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*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy

مقام  :نوا

هفطارا:فأربعاه أناشيم

براشات :مصوراع -شبات هكادول
من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 8 )1142نيسان  5782الموافق ابريل 2022 9
كاندل  * 7:09المغرب  * 7:27شير هاشيريم7:00 :
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *6:55انتهاء الشبات  *8:10وحسب ربينو تام 8:40
مسموح لباس الطليت  * 5:11الساعة الزمنية  *76:00دقيقة ,طلوع الفجر  *4:56شروق الشمس 6:27
منحا حول  *7:20وقت عربيت  *6:30طلوع النجوم 8:05
نهاية قريات شيماع  * 8:44نهاية العاميدا  *10:00حاصوت 12:57
داروش شبات هكادول في بيت يوسيف 6:30
قدوس للبيخوروت  :يوم الجمعة ابريل  15الساعة  6:35بعد انتهاء صالة شحريت التي تبدأ هشيم ميليخ  6:00صباحا"
آخر وقت مسموح ألكل الحاميص الساعة  9:54حرق الحاميص حتى نهاية الساعة  11:11صباحا"
عيد البيساح  17+16ابريل
كاندل ليلة العيد  7:17المغرب  7:35شحريت يومي العيد  8:15منحا يوم األول من العيد  7:00 :كاندل ثاني ليلة العيد قبل
القدوس  8:15منحا ثاني يوم العيد  7:20:خروج العيد والهبداال  8:19:منحا حول هموعيد 7:30:
آخر يومي العيد  23+22أبريل
كاندل ليلة العيد  7:23 :المغرب  7:41منحا ليلة العيد  7:30قراءة ليلة شبيعي شل بيساح تبدأ يوم الجمعة صباحا" 5:30
شحريت يومي العيد  8:15 :منحا أول يوم العيد  7:25كاندل ليلة الشبات . 7:24 :منحا أخر يوم العيد الذي هو شبات 7:05
انتهاء العيد  8:25مسموح أكل الحاميص الساعة  9:00مساء"
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

هذه البراشاة تتكلم كيف يصبح المصاب بمرض
الصراعات طاهرا" ونظيفا" .إن دينيم الطهارة في الدين
اليهودي ،ليس لها معنى مادي ووجودي ،وال تلمس باليد
والترى بالعين .الطهارة تقابلها الطومئاه وكالهما
روحانيات والجسم اليتغيّر أي شيء به إن كان طاهرا"
أم ال .واليبدو أي عالمة فارقة في قوامه في جسده تفرقه
بين أن كان طاهرا" أو عكس ذلك .وهذه الطهارة وعكسها
حددت التوراة حدوثها في جسم االنسان أو في لباسه أو
في جدران بيته أو في طعامه وأحيانا" تحدث إذا لمس
االنسان حيوانا" ميتا" أو انسانا" ميتا" هنا نسأل  :ماهو
سر هذه الطهارة ؟ إنها بالحقيقة هي مخفية والنراها
بالعين وال نلمسها باليد ،وهي مرتبطة ارتباطا" وثيقا"
بالنشاما والروح المخفية داخل جسم االنسان .لذلك عندما
نقول على االنسان غير طاهر أو طاهر النقصد جسده
وجسمه وانما روحه المقدسة التي زرعها هشيم داخل
جسمه لمدة معينة تبلغ عشرات السنين وهذا الجسم هو
عبارة عن وعاء محدود الزمن يحوي هذه النشاما داخله
مثل اللباس والبدلة والطقم الذي يحوي جسم االنسان
داخله ثم يفنى ونرميه ونستبدله بلباس جديد .لذلك االنسان

