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المحسن الكريم السيد جوي مراد اللحام هكوهين وزوجته السيدة ليليان ووالديهم للنجاح والتوفيق و(ه) يباركهم
بالروحانيوت والكشميوت وعلى روح جده همانواح يوسف اللحام هكوهين بن فرحة عليه السالم أمين .
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

قال الباسوق  :فياقوم ملك جديد على مصر الذي ال يعرف
يوسيف .هنا نسأل  :إن كلمة "فياقوم" معناها وقام ملك
.هذه الكلمة لم نجدها في أي مكان في التوراة على تعيين
ملك ،عادة تقول التوراة فيملوخ فالن أي أصبح ملكا"
.لكن وجدنا كلمة "فياقوم " في عدة أمكنة في التوراة تعني
قام فالن لينتقم من رفيقه ويؤذيه ،كما رأينا في قاين أخو
هيبيل عندما قتل أخيه قال الباسوق  :فياقوم قاين إلى هيبيل
أخيه وقتله .كما وجدنا استعمال هذه الكلمة في مكان آخر
في هذا الباسوق :كاآشير يقوم إيش عال ريعيهو " أي
يقوم انسان على رفيقه ويقتله .واآلن بالنسبة إلى برعو
بالرغم إنه رأى كيف الشعب اليهودي في بالده ينمو
ويتكاثر بشكل غريب ويعظم وكان كل ذلك يتم بصورة
غريبة وأعجوبة من السماء ،وعليه أن يؤمن بذلك وعليه
أن يمتنع من مضايقتهم ومحاربتهم .لكن كانت النتيجة
موجعة ومؤلمة للشعب المصري ذاته وجلب الويالت
على شعبه كما قالوا رجال برعو له  :ألم تعلم إن مصر
قد خربت من ضربات هشيم بسبب تعذيبك بني اسرائيل
.لذلك كلمة فياقوم الملك على شعبه المصريين وجلب
عليهم الويالت والدمار .أما القسم الثاني من الباسوق الذي
يقول  :أشير لوياداع إيت يوسيف ،كيف لم يعرف يوسيف
، ،ان الذي قدمه يوسيف إلى مصر معروف للجميع
ولجميع الدول المجاورة .إال معنى الباسوق هو تتمة :
وقام ملك جديد على مصر أي أراد أن يمنع تكاثرهم
ويرميهم بالبحر ،لكن فشل بذلك والسبب لم يتعلم درسا"
من قصة يوسيف واخوته .حيث أخوة يوسيف أرادوا أن
يمنعوا منه أن يصبح ملكا" عليهم ،لذلك قرروا بيعه

واعتقدوا بأن بهذه الطريقة ال يمكن أن يصبح ملكا" عليهم
.لكن في السماء القرار غير قرارهم ،وبيعه عبدا" بالذات
هو الذي جعله ملكا" ولو بقي يعيش مع اخوته كان غير
ممكن أن يصبح ملكا" .كذلك برعو لم يتعلم درسا" من
قضية يوسيف لذلك قال الباسوق  :أشير لو ياداع إيت
يوسيف .وكذلك برعو أراد أن يمنع تكاثر الشعب اليهودي
لكن (ه) أراد عكس ذلك لذلك تكاثروا بصورة عجيبة
وغريبة .وكذلك في والدة موشي عندما سمع من علمائه
إن قائد اسرائيل ولد اآلن وسيعاقب في الماء فقرر رمي
كل ولد في الماء حتى يتخلص من موشي ولم يعرف
قراره هذا هو الذي أنقذ موشي من الموت ،حيث ابنة
برعو ذهبت إلى النهر وأنقذت موشي حتى يعيش في
قصر برعو ويترعرع في أحضانه .وفي هذه الطريقة قبل
الشعب به أن يكون قائدا" عليهم ألنه خرج من القصر
فهمان ومدرب على حياة الزعامة والقيادة ،ولو بقي مع
بقية الشعب اليهودي وعاش وكبر معهم ثم يقول لهم
سأكون رئيسا" وقائدا" عليكم ال يقبلون به ،لكن عندما أتى
إليهم بعد أن تربى في قصر الملك ،صار له قيمة في
نظرهم ،إذن كل شيء يحدث مع االنسان هو مقرر من
