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المحسن الكريم صاحب القلب الطيب السيد جاك سعادة وزوجته السيدة شيال وأوالدهم ووالديهم للنجاح
والتوفيق ورفوئاه شليما لوالده السيد أبراهام وهشيم يباركهم بالروحانيوت والكشميوت أمين
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

ربكا وزوجها اسحق بعد الصالوات إلى هشيم من أجل
أن تحبل ،استجاب هشيم إلى صالتهم وحملت بتوأمين
،وبدأت تشعر إن نزاع يجري داخل بطنها بين التوأمين
.ماشكل هذا النزاع وماسببه ؟ هذا نزاع مصيري وأبدي
لكل األجيال ،حيث االنسان يأتي إلى هذه الدنيا ليجد أمامه
طريقين مختلفين كليا" في هذه الحياة وعلى االنسان ذاته
أن يختار أحدهما ،الطريق األول هو االلتحاق وراء
شهوات وملذات هذه الدنيا التي تجر وراءها الذنوب
واألخطاء ومخالفة الدين وعبادة هشيم .أما الطريق الثاني
االلتحاق في عبادة هشيم وقراءة التوراة وعمل الحسنات
فهذا الطريق هو الناجح وهو السليم وهو الذي يوصله إلى
شاطىء األمان والسالم .عيساف اختار الطريق األول
الفاشل وياعاقوب اختار الطريق الثاني الناجح ،وبالرغم
إن كليهما عاشا في بيت واحد وتربيّا على توجيهات دينية
صحيحة من قبل اسحق وربكا .لكن عندما كبرا وترعرعا
وخرجا إلى العالم ،كل واحد مشي في الطريق الذي
اختاره لنفسه .لذلك حدثتنا التوراة عن قصة صغيرة جرى
الحوار والمناقشة بينهما كشفت لنا الطريق الذي اختاره
كل منهما .وهذه القصة هي  :دخل عيساف إلى البيت
تعبان وسأله ياعاقوب  :ماذا جرى معك هذا اليوم ؟ أجابه
قتلت الملك نمرود واعتديت على فتاة مخطوبة وأنا اآلن
خائف من المالحقة من قبل أصحاب هذه العالقة .ثم سأل
عيساف إلى ياعاقوب  :ماذا تطبخ ؟ قال عدسا" الطعام
والدي ألن جدي أبراهام توفي .فقال عيساف  :الصديق
ابراهام توفي ؟ إذن ماذا نفعت له عبادة هشيم طوال حياته
ونشر االيمان بين صفوف الشعب واألعمال الخيرية التي
قام بها طوال حياته ،كلها راحت على الفاضي لذلك
طريق جدي ووالدي وأنت بالذات ،غير مفيدة لي ألن

الجميع سيموتون ولهم نفس المصير .لذلك سوف ال أحرم
نفسي من ملذات هذه الدنيا .وعندما رأى وسمع ياعاقوب كالم
عيساف هذا ،فقال في نفسه  :إن أخي حصل على اسم البيخور
أي الولد األول وهو الذي سيستلم في المستقبل خدمة بيت
هامقداش فقال ياعاقوب  :أنت غير مالئم لهذه الوظيفة المقدسة
لذلك هل ترضى أن تبيعني إيّاها ألن أنا أستحقها ؟ فقال له
عيساف  :أنا على استعداد أن أبيعها لك بشرط أن تملىء لي
صحنا" كبيرا" من هذا العدس الساخن وهو ألذ خدمة المقداش
.وهكذا باع عيساف ايمانه ودينه مقابل صحن ساخن من
العدس وخسر هذه الدنيا والدنيا اآلخرة ومن هنا نتعلم درسا"
في الحياة أن نلتحق بالدين وعبادة هشيم واالبتعاد عن ملذات
الدنيا قدر االمكان وبذلك تنال رضاء (ه) علينا في هذه الدنيا
والدنيا اآلخرة وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال عيساف  :عندما تقترب أيام األبلوت والحزن على والدي
حينئذ أقتل أخي ياعاقوب .هنا نسأل  :لماذ ذكر عيساف أيام
األبلوت والحزن ،طالما هدفه األول هو قتل أخيه ياعاقوب
ماعالقة أيام األبلوت ؟ إال معروف طالما االنسان يقرأ في
التوراة مالك الموت اليستطيع أن يقترب منه ويأخذ له روحه
ويموت ،كما رأينا في دافيد هاميليخ .لذلك قال عيساف  :إن
أخي ياعاقوب دائما" عمال يقرأ في التوراة وكيف سأقتله ال
ي أن أنتظر عندما يموت أبي وياعاقوب
أستطيع ،لذلك عل ّ
يكون جالس في األبلوت وال يستطيع قراءة التوراة ألن ممنوع
قراءة التوراة أيام الحزن حينئذ أستطيع أن أقتل أخي (.كفاليم
لي توشيا)
الطريق إلى الصحة والشفاء
على الوالدين أن ينتبهوا جدا" في اطعام أوالدهم األكل الصحي
والمفيد والخالي من السكريات والملونات والصباغات والمواد

