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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"________________________

تبدأ هذه البراشا بكلمتين  :إم بحوقوتاي تيليخوا -أي في
وصايا التوراة تسيروا سأعطيكم البراخا في كل شيء
في حياتكم .هنا نسأل  :لماذا استعمل كلمة تمشوا
وتسيروا الزم يقول إذا تنفذوا وصايا التوراة ؟ إال كلمة
تسيروا بأنه على االنسان طوال حياته يجب عليه أن
يسير ويتقدم إلى األمام في التوراة واألخالق وال يقف
أبدا" ويقول  :لعند هنا كافي ووافي .إال عليه بالتقدم إلى
األمام أكثر وأكثر .ومن هنا طلعت عندنا كلمة الدينيم
بالعبرية هاالخوت أي يجب أن يسير ويتقدم بها.وهذا
هو الفرق بين االنسان والحيوان ،الحيوان من ساعة
والدته وخليقته قادرا" على المشي والسير ،ضع أمامه
حشيش وقطعة من الحديد،تراه يترك الحديد ويذهب إلى
الحشيش ورأسه دائما" إلى األسفل وعيونه تنظر إلى
األرض ليجد الطعام المناسب له .وطول عمره اليتقدم
إلى أعلى من ذلك .بينما االنسان يخلق ولدا" ال يفكر
،اليمشي ،ال يحكي ال يعرف أن يأكل لوحده ،لكنه
رويدا" رويدا" يكبر ويتقدم في شتى مجاالت الحياة
.يطلب الحنان والرعاية من أمه والمحبة من األقرباء
يبدأ يمشي -يتكلم-يذهب إلى المدرسة -يفهم الصح عن
الخطأ .يعمل ويحصل على المال الخ وهدف وجوده
في هذه الدنيا عبادته إلى هشيم وعمل الخير مع الناس
والتعامل معهم بالمحبة والوئام واالحترام يمشي مرفوع
الرأس ينظر إلى األعلى أي إلى الخالق ويتعلم واجباته
الدينية وإذا سلك هذا الطريق ،يعده هشيم بكل شيء
خير وجيد ومفيد لحياته ولصحته ولرزقه وغيرها من

ضروريات الحياة السعيدة .وإذا انحرف عن طريق الدين
واألخالق سيتعرض إلى الكثير من المشاكل والمتاعب في
حياته وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق وأذكر عهدي مع ياعاقوب ومع اسحق وأذكر
عهدي مع أبراهام الخ..هنا نالحظ وردت كلمة أذكر مع اسم
ياعاقوب ومع اسم ابراهام لكن لم تذكر في اسم اسحق .لماذا
؟ يوجد سؤال ثاني  :لماذا ذكر اآلباء فقط ولم يذكر األمهات
؟ قالوا الحاخاميم  :إن كلمة الذكرى تأتي من شيء بعيد
وغير موجود أمامك ،لذلك تتذكره من رأسك .لكن ورد
ذكرى ياعاقوب وأبراهام فقط ،ماعدا اسحق ،والسبب ألن
نقول يوميا" في الصالة  :إن القوربان تبع اسحق موجود
أمام هشيم باستمرار أي زخوته في تقديم روحه وحياته
موجود دائما" أمام هشيم بالذات ،لذلك النقول يتذكر اسحق
ألنه موجود أمامه .أما السؤال الثاني لم يذكر زخوت
األمهات ،هو أتى ذكرهم عن طريق الرمز عندما قال  :إيت
ياعاقوب -إيت اسحق -إيت ابراهام ،كلمة إيت تعني
ياعاقوب وزوجته اسحق وزوجته وأبراهام وزوجته ،اآلن
فهمنا إن األمهات وردت في كلمة إيت .لكن هنا يوجد ثالث
كلمات إيت واألمهات عددهم أربعة وهم  :سارا -ربكا-ليئاه-
راحيل أين رمز األم الرابعة راحيل ؟ معروف إن راحيل
هي دائما" موجودة أمام هشيم تصلي من أجل أوالدها عام
إسرائيل أي موجودة أمام هشيم وهشيم يحكي معها ويقبل
صالتها أصبح وضعها مثل اسحق الموجود أمام هشيم
،لذلك ال يوجد رمز في الباسوق إلى اسمها .

