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المحسن الكريم هاري عجمي وزوجته السيدة أليزا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للحاخام أيزيك يديد وزوجته السيدة فريدة
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_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

في هذه البراشا الملك برعو يحلم حلمين في ليلة واحدة
.الحلم األول بقرات سمينة تأكل بقرات ضعيفة وتتبلعها
.والمنام الثاني سنابل ممتلئة تبتلع سنابل ضعيفة .كل
هذه المنامات لم تأت إال من أجل خروج يوسيف
الصديق من السجن ليتعين ملكا" على مصر .عندما
استيقظ برعو من أحالمه ،استدعى الخبراء والمنجمين
والسحارين والعلماء لتفسير له مناماته .أجابوه وفسروا
له لكن كل هذه االجابات والتفاسير لم تدخل في رأسه
.لماذا؟ حتى يأتي يوسيف ويصبح ملكا" ومسؤوال"
كبيرا" في مصر .قال هشيم إذا أتى يوسيف وفسر
المنامات قبل العلماء والمنجمين ،لكانوا ادعوا أمام
برعو لو سألتنا في البداية لفسرنا لك المنام مثل يوسيف
وأحسن .لكن هشيم انتظر حتى انتهوا من تفسيراتهم
حتى تعبوا وأتعبوا الملك معهم حتى كادت روحه تطلع
منه من شدة القلق والخوف .حتى أتى يوسيف وقطف
الثمار .أين كان يوسيف ؟ كان متهما" بريئا"  12عام
رموه في السجن ظلما" وعدوانا" .لكن بعد هذا العذاب
الطويل أتت ساعة الفرج وساعة النصر .وبلمح البصر
.هكذا يتعامل هشيم مع اسرائيل ،في البداية مضايقة
وعذاب وفجأة انفراج وانتصار .كما حدث مع
موردخاي أيام هامان كان مشغوال" موردخاي في
صيامه وصلواته وإذ فجأة يأتي عدوه األكبر ويركبه
في أحسن لوموزين تبع تلك األيام وينادي به أمام
الجميع هذا محبوب الملك .وهكذا أيضا" خروج بني
اسرائيل من مصر بعد عذاب واضطهاد مرير ،وإذ

فرج هشيم تأتي بلمح البصر .حتى في أيامنا هذا ابتدأ
من أيام هتلر هاراشاع ومن بعده حروب ومضايقات
،وبعد حياة قديمة استمرت آالف السنين وقبل اعالن
دولة اسرائيل ،كان االنسان متخلفا" ينقصه العلم
واالختراع والكثير استعملوا ركوب العربات التي
تجرها األحصنة ،وإذ التقدم والتكنولوجيا تمشي
بخطوات سريعة لم يتوقعها انسان ،صغرت المسافات
بين الدول ،تقدم الطب وشفاء األمراض ،التلفون السريع
وتقدم التجارة واالقتصاد والتفاهم والسالم يأتي بسرعة
فائقة وتم كل ذلك خالل سبعين عاما" فقط ،وكذلك
عالمات ظهور الماشياح قريبة جدا" وسيحل السالم
والوئام على جميع شعوب العالم أمين.
تعليقات على البراشا
هكذا بدأت البراشا كالمها  :بعد انقضاء سنوات وأيام
وفجأة الملك يحلم مناما" .فسروا الحاخاميم هذه البداية
بطريق توجيه ديني كالتالي  :االنسان في آخر سنين
حياته التي عاشها في هذه الدنيا ،كل هذه السنين انتهت
وخلصت ،ولم يبقى منها غير أيام معدودة من كل هذه
السنين ،وما هذه األيام ؟ أيام التي صلى بها إلى هشيم
والتي عمل بها خيرا" أو ودفع صداقا وقرأ توراة
وغيرها من المصفوت هذه األيام المقدسة يأخذها معه
أما بقية األيام والسنين كلها حلم ومنام التنفعه شيئا" قبل
أن يضع يوسيف اخوته في السجن ثالثة أيام قال
الباسوق  :إن يوسيف تذكر األحالم التي حلم بها أثناء
وجوده مع أهله .ماعالقة األحالم مع سجنهم في السجن