يكون في البداية طاهرا" لكن عندما يلمس شيئا" غير طاهر
ينتقل هذا االحساس الروحاني إلى النشاما الداخلية والطريقة
الوحيدة لتطهير هذه الروح هو الغطس في ماء المكفيه أي
المطبل ،وأيام بيت هامقداش كان يلزمه أن يرش عليه من
صفوة الباراه األدوماه أي البقرة الحمراء التي تصنع
خصيصا" لتطهير هذه النشاما.لذلك سموا الحاخاميم هذه
البراشا ميصوراع باسم طاهور .والقصد من ذلك هو طهارة
الروح .والحقيقة تقال ليس فقط لمس الميت أو لمس الحيوانات
الميتة هي التي تجلب الطومئاه على االنسان وانما الميزة التي
خلقها هشيم في جسم االنسان وفرقه عن الحيوان هو النطق
والكالم ،أي يستطيع أن يتكلم مايريد .لذلك حددت له التوراة
الكالم المسموح له أن يقوله وهو يشمل قراءة التوراة ،وقضاء
حاجياته اليومية واستخدامه في العمل في البيع والشراء لتأمين
حياته المعيشية.لكن إذا استعمل هذه الميزة العظيمة التي
أوجدها هشيم به وهي مقدرة الكالم استعملها في حكي العاطل
على اآلخرين وهو مانسميه الشون هاراع حينئذ يكون قد
تخطى الخطوط الحمراء ويصل هذا العافون ليؤذي الروح
والنشاما المقدسة في داخله ،حينئذ يجلب على نفسه مرض
الصراعاة قديما" ،وغير أمراض حاليا" والمنتشرة في هذه

الدنيا بكافة أشكالها وأنواعها .لذلك من يحكي الشون
هاراع يخسر زخويوته وأعماله الحسنة وتنتقل إلى رفيقه
الذي يحكي عليه ،لذلك رأينا عقابه في التوراة هو يجب
تمزيق لباسه يرمز بذلك تمزيق وخسارة ألبسة الروح
وهي الزخويوت ونقلها إلى اآلخرين ،ثم عليه االبتعاد عن
الناس إلى خارج البلد حتى اليحكي الشون هاراع
،ويصرخ بصورة دائمة وبصوت عال  :طاميه طاميه
حتى يسمع الجميع ويتأثروا منه وال يقلدوه ،حتى يشفيه
هشيم من مرضه وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
طالما التوراة علقت حدوث مرض الصراعات وغير
أمراض كلها تأتي من سبب الحكي العاطل على اآلخرين
.دعنا نفهم ونحلل أسباب خطورة هذا الخطأ والعافون .إن
من عظائم األشياء التي خلقها هشيم عند االنسان هو
النطق بالكالم .دعنا نركز كيف يتكلم االنسان ؟ إن
االنسان مجرد أن يفتح فمه ليتكلم أي شيء ،ترى في تلك
اللحظة هذه المعجزة الخارقة ،يبدأ بالكالم بدون تحضير
وبدون تركيز عما سيقوله وخالل دقيقة واحدة فقط
يستطيع أن ينطق ب 200كلمة بدون توقف وهاهي
األعضاء التي تشترك في عملية النطق ؟ هي ستة أعضاء
 :الشفايف -الحنك-الحنجرة -اللسان -األسنان-
الدماغ.وكلهم سوية يشتركون وفي نفس اللحظة في نطق
الكلمة ،لذلك علينا أن نقدر هذه النعمة الخارقة التي أعطانا
إياها الخالق عز جالله ،لذلك علينا أن نحافظ على
طهارتها ونقاوتها والنستعملها في ارتكاب العافونوت
واألخطاء التي تغضب خالقنا وهشيم قال لنا في التوراة :
في ديبارتا بام أي أعطيتك قوة الكالم لنقرأ بها في التوراة
وليس األخطاء .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب المقداش
 150ميالدي
بعد أن عادت الحياة الدينية إلى طبيبتها أيام القيصر
أنطونيوس ،وخرج الحاخاميم من مخابئهم وبدؤوا
ينشرون تعاليم التوراة إلى أبناء الشعب ،ظهر بعض
اليهود الذين يكرهون دراسة التوراة ويعارضون
الحاخاميم ،وبدؤوا يتفاسدون عند الحكام المحليين في
اسرائيل على الحاخاميم وعلى المتدينين وكان زعيمهم
المعروف يدعى  :إيليشاع بن أبويا .وكان هذا الشخص
حاخام كبير وهو من رفاق ربي عاقيبا ،وهو عاش أيام
وجود بيت هامقداش وأيام خرابه .وكان ربي ايلعازار
هازاقين الذي كان مسؤوال" عن تقرير الدينيم للشعب
اليهودي  ،وكان هذا ربي ايلعازار يستشريه إلى إيليشاع

