Congregation

"بيت يوسيف"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy

من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 19)1062تموز  5780الموافق جوالي 2020 11
هفطارا :دبريه يرمياهو
مقام :صبا
براشات:بنحاس
كاندل  * 8:09المغرب  * 8:27شير هاشيريم ليلة الشبات7:00:
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *7:55انتهاء الشبات  *9:09وحسب ربينو تام 9:39
مسموح لباس الطليت  * 4:10الساعة الزمنية  *86:00دقيقة ,طلوع الفجر  *3:53شروق الشمس 5:36
منحا حول  *7:30وقت عربيت  *7:16طلوع النجوم9:04
نهاية قريات شيماع  * 8:11نهاية العاميدا  *9:37حاصوت 1:01
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

يقول المدرش  :عندما ذهب بنحاس ليقتل الزاني
زمري ،طارت روحه من جسمه من كثرة الخوف
،وفورا" تلبست به روح األخوين ناداب وأبيهو
عمومه الذين ماتوا أول يوم بناء وتدشين المشكان
،وعادت روحه من جديد ،وبذلك تصحح وضع
الروحين تبع ناداب وأبيهو في تلك اللحظة .إن هذا
المدراش غامض وغير مفهوم وما الدليل على ذلك
من الباسوق ؟ الدليل ألن قال الباسوق عندما وصف
بنحاس ابن إيلعازار ابن أهارون هكوهين .أال نعرف
إن إيلعازار هو ابن أهارون هكوهين ؟ إال القصد
تحول بنحاس أن يكون ابنا" إلى ايلعازار وفي نفس
الوقت أن يكون ابنا" إلى أهارون هكوهين الذي هو
جده ،واآلن أصبح أيضا" ابنه والسبب ألن أوالد
أهارون الميتين ناداب وأبيهو دخلوا في جسم بنحاس
لذلك صار بنحاس والده الثاني أهارون .واآلن
سنشرح كيف صححوا اخطأهم بهذه الطريقة ؟ هما
عندما قدموا البخور في المشكان لم يأخذوا رأي
موشي عمهم ،لكن بنحاس هنا قبل أن يقدم على عمله
أخذ إذنا" من موشي .أيضا" ناداب وأبيهو اتخذوا
قرارا" لوحدهم بوجود حاخامهم موشي .لكن بنحاس
عرف الديّن مع ذلك لم يتصرف قبل أن أخذ اإلذن
من موشي .هما تكبّرا وشافوا حالهم ،لكن هنا بنحاس
هرب من الرئاسة وأن يكون بمنصب كوهين كادول
أيام يهوشواع .هما دخلوا المشكان وكانوا شربانين
النبيذ والسكر .لكن معروف إن روح بنحاس هي روح
الياهو هانابي بالذات ،والذي عمله الياهو هانابي كأن
عمله بنحاس بالذات ،وشهد الباسوق على الياهو

هانابي بأنه لم يشرب النبيذ طوال حياته بل اكتفى
بشرب الماء ليصحح عافون ناداب وأبيهو .هما دخلوا
المشكان بلباسهم العادي وليس بلبس المخصص
للكوهانيم ،لكن الياهو هانابي قال عليه الباسوق إنه
كان يلبس أبنيط أي قميص المخصص للكوهانيم ألنه
كان كوهين .هما لم يغسلوا يديهم وأرجلهم قبل البدء
بخدمة المقداش ،لكن الياهو هانابي كان يغطس
وينطبل دائما" بالمكفيه .هما جلبوا نار من خارج
المقداش ،لكن الياهو هانابي عندما قدم القوربان أمام
هشيم لم يضع نارا" بل وضع ماء" .هما قاموا يعمل
لم يطلبه (ه) منهما ،لكن الياهو قال إلى (ه)  :عاسيتي
كدباريخا أي عملت كما أمرتني .هما قالوا متى يموت
موشي وأهارون ليستلموا القيادة مكانهم ،لكن الياهو
هانابي قال إلى (ه) خذ روحي من جسمي .هم أرادوا
أن يكونوا القواد والرؤساء للشعب ،لكن الياهو هانابي
رفض ذلك بل عيّن إليشاع هانابي عوضا" عنه
.وهكذا تصحح عافون ناداب وأبيهو .لذلك قالت
الكيمارا  :الياهو هانابي امتاز بأربع شغالت وماهي
هذه األربعة ؟ هي إنه جمع أربع أرواح وهي روح
بنحاس وروح ناداب وروح أبيهو وروحه بالذات
وهكذا صار عنده أربع أرواح وهشيم يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :عوالت شبات بشابّاتو عال عوالت
هاتاميد نفس الباسوق بتوجيه ديني على هذا الشكل :
اليهودي بماذا يرفع رأسه بأن يحافظ على كل شبات
بالتمام والكمال ومن يعمل ذلك يكون قد حقق عوالت

