Congregation

"بيت يوسيف"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy
من الحاخام :هارون فارحي .العدد) 3)1086شيباط 5781الموافق  16جانوري 2020
هفطارا:كوه أمار
مقام :نوا
براشات :فايرا
كاندل * 4:35المغرب  *4:53شير هاشيريم ليلة الشبات4:30 :
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  * 4:15انتهاء الشبات  *:5:36:وحسب ربينو تام 6:06
مسموح لباس الطليت  * 6:19الساعة الزمنية *57:00:دقيقة ,طلوع الفجر  *6:08شروق الشمس 7:17
منحا حول  *4:40وقت عربيت  *4:20:طلوع النجوم5:31
نهاية قريات شيماع  *8:59نهاية العاميدا  *9:56حاصوت 12:05
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

يقول المدراش  :إن دينا ابنة ياعاقوب بعد أن اعتدى
عليها شيخيم بن حامور  ،أتى أخوها شمعون وطلب
منها الخروج من بيت المعتدي عليها ،فرفضت وقالت
له  :سأتبهدل أمام الجميع .فقال لها أنا سأتزوجك
وفعال" تزوجها وأنجبت منه ولدا" اسمه شاؤل بن
هاكيناعنيت .ثم طلّقها وتزوجها إيوب .وأصبح صهر
ياعاقوب والدليل على ذلك عندما نزل ياعاقوب مصر
هو وعائالته قال الباسوق  :إيت ياعاقوب إيش وبيتو
باؤوا -إذا نظرنا إلى آخر أربع الكلمات في هذا
الباسوق نرى فيها رؤوس كلمات  :إيوب وهنا ورد
في هذه البراشا عندما هدّد موشي إلى برعو بأن
سيضربه هشيم الضربة الخامسة وهي الوباء الذي
يميت المواشي في الحقول والصحراء ،قال الباسوق
 :هإياريه إيت ديبار هشيم ،الذي يخاف من هشيم ،خبأ
مواشيه داخل البيوت حتى ال يصيبهم الوباء والموت
.وقالوا الحاخاميم من هذا الشخص الوحيد يخاف
هشيم ؟ هو إيوب من كان إيوب ؟ كان مستشارا" عند
برعو هو وبلعام هاراشاع ويترو .وعندما استشارهم
الملك عن فكرة رمي األطفال في النهر .بلعام وافق
له وشجعه وعقابه في األخير كان القتل والموت
.إيوب  :سكت وخاف من برعو إذا عارض ،لذلك
عقابه كان العذاب والمرض أما يترو هرب واختفى
،كان مكافأته أن أصبح موشي ربينو صهره ثم اعتنق
الديانة اليهودية .ولكن إيوب صحيح كان يخاف هشيم
لكن كان ذلك عن مصلحة حتى يحافظ على مكانته
وأمواله الكبيرة .من هنا نتعلم إن عبادة هشيم يجب
أن التكون عبارة عن مصلحة االنسان ،وانما يجب

أن تكون محبة إلى هشيم ،ولو كان فقيرا" ويعاني من
المرض والمشاكل العائلية ،مع ذلك عليه أن يقبل حكم
هشيم عليه ويظل مؤمنا" ومتدينا" وسيكافئه هشيم في
دنيا اآلخرة و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
في احدى المرات دخل تاجر عند ربي مئير من
فرميشالن وقال له  :ياحاخام اشتغلت تاجرا" وبذلت
كل جهودي وتالعبت على أكبر التجار ،وكنت
أحصل على دعمهم لي في ذكائي وشطارتي ،لكن
دائما" تلحقني الخسارات ولم أنجح ماهو الحل ؟ أجابه
الحاخام  :قالت التوراة  :كل يهودي ال يحاول أن يغش
ويتالعب على اآلخرين حتى يصبح غنيا" ،فهذا كله
فشل وخسارة إال عليه أن يكون صادقا" ووفيا"
وشريفا" ويصلي إلى هشيم أن يوفقه ويكون كالمه
مثل قلبه حينئذ ينجح قال برعو إلى موشي  :فأشاليحا
إيتخيم فلو توسيفون العامود " أي سأرسلكم لكن ال
تزيدوا للوقوف هنا نسأل  :مامعنى التقفون ؟ أكيد
عندما سيغادرون سوف اليقفوا في مكانهم؟ قال ربي
يائير مزراحي  :كلمة وقوف هنا ترمز للصالة في
العاميدا .وهكذا نفسر الباسوق يقول برعو  :إني
أرسلكم مؤقتا" خارج مصر للصالة والعبادة ،لكن
التكثرون بالصالة.
معلومات تاريخية مختصرة  50سنة بعد خراب
المقداش  118ميالدي
ربي عاقيبا كان من عظماء الحاخاميم الذين عاشوا
بعد خراب المقداش وهو عاش  120عاما" ألنه يوجد
خمس أشخاص عظماء عاشو  120عاما" وهم :