الحافظة في المعلبات .يجب تعويدهم على تناول جميع
أنواع الفواكه التي حالوتهم الموجودة بهم هي هدية من
السماء لنا .مثل  :التفاح -األجاص-العنب -التين -البطيخ
ويمكن اطعامهم الفواكه المجففة بدون إضافة السكر لها
أثناء تجفيفها .مثل الزبيب والتمر والمشمش لذلك جميع
األطباء وجميع األهالي يوجهون طلبا" خاصا" من كل
مؤسسة مدرسة أو روضة أو معلم بعدم تقديم السكريات
لألطفال األبرياء .وال تدعون األذى تدخل أجسامهم عن
طريقكم وستحاسبون على ذلك .وكل من يستطيع أن يمنع
ويساعد على المنع،زخوته كبير عند (ه) .ويجب على األم
أن تحضر طعاما" صحيا" مسبقا" قبل عودة أوالدها من
المدرسة ،ألنهم جياع ،يجب توفير الفواكه والخضراوات
بأنواعها ،وبذلك تحافظ على صحة أوالدها في المستقبل
.عندما يعود ابنك من المدرسة ال تسأليه هذا السؤال :ماذا
تريد أن تأكل ؟ ألنه فورا" يقول شوكوال أو حلويات ،إال
اسأليه  :هل تريد بيضة أو حليب أو جبنة أو بنانا وغيرها
من األطعمة المفيدة .وعلى االنسان أن يقلل من األطعمة
حلوة المذاق ،يبحث عن لمفيد وليس عن اللذيذ .لذلك على
كل انسان صاحب عقل وذكي أن يتحكم في طعامه
وشرابه ليس الرضاء مذاق لسانه وفمه وحنجرته ،وانما
الرضاء ماذا سيجري داخل جهازه الهضمي من هذا
الطعام هل مضر أم مفيد ويتقيد بالنصائح الطبية المنتشرة
هنا وهناك وبالتالي يحصل على صحة جيدة وحياة هنيئة
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام الخراب المقداش
أي  180ميالدي
عندما كان ربي عاقيبا في السجن دخل لعنده تلميذه ربي
شمعون بن يوحاي وطلب منه أن يعلمه توراة في السجن
،فقال له  :ياتلميذي شمعون إن الرومان منعونا أن نتعلم
توراة لذلك ال أستطيع أن أعلمك ألنه ستعرض نفسك
للخطر والموت .فورا" طلع صوت من السماء وقال
انتبهوا في احترام ربي عاقيبا والتضايقوه .وبعد ذلك عاد
القائد العسكري طورنوسروف من الحرب مع ملك
العرب ،عاد إلى يروشاليم وبدأ يقتل باليهود .وسمع إن
الحاخاميم يأتون إلى السجن ويتعلمون منه التوراة منعهم
من دخول السجن .وبقي ربي عاقيبا في السجن 12
شهرا" باالنفرادي .وفي يوم الكيبوريم ،جلبوه أمام الحاكم
الروماني وقرر أن يمشطوا لحمه بأمشاط من الحديد حتى
يتقطع ويمون بصورة فظيعة ومؤلمة .وعندما بدؤوا
بتنفيذ هذا الحكم الظالم بأسنان من الحديد ،بدأ ربي عاقيبا
يصرخ من شدة األلم ويقول  :إنك ياخالق الدنيا أنت

