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المحسن الكريم صاحب القلب الطيب السيد ادمون ناحوم وزوجته السيدة لينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
بالروحانيوت والكشميوت ويهنئون ولدهم هباحور نحماد فناعيم هاأبريخ بار مصفا جاكوب بمزال طوب
وألف مبروك أمين .
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

ياعاقوب أبينو زاخاه وكسب في آخر حياته أن يودع عائلة
موحدة مؤلفة من  12أوالده .جمعهم حول فراشه مودعا"
لهم وقائال" لهم  :توحدوا واجتمعوا مع بعضكم وسأخبركم
بماذا سيحدث مع أجيالكم القادمة عبر التاريخ،وكشف لهم
بعض أسرار المستقبل لكن ليس كلها .ولنبدأ ماذا قال إلى
ابنه الرابع وهو يهودا  :يهودا أنت يحترموك اخوتك .هنا
نسأل  :لماذا قال كلمة أنت التي ماقالها ألحد آخر ؟ ألنه
بدأ في كالمه األوالده الثالث قبل أن يكلم يهودا وهم :
رؤبين -شمعون -ليفي-حيث وجه لهم كالم حاد وتوجيه
قوي على أخطائهم ،فورا" يهودا لما اقترب دوره خاف
من لهجة والده مع اخوته الثالث األكبر منه ،ورجع إلى
الوراء ،لكن ناداه قائال" :يهودا أنت ليس مثلهم اقترب
لعندي والتخاف .إن اسمك يهودا هذه الكلمة تمثل
شخصيتك وأخالقك ،ومعناها االعتراف وأنت اعترفت
في قضية تامار كنتك ولم تعاقبها .وأنت الوحيد واألول
في الدنيا الذي يعترف بخطئه .وتسمى الشعب اليهودي
بكلمة يهود التي هذه الكلمة مشتقة من اسمك يهودا لذلك
اخوتك جعلوك ملكا" وقائدا" لهم .وسيطلع من أوالدك
"كور " الشبل أي األسد الصغير وهو نحشون بن عمي
ناداب الذي ضحى في حياته قبل الجميع ورمى نفسه في
البحر عندما برعو الحق بني اسرائيل حتى وصلوا إلى
البحر وخاف الجميع أن ينزلوا البحر لكن جرأة نحشون
وتضحيته سببت بأن البحر انقسم وتحول إلى أرض يابسة
وعبرها بني اسرائيل أيام موشي ربينو .ونحشون فاز
وكان األول عن بقية األخوة األخوة في تقريب القرابين
في أول يوم من بناء المشكان .كذلك أنقذت أخيك يوسيف

من القتل وفضلت بيعه حتى يبقى على قيد الحياة ويتابع
ياعاقوب البراخا إلى يهودا ويقول  :سوف التزول الملوكية
من نسل يهودا ومحوقيق مبين راغالف .أي كاتب الملك الذي
كان يجلس عادة على مدرج العائد لكرسي العرش تبع الملك
.لذلك قال الباسوق  :سوف اليزول الكاتب من أن يجلس بين
رجلين الملك ".عادكي يابوشيلو" ستظل هذه الحالة حتى
ظهور الماشياح بن دافيد الذي سيكون من نسل شيبيط يهودا
.وان الماشياح سيكون رجل خلقان من رجل وامرأة وليس
مالك من السماء إال انسان عادي و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
عندما أراد يوسيف أن يترك مصر مؤقتا" حتى يدفن والده
ياعاقوب في اسرائيل ثم يعود إلى مركزه األول .طلب من
رجال القصر أن يحكوا له مع الملك .برعو ويجلبوا له إذن
بالسماح له بالخروج من مصر والعودة إليها .هنا نسأل :لماذا
يوسيف أضطر أن يطلب من رجال القصر أن يتوسلوا للملك
ليعطيه اإلذن ؟ عليه أي يوسيف بالذات .يذهب لمقابلة برعو
بالذات ويطلب منه السماح بالمغادرة ؟ إال الحقيقة يوسيف لم
يصبح ملكا" على مصر إال في زخوت والده ياعاقوب
،وعندما توفي ياعاقوب ،الملك برعو وضع يوسيف تحت
القيود والمراقبة ونزلت درجته لذلك اضطر أن يطلب من
المسؤلين أن يجلبوا له السماح بالخروج -2.قال الباسوق  :مي
أشير شيمينا لحمو مامعنى هذا الباسوق ولماذا قال مي أشير
يقول األسم مباشرة أشير شيميخا لحمو ؟ إال تعلمني التوراة
درسا" في الحياة كل انسان يشعر بأن هشيم عمال يعطيه
مصاري بالكثرة والبركة ،معنى هذا يرمز له هشيم كالتالي
 :عمال أعطيك مصاري ليس من أجلك ،وإال ساعد الفقراء

