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المحسن الكريم صاحب القلب الطيب السيد جوي مراد اللحام وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
والصحة وهشيم يباركهم بالروحانيوت والكشميوت أمين
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

تبدأ البراشا بهذا الباسوق  :إذا امرأة أنجبت طفال"
ذكرا" .يوجد عادة غير جيدة في مجتمعنا عندما تلد
الزوجة ابنة أنثى ،يبدأ زوجها يغضب ويقلب وجهه
فيها ،وتبدأ المناوشات والحقد بين الزوجين ،ولكن إذا
أنجبت صبيا" ،يكرمها ويدلّلها ويقدرها أكثر بأكثر .هذا
التصرف خاطىء من أوله إلى آخره ،األزواج الذين
يتصرفون بهذا المنطق هم أغبياء وجهالء ،ويبتعدون
عن الحقيقة وعن الواقع كل البعد ويرتكبون خطأ
كبيرا" مع زوجاتهم ال يغتفر .ألن أبو البنت الجديدة
يعامل زوجته بأنها كأنها هي التي ذهبت إلى السوق
وجابت له البنت وبمحض ارادتها نكاية بزوجها.لذلك
جاءت هذه البراشا وتثبت لهذا الزوج بأنه هو أبو البنت
وليست زوجته ،ألن هشيم يقول  :الصبي يأتي من قوة
الزوجة وتفاعل جسمها أما البنت تأتي من قوة الزوج
وتفاعله ،لذلك بدأت البراشا كالمها قائلة :إذا امرأة
أنجبت طفال" سيكون ذكرا" أي صبي وافرازات
جسمها هي التي لعبت دور في تكوين الصبي .لكن
البنت تأتي من طرف الزوج وليس من طرف الزوجة
.ونالحظ في التوراة أكثر من عشرة مرات تنسب
التوراة الصبي لألم والبنت لألب وهذه هي األمثلة -1:
الزوج بيتوئيل أنجب البنت ربكا -2.دينا بنت ياعاقوب
-3.والبان له اثنتان من البنات وهن راحيل وليئاه-4.
والعكس صحيح تقول التوراة -1:ربكا أم الشباب
عيساف وياعاقوب -2.أم الصبيان فرحانة =إيم هابانيم
سيميحاه -3.وأنجبت هاكار صبي إلى أبرهام -4.ساراة
زوجة أبراهام أنجبت صبي اسمه اسحق -5.ليئا صبي
إلى ياعاقوب -6.وحملت راحيل وأنجبت يوسيف
وكثير من األمكنة تحدثت عن هذه النظرية الصبي

للزوجة والبنت للزوج .فلماذا الزوج يزعل عندما
تنجب زوجته بنت ،طالما تشهد التوراة إنه هو المسبب
،ولماذا يرمي االتهام على زوجته .لذلك المؤمن يشكر
هشيم على كل ما أعطاه هشيم صبي أم بنت وهذا شغل
هشيم وإرادته ،والوقائع تثبت إن البنت هي مصدر
السعادة والبسط لوالديها وتساعدهم في كبرهم كما في
حياتهم والبنت هي مفتاح فشة القلب ألمها طوال حياتها
.وكثير من الصبيان سببوا المتاعب لوالديهم في حياتهم
وفي آخر حياتهم لذلك علينا أن نشكر هشيم بما يعطينا
وينعم علينا و(ه) يحفظنا آمين .ويحكى إن الحاخام
هكاؤون ربي صيبي بيساح فرانك ،كان يصلي إلى
هشيم بأن يبعث له بنات عوضا" عن الذكور ،وسألوه
عن السبب فقال  :الصبي سأتعب عليه كثيرا" حتى
يطلع تلميد حاخام وربما يطلع وربما ال يطلع ويكون
تعبي ومجهودي راح على الفاضي لكن البنت تجلب لي
عريس تلميد حاخام جاهز وحاضر ولم أتعب عليه أبدا"
و(ه) يحفظنا أمين .
براشاة طاهور -ميصوراع
آخر البراشا ورد هذا الباسوق  :فهزارتيم إيت بني
اسرائيل مطومئاتم فيلو ياموتوا بيه طومئا تام أي نبّهوا
بني اسرائيل من الطومئاه وعدم الطهارة ألن الطومئاة
خطرة ومميتة .هنا نسأل  :أي طومئاه يقصدها هنا
الباسوق ؟ يقولوا الحاخاميم  :هو طاهاراة هامشباحاة
.ألن قال ربي شمعون بن يوحاي  :كل رجل ال ينتبه
وال يتقيد في الطهاراة الزوجية إنه يعرض أوالده
للخطر السمح (ه) .من هنا نتعلم كم علينا االنتباه
واالبتعاد عن الطومئاه والتقيد بقوانين طاهارات
هامشباحاه ،ومن يخالف يجلب الويالت وغضب هشيم

