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المحسن الكريم السيد طوبي كوهين وزوجته السيدة شيال وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق وهشيم يباركهم بالروحانيوت
والكشميوت وعلى روح عمه همانواح عزرا كوهين بن كية عليه السالم أمين .
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________
بداية البراشا تتحدث عن موضوعين اثنين وهما  :األول هو
البكوريم والثاني هو فدّوي ماعاسير .إن األول هو تقديم من
قبل المزارع أول الثمار المحددة وهي  :القمح -الشعير -
الزيتون -العنب -التمر -الرمان -التين ،ويعلن في بيت مقداش
عن شكرانه إلى هشيم على عطاءاته وحسناته معنا منذ أيام
ياعاقوب وعمه البان ثم الخروج من مصر وسميت هذه
الصالة  :مقرا بكوريم أي يقرأها بصوت عالي في المقداش
أما الموضوع الثاني هو فدّوي ماعاسير أي االعتراف بالخطأ
في دفع الماعاسير صداقا عشرة في المئة إلى الفقراء
،ومعروف من ستة سنين من الزراعة صاحب األرض يدفع
كل عام ماعاسيرريشون ،وهي عشر اإلنتاج إلى اللفيين وفي
السنة الثالثة والسادسة يدفع باالضافة إلى اللفيم يدفع مانسميه
ماعاسير عاني أي العشر إلى الفقراء .وهنا يقرأ الفدّوي
بصوت منخفض ليس مثل البكوريم بصوت عالي .ويقول في
صالته هكذا  :أعطيت إلى الليفي حقه وإلى األيتام واألرامل
والفقراء حقهم .وعملت كما أوصتني ،ولم أخالفك ولم أنسى
ي ،وأطل من السماء وبارك شعبك
،لقد سمعت بكالم هشيم عل ّ
عام إسرائيل .وهنا ينتهي نص صالته هنا نسأل  :لماذا سمت
التوراة هذه الصالة فدّوي أي االعتراف في الذنب ،ماهو
الذنب الذي اقترفه ؟ ألن جاء في كالمه وصالته جمل وكالم
غير مقبول عند هشيم حيث قال  :نفذت كل شيء طلبته مني
ولم أخالفك أبدا" ولم أنسى ،سمعت في كالم هشيم .ألن هذا
الكالم يعبّر به كأنه يشكر نفسه ويتكبر داخل نفسيته إنه إنسان
كامل بكمل نفذ كل وصايا هشيم فهذا الكالم هو في حد ذاته
مرفوض أمام هشيم ألنه يعبر عن الكبرياء وعليه أن يقول بعد
كالمه هذا هذه الكلمات الثالث  :حطاتي -عافيتي وباشاعتي
أي أذنبت وأخطأت وتمردت .لذلك سمي  :فدّوي ماعاسير أي
االعتراف بالذنب ،حينئذ يدخل االنكسار في نفسه وعلى هذا
الوضع قال دافيد هاميليخ  :زيبيحه إيلوكيم رواح نشبارا أي
تقريب القوربان إلى هشيم هو نفس مكسورة وخاضعة .وبعد

ذلك أعطته التوراة الحق بأن يبارك عام إسرائيل .ومن هنا نتعلم
إن التواضع وكسر النفس وعدم التكبر هي التي تؤهل االنسان أن
يبارك اآلخرين وصالته ودعواته مقبولة في السماء ،وكذلك من
يدفع الصداقا هو مؤهل بأن صالوته ودعاؤه ينقبل في السماء حيث
يحول مدات هادّين إلى مدات هاراحيم وهشيم يحفظنا آمين.
