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هذا التقون المقدس يلغي ويبطل الكثير من األمور الصعبة من الموت من األمراض من الحوادث ويعطي البركة والصحة والرزق
وطول العمر وتزكوا لمصفوت أمين .وهذا التقون هو أفضل من النوم
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

يقول الباسوق  :كي كيريم في توشابيم أتيم عمادي :
أي يقول لنا هشيم إن أنتم وجودكم في هذه الدنيا
غرباء ومؤقتين في الحياة .معروف إن أحد األسباب
الرئيسية التي تدفع االنسان لعبادة هشيم بصورة
حقيقية ،هو أن يؤمن من كل قناعة وواقع إنه يعيش
وقتيا" وزمنا" محدودا" في هذه الدنيا ،وإذا آمن واقتنع
بذلك حينئذ تكون حياته سعيدة وهنيئة بصورة دائمة
ومتواصلة .ألنه يعرف نفسه إنه موجود هنا بصورة
مؤقتة ،ولو نقص له بعض األمور ،مع ذلك الينقهر
واليزعل .ألنه يقول  :كلنا ذاهبون إلى نفس المكان
ولنا نفس المصير الغني والفقير ،المريض والمعافى
،الرئيس والخادم ،إذن لماذا الزعل والغيرة .هذه
القناعة تؤدي به أن يحسب نفسه كأنه متواجد مؤقتا"
في صحراء أو في مكان بعيد عن بيته وبلدته .حيث
ينقصه كثير من الشغالت المتوافرة له في بيته وبلدته
،ومع ذلك تراه يتكيف ويدبر حاله بالرغم بأنه محروم
من عدة أمور وعدة شغالت .ألنه يقول أنا موجود
هنا مؤقتا" .وبعد مدة سيصل إلى بيته .لذلك االنسان
المتمسك في هذه الدنيا ويعتبر إن أمور هذه هي
األشياء الدنيوية وهي األساس بالنسبة له،حينئذ،يطلع
له وجع رأس كثيرا" جدا" .وال ينام الليل من كثرة
التفكير والهم ،لذلك عليه أن يقنع في الشيء الذي
أعطاه هشيم ويفرح به ،حينئذ تتحول حياته إلى جنّة
ونعيم وماعنده هموم يحطها في رأسه .ودائما" يقنع

بالقليل واليطلب المزيد واليسأل عن اآلخرين ماذا عندهم
وماذا يملكون وماذا يلبسون وأين يسكنون ألن هذا التفكير
هو مرض مخفي وخطير ،يسبب له الكثير من الهموم
والمتاعب والمشقات في هذه الحياة .وهذه الدنيا هي عبارة
عن ممر ودهليز الذي يؤدي بنا للوصول إلى عوالم هبا
ي على األرض
وهي المحطة األخيرة واألبدية لكل ح ّ
.وهناك مثال" أوضح وصريح لوجودنا في هذه الدنيا وهو
 :دخل راكب إلى الباص وطلب من السائق أن يفتح له
الباب الخلفي ألنه عنده غرضا" ما ،يريد أن يدخله من
مؤخرة الباص .فسمع له السائق وفتح له الباب الخلفي
،لكن تفاجأ السائق عندما رأى هذه الراكب يدخل  :براد
ثم غسالة كهربائية -ثم كنبيه وغيرها من األشياء فقال له
 :ماذا تعمل ؟ هل أنت مجنون ؟ أنا حسبت بأنك ستدخل
عربة أطفال من أجل ابنك الصغير ،لكن اآلن هل تفكر
إن الباص هو أوتيل أو فيال تبع السكن حتى تدخل إليه
هذه األشياء ؟ فقال له الراكب الغبي  :ال ! أنا أدخلت هذه
األشياء حتى في طريقي من الباص حتى البيت الذي
يستغرق نصف ساعة سأستريح على الكنبة أو أشرب
الماء البارد من البراد فضحك عليه الجميع .وكذلك يعمل
كل أنسان الذي يهتم في الكماليالت والبطر في هذه الدنيا
،وال يحسب اآلخرة وعمل الزخويوت التي تلزمه إلى
عوالم هبّا و(ه) يحمينا أمين .

