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_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________
في هذه البراشا عاد ياعاقوب أبينو إلى أرض إيريص
اسرائيل ،األرض الذي ولد بها هو وأبوه اسحق ،تاركا"
وراءه المشاكل التي واجهها خالل أكثر من  20عاما"
،وبمساعدة هشيم تخلص منها بسالم ،تخلص من عمه البان
،ومن أخيه عيساف ،ومن المالك تبع عيساف  ،ومن سكان
أهل شيخيم الذين اعتدوا على ابنته ديناه ،وأخيرا" انتصرت
القيدوشا على الطومئاه ،وجاء وقت الرياحة والحياة الهادئة
الذي يتمناها كل انسان ،وإذ فجأة حدث له مشكلة جديدة
وغريبة ،هذه المشكلة ليست من الخارج ومن األعداء ،وانما
من عقر داره ،من عائلته ومن أوالده بالذات .وبدأ التدهور
والخالفات بين األخوة ،حل انحدارا" ونزوال" بالعائلة كما
وصفت التوراة هذه الحالة قائلة نزل يهودا من أخوته ،نزل
يوسيف مصر ،وقال ياعاقوب  :سينزل إلى القبر وهو
حزين على ابنه يوسيف الذي خرج من البيت ولم يعد .كل
هذه المشاكل نشأت من الكراهية والغيرة ومن وراءها
تشكي يوسيف على أخوته عند والده ،اقتناء ياعاقوب
صدرية مفتخرة زيادة عن بقية األخوة ،ثم بدأ يوسيف يحلم
في المنامات إن اخوته يركعون له وهو الحاكم والقائد عليهم
،وهنا اشتعلت الكراهية والبغيضة وازدادت حتى انفجر
الوضع ،وقرر األخوة التخلص منه نهائيا" بشتى الوسائل
،إما بقتله أو برميه في أحد اآلبار في الصحراء وأخيرا" تم
بيعه عبدا" إلى خارج اسرائيل .وإذا أردنا أن نقارن بين
وضع ياعاقوب قبل زواج وبين ابنه يوسيف نراه متشابها"
إلى حد كبير ،ياعاقوب رأى مناما" ويوسيف رأى مناما"
،ياعاقوب رأى سلما" يصل بين األرض والسماء ،ويوسيف
رأى في منامه األول موضوعا" يتعلق باألرض عندما رأى
في منامه إنه هو واخوته يجمعون السنابل على األرض ،ثم
في المنام الثاني رأى الشمس والقمر والنجوم التي هي في
السماء تركع له .وهنا بدأ يشعر بالكبرياء والتسلط على
أخوته فازدادت الكراهية وامتنع الطرفان عن التحدث مع

بعضه ما البعض .وهنا نتعلم درسا" من هذه البراشا ،بأن
نبتعد عن الخالفات والمعاتابات ،وإذا وقع خالفا" مع
أصحابك مع الزوجة أو األخوة ،حاول أن تتفهم معهم سبب
الخالف لتبرر عما حدث ،حينئذ تهدأ األعصاب وتزول
الكراهية وتتصافى القلوب ويمر كل شيء بسالم وعلى
مايرام .لكن إذا امتنعت عن المعاتبة وبقيت الكراهية في
القلب وبدأت المقاطعة بين الطرفين ،فذلك يؤدي إلى تفاقم
الوضع وزيادة االنتقام ،لذلك الصراحة بين الطرفين وحل
المشاكل هو أفضل طريقة التي يؤدي إلى المحبة والسالم
و(ه) يحفظنا آمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :ورموا اخوة يوسيف في البئر المليء
باألفاعي والعقارب إلى يوسيف حتى يتخلصوا منه .بعد أن
فكروا في البداية بقتله .فاختاروا الطريقة الثانية وهي رميه
في البئر .هنا نسأل مالفرق بين الحالتين ،كالهما سيؤدي
إلى موته ؟ إال قال رؤبين صاحب االقتراح  :إن تركته في
يد إخوتي سيقتلوه حتما" لكن نرميه في البئر ،وهنا نسلمه
في يد هشيم بالذات وإذا أراد هشيم انقاذه من األفاعي ،ال