ّ
تعليقات على السيليحوت
نقول في السيليحوت أبينو مالكينو مي حوق براحاميخا كول شطريه
حوبوتينو .معناها نطلب من هشيم أن يمسح لنا كمبياالت المستحقة
علينا .ماهو القصد من هذا الدعاء أوال" المحي والمسح ؟ ثم
كمبياالت ؟ إن كمسح كلمة من الورقة المكتوبة عليها يوجد
طريقتين أوال"  :محو الكلمة ومسحها عن طريق الماء أو أي سائل
يمسح الحبر .ثانيا"  :قحط مكان الكلمة بالسكين .وما الفرق بين
الحالتين ؟ األولى المسح بالماء أو بسائل آخر اليشرك وال يفسد
الورقة .لكن طريقة القحط يشرك مكان الكلمة .وهنا نطلب من
هشيم أن يمسح لنا ذنوبنا بالرحمة مثل مسح بالماء .وليس بالطريقة
الثانية وهي القحط بالسكين ،نطلب من هشيم أن اليمسح لنا ذنوبنا
عن طريق انزال العقوبة أو األمراض أو الخسارات السمح (ه)
ولكن يوجد طريقة سهلة جدا" لمسح الذنوب وهي  :من يسامح
رفيقه على ازعاجه له والينتقم منه ونسميه بالعبري  :ماعابير عال
مدوتاف أي يسامح اآلخرين فورا" يمسح له ذنوبه بسرعة وبدون
أي عقاب أو أمراض (.فينيه مئير)
معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد خراب المقداش
 190ميالدي
ربي شمعون بار يوحاي تعلم التوراة بالفقر ،وقبل أن يذهب إلى
اليشيبا كان يحمل سلّة يضع بها بعض األشياء ليبيعها .وكان يقول
دائما"  :العمل هو شأن عظيم ألنه يعطي االحترام لصاحبه أفضل
من أن يمد يده ويشحد من الناس .وماعدا دراسة التوراة من حاخامه
،كان يخدم حاخامه أيضا" في الشؤون المنزلية الخاصة وكان يقول
 :من يخدم حاخامه زخوته أكثر من دراسة التوراة .وأيضا" تحمل
ربي شمعون الكثير من مضايقات من الرومان لمنعه من دراسة

التوراة .وعندما كان حاخامه ربي عاقيبا في السجن ،كان
يذهب إلى السجن ويسأله بعض القوانين الدينية بصورة مخفية
وحاخامه يفهم عليه ويجيبه على سؤاله .وربي شمعون هو
الذي ألف مصحف  :سفريه وهو مدراش على مصحف بمدبار
ومصحف ديباريم تبع التوراة .وكذلك كتب مصحف س ّماه
ميخيلتاه على مصحف شيموت .وعلّم كثير من التلميديم توراه
،وأبرزهم ربي يوناتان وربي يهودا بن كيريم .ووصفهم
حاخامهم إنهم عظماء في التوراة وأرسل ابنه لعندهم حتى
يباركوه .وكان زميله ربي مئير كان أكبر منه سنا" .وقد قال
راباه  :كل امرأة تلد ،إذا قالت أثناء الوالدة أي أثناء الطلق هذا
الدعاء ،فورا" تولد بسرعة وهذا هو الدعاء  :ياخالق الدنيا
أرجوك أن تبعث لي ولد مثل ربي شمعون بار يوحاي .فورا"
ينزل الولد .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يقول هارامبام :وجبة الطعام الزائدة والكبيرة ماعدا ال يستفيد
منها الجسم تماما" بل تعتبر سما" لعينا" للجسم ولجهاز الهضم
كله .وهذه الوجبات هي المسبب األساسي لكل األمراض التي
تحدث مع االنسان في جميع مراحل حياته .ولو كانت هذه
األطعمة مفيدة ومغذية مع ذلك ال يجوز االكثار منها لذلك قال
شيلوموهاميليخ  :شومير بيف ولشونو شومير مصاروت نفشو
،أي من يحفظ فمه ولسانه يخلص من كثير من المشاكل
والمصائب .مامعنى هنا فمه ولسانه ،أال يكفي أن يقول لسانه
حتى ال يحكي الشون هاراع فقط ،إذن مامعنى فمه ؟ إالّ يمنع
فمه من الطعام الزائد واآلن سنوضح لماذا ينتج الضرر من
الطعام الزائد ؟ معروف عندما يدخل الطعام إلى المعدة تقوم
المعدة بعجنه بالسوائل واألنزيمات والعصارات الالزمة
لتفتيته وهضمه ولكي تعجنه وتخلطه جيدا" يجب عليها أن
تنفتح وتتقلص مثل ما ّكيته العجن الكهربائية وكلما كانت ممتلئة
بالطعام الزائد يصعب عليها التحرك والعجن والخلط فتتعب
المعدة فترسل الطعام إلى األمعاء بدون عجنها جيدا" وبدون
دخول المواد الهاضمة كليا" إلى داخل هذا الطعام .لكن إذا
كانت كمية الطعام صغيرة فتأخذ المعدة حريتها وتصول
وتجول بهذا الطعام الصغير حتى تسيطر عليه تماما" ويختلط
جيدا" بالعصارات فيصبح جاهزا" لألمعاء المتصاص المواد
المغذية منه ،أما إذا كانت الكمية كبيرة فيصعب على األمعاء
امتصاصها ألن يوجد كثير من أجزائها لم ينهضم ولم ينعجن
جيدا" فيذهب قسم منه إلى الدم ليتحول إلى دهون وشحوم
تتراكم في البطن واألرداف وعلى جدران األوردة والشرايين
الدموية مما يسبب ارتفاع الكوليسترول وازدياد الوزن وانسداد
الشرايين وعدم تنقل الدم بحرية وبارتياح فتحدث الجلطات
القلبية والدماغية ،وكثير من هذه الوجبة الغير مهضومة تذهب
إلى األمعاء الغليظة لتسبب اإلمساك والتعفن والتهابات في
الكولون وعلى أبواب بيت هامقداش نقول  :ساماحتي بي

أومريم لي بيت (ه) نيليخ ،أي فرحنا عندما وصلنا هنا و(ه) يزكينا
لعمل هذه المصفا أمين
شيميطات كيسافيم "بروزبول".
