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المحسن الكريم السيد جوي مراد اللحام هكوهين وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق وهشيم
يباركهم بالروحانيوت والكشميوت وعلى روح جده همانواح يوسيف بن فرحة عليه السالم أمين.
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

تقول التوراة  :ولد موشي ربينو الذي كان منقذ الشعب
اليهودي من عذابات مصر ،ووصل أعلى درجات
النبوءة حتى سمي  :إيش هاايلوكيم أي وكيل الجاللة
العظمى ،لكنه ولد من أب وأم ورموه بالبحر أسوة ببقية
أوالد شعب اسرائيل ثم أنقذته بنت الملك برعو ورحمت
عليه وربته في قصرها ،وعندما كبر وترعرع خرج
من القصر ليبحث عن أخوانه شعب اسرائيل .أرادت
التوراة من كل هذه التفاصيل أن تذكرنا مهما كانت
درجة موشي في النبوءة عالية جدا" وسموه سيد األنبياء
،مع ذلك هو لم يكن مالكا" نزل من السماء ،إال هو ولد
من امرأة كبقية األوالد ،وتحمل قرارات الظالم برعو
مثل بقية األوالد .لكن هنا نسأل  :من أين عرف نفسه
إنه يهودي مع العلم نشأ وترعرع في قصر الملك ؟
يقول حاخام أبار بانئيل  :طالما رضع في صغره من أم
يهودية وهي والدته مدة عامين ،دخل في عروقه ودمه
الشعور بأنه يهودي ،وهذا االحساس الداخلي كبر ونشأ
معه ،وعندما خرج من القصر لم يذهب للتنزه والترفيه
،وانما ذهب وبدأ يسأل  :أين يعيش الشعب اليهودي؟
أجابوه  :هم موجودون خارج المدينة يبنون المساكن
والعمارات إلى الملك برعو ،فتوجه فورا" لعندهم
وتفاجأ بالعذاب الذي يعانون منه باألعمال الشاقة مع
الضرب والذل واالحتقار .فشاركهم عذابهم وحمل معهم
األحجار ومسك بيد كل مسن وكل مريض وحمل
عوضهم الطين والتراب .مع الرغم إنه كان يعتبر من
أحد رجاالت القصر وأحد األمراء المرموقين .وفجأة

رأى ضابطا" مصريا" يضرب يهوديا" ،بعد أن اعتدى
على زوجة اليهودي فقام موشي بقتله ،وكل هذا
التصرف الذي قام به ،نال اعجاب هشيم واختاره قائدا"
للشعب اليهودي ،ونتعلم من كل هذا بأن علينا أن نتحلى
بمكارم األخالق ونقدم التضحيات من أجل مساعدة
اآلخرين ونعمل دوما" معهم حسنات وعطاءات قدر
امكانياتنا وأكثر و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
لماذا تجلّى هشيم على موشي ربينو بواسطة كتلة من
الشوك يطلع منها لهيب النار والشوك ال يحترق ؟ هذه
الحالة ترمز إلى حالة الشعب اليهودي في الدنيا .مثلما
الشوك عندما يدخل بين أغصانه أي طائر أو عصفور
،يتقطع جسمه من كثرة الشوك المتراكم فوق بعضه وال
يستطيع الخروج منه .وكذلك من يمد يده إلى داخل
غصون الشوك ،تدخل بسرعة وال يشعر االنسان بشيء
لكن عندما يريد أن يخرجها من الشوك تتعرض يده
للجروح والتشققات .وكذلك من يعتدي على الشعب
اليهودي كأنه يدخل داخل الشوك وإذا أراد أن ينسحب
من هذا التعدي سيدفع الثمن غاليا" ألن هشيم يدافع عنهم
ويحميهم -2.وس ّمت ابنة برعو إلى الولد الذي أنقذته من
الماء  :موشي بالحقيقة كان لموشي عدة أسامي منها :
حابير -أوشيما عياه .أو أبي زانواح -أو ياريد .أو
يقوتيئيل وغيرها من األسماء ،لكن هشيم اختار اسم
موشي الذي سمته به بنت برعو .والسبب لذلك ،ألن
عمل ابنة برعو مع موشي حيث أنقذته من الماء والغرق