واليشيبوت وغيرها من المشاريع الخيرية والدينية
.وسبب قال مي أشير يرمز لنا كل المال والخيرات هي
جزء من زخوت أشير ،ألن العطاء تبع هذه الدنيا هي
الفائدة وأرباح الصيداقا لكن اإلجرة الحقيقية محفوظة لك
في عوالم هبا في دنيا اآلخرة .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام إلى خراب
المقداش  150ميالدي
في تاريخ  27سيفان بعد مرور  8أشهر على وفاة ربي
عاقيبا ،استدعى الحاكم الروماني إلى ربي حانينا بن
تيراديون ،ولفّه بالسيفر التوراة الذي كان يقرأ فيها
.وأحاطوه بأغصان من الشجر اليابس ووضعوا على
جسمه جزات من الصوف السميك وغطسوها بالماء
ووضعوها على جسم ربي حانينا ثم أشعلوا النار حول
جسمه وبلّلوا الصوف بالماء حتى اليحترق جسمه بسرعة
حتى يتعذب أكثر حتى يتوفى .وعندما شعلوا النار حوله
،الحظ الضابط الحرس المسؤول عنه ،إن النار تبتعد عن
جسم الحاخام والتلمسه أبدا" .فاستغرب وقال للحاخام
وهو في وسط النار  :أنت الذي قرروا حرقك بالنار وأنا
أشوف بأن النار تبتعد عن جسمك وال تحرقك .أجاب
الحاخام  :صليت إلى هشيم وسألته  :هل هذا القرار حرقي
بالنار قرار سماوي أو قرار من انسان ،وطلبت من
السماء أن التلمسني النار قبل أن أعرف االجابة .فأجابه
الضابط  :بامكانك أن تهرب وتنهزم من النار وأنا أعرف
بنفسي سيعاقبني الحاكم ويحرقني عوضك ألن تركتك
تهرب .أجابه الحاخام :إذا قرار من السماء أينما هربت
سيجدوني ويحرقوني لذلك ال يوجد معنى بأن أهرب
.وكل من يحرقني سوف يعاقبه هشيم .وقالت له ابنته :
بابا هل هذه اجرة التوراة التي تعلمتها طوال حياتك ؟
أجابها  :النار التي يشعلها االنسان في هذه الدنيا أخف
وأسهل بكثير من نار جهنم القوية والتي التطاق .وإني
أرى أحرف السفر توراة تطير إلى السماء وال تحترق
،وانما يحترق الجلد فقط .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
سكان يروشاليم عمال يتحضرون الستقبال عيد البيساح
،أما الفقراء اعتادوا إنه في كل عام يساعدهم ربي رفائيل
من األموال التي يجمعها طوال العام من األغنياء لكن في
ذلك العام كان صندوق الصيداقا تبع حاخام رفائيل فاضي
وماعنده أي ليرة لمساعدة الفقراء .لكن ربي رفائيل كان
يتوقع عودة بعض األشخاص الذين غادروا اسرائيل
ليجمعوا التبرعات من يهود أوروبا .لكن يالألسف لم