على الدنيا ،وكل األمراض واألوبئة والكوارث
الطبيعية والطوفانات تأتي للدنيا من سبب عافون الزنا
واألعمال الفاحشة التي تغضب هشيم .والعكس صحيح
من يلتزم بالطهارة ويتقيد بها يجلب الخير والسعادة
على عائلته وعلى الدنيا كاملة ،ألن الطهارة هي أساس
وجود الدنيا ووجود خيراتها و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على ماسيخيت آبوت
سألوا الحاخاميم  :لماذا زكي ونال ربي يوسيف قارو
أن يؤلف مصحف الدينيم المشهور شولحان عاروخ مع
العلم في أيامه كان كثير من الحاخاميم عظماء
ويعادلونه في تفوقهم في دراسة التوراة ؟ يجيب هاراب
حيدا إنه سمع من هاراب هاآري زخرونو لبراخا  :إن
في أيام ماران ربي يوسيف قارو قرروا في السماء
اصدار مصحف شولحان عاروخ يحوي جميع قوانين
التوراة حتى يتعلمها الشعب بسهولة ،واقترحوا
المآلخيم بعض أسماء حاخاميم في تلك الفترة أي ماقبل
 500عام من اآلن تقريبا" ،وكل مآلخ اقترح اسم
حاخام فالن وكلهم كانوا عظماء ،لكن في األخير وقع
االختيار والقرار من قبل هشيم على ماران ربي
يوسيف قارو وقال هشيم  :ألنه متواضع ومساير وال
يبهدل أو يستهين بأي شخص كبيرا" أم صغيرا"
ومحبوب عند الشعب لذلك نال هذه العظمة وكان الياهو
هانابي يأتي لعنده ويعلمه التوراة .
معلومات تاريخية مختصرة  60 :عاما" بعد خراب
المقداش أي عام  128ميالدي

قال قيصر روما إلى ربي يهوشواع  :أنا على استعداد
أن أعمل سيعودا وحفلة تكريما" إلى ألهكم هل يأتي
لحضورها ؟ أجابه أين هذا المكان الذي يستوعب
المعازيم بأعداد ضخمة حتى تدعو هشيم لحضورها ؟
أجابه أنا أمأل الموائد الضخمة والكثيرة على شاطىء
البحر من أوله إلى آخره وفعال" بدأ يحضّر الحفلة
واستغرق شهورا" طويلة في التحضير والترتيب  :وفي
أحد الليالي طافت مياه وأمواج البحر وجرفت معها كل
هذه التحضيرات عن بكرة أبيها .فقال القيصر إلى ربي
يهوشواع  :لماذا جرف البحر جميع التحضيرات ؟
أجابه  :إن مياه البحر هي خادمة هشيم وشعروا بالجوع
فالتهموا جميع هذه التحضيرات .فقال القيصر  :معنى
ذلك ال أستطيع أن أعمل سيعودا وحفلة إلى هشيم .حينئذ
تداخلت بنت القيصر وأرادت أن تتناقش مع ربي
يهوشواع ،وأجابها على كل أسئلتها .فقالت له  :لماذا