السماء وكل شيء لمصلحته وعليه أن يشكر (ه) و (ه)
يحفظنا آمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق إن ابنة برعو رأت صندوق تبع موشي
الموجود فيه في النهر ،مدت يدها وأخذته .وقال الراشي
 :كانت بعيدة عنه ولكن مجرد مدت يدها عمل (ه) لها
أعجوبة وطالت يدها ووصلت إلى الصندوق .في احدى

اجتماعات في بولونيا ألعضاء الطائفة لدراسة موضوع
انقاذ يهود من السجن باتهامات باطلة وملفقة ،برئاسة
هكاؤون ربي مئير شافّيرا -مالحظة  :هو مؤسس قراءة
داف هايومي في العالم وبدأ به في عام  1924وحضر
وشارك في السيّوم األول الذي جرى  1931ثم توفي
الحاخام - 1933وكان يرأس هذا االجتماع فصرح بعض
أعضاء المجلس إن موضوع انقاذ اليهود من السجن
صعب جدا" وهو أكبر من طاقتهم ومن امكانياتهم ،لكن
الحاخام اعترض على ذلك قائال"  :ابنة برعو مدت يدها
القصيرة و (ه) أطالها حتى وصلت إلى الصندوق وأنقذته
إلى موشي بمعنى بمجرد مدت يدها عبارة عن محاولة
،لكن (ه) ك ّمل الموضوع وأطال يدها وأنقذ موشي .وكذلك
نحن المجلس علينا باالبتداء والمحاولة ،وهشيم هو الذي
يساعدنا ويوفقنا في عملنا لهذا الزخوت الكبير .وقبلوا منه
ونجحوا بذلك  -2.قال الباسوق  :عندما خرج موشي من
القصر رأى في عذاب واضطهاد اخوته اليهود .من هنا
نتعلم أن ننظر على مصاعب رفيقنا ومعاناته ونحاول أن
نساعده قدر االمكان ،وال ننظر إلى أخطائه وسلبياته
وننتقده ونتفرج عليه وال نساعده (.عونيك شبات)
معلومات تاريخية مختصرة  68:ميالدي أيام خراب
المقداش
إن الملك هورودوس هو الذي بنى في قلعة ماصادا
قصرا" داخلها وبنى على أربع أطرافها قلعات صغيرة
ومرتفعة وصل ارتفاعها  30مترا" ،وبنى داخل القصر
عدة غرف وصاالت كبيرة وواسعه وحمامات كما بنى
مكفيه مطبل للطهارة ،وحفر آبار الماء داخل الصخور
ليشرب منه رجال وسكان القلعة :كما جمع مخازن من
األطعمة مثل القمح -النبيذ-الزيت-جميع أنواع الحبوب -
تمر وكانت ال تفسد هذه المواد لعشرات السنين بسبب
الجو العالي واليابس الذي يتوفر في المرتفاعات العالية
.وعندما هرب ايلعازار بين يائير ورجاله من الرومان
واختبؤوا في هذه القلعة بعد خراب المقداش ،وجدوا
داخلها الكثير من األسلحة التي هيأها هناك الملك
هورودوس .وكانت تكفي لعشرة آالف من الجنود
.ودرب ايلعازا رجاله على حمل السالح
المحاربين
ّ
صادا متدينين
وخوض المعارك مع العدو ،وكان سكان ما ّ
ويتفذون التوراة ووصاياها بأحسن وجه ،كما وجدوا هناك
الكثير من المصاحف المكتوبة على الجلد وكتابة اليد
،وكانوا يشربون من ماء المطر ،وأكلوا من الثمار

والحبوب المخزنة هناك ،كما أكلوا ثمار األشجار
المزروعة هناك .واتكلوا على هشيم بأن يساعدهم ضد
أعدائهم .وأقسموا اليمين بين بعضهم بعدم االستسالم
للعدو مهما كانت الظروف .لكن القائد الروماني العسكري
ويدعى سيلفا جمع خمسة عشر ألفا" من رجاله واتجه
لقلعة ماصادا ليحاربها ويسيطر عليها حيث كانت آخر
معقل للثوار ضد الرومان وقطع الطرق المؤدية للقلعة
وحاصرها من جميع أطرافها ومنع الدخول والخروج
منها وكان ذلك في العام  70ميالدي أي بعد خراب
المقداش بعامين .