تعليقات على ماسيخيت آبوت
تقول المشناة  :عندما يبلغ االنسان سن الثامنة عشرة
من عمره عليه أن يتهيأ للزواج ويبدأ يفتش على
العروس ،لكن إذا تأخر وبلغ عشرون عاما" من
عمره أو أكثر عليه الركض -لردوف -مامعنى هذا
الكالم ؟ أي على الشاب أن يبدأ يبحث عن العروس
وهو في سن الصغر والشباب ،ألنه فورا" وبسهولة
سيجد عروسته التي كتبها هشيم له منذ والدته ،لكن
إذا أجل الموضوع أي الزواج وتأخر عام بعد عام
،لذلك يصعب عليه أن يجد عروسته ونصيبه ،ألنه
ربما أخذها غيره،ويبدأ بالركض من فتاة إلى فتاة هذه
تضبط معه وهذه ال تضبط معه ويبدأ بالتقدم في السن
،ويصعب عليه الزواج لذلك عليه أن يتزوج في سن
مبكر حتى يرتاح وتجلب البركة له هذه العروس .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عاما" بعد خراب
المقداش  150ميالدي
في احدى المرات أتت ابنة إيليشاع أحير عند ربينو
هقادوش وقالت له :أطعمني ألن ماعندي طعام .قال
لها  :ابنة من أنت ؟ قالت له  :أنا ابنة إيليشاع أحير
.قال  :هل يوجد لحتى اآلن أوالد من نسله ؟ قالت له
 :ربي ! تذكر إنه درس التوراة كثيرا" في حياته .وال
تتذكر أعماله ! فورا" نزل نار من السماء ،وحرقت
الكرسي تبع ربينو هقادوش عقابا" له ،على كالمه
القاسي مع هذه الفتاة .فورا" بدأ ربينو هاقادوش يبكي
ويقول  :ماهذا الذي جرى معي ؟ إذا شخص الذي
كفر التوراة بعد أن درسها قبل أن يكفر بها ، ،إن
هشيم يعمل له أعجوبة ،وخاصة الشخص الذي درس
التوراة وآمن بها طوال حياته كم ستكون أجرته عند
هشيم عظيمة وكبيرة ؟ وبعد سنين من وفاة إيليشاع
أحير ،وجدوا في بيته أوراق مكتوب عليها توجيهات
دينية من كتابة يده قائال" بها مايلي :إنسان الذي يتعلم
التوراة وعنده أخالق جيدة يتصرف بها مع الناس إنه
يشبه مثل انسان يبني أساسات لبناية كبيرة ،يضع
أحجارا" متينة على األرض أوال" ثم يضع فوقها
القرميد ويطلع بها عاليا" فهذا األساس يبقى قويا"
ومتينا" ومهما ضغطت عليه المياه من األسفل التقلعه
من مكانه .أما االنسان الذي يدرس التوراة وماعنده
أخالق جيدة هذا يشبه مثل بناء يضع صاحبه في

األساس أوال" القرميد ثم يضع فوقه األحجار فعندما
تطوف عليه المياه من األرض فورا" ينخرب األساس
وينخرب معه القرميد وبعده ينخرب الحجر .وكتب مثال"
آخرا" على نفس الموضوع قائال"  :إنه يشبه حصان
موجود عليه رسن ،من يركب عليه يبقى ثابتا" واليقع
،لكن الذي عنده توراة وماعنده أخالق ،يشبه حصانا"
بدون رسن من يركبه ،فورا" يرميه بعيدا" على األرض
.وكذلك قال  :من يعمل عمال" حسنا" وخيرا" مع رفيقه
،يجب أن يعلم إنه يعمل مع نفسه بالذات ،ألن هذا العمل
سيعود عليه بالصحة والرزق وراحة البال كل هذا من
عمل خير الذي عمله مع رفيقه .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاؤل إلياشار
1906-1817
إن ساللة عائلة إيليشار عاشت في إسرائيل من مئات
السنين ،جد هذه العائلة يدعى ربي ياعاقوب الياشار ،وهو
حاخام ميقوبّال وقادوش وصاحب أعاجيب .سكن وعاش
في مدينة حبرون -الخليل مدينة اآلباء المقدسين .في
احدى المرات أرسلوه الطائفة من إسرائيل إلى ايران
والعراق لجمع تبرعات لسكان إسرائيل الفقراء ،وعندما
وصل ايران وجد الجالية اليهودية هناك يعيشون أزمة
قاسية ومخيفة .فسألهم عن السبب ،فقالوا له ملك جديد
استلم الحكم في ايران مثل هامان هاراشاع وأصدر
قرارا" بقتل يهود ايران .حتى يرمي هيبة على سكان
ايران بأنه قوي ودكتاتور .لكن حاخام ياعاقوب تقبل
الخبر بقلب بارد وهادىء وبدون أي أنفعال وقال لهم :
إن هشيم معكم ،وال تخافوا من هذا الملك .وبدأ بالصالة
من أجل خالصهم .وبعد أن أنهى الصالة بدأ عالمة
الضحك واالبتسامة تظهر على وجهه وقال لهم  :التخافوا
،هذا القرار المخيف إن هشيم سيبطله قريبا" جدا" .
الطريق للصحة والشفاء
قالوا الحاخاميم في بيانهم عن منع التدخين هذا الكالم :
كل من يستطيع أن يمنع أو يؤثر على اآلخرين من تعاطي
الدخان ،واجب ديني عليه لتنفيذ ذلك .وكل من يدخن عليه
عدم االستسالم ويجبر نفسه أن يبتعد عن التدخين ولو
البداية صعبة لكن النهاية ممتازة وجيدة جدا" ومفيدة
للصحة .كما ال يجوز التدخين أمام اآلخرين ألن األطباء
قالوا  :حتى القريب من المدخن والذي يجلس معه في
غرفة واحدة عليه الهروب من المكان قدر االمكان ووقّع