موشي ربينو -عزرا هاسوفير -هليل هازاقين-ربي
يوحانان بن زاكاّي .وبقي ربي عاقيبا  40عاما"
رئيسا" لليشباه .في احدى المرات غادر ربي عاقيبا
مدينته متجها" إلى مدينة أخرى ،فتفاسدوا عليه عند
الحاكم .ماذا عمل هذا الحاكم ؟ أرسل له اثنتان زانيات
حتى اغرائه ويجبروه على عمل عافون الزنا معهم
.لكن هو جلس طوال الليل معهم وهو يبصق ولم
ينظر إليهم أبدا".ذهبن تلك الفتاتين إلى الحاكم وحكوا
له ماجرى معهم ،فاستدعى ربي عاقيبا وسأله  :لماذا
لم تلمسهم طوال الليل؟ ولماذا كنت تبصق طوال الليل
؟ أجابه :طلع منهم روائح كريهة مثل رائحة حيوان
ميت وفطيس .وأقام ربي عاقيبا يشيباه في مدينة بني
بيراق .وانضم إلى اليشيباه آالف التلميديم ليتعلموا منه
التوراة .في احدى المرات وقع خالف بينه وبين زميله
ربي طارفون الذي كان أيضا" عظيم في التوراة
اختلفا في موضوع ديني معيّن .وأخيرا" اعترف له
ربي طارفون إن الحق مع ربي عاقيبا  ،وقال له هذه
الجملة الشهيرة  :كل من يبتعد عنك ،يعتبر نفسه إنه
يبتعد عن الحياة .كان ربي عاقيبا عالما" كبيرا" في
أسرار التوراة وأسرار القبّااله .ووصل تقريبا" درجة
النبوءة .وقالوا الحاخاميم الذين عاصروه  :إن ربي
عاقيبا يليق به أن تتجلى عليه الشيخينا كما تجلّت على
موشي ربينو .لكن الزمن غير مناسب .حتى األمور
الدينية التي لم يحصل عليها موشي ربينو حصل عليها
ربي عاقيبا .وقال ربي عاقيبا على شير هاشيريم التي
كتبها شلومو هاميليخ  :إن الدنيا كلها كانت غير الئقة
ألن يكتب شلومو هاميليخ شير هاشيريم في ذلك
العصر ،ألن كل األناشيد هي مقدسة لكن نشيد األنشاد
هي أقدس المقدسين .وفي احدى المرات وجدوا ليلة
شبات ربي عاقيبا يبكي عندما كان يقرأ شير هاشيريم
.سألوه  :لماذا تبكي وهذا اليوم هو شبات ؟ أجاب :
أنا فرحان عندما أفهم معاني شيرهاشيريم العظيمة
.وقال  :من اليقرأ شيرهاشيريم يخسر الكثير .وال
يجوز أن نستمتع بها كأغنية عقابه كبير جدا" .

الطريق إلى الصحة والشفاء
جسمنا يجدد نفسه بنفسه باستمرار ،يتخلص من القديم
ويبني خاليا من جديد .ويتم ذلك عن طريق الطعام
الذي نتناوله ،هذا التجديد يستمر طوال حياتنا ،منهم
يتجدد يوميا" ومنهم كل أسبوع ومنهم في كل عام
ومنهم في كل عدة سنوات .هذا التجديد يشمل حتى
العظام لكن تجديد العظام يستغرق مدة طويلة حتى
الشخص المسن تتجدد عنده العظام ونالحظ ذلك من
التحام العظام المكسورة مع بعضها وهذه من فضائل
هشيم علينا .لكن الجسم عند المتقدم بالسن اليستطيع
القيام بالتجديد مثل الصغير ،ألن عملية الهضم عنده
تضعف وال يستطيع الجسم امتصاص كل مايأكل .لكن
الصغير الذي يملك جهاز هضم قوي يمتص جسمه
جميع األغذية التي تدخله وبالتالي تتجدد عنده الخاليا
.إن العنصر األساسي في العظام هو الكالسيوم لكن
يوجد مالحظة هامة حيث يوجد أسباب معينة تساعد
على امتصاص الكالسيوم وادخاله إلى العظام
واألسنان ،ويوجد أسباب عكسية تخرج الكالسيوم من
العظام وهي مضرة لصحة االنسان لذلك يجب مراقبة
نسبة الكالسيوم في الجسم عن طريق تحليل الدم
والنسبة العادية تتراوح بين  10.2إلى  8.6وكل تغيير
بهذه األرقام يجب مراجعة الطبيب .
هاريشون لصيون  :ربي شلومو موشي سوزين
1836-1736
عندما احتكم رجالن مختصمان بشؤون مالية عند بيت
دين تبع ربي شيلومو وأصدر الدين بأن الحق مع
الطرف األول ،لكن الطرف الثاني رفض ال ّدين
،ورفع صوته عاليا" بوجه الحاخام قائال" له  :أنت لم
تحكم بالعدل والحق وأنا أرفض قرارك هذا .ثم خرج
من قاعة المحكمة والحاخام المتواضع لم يرد عليه
ولو بكلمة واحدة .لكن ماحدث بعد ذلك هو في تلك
الليلة صرخ هذا المعترض من شدة آالمه التي حلّت
في جسمه واليعرف سببها .أهل بيته وجيرانه
أسرعوا ليساعدوه وأحضروا الطبيب لمعرفة السبب
لكن كل محاولتهم باءت بالفشل .ثم صرخ هذا الرجل
قائال"  :أنقذوني ثم قال لقد حلّت بي هذه األوجاع ألني