تاميد .أي هو دائما" في األعالي و(ه) يحفظه وينجحه
طوال حياته (.لواح إيريز)
-2قال الباسوق  :ليصير مشباحات هايصري لي شليم
مشباحات هاشيليمي .نفسر هذا الباسوق بطريقة
توجيه ديني كالتالي  :ليصير أي من يلحق يصير
هاراع ويلحق نزواته وعافونوته ،في األخير يصبح
من عائلة مشباحات هايصري أي من عائلة يصير
هاراع وصعب جدا" التخلص منه .والعكس صحيح
،من يريد أن يصبح رجال" كامال" أي شاليم .ويلتحق
بالدين ويعاشر الحاخاميم ويمشي بنصائحهم أخيرا"
يصبح من عائلة الكاملين والصديقيم .أي مشباحات
هاشيليمي .
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب
المقداش عام  88ميالدي
بعد أن أبعد رابان كمليئيل إلى ربي إيلعيزير ووضعه
في حيريم ،بقي في بيته مع الحيريم حتى آخر يوم من
حياته .وتصرف رابان كمليئيل معه هو ليضع حدا"
للخالفات الدينية في صفوف الحاخاميم .مثلما جرت
هذه الحادثة  :أتى رجالن شهود أمام رابان كمليئيل
ليشهدوا إنهم شافوا مولد القمر تبع شهر ايلول .وقبل
شهادتهم وأعلن بدء روش حوديش ايلول ثم دخل إلى
المدراش ربي دوسا بن هاركيناس وقال أمام رابان
كمليئيل والحاخاميم إن هذين الشاهدين كذابين ويجب
تأخير روش حوديش يوم زيادة .وعندما سمع ربي
يهوشواع هذا الكالم اعترض على رابّان كمليئيل وقال
له يجب تأخير روش حوديش وبالتالي روش هشانا في
الشهر القادم الذي سيقع يوم الشبات هذا خطأ وانما
روش هشانا سيقع يوم األحد .فرفض رابان كمليئيل
التغيير ،والتفت إلى ربي يهوشواع وقال له  :أنا آمرك
بأن يوم الكبوريم القادم حسب رأيك ،يجب أن تأتي
لعندي مع عكازتك وكيس المصاري تبعك ألن يوم
الكبوريم تبعك هذا غلط وليس كبّوريم .وانما عيد
الكبوريم هو قبل يومك بيوم واحد وأنا الرئيس وأنا
قرر .وهنا ربي يهوشواع بدأ يتصاعر ويقول في
الم ّ
نفسه كيف أحلل يوم الكبوريم في حمل العصا
والمصاري .هل أسمع له أم ال أهتم في كالمه ؟