الطريق إلى الصحة والشفاء
الطرق الصحية التي يجب على االنسان حتى اليسبب
ارتفاع الضغط في جسمه هي تختلف بين االنسان المريض
وانسان غير مريض مثال"  :مريض السكر يجب أن يمتنع
نهائيا" عن األطعمة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم وتسبب
ارتفاع مستوى السكر في جسمه .وخاصة يجب عدم تناول
الملح واألطعمة والمخلالت المالحة .وعندما يريد تناول
المخلالت يجب نقعها في الماء العادي لمدة  24ساعة ثم
تناولها حيث الملح يخرج منها بنسبة كبيرة .ألن الملح هو
المسبب األول الرتفاع ضغط الدم .ومن الجدير بالذكر إن
حتى األطعمة الحلوة يوجد في تركيبها الملح أو الصوديوم
.كما في األطعمة المالحة يتواجد السكر أيضا" ،لذلك يجب
قبل تناول أي طعام قراءة تركيب هذا الطعام كم يحوي من
الصوديوم وكم يحوي من السكر .وإذا بالرغم من االلتزام
بذلك ،يبقى الضغط عاليا" يجب االلتجاء إلى الطبيب ليعطيه
الحبوب الالزمة لخفض نسبة الضغط عنده .وإن مرضى
السكر معرضين الرتفاع الضغط عندهم أكثر من بقية الناس
األصحاء .ومعروف إن مرض السكر وارتفاع الضغط
يسيران مع بعضهما على الدوام .وخاصة إذا ارتفعت عندهم
نسبة الشحوم والكوليسترول في الدم معناها دخلوا في
مراحل الخطر .ألن الشحوم عندما تتراكم على جدران
األوعية الدموية ،مما يضطر القلب أن يعمل ويتعب أكثر
ويضغط أكثر حتى تصل التغذية واألوكسيجين التي يحملها
الدم ليوصلها إلى جميع أعضاء وعضالت الجسم وخاصة
لألمكنة الخطرة والحساسة مثل الدماغ والكلى والكبد
واألمكنة البعيدة عن القلب وبالتالي يرتفع ضغط الدم .وإذا
استمر ضغط القلب بقوة مع مرور الزمن يؤدي إلى ضعف
عضلة القلب ألنه يتعب من كثرة العمل والضغط وعدم
وصول األغذية الموجودة في الدم إلى األعضاء تسبب

جلطة قلبية -أو شلل دماغي أو فشل كلوي ،أو انسداد
األوعية الدموية تبع األرجل وتبع العيون الخطيرة .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب الجازي 1802-1727

عندما تعين ربي يوم طوب حاخام باشي في يروشاليم
والوضع المادي في حالة يرثى لها .اضطر للسفر خارج
اسرائيل لجمع التبرعات من األغنياء في المهجر لمساعدة
اخوتهم في اسرائيل .ومما زاد األمر تعقيدا" لهذا الوضع
هو حيث في عام ، 1750اهتزت جميع قيهلوت اليهود في
أوروبا عند سماعهم إن ربي يهودا هاحاسيد من مدينة
شادلين في بولونيا قرر الهجرة إلى اسرائيل ليقضي آخر
أيامه فيها ويدفن فيها .وهذه الخبرية انتشرت في صفوف
الشعب اليهودي في جميع دول أوروبا آنذاك ،مع العلم إن
من مدينة ربي يهودا إلى يروشاليم يبلغ آالف األميال من
المسافات .والطرق صعبة وخطرة جدا" .وكان ربي يهودا
هاحاسيد مشهور جدا" بعظمته في التوراة وقدسيته وأعماله
العجيبة في حل مشاكل الناس.ومن جميع أوروبا اتوا إليه
مئات التلميديم ليتعلموا عنده في اليشيبا .وكثير من الناس
قرروا مرافقته والهجرة معه إلى اسرائيل .وكل الذين رافقوه