يوجد مشكلة ،لكن تركه في يد االنسان الحاقد والمنتقم ،قد
يتعرض للموت ألن (ه) أعطى االنسان حرية التصرف في
حياته إما لعمل الشر أو لعمل الخير (.تفئيريت يهوناتان )

معلومات تاريخية مختصرة  25:سنة بعد خراب
المقداش أي في عام  93ميالدي
ربي عاقيبا تعلم التوراة عند الحاخام المشهور ناحوم إيش
كام زو مدة  22عاما" وتعلم منه هذه النظرية الشهيرة :
كل شيء يعمله هشيم مع االنسان هو لمصلحته وخيرا"
له ومهما كان قاسيا" .وأيضا" تعلم ربي عاقيبا التوراة
عند ربي طرفون هاكوهين ،الذي كان أحد تالميذ ربي
يوحانان بن زاكاي الذي كان هذا األخير تلميذ هليل

ّ
هازاقين .وكان في بداية األمر الخالفات الدنية بين بيت
هليل وبين بيت ش ّماي ،وكل انسان هو حر أراد أن يعمل
مثل بيت هليل معلش وإذا أراد أن يعمل مثل بيت شماي
معلش .إلى أن طلع صوت من السماء وقال  :الدين والحق
مع بيت هليل ومن يخالفهم يعرض حياته للموت .ووصفوا
الحاخاميم إلى ربي طرفون مثل كومة من حبّات الجوز
الغير المقشورة ،إذا أخذت واحدة منها ،ترى كل حبات
الجوز قد تدحكلت وتبعثرت هنا وهناك .وكذلك من يسأل
سؤاال" دنييا" إلى ربي طرفون يجيبك على الفور جوابا"
مثبتا" من التوراة ومن الكيماراه ومن المشناه ،ومن
الهاالخاه ،ومن األكاداه ،وتتعلم منه الكثير من المعلومات
.وكان ربي طرفون طويل القامة وقوي البنية وسموه إنه
أحد عظماء الحاخاميم النادرين .وكان محبا" لعمل الخير
،ويحكى في أحد السنين حل الجوع في البلد والناس يموتون
من الجوع ،وكان هو عنده كثير من الحنطة التي يعطوه
الناس تيروما أي ماعاسير إلى الكوهين وهو كان كوهين
وهذه التروما ال يجوز أن يأكلها غير الكوهانيم وعائالتهم
،فماذا عمل حتى يعطي للنساء أن يأكلوا من التيروما
المقدسة ،أعطاهم قدوشيم أي زواج ديني إلى  300أمرأة
أرملة أو مطلقة أو عاذبة ،ولم يلمسهم أبدا" فقط حتى يقسموا
زوجات الكوهين ومسموح لهم أن يأكلن من التيروما
المقدسة وهكذا خلصهم من الموت جوعا"
الطريق للشفاء والصحة
يقول بن إيش حاي  :األفضل أن ينام االنسان في النصف
األول من الليل ،وليس بعد منتصف الليل ،ومن يلتزم بذلك
يفيد حياته الجسدية وحياته الروحانية على السواء ،ويقول
طبيب مشهور النوم المبكر واالستيقاظ المبكر هو السبب
الكبير للمحافظة على صحة االنسان لكن في هذه األيام
تصرف الشباب هو ضد هذه المبادىء نهائيا" ،وفي الساعة
الحادية عشرة ليال" الذي ينام يعتبروه في نظرهم إنه متخلف
ومقصر عن غيره .وماران حافيص حاييم كان يذهب لليشيبا
قبل منتصف الليل ويطلب من التلميديم االنصراف للنوم
،ويطفىء األضوية ويقول لهم عندما تنامون وترتاحون هذه
عندي أكون مسرورا" أكثر من أكون مسرورا" عندما ألبس
التفلين .وفي أحدى المرات سأل ألحد الحاخاميم وهو ربي
دافيد هاليفي  :كيف يتعلم ابنك باروخ اسحق توراه ؟ أجاب
األب ،أنا كل يوم منذ ساعات الصباح ،ال أتركه نائما" ويقوم
ليدرس التوراة معي قبل الصالة .أجابه حافيص حايم  :أنت
غلطان كثيرا" دعه يرتاح جسمه ويشبع نوما" كافيا" حينئذ
يفهم دروس التوراة أكثر وأكثر ويطول عمره .