تفسير البزمون والنشيد المقدس بار يوحاي
هذا النشيد اتشر في جميع أنحاء قيهلوت الشعب
اليهودي ،السفاراديم واألشكنازيم ،وينشدوه في بيوتهم
في ليلة الشبات وأثناء قراءة البقاشوت .وكالمه صعب
ومعقد وغير مفهوم ،ألنه يحوي على أسرار سماوية
مخفية .ومعروف كل نشيد بقي ساري المفعول ويردده
الشعب اليهودي عبر التاريخ واألجيال يكون مؤلف عن
طريق النبوءة ورواح هاقوديش .لذلك هذا النشيد مقدس
جدا" وزخوت كبير لكل من ينشده في كل شبات .وهو
مؤلف من عشرة سيفيروت أي درجات مقدسة الواحدة
تلي األخرى ونعود من أولها إلى آخرها لعظمة وقدسية
هشيم .وهم  :كيتير =التاج .حوخما =العلم
.كيبوراه=القوة
.حيسيد=الخير
.بيناه=الذكاء
والوجود
.نيصاح=األبدية
.تفئيريت=الفخر
.ملخوت=الملوكية
.هود=البهج.يسود=األساس
.والحاخاميم الميقوباليم يستعملون هذه الكلمات في عمل
المعجزات .وهذه السيفيروت لها عالقة بعدد أيام
العومير وكل عدد من العومير يرمز لها .حتى وصولنا
إلى العدد الخمسين يوم حاك الشابوعوت وهو يوم
نزول التوراة على جبل سيناء وفي كل عام نستقبلها من
جديد وكأننا في هذا العيد نزلت التوراة علينا ونستقبلها
بالفرح والعيد .ولماذا نقرأه يوم الشبات ؟ ألن كلمة
شبات عددها مع الكلمة ذاتها = 703واسم شمعون بار
يوحاي عدده  703مثل عدد الشبات .واآلن نبدأ بشرح
بعض الجمل والكلمات التي وردت في هذا النشيد  :بار
يوحاي نمشاحتا أشريخا أي لقد تعليت بالقدسية وكأن
سكبوا عليك زيت مسح الملوك والكوهين الكادول تبع
المقداش ،شيمين ساسون مي حابيريخا =هذا الزيت تم
سكبه عليك من قبل أصحابك بالفرح .نمشاحتا مي
ميدات هاقوديش =لقد حصلت على هذه القداسة من
الشيخينا والجاللة بالذات .ناساتا صيص نيزير
هاقوديش =لقد كأن وضعت على رأسك تاج الكوهين
الكادول موشاب طوب ياشابتا =جلست في المغارة
وتعلمت التوراة وكان أفضل مكان لك ووصلت أعلى
الدرجات خالله .عاصي شطيم عوميديم =علمت
تلميديم عظماء في التوراة مثل جدران بيت هامقداش
.أور موفليه أور=النور العظيم الذي ينبثق من تالميذك
.يوروخا موريخا =تالميذك كل واحد منهم جاهز أن
يكون مشرع قوانين التوراة .لسديه تابوحيم عاليتا لقد