،وكذلك ربّته في بيتها وفي قصر والدها .لذلك يحق لها
أن يكون اسمه موشي حسب ماسمته له بنت برعو .
معلومات تاريخية مختصرة 40 :سنة بعد خراب
المقداش عام  106ميالدي
بعد ربي اشماعيل ،ظهر اسم الحاخام ربي إيلعازار بن
يهودا .وهو كان صديق ربي عاقيبا ،وكان متديّن جدا"
وس ّموه حاسيد .وكان يدفع صيداقا أكثر من امكانياته
،وكانوا الموكلون على جميع صيداقوت للفقراء ،كانوا
يختبؤن منه ويهربون حتى ال يدفع لهم كل المصاري
الذي في جيبه .في أحد األيام اقترب عرس ابنته وطلبت
منه زوجته أن يذهب إلى السوق ويشتري لوازم العرس
،أخذ معه المصاري وخرج من البيت .وهناك رأى
المسؤولين عن الصداقا يجمعون التبرعات من التجار
،وعندما شافوه انهزموا منه حتى ال يدفع لهم مصاري
،لكن هو ركض وراءهم وأجبرهم ليحكوا له لمن
يجمعون المصاري ؟ فقالوا له  :لزواج يتيم ويتيمة
.فأخرج جميع المصاري الموجودة معه وأعطاهم إيّاها
وقال  :هم ألزم من ابنتي ! ...وبقي عنده دينارا" واحدا"
،وذهب واشترى به كيسا" من القمح ،وعاد إلى البيت
ووضع كيس القمح في القبو ،وذهب إلى المدراش
.فقالت زوجته البنتها العروس  :ماذا جلب لك والدك
مشان العرس ؟ قالت لها  :جلب كيسا" صغيرا" من
القمح ووضعه في القبو .ذهبت األم وابنتها ليشاهدوا
ماذا جلب لهم والد العروس ،ففتحوا باب القبو ،لكن لم
ينفتح ألن القبو امتالأ كله قمحا" .وطرحت البركة فيه
.وعندما عاد ربي ايلعازار من المدراش قالت له زوجته
،انزل وشوف ماذا أعطاك هشيم كمية كبيرة من القمح
.فقال فورا"  :سأوزع هذه الحنطة على الفقراء وسأترك
لبيتي قمحا" قليال" ألهل بيتي فقط وسبب ذلك ألنه ال
يريد أن يستفاد من الصيداقا .
الطريق إلى الصحة والشفاء
هذه بعض العادات التي يجب التقيد بها حتى نحافظ على
صحتنا  -1 :يجب مراجعة طبيب األسنان كل ستة
شهور مرة واحدة لتنظيف األسنان من المواد الكلسية
التي تتراكم على االسنان ولتقوية اللثة -2.المحافظة
على الفم أن يكون مغلقا" منذ الصغر وخاصة أثناء النوم
-3.النوم على األقل 6ساعات في كل  24ساعة -4.ال

يجوز االنتقال بصورة مفاجئة من مكان مظلم إلى مكان
مضيء وكذلك بالعكس من مكان مضيء إلى مكان
مظلم إال بالتدريج -6.ال يجوز وضع سماعة التلفون
على األذن مع اعوجاج الرقبة حتى يستطيع أن يستعمل
أياديه في غير أمور أثناء استعماله التلفون -6.االمتناع
عن الوقوف مدة طويلة وكذلك عدم الجلوس مدة طويلة
-7.عدم استعمال المكرفون كثيرا" -8.االمتناع عن
التدخين واألركيلة -9.محاربة االمساك واالعتماد على
االكثار من الخضراوات  -10.تسجيل مستوى ضغط
الدم والسكر في سجل خاص ليعرف ماذا يحدث في
جسمه وكذلك ضغط العيون-11.بعد سن  30أو 35
سنة من العمر يجب المحافظة على الغضاريف والعظام
،واالبتعاد عن حمل األشياء الثقيلة -12.يجب المحافظة
على عضالت الرقبة وممارسة التمارين المتعلقة
بالرقبة حتى تقوى ألنها هي همزة الوصل بين الدماغ
والرأس وبين بقية الجسم ويجب أن تكون قوية .ومن
المعروف إن الجسم دائما" وطول العمر يتجدد ،يخرب
القديم ليحل محله الجديد مثاال" على ذلك  :الجلد أو
األظافر تبع اليوم ليست نفسها التي كانت في العام
الماضي .وهي ليست التي ستكون في األسبوع القادم
أو الشهر القادم أو العام القادم ألنها ذاهبة إلى الزوال
ليحل مكانها الجديد .بمعنى آخر الجسم بقدرة إلهية يبني
نفسه من جديد ،عن طريق األطعمة التي تدخل أجسامنا
.والذي ينتهي ويتدمر ،الجسم يطرده إلى الخارج الجسم
إما بالتعرق أو بطرح الفضالت من األمعاء .
هاريشون لصيون  :ربي شلومو موشي سوزين
1836-1736
في أحدى األيام أتى إلى حاخام شلومو شخصان أثنان
ليتحاكما في أمور مالية اختلفا بين بعضهما .وبعد أن
استمع الحاخام إلى ادعاء كل من الطرفين .أصدر
الحاخام حكمه على أحد الطرفين وأدان الطرف الثاني
.وهنا وقعت المشكلة ،الشخص المدان جن جنونه
وصرخ عاليا" إنه يرفض هذا الحكم الغير عادل حسب
ادعائه ،لكن الحاخام من كثرة تواضعه التزم الصمت
،وتقدم مساعدو الحاخام وأخرجوا هذا الشخص لخارج
قاعة المحكمة وهو يشتم ويتهم .