الطريق إلى الصحة والشفاء
يجب االنتباه والمحافظة على صحة الرقبة .إن االنسان
الذي يضع التلفون على كتفه ويميل برأسه على
السماعة حتى يتكلم بالتلفون ويديه تعمل بأشياء خاصة
به .إن هذه الطريقة تضر بالرقبة ضررا" كبيرا" ،حيث
فقرات عظم الرقبة يسير ضغط عليها للميل إما إلى
طرف اليمين أو إلى طرف اليسار ،وهذه الطريقة تولّد
ضغط على الشرايين واألوردة الدموية التي تنقل الدم
إلى الرأس والدماغ .ويصعب وصول الدم إلى الرأس
بطريقة سهلة وسريعة ،وهذا يعتبر ضررا" كبيرا" حتى
للشباب وخاصة للمسنين .وهذه الطريقة تسبب بأن
العضلة في أحد الطرفين تصغر وتضمحل أما العضلة
للطرف الثاني تنشد وتطول .وفي المستقبل يؤثر على
حرية دوران الرأس إلى اليمين واليسار صعب جدا"
ألن هذا الشخص فقد التوازن في الرقبة .وفي تقدم السن
يميل االنسان رأسه إلى طرف واحد وال يستطيع تجليسه
ويقع االعوجاج في الرقبة ،ماعدا األوجاع القاسية التي
تصاحب هذا الميول واالعوجاج .وأحيانا" يحدث
أوجاع في الرقبة ويكون سببها الكونديشن أو المروحة
الكهربائية أو التغيير المفاجىء في حرارة الطقس أو
من ينام ويضع رأسه على مخدة عالية ،لكن هذه
األوجاع تزول مع مرور الزمن ،لذلك يجب االنتباه لها
حتى ال تحدث .وكذلك االنترنت والحاسوب الكتروني
الذي ينكب عليه االنسان لساعات طويلة ،فهذه الطريقة
إذا طالت تسبب في تجمد الكتف ،وأوجاع في فقرات
العمود الفقري بدءا" من فقرات الرقبة ثم تنتقل لألسفل
.وأحيانا" يتسبب في ذوبان الغضروف اللزج الذي
يتواجد بين الفقرات لحمايتها من األذى والتلف .وقد
يصل الضرر لألصابع وخاصة االبهام وكل هذه األمور
يصعب معالجتها .
هاريشون لصيون ربي موشي ميوحّاس 1806-1730

القاضي والمفتي األعلى في يروشاليم الذي كان غنيا"
وشعر بأن أيامه معدودة في هذه الدنيا ،قرر أن يسلم
ماله في يد أمينة فوجد ربي موشي هو أفضل شخص
أمين لهذه المهمة ،واستلم الحاخام المال كله بطريقة
سرية بدون علم أحد ،وفي أحد األيام أحد أحفاد المفتي
كان فقيرا" وطلب المساعدة من اخوته وعمومه لكنهم
رفضوا .فقرر الذهاب إلى ربي موشي وبعد أن حكى

