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المحسن الكريم السيد يوسي البير زعفراني وزوجته السيدة إيفي وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
ومزال طوب للمولود الجديد شموئيل وألف مبروك و(ه) يباركهم بالروحانيوت والكشميوت أمين
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

يسأل هكاؤن ربي حاييم من فولوجين  :مالفرق بين حالة
االنسان األول قبل أن يخطأ ويأكل من الفاكهة التي منعه
(ه) من أكلها وبين حالته بعد أن خالف وأكلها .الحقيقة إن
البراشاة ذاتها تجيب عن هذا السؤال كما قال الباسوق :
عيص هاداعات طوب فاراع أي فاكهة الشجرة التي يختلط
بها الخير والشر سوية .وبصورة أوضح نقول  :قبل
الخطيئة لم يكن داخل االنسان ذاته غير القيدوشا والطهارة
بكل معانيها .لكن بعد الخطأ اختلطت القيدوشا مع الطومئاه
والخير مع الشر وقد أثر هذا االختالط حتى في عالم
المالئكة في السماء .والشر تغيّر مكان وجوده نهائيا" حيث
قبل الخطأ ولو كان خليقة االنسان استندت على أعطائه حق
التصرف في الحياة إن اختار الخير سيجده وان اختار الشر
سيجده لكن الشر كان بعيدا" عنه وخارج جسمه ،وكان
الخير مع صفاته الحميدة أن يكون عادال" صادقا" مستقيما"
في جميع تصرفاته وكل أعماله تنبع من القداسة والطهارة
وكأنه مالك من السماء يسير على األرض .أما قوة الشر
كانت بعيدة عنه وال تقترب منه إال إذا هو بالذات يتوجّه لها
ويقترب منها .فاالنسان العاقل اليقترب من النار وال يلمسها
أبدا" ألنه يعرف إنها نحرقه .وكذلك الشر أي اليصير هاراع
هو كان بعيدا" عنه ويقف من بعيد وال يقترب منه كما ال
يقترب من لهيب النار .لذلك ذكرت التوراة عن الناحاش أي
األفعى كانت بعيدة عن االنسان ،واالنسان بعيدا" عنها .فكان
يصعب عليها اختراق أي قوة الشر بعيدة عن جسمه
،،فقررت االقتراب منه ودخول جسمه بالذات .لذلك نصح
إلى حافّا زوجة آدام أن تخالف كالم الخالق وتأكل من
الفاكهة الممنوعة ،حتى يختلط الشر والخير سوية ويتواجد

داخلها ألنه يصعب عليها اختراقه .فاتجهت إلى الزوجة
ومن مميزات الزوجة التي وضعها هشيم فيها هي عندها
قوة االقناع والترغيب وجذب الرجل إليها والخضوع لها ثم
يركع لها .وهذا الذي حصل بالذات .وهكذا دخل الشر
واليصير هاراع إلى داخل االنسان بينما كان في السابق
خارجا" وبعيدا" عنه .ولذلك نرى االنسان عندما يقدم ليعمل
أي مصفا أو صيداقا يختلط معها يصير هاراع ولو بنسبة
قليلة ألن الشر موجود داخله ،وهنا نسأل لماذا كان العقاب
على ذلك الموت ؟ لحتى االنسان يصلح هذا الخطأ ويقتلعه
من شرشه وال يوجد طريقة إال الموت حتى تعود الروح
إلى خالقها وهي مصححة وخالية من الشر لتدخل الجنة
،لذلك نرى قال (ه) عندما طرد االنسان من الجنة علل
السبب لذلك عندما قال (ه)  :إذا أكل االنسان من فاكهة الحياة
سوف ال يموت أبدا" وبالتالي كيف يصلح ويخرج الشر من
جسمه لذلك طرده حتى يموت ويعود إلى (ه) طاهرا" سليما"
ليدخل الجنة من جديد بعد أن طرد منها و(ه) يحفظنا أمين
.
تعليقات على البراشا
اختلفو الحاخاميم عن الفاكهة الذي أكلها االنسان فمنهم من
يقول أكل حبة قمح -حنطة .وآخر يقول  :تين وآخر يقول :
عنب والحقيقة أكل الثالث األنواع جميعها ،لذلك أعطانا (ه)
ثالث أعياد كما قال الباسوق  :شالوش ريكاليم تاحوك لي
باشاناه يقول هشيم  :أعطيتكم ثالث أعياد إلصالح عافون
آدام هاريشون لذلك قالت التوراة كلمة  :تاحوك لي "كلمة
تاحوك هي رؤوس كلمات  :تين+حنطة +كيفين لذلك يجب
أن نأكل هذه الفاكهة في أعيادنا حتى نصحح الخطأ .