على هذا البيان كبار الحاخاميم وهم هكاؤون ربي
الياشيب وهاكاؤن ربي شتاينمان وهاكاؤون ربي
شافّيراه وهاكاؤن ربي ليفقوبيس وأيضا" هكاؤون
ماران حاخام عوبديا يوسيف وعدة حاخاميم ال زالوا
على قيد الحياة وأصدروا قرارا" دينيا" حازما" .بأن
ممنوع من كل شاب أن يضع سيكاراه واحدة في فمه
وال يحاول التجربة على ذلك ،ألن التدخين يبدأ
بالواحدة وينتهي بعدة باكيتات في اليوم .ألن كل
المدخنين بدؤوا بسيكاراة واحدة من أيام شبابهم
وعلقوا بها.ويقول هارامبام  :كل من يدخل األذى إلى
جسمه ،يكون بذلك يخالف التوراة التي قالت :
هشامير ليخا وشمور نفشيخا ميؤد أي انتبه وحافظ
على جسمك وصحتك كثيرا" -فهايا عاليخا داميم -
واال يعتبرك هشيم أنك تقتل نفسك بيدك .وأثبتت
البحوث العلمية إن مئات اآلالف من الناس ماتوا قبل
وقتهم من سبب التدخين الذي يسبب مرض في الرئة
وفي القلب لذلك علينا أن ننتبه على أوالدنا ومراقبتهم
حتى اليتورطوا بهذه العادة اللعينة والخطرة .
توجيهات دينية" :التفكير وااليمان"
أكثر مشاكل االيمان لالنسان هو تفكيره،حيث يوجد
انسان يعتقد انه مثقف وعالم وفهمان،وكل موضوع
يمر عليه يحاول االقتناع به عن طريق ثقافته وذكائه
وعلمه،واذا لم يجد لها المنفذ العلمي المتعلق بها يدعي
انها ليس لها وجود وغير صحيحة وال يؤمن بها .لكن
االنسان المؤمن والعادي،يعرف نفسه انه ال يعرف
هذه األمور وليس بإمكانه دراستها،ألنه مقتنع بأنه هو
مجرد انسان من لحم ودم،وهو أصغر مخاليق هذه
الدنيا الضخمة،وكل مايسمعه من كالم التوراة وكالم
الحاخاميم يؤمن به ايمانا" قويا" بدون أي نزاع أو
خالف .ألنه يعرف من هو ومن هي شخصيته؟ وكل
شيء صح وثابت .مثل انسان يركب سيارة ولو ال
يعرف كيف يعمل الموتور (المحرك) داخلها وكيف
يدفع السيارة الى األمام،مع ذلك السيارة تسير وتقطع
آالف األميال وبأسرع مايكون،ولو صاحبها ال يعرف
شيئا" عن المحرك وعن سير السيارة .كذلك نقطة
صغيرة من الدم في جسم االنسان،تعمل المعجزات
تحارب الجراثيم،ترمم أعضاء الجسم،وتنقل الغذاء
لجميع أعضاء الجسم وبدون أن يعرف صاحبها