الغاء ديون االنسان المستحقة على رفيقه في آخر سنة الشيميطا
هي مصفا نادرة وتحدث مرة واحدة كل سبع سنوات في هذه
البراشا نحن نقترب من سنة الشيميطا التي تنتهي نهائيا" يوم
األحد  29ايلول عبراني أي سيبتمبر حسب التقويم العبري
 5782ورقم هذه الشيميطا من أيام خراب بيت هامقداش الثاني
مرت على الشعب اليهودي
بلغ حتى نهاية هذا العام  279شيميطا ّ
.وفي هذا اليوم األحد 13سيبتمبر كل الديون المستحقة على
االنسان تلتغي وال يجوز لصاحب المال أن يطالبها من المديون
إال إذا عمل بروزبول .ومعروف إن من يقرض رفيقه مبلغا"
من المال كبيرا" أو صغيرا" هي مصفا عظيمة وتعتبر حيسيد
كادول ولها األولية في عمل الخير مع رفيقه .وهذه المصفا هي
التي ستجلب لنا الماشياح قريبا" ،ألن سألوا إلى ربي ايلعازار :
ماذا يعمل االنسان حتى يتخلص من عذابات التي تسبق مجيء
الماشياح ؟ أجابهم  :هي قراءة التوراة وعمل الخير .كما قال
الياسوق  :صيون بمشباط تباديه في شابيها بصداقا .إن مصفاة
مسح الديون تبع الشيميطا في أيامنا هذه هي من الحاخاميم وليس
من التوراة لماذا؟ ألن قال الباسوق  :فزيه ديبار هاشيميطا –
شاموط .لماذا وردت كلمة شيميطا مرتين شيميطا +شاموط ؟
المعنى الباسوق يتحدث عن شيميطات األراضي في اليوبيل كل
 50عاما" تعود كل األراضي والبيوت التي باعوها أصحابها في
أرض اسرائيل إلى أصحابها األصليين وربط الباسوق :
شيميطات كيسافيم أي الديون مع شيميطات األراضي لتعلمني
عندما نطبق احداها نلتزم في تطبيق الثانية ،وباعتبار شيميطات
األراضي ال تطبق اآلن ،ألن قالت التوراة إن تطبيق شيميطات
األراضي تطب ق فقط عندما يكون الشعب اليهودي بأكمله في
أرض اسرائيل كما قال الباسوق  :ليخول يوشبيها أي كل اليهود
سوية ،وبما أن هذا غير وارد لذلك ال يوجد وال يطبق دين
شيميطات األراضي وشيميطا الكسافيم أيضا" ال تطبق ،لذلك من
التوراة ال يوجد هذه المصفا ،وانما الحاخاميم فرضوها علينا
حتى ال ننسى دين الشميطا تبع الديون ،ورتب لنا هليل هازاقين
بروزبول حتى يسهل تطبيق المصفا على الشعب اليهودي ،لكن
عندما يجيء الماشياح ويعود الشعب اليهودي إلى أرض اسرائيل
بأكمله حينئذ ال يفيد وال ينفع البروزبول الذي نستعمله اآلن ألن
سنلتزم في هذه المصفا من التوراة وليس من الحاخاميم
.وينصحوا لنا الحاخاميم حتى نكسب هذه المصفا وال نخسرها
يوم األحد  13ايلول بعد كتابة البروزبول ،على كل شخص أن
يستدين من رفيقه ولو مبلغ صغير  5دوالرات ،وبعد مرور
روش هاشانا يذهب الشخص الذي استدان  5دوالرات يذهب إلى
صاحب الدوالرات ويقول له :خذ هذه الخمس دوالرات ألن

استذتها منك عيريب روش هاشانا (األحد) فيرفض صاحب
الدوالرات استردادها ويقول له بالعبرية  :ميشاميط آني أي
الاستردها منك ألن مر عليها الشيميطا .وبهذه الطريقة
يكسب زخوت ومصفات شيميطات كيسافيم نعود وننبه
استدانة ال  5دوالرات يجب أن تحدث بعد كتابة البروزبول
وليس قبلها و (ه) يزكينا أمين.