-2قالوا الحاخاميم  :إن حافّاه عصرت عنقود عنب وأعطته
إلى آدام زوجها ليشربه .هنا نسأل :لماذا أعطته العصير ولم
تعطيه العنب بالذات ؟ إن اليصير هاراع لعب في عقل حافّاه
وقال لها  :إن (ه) منع منكم أكل العنب بالذات لكن العصير
مسموح ،وهنا صدقت حافاه هذا االدعاء لذلك عصرت
عنقود العنب وأعطت زوجها وحدث ماحدث .لذلك نرى
التوراة في دين النازير الذي يمنع نفسه لفترة محددة من
حرم
شرب النبيذ ،لذلك أضافت التوراة هذا الشخص الذي ّ
على نفسه شرب النبيذ ،ليس فقط النبيذ محرم عليه وانما
العنب والزبيب وخل العنب وعجو العنب وقشرة حبة العنب
كلها تشبه النبيذ بالذات (.إمريه شيفير)
معلومات تاريخية مختصرة  23 :عام بعد خراب
المقداش عام  91ميالدي
في عام  91ميالدي تعيّن القيصر الجديد ويدعى نيرباه-في
روما .وكان صاحب قلب طيب وعمل الكثير من الحسنات
مع شعبه ،كما ساعد الحاخاميم ،وألغى الضريبة االضافية
المفروضة على يهود اسرائيل .التي فرضها قياصرة روما
السابقين .وأثناء ذلك سافر أربعة حاخاميم عظماء إلى روما
لتهنئته وليقدموا له طلباتهم الخاصة .وهم  :رابان كمليئيل
ربي يهوشواع -ربي عاقيبا -ربي ايلعازار وركبوا السفينةواتجهوا إلى روما ،وفي الطريق تعالت األمواج وأرادت
اغراق السفينة فوقف رابان كمليئيل أمام رفاقه وقال  :هذه
األمواج غضب من السماء ألنه لعنت ودعيت على ربي
ايلعيزير زميلنا وهو في نفس الوقت أخو زوجتي ثم رفع
رأسه إلى السماء وقال  :ياخالق الدنيا الذي عملته ليس من
أجل مصلحتي إال من أجل أمنع الخالفات الدينية في الشعب
اليهودي وفورا" هدأ البحر وتوقفت األمواج ،وعندما
وصلوا إلى روما استقبلوهم رجال الدين تبع أصنام روما
ومعبوداتهم وبدؤوا يتجادلون مع الحاخاميم في قضية عبادة
األصنام .وسألوهم هذا السؤال إذا هشيم ال يريد عبادة
األصنام لماذا ال يبطلها ويخربها ويدمرها ؟ أجابوهم  :إذا
الناس يعبدون أشياء خلقها (ه) مثل الشمس والقمر والنجوم
التي هذه األشياء تفيد االنسان في هذه الدنيا ،ال يريد أن
يدمرها من أجل ناس مجانين يعبدونها .لذلك الدنيا تسير كما
خطط لها (ه) وهي كلها لخدمة االنسان ،أما المجانين الذين
يخطئون ويعبدوها سيدفعون الثمن غاليا" إم عاجال" أو
آجال" في يوم الحساب عندما تعود الروح إلى خالقها .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن ماكينة الكهرباء المعدة للمشي عليها ونسميها  :تريد ميل
.هي مصنوعة بشكل مائل ،فهذا الميول يسبب أذى وضرر

