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المحسن الكريم صاحب القلب الطيب هاعسقان صبوري السيد جوي اللحام هكوهين وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم ووالديهم للنجاح
والتوفيق وهشيم يباركهم بالروحانيوت والكشميوت وعلى روح جده همانواح يوسيف اللحام بن فرحة عليهم السالم أمين.
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

في هذه البراشا هشيم يرسل موشي الخراج بني
اسرائيل من مصر .وعند عودته إلى مصر وفي
الطريق ،فجأة يظهر عليه ناحاش أفعى وتلف نفسها
على موشي لتقتله .هنا نسأل  :مالسبب لهذا العقاب ؟
ألن موشي لم يعمل طهور إلى ولده لذلك أتت األفعى
لتعاقبه .هنا نسأل  :لماذا موشي بالذات لم يعمل
الطهور إلى ابنه قبل أن يعود إلى مصر ؟ ألن في
الحقيقة ألن موشي عندما طلب الزواج من زوجته
صبورا ،اشترط عليه عمه والد زوجته بأن الولد الذي
يخلق أوال" اليجوز له أن يعمل له طهور مثل جده
يترو الذين كانوا أهل بلده غير مطهرين ،أما الولد
الثاني سمح له عمه بأن يعمل له طهور ألن الولد
الثاني هو من طرف موشي أي ولد يهودي .وعندما
خرج موشي وزوجته وولديه من مدينة مديان عائدا"
إلى مصر ،وفي هذه الحالة تخلص من خوفه من عمه
الذي منعه من عمل الميال للولد األول وهو كيرشون
.لذلك يجب عليه أن يعمل له الطهور .ولو كان عندنا
الدين أثناء السفر غير ملزم االنسان أن يعمل ميال
لولده بسبب مخاطر الطريق ،لكن عندما يصل إلى
مكان فيه ناس ومسكن يجب عليه عمل الطهور .وهنا
موشي أثناء عودته دخل فندقا" وبقي فيه عدة أيام
لالستراحة ،لذلك كان عليه أن يعمل ميال إلى ولده
وباعتباره لم يعملها لذلك أتت األفعى لتعاقبه .لذلك
أسرعت زوجته وعملت الطهور إلى ابنها ،فورا"
األفعى تركت المكان ولم تؤذي أحد ال إلى موشي وال

إلى لولد .هنا نسأل لماذا زوجة موشي عملت الطهور
ومعروف عندنا الدّين اليجوز للمرأة أن تعمل الطهور
للولد ؟ ألن زوجة موشي عندما رأت األفعى آتية ،اعتقدت
إن األفعى أتت لتعاقب موشي ألنه تزوجها وهي امرأة
غير يهودية .لذلك قالت  :حاتان داميم اتاه لي أي العقاب
ألن موشي تزوجني وأنا غير يهودية .ثم قالت عندنا
عافون آخر وهو لم نعمل طهور لولدنا .لذلك أسرعت
وعملت له الطهور .وفورا" رأت األفعى انسحبت من
المكان ،وعرفت إن العقاب ألجل الطهور وليس من أجل
الزواج منها .والدليل على ذلك عندما قالت ثاني مرة :
حاتان داميم المولوت " أي العقاب من أجل الطهور .لذلك
مرة ذكرت فقط كلمة حاتان أي تقصد زوجها لكن
أول ّ
بعد ذلك عرفت من سبب الطهور فقالت  :المولوت هنا
نسأل  :لماذا قالت  :المولت صيغة الجمع وليس صيغة
المفرد ؟ ألن موشي عندما خاف من األفعى ،لم يستطيع
أن يعمل المياله إلى ابنه ،لذلك أسرعت والدة الولد
وعملت له الطهور فقط قطعت العورال فقط ،لكن الميال
لم تنتهي بعد يجب أن تعمل بيريعا أي كشف التمرة
.وباعتبارها هي امرأة أتى موشي وعمل تتمة الطهور أي
شخصان اثنان قاما بالميال لذلك قال الباسوق  :المولوت
صيغة الجمع أي هي وزوجها سوية قاموا بعملية الطهور
و(ه) يحفظنا أمين.

