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قالوا الحاخاميم  :ثالث شغالت ال يحصل عليها االنسان
ّ
المزال والحظ تبع هذا االنسان
بسبب زخوته إال بسبب
وهم  :األوالد -الحياة والرزق .والدليل على ذلك هو نرى
حاخاميم عظماء وصديقيم يعملون أعمال خيرية ومع ذلك
ينقصهم هذه الشغالت يمكن مايكون عندهم أوالد ،أو
يموتون في سن مبكر ،أو فقراء .ومن جهة ثانية تجد
أشخاص أشرار وعاطلين واليتقيدون بوصايا التوراة
تجدهم ال ينقصهم ولو شغلة واحدة من هذه الشغالت
تراهم عندهم أوالد ويطول عمرهم وأغنياء .لكن هنا في
هذه البراشا ورد هذا الباسوق  :واعبدوا هشيم حينئذ هشيم
يعطيكم األوالد ويطول عمركم ويرزقكم بالكثير .إذن
فكيف ذلك ؟ نعم إن هذه األمور هي لها عالقة بالمزال
والحظ كما قالت الكيمارا ،لكن تقول لنا التوراة ولو الحظ
يسيطر على هذه الشغالت الثالث مع ذلك إذا تكثرون
بالصالوات والرجاءات إلى هشيم ،إن هشيم يغيّر لنا
ّ
المزال كما وجدنا في اآلباء المقدسين ابراهام اسحق
وياعاقوب كانت زوجاتهم عاقرات لكن عن طريق
الصالوات ،رزقهم (ه) األوالد .ونالحظ إن الباسوق
عندما طلب الصالة ألجل تغيير المزال استعمل صيغة
الجمع كما قال  :فاعابديتم -لكن في الرد على الصالة
استعمل صيغة المفرد كما قال  :أرزقك األوالد وأرزقك
المال وأرزقك الصحة والحياة .والسبب لهذا التغيير من
الجمع إلى المفرد ،ألن أوال" علمتنا التوراة إن الصالة
الجماعية في الكنيس هي األفضل من الصالة بياحيد
بمفرده وفي بيته .وحتى الصالة ذاتها يوجد فيها ميزات
عن األخرى ،مثال" يفرق بين يأتي مبكرا" على الصالة
للشخص الذي يتأخر ،ويفرق بين الذي يحكي في الصالة

وخاصة في القديش والحازاراه وقراءة سيفر التوراة وبين
الذي ال يحكي وال كلمة في الصالة .ويفرق بين الذي يفهم
معنى كلمات الصالة وبين الذي ال يركز واليفهم مايقول
و(ه) يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :الرئيس في القاهال التلعن أحدا" أي من
يكون رئيسا" ومسؤوال" في القاهال ال يسمح له بأن يدعي
على الناس ويبهدلهم كما يشاء ،ألن أنت يارئيس ،القاهال
ليسوا ملكا" لك وتبهدلهم متى تشاء وتقول  :أنا الرئيس
ويحق لي ذلك -2.قال الباسوق  :ويقترب صاحب البيت
إلى بيت الدين ،إذا مامد يده في مال رفيقه وسرقه .أي
تعلمني التوراة من يريد أن يتقرب إلى هشيم عليه أوال"
وقبل كل شيء أن يمنع يده من مدها إلى مال رفيقه
واليجوز أن يسرقه (.ربي مئير من فريمشالن(.