هشيم وضع فيك كل هذا الذكاء وكل هذا االبداع في
جسم بشع وغير جميل مثلك ؟ فقال لها  :لماذا يضع
والدك النبيذ في جرات من الفخار واليضعها في أوعية
مصنوعة من الذهب والفضة ؟ فذهبت إلى والدها
وطلبت منه أن يضع النبيذ في وعاء مصنوع من الذهب
جرة من الذهب ،وثاني
،فسمع كالمها ووضع النبيذ في ّ
يوم أصبح النبيذ خال" وحامض الطعم فذهبت إلى ربي
يهوشواع فقال لها  :كذلك التوراة وضعها بي ألني أنا
بشع وغير جميل .فقالت له  :أال يوجد حاخاميم أشكالهم
جميلة ؟ أجابها  :نعم ،لكن عندما يكونون بشعين
يتعلمون توراة أكثر بكثير ألن البشع ماعنده يصير
هاراع ،لكن المحسنين عندهم يصير هاراع .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يوجد فكرة خاطئة منتشرة بين المدخنين والتي تقول
السيكاراة المزودة بالفيلتر هي غير ضارة مثل
السيكاراة التي هي بدون فيلتر ،لكن أبحاث أمريكية
حديثة تقول  :إنه ال يوجد أي فرق بين مع فيلتر ومع
بدون فيلتر ،زو نيبياله فزو طريفا .وإن التدخين يسبب
األذى للجسم في ثالث أمور وهي -1 :خمسون في
المئة من سرطان البروستاتا هي السيكارا-2.آالم
الظهر أي الديسك وهي الطبقة الغضروفية الموجودة
بين عظام فقرات سلسلة الظهر هي مع تقدم السن
تتعرض لليباس والنشفان ،وتبدأ عند االنسان من بعد
سن الستين من عمره .لكن المدخنين تبدأ عندهم النشفان
قبل عشرين عاما" من الرجال العاديين أي عندما
يبلغون سن األربعين من عمرهم يبدؤون يعانون من
آالم في الظهر  -3.إن االنسان يعيش من دخول
األوكسجين إلى رئيته الذي يندمج مع الدم عن طريق
حويصالت صغيرة جدا" في نهاية القصبات الهوائية
الموجودة في الرئتين ،عندما يدخل الدخان العادي أو
دخان السجائر ويمليء هذه الحويصالت الدقيقة
،يصعب حينئذ لالوكسجين لدخول هذه الحويصالت
المليئة بالدخان والوصول للدم ليعطيه الحياة والصحة
.ومع مرور الزمن تضعف هذه الحويصالت من القيام
بمهامها الحيوية وبالتالي تسبب أذى كبيرا" للمدخن
.لذلك يجب االنتباه واالبتعاد عن التدخين نهائيا" .
هاريشون لصيون ربي ابراهام حاييم جانين - 1787
1848
ربي أبراهام كتب مصحف اسمه  :قيدوشاة يوم طوب ،وبعد
أن أنهى مراجعة هذا المصحف الجديد وقام بتصحيحه

،أرسل هذا المصحف للطباعة في سالونيكي مع شخص
مخلص وأمين .وعندما وصل هذا الشخص للمطبعة في
مدينة سالونيكي .سلم أوراق المصحف لصاحب المطبعة
وذهب ليعود ثانية ويستلمه مطبوعا" جاهزا" .لكن حدث
أمر رهيب وهو إن في تلك الليلة شب حريق في المخزن
المجاور للمطبعة ،واستدعوا سيارات االطفائية الطفاء هذه
الحرائق ،ولكن هذه الحرائق انتقلت إلى المطبعة والتهمت
ألسنة النار جميع محتويات المطبعة من أوراق ومجلدات
ومطبوعات .وبعد اطفاء النار دخل صاحب المصحف إلى
غرفة المطبوعات المحروقة ليفتش عن مصحفه ،ولكنه
تفاجأ عندما وجد مصحفه صاغ سليم ،مصحف ربي ابراهام
نجا من النار وبأعجوبة إلهية قدموه للطباعة .
توجيهات دينية (محبة الناس)
على االنسان أن يحب اآلخرين كيف يتم ذلك ؟ عليه
مساعدتهم في جسمه وفي ماله قدر استطاعته يجب أن
يساعد الفقير والغني على السواء ويتعب من أجل مساعدتهم
.يقدم الهدايا في أفراحهم و يشاركهم بها.يكون سموح بما له
معهم .عندما يتعامل مع الناس يتعامل باألمانة والصدق وال
يغشهم وال يسرقهم،وال يعاتب على كل صغيرة وكبيرة
يحاول بأن رفيقه يستفاد منه وليس هو أن يستفيد من رفيقه
،يتكلم مع الناس بالهدوء والراحة وبدون أي تعصب أو أي
كالم قاسي أو يجرح شعور رفيقه ويقابل كل انسان بوجه
ضحوك وبشوش ويحاول أن يخفف آالم ومصائب رفيقه
ويزوره أثناء محنته حتى يشعر ان الناس تقف بجانبه :إذا
كشف لك رفيقك سر وأمنك عليه ال تخون وتحكيه لآلخرين
،والتحكي على الناس بالعاطل حاول أن تشوف وتحكي
على محاسن رفيقك وليس على عيوبه إذا خجلوك ال تخجل
اآلخرين إذا بهدلوك ال تبهدل اآلخرين إذا شكيت في
تصرفهم هل نيتهم سيئة أم حسنة ؟عليك أن تقول ال إن نيتهم
معي حسنة أكيد .ال تتكبر عليهم تحمل تصرفاتهم الخشنة
وساوي حالك ليس معك حينئذ تسمى "صديق" وتنال رضاء
(ه) عليك آمين.
هاشوئاه المحرقة النازية
اإلبادة النازية لماليين اليهود من عام  1939حتى )1945
هذه الكارثة وهذه اإلبادة الجماعية لم يشهدها الشعب
اليهودي منذ نشأته من آالف السنين .راح ضحيتها ثلث
الشعب اليهودي في العالم ،وهذه اإلبادة كانت مروعة
ومفزعة وشنيعة في تنفيذها ،هذه اإلبادة لم يشهدها العالم
منذ خليقة الدنيا ،هذه اإلبادة رافقها التعذيب والتنكيل
واالغتصاب بشكل لم يسبق له مثيل.هي بدأت جذورها عام
 1933عام وفاة حافيص حايم عندما فاز حزب النازي
برئاسة أدولف هتلر يماح شيمو في البرلمان األلماني ألول
مرة بأغلبية ساحقة .ومن ذلك اليوم بدأ الحزب بعدائه