له قصته وفقره فورا" أعطى الحاخام مبلغا" كبيرا" من
المال من مال جدّه ،وقال له  :اعمل به بالتجارة وعندما
تنجح في عملك ،أعيدلي هذا المبلغ وهذا القرض
.وبدون أن يعلم إن هذا مال جده ،وفعال" باع واشترى
بهذه القرضة ونجح يوما" بعد يوم حتى أصبح غنيا"
وذاع صيته في المدينة إنه تاجر غني وشريف .حتى
وصل الخبر إلى السلطان العثماني وعيّنه واليا" على
سوريا واسرائيل وعندما تعيّن في هذه الوظيفة العالية
،قام في جوالت في المدن السورية واسرائيل ليعرف
على نفسه وصرف الكثير من أمواله ،حتى فقد أكثرية
ماله ،فقرر من أين يعوض هذا المال ؟ قال عندي اليهود
تجّار وأغنياء وفرض عليهم ضرائب جديدة وصلت إلى
 30ألف ليرة وفي تلك األيام تعتبر مبالغ ضخمة جدا"
توجيهات دينية":محبة التوراة"
كل من يدرس ويتعلم التوراة يزكى على فرح
التوراة،هذه الفرحة هي الفرحة الحقيقية في الدنيا .وال
يعادلها فرحة أخرى غيرها .ومن يزكى ويحصل
عليها،ال يلزمه شيء آخر في الدنيا حيث قال هاراب
نسيم :عندما تضوي التوراة وجهها لك،حينئذ ال تحتاج
ألي شيء ال أجرة في هذه الدنيا،وال أجرة في عوالم
هبا،وكل شيء سهل وهين أمامك،وال ترغب في هذه
الدنيا غير قراءة التوراة،لكن يجب محاربة يصير
هاراع بكل قواك حتى تتخلص منه،ألنه يحاول أن
يمنعك من أن تتمتع بقراءة التوراة وتدخل داخلها،ومن
المالحظ من يبدأ باالقتراب الى التوراة يشعر بأنها
صعبة جدا" وال يستطيع االستمرار بها ويبدأ ينهزم
ويمتنع عن حضور الشيعوريم ماهو السبب ياترى؟
الجواب هو :إن التوراة هو أمر روحاني واالنسان كله
"كشمي" أي مادي يحب الحياة وملذاتها وأموالها .لذلك
عندما يقترب للتوراة يبدأ التصادم والمحاربة والمقاومة
بين المادي والروحاني،واذا تغلب المادي يخسر
الروحاني،لذلك تراه هذا المبتدئ يتصعب في البداية
لكن المحاولة بعد األخرى ينتصر في النهاية ويتعلق
بها،ألنه يبدأ يستطعم لذة التوراة ومذاقها الذي يشبه
الحليب والعسل كما قال دافيد هامليخ،ويجب أن نعرف
ان في عوالم هبا ال يوجد أي شيء مهم غير قراءة
التوراة لذلك لنبدأ من اآلن وسنتقدم بمساعدة (ه) أمين.
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عندما لم يزرق موشي وزوجته أوالدا" قررا أن يكرسا
حياتهما لعمل الخير ومساعدة اآلخرين .وكانت تجارته
تتحسن يوما" بعد يوم ،وخاصة بعد أن أصبح قريبا"
لعائلة روتشيلد الغنية في لندن .حيث أخت زوجته
تزوجت من ماير ناتان روتشيلد .وأصبح عديله .وماير
روتشيلد هو الذي أسس بورصة لندن العالمية .واستفاد
موشي كثيرا" من عديله وأقام عالقات تجارية مع تجار
وأغنياء عن طريق عديله ماير ،وأخذ موشي يقنعهم
ويشجعهم على دفع الصداقوت للفقراء واليشيبوت
.وعندما خسر نابليون زعيم فرنسا انتصاراته وتقهقر
جيشه أمام الجيش الروسي ،حيث فقد الكثير من جنوده
في هذه الحرب الطاحنة والقاسية ومات الكثير منهم من
شدة برد روسيا القارس .وفي تلك الفترة ارتفعت أسعار
األسهم والشركات في البورصة اللندنية ،وحقق موشي
الكثير من األرباح ،وذاع صيته إنه أصبح من كبار
األغنياء .وانتخبوه قيهالت السفاراديم رئيسا" لهم
بالرغم إنه كان من األشكنازيم .وكان ذلك عام 1820
وكان عمره آنذاك  35عاما" .وفي عام  1825شكل
موشي شركة للتأمين على الحياة ألول مرة في التاريخ
،وسماها باسم شركة األليانس للحياة .واشترك الكثير
من طبقات الشعب وانضموا اليها للتأمين على حياتهم
وجمع الكثير من األموال من هذه الشركة الجديدة .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
الذي يطلع للسيفير توراة وكذلك الذي يقرأ السيفر توراة
ممنوع لهم أن يمسكوا السيفير بأيديهم إال إما عن طريق
الطليت أو عن طريق المطباحات أي التولة تبع سفر
توراة .وبعد العوليه ينتهي من قراءة البراشا يمسك
بالتّولة ويضعها على صفحة التوراة ويبارك بعد أن
يدير رأسه إلى طرف خارج السيفير .وعندما يطلع
المفطير إلى السيفير وتنتهي قراءته ،يغلق السيفر
نهائيا" ويبارك القارىء والطالع للسيفر عليهم أن يقفوا
باحترام أمام السيفير وال يستندوا بأجسامهم على التيباه
.وحتى الرجل المسن يجب الوقوف جيدا" ومسموح له
أن ينسند قليال" حتى يحافظ على توازنه .