توجيهات دينية" :الشون هاراع"
إن الشون هاراع يعتبر من أكبر العافونوت التي يرتكبها
كل انسان صغيرا" أو كبيرا" رجال" أو امرأة،متدينا" أو
غير متدينا"،بقصد أوبدون قصد،وهو فتح سيرة اآلخرين
بالسوء وبالعاطل .وان عقابه أقوى من عقاب عابودا
زارا -قتل قتيل -والزنا .ومع ذلك هوعافون منتشر بين
الجميع والناس ال تنتبه به أبدا"،لذلك علينا االنتباه بذلك
وأهم شيء االمتناع عن التحدث عن اآلخرين والتسلي في
سيرتهم ونمط حياتهم وتصرفاتهم .وهناك نوعان من
الشون هاراع،األول يحكي على رفيقه بالعاطل وهذا
الحكي صحيح وموجود وواقعي .والنوع الثاني وهو
"االفتراء" أو مانسميه "موصي شيم راع" أي يطالع
شائعات وأخبار كاذبة وملفقة على رفيقه،وهذا النوع
الثاني صعب جدا" سماحه ومسحه .وماهو الالشون
هاراع؟ له عدة حاالت -"1 :هيك ساوا وعمل فالن
العافون الفالني وفضحه أمام اآلخرين،أو هيك ساوا والده
أو والدته أو هيك سمعت على العائلة الفالنية أمور سيئة..
الخ -"2 .ال يجوز حتى السماع مثل هذه األحاديث من
اآلخرين -"3 .من يخجل رفيقه مباشرة عندما يقول له:
هيك كانوا والديك أو أجدادك،ولو هذا الكالم لم يسمعه
أحدا" وانما بينه وبين رفيقه فقط مع ذلك عافون كبير،ألنه
يسبب له الصاعار والخجل من سماع مثل هذا الكالم على
أهله -"4 .اذا كان يحكي على أهل فالن أمام اآلخرين
فالعافون يكبر والفضيحة تكون أكبر -"5 .اذا كان يحكي
على انسان رجع بتشوبا وندم على أخطائه السابقة
وصاحب الالشون هاراع هذا،يعيد ويردد عافونوت هذا
االنسان أمام صاحبها أو أمام اآلخرين -"6 .من يحكي
على المسؤولين عن الصيداقا ويتهمهم بالسرقة ونهب
أموال الصداقا مجرد اتهام أو حكي من الكراهية أو الغيرة
كل هذه عافونوت كبيرة وخطيرة،لذلك علينا باالبتعاد
عنها وااللتزام بالصمت وحكي أمور دينية أو أمور على
التجارة واألخبار وال يجيب سيرة الناس على لسانه و(ه)
يحفظنا أمين.
قصة
سأل الكاتب إلى رئيس الملحنين كيف عرفت إن الحفلة
الموسيقية التي تمت كان ناقصها موسيقار واحد مع آلته
الموسيقية من بين  15موسيقي .أجاب الملحن اإليطالي :
أنا ألفت ولحنت األغنية إلى  15موسيقار ألدائها .وكل
واحد منهم كتبت له لحن يختلف عن رفيقه ،وعندما