للرجلين لذلك يجب استعمال الماكينة التي جهازها تبع
المشي مسطحا" ومستويا" ومستقيما" .وعلى االنسان أن
يمارس التمارين الرياضية لألرجل بصورة مستمرة ،ألن
هذه التمارين تقوي عضالت الرجلين وتساعده في السير
عليهم كلما تقدم في السن بدون أن يشعر بآالم في الركبتين
وعدم تمكنه بالسير عليهم .وكذلك تقوية حوض ركبتيه
الموجود في األعلى وتحت الصدر .ودائما" عليه بالتغيير
بين الجلوس والعقود ،وال يستعمل أحدهما لمدة طويلة أي
ال يقعد على الكرسي مدة طويلة وأن ال يقف على رجليه
مدة طويلة أيضا" يجب االنتباه اثناء الجلوس أو أثناء القيام
أن يكون على مهل وببطء وبدون أسراع أو انفعال وبدون
االستعانة باأليادي أثناء النهوض أما الجلوس يجب
االستعانة باأليادي حتى ال يكون الجلوس بصورة مفاجئة
وبصورة قوية قد تسبب تشنج في العضالت أو األعصاب
.ويجب الجلوس والظهر مستقيم مع رفع الرأس حتى يدخل
األوكسجين إلى الرئتين بصورة وبكمية كافية .وأهم تمرين
لتقوية الركبتين والقدمين والرجلين وابعاد األوجاع عنهما
والمساعدة على السير بدون عكاز وانما السير بصورة
منتظمة وطبيعية .هو مد اليدين إلى األمام والنزول
بالركبتين إلى األسفل قدر االمكان كأنك تريد الجلوس على
كرافيسك ثم الصعود ببطء وتكرار هذا التمرين عشرة
مرات أو أقل في البداية ثم تكراره في األيام القادمة قدر
االمكان ليصل إلى ثالث مرات وكل مرة عشرة مرات
وبشكل يومي .
هاريشون لصيون ربي ياعاقوب موشي عياش -1750
1817
عاش ربي ياعاقوب في ايطاليا  20عاما" .وتعلم عنده
الكثير من التلميديم وكانت األسئلة الدينية توجّه له من كل
مكان ويجيب عليها .لكنه كان يفكر دائما" للذهاب إلى
اسرائيل والعيش بها .وأخيرا" تحقق حلمه هذا حيث رجل
غني صاحب قلب طيب من ايطاليا قال للحاخام  :أنا مستعد
أن أفتح يشيبا للتلميديم في يروشاليم وتكون أنت رئيسها
،وأنا مستعد أن أدفع شهريا" رواتب التلميديم وكان اسمه
حزقيا بن رفائيل .وفعال" وافق الحاخام وترك ايطاليا وسافر
إلى يروشاليم وهناك بنى اليشيباه وسماها  :توراه فاحيسيد
".وفي تللك األيام توفي الحاخام األكبر تبع يروشاليم ربي
موشي ميوحّاس الذي تكلمنا عليه في النشرات السابقة
واختاروا الحاخاميم ربي ياعاقوب عياش ليستلم هذا
المنصب الرفيع ريشون لصيون .واشتهر في معرفته
للتوراة كما اشتهر بتواضعه وأخالقه الحميدة وتوفي عام

 1817عن عمر يناهر  67عام وأوصى أوالده بأن ال
يشكروه في الخطابات أثناء وداعه وطلب أن يقولوا عليه
فقط روديف صيداقا وحيسيد وزخوته يحمينا آمين
توجيهات دينية" :العصبية والزعل"
في كل يوم تقريبا" يمر على االنسان وجع رأس ومشاكل
وأمواج عالية من التوتر والعصبية .إما من نفسه
بالذات،حيث التسير األمور كما يريدها أن تسير،وإما من
زوجته في البيت حيث يتهمها بأنها ال تحبه وال تقدره وإنما
تسأل عن نفسها فقط،أو من أوالده الذي يشعر بأنه تعب معهم
وربّاهم وفي األخير هملوه ولم يردوا عليه،أو من جيرانه أو
من أقربائه وغيرهم من الناس .وهذه األفكار التي يفكر بها
تسبب له القهر والزعل وكدر الروح وتؤدي بالنهاية الى
األمراض بصورة فعلية .أي يعاني داخليا" وخارجيا"،لذلك
ننصح هذا االنسان المتوتر والمتألم أن يكبر عقله،ويؤمن بأن
الذي يمر عليه ليس هو وحده فقط ،وإنما كثير من الناس
عندهم نفس المشكلة ونفس وجع الرأس،إذن هذه األمور هي
جزء من الحياة اليومية التي تمر على كل واحد منا،هي
كالطعام والشراب اليومي،واليوجد مفرا" منها والهزيمة
والملجأ يلتجئ إليه،عليه أن يقوي أعصابه ويبعد عن نفسه
المعاتبات والمهاترات،يرفض السماع من الموصلين
والمشاغبين والمحرضين،عليه االبتعاد عن هذه األجواء عن
"قيل وقال" عليه أن يقترب الى (ه)،أن يحكي معه ويكشف
كل مشاكله أمام الخالق،وبهذه الطريقة يبتعد عن التوتر
والتعصب .ألنه يتواجد مع (ه) الحي الى أبد اآلبدين،وحينئذ
(ه) يقلب له زعله الى بسط وقهره الى سعادة،ويشعر بالدفء
والحنان،وبالرحمة االلهية التي التنتهي .والضرورة لكل
هذا القلق والزعل،هو ليس إال انسان عابر سبيل،اليوم تراه
وفي المستقبل القريب أو البعيد التراه،اذن لماذا يزعل؟ لماذا
يشرك جسمه وصحته؟ عليه أن ينسى الماضي،واليأكل هم
المستقبل الذي لم يأت بعد،وفرج (ه) كلمحة البصر،والكل
مقرر ومرتب من السماء،اذن لماذا الزعل؟ صلي الى (ه)
وهو يساعدك ويخلصك من كل ضيقة أميــن.
قصة
زيئيب -ديبو كان في كل عام يخرج من العاصمة الهنغارية
بودابيست أيام األعياد المقدسة ليتبارك من ربي اسحق
أيزيك في مدينة كاليب ويسمع صالته العذبة أيام روش شانا
وكبوريم .وفي أحد السنين زار الحاخام بودابست لجمع
 300روبيل لزواج فتاة فقيرة ،وعندما سمع زيئيب بوصول
الحاخام ،أخذ زوجته معه ليتباركوا من الحاخام .وعندما
دخال غرفة الحاخام ،قال لهم  :جئت هنا ألجمع مبلغا" يعادل
 300روبيل من أجل زواج فتاة فقيرة وقال إلى زيئيب كم
أنت مستعد لتساهم في هذا الزخوت العظيم ؟ فكر زيئيب
قليال" وقال للحاخام أو زوجته أنا مستعد أن أدفع لك المبلغ