عيد روش هشانا:
 -1يقول الحاخاميم:ان االنسان رزقه ومكسبه يحدد له من
السماء يوم عيد روش هشانا للعام القادم الجديد.الزيادة وال
ناقص.ومن ال يؤمن بذلك وإنما تراه يركض ويعمل ويتعب
ويلغي الصالوات والشعوريم وبرخات همازون ويفتح يوم
الشبات محالته حتى يجيب زيادة دوالر عن الذي حددوا له
في السماء هذا يشبه لألنسان الذي ركب في القطار ويريد
الوصول إلى المحطة التي يقصدها،وهو مستعجل جدا" تراه
يقف على باب القطار ويدفع جدار القطار بيديه اعتقادا" منه
بأن القطار سيسرع أكثر وسيصل إلى المحطة قبل
األوان.وهذا كله فاضي أيضا" االنسان مهما ركض زيادة
وخاصة على حساب الدين سوف ال يحصل إال على
ماقرروا له في السماء .وربّنا يستر إذا لم تنقص إذا كان
مخالف للدين في جمع المال.
 -2نالحظ أن صوت الشوفار الذي نسمعه يوم روش هشانا
هو على الشكل التالي(تيقيعا) صوت رفيع طويل ومستقيم
ثم "شيباريم" صوت مكسر ومقطع ثم صوت (تروعا)
صوت زغلوطة ولولة ثم نعود إلى الصوت المستقيم تيقيعا
مثل البداية ماذا ترمز لنا هذه األصوات:ان االنسان (ه) خلقه
في األول مستقيم بدون عافونوت وال أخطاء ثم يرتكب
العافون فيصبح الخط والطريق تبعه متعروج ومكسر مثل
(شيباريم) تبع الشوفار ثم يندم على عافونه ويرجع بتشوبا
والتوبة يبدأ يزعل ويولول على أخطائه وهي ترمز
(التيروعا) وبعد الندم ويمتنع عن االخطاء يرجع مستقيم
مثل بدايته وهذا يرمز (تيقيعا) صوت مستقيم.
 -3لماذا نرمي العافونوت يوم روش هشانا على حافة النهر
أو البحر أو على بركة ماء؟ذكرى عندما ابراهام أبينو أخذ
ابنه اسحق لتقريبه قربانا أمام (ه) ماذا عمل الساطان في
الطريق؟فتح إلى ابراهام وولده نهرا" من الماء حتى يمنعهم
من تنفيذ هذه المصفا فدخل ابراهام الماء ووصلت المياه
حتى عنقه ورقبته وكسر الساطان وتغلب عليه ووصل إلى
المكان المحدد لتقريب القربان .لذلك نحن ذكرى لهذه
الحادثة نقف على حافة الماء لنطلب من (ه) أن يذكر لنا
زخوت ابراهام واسحق.في أحد المرات تأخر الحاخام
نفتالي على حاخامه العظيم (هاحوزيه ملوبلين) وقت رمي
العافونوت على النهر فذهب هاحوزيه ورمى العافونوت

وعاد إلى الكنيس ،وبينما وجد حاخام نفتالي تلميذه يتحضر
للذهاب إلى النهر لرمي العافونوت قال له:إلى أين انت
ذاهب؟قال سأذهب الجمع من النهر ما رميته سيادتك هناك لذلك
تأخرت ولم أذهب معك ألن أكيد رميت زخويوت وليس
عافونوت ألن عندك كثير زخويوت وما عندك عافونوت.