معلومات تاريخية مختصرة  50 :عاما" بعد خراب
المقداش أي  118عام ميالدي
ربي عاقيبا كان عنده آالف التلميديم .وكان ينتبه إلى أهل
بيته ويوجههم إلى الطريق الصحيح .وأوصى ولده ربي
يهوشواع  7شغالت في حياته وهي  :التقرأ وتعلم التوراة
يمرون الناس ،ألن هذا المكان يمنع التلميديم من
في مكان ّ
التركيز وعيونهم تتنقل هنا وهناك ليتفرجوا على المارة
-2.التسكن في بلد يديرون أمورها حاخاميم ،ألن
الحاخاميم ينشغلون في تعليم تالميذهم ،ويتركون ادارة
شؤون القاهال وأمورهم -3.التدخل بيتك أو بيت جارك
فجأة قبل أن تعطي خبرا" بأنك قادم للبيت ألجل االنتباه
للصينيعوت إذا كان هناك نساء -4.اعمل الشبات تبعك

عادي واطبخ به طعاما" رخيصا" والتمد يدك وتطلب
صداقا من الناس حتى تطبخ طعاما" غاليا" ومدعيا" أنا
أعمل كابود شبات .شارك وتعامل مع الشخص الذي له
خطا" سعيدا" حينئذ تستفيد أيضا" أنت من حظه
السعيدلكن إذا بقيت لوحدك ربما حظك منحوس برمنان
والتتقدم .وفي أحد األيام كان ربي عاقيبا يزور والده في
المقبرة ،رأى رجال" غريبا" وأسودا" ويحمل على ظهره
حمال" من الحطب والخشب وكان مسرعا" ،طلب منه
ربي عاقيبا أن يتوقف ليسأله عن وضعه .فوقف فورا"
وسأله  :من أنت وماهو اسمك ؟ قال له  :إنه هو من
األموات وليس من األحياء ،قال له  :ماذا تعمل هنا وماذا
تحمل ؟ قال  :كل يوم يرسلوه لقطع الخشب وجلب الكيس
من الحطب ثم يحرقوه به يوميا" ،ويعود في اليوم الثاني
على نفس الطريقة .قال له ربي عاقيبا  :ماذا كنت تعمل
في هذه الدنيا ؟ قال له  :كنت أتالعب أساعد األغنياء
واعتدي على الفقراء وأظلمهم.وعملت كل العافونوت
.قال له ربي عاقيبا  :هل سمعت حال" لمشكلتك ؟ قال :
سمعت المالئكة تقول  :إذا ابني يذهب للصالة ويقرأ قديش
على روحه فورا" يعفون عنه .قال له ربي عاقيبا  :هل
يوجد لك ولد ؟ أجابه  :تركت زوجتي حامل وال أعرف
هل هو صبي أو بنت .فورا" طلب منه ربي عاقيبا عنوان
بيته واسم عائلته ليذهب ويبحث عن الموضوع .
الطريق إلى الصحة والشفاء
قوة وصالبة العظام بصورة عامة متعلقة بالوراثة في
العائلة .إذا والديه عظامهم صلبة وقوية هو يكون أيضا"
مثلهم .لكن إذا كان أحد والديه عظامه ضعيفة محتمل أن
يكون هو أيضا" ضعيف العظام لذلك واجب عليه من جيل
 40عاما" و 45عاما" و 50عاما" أن يفحص نفسه
بصورة متتالية ومراقبته من قبل الطبيب وبصورة عامة
عليه أن يتناول فيتامين دي بكمية كافية .وعليه أن يتقيد
بهذه التعليمات  :شرب يوميا" كميات كبيرة من الماء ،ألن
الماء يلعب دورا" هاما" في نقل وتثبيت الكالسيوم
والفيتامينات بأجسامنا بصورة جيدة وفعّالة .وعليه أن
يمضغ لقمة الطعام بصورة جيدة .وعليه أن يكثر من
تناول الخضراوات والفواكه ويبتعد عن األطعمة المضرة
لجسمه ويمارس الرياضة يوميا" أو المشي يوميا" على
األقل نصف ساعة سيرا" سريعا" .حينئذ ال يصاب جسمه
بضعف العظام  :وعليه االنتباه بادخال جسمه فيتامين دي
بصورة كافية حتى تكون رقمه  30ومافوق .وأثبتت

الدراسات األخيرة إن فيتامين دي ماعدا دوره في تثبيت
الكالسيوم في العظام له دور آخر في تقوية الجسم بصورة
كاملة ويحمي الجسم من األمراض .