بن أبويا في معرفة القوانين والدينيم تبع التوراة ،وربي مئير
تعلم التوراة منه ،وهو كان واحد من أربع حاخاميم الذين
درسوا القباال وبواسطتها طلعوا إلى السماء أحياء" .ولم يتحمل
رأسه ماشاهده في السماء وكفر وعاد إلى األرض .وقال عليه
ربي ناتان  :إن والدته إلى إيليشاع عندما كانت حاملة به ،مرت
أمام معبد لألصنام ،وشمت رائحة لحم خنزير كان يشوي
داخل المعبد ،فدخلت وأكلت منه ،ولهذا السبب دخل لحم
الخنزير جسمها وتأثر منه طفلها الحاملة به  ،لذلك من هذا
العافون ترك الدين وكفر .وكان دائما" يغني أغنيات تبع الحب
والعشاق ،ويقرأ كتب الكفّار ،وفي أحد األيام رأى لسان
الحاخام ربي يهودا هانا حتوم ،ينزف دما" ويحمله خنزير في
فمه ،فقال هل هذا اجرة وزخوت من يقرأ التوراة ويدرسها ؟
لذلك من كل هذه األسباب كفر وبدأ ينشر الكفر للخرين .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801 :
أيام ربي رفائيل ،صدر كتاب في مصر كتبوا فيه إن اليهود
يضعون الدم في المصا وهذا ادعاء وافتراء كاذب من أساسه
.وطبع هذا الكتاب باللغة الفرنسية واللغة العربية .وأصبح
وضع اليهود صعبا" ومعاديا" من قبل سكان البالد التي
يعيشون فيها .حينئذ توجه وفد من الوجهاء تبع الطائفة في
يروشاليم ،وحكوا المشكلة إلى حاخام رفائيل ،فورا" أرسل
ربي رفائيل وفدا" من الحاخاميم إلى الحاكم يروشاليم ،وعندما
علم الحاكم إن ربي رفائيل هو الذي يطلب مساعدته لحل هذه
المشكلة فورا" أعلن الحاكم جمع هذه الكتب وحرقها  ،وكل
من يحوي هذا الكتاب في بيته عقابه شديد.
الطريق إلى الصحة والشفاء
احدى األمور الضرورية لصحة االنسان هي المحافظة على
صحة جهاز الهضم إن التكلم عن الجهاز الهضمي هي ليست
مجرد نصيحة ،وانما هي السبب والمسبب األول واألخير
لنتمتع بصحة جيدة وخالية من المشاكل واألمراض .وكلما
كان جهاز الهضم سليم كلما استفاد الجسم من المواد الغذائية
والفيتامينات أكثر .والعكس صحيح كلما كان جهاز الهضم
يعاني من مشاكل واضطرابات وتعفونات وحموضات كذلك
األغذية التي تدخل الجسم تذهب هدرا" وال يستفيد منها الجسم
بصورة كاملة وجيدة .وإذا نسأل :هل عمل جهاز الهضم هو
بيد االنسان حتى يتحكم به؟ نعم ،الكل بيدنا ونحن المسؤولون
عنه .إن جهاز الهضم ال ينحصر فقط في المعدة واألمعاء
،وانما يبدأ من الفم واألسنان واللسان ومعروف إن حياة
االنسان تعتمد كليا" على الطعام الذي يدخله إلى جسمه .وعن
تركيب وكيفية هذا الطعام .إن (ه) بالذات قال لنا .في التوراة
ومنذ القدم أثناء خليقة آدام وحافّا هذا الباسوق  :إن كل أنواع
الخضار والفواكه التي خلقتها لكم حتى تأكلوها وتدخلوها إلى