صعددت ودخلت كان عيدين أي الجنة .سود توراة كي
صيصيم -وتعلمت أسرار التوراة كااألزهار المتفتحة .في
حيريب هوصيتا متاعراه -وأخرجت السيف بقوة هشيم
وحاربت به أعداءك .وقد وصلت حتى كرسي العرش
اإللهي .ومن يقدر أن يصل إلى هذه األمكنة المقدسة
.وأسرارك تعلقت بأيام العومير المهيأة الستقبال التوراة في
عيد الشابوعوت .عن طريق عشرة األسرار السماوية
،وأصبحت تشبه مالك من السماء .هذه الخفايا اإللهية
اليستطيع أي انسان أن يطلع عليها ويفهما ماعداك أنت
الوحيد .وهنيئا" لمن يقرأ مصحف الزوهار الذي ألفته ولو
كان غامض وغير مفهوم .ومثل توميم واألوريم التي
يضعها الكوهين الكادول على صدره وعن طريقها يعمل
المعجزات .وزخوت ربي شمعون بار يوحاي يحمينا أمين.
هاريشون لصيون :ربي ياعاقوب شاؤل الياشار -1817
1906
عندما وصل ربي ياعاقوب إلى ايران وسمع إن الملك
الجديد أصدر قرارا" بقتل اليهود في بالده ،طلبوا منه
القاهال هناك أن يصلي من أجلهم .وفعال" بقي طوال النهار
يصلي النقاذهم من الموت .وعند المساء بشرهم بأن القرار
الظالم هذا سيلتغي نهائيا" وقريبا" جدا" .مع العلم بأن هذا
الملك وضع في السجن وجهاء الطائفة ليبدأ القتل منهم ثم
بقية أفراد الطائفة .وفي اليوم التالي وهو اليوم المقرر بتنفيذ
القرار ،اختبأ اليهود في بيوتهم اليعرفون مصيرهم .وإذ
فجأة حارة اليهود لم يدخلها أي عسكري من رجال الملك
طوال النهار وكان الوضع غريبا" ومفاجئا" وماذا حدث؟ ال
أحد يعرف .وبعد منتصف النهار انتشر الخبر في المدينة
،إن الملك وجدوه مقتوال" على فراشه ،حيث أحد حراسه
طعنه بالخنجر حتى الموت ،وحدث بلبلة في قصر الحكومة
،والتغى القرار ضد اليهود وأطلق سراح السجناء اليهود من
السجن وفرح الجميع وقرروا تاريخ ذلك اليوم عيدا"للطائفة
من كل عام وهو حول هموعيد لعيد البيساح  20نيسان
وهشيم يحفظنا أمين .
الطريق إلى الصحة والشفاء
ضرورة االلتزام بإفراغ السموم من أجسامنا بأقرب فرصة
ممكنة لنحافظ على صحة المثانة التي تتجمع بها هذه السموم
نعطي مثاال" على ذلك حتى نستطيع أن نتصرف بسرعة
وعدم التأجيل وهو  :رجل تواجد في مكتبه مع بقية موظفيه
،وهو يترأسهم لبحث أمور الشركة الضرورية ،وإذا وجد نملة
صغيرة تتحرك أمامه على طاولة االجتماع ،إنه ال يهتم بها

وفورا" يدفعها بأي شيء ليزيلها من أمامه ،لكن إذا هذه
النملة دخلت إلى جلد لحمه واخترقت األلبسة وشعر بها
تمشي على صدره أو ظهره فكيف يتصرف ؟ يقوم فورا"
من على كرسيه وينزع البسته جميعا" حتى يصل إلى
مكان وجود النملة ليتخلص منها بأسرع مايكون .ولو كان
يحضر اجتماعا" هاما" جدا" .أيضا" هنا إذا االنسان شعر
بضرورة اخراج السموم من المثانة عليه فورا" وبدون
أي تأخير أو تأجيل الخراج هذه السموم ومهما كان
مشغوال" وموجودا" مع شخصيات بارزة .وكذلك يجب
حث أوالدنا منذ صغرهم وتشجيعهم على أخراج السموم
من أجسامهم قبل الذهاب إلى المدرسة أو الخروج من
المنزل وكذلك مجرد عودتهم إلى المنزل وقبل تناولهم أي
طعام أن يذهبوا للحمام لقضاء حاجتهم الضرورية لحياتهم
.وفي هذه الطريقة وهذه العادة ننقذهم من كثير من
األمراض في كبرهم .استنتج العلماء بأن أحد أسباب
مرض السرطان في المثانة ،هو قلة شرب الماء ،وقد
أجروا تجاربا" على  48ألف رجل في جامعة هارفارد
األمريكية وأوهايو وغيرها من المستشفيات األمريكية من
كان يشرب يوميا"  8كاسات من الماء على األقل ومافوق
نجا من سرطان المثانة أما الذين شربوا كأسين فقط من
الماء يوميا" أصيبوا بهذا المرض اللعين .وقلة شرب الماء
يسبب التركيز في وجود السموم في المثانة ويكون اللون
غامقا" وهذا يسبب لهم األخراج القليل من هذه السموم
ويشعرون بالذهاب إلى الحمام كل عشرة دقائق .
توجيهات دينية" :احترام اآلخرين"
أوصتنا التوراة وبصورة ملحة عدم بهدلة االنسان الذي
هو خليقة (ه) وعدم اهانته أو عدم تعذيبه وعدم التحكم
به .ألن بعد العمر الطويل يسألون في السماء هذا السؤال:
هل جعلت رفيقك ملكا" عليك؟ المعنى يجب على كل واحد
منا أن يحترم رفيقه ويعتبره أهم وأعظم منه وكأنه "ملك"
ويعامله كمعاملة "الملك" .لذلك اليجوز تعذيب اآلخرين
والنؤذيهم،وخاصة لمن أحسن إليك وعمل معك معروفا"
وقدم لك المساعدات أو بعض الخدمات وخاصة تاجر
الجملة (هول سيل) الذي أعطاك بضاعة وجعل محلك
مملوءا" بالبضائع حتى تبيعها وتربح منها وتعيش أنت
وعائلتك،أو أدانك "مصاري" لتشتغل بها،وعندما يأتي
ليطلب منك هذه المصاري بأن تعيدها له أو ثمن البضاعة
التي باعك إياها واتفقتم على موعد محدد في الدفع،كيف
تقوم بالمراوغة والتهرب من الدفع والتأجيل
والتسويف،وتقول له تعال (غدا") أو في األسبوع القادم
وأنت في قلبك تضحك عليه وسوف تعذبه وهو عمل معك