يصل أي شخص من هؤالء األشخاص .وبدأ الحاخام يكتب
مكاتيب يطلب المساعدة ،لكن هذه الطريقة كانت صعبة جدا"
والرسائل تذهب والتعود .وهكذا الحال واأليام تمر بدون
جدوى .وم ّر شبات هكادول ولم يتغير الوضع أبدا" ،واقتربت
ليلة بديقات الحاميص كال حاميرا .والوضع على حاله .وفي
هذا الوضع ذهب ربي رفائيل إلى المكفيه وانطبل وصلّى عدة
صالوات وعاد إلى اليشيبا قبل أن يدخل غرفته ،نادى إلى
الشموش وقال له :التسمح بالدخول ألي شخص إلى غرفتي
مهما كان هذا الشخص محترم .إذا أتى أي شخص يريد
مقابلتي ،أخبره عليه أن ينتظر حتى أخرج أنا من غرفتي
.وهكذا دخل الحاخام إلى غرفته الخاصة به وأغلق الباب
.والشموش عمال ينتظر في غرفة االنتظار حسب تعليمات
حاخامه .
الطريق للصحة والشفاء
الشاب يكفي أن يتناول وجبتين باليوم ،وعندما يتقدم في السن
عليه أن يكثر عدد الوجبات في اليوم ،وكل وجبة تكون قليلة
ال يتجاوز وزنها ( )250غرام-2.ال يأكل االنسان أي طعام
وجده أمامه واشتهى عليه ،إذا لم يشعر بالجوع أوال" ،ألن
ادخال طعام على طعام مضر جدا" للمعدة ،ألن الجوع هو
الدليل الوحيد بأن المعدة فاضية من الطعام وخاوية  -3.يجب
أن يمر ستة ساعات بين وجبة وأخرى ،حيث يتم أفراغ المعدة
من كل بقايا األطعمة التي لم تخرج من المعدة بعد ويجب قبل
أن يتناول وجبة الطعام أن يأكل بعض الفواكه سهلة الهضم
مثل :عنب أو تين –أو توت أو أجاص أو بطيخ أو خيار ،وال
يجوز أن يتناولهم في آخر الوجبة.وإذا اكلهم في آخر السيعودا
،حينئذ ستطوف األطعمة في المعدة ،ويتولد منها الغازات
واألحماض ،وتبقى بعض األطعمة بدون هضم وهكذا يحدث
التلبك في المعدة والمضايقة وال يشعر االنسان بارتياح في
معدته والسبب هو تناول الفواكه والخضراوات في نهاية
الوجبة .لذلك األفضل تناولهم قبل بدء الوجبة األساسية .
توجيهات دينية  :أيام الشوبابيم +ت+ت
في هذا العام أيام الشوبابيم تبدأ يوم االثنين ديسمبر  20وتنتهي
يوم الخميس فبراير  10ورمز هذا العام هو شوبابيم تيت – وهي
هذه
أسامي
كلمات
رؤوس
البراشيوت:شيموت_فايرا+بو+بشالح+يترو+مشباطيم+تيروما
+تصافيه ألن هذه السنة هي ميعوبيريت أي فيها آدارين .الفجر
 6:11 :وينتهي  . 5:00تبدأ أيام الصيام كل اثنين وخميس
للبراشيوت شيموت حتى براشاة مشباطيم وفي هذا العام السنة
"معوبيرت" أي يوجد بها آدارين لذلك نصوم براشتين زيادة
وهما تروما +تصافيه وأصبح الرمز لهذا العام" :شوبابيم تيت"
وهذه الصيامات لها ميزة خاصة في تصليح عافون "البيريت"

وتشمل( :الزنا -الندا -الطومئا التي تخرج من جسم االنسان)
وكل واحد لم يحافظ على البيريت وارتكب أخطاء في هذا
المجال عليه االنتباه والصيام كل اثنين وخميس اعتبارا" من
طلوع الفجر حتى بعد المغرب بـ  30دقيقة ألن في هذه
البراشيوت تعذب آباؤنا بني اسرائيل في مصر وكانت
النتيجة صرخوا الى (ه) وسمع صراخهم وصالتهم
وأخرجهم من الذل والعبودية لذلك هذه األيام لها ميزة
خاصة لكل جيل بأن الصيامات والصالوات وقراءة التوراة
والتهليم لها افادة في مسح العافونوت وخاصة في األسبوع
األول من الشهر القادم (شيباط) يصادف "تاعانيت دبور"
وهو الصيام عن الكالم وقراءة التهليم  3مرات متتالية بدون
حكي ومن يقرأهم يعتبر انه صام ( )65000خمسة وستون
ألف صيام .معنى ذلك الخالص من كل عافون وذنب عمله
في حياته .ومن ال يشارك في هذه الفرصة العظيمة وأكيد
أفضل من دفع الثمن في جهنم على العافونوت لمسحها.
والزوهار هقادوش حذر من ارتكاب عافونوت تبع
(طهارات المشباحا) "البيريت" وعقابها كالتالي -1 :يجلب
عواصف وطوافانات على العوالم -2 .يعتبر ويعادل 3
عافونوت كبار عابودا زارا -زنوت -قتل انسان -3 .يصعب
أن يصحح أخالقه ألن أعضاء جسمه ركب عليها الطومئا
وغير قابلة للتقرب من القدوشا -4 .يسمى في السماء (راع)
أي عاطل،والقدوشا تهرب منه -5 .يسبب لنفسه األذى
والمشاكل ال سمح (ه) في هذه الدنيا والدنيا اآلخرة (عوالم
هبا) -6 .قراءة التوراة التي يقرأها يتضايق منها بسبب هذا
العافون -7 .يسبب طول العذاب للشعب اليهودي ويؤخر
مجيء الماشياح -8 .صورة الشيخينا لم يعد يشبه انسان
وانما غير شيء -9 .يطلع عنده أوالد شريرين -10 .ال يفهم
قراءة التوراة،وعكس ذلك من يحافظ على نفسه وال يرتكب
هذه العافونوت يعتبر عند (ه) قادوش وصديق،وفي زخوته
يرسل (ه) الخير والبركة للعوالم،ويطلب طلب من (ه)
وينفذه له،ويكبر ويعظم في التوراة،وال أحد يستطيع أن
يؤذيه .وأهم شيء على االنسان أن ينتبه بأن ال ينظر الى
مناظر محرمة خاصة النساء الشبه عاريات ال في التلفزيون
وال في المجالت وعلى شاطئ البحر أثناء السباحة وال
شرائط الفيديو واألفالم .ودائما" ينقل أفكاره لألمور الدينية
وقراءة التوراة .وقبل أن ينظر الى المناظر المحرمة التي
ذكرناها سابقا" يحط أمامه أحد االختيارين إما يتفرج على
هذه المناظر إما أن يتواجد في جهنم المحرقة .ماذا يفضل
رؤية النساء أما نار جهنم التي ال تطاق؟ لذلك ركز عقلك
والتحق بالصح .وعليه أن يبتعد عن حكي الشون هاراع
قدر االمكان ويلتزم في هذه األمور الدينية التي تمسح له