صادق وصح في كالمك وتصرفاتك ،أمام أعين الجميع .ثم
س أل تالميذه  :هل أتى وقت قريات شيماع ؟ قالوا له :
ياحاخامنا حتى في هذه الحالة تسأل عن وقت قريات شيماع ؟
قال لهم  :طول حياتي عمال أنتظر هذه الساعة حتى أسلم
روحي فداء" في سبيل هشيم .واآلن أتتني هذه الفرصة وال
أسأل عن قريات شيماع ؟ ثم قرأ قريات شيماع وأطال كلمة
إيحاد أي هشيم واحد وفورا" توفي في هذه الكلمة توحيد هشيم
.فورا" طلع صوت من السماء وقال  :لقد دخل ربي عاقيبا
الجنة في هذه اللحظة وكان عمره  120عاما" وهو واحد من
أربعة حاخاميم وعظماء عاشوا  120عاما" وهم  :موشي
ربينو -هليل هازاقين -ربي يوحانان بن زاكاي وربي عاقيبا
هو الرابع وزخوتهم يحمينا أمين .
هاريشون لصيون ربي حاييم حزان 1869-1789
عندما بلغ ربي حاييم سن العشرين ،والده ربي رفائيل حزان
غادر تركيا إلى اسرائيل ،وبقي ربي حايم ابنه في تركيا وطبع
مصحف أبيه ربي رفائيل اسمه  :حقريه ليب حسب طلبه
.وهناك في تركيا بدأ يلمع اسم ربي حايم في التوراة واألخالق
.وطلبوا منه أن يكون حاخام باشي في تركيا .وطلبوا من
السلطان أن يعفي ربي حايم من الضرائب ،واستلم وظيفة
الحاخام األكبر وبقي في هذا المركز  15عام .وفي عام 1855
عندما بلغ عمره  66عاما" ،قرر ترك تركيا والذهاب للعيش
في اسرائيل .وأخذ معه حفيده ولد فهيم وذكي اسمه الياهو وفي
المستقبل أصبح ربي الياهو وتعيين حاخام باشي في
االسكندرية في مصر .وعندما وصل ربي حايم إلى يروشاليم
كان ربي حايم أبو العافية هو هاريشون لصيون .وعندما رأى
عظمة ربي حايم حزان في التوراة .قرر أن يعينه نائبا" له
،وخدم هذه الوظيفة ثالث سنوات فقط .وقرروا الحاخاميم
تعيين ربي حايم حزان وظيفة هاريشون لصيون .ومنذ ذلك
اليوم بدأ ينشر التوراة وفتح يشيبوت جديدة .وألّف عدة
مصاحف منها :توراة هازيباح – نيديب ليب -يشريه ليب
.وخدم هذه الوظيفة مدة  7سنوات وفي تاريخ  5شيباط عام
 1869توفي ودفنوه في هار هازيتيم وزخوته يحمينا أمين .
قصة
ذهب يشعياهو وزوجته إلى بيت عائلة عندهم ولد كان أخرس
اسمه موردخاي ،كان تعافى من مرضه وأصبح يتكلم مثل
بقية الناس ،وعندما قابلوا موردخاي أدخلهم إلى غرفته وحكى
لهم قصته من بدايتها كالتالي  :إن والدي تحمل عدة سنوات
العذاب بسببي ألني ال أتكلم ،ولكن في أحد األيام سمع والدي
إن هناك حاخام موشي ميسوريين ،عظيم ومقدس جدا" ويعمل
هشيم على يده الكثير من المعجزات .وكثير من الناس الذين