أجسامكم .كما ورد في هذا الباسوق  :إيت كول يريق
عيسيب ناتاني الخيم ليه أو خاله .ألن (ه) الذي خلقنا
يعرف ماذا يحتاج جسمنا للمحافظة على صحته وبقائه
حيا" .وعملية الهضم تبدأ من الفم ،عندما تدخل اللقمة إلى
فمنا يبدأ الفم في افراز سوائل وأنزيمات هاضمة يصل
عددها إلى  64أنزيم وبالتعاون مع اللسان واألسنان
وحركتهم تقوم هذه األنزيمات بتحويل اللقمة إلى عجينة
سهلة االبتالع حتى تنزلق بسهولة إلى المعدة التي هي
بانتظارها .إن هذه السوائل التي يفرزها الفم واللثة
واللسان تعمل عملها وتفرزها خالل  24ساعة متواصلة
وبدون توقف ،ويبلغ كمية هذه السوائل خالل  24ساعة
مايعادل ليتران من الماء .فكم علينا أن نشرب من الماء
يوميا" حتى نؤمن للفم فقط ليترين من الماء حتى يستمر
في عمله المتواصل .والفم دائما" يقوم بابتالع هذه
السوائل  50مرة في الساعة الواحدة .لكن اثناء النوم حيث
ال نأكل تحدث عملية االبتالع عشر مرات في الساعة فقط
توجيهات دينية "الماعاسير" دفع  %10من األرباح
للمشاريع الخيرية
معلوم للجميع قيمة وفعالية "الماعاسير" الذي يدفعه االنسان
من أرباحه للصداقا،لما له من فوائد وبركات على
المتبرع،ألن التوراة منعتنا من أن نجرب (ه) في كل امورنا
ماعدا دفع الصداقا يجوز له التجريب إذا كان (ه) سيعوض
له الصداقا أم ال؟ومن يدفع "الماعاسير"يستطيع ان يطلب
من (ه) الرزق مباشرة كما قال الباسوق :השקפה
ממעון...וברך"أي الذي يدفع الماعاسير يطالب (ه)
قائال":طل يا إلهي علينا من السماء وباركنا بالرزق والربح
الوفير ،وهنيئا" للشعب اليهودي إنه ال يقصر وال يتردد في
دفع الصداقوت تراهم كلهم وفي جميع وشتى المجاالت دفع
الصداقا عندهم من أسهل األمور يدفعون بيد سخية وبعين
طيبة يدعمون المشاريع الدينية هنا وهناك يدعمون
اليشيبوت،يساعدون أوالد مدارس اليشيبوت ،يساعدون في
مصاريف الزواج للمحتاجين والعائالت المستورة،يساهمون
في نشر التوراة وتعليمها وقراءة التهليم ودعم الكنائس
والتزاماتها .لذلك يقول لنا(ه):سأفتح لكم مخازن السماء
لتنهال عليكم البركات والعطاءات والرزق الوفير فكل
مانأخذه من السماء في هذه الدنيا هو الفوائد تبع الصداقوت
أما األجر الحقيقي محفوظا" لنا في عوالم هبا كما تقول في
الصالة זרע צדקות أي (ه) يأخذ الصداقا ويزرعها عنده
في السماء فتنبت وتتفرع وسيتفاجأ االنسان بالزخوت الكبير
واألجر العظيم المهيأ له وخاصة من يدفع الصداقا في دعم
التوراة كأنه يقرب "البكوريم" في بيت همقداش وله األجر