تعليقات على البراشا
إن موشي عندما وضعته أمه في الصندوق وأنزلته
إلى البحر ،أتت باتيا ابنة الملك برعو وأنقذته من
الماء وربته في قصر والدها الملك برعو،وأعلنت
تمردها ضد قرارات والدها وأنقذت موشي
.والمعروف إن موشي له عدة أسامي عددهم  7وهم
 :يارد-حابير-أبي كادور أبي سوخو -يقوتيئيل-أبي
زانواح-موشي .لكن هشيم لغى كل هذه األسامي
وسماه فقط موشي اكراما" إلى بنت برعو التي هي
س ّمته موشي ،وألن عملت زخوت كبير وأنقذته وربّته
في قصر والدها .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :سنة بعد خراب
المقداش  150ميالدي
عندما حرق الرومان إلى ربي حانينا بن تيراديون
بالنار والسفر توراة على صدره .وكانوا تالميذه حوله
فقالوا له  :ياحاخامنا ماذا تشاهد اآلن ؟ أجابهم  :أرى
أحرف السيفر توراة تطير إلى السماء والجلد لوحده
يحترق بدون أي كتابة عليه.ثم قالوا له :افتح فمك
واترك النار تدخل جسمك حتى ال تتعذب !.....
أجابهم  :أفضل إن هشيم هو يأخذ له روحه متى يريد
هشيم ،أما هو سوف ال يقوم بأي عمل يقرب موته
.ثم اقترب منه الحارس المسؤول عن حرقه وقال له
 :إذا نزعت لك قطع الصوف المبللة بالماء والموجودة
على صدرك ،حتى ال أتركك تتعذب كثيرا" لكن
بشرط واحد وهو  :أن تدخلني إلى الجنة معك .قال
له  :نعم !....فقال له  :احلف لي بذلك .ثم حلف له
بذلك .ثم مد يده الحارس إلى النار واقتلع الصوف
الندي من على صدر الحاخام ،وفورا" توفي الحاخام
.ثم رمى الحارس بنفسه على النار واحترق مع
الحاخام فورا" طلع صوت من السماء يقول  :ربي
حانينا والحارس دخلوا اآلن وفورا" إلى الجنة .علق
ربينو هاقادوش على هذه الحادثة قائال"  :يوجد انسان
في هذه الدنيا يدرس الدين طوال حياته وسنين طويلة
وال يعرف هل سيدخل الجنة أم ال ؟ لكن هنا الحارس
بعمل جريء واحد وبلحظة واحدة دخل الجنة .وابنة
ربي حانينا كان اسمها بيروريا وزوجها هو ربي مئير
باعال هانيس .وكانت تزعل بأن اختها موجودة في
بيوت الدعارة في روما .وذهب ربي مئير إلى روما

ومعروف إن ربي مئير هو صاحب العجائب ،ذهب هناك
وقام بعمل عجيب وأخرج أخت زوجته من بيت الدعارة
،واعترفت له بأنها بقيت طاهرة ولم تترك أي رجل أن
يلمسها .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
عندما رأى ربي رفائيل إنه اليملك مصاري لمساعدة
الفقراء في قدوم العيد .دخل غرفته وبدأ بالصالة إلى هشيم
ليساعده بذلك ،وطلب من الشماش بأن اليسمح ألي
شخص أن يدخل غرفته ويقاطعه الصالة .وبعد ربع ساعة
،أتى رجل وطلب من الشماش أن يفتح له باب الغرفة
ليدخل ويقابل الحاخام .لكن الشماش رفض ذلك حسب
توصية الحاخام له .وكان هذا الرجل يبدو على وجهه إنه
رجل غني .فطلب أيضا" من الشماش أن يدخله لعند
الحاخام .لكنه رفض .ثم قال الرجل  :أنا ال أستطيع
االنتظار ،ألن السفينة التي ستبحر إلى لندن سترحل خالل
نصف ساعة وأنا سأكون هناك ألسافر بها .وإذا لم أدخل
اآلن لعند الحاخام سأخسر رحلة السفينة ،اسمح لي
أرجوك فقط ومقابلتي مع الحاخام التستمر أكثر من ثالث
دقائق فقط .لكن الشماش رفض .
الطريق الى الشفاء والصحة" :الورد الجوري األحمر
والزهور"
ان الورود لها عدة أنواع،تصل أنواعها الى أكثر من
عشرين نوعا"،وكلهم يحملون الشكل الجميل،ويسحرون
قلب االنسان في منظرهم الطبيعي،ومنهم من تفوح
الروائح العطرة منهم وحتى لمسافة بعيدة .ومنهم
يخرجون ماء الورد وماء الزهر .والمسك وزيوت الورد
العطرة وهي مفيدة جدا" للصحة .ومنهم يشرب االنسان
"الغلوة" المفيدة واللذيذة والمصنوعة من غليان هذه
الورود والزهور في الماء الساخن وبعد يباسها .وتحوي
كثير من الفيتامينات وتقوي األعصاب،شربها مدر
للبول،تمنع األمراض السارية .وتمنع سقوط الشعر.
الشرب منها يوميا" بعد غلي أوراقها بكمية 3-4
مالعق،وتفيد ضد التهابات الرئة وأوجاع الرحم.
باالضافة الى ذلك نستعمل الورود في تزيين البيوت
والكنيس في الشبات واألعياد وفي المناسبات الدينية مثل
الميال -األعراس وغيرها من الحفالت بسبب منظرهم
الرائع.