يعانون من مشاكل صحية ومالية وعائلية ساعدهم في
حلّها .فأخذني والدي لعنده ووصلنا إلى بيت الحاخام
حوالي عند مغيب الشمس ،فوجدنا بيته مليئا" بالزائرين
ينتظرون دورهم للدخول إلى الحاخام وأخذ منه البراخا
الالزمة لهم .وانتظرنا دورنا ليلة واحدة ويوم كامل
.وأخيرا" دخلنا غرفه الحاخام ربي موشي وعندما دخلنا
،أبي نزلت الدموع من عيونه ولم يستطع الكالم .وبعد
مرور دقائق معدودة بدأ يشرح للحاخام وضعي منذ
والدتي واآلن وصلت سن لبس تفلين وال أستطيع أن أتكلم
ولو كلمة واحدة .لما سمع الحاخام مشكلتي هز رأسه وبدأ
يفكر وعيونه مسكره ولم يقل لنا ولو كلمة واحدة  .وبقينا
على هذا الحال عدة دقائق والحاخام يتابع قراءته في
الكيمارا التي أمامه ،ومنهم والدي من ذلك إنه اليوجد حل
لمشكلتي وهذا القرار من السماء .وتركنا الغرفة وخرجنا
أنا ووالدي زعالنين ومقهورين .وعندما وقفنا بعض
الشيء في غرفة االنتظار تقدم شخص إلينا وسألنا ماهي
مشكلتكم ؟ وماذا كان جواب الحاخام لكم ؟ وأجابه والدي
 :إنه ال يوجد حال" عند الحاخام واآلن سنعود إلى بيتنا
،فقال لنا الرجل  :عدم االجابة من الحاخام ليس معناها
أن تفقدوا األمل ،وال ترجعوا إلى بيتكم ،وغدا" ادخلوا
لعنده مرة ثانية ربما يساعدكم مثلما ماعمل مع كثير من
الناس الذين زاروه .
توجيهات دينية" :تصليح (تقون) هنشاما"
إن النشاما الموجودة داخلنا هي جزء من الخالق تعالى.
وتتواجد في الدماغ،وهي مغطاة بعشرة أغطية أو ألبسة
اذا صح التعبير،وهم طبقة فوق طبقة .واللباس الخارجي
هو التفكير الجسدي والمادي،وااللتحاق بشهوات الدنيا
وملذاتها .لكن عندما االنسان يستعمل الدماغ والتفكير في
األمور الدينية والتوراة والقدوشا والطهاراة وفي عبادة
(ه) وفي عمل الخير،يكون بذلك يخلع جميع هذه األغطية
تبع النشاما غطاء وراء غطاء حتى يصل الى النشاما
بالذات .وعندما يصل الى هذه المرحلة،يكون قد حقق
مايسمى" :تقون هانشاما" أي اصالح الروح .وبالتالي
ينال رضاء (ه) عليه ويكون على اتصال دائم ومباشر مع
الخالق .لكن عندما يتجه نحو العافونوت وشهوات الدنيا
وملذاتها المحرمة والتعامل باألخالق السيئة كالكبرياء
والغيرة والحسد واالنتقام وحب الشر لآلخرين،حينئذ
النشاما تتدهور وتقريبا" تختفي وال تظهر،وبالتالي نقول
عليه :قد أفسد وحرق النشاما تبعه وشركها .ويجد نفسه
بعيدا" عن (ه) ومن اشرافه وعطفه عليه،ويعترضه
الكثير من المشاكل واألمراض والمتاعب

والصعاب،والخسائر في عمله واالهانات حتى درجة يكاد ال
يحتمل الحياة واالستمرار بها .ويبدأ اليأس ينهش جسمه وقوته
وصحته .ونقول عليه أنه يعيش في "كالوت هانشاما" أي
النشاما تبعه عمال تتعذب وتعذبه معها،ألنه جرها الى
مايتعارض مع كونها ومع مصدرها السماوي .لذلك قبل أن
يصعب الحل،عليه أن يؤمن ان (ه) موجود في كل مكان وفي
كل لحظة وفي كل كائن حي بالصخور بالمياه باألشجار
بالنباتات وبالحيوانات،الكل هو ملك الخالق،لذلك علينا أن
نعمل كل ماهو أفضل لنا ولروحنا ولمستقبلنا في هذه الدنيا
ودنيا اآلخرة و(ه) يحفظنا أمين.
دينيم
قطعة خبز وزنها 30غرام أي كازاّيت إذا قالها في الزيت ثم
أراد أن يأكلها يغسل يديه كالعادة لكن ال يبارك عال نيطيالت
يدايم ألن وزنها ليس 60غرام (أي رغيف كامل ) ويبارك
هموصي ووراءها برخات همازون ألن وزنها  30غرام لكن
إذا كان وزنها أقل من  30غرام يبارك عليها ميزونوت
ووراءها عال ه ّمحياه .ألن القلي يعتبر مثل الطبخ وطالما
صغير لم يعد اسمها خبز وانما مثل بقية المعجنات كالكاتو
 -2.كذلك الدين إذا قطعة خبز وزنها  30غرام غالها في
تشوه
الماء الموجود على النار (أي كيلي ريشون ) ولو
ّ
منظرها ألنها ذابت بعض الشيء يبارك هموصي ووراءها
برخات همازون ،لكن إذا كانت أقل من  30غرام يبارك
ميزونوت ووراءها عال همحياه  -3.لكن إذا غلى قطعة الخبز
في ماء ساخن ليس على النار أي كيلي شيني اختلف الدين في
هذه الحالة ،ويجب التصرف كالتالي  :في هذه الحالة أي الخبز
في ماء ساخن ليس على النار اليهمنا وزن  30غرام وانما
يهمنا هل بقيت صورة الخبز على القطعة يبارك هموصي
ألنها نعتبرها قطعة خبز عادية فقط رطبة بالماء .لكن إذا تشوه
شكلها ال يبارك هاموصي وانما ميزونوت ألن لم يعد اسمها
مشوها  -4.إذا قطعة خبز وزنها  30غرام قالها
خبز ألنها
ّ
في الزيت ،ولكن بعد القلي صغر حجمها أو انكسرت
وأصبحت قطعتين نظل نبارك عليها هموصي وليس برخات
همازون ألن أصبحت أقل من  30غرام -5.قطع خبز صغار
وخلطهم مع بيض ثم قالهم بالزيت ولو أثناء القلي التزقوا مع
بعضهم وأصبح لقطعة وزنها  30غرام ،مع ذلك نبارك عليهم
ميزونوت ثم عال همحيا .ألنهم من البداية كان ال يوجد قطعة
وزنها  30غرام لوحدها .