معروفا"،كم هذا العافون كبير،وكم هذا التعذيب عقابه شديد؟
ويجب أن تعلم من يدفع الفواتير عند استحقاقها،إن (ه) يكافئه
ويرسل له زبونات حتى يبيع وينفق البضاعة ويعود ليشتري
غيرها ويربح أكثر وأكثر كل هذه البراخا تأتي عليه من سبب
ألنه يتقيد في اعطاء اآلخرين حقهم  .لكن عندما يعذب رفيقه
في الدفع،ويأخذه ويجيبه بين اليوم وبكرة،إن بهذا التصرف
الزم يعرف أنه يقفل عليه باب الرزق والخير وفي الشمايم
يقولوا :لماذا نرسل له زبونات ليبيع؟ وهو نيته عاطلة واليريد
أن يدفع حقوق اآلخرين وفواتيرهم،وبالتالي يبقى بدون
زبونات وبدون شغل وبدون بضاعة جديدة ويبدأ ينقهر،وفعال"
وضعه المالي يتدهور يوما" بعد يوم .وكل ذلك ألنه عمال
يصاعر ويعذب رفيقه وفي نيته من أول يوم بعدم دفع
استحقاقاته في وقتها .وكذلك كل من عمل معك معروفا" في
أي مجال يجب أن التكون ناكر الجميل،وقالوا :حتى من فتح
لك الباب عندما كنت تدقه،يجب أن تحترمه أكثر من والديك
بالذات .وخاصة من علمك التوراة كم أنت ملزم باحترامه
وتقديره،وخاصة ومليون خاصة وأكثر،كم أنت ملزم أمام (ه)
الذي خيراته عليك منذ والدتك حتى اآلن وفي المستقبل كم
عليك أن تسير في سلوك توراته وتنفذ وصاياه و(ه) يحفظنا
أمين.
قصة
عندما دخل شمعون صاحب المطحنة بيت الحاخام ،فورا" قال
له الحاخام  :إن المستأجر الجديد لم يعجبه تخديري له عن
االبتعاد عن هذه المطحنة ،وبدأ يستهزىء في كالمي .واآلن
ستأتي الخطوة الثانية معه .إني أبلغك وأبشرك ياشمعون بأن
المطحنة ستبقى بيدك ،واليستطيع المستأجر الجديد أن يأخذها
منك مهما دفع الكثير من المصاري للعمدة ،وسوف اليطحن
بها وال حبة قمح واحدة ،وكتب رسالة ثانية وقال إلى شمعون
 :أعطيها لهذا المستأجر الجديد وليتعلم درسا" في الحياة بأن
اليقترب لال عتداء على اآلخرين .
دينيم
-1يجوز للمرأة أن تكثر من الطبيخ صباح العيد أي قبل وجبة
األفطار  ،ولو بنيتها أن تترك من هذا الطعام لثاني يوم
العيد،لكن ال يجوز لها أن تصرح بوضوح بأنها تكثر الطعام
من أجل اليوم الثاني .لكن بعد الظهر ال يجوز لها أن تكثر من
الطبيخ من أجل الباقي منه يبقى لليلة العيد الثاني ولو ستأكل
العائلة من هذا الطبيخ ظهرا" أي بعد الوجبة الثانية تبع يوم
العيد .
-2يجوز تناول األدوية الضرورية يوم العيد ،لكن استعمال
المراهم ال يجوز ألنها تسمى عملية "ممارياح" أي يدهن وفي
حالة الضرورة القصوى مسموح ذلك.