لالسمية بتشكيل لجان ومنظمات لحث وتشجيع الشعب
األلماني والشعوب األوروبية لالنقضاض على الشعب
اليهودي البريء من كل اتهام قانوني أو اجرامي يحق لهم
االنتقام منه ،أرادوا االنتقام فقط لتنفيذ أحالمهم المليئة بالحقد
ويطور ويقدم لكل بلد
والعداء للشعب المسالم والذي يخدم
ّ
ودولة تواجد وعاش بها .وكل مشكلة أو كارثة أو أوبئة
وأمراض أو كوارس طبيعية تحل في كل مدينة وفي كل
دولة يتهمون اليهود بأن لهم يد في عمل هذه المصائب
.وبدؤوا يطلبون من المحالت والمطاعم واألمكنة العامة
تعليق اعالنات كتبت هذه الجملة :اليهودي غير مرغوب في
دخول هذا المحل .ثم بدؤوا يطردون كل يهودي له وظيفة
رسمية في دوائر الدولة أو عضو في البرلمان األلماني
.وفي عام  1935أصدرت الحكومة قرارات سميت باسم
قوانين نير بارغ هدفها منع اليهود من االمتالك أو اقامة
معامل أو شركات ،وقطع العالقات االجتماعية بين اليهود
والمواطنين األلمان .بدأ اليهود يشعرون بحياة مريرة
ومهينة وكثرت المقاطعات التجارية وحياة اليهودي
معرضة لالبتزاز واالهانة وسرق أمواله وشتمه في كل
مكان عام ومكان خاص .وفي ليلة سوداء تاريخ  9نوفمبر
،1938هاجم الشعب األلماني بيوت اليهود ومحالتهم
وكنائسهم وحرقوها ونهبوها وأنزلوا الضرب وأحيانا" القتل
في كل يهودي واجهوه ،وفي تلك الليلة  30ألف يهودي
زجّوهم في السجون المظلمة بدون أي اتهام أو أي تحقيق
لكن مجرد إنه يهودي فقط.ومن ذلك اليوم بدأت العائالت
اليهودية بالهجرة إلى خارج ألمانيا تاركين وراءهم أمالكهم
ومحالتهم وأموالهم وخرجوا شحادين بدون أي مال معهم
.وحتى بداية الحرب العالمية الثانية كان قد غادر ألمانيا ربع
مليون يهودي وفي عام  1939عندما ضم األلمان إلى
بالدهم النمسا واحتلوا تشيكوسلوفاليا انتقل عداء النازية من
ألمانيا إلى هذه الدول الجديدة وبدأ اليهود هناك يعانون مثل
يهود األلمان ،وهذه الدول وقياداتها رحبت في تنفيذ كل
مضايقة لليهود وبالرغم من اندهاشهم عما سمعوه بكل
مايطبق على يهود ألمانيا وتفاجؤوا كثيرا"،مع ذلك لم ينتقدوا
ولم يحركوا ساكن ،بل تجاوبوا مع هذه االعتداءات ورحبوا
بها وانتقلت سريعا" إلى هنغاريا ورومانيا وإلى ليطا
(مقاطعة روسية)ووصلت أيضا" إلى فرنسا وايطاليا
.وعندما احتل األلمان بولونيا في بداية الحرب ،فرضوا
نفس القيود والمضايقات على  2مليون يهودي كانوا
يعيشون في بولونيا،وفرضوا على كل يهودي أن يضع شارة
وريبان يحمل صورة ماغين دافيد باللون األصفر .ومن ذلك
الوقت بدأ تجميع اليهود في حارات ومناطق خاصة بهم
وسموهم "كيتو".ومن هناك أجبروهم لتقديم الخدمات العامة
في كل مدينة مثل تنظيف الشوارع ونشغيلهم في معامل