توجيهات صحية لمرض الكورونا
نحن نقترب بمساعدة هشيم إلى عيد الحانوكا ،الذي هو
نشعل به األنوار لنشكر (ه) على عجائبه معنا طوال التاريخ
،واآلن نحن تحت ضغط مرض الكورونا التي انتشرت في
جميع أنحاء العالم وتقريبا" بدأ من مدة  10شهور والناس
كلهم عائشين في ظالم صعب وقاسي من هذا المرض
،وليس فقط المرض هو كورونا بالذات ،إال نتج منه مرضا"
ثانيا" هو مرض الخوف والفزع ،أطباء نفسيون يجمعون
وبكلمة واحدة ،إن مرض الكورونا ذاته والخوف منه قبل
أن يحدث ال سمح (ه) ،سبب لماليين من الناس الغير
مرضى ،بأنهم وقعوا في فخ المرض الثاني ،وهو الكآبة
والخوف من أن يحل بهم مرض الكورونا .حتى األطباء
ذاتهم والمتخصصون ببقية األمراض ،عمال يخافون وال
يقتربون إلى مريضهم ،ألنهم يعتبرونه عدو مخفي ،وعندما
يأتون االسعاف بمريض ليس بالكورونا وانما في القلب
وغيره من األمراض الخطرة ،ال يقتربون لمعالجته قبل أن
يتأكدوا إنه خالي من الكورونا ،مما يعرض هذا المريض
للخطر ،وخاصة األطباء المتقدمون بالسن يخافون من
دخول غرفة مرضاهم ،ويبدلون ألبستهم في الدخول
والخروج ألخذ االحتياط الالزم ،وهذه األقنعة تضايق
تنفسهم لألطباء ذاتهم ،ومرضى الكآبة والخوف أصبح عدده
أكثر من مرضى الكورونا ذاته .ويوجد حاخام كبير في
اسرائيل وهو متقدم في السن أصيب بالكورونا لكنه شفي
من الكورونا ،سألوه  :كيف شفي وهو في هذا السن المتقدم
؟ أجابهم قرأت الباسوق الذي يقول في التوراة  :يجب أن
تذكر هشيم باستمرار ألن هو الذي يعطينا الصحة والعمر
،وكررته يوميا" عشرات المرات وبهذا االيمان شافاني
الخالق من المرض .لذلك علينا أن نقوي االيمان بالخالق
ونتكل عليه ألنه هو الشافي الحقيقي ورحماته كبيرة وواسعة
وهو صانع المعجزات  ،ونأمل في زخوت الحانوكا يعمل
لنا عجائب ويبعد عننا هذا المرض ويشفي مرضانا آمين .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب دانون -1742
1825
أيام الحرب التي أعلنها الباشا عبدالّه على سكان
يروشاليم للسيطرة عليهم بعد أن تمرد الفالحون عليه
،وأخيرا" نجح في قمع الثورة ،وبسط نفوذه من جديد
،فرض على اليهود تقديم  100ألف ليرة لتغطية
مصاريف الحرب .وانتشر الجوع في المدينة ،وجنود
الباشا لم يتركوا السكان البلد أي فواكه أو خضار أو
زراعات ليأكلوا منها ،وكانوا يصادرونها لمصلحة

الجيش .وارتفعت األسعار  ،واضطر حاخام يوم طوب
بارسال وكالء عنه إلى خارج اسرائيل لجمع التبرعات
من قيهلوت المهجر والجاليات اليهودية في تركيا وأوروبا
.وفي تلك األيام وقع خالف كبير بين الحاخام يوم طوب
وابن الحاخام السابق ربي رفائيل حزان ويدعى إيلعيزير
،وقبل الطرفان أن يحتكموا إلى بيت الدين لحل النزاع
بينهم ،ولكن رفضوا كل الحاخاميم أن يكونوا حكم بين
الطرفين ،ألن المتنازعون هم درجاتهم أعلى في التوراة
.وعندما اشتد الخالف ،وقف ربي يوم طوب أمام السيفر
توراة ورفع يديه إلى السماء قائال"  :ياخالق الدنيا !..طالما
ال يوجد حاخام يحاكمنا في هذه الدنيا أطلب منك أن
تحاكمنا من السماء .وكان ذلك عام  1923قبل صيام تشعا
بآب .وبعد هذا الكالم ،وقع ربي ايلعيزير ابن الحاخام في
فراش الموت ،وذهبوا رجال الحبرا قديشا إلى بيته
ليتأكدوا من وفاته .