توجيهات دينية" :محبة هشيم"
محبة هشيم هي أعظم وأقدس محبة موجودة في
العوالم .ألن منها تتشعب كل الزخويوت ووصايا
التوراة .من يعبد هشيم عن طريق المحبة أعظم بكثير
عن من يعبده خوفا" من عقابه .وهي مصفا دائمية
ويستطيع االنسان أن ينفذها في كل وقت وفي كل
دقيقة وفي كل لحظة .وكيف يتم ذلك؟ أي طريق أي
يتذكرها .وهي ال يلزمها القيام بأي عمل،إال مجرد
التفكير بها فقط .ومعروف أن مخ االنسان مشغول
دائما" وال يتوقف ولو للحظة واحدة .وأفضل له أن
يشغل تفكيره بمحبة هشيم عوضا" عن أن يشغله
بأفكار فاضية وال قيمة لها أبدا" .ان محبة هشيم هي
منبع الحياة والسعادة والهناءة وراحة البال وزخوتها
كبير وأجرها عظيم عند (ه) .والمنطق والعقل السليم
يفرض علينا محبة هشيم،ألن في الحياة االجتماعية
عندما يحصل انسان على افادة من رفيقه ولو صغيرة
تراه يحاول أن يشكره ويساوي له قيمة واحترام في
كل فرصة وكل مناسبة .واذا كبرت هذه االفادة التي
يحصل عليها من رفيقه حتى درجة يؤمن له
مصروف عائلته الشهري،أو أنقذه من أي حادث أو
من أي غرق،أو من أي مرض ،أو من أي وجع
وألم،أو أنقذه من نقص في أحد أعضاء جسمه،أو أنقذه
من الموت المحتم،في كل هذه الحاالت تكبر المحبة
أكثر وأكثر .وخاصة كم من الواجب علينا محبة هشيم
أن تكون كبيرة وقوية،ألنه كل الخيرات والمنافع التي
يحصل عليها في هذه الحياة هي من عنده تعالى .حتى
اذا انسان ساعدنا،يكون (ه) هو الذي حط في قلبه أن
يساعدنا .وخاصة أن هشيم يخفف آالمنا ويشفي
مرضنا،وينقذنا من مشاكل الدنيا ومخاطرها مثل
السفر ومخاطره،حوادث الطرق،من الغرق في
الماء،ومن كوارث الطبيعة،وهو الذي يعطينا
الحياة،هو الذي يعطينا التنفس،وأمن لنا جميع
متطلبات الحياة والمأكوالت والمال وكلها من أحسن
مايكون،وكذلك نحن نعمل العافونوت أمامه ومع ذلك
ال يعاقبنا،وينتظرنا حتى نعمل تشوبا .وكم من
العجائب يعمل معنا،لذلك علينا اظهار المحبة اتجاهه
ونحولها الى عمل عن طريق دراسة التوراة وعمل