-3اليجوز عصر الفواكه يوم العيد لشرب العصير ،لكن
فقط الليمون يجوز عصره على السلطة مباشرة ،لكن ال
صارة الليمون ،إال إذا وضع بداخلها
يجوز استعمال ع ّ
قليل من السلطة ونزل عصير الليمون فوقها.
-4يجوز حك الجبنة يوم العيد بالحكاكة المخصصة لذلك
واألفضل أن تنزل الجبنة المحكوكة على قطعة ورق
،حتى نجري بعض التغيير في عملية الحك التي نقوم بها
في أيام األسبوع.
-5يجوز أن ننقي الطعام من قطع القشور المخلوط به يوم
العيد ويحاول أن يرفع الكمية الصغيرة من الكمية الكبيرة
حتى ال يتعب نفسه يوم العيد .بمعنى آخر  :إذا كانت
القشور قليلة والطعام كثيرا" ينزع القشور لكن إذا القشور
كثيرة ينزع الطعام الذي هو أقل حتى ال يتعب -6ال يجوز
التدخين يوم العيد (طبعا" من شعلة موجودة قبل العيد) إال
للمدمنين فقط واليتحملون أنفسهم بدون سيكارا .لكن غير
المدمن ال يسمح له بالتدخين أبدا" وممنوع له تحريك علبة
السكائر .
-7إذا سقطت فاكهة من الشجر يوم العيد ال يجوز لمسها
وال أكلها ،لكن مسموح أكلها في اليوم الثاني .
 -8ال يجوز طفي الكهرباء وال الغاز يوم العيد وحتى عن
طريق اإلجيرة .لكن يوجد طريقة لطفي الغاز وهي امالء
ابريق الشاي على الغاز وعندما يغلي يفور ويقلب على
النار ويطفيها وعليه استعمال هذا الماء الساخن للشاي أو
القهوة حتى يبرر تسخينه للماء على النار يوم العيد.
ساهم في هذه النشرة
السيد موشي دهب وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويهنئون العروسين ايلي وليندا بمزال طوب
وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد جاك
أهارون فارحي وزوجته السيدة تينا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون لولدهم هاحاتان بار مصفا هاأبريخ
أهارون بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد ايزاك
اللحام هكوهين وزوجته السيدة بيال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون لحفيدهم هاحاتان بار مصفا هاأبريخ
ايزاك بمزال طوب وألف مبروك أمين***.السيدة سارين
صباغ وأوالدها للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين
آبي وتانيا بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد جوي شحود شقالو وزوجته السيدة نينيت
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين***.األستاذ
الصيدلي السيد ايلي شالوح هكوهين وزوجته السيدة ليليان
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح

اسحق كمخجي بن أميليا عليه السالم أمين ***.السيد فرج
ملبساتي وزوجته السيدة لوسي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد جوي سعاديا وزوجته السيدة شيال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح جاك اللو بن
استر عليه السالم أمين***.السيد ايزاك شقالو واخواته كراسيا
شيال-فيوليت-استيال-كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهموعلى 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 .

الصيدلية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون
 718-758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .
*********
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 91200شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1000$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