توجيهات دينية" :قداسة وطهارة العيون"
ال يوجد عضو ذات قيمة جسدية ودينية مثل عيون
االنسان،لذلك علينا المحافظة عليهم دينيا" وجسديا".
ويجب أن يصلي الى (ه) ليساعده في ذلك،حتى تكون
عيونه مقدسة .ألن االنسان يمشي في الشارع أو في
الحفالت ويظهر أمامه بقصد وبدون قصد كثير من
العافونوت التي يرتكبها عن طريق عيونه،هذه العافونوت
التي مصدرها النساء والبنات الغير ملتزمات باللباس
المحتشم والصانواع،هذه العافونوت مصدرها الطومئا
تبع بلعام هاراشاع الذي اقترح على الملك باالق أن يرسل
النساء والبنات بألبسة شبه عارية أمام الشعب اليهودي
أيام موشي ربينو،وذلك حتى يطمي نشماتهم وأرواحهم
المقدسة،وهذه الطومئا موجودة حتى أيامنا هذه تنتشر
وتتواجد هنا وهناك .وتتكاثر ويزداد خطرها وسمومها
بشكل مستمر .لذلك كل يوم نقرأ في قريات شيماع يوميا":
" فلو تاتوروا أحاريه لبابخيم في أحاريه عينيخيم" أن ال
تنجرفوا وراء عيونكم من مشاهد مثيرة ومحرمة.
وصعب جدا" على االنسان الذي اعتاد على ذلك
االنسحاب من هذا الطريق الوسخ ألن الطومئا تتلبس به
وتلتزق به وال تفارقه .وتدخل جسمه وتفتك بأعضاء
جسمه ابتداء" من العيون،ثم تنتقل الى بقية األعضاء .ثم
تؤثر على العقل والمخ .ويقول هنابي يشعيا" :هين
ايرئيالم صاعاقوا حوصا مآلخيه شالوم مار يبكايون" أي
المالئكة التي تجوب وتدور في العوالم لتنفيذ المهمات

الموكلة لها من السماء،عندما تلتقي بهذه النساء الغير
مسترات حسب الحشمة واألصول،فورا" يبكون في
الشوارع،ويطالبون (ه) بأن يعاقب هؤالء النساء الشبه
عاريات،ألنهم منعوا رحمة (ه) من الوصول الى
البشر،وبالتالي تكثر األمراض والمصائب واألوهام
وضعف في الرزق والمكاسب،وال أحد يعرف لماذا عمل
(ه) مع الناس كل هذه المشاكل؟ واالجابة هي المرأة الغير
محتشمة .لذلك على كل انسان أن يصلي الى (ه) أن ينقذه
من هذه العافونوت الخطيرة ويضع يده على الميزوزا قبل
خروجه الى الشارع ليطلب من (ه) أن ال يسبب في طريقه
أن يظهر أمامه مثل هذه المناظر الطومئا .واذا صدف في
طريقه وظهر فجأة أمامه هذه المناظر يحاول االبتعاد
والهروب منها ويسكر عيونه وكما قال الباسوق:
"فعوصيم عيناف مي رؤوت بيراع" أي يغلق عينيه من
رؤية هذه المناظر و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
عندما رأى ربي موشي إلى الرجل الغريب الموجود في
اليشيبال وجهه يبدو عليه عالمة الزعل ،فقص عليه هذه
القصة  :كان يعيش في روما -ايطاليا استاذ في الموسيقا
يدعى توسكاليلو وكان قائدا" وشاطرا" في مجال
الموسيقى .وعندما وقعت حكومة ايطاليا اتفاقا" مع هتلر
للتعاون سوية ،لم يعجبه هذا التحالف وقرر الهجرة إلى
أمريكا .وهناك استقبله الشعب األمريكي بذراع مفتوح
،ورجاالت الموسيقا األمريكية عيّنوه رئيسا" وقائدا"
للموسيقا في أمريكا .وذاع صيته أكثر مما كان في روما
حتى بلغ سن ال  90من عمره حيث مات .وقبل وفاته
،دخل بيته رجل صحفي أمريكي يريد مقابلته ،وألنه كان
يؤلف كتابا" على حياته أراد أن يلتقي معه عدة ساعات
ليأخذ منه المعلومات الكافية ،لطبع الكتاب المنتظر .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
التعصب والنرفزة ،هي عادة سيئة للغاية ،وعلى كل
انسان أن يبتعد عنها كل البعد ،ويفرض على نفسه ضبط
أعصابه وال يتعصب على أي شيء مهما كان حجمه
وتأثيره عليه وإذا أراد أن يرمي هيبة على أهل بيته حتى
يطيعوه وينفذوا كالمه عليه أن يتظاهر بأنه غاضب
ومنرفز وجاها" وليس من داخله وتكون أعصابه هادئة
ومرتاحة لآلخر .وقالوا الحاخاميم  :كل من يغضب كأنه
يعبد األصنام .وله عذاب كبير في جهنم .والذين يغضبون

ويتقاتلون على كل سبب ،حياتهم ليست بحياة ،ويقضون