دينيم
-1يوجد عدة منهاكيم يجب التقيد بها في أيام بين
هاميصاريم (أيام العكس) وهي تبدأ من صيام شبعا
عاسار بتموز حتى بعد تشعا بآب ألن هذه األيام أيام
صاعار وحزن للشعب اليهودي.
 -2اليجوز سماع أغنيات حتى بزمونيم بالعبراني
وخاصة أغنيات غير عبرية اليجوز سماعها.
 -3اليجوز أن نأكل فاكهة جديدة وال لباس جديد في
هذه األيام من أجل يجب أن نبارك عليها "شيهحيانو"
وهذا اليجوز،لكن أثناء "الميال" أو "بديون" عندما
يبارك "شيهحيانو" اذا حط في ذهنه أن يطالع له الزامه
على الفاكهة الجديدة الموجودة أمامه مع االتفاق مع
الذي يبارك "شيهحيانو" ويأكلها.
 -4يجوز أن يبارك "شيهحيانو" يوم الشبات على
الفاكهة الجديدة أو اللباس الجديد،والذي يتقل على نفسه
ليتبارك.
 -5في هذه األيام من روش حوديش آب لعند تشعا بآب
اليجوز شراء ألبسة جديدة أو مفروشات أو مصاغ
للعرائس وحتى أحذية جديدة.
 -6لكن يجوز شراء مفروشات الى بيته (ليس للعرائس)
أو سيارة جديدة،والذي يتقل على نفسه واليشتري هذه
األشياء ليتبارك.
 -7اذا هذه األشياء الممنوع شرائها سيرتفع سعرها
( ) saleاذا لم يشتريها اآلن حينئذ يجوز شرائها اآلن
حتى ولو كانت للعرائس.
 -8اليجوز دهن أو تزيين جدران بيته من روش
حوديش حتى تشعا بآب .لكن اذا كان متفق مع متعهد
سابقا" واذا منعه من مواصلة عمله في انجاز البيت
سيعارضه وسيدّفعه مصاري على هذا التأخير،في حالة
خسارة مصاري يجوز االستمرار في عمله في التدهين
والتزيين وغيره.
 -9اليجوز خياطة أو تفصيل ألبسة جديدة من روش
حوديش حتى تشعا بآب.
ساهم في هذه النشرة
الحاخام شلومو زعفراني وزوجته السيدة استيال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام هكاؤون همانواح
ربي اسحق زعفراني بن لطيفة عليه السالم أمين

***.السيد يديديا لنيادو وزوجته السيدة تونة وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويتمنى رفوئاه شيليما لوالدته السيدة بهية
بنت استر أمين***.السيد فرح حمره وزوجته السيدة دينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد سليم خفيف
وزوجته السيدة ايفا بمناسبة خطوبة العروسين البير
ومولي كما يباركون للسيد زوكي ميتا وزوجته السيدة
استيال بمناسبة زواج ابنهم السيد إيلي بمزال طوب وبانيم
زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد طوبي دهب عبادي
وزوجته السيدة كامو وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح همانواح يهودا أصالن مالح بن جميلة وعلى روح
عمته حانّا كوهين بنت طيرا عليهم السالم أمين***.السيد
فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح همانواح يهودا أصالن مالح بن جميلة عليه
السالم أمين***.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح
يهودا أصالن بن جميلة عليه السالم أمين**.األخوة
األكارم السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-
استر -كياله-فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها
السالم أمين *** .السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم
سامي بن أميليا عليه السالم أمين *** السيد عبودابراهيم وزوجته السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-
موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم
همانواح دافيد بن صباح عليه السالم أمين*** .السيد
شحود شقالو وأوالده السادة عبدو -جوي-ريمون للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم تونة مزال بنت
راحيل عليها السالم أمين*** .السيدة سيلي جاجاتي
هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.

بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 10020شخص
وتزكوا لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 900$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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