هذه العافونوت القاسية وهي على الشكل التالي -1 :قراءة
التوراة -2 .قراءة التهليم -3 .االنتباه بغسل اليدين قبل األكل-4 .
اعطاء طعام للفقراء -5 .يأكل من بقايا هاموصي -6 .االنتباه
ببرخات همازون وقراءتها كلمة بكلمة -7 .الرد على األمين
والقديش والبراخوت -8 .عدم الحكي في الكنيس وخاصة في
الحازارا والقديش وقراءة سيفر توراة -9 .االنتباه في قراءة
شيماع -10 .يحاول أن يكون سنداق في الميال -11 .يطلع للسفر
توراة ويقرأ العاليا مع الحزان -12 .قراءة "بيريخ شيميه" أثناء
فتح الهيخال -13 .يدفع صداقا يوميا" -14 .يكثر من المصروف
في العيد والشبات -15 .احترام الحاخاميم -16 .يقرأ مشنايوت.
 -17ليتعب وليعرق في عمل المصفا -18 .يعمل "مايم
أحارونيم" قبل برخات همازون -19 .يكون من العشرة األوائل
الذي يدخلون الكنيس -20 .يلبس تفلين جديد ومهودار-21 .
ينظر في السفر توراة أثناء عرضها وفتحها للقاهال -22 .يساوي
شالوم بين طرفين متنازعين أو زوج وزوجة -23 .يفرح حاتان
وكاال ويرقص أمام العروسين -24 .يعلم أوالده االلتزام بالدين.
 -25يراجع الناس للرجوع بتشوبا -26 .يساوي قلبه مثل فمه.
 -27يحكي كالم جيد على اآلخرين -28 .يقرأ قريات شيماع
عال هامطا (قبل النوم) -30 .يأكل سعودا شيليشيت يوم الشبات.
 -31يأكل سعودا ربيعيت ليلة األحد -32 .يذكر روش حوديش
أي يقرأ "يهي راصون" تبع روش حوديش في كل شهر .كل
هذه األمور من ينتبه بها يخلص من عافونوت كبار و(ه) يحفظنا
أمين.
قصة
صباح يوم االثنين  29سبتمبر  1941اجتمع آالف اليهود رجاال"
ونساء" وأطفاال" في الساحة العامة في مدينة كييف الروسية
.وهذه الساحة أغلقت من جميع فتحاتها واتجاهاتها بسلك الشائك
من الحديد تحت مراقبة شديدة من الجنود واأللمان والروس على
السواء الذين أبدوا تعاونا" جيدا" مع الجنود األلمان .وبعد أن
امتألت الساحة ،أخذ األلمان جمعية من الرجال والنساء التتجاوز
عشرة أشخاص ،وطلبوا منهم السير إلى األمام تجاه مقبرة اليهود
المجاورة للساحة ،وبدأ الجميع يسمع طلقات الرصاص وصراخ
المصابين ،واآلن فهم الجميع لماذا جمعوهم في هذه الساحة ،فقط
لقتلهم وسرق أموالهم .وإذا أحد فكر أن يهرب ،لكن الطريق
مس ّور ومحاط من كل جهة .وإذا رجل كان ماعنده هوية تثبت
إنه يهودي ويطلب أن يعود إلى بيته ليجلب هويته ،كان الحرس
يقول له  :هل أنت يهودي إذا قال  :نعم ،حينئذ الحارس يكتفي
بهذا االعتراف ويقول  :أنا أ ّمنتك بانك يهودي وال حاجة الثبات
هويتك كالمك عندي مقدس ثم يدفعه إلى داخل التجمع اليهودي
في الساحة .الوضع كان مهيب والجميع يرتجف من الخوف
وكثير من المسنين أغمى عليهم ووقعوا على األرض وممنوع