عارضت الحاخام شيلومو أرجوكم الذهاب إليه وتقديم
االعتذار ويسامحني .وفعال" ذهب ابنه عند الحاخام
في ساعة متأخرة من الليل وطلب منه السماح من
والده المتوجع ،فقال الحاخام  :سامحته .سامحته
.وعاد الولد وبلغ والده بما قاله الحاخام وخالل دقائق
بدأت األوجاع تزول وتختفي وقام على رجليه معافى
واعترف بأن الحاخام صديق وعاد ويجب اطاعته
وعدم مخالفته.
توجيهات دينية" :حياة االنسان في هذه الدنيا"
من يرغب أن يعيش حياة هنيئة ينال بها رضى (ه)
عليه االبتعاد عن البطر،وال يعلم نفسه على السير في
حياة الترف والبسط الزائد وتناول األطعمة ولباس
األلبسة الغالية وغيرها وغيرها من التصرفات
الكمالية والزائدة فهذا النمط في الحياة هو في حد ذاته
خطر،ربما ال يستطيع طوال حياته السير في نفس
المستوى ونفس البطر،حينئذ سيشعر بأن حياته صعبة
وقاسية ويتعذب أكثر وأكثر ألنه حرم من عاداته
الطائشة والمتهورة .وربما يحتاج الى سلوك طرق
غير صحيحة في سرق مال اآلخرين والتالعب عليهم
حتى يستطيع أن يؤمن حياة الترف التي اعتاد عليها
وبذلك سيكون حسابه كبير في السماء في نهاية
المطاف وعقابه شديد .وقد يضر نفسه ويضر أوالده
وعائلته الذين عودهم وعلمهم على هذا النمط الفاشل
من الحياة .لذلك على االنسان أن يمشي على قد حاله
ويقنع بالقليل والضروري ولو كان غنيا" وصاحب
مال،ال يسلك هذا الطريق المتهور والطائش ألنه ليس
كل األوقات متساوية والزمن ال يضحك لصاحبه على
الدوام .لذلك عليه أن يفكر في هذه الحياة هذا التفكير
السليم والصح .وهو كيف يتقرب الى عبادة (ه) أكثر
وكيف يقضي وقته في مساعدة اآلخرين وعمل الخير
في ماله وجسمه،يتجه لقراءة التوراة ودراستها
وحضور الشيعوريم ألن كل ساعة يقضيها في مثل
هذه األعمال الجيدة ستبقى هذه الساعة ضوءا" مشعا"
ومتوهجا" الى األبد ال ينطفئ ال في هذه الدنيا وال في
دنيا اآلخرة .واذا لم يسلك هذا الطريق سيندم ندما"
شديدا" وسيقول :ياحيف (وأسفاه) على الزمن الذي
قتلته بيدي في السهر والسمر والكالم الفاضي
والالشون هاراع ولعب الورق .لذلك علينا تحديد