كانوا عظماء في التوراة ومتدينين منهم رؤساء يشيبوت
وأعضاء طائفة بارزين ومعروفين ،كلهم أخذوا عائالتهم
وأغلقوا أعمالهم ومعاملهم للهجرة إلى اسرائيل .وعند
وصولهم إلى هنغاريا انضم إليهم الكثير من القيهال هناك
.وبلغ عدد المهاجرين جميعهم ألف وخمسأة مهاجر .والكثير
من سكان أوروبا رجعوا بتشوبا عند سماعهم على هذه
الهجرة الجماعية التي لم تحدث من قبل أبدا" .
توجيهات دينية" :التقرب الى الخالق"
عندما االنسان يرتكب األخطاء ويزيدها يوما" بعد يوم
ويغرق في العافونوت .هل تعلم ماذا يعمل هذا االنسان
بتصرفه الطائش هذا؟ انه يبني حاجز حديدي وقوي بينه
وبين الخالق عز جالله،وبالتالي لم يعد يستطع أن يرى
وجود (ه) أو االيمان بوجوده،ألنه هو موجود في الظالم
الدامس،ألن الخالق هو "نور" قوي الينطفئ والينتهي
واليضعف،واذا االنسان المخطئ وقع في الظالم معنى ذلك
أنه ابتعد عن النور االلهي،وتراه يتخبط في الحياة،ويبدأ
يشك في وجود (ه) وااليمان به .ثم يتساءل :هل حقا" موجود
(ه) (حاس فشالوم) في الدنيا؟ لماذا يسأل هذا السؤال
الخطير؟ ألنه يسير في الظالم،ونور (ه) بعيدا" عنه مسافات
كبيرة وطويلة وبعيدة .وفي هذه الحالة يبدأ يعاني مشقات
الحياة ومرارتها،الحياة في عيونه بؤس وشقاء،يسير في
عالم غامض ويعيش في خيال كاذب،ألنه ابتعد عن
الحقيقة،فيبدأ يلعن نفسه ويلعن اآلخرين ويتشاجر

معهم،يسب ويكفر،ويوجه الكالم الناقص نحو
السماء،اليعرف الحق والالمعروف،اليعرف الخير ومكارم
األخالق،الكل أمامه حالل ومباح،ال رادع له إال عقله
المريض والمدهور،ال يسمع نصيحة اآلخرين وال يريد أن
يسمع،يبدأ اليأس والملل يدخل في روحه وفي جسده،يفتش
عن الموت للخالص من هذه الحياة العقيمة وال يعرف ماذا
يعمل! هل ينتحر؟ أو هل يقترف جريمة ليساق بها الى
السجن؟ ما العمل؟ ماهو الحل؟ يريد أن يرجع الى الطريق
الصحيح لكن اليعرف أين الباب وأين اإليكزيت؟ وأين
المخرج؟ ألن السطرا أحارا (الطومئا) تحيطه من كل جانب
وأغلقت عليه جميع الفتحات وكل األبواب،مسكين هذا
االنسان ضائع وتائه،أين الخالص وأين المفر؟ االجابة هي
واضحة،الباب والمخرج قريبا" إليه وموجودا" أمامه،لكن
تأثير العافونوت واألخطاء التتركه وتخرجه من تحت
سيطرتها،لذلك عليه أن يخلع عنه ثياب العافونوت،وأن
يرجع بتشوبا،يتجه الى عمل الخير واالحسان،أن يذهب الى
الصالة،أن يحضر الشيعوريم ودروس التوراة،أن يهجر
الزعل والكسل،أن يفتح طريقا" جديدا" في التقرب الى
(ه)،وسيجد كيف فورا" تزول عنه المشاكل
واألوجاع،الخسائر والغيرة والحسد .اليراقب اآلخرين
واليشغل باله فيهم،ماذا يعملون؟ كيف يكسبون؟ كيف جمعوا
المال؟ كيف يصرفون المصاري؟ هذا التفكير كله غلط
بغلط،عليه أن ينظر الى نفسه بالذات،ألنه أصبح قريبا" الى
(ه) ويواجهه عن قرب ،إذن ماذا يهمه من اآلخرين ومن
تصرفاتهم،اشتغل مع نفسك،مع مصلحتك الروحانية و(ه)
يضوي لك نوره الساطع فأنت المنتصر وأنت الناجح و(ه)
يحفظك أميــن.