كامال" وهو  300روبيل ولو هذا أكثر من امكانياتي المالية
،لكن بشرط واحد وهو أن تقرأ أمامي وأمام زوجتي بعض
المقاطع من الصالة ألن دائما" يصير هاراع يحاول أن
يبعدني عن الدين ،فورا" أعيد قراءة المقاطع التي أسمعها
منك في األعياد وأتقرب إلى الدين والقيدوشا .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
عندما االنسان يعد  7أيام أبلوت أو  30يوم أبلوت يجب
عليه أن يعد من يوم الدفن وليس من يوم الوفاة .أي إذا
المتوفي توفي يوم السبت واللفايا يوم األحد تعد من يوم
األحد إما للسبعة أيام وإما للثالثين يوم لكن نهاية العام أو
في كل عام عندما يعمل له مشمارا أو يقرأ قديش يعد له من
يوم الوفاة وليس من يوم اللفايا -2.في أول عام من األبلوت
يقرأ قديش لمدة  11شهر ثم يتوقف أسبوع ثم يقرأ ثالث
أسابيع متواصلة حتى ينهي  12شهرا" من يوم الوفاة
.وعندما تكون السنة ميعوبيريت أي فيها آدار عدد  2يعد
ال 12شهر فقط من دون أخذ االعتبار يوم  13شهر .وفي
اليوم لنهاية  13شهر ال يقرأ قديش .وفي كل عام قبل
المشماراه يبدأ قراءة القديش من ليلة الشبات في عربيت
حتى تاريخ يوم الوفاة في منحا ثم يتوقف من قراء ة القديش
في صالة عربيت .وكل من يقرأ قديش عليه أن يرفع صوته
حتى يسمعوا صوته ،لكن إذا صوته واطي مع ذلك يقرأ
قديش بشرط بأن الذين يقفون على مقربة منه يسمعون
القديش ويردون عليه آمين.
دينيم الشبات
-1يوم الشبات قبل قراءة باروخ شآمار في صالة شحريت
نقرأ بعض مقاطع تهليم ،ولماذا فقط هذه المقاطع وليس
غيرها ؟ أوال" نقرأ هذه المقاطع حتى نجعل فرق بين صالة
الحول وصالة الشبات  -2.نبدأ أول مقطع  :السماء تحكي
احترام الخالق والسبب  :ألنه يتكلم عن خليقة الدنيا قبل
الشبات .ثاني مقطع  :رنينو صاديقيم ،ألن يقول المقطع في
كالم هشيم خلق (ه) الدنيا وليس بالعمل .المقطع الثالث :
لدافيد بشانوتو إيت طاعمو  :ألنه عندما هرب دافيد من
شاؤل هاميليخ قال هذا المقطع والهروب كان يوم الشبات
.المقطع الرابع  :تفاله لي موشي  :ألنه نقول شبعنا في
الصباح فضلك وهذا الصباح هو يوم الشبات .المقطع الرابع
 :يوشيب بي سيتير .ألن في زخوت الشبات (ه) يحفظنا من
مشاكل الدنيا وآالمها .المقطع الخامس  :هاليلو عابديه هشيم
 :نشكر (ه) على عجائبه مع شعب إسرائيل ووراءه هاليل

