافونوت الضخمة
سببها الكبرياء ومن ضمن الكبرياء هو أن يتفادى االنسان إما
بوجهه أو بلباسه إما الرجل أو االمرأة ألن الغوا والتزين اذا كان
الرجل يتزين،القصد من ذلك أن يعجب النساءويتلفتوا له ويتقرب
إليهم ويتحدث معهم ويخرج معهم ويسجل العافونوت عليه،أما
االمرأة التي تلبس اللباس القصير والضيق وتدخل مكان األعراس
محل تجمع الرجال كم عافونها كبير وتحمل نفسها مسؤولية كبيرة
جدا" حيث كل ليلة تطلع النشاما الى السماء لتقديم الحساب عن
عملها في ذلك اليوم،هذه المرأة عندما تطلع النشاما الى السماء في
تلك الليلة ويفتحوا لها الدفتر حتى توقع على العافونوت التي عملتهم
بذلك اليوم تتفاجأ عندما ترى انه مسجل عليها مثال" 100 :أو 200
رجل تفرجوا على جسمك المكشوف وسببتي لهم عافون كبير
وستتحملي عافونوتهم كلهم،لذلك اش بدها من وجع الرأس هذا
عليها أن تلبس صانواع ومحتشم وزخوتها كبير و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
شمعون كان مستأجرا" مطحنة قمح من عمدة القرية ،وكان في كل
رأس شهر يذهب شمعون ويدفع له االيجار بدون أي تأخير لكن
في الشهر األخير وبعد أن دفع له االيجار ،كان وجه الحاكم غير
مشجع ،فقال إلى شمعون  :أنا سأبلغك اآلن بخبر غير سار ومفرح
لك .لقد أتى أحد الغنياء وعرض علي إنه مستعد الاستئجار المطحنة
هذه بثالثة أضعاف عما تدفعه أنت ،وأنا أعرف إنه بغير امكانك
أن تتحمل هذا اإليجار الغالي ،لكن أنا مضطر أن أطلّع على
مصلحتي وأزيد دخلي من هذه المطحنة فقال شمعون  :سيدي لقد
استأجرت عمال اضافيين ليعملون في المطحنة ،كيف وماذا أقول

لهم إذا أخذت مني هذه المطحنة ؟ وبدأ يفكر شمعون في نفسه
ويقول  :ياترى من هو هذا الغني الذي يريد أن يأخذ المطحنة
من يدي؟ ثم تذكر من مدة عشرة أيام دخل رجل غني من
خارج القرية ومعه الكثير من المال وزارني في المطحنة
واطلع على ما يجري داخلها من انتاج ،وهو يريد أن يعيش
في هذه القرية ويريد استثمار أمواله ،لكن شمعون حفظ هذه
األفكار في ذهنه ،وخرج من عند العمدة زعالنا" ومهموما" .
دينيم:
 -1كل من يترك الحاميص في بيته في عيد البيساح يخالف
التوراة ويخالف مصفاة عاسيه ومصفات لوتاعاسيه وعافونه
كبير،لذلك عليه أن يبيعه عن طريق الحاخام الى غير يهودي
بعد أن يضعه في مكان معزول في بيته بأن ال يغلط أحد
ويستعمل منه بالغلط،واذا لم يبيعه عن طريق الحاخام،يحرم
هذا الحاميص عليه وال يجوز أكله وال يجوز االستفادة منه
أبدا" واذا كان له رائحة طيبة مثل (كولونيا فيها حاميص) ال
يجوز حتى أن يشمه حتى ال يستفاد منه -2 .ال يجوز شراء
بعد العيد أي مادة فيها حاميص طعاما" أو مشروبا" من دكان
لم يبيع الحاميص تبع الدكان قبل العيد عن طريق الحاخام-3 .
رجل مريض أو رجل ختيار الذي ال يستطيع أن يذهب الى
الكنيس لبيع الحاميص الذي يملكه،يستطيع أن يوكل أي
شخص عوضه حتى يسجل له اسمه لبيع الحاميص .واذا أحد
بالغلط سجل اسم أحد أقربائه لبيع الحاميص بدون أن يطلب
منه ذلك طالما بالغلط ماشي الحال،لكن مبدئيا" ال يجوز عمل
ذلك اال بعد أن يوكله صاحب الحاميص ببيع له الحاميص حتى
يكون البيع كاشير تماما" -4 .كل الفراغات التي يستعملها
طوال السنة بالحاميص،اليجوز أن يستعملها بالعيد قبل أن
يغطسها في الماء الساخن المغلي على النار ثم بالبارد
(هاكعاال) لكن األواني التي يستعملها على الناشف على النار
مباشرة اليجوز غطسها بالماء المغلي وانما يجب حرقها على
النار حتى االحمرار.لذلك صواني التي تستعمل للخبيز في
الفرن على الناشف يجب حرقها بالنار وباعتبار ستتشرك من
النار لذلك اليجوز استعمالها في العيد اال يخبئها مع الحاميص
وعليه أن يستعمل صواني جديدة بدال" من القديمة أثناء العيد.
 -5الفرن الكهربائي يجب تنظيفه جيدا" وتركه  24ساعة بدون
استعمال ثم شعل الغاز الى أعلى درجة من الحرارة لمدة ساعة
وبذلك يكون كاشير للبيساح -6 .يجب ان نأكل "مصا
شيمورا"على األقل في الهاكادا أي ليلتين العيد وتكون
"عابودات ياد"أي شغل يد وليس شغل ماكينة-7.اليجوز الشغل
يوم الجمعة (عيريب بيساح)ابتداء" من بعد الساعة واحدة
ظهرا"،هذا الشغل هو عمل يدوي نجارة-حالقة-حدادة وغيرها
من الصناعات لكن التجارة مسموح بها حتى الساعة الرابعة
تقريبا".

ساهم في هذه النشرة
السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة أمين ***.السيد سليم بقاعي وزوجته السيدة تونة وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة ليزيت طويل وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح همانواح حبيب بن صلحة وعلى روح لولو
بنت جميلة عليهم السالم أمين***.الحاخام توفيق باروخ شبوت
وزوجته السيدة كيتي وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
جوزيف يشاي وزوجته السيدة سوزيت وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح أخيه همانواح ايدي عزرا ايشاي بن مركو عليه السالم
أمين ***.عائلة فارحي للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح دافيد بن بوليت عليه السالم أمين ***.هارابانيت استر
خمري وولدها للنجاح والتوفيق والصحة مع كل العائلة أمين
***.السيد الري حيفيص وزوجته السيدة كارن وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتها روزلين بنت حافا عليها السالم أمين
*** .السيدة بيرتا ملبساتي وزوجها الصيدلي االستاذ الياهو -الياس
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح ابراهام
البير 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 *** .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 .

*********
مالحظة  :من يرغب أن تصله النشرة إلى بيته مباشرة
بأي لغة يريد ،عليه أن يتصل بالسيدة ليلى سالمة على
التلفون 718-382-6057وسللور 347 634 3381
مع دفع اشتراك  36$لكل ستة شهور ثمن البريد .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 84600شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
950$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