؟ ألن مجيء أوالد ياعاقوب لعند يوسيف من أجل أن
يأخذوا القمح الطعام عائالتهم .لذلك يوسيف تردد هل
مسموح لي أن أضع إخوتي في السجن وعائالتهم
بحاجة إلى القمح ،فورا" تذكر المنامات التي ورد فيها
إنهم يجمعون أكوام القمح ،فقال يوسيف  :معنى ذلك
إنهم في بيوتهم يوجد قمح وخبز من أجل عائالتهم ،لذلك
تجرأ وسجنهم ثالثة أيام في السجن (.حاتام سوفير
معلومات تاريخية مختصرة  25:سنة بعد خراب
المقداش أي في عام  93ميالدي
ربي طارفون كان عظيم في التوراة ،وتحمل الكثير طوال
حياته من مشاكل عائلية .حيث توفيت زوجته وتركت له
أوالد أيتام صغار ،وبعد أن دفن زوجته ،توجه إلى أخت
زوجته قائال"  :تعالي إلى بيتنا وربّي أوالد أختك األيتام
،وعطاها قدوشين حتى يسمح لها بالبقاء في بيته .وبعد
شهر من وفاة زوجته طلب منها الزواج وتزوجها .ولماذا
ماتت زوجته ؟ ألنه كان ال يضبط لسانه في الدعاء على
نفسه أو على أوالده أو على زوجته عندما يذكر كالمه
،فمثال" يقول  :إن شاء (ه) يموتوا أوالده إذا كان كالمه
غير صادق .أو يقول على حاله  :انشاء (ه) ينزل على
القبر إذا لم يحكي الصح واإليميت ،أو يخسر زوجته إذا
لم يحكي الحقيقة ،لذلك ممنوع على أي شخص أن يدعي
على أحد أو على نفسه أو على أفراد عائلته مهما كان
السبب ودائما" يجب أن يفتح فمه للخير والبراخاه.وفي
أحد المرات دخل إلى بستانه ليقطف بعض ثمرات من
التين ليأكلها ،رآه حارس البستان فلم يعرف إنه معلمه ألن
هو كان صاحب البستان ألن كان دائرا" وجهه إلى الخلف
،فهجم عليه بالعصا ووضعه داخل كيس كبير وحمله
ليرميه في النهر ،ولم يقل له  :أنا ربي طرفون صاحب
البستان .لكن قال جملة ثانية وهي  :ياويل عليك ياطرفون
سيرموك في النهر ،ولما سمع الحارس إنه معلمه ،فورا"
أخرجه من الكيس واعتذر منه .وبقي ربي طرفون طول
حياته يتعذب ألنه قال  :لقد استفدت من التوراة التي
تعلمتها ،ألن الحارس مجرد سمع كلمة طرفون فورا"
رمى الكيس من يده وأخرجه منه واعتذر منه .
الطريق للشفاء والصحة
إن االنسان منذ طفولته يبدأ يزداد طوله عاما" بعد عام
،ويقف عنده ازدياد الطول عندما يبلغ من عامه ال18
إلى عامه ال 22نقط .وهذا االزدياد ينتج من الهرمونات

التي تنتجها الغدد .ويتم عمل الغدد هذه فقط أثناء النوم
،ويجب أن يكون النوم يبدأ من النصف األول من الليل
وليس بعد منتصف الليل .لذلك في هذه المراحل وهي
ازدياد طول االنسان يجب أن ينام مبكرا" وال يسهر
.ويجب أن ينام على طرف اليسار ويكون جسمه متمدد
على طوله وليس منحني مثل هالل القمر ،ألن الجسم
حينئذ يصعب عليه أن يطول أثناء النوم ألن جسمه
منحني وليس مستقيما" ويجب ارتفاع رأسه على المخدة
يتراوح بين 10سم إلى 15سم سنتمتر ال أكثر أي 4
إنش إلى  6إنش وكذلك توفر فيتامين .Dدي في جسمه
و يجب أن يكون رقمه أكثر من .30ألن هذا الفيتامين
يساعد على نمو العظام وتثبيت الكالسيوم بها .واآلن
نتكلم عن التدخين وضرره على الصحة .إن التدخين
هو بحد ذاته عبارة عن حشيشس ومخدرات من النوع
الخفيف ،لذلك عندما يدخل جسم االنسان ،حينئذ ال
يستطيع أن يعيش هذا االنسان بدون تدخين طوال حياته
.ألنه صار داخل دمه وجزء من حياته .وأثبتت
الدراسات إنه يسبب سرطان الرئة ،ومرض القلب
،وانتفاخ الرئة ،وغيرها من األمراض الخطيرة ،لذلك
ننصح كل شاب الذي لم يدخن بعد ،أن يمتنع عن شرب
ولو سيكاراة واحدة ،ألن الواحدة تجر الثانية حتى في
األخير يتطلب جسمه  20أو أربعين سيكارا يوميا"
.لذلك من ابتلى بهذه العادة اللعينة وهي التدخين الطريقة
الوحيدة للتخلص من التدخين نهائيا" هي كالتالي  :إذا
كان يشرب يوميا" عشرة سيكارات أو عشرين ،يبدأ
أول أسبوع  9سيكارات أو  19يوميا" .وفي األسبوع
الثاني  8سيكارات أو  18الصاحب العشرين وفي
األسبوع الثالث  6 :سيكارات والثاني  17وفي األسبوع
الرابع  6سيكارات والثاني  16وهكذا دواليك حتى بعد
عدة أسابيع يصل إلى رقم الصفر ،وبذلك يكون تخلص
من التدخين نهائيا" ،وينفع أوالده أيضا" بأن ال يدخنوا
مثله وبذلك أنقذ حياته وأنقذ حياة أفراد عائلته من
األمراض الخطيرة .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب دانون -1742
1825
عندما وقع الخالف الديني بين ربي يوم طوب دانون
وربي إيلعيزير ّ
حزان ابن الحاخام األكبر السابق ربي