 -4لماذا نقول ليلة روش هشانا عندما نأكل التفاح بالعسل أو
السكر ونقول:نرجو من (ه) أن يجدد لنا هذا العام الجديد المقبل
علينا أن يكون عاما" جيدا" وحلوا.مالقصد من كلمة حلوا االيكفي
عاما" جيدا"؟يجيب حاخام (زير زاهاب) ان كل ما يعطينا (ه)
من السماء هو خيرا" وجيدا" لذلك قال الحاخاميم :يجب على
االنسان أن يشكر (ه) على األمور الجيدة واألمور غير جيدة ألن
في الحقيقة هي لمصلحته مثال" إذا وقع به آالما" وجع رأس أو
وجع أسنان أو وجع معدة كلها تغفر له ذنوبه إذن لمصلحته هذه
االوجاع لذلك نطلب من (ه) ليلة العيد أن تكون جيدة وعالوة
على ذلك حلوة مثل العسل،أي يمسح لنا العافونوت بدون اللجوء
إلى أوجاع الرأس واألسنان والمعدة و غيرها إال تكون كلها حلوة
وهنية وبالمقابل نقوم بقراءة التوراة عوضا" عن األوجاع حتى
يمسح لنا العافونوت ألنه قراءة التوراة والتهليم تبعد العذابات
والخسارات واألوجاع عن القارئ لذلك يكتبنا للعام الجديد سنة
سعيدة وحلوة أمين.
دينيم
 -1يستطيع صاحب البيت أن يبارك على األكالت الخاصة بليلة
روش هشانا بصوت عالي ويقرأ "يهي راصون" الالزمة وجميع
أهل البيت يسمعوا البراخا و "يهي راصون" ويردوا أمين ويطلع
الزامهم ويأكلون بدون براخا وكما يستطيع كل واحد بمفرده أن
يبارك ويقرأ بدون االستناد على صاحب البيت،واذا سمع أحد
بقربه يقرأ "يهي راصون" عليه أن يرد أمين وراءه.
 -2اذا كان االنسان تعبان يوم روش هشانا يسمح له بالنوم فقط
بعد الظهر وليس قبل ذلك ويحاول أن ال يتعصب يوم روش
هشانا.
 -3في القدوس ثاني ليلة العيد يبارك (شيحيانو) أيضا".
 -4اذا نسي (ياعاليه فيابو) في برخات همازون في روش
هشانا،اذا تذكر عندما قال" :باروخ أتا هشيم" قبل أن يقول "بونيه
يروشاليم" يقول "لمديني حوقيخا" ثم يقول" :ياعاليه فيابو"
كالمعتاد،لكن اذا تذكر بعدما قال" :بونيه يروشاليم" يبارك هذه
البراخا "باروخ أتا (ه) ايلو-كينو ميليخ هاعوالم أشير ناتان ياميم
طوبيم لعامو اسرائيل إيت يوم هازكارون هازيه إيت يوم طوب
مقرا قوديش هازيه باروخ أتا (ه) ميليخ عال كول هاآريص
مقاديش اسرائيل فيوم هازكارون" واذا تذكر بعد أن بدأ البراخا
الرابعة بعدما قال باروخ أتا (ه) ...ميليخ هاعوالم يتابع "أشير
ناتان" كما ذكرنا أعاله لكن اذا بدأ (لعاد...أبينو ملكينو) يتابع
برخات همازون كالعادة وبدون اعادة قراءة "ياعاليه فيابو".

 -5عند سماع براخوت الشوفار ال يجوز أن نقول "باروخ
هو وباروخ شيمو" إال فقط نرد أمين.
 -6ال يجوز الحكي مطلقا" من بداية سماع الشوفار حتى
نهايته في آخر صالة الموساف.
 -7امرأة مريضة لم تستطع حضور سماع الشوفار في
الكنيس وأتى التوقياع الى بيتها حتى يتقع لها ال يجوز لها
أن تبارك كما ال يجوز له أن يبارك لها طالما هو بارك في
الكنيس سابقا".
 -8على التوقياع والقاهال قبل الشوفار يحطوا في ذهنهم
بأن يطلع الزامهم في سماعهم الشوفار والتوقياع يحط في
ذهنه بأنه سيطالع الزام القاهال .كما ال يجوز استعمال
الشوفار بعد انتهاء الصالة نهائيا".