قصة
كان ربي أبراهام يرى في منامه ،إن مآلخ دخل قاعة بيت
الدين وبدأ يبحث عن أوراق والرزمات الثبوتية التي تتحدث
عن زخويوت ربي أبراهام وساعاته الطوال في دراسة
التوراة ،وعندما لم يجدها على طاولة بيت الدين رفع صوته
عاليا" وقال  :أين اختفت هذه األوراق ؟ كيف يحدث ذلك
في دنيا الحق ؟ كيف يستهترون في زخويوت ربي ابراهام
وقراءته للتوراة ؟ أال يعرفون األوقات الصعبة في هذه
الفترة من الزمن أصعب من األزمنة السابقة لألجيال السابقة
؟ في السابق كانت األجسام قوية واألرواح عالية جدا" في
القدسية يصير هاراع كان ضعيفا" ،لذلك كانت دراستهم
للتوراة لشيم شامايم وصادقة أكثرهم لم يمر عليهم كما يمر
اآلن على هذه األجيال .األعداء كثيرة ويحاربونهم في كل
مكان وفي كل يوم ،هذه األيام األجسام ضعيفة ومعرضة

لشتى األمراض ،الرزق صعب المنال ومع تعب شديد
وهموم كثيرة ومصاريف كبيرة .واليصير هاراع قوي جدا"
،كل ذلك يبعدون االنسان عن عبادة هشيم بصورة صحيحة
وصادقة .واآلن مقتربين من أيام الماشياح وكل ماذكروه
الحاخاميم عن هذه الفترة من عذاب صحيحة وصادقة ووجع
رأس متالحق من هنا وهناك .لذلك كل مقطع تهليم أو صالة
أو صفحة من الكيمارا أو مقطع من المشنايوت وحضور
شيعور يعتبر عظيم جدا" عند هشيم عندما يقرأها االنسان
في هذه الدنيا .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
يجب قراءة العاميدا بصوت واطي جدا" والضروري أن
تسمع أذناه ماذا يقرأ ،وخاصة اليسمع رفيقه الواقف بقربه
في العاميدا بأن ال يسمع مايقوله ،وال يسند حاله على طاولة
أو كرسي أو تيباه .كذلك الحزان يجب أن ينتبه بذلك وال
يستند على التيبا .لكن المريض مسموح له االستناد أو حتى
الجلوس وقراءة العاميدا أو مسطح على الفراش في
المستشفى أو البيت ،وإذا ال يستطيع لفظ كلمات العاميدا هذا
المريض يجوز له أن يقرأ في قلبه وماشي الحال .ويطلع
الزامه ال يجوز حمل أو مسك بيده أي شيء أو غرض أثناء
العاميدا ماعدا المصحف إذا كان يصلي به ،لكن ال يجوز
سكرا" .واألفضل أن يقف قرب
حمله في يده إذا كان م ّ
الحائط أثناء العاميدا إذا أمكن ذلك .لكن إذا أمامه حاجزا"
ارتفاعه  80سم وعرضه  40سم ال يعتبر حاجزا" وكذلك
التيباه التعتبر حاجزا" وكذلك شخص يصلي أمامه ال يعتبر
حاجزا" .كما ال يجوز أن يصلي أمام مرآة ولو أغلق عيونه
.وكذلك ال يجوز أمام صورة معلقة أمامه .ولو أغلق عيونه
دينيم شبات
هذه األشياء تسمى موقصيه يوم الشبات ال يجوز لمسها أو
تحريكها  :أحجار -حيوانات -مصاري -تراب -خشب -
مأكولت ال تؤكل نيئة إال بعد طبخها -أطعمة ال االنسان وال
الحيوان يأكلها مثل قشور البيض أو قشور البزر أو الجوز
وغيرها .إذا وجد مصاري على الطاولة أو الكرسي ويلزمه