هكادول نعدد فضائل (ه) علينا من أيام أجدادنا .كي ليعوالم
حاسدو .
ساهم في هذه لنشرة
السيد روزيت كوهين وأوالدها األخوة األكارم  :ايلي -
حزقيل -طوبي -كيتي-ماركو للنجاح والتوفيق والصحة مع
عائالتهم وتتمنى لهم عام جديد مليء بالصحة والسعادة
والبركات آمين ***.هاراب هامشكياح يرميا طوبيا
هالبرطون وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد فرهارد كاندرجيان وزوجته وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد اسحق صداقا وزوجته
السيدة بيرتا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ومزال طوب
بالمولودة الجديدة مريم وألف مبروك أمين***.الحاخام
مارك -ديفيد حيفيص وزوجته السيدة إيستي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويهنىء والديه السيد شارل ووالدته السيدة
استر باألعياد الجديدة ويتمنى لهم عام جديد وسعيد آمين
***.السيد فكتور كندي وزوجته السيدة ناديا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة وعلى روح والده همانواح
أهارون كندي بن باهية عليهم السالم امين ***.السيدة دولي
كندي -سردار وزوجها الحاخام زكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدها همانواح أهارون كندي بن
باهية عليه السالم أمين ***.السيدة سيليا ليفي -خفيف
وزوجها السيد تيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد
موسى جاجاتي وزوجته السيدة بيرتا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح رحمين بن جميلة عليه
السالم أمين***.السيد ايلي شالوح هاكوهين وزوجته السيدة
روزي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح عوبديا بن صلحة عليه السالم أمين ***.هاعاسقان
صبوري السيد شلومو هاكوهين وزوجته السيدة كيال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته كرجية يافا
بنت سمحا عليها السالم أمين ***.السيد البير كامل مالح
وزوجته السيدة إيمي وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.هامشكياح السيد موسى كريدي وزوجته السيدة أيفون
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وأمين ***.الشاب هاباحور
نحماد فناعيم جوي فرح حمرة ووالديه واخوته للنجاح
والتوفيق وعلى روح المرحومة روزلين بنت حافا عليها
السالم أمين***.الشاب هاباحور نحماد فناعيم هانري ليون
فارحي وأخوته ووالديه للنجاح والتوفيق ويبارك ألخيه
الحاتان والكالّه البير وكريس بمزال طوب وبانيم زخاريم
وألف مبروك أمين ***.السيد جوزيف الكدع وزوجته
السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح عمها
همانواح ياعاقوب جاك سويد بن بديعة عليه السالم أمين

***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح المرحومة روزلين بنت حافا عليها
السالم أمين ***.السيدة شيال سويد -قطش وولدها السيد
فكتور للنجاح والتوفيق مع كل العائلة وعلى روح زوجها
همانواح ياعاقوب جاك سويد بن بديعة عليه السالم أمين
***.األخوة األكارم السادة موشي-صوفي -أهارون -ناتان
أيزيك لعائلة سروا للنجاح والتوفيق مع عائالتهم ويدعونكملحضور الداروش على روح والدهم همانواح شمعاه بن
بديعة عليه السالم يوم األحد  18أكتوبر الساعة 6:00
مساء" في كنيس شيبيت أحيم وتزكوا لمصفوت أمين
**.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***األخوة األكارم  :سولي -هليل-
أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدهم همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا
وراحيل شيال بنت شفيقة عليهم السالم أمين  ***.األخوة
األكارم السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر
كياله-فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مععائالتهم وعلى روح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها
السالم أمين *** .السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم
سامي بن أميليا عليه السالم أمين *** السيد عبود ابراهيموزوجته السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -
يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد
بن صباح عليه السالم أمين*** .السيدة سيلي جاجاتي
هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.

***شلومو كالت ***
كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 20200شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  2200$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