 -9في عشرة أيام تشوبا نقول "عوسيه هشالوم" في نهاية
كل عاميدا .لكن الحزان يقول في نهاية قديش "تتقابال" تبع
الحازاراه فقط حازاراه تبع شحريت -موساف -ومنحا فقط
لكن قديش تتقابال تبع عربيت ال يقول "عوسيه هشالوم" إال
"عوسيه شالوم" ألن ال يوجد حازاراه في عربيت وال نقول
أيضا" في نهاية القديش تبع السيليحوت،وال قديش تتقابال
تبع عربيت ليلة الشبات .واذا قالها ليلة شبات فقط معلش.
-10شهر ايلول هو الشهر المناسب والمالئم لمراجعة
االنسان أعماله وليكثر بقراءة التوراة والتهليم واألعمال
الخيرية االنسانية .ويرجع بتشوبا من األعمال العاطلة
واألخالق العاطلة .ويجب أن ينتبه جيدا" عندما يقرأ العاميدا
في برخات "هاشيبينو" ألنها تفيد من أجل مسح العافونوت
.ويجب أن يصلي على كل انسان ابتعد عن طريق الدين
والتوراة أن (ه) يهديه ويعيده إلى طريق الصح والصواب.
-11يقرأ السيليحوت كلمة بكلمة وحرف بحرف ويفهم ماذا
يقرأ ويسمع بأذنيه ماذا يقول ويفهم مامعنى عندما
نقول":نفحص طرقنا ونعود إلى (ه) ليرحمنا".
-12على اإلنسان أن يراجع أعماله التي عملها طوال العام
الماضي،وكم سبب أذى ونقص في قدسية روحه وقدسية
التوراة وقدسية السماء وعالم المالئكة.
-13يجب أن يتذكر أنه يقترب يوم بعد يوم من يوم الحساب
يوم روش هاشانا العظيم التي تفتح دفاتر األحياء أمام (ه)
ليقرر مصير وصحة ورزق كل واحد منا للعام الجديد
القادم.
-14الرجوع بتشوبا ليس عن أعمال الخاطئة فقط بل عليه
بالرجوع عن كالم الخاطئ مثل:الشون هاراع ،كالم يؤذي
اآلخرين ويمنع نفسه من الكالم الفاضي والزائد ويحوله إلى
قراءة توراة وتهليم.ويقبل على نفسه بعدم العودة إلى
العافونوت السابقة وعدم تكرارها.

ساهم في هذه النشرة
السيد ليون أهارون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون لوالده الحاخام أهرون فارحي بعيد ميالده
الجديد وعقبال  120عاما" في نشر التوراة وخدمة القاهال أمين
***.السيد الري حيفيص وزوجته السيدة كارن وأوالدهم ووالديهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للحاخام أهارون فارحي بعيد ميالده
الجديد وعقبال  120عاما" في نشر التوراة وخدمة القاهال أمين
***.السيد سليم ابراهام كندي وزوجته السيدة بيرتا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح ابراهام بن استر عليه السالم
أمين ***.السيد اصالن زيات وزوجته السيدة فريدة وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون إلى أبو الصبي السيد مارك وزوجته
السيدة بيال بالمولود الجديد موشي بمزال طوب وألف مبروك أمين
*** .السيدة نينا الوية -نوامة وزوجها السيد جبرا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتها بوليت -بوليسة بنت نظلي مزال عليها
السالم أمين ***السيد ايزاك شقالو واخواته كراسيا -شيال-فيوليت-
استيال-كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم
بيال شقالو -موضب بنت كحيلة عليها السالم أمين ***.األخوة
األكارم السادة جاك -جوي-ريزي-فيرا-لينا لعائلة سردار للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت الفيرا عليها السالم
أمين***.السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح المرحومة راحيل ستون بنت باهية عليها
السالم أمين .

***********
الصيدالنية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن افتتاح
صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون 718-758-
 4800تقبل جميع شركات األنشورنس والتوصيل
للبيوت مجاني .
السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني ماركيت
يرحب بكم في محله الكائن  AVE U 902تلفون -9779
 347-348ويقبل فود ستامب وجميع كريديت كارت .
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 التاريخ131000شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1550$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