هاريشون لصيون ربي يهودا نابون 1770-1845 :
بعد وفاة هاريشون لصيون ربي يونا نابون عام 1841
،اتجهت أنظار الحاخاميم على الحاخام ربي يهودا نابون
وهو ابن عمه إلى الحاخام يونا -لتعيينه هاريشون لصيون
الجديد حيث بيت ربي يهودا مفتوح دائما" الستقبال
الضيوف والمحتاجين للمال أو لالستشارة وكثير من
التلميديم يأتون إلى بيته ليتعلموا التوراة ،وكبار التجار
دخلوا بيته ليقدم لهم النصائح في أعمالهم وكل فقير شكى
همه للحاخام كان فورا" يقدم له المساعدة المالية التي
يجمعها من األغنياء هو كان رئيس يشيبات بيت أهارون
قاصين الذي تخرج منها كثير من الحاخاميم بثقافة عالية
.ربي يهودا ألف مصحفا" سماه  :ديكيل ماحانيه افرايم
ليجيب على أسئلة المعارضين لمصحف جده  :ماحانيه
افرايم وجده كان اسمه ربي افرايم نابون .ومهارته في
الكيماراه وابداعه انتشرت بين صفوف الحاخاميم جميعهم
الذين اعترفوا بذكائه الحاد وبتفوقه على الجميع .
توجيهات دينية" :ماهو واجب االنسان في هذه الدنيا؟"
خليقة الدنيا وخليقة االنسان هما كليهما هدف واحد.
والهدف هو تنفيذ رغبة وارادة خالق االنسان والدنيا.
واالنسان ال قيمة من وجوده في هذه الدنيا واستمرار
حياته بدون برنامج ينفذ خالله مهمته في هذه الدنيا التي
يعيش بها،وال يجوز له استعمال مؤهالت وقدرات هذا
الكون العظيم،اذا لم يكن هذا االستعمال هو الغرض منه
عبادة واطاعة الخالق .لذلك أوال" وقبل كل شيء يحتاج
الى مدرب والى موجّه والى مرشد،ليسير به وليساعده
في تنفيذ هذا الهدف الذي خلق من أجله .واذا سار في هذا
الطريق حينئذ يسمى "آدام" أي "انسان" بكل معنى
الكلمة،وإال ال فرق بينه وبين الحيوان .وكما نقول يوميا"
في صالتنا الفرق بين االنسان والحيوان هو كلمة "ال".
"الحيوان" ال يعرف تغيير حياته ،هدفه الطعام والشراب
والنوم واالنجاب،وال يعرف أن يختار بين هذا
وذاك،حياته ثابتة من بدايتها حتى نهايتها وبدون أي
تغيير .أما االنسان فله القدرة أن يرفض ويقول" :ال" .ال
أريد "هذا" وانما أريد "ذاك" .ويستطيع بعقله الذي زوده
الخالق به أن يميز بين الصح والخطأ،بين الجيد وبين
األجود،بين الحسن واألحسن .لكن االنسان الذي يسير في

حياته بدون منهاج معين ومدروس ومفيد في هذه الدنيا
ودنيا اآلخرة هو ليس انسانا" وانما فاشال" وخاسرا".
وباستمرار ان االنسان يملك عالوة عن الحيوان :القول-
المعرفة -العطاء .التي يفتقر لها الحيوان .وهذا العقل
والمعرفة يقوالن لالنسان :يا رفيق! ..وجودك في هذه
الدنيا داخله هدف سامي ومقدس،عليك أن تنفذه قدر
االمكان،افرح وانبسط اذا تعمل على تنفيذه،وازعل
واحزن اذا أنت تبتعد عنه وال تنفذه .السعادة النفسية هي
سر النجاح في هذه الحياة .ألن بدون ابتسامة وبدون
سرور وبدون فرح الرعاية االلهية تبتعد عنك كثيرا".