األسلحة النتاج الذخيرة للجيش األلماني المحارب ،أما
الكيتائوت اليهود المحاصرة من كل جانب حل بها الجوع
والحرمان واألوبئة المميتة وبدون تقديم أي عالج أو أي
دواء وانتشر الموت بصورة جماعية فاق كل تصور .وتدفن
األموات داخل هذه الحارات وال يجوز اخراجها إلى خارج
هذه الحارات .وبدؤوا الجامعات والشركات الطبية يأخذون
اليهود الجراء التجارب على أجسامهم إما التجارب
الجراحية أو األدوية الجديدة ،وكانت تتم بصورة وحشية
وبدون أي تخدير ،يتدرب طبيب االنسان األلماني أثناء
دراسته في الجامعة على أفواه اليهود وأسنانهم وبدون أي
تخدير وكثير من اليهود خرجوا من هذه التجارب في
المخابر أمواتا" بدون أي رحمة أو شفقة وعندما ينتهوا من
تجاربهم يقتلوه ويرسلوه للمحرقة.
دينيم
-1اليجوز شعل األدوات والمصابيح الكهربائية يوم الشبات
أو استعمال البطاريات الكهربائية بكافة أنواعها واستعمالها
يعتبر تحليل شبات رسمي وفعلي ،لكن يوجد اشخاص
يستندون على عقولهم وال يعتبرون استعمال الكهرباء تحليل
شبات ويعتقدون إن شعل النار مثل الغاز أو عود الكبريت
هو المحرم فقط لكن الكهرباء ال يعتبرونه تحليل شبات هذا
خطأ فادح وجهل صارخ لذلك كل من يستعمل هذه األدوات
كالتلفون والتلفزيون والسيارة وغيرها يعتبر نفسه عمال
يحلل شبات وكأنه يشعل الغاز أو الكبريت وعقابه شديد
،لذلك على الجميع من هؤالء الجهالء أن يغيروا نظرياتهم
الفاشلة هذه ،ويتمسكوا بمبادىء الحاخاميم الذين يرشدونا
للطريق السليم والصحيح آمين -2.إذا يوجد ضوء كهربائي
في غرفة النوم مشعول ليلة الشبات ويريد االنسان أن ينام
بارتياح يجوز له تغطية المصباح بغطاء سميك حتى يخفف
قوة النور وينام هادئا" -3.يوجد جهاز يتم تحضيره قبل
الشبات الطفاء الكهرباء ليلة الشبات في ساعة معينة من
تلقاء نفسه عندما تذهب العائلة للنوم .كما يوجد زر أو مفتاح
فوقه معيّن في زمن محدد ليشعل من جديد .هل يجوز بعد
انطفاء النور لوحده أن نغيّر الزمن التالي المحضر للشعل
أن تلغيه حتى ال يشعل ثانية ؟ نعم يجوز بشرط واحد وهو
أن نصرح قبل الشبات بأننا نريد نزع هذا المفتاح عندما
ينطفىء ويكفي أن نصرح مرة واحدة لمدة عام كامل .ومن
يصرح كل شبات بذلك ليتبارك .وإذا أحد نسي ولم يصرح
ولم يشترط قبل الشبات يجوز أن يطلب من غير يهودي أن
ينزع الزر أو المفتاح بعد أن ينطفىء من تلقاء نفسه .
ساهم في هذه النشرة
السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي واوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة ويباركون للسنداق للحزان هاناعيم
زميرون اسرائيل السيد فكتور جرادة وزوجته السيدة دولي

بالحفيد الجديد فكتور بمزال طوب وألف مبروك أمين
***.الحزان هاناعيم وباعال هاقّوريه السيد البير شاشو
وزوجته السيدة كامو وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة
أمين***.السيد ايزاك عنبّه وأوالده للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم إيفا عائشة بنت ليزا عليها
السالم أمين ***.السيد شلومو كوهين وزوجته السيدة كيال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته كرجية يافا
بنت سمحا عليها السالم أمين***.األخوة األكارم السادة :
ديبو -مارك-سامي-تونه-كيتي-لينا-ناديا لعائلة خفيف للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم أولكا بنت زكية
عليها 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 .

*********
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 40400شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1450$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