الصافي كأنه هو بنفسه يقرأ التوراة لذلك علينا أن نتمسك ونتابع
هذا الطريق والنتردد في التبرعات ألن أرباحها مضمونة وأقوى
من أي بنك في العالم باآلالف األضعاف،ويجب أن نؤمن ونقنع
في داخلنا وفي قلوبنا عندما ندفع إننا النخسر شيء من مالنا
وإنما نأخذ عليه فائدة مرتفعة األسعار مضمونة لذلك باركنا دافيد
هميليخ قائال":הון ועושר בביתו וצדקדו עומדת לעד أمين.
قصة
شمعون صاحب المطحنة التي استأجرها من عمدة المدينة ،
ذهب إلى العمدة في رأس الشهر ليقدم له اإليجار ،ففاجأه الحاكم
بأن عليه في أول شهر التالي أن يسلمه المطحنة ألن سيؤجرها
إلى شخص آخر دفع له إيجار ثالث أضعاف مايدفعه شمعون
،لكن شمعون توسل إلى الحاكم وطلب منه أن اليطرده من
المطحنة ألنه عدة عائالت تعيش من هذه المطحنة .لكن الحاكم
كان قاسيا" ومحبا" للمال ورفض أن يسمع أي كلمة من شمعون
.وخرج شمعون من قصر الحاكم باكيا" وزعالن اليعرف ماذا
يعمل ؟ ثم حكى إلى رفاقه وأصحابه وأقربائه حتى ربما
يستطيعوا أن يساعدوه ،لكنهم كلهم قالوا له  :اذهب إلى الحاخام
ربي ياعاقوب أريه الذي يعيش في مدينة بردازمين ويطلب منه
المساعدة والمشورة ،وهذا الحاخام معروف ومشهور إنه يعمل
المعجزات لكل السائلين والطالبين مساعدته .
دينيم:
-1النساء ال يعدون العومير واألفضل أن ال يعدوا ولو بدون
براخا،لكن اذا أرادوا أن يعدوا بدون براخا ال مانع من ذلك.
 -2يجب أن نعلم األوالد أن يعدوا العومير كل ليلة مع براخا
واذا نسيوا أي ليلة وما عدوا مع ذلك يستمروا في العد مع براخا
حتى يتدربوا على المصفا من صغرهم .لكن الرجل اذا ()24
ساعة لم يعد ال يجوز له أن يعد مع براخا اال يعد بدون براخا.
 -3وقت العد هو عند طلوع النجوم أي ( )37دقيقة بعد المغرب
وما فوق،لكن في الكنيس يجوز مع الجماعة العد بعد المغرب.
 -4من نسي ليال" في العد،وعد في اليوم (بدون براخا) يستمر
العد في كل ليلة مع براخا.
 -5اذا ليلة أمس شك في نفسه هل عد العومير صح أم خطأ،وفي
النهار لم يعد أبدا"،مع ذلك يستمر في التعداد في الليالي القادمة
مع براخا.
 -6اذا ال يعرف كم هذه الليلة للعومير وشك في عددين وال
يعرف أي منهما هو الصح؟ يعد العددين بدون براخا وفي الليلة
التالية بعد أن يعرف الرقم الصحيح يتابع العد مع براخا كالمعتاد.
 -7اذا سأله رفيقه عن العدد قبل أن يبارك،يجب أن يذكر له عدد
يوم أمس،لكن اذا نسي وذكر له عدد األيام تبع هذه الليلة مثال"
قال له ( )27يوم ولم يذكر عدد األسابيع،معلش ويستطيع أن
يبارك ويعد وال يعتبر انه عد العومير ألنه لم يذكر عدد األسابيع.