حتى دراستك وفهمك للتوراة ونجاحك بها ال يتم اذا لم
تكن سعيدا" وفرحا" بما تدرسه وتفهمه .يجب أن تحبه
وبقناعة ومن أعماق قلبك .يجب أن تقنع بأنك تمسك بيدك
الجوهرة الثمينة التي تؤمن لك نجاحك في هذه الدنيا ودنيا
اآلخرة .صحيح والواقع يقول :ال يوجد انسان في هذه
الدنيا بدون مشكلة وصعوبة يعاني منها،ال يوجد انسان
سعيد بكل معنى الكلمة،افتح قلبه ستجد به كثيرا" من
الهموم واالنزعاجات والقهر .لكن هنا تأتي قوة ارادة
االنسان الناجح،ال ينظر الى هذه الهموم بكل عقله وبكل
تفكيره،فإذا نظر اليها،وقع في شباكها وتخبط في عراقيلها
وزادت همومه هما" وأوجاعه وجعا" .ليس كل شيء
مشكلة وهم وغم،انظر الى الجانب الجيد في هذه الحياة
ولو كان قليال" وصغيرا" جدا" .الجانب اآلخر واألكبر
وهو في نظرك غير جيد ومؤلم،لكن في داخله يحمل
الخير واالفادة لك ولمصلحتك .وعليك أن تؤمن بأن كل
مايحدث لك في هذه الدنيا هو قرار من السماء ومن السماء
ال يأتي لنا إال الخير والذي هو مفيد لنا،ولو في نظرنا هو
غير جيد .النظرية العظيمة التي عليك أن تتمسك بها
طوال حياتك هي :الذي مضى انتهى وخلص لماذا
الزعل؟ والمستقبل والذي سيأتي فيما بعد والذي تخاف
منه،لكن اآلن لم يأت بعد فلماذا الزعل عليه؟ ليس مطلوب
منك إال أن تعيش اللحظة والساعة التي تعيش بها اآلن
فقط،حينئذ همومك تصغر وتضعف وتنتهي منها و(ه)
يحفظك أمين.
قصة
عندما دخل موزع الماء رؤبين بيت الغني شمعون الذي
كان عنده حفلة بمناسبة سيفر توراة جديد ومفتخر .وبدأ
الجوع يؤثر عليه ،منتظرا" لتناول األطعمة اللذيذة ،وبعد
أن انتهت جميع لخطابات ،وضعوا الخبز على الطاوالت

استعدادا" للقيام بعمل نيطيالت يادايم تمهيدا" لبدء تناول
الطعام لكن فجأة دخل حاخاما" كبيرا" متأخرا" ،فكرمه
شمعون بالقاء خطابا" بهذه المناسبة ،وهكذا تأجل موعد
غسل اليدين .فقال رؤبين :ال أعلم كم سيستغرق خطاب
هذا الحاخام ،وأنا لم أعد التحمل أي تأخير والجوع سيطر
عليه ،فقام خلسة واتجه ليغسل يديه بدون أن يره أحد
،فجأة الحظه صاحب الحفلة شمعون ولحق به إلى المطبخ
موبخا" له وقائال"  :أال تخجل من نفسك أن تغسل يديك
قبل الحاخاميم والوجهاء فأنت ال تعرف غير أن تقرأ تهليم
ال أكثر من ذلك وماذا تحسب نفسك .
دين عدد أثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا .
يجب كل صباح قبل أن يبدأ الصالة أن يقول هذا الكالم
المكتوب في بعض مصاحف الصالة  :هاأنا ذا أقبل على
نفسي أن أحب وأن ال أكره أي يهودي أو غير يهودي
،وأنا مستعد أن أساعد كل شخص بحاجة إلى مساعدة
مادية أو جسدية ،وإذا يعرف أي شخص مريض أو يعاني
من مشكلة يصلي من أجله ،حينئذ صالته تطلع إلى السماء
ألن عمال يصلي من أجل رفيقه.اليجوز لالنسان أن يقول
على رفيقه (ه) يحاسبه وينتقم منه ألنه عمل معه عمال"
سيئا" ،وإذا قال هذا الكالم سيحاسبوه في السماء له بالذات
قبل رفيقه .