ماهي ميزة هذه النقطة الصغيرة ومما تتألف وتتركب؟
وتستمر بعملها هذا ثمانين عاما" أو أكثر حتى وفاة
االنسان .اذا كان هذا الوضع في األشياء المادية الموجودة
أمامنا،وكيف يكون الحال باألمور والمواضيع الروحانية
والتي ال نراها وال بإمكاننا البحث عنها وبلورتها،لذلك
علينا بالتسليم وااليمان بكل ما تتحدث عنه التوراة
وأسيادنا الحاخاميم بدون أي تحقيق أو استجواب،ألن
عقلنا صغير جدا" من أن يستوعب هذه األمور الروحانية
السماوية،لذلك علينا بالتمسك بالتواضع واالبتعاد عن
الكبرياء وااليمان الحقيقي بتعاليم التوراة ومبادئها و(ه)
يحفظنا أمين.
قصة
عندما أعطى شمعون للمستأجر الجديد ورقة الحاخام ،بدأ
يضحك ويقول  :إن الحاخام هذا اليعرفني وال أعرفه
وكيف يتجرأ ويطلب مني أن أتنازل عن استئجار
المطحنة التي يشغلها شمعون ؟ اذهب وقول إلى حاخامك
،مثلما أنا ال أتداخل في شغله هو أيضا" ال يتداخل في
شغلي .ترك شمعون هذا المستأجر الجديد ،وعاد إلى
المطحنة ،واأليام تسير بسرعة واقترب وقت تسليم
المطحنة للمستأجر الجديد .وكان هذا المستأجر كل يوم
يزور المطحنة ليطلع كيف العمل يجري بها وكم تنتج من
الطحين يوميا" وبدأ يسأل العمال ماهي أسرار العمل
وأسرار عمل الماكينات ،شمعون جن جنونه ،وذهب
فورا" إلى الحاخام ليحكي له عما يجري .وفور دخوله
غرفة الحاخام ،بدأ الحاخام بالكالم وكأنه يعرف ماذا حدث
معه ،وقال إلى شمعون  :إن هذا المستأجر بدأ يضحك
ي ويستهزىء من خطابي الذي أرسلته له ،وقال لك
عل ّ
بأن ال أتداخل في شؤونه الخاصة ؟ نعم الحق معه ،لكن
اذهب وقول له  :هو أيضا" ال يجوز له أن يتداخل في
شؤون مطحنتك وهذه ليست له وليس له أي عالقة بها .
دينيم
عندنا براخاه بعد بعض األطعمة نسميها براخات "ميعين
شالوش" ونباركها في ثالث حاالت وهي  :إذا أكلنا 30
غرام من المعجنات بأنواعها نبارك وراءها عال محياه
.وإذا شربنا نبيذ  90غرام نبارك وراءه عال هاكيفين
.وإذا أكلنا  30غرام من هذه الفواكه فقط وهي رؤوس
كلمة زعتتر أي  :زيتون -عنب-تمر-تين-رمان نبارك

وراءها عال هاعيص فعال بيري هاعيص  -2.إذا
أكل دفعة واحدة معجنات  30غرام وكأس نبيذ دفعة
واحدة  90غرام ومعهم  30غرام من الفواكه
المذكورة أعاله وهي رؤوس كلمة زعتتر حينئذ
نبارك براخاة واحدة وراءهم ونذكر الحاالت الثالث
ونقول  :عال هامحياه -فعال هاكيفين -فعال هاعيص
الخ حسب مامكتوب النص في المصحف لكن إذا أكلنا
كمية أقل من الوزن  30غرام أو  90أقل غرام من
النبيذ النبارك وراءهم والشيء .
مالحظة :هنا نذكر دين جديد انتبه  :إذا أكلنا  30غرام
معجنات وأكلنا معها  20غرام من الفواكه المذكورة
أعاله و 30غرام من النبيذ أي من المعجنات الوزن
كامل  30غرام لكن من الفواكه والنبيذ أقل من العيار
المطلوب ،عندما نبارك عال هامحياه نضيف معها
عال هاعيص من أجل الفاكهة وعلى النبيذ الذي وزنه
 30غرام عال هاكيفين .ونختم البراخا بذكر هذه
الحاالت الثالث وبدون أي اشكال والسبب لذلك إن
وزن  20غرام ووزن  30غرام من النبيذ  ،هو حجم
الفاكهة والنبيذ والحجم النبارك عليه بعد أكله  :ال
ننظر على الوزن فقط ،لكن هنا طالما المعجنات فيها
 30غرام مسموح لنا إضافة في البراخا كلمة عال
هاكيفين وفعال هاعيص وبدون أي تردد .
ساهم في هذه النشرة
السيد طوبي كوهين وزوجته السيدة شيال وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام راب
رابانان مورينو فرابينو يوم طوب يديد بن زكية عليه
السالم أمين ***.السيد جوزيف ديان وزوجته السيدة
دينيز وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لولدهم
السيد ياعاقوب وزوجته السيدة جينا بالمولود الجديد
مبروك
وألف
طوب
بمزال
يوسيف
أمين***.هامشكياح السيد طوبيا -مئير هيلبرون
وزوجته السيدة مالكا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة وشالوم بايت ورفوئاه شيليما إلى زوهارا
بنت مسعودا وصحة تامة أمين ***.السيدة نينا الوية
نوامة وزوجها السيد جبرا وأوالدهم للنجاحوالتوفيق وعلى روح أخيها همانواح منشي بن بوليسا
عليه السالم أمين ***.السيد ايزاك زريف وزوجته

السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح شلومو زريف بن ألطون عليه السالم أمين
***.السيد شلومو شالوح ووالدته السيدة سيلي وزوجته
السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح يوسيف شالوح بن اميليا عليه السالم
أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة أمين *** .السيد ايزاك شقالو
واخواته كراسيا -شيال-فيوليت-استيال-كلودي للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم بيال شقالو -
موضب بنت كحيلة عليها السالم أمين***.السيدة بيرتا
ملبساتي وزوجها الصيدلي االستاذ الياهو -الياس
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها 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 *** .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 90400شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
800$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