الخير ودفع الصداقا وتنفيذ المصفوت و(ه) يرحمنا أمين.
قصة
بعد أن تجمع يهود مدينة كييف في روسيا في الساحة
العامة حسب طلب األلمان .بدؤوا بعد ذلك بارسال كل
عشرة أشخاص إلى المقبرة تبع اليهود المجاورة وبدؤوا
يقتلوهم بالرصاص ثم يقعوا داخل حفرة كبيرة حضروها
األلمان لذلك الهدف .واستمر القتل في  29و 30سبتمبر
 1941وبلغ عدد القتلى من الرجال والنساء واألطفال
 33771شخص .وكانت هذه أكبر إبادة جماعية
ألشخاص مدنيين أبرياء وعزل من أي سالح أو مقاومة
في التاريخ .وعندما ح ّل الليل في ذلك اليوم ولم ينهوا قتل
الجميع ،طلبوا منهم العودة إلى بيوتهم والعودة إلى الساحة
العامة في اليوم التالي .وفي اليوم التالي تابع األلمان قتلهم
لليهود حتى قضوا على الجميع .وفي شهر جوالي 1943
وقبل أن تنتهي الحرب العالمية الثانية ،وأعطى األلمان
األوامر لخفي هذه المذبحة الشنيعة من المنطقة .لذلك
رشوا المازوت على الجثث وحرقوها جميعا" حتى ال
يبقى لهم أي أثر للتاريخ .وبعد انتهاء الحرب وهزيمة
ألمانيا ، 1945خفى الروس أي معالم أو أي أثر لهذه
المجزرة المروعة .وأملؤوا المقبرة بالتراب واألحجار
،وبدؤوا يبنون عمارات سكن فوق هذه المقبرة الجماعية
.وعملوا بعض الذكرى البسيطة بلوحات صغيرة تقول :
إن هنا قتل األلمان يهود كييف .لكن في عام 1991
سمحوا لليهود باقامة تمثال كبير الحياء ذكرى هذه
المجزرة .وهشيم سينتقم بدمائهم البريئة وتدخل أرواحهم
فسيح الجنة أمين.
دينيم
حليب كان مغلي على النار قبل الشبات أو طعام يوجد فيه
مرقة وسخنوها قبل الشبات ،لكن في الشبات بردت
وذهبت الحرارة منها ،يجوز يوم الشبات أن نسكب عليها
ماء ساخن من الس ّخان الكهريائي المشعول طوال الشبات
،حتى يدفأ الحليب أو المرق بعض الشيء -2.اليجوز في
الحالة السابقة أن نسكب الماء الساخن على الحليب أو
المرقة مباشرة ،إال يجب أن نملىء الوعاء الفاضي بالماء
الساخن أوال" ثم نسكب عليه الحليب أو المرق البارد
وليس بالعكس -3.عندما نملىء الكأس الفاضي بالماء
الساخن من السخان ،يجب أن ننتبه بأن هذا الكأس هو

جاف وناشف من أي قطرة ماء .ثم نسكب فيه الماء
الساخن -4.عندما نرفع الطعام من على البالتا يوم
الشبات وهو ساخن كثيرا" ،ال يجوز سكب عليه ماء
من الحنفية حتى يبرد الطعام بعض الشيء  -5.كما
ال يجوز اضافة ماء أو مرق ساخن من على النار
على طعام بارد أو دافىء ،ألنه ينطبخ من جديد عن
طريق اضافة الماء الساخن عليه
ساهم في هذه النشرة
السيد ايلي شالوح هكوهين وزوجته السيدة استر
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح حاخام باشي
دمشق هاميقوبال هاإيالهي هاراب هاشاليم نسيم
اندبوه كوهين بن نظيرة عليه السالم وزخوته يحمينا
وتزكيه لمصفوت ايلي على هذه المبادرة السنوية
***.محسن كريم للنجاح والتوفيق مع العائلة وعلى
روح هاميقوبال هاايالهي الحاخام هاشاليم اسحق
قدوري بن تفاحة عليه السالم وزخوته يحمينا أمين
***.محسن كريم للنجاح والتوفيق مع العائلة وعلى
روح همانواح ياعاقوب بن بديعة سويد عليه السالم
أمين ***.السيد عوزي نعيم وزوجته السيدة سوزان
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح نسيم
نعيم بن ليلى وعلى روح همانواح رؤبين مآلخ بن
راحيل عليهم السالم أمين***.السيد ايالي ليفي
وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة أمين***.الحاخام ابراهام زريف وزوجته
السيدة هانرييت وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون
صهرهم السيد جوي شاشو وزوجته السيدة دولي
بمناسبة ولدهم حاتان بار مصفا هاأبريخ ايلي بمزال
طوب وألف مبروك أمين***.السيد ايميل قمعو
وزوجته هايقاراه السيدة بوال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح حاييم بن سارا
عليه السالم أمين ***.عائلة فارحي للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم وعلى روح والدتهم سارا بنت صلحة
عليها السالم أمين ***.السيد جوزيف الكدع وزوجته
السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدته راحيل بنت لطيفة ويدعون القاهال للمشماراه
على روحها يوم الشبات  25ديسمبر في كنيس بيت
ليفي الساعة  2:30وتزكوا لمصفوت 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 71700شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
2250$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