دينيم
إذا أحد شك في نفسه هل بارك برخات همازون أم ال؟
إذا كان أكل وشبع من هذه الوجبة يجب أن يبارك براخات
همازون ألنها من التوراة وكل شغلة من التوراة ويشك
فيها هل قالها أم ال يعود ويقولها .لكن البراخا الرابعة
وهي هاطوب فهاميطيب ال يعيد قراءتها ألنها من
الحاخاميم وليست من التوراة -2.إذا أحد شك في بقية
البراخوت أي ليست برخات همازون إذا شك هل قالها أم
ال ؟ ال يجوز أن يباركها ثانية ألنها من الحاخاميم وكل
شغلة من الحاخاميم ال يعيدها إذا شكينا هل قلناها أم ال
.ويستطيع أن يتابع طعامه بدون أي تردد -3.معروف إننا
نبارك بعد هذه الثمار واألطعمة والنبيذ براخا نسميها مي
عين شالوش وهاهي  :جميع مشتقات الحنطة والشعير
أي أنواع المعجنات أو زيتون -أو عنب-أو تمر—أو
رمان أو تين وزن  30غرام أو شرب  86غرام من النبيذ
يبارك وراءهم نسميها مي عين شالوش -أي عال هامحيا
أو عال هابيروت -أو عال هاكيفين وراء النبيذ .إذا

االنسان شك هل بارك مي عين شالوش أم ال ال يجوز أن
يبارك ثانية .لكن األفضل أن يأكل  30غرام أيضا" منهم
أو يشرب  86غرام من النبيذ من جديد ويبارك حينئذ مي
عين شالوش ويخلص من السافيق أي الشك .
ساهم في هذه النشرة
السيد ايلي حلبي وزوجته السيدة كليمانس واوالدهم
األكارم  :إيلين -رينا-موني-جوي للنجاح والتوفيق
ويباركون لولدهم السيد حبيب وزوجته السيدة نوي
بالمولودة الجديدة دانييال بمزال طوب وألف مبروك أمين
***.السيد الياس ليفي وزوجته السيدة بيال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويشكر الحاخام جوزيف أسيه وأوالدهم
على تبرعهم للفقراء تزكو لمصفوت أمين***.السيد الياس
ليفي وزوجته السيدة بيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويشكر السيد موريس بوابة بتبرعه لمشروع التهليم هشيم
يباركه هو وعائلته أمين***.السيد فكتور مالح وزوجته
السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون
لولدهم السيد آلن-يهودا وزوجته السيدة أورلي بالمولود
الجديد راحاميم بمزال طوب وألف مبروك أمين
***.األخوة األكارم السادة  :ديبو -موردخاي-سامي -تونة
كيتي -لينا-ناديا لعائلة خفيف للنجاح والتوفيق مععائالتهم وعلى روح والدتهم أولكا بنت زكية عليها السالم
أمين***.السيدة شيال قطش -سويد وابنها السيد فكتور
للنجاح والتوفيق وعلى روح زوجها همانواح جاك سويد
بن بديعة عليه السالم أمين***.السيد جوزيف الكدع
وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدته راشيل بنت لطيفة عليها السالم
أمين**.األخوة األكارم السادة  :سولي وهليل بوابة للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم راحيل بنت
شفيقة عليها السالم أمين***.السيدة أرليت كندي -بوابة
وزوجها السيد جوي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتها راحيل بنت شفيقة عليها السالم أمين
***.عائلة دانا للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح يوسيف بن سمحا عليه السالم أمين ***.الشابة
روتي دافيد فارحي ووالديها واخوتها للنجاح والتوفيق
أمين***.السيدة استيال ليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح البير يديد بن جانيت
ويدعونكم إلى القريات في كنيس بيت يوسيف 2108
أوشن باركوي .تهليم الساعة  3:30ثم داروش ثم منحا
وعربيت الساعة  5:20وتزكوا لمصفوت أمين***.السيد

عوزي نعيم وزوجته السيدة سوزان وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح همانواح نوريئيل بن سارا
وهمانواح الياهو بن حنا فهامانواح ابراهيم حانا وحانا
بنت شاول 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 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 شلومو
كوهين وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدته كرجية يافا بنت سمحة عليها السالم
أمين ***.الحاخام البير سردار وزوجته السيدة نينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويطلبون من هشيم أن يشافي
الطفل رفائيل بن شوالميت رفوئا شيليماه آمين.
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
***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 32,800شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة $1250والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