 -8اذا غلط في العاميدا وذكر المطر عوضا" عن "موريد
هطال" اذا لم ينهي البراخا،يعود الى "أتا
كبّور"ويصحح،واذا بدأ البراخا وبدون أن يقول "محايه
هاميتيم" يتابع "الميديني حوقيخا" ويعود الى "أتا كبور"
واذا بارك "محايه هاميتيم" أو تذكر في منتصف العاميدا انه
غلط يعيد العاميدا من أولها بدون قراءة "(ه) سفاتاي تفتاح"
اال من باروخ تبع "ماكين ابراهام" .ويتابع كالمعتاد.
 -9اذا نسي وقال "باريخ عالينو" عوضا" عن "باريخينو"
اذا قبل أن يختم البراخا يقول "لمديني حوقيخا" ويعود الى
"بارخينو" دائما" في أي براخا في العاميدا تذكر يعود الى
بداية "بارخينو" ويتابع كالمعتاد  .لكن اذا تذكر بعد "يهيو
لراصون" الثانية في آخر العاميدا،يعيد العاميدا من أولها
ويبدأ "(ه) سفاتاي تفتاح" كالمعتاد ويتابع الصالة.
 -10اذا شك في نفسه ماذا قال؟ في الثالثين األيام األولى
من التغيير عن السابق نقول أكيد قال خطأ وطلب المطر
ويتصرف حسب ما ذكرنا أعاله،لكن بعد ثالثين يوم نقول
قال صح ألنه اعتاد على التغيير .واذا أراد أن يكرر موريد
هطال بعد راب لهوشياع  90مرة متتالية حتى يعتاد
عليها،حينئذ نعتبره قال صح ولو كان ضمن  30يوم األولى
وال يوجد داعي للشك.
 -11انتشرت العادة في صفوف السفاراديم بعدم حالقة شعر
الرأس أو الذقن حتى صباح يوم  34للعومير ومن يتعذب
كثيرا" من شعر ذقنه ويتضايق منها يسمح له بحالقتها قبل
روش حوديش (إيار)بيوم واحد.أي في هذا العام باعتبار
روش حوديش واقع يوم االحد يستطيع حالقة ذقنه يوم
الجمعة أو يستطيع أن يحلق ذقنه مرة كل يوم جمعة من كل
اسبوع حتى الوصول إلى الك باعومير.لكن االفضل من
كل هذا عدم الحالقة بتاتا".
 -12ورد في مصحف حاخام مردخاي الياهو "زخرون
صديق لبراخا"هذا الكالم :في ايام العومير يوجد عادة ال
يلبسون البسة جديدة وال يباركون على فواكه جديدة
شيهحيانو ويوجد عادة أخرى يباركون على فواكه جديدة
لكن ال يلبسون ألبسة جديدة ويوجد عادة ثالثة مسموح ألبسة
وفواكه جديدة.
ساهم في هذه النشرة
الحزان هاناعيم السيد مناحيم مسطاكي وزوجته السيدة نينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون الحزان هاناعيم حاخام
دافيد شرو وزوجته السيدة راحيل وصهرهم الحزان رامي
وزوجته ناعومي بالمولود الجديد بمزال طوب وألف
مبروك أمين***.السيد ايزاك زريف وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم السيد راني
ليفيو وزوجته السيدة لوريس بالمولود الجديد وألف مبروك

أمين ***.الحاخام مارك دافيد وزوجته السيدة إستي وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام الميقوبال ربي
حاييم كايفنيسكي عليه السالم أمين***.الشاب نحماد فناعيم
يوسيف ليون فارحي ووالديه واخوته واخته استر للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.السيد دافيد ناحوم
وزوجته السيدة صورا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والده همانواح موشي بن استر ووالدته أياال بنت ريما واخته
حبيبة بنت أيااله عليهم السالم أمين***.هاعاسقان صبوري السيد
فرج سرور وزوجته السيدة لولو وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.محسن كريم للنجاح والتوفيق مع عائالته 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$لكل ستة شهور ثمن البريد .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 86100شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1100$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