ساهم في هذه النشرة
السيد طالب حارة أبو جاك وزوجته السيدة بيكي وهشيم
يعطيها الصحة التامة وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون البنتهم السيدة جميلة والبنتها السيدة راحيل
وزوجها السيد موشي دويك بالمولود الجديد حزقيل بمزال
طوب وألف مبروك أمين ***.السيد ايلي ليفي وزوجته
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والصحة والتوفيق
ويباركون لولدهم السيد جو وزوجته السيدة ريزي بالحفيد
الجديد بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد اسحق
صداقا وزوجته السيدة بيرتا ووالديهم للنجاح والتوفيق
ووالدة سهلة ومريحة للسيدة بيرتا أمين ***.السيدة بيرتا
كوهين -زردو وأوالدها األكارم  :رافي -جوي -فيفيان-
جولي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح دانيال بن عيشة عليه السالم أمين ***.األخوة
األكارم السادة  :سارا -ليندا -يوسيف لعائلة حلبية للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح قاسم
نسيم حلبية بن استر ووالدتهم ماري بنت صلحة عليهم
السالم أمين***.الشاب نحماد فناعيم نسيم تيد ليفي
ووالديه للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد ادمون سردار
هاليفي وزوجته السيدة فيكي ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين  ***.السيد هانري مراد كندي هكوهين وزوجته
السيدة أولكا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين
***.السيد الري حيفيص وزوجته السيدة كارن وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق ويهنىء والدته بعيد ميالدها
ال 75وعقبال  120عام بمزال طوب ومبروك أمين
***.الشاب هاأبريخ جوي دافيد فارحي ووالديه وأخوته
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد جوجو شحيبر وزوجته
السيدة تيري وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته
مارسيل بنت شفيقة عليها السالم أمين ***.السيد البير
نقاش وزوجته السيدة بيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح صهرهم همانواح ياعاقوب بن ايفلين عليه
السالم أمين ***.السيد فكتور الوية وزوجته السيدة ليليان
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة بيرتا ملبساتي
نصيري وزوجها السيد الصيدلي األستاذ الياهووأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
البير نصيري بن صبرية عليه السالم أمين***.السيد
راعانان زاركو وزوجته وأوالدهم  :فيينا-استر -موشي
نسيم-يهودا للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواحنسيم يهودا زاركو ووالدته فنيناه زاركوا عليهم السالم
أمين ***.السيدة أولكا بنت بيال للنجاح والتوفيق لوالدتها
وبناتها وأزواجهم وأوالدهم للنجاح والصحة والتوفيق

أمين ***.محسنة كريمة تطلب من هشيم أن ابنتها يرزقها بانيم
زخاريم وصديقيم قريبا" أمين ***.السيد موريس عبادي
وزوجته السيدة ميرا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
المرحومة ناديا بنت فكتوريا عليها السالم أمين ***.السيد
فكتور كندي وأوالده األكارم  :هانري -فريدي -بيال للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم ناديا حايا بنت فكتوريا 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
***السيد ايزاك عنبه وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم ايفا عائشة بنت ليزا عليها السالم أمين ***هاعسقان
صبوري السيد زوكي جرادة وعائلته واخواته السيدات ليال -
باهية -ساراه-تونة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم جميلة بنت باهية عليها السالم أمين***.السيد ليون
فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح المرحومة راحيل ستون بنت باهية عليها السالم أمين .

مالحظة
تشكلت لجنة عمل خير من متطوعين رجال ونساء
بزعامة الحاخام جوزيف حمرة مهمتهم الجمع بين
الشباب والبنات الذين يرغبون في الزواج ومن يهمه
األمر االتصال على هذا الرقم
917-415-0169-718-336-8317
*********
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
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 65900شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
2550$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