رفائيل حزان ،وامتنع كل الحاخاميم من التدخل بينهم
لحل الخالف ،رفع ربي دانون يديه إلى السماء وقال :
إذا في هذه الدنيا ال يوجد بيت الدين ليقرروا مع مين
الحق  ،أنا أحيل هذا الدين إلى السماء ليضعوا له الحل
.وطالما فتح فمه بهذا األسلوب المخيف ،لقد ثبت في
السماء ،حيث قبل تشعابآب عام  1825مرض ربي
ايلعيزير حزان ووصل درجة الموت ،واستدعوا أهله
رجال الحبرا قديشا تحضيرا" لوفاته ،فورا" فتح عيونه
وسأل  :هل توفي ربي يوم طوب دانون أم ال ؟ ولم أحد
يعرف ،فورا" دخل رجل من الخارج وبلغهم بأن
هاريشون لصيون قد توفي اآلن ،فورا" ربي ايلعيزير
.قرأ قريات شيماع وتوفي فورا" في نفس اليوم وذهبت
أرواحهم إلى السماء سوية ليتحاكموا هناك .لذلك يجب
االنتباه بعدم اخراج من فمنا أي دعوة أو لعنة على
أنفسنا أو على اآلخرين وزخوتام يحمينا أمين .
توجيهات دينية" :ديريخ إيريص " أدبيات وأصول
الحياة.
إن اآلداب واألصول والذوق والتصرف اللبق
والجيد،مقبولة عند هشيم،ويبارك هشيم صاحبها بكل
الخيرات والصحة وطول العمر .والدنيا والحياة ستكون
جيدة وهادئة ومريحة إذا سلك كل انسان طريق الذوق
واألصول .ومن اليسلك هذا الطريق اليعتبر انسان
أبدا".واليسمح له أن يتعايش ويتواجد بين الناس .إن
صاحب الذوق واآلداب محبوب عند هشيم وعند
الناس،وتصرفاته هذه تعتبر عبادة وصالة إلى (ه) .وله
زخوت كبير على هذا التصرف .والتوراة تفتخر به وتدافع
عنه .وكلما االنسان كان متدينا"أكثر من غيره ودارس
التوراة أكثر من غيره،يترتب عليه أن يتمتع بمكارم
األخالق والذوق أكثر من غيره .حتى اليسبب قدوش هشيم
ويسبب بأن الناس تستهزئ برجال الدين والمتدينين.
والذي ماعنده هذا الذوق واألداب يكرهونه الناس
ويبتعدون عنه بسبب أخالقه السيئة .وكيف االنسان
يستطيع أن يحصل على الذوق ومكارم األخالق؟أسهل
طريق للوصول لها هو :التواضع وعدم التكبر،والتسامح
والتفاهم مع اآلخرين واللسان الحلو واللطيف وعدم رفع
صوته مع اآلخرين .والذوق يتواجد في جميع مجاالت
الحياة ،أثناء تناول الطعام والشراب،أثناء العمل والبيع
والشراء مع الزبائن .وحتى لباسه يجب أن يكون فيه
ذوق،وحتى طريق التكلم وطريق السير وحتى قيادة