تحريك أي شخص .الجميع ينتظرون الموت .ثم بدؤوا
يرسلون كل  20شخص سوية ليمروا بين صفين من الجنود
المسلحين وأثناء المرور في ممر ضيق يبدؤون بضربهم
بالهراويل والكرات الحديدية على رؤوسهم .وعندما يصلون
إلى باب المقبرة ،وجدوا حفرة عريضة وعميقة حفروها
اليهود خالل ساعات معدودة ،ثم يطلبون من الذين دخلوا
المقبرة أن يخلعوا ثيابهم ويبقوا عراة ثم يطلقون عليهم
الرصاص ليقعوا في الحفرة الجديدة تبع المقبرة لتكون مقبرة
جماعية
دينيم
إذا شخص واقف في العاميدا والمنيان بدؤوا الحازاراه
،ووصل الحزان إلى نقديشاخ ،على هذا الشخص أن يتوقف
عن متابعة صالته ويسمع نقديشاخ من أولها إلى آخرها
،وإذا كان عنده في العاميدا قبل أتاه قادوش ،عليه أن يقرأ
نقديشاخ مع القاهال-2.الدين السابق الذي قلنا عليه أن
يتوقف ويسمع ناقديشاخ هذا فقط إذا الحزان هو حزان
رسمي ويعرف إنه يطالع الزام القاهال المصلين وصوته
مسموع حتى مكان وجود الواقف في العاميدا .لكن إذا حزان
مؤقت وال يعرف إنه الدّين الزم يطالع الزام القاهال أو
القاهال عمال يقرؤون نقديشاخ بصوت عالي وهو ماعمال
يسمع صوت الحزان بالذات ،حينئذ يتابع صالته ولو
سيخسر نقديشاخ -3.عندما يلبس األب ابنه التفلين يجب أن
يقول  :باروخ شي فيطاراني مي عونشو شل زيه أي أشكر
(ه) الذي خلصني من عافون إذا عمله ابني ألن لحتى اآلن
أنا المسؤول عنه ،لكن اآلن بعد لبس تفلين هو مسؤول عن
نفسه .ويجب أن يقولها في ذات اليوم أو بعد ثالثة أيام معلش
،وإذا نسي يقدر يقولها ضمن  30يوم من لبس التفلين -4.
الفتاة عندما تصل سن  12عام والدها يقول  :باروخ شي
بيطاراني في عونشاه شل زو…-5.إذا ال يوجد أب للبار
مصفا حينئذ جده يقول البراخا -7.يجب على كل انسان يريد
أن يبارك ،اليجوز له أن يبارك قبل أن تكون يديه نظيفة
،لذلك إذا كانت يده مملوءة بالزيت أو دهن الطبخ وماشبه
ذلك ال يجوز أن يبارك ،بل عليه أن ينظف يديه أو يمسحهم
بالمحرقة ويبارك وتكون يديه نظيفة .
ساهم في هذه النشرة
السيد الفونس قباني وزوجته السيدة كولدا للنجاح والتوفيق
ويهنئون السيد البير جمال هكوهين وزوجته السيدة دينا
بالحفيدة الجديدة كولدا بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.السيد جوزيف يشاي وزوجته السيدة سوزيت
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون ابنهم السيد حوطير
يشاي بالحفيد الجديد يوسيف وللحاخام رحمين حابير والسيد
دافيد يشاي وزوجته السيدة رينا بالحفيدة الجديدة "رينا"

وإلى السيد جوي دافيد بوابة وزوجته السيدة راحيل بالمولود
الجديد بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد دافيد نيساني
وزوجته السيدة زيفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة آمين
***.السيدة سلمى فالح وأوالدها للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
أمين***.عائلة حاصباني األخوة األكارم مع عائالتهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت سارا عليها السالم
أمين***.السيد عبود ناحوم وزوجته السيدة صباح وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ومزال طوب بالحفيد الجديد وألف مبروك أمين
***.السيد أليكس بالس وزوجته السيدة استيال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة ورفوئاه شيليماه أمين **.السيدة بيرتا ملبساتي
واخوتها السادة  :عوبديا -اسحق -موريس -ايلي-ناتان -سيلي -
ليزيت -ليليان للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلىروح والدهم
همانواح ابراهام البير بن صبرية عليه 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 .

*********
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 70900شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
2000$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