مسارنا الصحيح في هذه الحياة و(ه) يحفظنا ويعطينا
الرزق والسعادة أمين.
قصة
بعد أنهى ربي موشيه قصته لهذا الرجل الذي يأتي
إلى المدراش ويقرأ عدة أسطر من الكيمارا وبصعوبة
يفهمها .قال له الحاخام  :اسمع جيدا" ،أنت تقرأ كل
يوم عدة سطور من الكيمارا وفي اليوم التالي نفس
الشيء .هل تعرف من يسمعك ؟ هو الخالق تعالى هو
الذي أوصانا على قراءة التوراة كل انسان حسب
امكانياته وحسب قدراته .أنت تقرأ عدة سطور يوميا"
وغدا" عدة سطور جديدة لكن المسؤول عنك وعن
جميع المخاليق هو هشيم ،بالنسبة له قليل من السطور
يعتبرها كبيرة ،هو ينتظر ليسمع منك عدة سطور
جديدة ،التي تتعب وتعرق لفهمهم واستيعابهم .وكانت
هذه المقابلة في الصيف ،لكن في الشتاء رأى ربي
موشي إلى ابن هذا الرجل وسأله  :كيف حال والدك
أجاب  :لقد توفي ،حتى آخر أيامه كان يقرأ عدة
سطور من الكيماراه ويقول  :إن هشيم يسمعني ولو
الكمية قليلة وقبل أن يبدأ القراءة كان يغني هذه
الكلمات  :قال أباييه … قال راباه .وزخرونو لبراخا
أمين .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
ممنوع القتال والشجار والغضب مع اآلخرين ولو
سيعمل زخوت مثال" اليجوز أن يسير حزان بالقوة
وبالصراخ ،كما اليجوز أن يحدد العالية الفالنية
للسيفر توراه ،اآلدمي والمتواضع ينسحب من كل هذه
المواقف ويلتزم الصمت والهدوء -2.عادة االنسان أن
يقلد رفاقه وأصحابه والمجتمع الذي يجاوره ،لذلك
عليه أن يرافق الصديقيم والمتواضعين ليتعلم منهم
األخالق الكريمة والتسامح والمحبة ،ويبتعد عن
األشرار والمشاغبين حتى اليتعلم منهم الفساد
والنواقص .
دينيم
ثمرة إذا انقطعت يوم الشبات أو العيد من الشجرة
،اليجوز أكلها والتحريكها من مكانها إال حتى ينتهي

الشبات أو العيد -2.فاكهة معلقة بالشجرة ولها رائحة
طيبة ،ال يجوز له يقترب ويبارك على الرائحة
ويشمها .خوفا" من أن يغلط ويقطعها من الشجرة يوم
الشبات أو العيد ألنها معدّة لألكل -3.لكن وردة ذات
رائحة ومعلقة في غصنها يجوز االقتراب منها
ويبارك على الرائحة ويشمها .والفرق بينها وبين
الفاكهة المحرم شمها على الشجرة هو إن الوردة ال
يغلط ويقطعها ألنها غير معدة لألكل .بينما الفاكهة
طالما معدة لألكل نخاف أن يقطفها يوم الشبات أو
العيد لذلك ال يجوز االقتراب منها وشمها ،أما الزهرة
يجوز شمها -4.اليجوز استعمال الشجرة وأغصانهايوم الشبات والعيد مثال" ليتسلقها أو يتأرجح عليها
خوفا" أن يقطع غصنا" منها أو يكسره .لكن إذا كان
معلق عليها حبل أو مسمار ومعلق علية جاكيت
وغيره يجوز انزاله من الحبل أو المسمار يوم الشبات
ساهم في في هذه النشرة
السيدة بيكي ليفي وزوجها السيد ايالي ليفي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة وعلى روح راحيل بنت
لطيفة الكدع عليها السالم أمين ***.السيد هاسنداق
سليم كندي وزوجته السيدة باتيا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون لولدهم السيد البير وزوجته
بالمولود الجديد يوسيف -جفري بمزال طوب وألف
مبروك أمين***.السيد جوي البير كندي وزوجته
السيدة أرليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون
للعروسين البيرت وفريدة مزال طوب وألف مبروك
أمين ***.السيد ماير غنيجة وزوجته السيدة صباح
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون ألوالدهم
بأفراحهم جميعا" ومزال طوب وألف مبروك أمين
***.الشاب نحماد فناعيم يهودا أودي طوبي دهب
عبادي للنجاح والتوفيق مع والديه واخوته أمين
***.السيد تيد ليفي وزوجته السيدة سيليا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته الطون بنت
صلحة عليها السالم وشكرا" جزيال" على رسالتكم لنا
توداه -رابّاه ***.السيد يديديا لنيادو وزوجته السيدة
تونه وأوالدهم موشي وباتيا للنجاح والتوفيق وعلى
روح والده همانواح موشي بن سارا عليه السالم أمين

***.السيد نورئيل الكدع وأوالده للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم راشيل بنت لطيفة عليها
السالم أمين ***.عائلة جناني للنجاح والتوفيق وعلى
روح همانواح جاك ياعاقوب حاييم بن سارا عليه
السالم أمين ***..السيد فكتور مالح وزوجته السيدة
شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
يهودا أصالن ابن جميلة أمين عليه السالم أمين
***األخوة األكارم  :سولي -هليل-أرليت-صوفيا
لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا وراحيل
شيال بنت شفيقة عليهم 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 عبود ابراهيم وزوجته السيدة
صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان للنجاح
والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن صباح
عليه السالم أمين*** .السيد شلومو كوهين وزوجته
السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدته كرجية يافا بنت سمحة عليها السالم أمين .
***شلومو كالت ***
كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 29400شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 950$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