هذا المكان يستطيع أن يدفعها ويرميها باستعمال عكس يده
أو نفضها بأي شيء ما ال يجوز من يأكل بزر أن يضع
القشور في يده ثم يرميها في الزبالة ،كذلك ال يجوز وضعها
في صحن فاضي ألنه عمال يعطل هذا الصحن من استعماله
يوم الشبات ألن صار داخله أشياء موقصيه ،لذلك من يريد
أن يضع القشور في صحن يجب عليه أن يضع في الصحن
مسبقا" أي شي يؤكل مثل بزرة كاملة أو حبة من الفواكه

حينئذ مسموح أن يضع القشور في هذا الصحن .وكل شيء
إذا معلق به قليل من الطعام ذاته يجوز تحريكه مثل قشرة
جوز إذا يوجد داخلهل قطعة من الجوز لم يخرجها ،يستطيع
أن يحركها بمعنى آخر كل طعام يؤكل موجود مع طعام ال
يؤكل يجوز تحريك الصحن الموجود فيه يوم الشبات .
ساهم في هذه النشرة
السيد ايلي شالوح هكوهين وزوجته السيدة استر وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح هاميقوبال االلهي هاحاخام
نسيم اندبوه كوهين بن نظيرة عليه السالم زخوته يحميهم
ويحمينا أمين ***.محسن كريم للنجاح والتوفيق مع العائلة
وعلى روح هاميقوبال إاللهي حاخام اسحق قدوري بن
تفاحة عليه السالم وزخوته يحميهم ويحمينا أمين***.السيد
خضر كباريتي وأخته السيدة بوال وزوجها السيد موشي
حلواني للنجاح والتوفيق مع عائالتهم ويباركون للدكتور
السيد ناتان فرج كباريتي بالمولود الجديد يهوشواع بمزال
طوب وألف مبروك أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة
أمين***.السيدة تونة ليفي شريم وزوجها السيد شاؤل شحود
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها الحزان
همانواح سليم شريم بن مزال ووالدتها راحيل بنت جميلة
وأم شحود ألطون بنت صلحة عليهم السالم أمين ***.األخوة
األكارم السادة إيدي حبيب -فكتور واخواتهم لعائلة قصاب
للنجاح والتوفيق مع اوالدهم وعلى روح والدتهم اميلي بنت
مزال عليها السالم أمين  *** .السيد شارلي ّ
قطان وزوجته
السيدة مركليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح أبراهام بن سلمى عليه السالم أمين*** .عائلة
نقاب للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح جميل بن
عائشة عليه السالم أمين *** .السيد شحود شقالو وأوالده
السادة عبدو -جوي-ريمون للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدتهم تونة مزال بنت راحيل عليها السالم
أمين*** .عائلة خفيف وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتهم راحيل بنت زكية عليها السالم أمين.
***.السيدة سيلي جاجاتي هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح يهودا ليون جاجاتي بن جميلة
عليه السالم .

وصلت التبرعات لهذه النشرة 2000$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