حياتهم بالعذاب والعصبية المضرة بصحة االنسان .وعلى
االنسان أن يتعود أن يكون مغلوبا" وليست غالبا"
،ويسامح ويغض النظر عن كل شيء ،ويتحمل االهانة
من غيره وال يجيب عليها ،حينئذ يمسح له هشيم ذنوبه
ويكون محبوبا" عند هشيم في هذه الدنيا والدنيا اآلخرة .
ساهم في هذه لنشرة
السيد سولي عرمان وزوجته السيدة فكتوريا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وييباركون للعروسين جوي وسارا
بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد
جوي عرمان وزوجته السيدة جولي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون للعروسين جوي وسارا بمزال طوب
وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد مراد اللحام
هكوهين وزوجته السيدة لوسيت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون للعروسين جوي وسارا بمزال طوب
وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين***.السيد الفونس قباني
وزوجته السيدة كولدا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون لصهرهم الحاخام ماير دغمي وزوجته السيدة
فريدة بالمولود الجديد يهودا بمزال طوب وألف مبروك
أمين ***.السيدة ريتا حمداني وأوالدها للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة
بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة ورفوئاه شيليما
أمين ***.السيدة ايفا فارحي -كندي وزوجها السيد ليون
فارحي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
همانواح يوسف كندي بن باهية عليه السالم أمين
****.الدكتور السيد فرج ناولو وزوجته السيدة حياة
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويواسون األخوة األكارم  :ايلي
موشي-دافيد-ايفون-لوريس -حياة -تونة-مارسيل بوفاةوالدهم وعلى روح همانواح يوسيف بن نظلي عليه السالم
أمين ***.األخوات األكارم السيدات  :بيال-كامو-لينا-
لعائلة زعفراني للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح الحاخام أبراهام زعفراني بن لطيفة عليه
السالم أمين ***.السيد جوزيف الكدع وزوجته السيدة
فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنون الشفاء العاجل
لوالدهم قارىء السيفر توراة السيد نوري الكدع بن روزا
وزوجته السيدة راشيل بنت لطيفة رفوئاه شيليماه أمين
***.السيدة استيال قطش وولدها السيد فكتور للنجاح
والتوفيق مع العائلة وعلى روح والده همانواح جاك سويد
بن بديعة عليه السالم أمين****.السيدة بوال كندي طويل

وزوجها السيد جيمي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح جدها همانواح رحمين طويل بن روزا وجدتها
بولين بنت استر -طيرا عليهم السالم أمين ***...عائلة
جناني للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح جاك
ياعاقوب حاييم بن سارا عليه السالم أمين ***..السيد
فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده يهودا أصالن ابن جميلة أمين
وعلى روح والدته ليندا بنت سارا عليها السالم 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 مع عائالتهم 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 ابراهيم
وزوجته السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -
يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد
بن صباح عليه السالم أمين*** .السيد شلومو كوهين
وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدته كرجية يافا بنت سمحة عليها السالم أمين .
***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 25900شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  1600$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