يعزفون جميعهم تكون الحفلة رائعة وكاملة .لكن عندما
سمعت الموسيقا يوم أمس الحظت نقص في األداء الذي
أنا لحّنته ،لكن االنسان العادي ال يشعر بذلك .لعند هنا
حكى ربي موشي هذه القصة للرجل الذي يأتي يوميا" إلى
اليشيبا ليقرأ الكيمارا وبصعوبة جدا" وببطء شديد
.وأضاف الحاخام قائال"  :أنت كل يوم مثال" تقرأ وتفهم
عدة خطوط من الكيماراه ،وفي اليوم التالي تدرس عدة
خطوط اضافية ،وأنت تحسب في ذهنك ،إنك لم تحقق
شيئا" جيدا" ،أنت غلطان ،ألن في السماء اليحسبون مثلك
،ألن التوراة التي كتبها لنا هو الخالق ،وهو يحاسبك قدر
امكانياتك وقدر معرفتك واليهم كم صفحة قرأت ،المهم
الجهود التي تبذلها والتضحية هي األهم في السماء
ويصبح زخوتك أكبر وأعظم .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونوا
لبراخا
اليجوز لالنسان أن يمنع ويحرم نفسه من المأكوالت
المحللة من التوراة ،واليجوز له أن يتقل على نفسه
ويحرمها على نفسه .كما قال أحد الحاخاميم الكبار في
الكيمارا لزميله الذي أراد أن يحرم على نفسه أو على
اآلخرين تناول طعام محلل ومسموح به قال له هذه العبارة
 :أال يكفي لنا األشياء التي حرمتها التوراة علينا وأنت
تريد أن تزيد عليهم وتحرم علينا أكالت حاللية .وعلى
هذه قال شلومو هاميليخ  :التكون صدّيق وحاسيد زيادة
عن اللزوم .واالنسان الذي يعمل مصفا التي هي واردة
في شولحان عاروخ ،اليهمه الناس إذا سيضحكون عليه
،ينفذها بدون تردد .ولكن ال يجوز أن يتقاتل مع اآلخرين
ويخاصمهم ويسبب مشاكل بسبب هذه المصفا
دينيم
بعد أن يبارك االنسان هموصي على الخبز أثناء وجبة
الطعام ،كل المأكولالت التي تعتبر جزء من وجبة الطعام
،اليجوز أن يبارك عليها ألن براخاه هموصي تكفي
للجميع .مثل  :بيض -جبنة -لحم أو خضراوات مطبوخة
مثل فاولة -حمص-سلطات وغيرها .ولو أكل منهم بدون
قطعة خبز معهم اليبارك عليهم ألن هموصي تشملهم
والوراءهم ألن برخات همازون تشملهم -2.لكن
خضراوات أو فواكه التي تأتي في آخر السيعودا ونسميها
شطف تم أي ديسيرت باالنكليزي نبارك عليها قبل أكلها
مثل :خيار -خس-وجميع الفواكه -3.إذا أحد أكل مع
الوجبة سلطة ويوجد فيها قطع من الخيار ،وفي آخر

السيعودا قدموا له خيار يبارك أداما ،ولو في وسط
السيعودا أكل من الخيار الموجود مع السلطة .العالقة هذا
بهذا .هناك كانت سلطة ،لكن هنا شطف تم .ديسيرت .
ساهم في في هذه النشرة
السيد إيلي شالوح هاكوهين وزوجته السيدة استر
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام األكبر
لمدينة دمشق هاميقوبال االلهي حاخام نسيم اندبوه
هكوهين بن شفيقة عليه السالم زخوته يحمينا ويحمي
عائلة شالوح أمين ***.محسن كريم للنجاح والتوفيق مع
العائلة وعلى روح هاميقوبال االلهي حاخام اسحق
قدوري بن تفاحة عليه السالم وزخوته يحمينا ويحمي
المتبرع أمين ***.هامشكياح حاخام يرمياه طوبيا
هالبيرتون وزوجته السيدة مالكا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة وشالوم بايت أمين ***.منيان منحا
اليومي قاهال  :بيت أهارون في نيوجيرسي هشيم يباركهم
ويحفظهم وينجحهم بأعمالهم أمين ***.السيد فرح حمرة
وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والده همانواح يوسيف حمرة بن نحلية -أبوعبدو
عليه السالم ويطلب من األقارب أن يقرؤوا تهليم يوم
الشبات على روحه جانواري ***.9عائلة فارحي للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم ويتمنون رفوئاه شيليما للحزان
هاناعيم ادوار فارحي بن سارا وعلى روح والدتهم سارا
بنت صلحة عليها السالم أمين ***.السيدة تونة ليفي -
شريم وزوجها السيد شحود -شاؤول وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدها الحزان شلومو شريم بن
مزال ووالدتها راحيل بنت جميلة وحماتها الطون بنت
صلحة عليهم السالم أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة وعلى
روح روزلين بنت حافا عليها السالم أمين ***.السيدة
ليليان يزدي وزوجها السيد جوجو وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح عفيفة بنت زاهية عليها السالم
أمين***.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح خاله همانواح
يوسف أشكنازي بن سارا وخالته تونة بنت سارا عليهم
السالم أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنون رفوئاه شيليما ألخته
السيدة راشيل بنت لطيفة أمين***.السيدة سارين صباغ
وأوالدها للنجاح والتوفيق ويتمنون شفاء" عاجال" للسيد
أبراهام بن دانييال رفوئاه شيليما أمين ***.األخوة األكارم

السادة  :هانري واسحق سروا للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح همانواح الجد ناتان بن زاهية -أبو
شمعا 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 28700شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 2200$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