السيارة كلها تحتاج إلى الذوق وحتى عبادة (ه) فيها ذوق
بأن اليرفع صوته أثناء الصالة ويزعج اآلخرين .وعليه
االلتزام بعدم الحكي في الصالة أيضا"هذا ذوق
و(ه)يحفظنا أمين.
قصة
ربي موشي حكى للشخص الغريب الذي وجده في اليشيبا
عمال يقرأ كيمارا ،وكان متعصبا" وزعالن ألنه ال يتقدم
في قراءة التوراة مثل بقية التلميديم .حينئذ حكى له ربي
موشي قصة عن موسيقار إيطالي مشهور يدعى طوس
كاليلو .الذي ترك ايطاليا وهاجر إلى أمريكا ألن ايطاليا
دخلت مع تحالف مع هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية ،
وكانت هذه الخطوة ضد آرائه وأفكاره .حتى قضى آخر
حياته هنا حيث وصل إلى العام التسعين من حياته ،وفي
تلك األيام أتى إليه كاتب وطلب منه أن يجتمع معه عدة
اجتماعات طويلة ألنه يريد أن يؤلف كتابا" عن هذا
الموسيقار ،وهكذا كان يتردد إلى بيته يوميا" ليحكي له
عن حياته .وفي أحد األيام طلب منه أن يأتي في اليوم
التالي ليتابع جلساته ،لكن طوس قاليلو اعتذر عن هذا
اللقاء قائال"  :غدا" سأسمع حفلة مباشرة موسيقية ستقام
في أوروبا ويقومون بأدائها تالميذي الذين تعلموا عندي
فن الموسيقا .وأنا سأتابعهم على التلفون لذلك أنا مشغول
غدا" ،فقال له الكاتب .أنت تابع سماعهم وأنا في كل فترة
أسألك بعض األسئلة وأنت تجيب وأنا أسجل في دفتري
األجوبة .فقال له  :ال! ...أنا أريد جوا" هادئا" وبدون أي
كالم يزعجني أثناء متابعتي للحفل الموسيقي .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
يحاول االنسان دائما" االلتزام بالسكوت والصمت ،وال
يحكي إال القليل ويحكي ويكثر من كالم التوراة ،أو
يحكي عن شؤون بيته ولوازمه وال يتجه ليتكلم على
الناس ،ألن يطلع منها عافون ال شون هاراع .وقالوا
الحاخاميم  :ال يوجد شيء صحي ومفيد للجسم مثل
السكوت .والموت والحياة هو بيد اللسان ،لذلك يقلل
كالمه قدر المستطاع .
دينيم
إذا كان شخصا" استدان مصاري من رفيقه بدون فائدة
،وفي أحد األيام وجد ضياعة لصاحب المال ،عليه أن
يعيدها له وال تعتبر فائدة ،ألنه عمال ينفذ مصفا من
التوراة في اعادة الضياعة إلى صاحبه -2.إذا حاخام

ألف مصحفا" واستدان من شخص ما مبلغا" من المال
حتى يطبع مصحفه ،وبعد أن يبيع مصاحفه سيعيد له
المبلغ الذي استدانه منه ،ال يجوز للمؤلف أن يكتب في
مقدمة المصحف مدح وشكران لصاحب الدين ألنها
تعتبر فائدة  -3.والد عروس إذا اتفق مع العريس أن
يدفع له ضوطة (مهر )مثال" مبلغ  100ألف ليرة
،واشترط معه إذا تترك عندي الضوطة وال تأخذها في
ليلة العرس ،سأدفع لك شهريا"  2000ليرة .هذه
الطريقة مسموحة وال تعتبر فائدة ،ونعتبرها كأنه يزيد
للعريس مبلغ الضوطة أي عوضا" عن  100ألف
تصبح في آخر العام  124ألفا" .هذا إذا كان االتفاق قبل
الزواج ،حيث أبو العروس غير ملزم لحتى اآلن بدفع
المصاري  :لكن بعد تم الزواج ،ال يجوز الوالد العروس
أن يقول لصهره اترك مصاري الضوطة باقية عندي
وسأعطيك عليها  2000ليرة شهريا" هذه تعتبر فائدة
رسمية  ،ألن الضوطة صارت من ملك العريس
ووضعها عند عمه يأخذ عليها فائدة .وفي هذه الحالة
يعملوا شيطار عيسقا بين بعضهم ويكون حالل .
ساهم في هذه لنشرة
الحاخام أيزيك يديد وزوجته السيدة فريدة وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين جوي وسارا
بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد دافيد أهارون فارحي وزوجته السيدة سوزي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين جوي
وسارا بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد البير ليون فارحي وزوجته السيدة كريس
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين جوي وسارا
بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.الشاب نحماد فناعيم هانري ليون فارحي ووالديه
للنجاح والتوفيق ويبارك للعروسين جوي وسارا بمزال
طوب وألف مبروك أمين***.الشاب نحماد فناعيم
يوسيف ليون فارحي ووالديه للنجاح والتوفيق ويبارك
للعروسين جوي وسارا بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.السيد البير أهارون فارحي وزوجته السيدة
رانيا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين
جوي وسارا بمزال طوب وألف مبروك أمين***.السيد
موريس عبادي وزوجته السيدة ميريام وأوالدهم للنجاح

والتوفيق وعلى روح اخته راشيل بنت صلحة عليها
السالم أمين ***.السيدة حياة ناولو -فتيحة وزوجها
الدكتور فرج وأوالدهم للنجاح والتوفيق واخوتها السادة
 :ايلي -موشي-دافيد -ايفون -لوريس -تونة -مارسيل
على روح والدهم همانواح يوسيف فتيحة بن ناظلي
عليه 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 عليه 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 26500شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 2200$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

