Congregation

"بيت يوسيف"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy
من الحاخام :هارون فارحي .العدد) 17)1088شيباط 5781الموافق  30جانوري 2021
هفطارا:فاتاشار ديبورا
مقام :عجم
براشات :بشالح
كاندل * 4:52المغرب  *5:10شير هاشيريم ليلة الشبات4:50 :
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  * 4:35انتهاء الشبات  *5:53:وحسب ربينو تام 6:23
مسموح لباس الطليت  * 6:07الساعة الزمنية *60:00:دقيقة ,طلوع الفجر  *5:55شروق الشمس 7:07
منحا حول  *5:00وقت عربيت  *4:33:طلوع النجوم5:48
نهاية قريات شيماع  *8:55نهاية العاميدا  *9:55حاصوت 12:09
صوم شوبابيم يوم الخميس طوب بشباط اليوجد صيام يوم االثنين :فبراير  1الصيام يبدأ 5:54وينتهي 5:39
مالحظة  :كل يوم أربعاء الساعة  10:30صباحا" من االذاعة االسرائيلية كول هائميت ذات رقم  88.7:الموجة ويعاد قراءته يوم
الجمعة الساعة  9:00صباحا" باللغة العبرية من قبل الحاخام أهارون فارحي .الموضوع براشاة هشابواع .
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

قال الباسوق في هذه البراشا :فاموناي هوليخ لفنيهم الخ "
ثم قال الباسوق  :وترك مآلخ هشيم مكانه ووقف من
وراءهم .هنا نسأل لماذا هذا التغيير ؟ في البداية قال  :إن
هشيم هو الي يمشي أمامهم ثم قال  :إن المآلخ ذهب
ووقف وراءهم  -"2.في البداية قال هشيم -أموناي -
معناها راحاميم ثم قال مآلخ هاإيلوكيم أي مدات هادّين
والمحاسبة ؟ الجابة هي كالتالي  :قبل أن يخطئوا ويقولوا
إلى موشي  :أل يوجد قبور في مصر لماذا أخرجتنا هنا
للصحراء القاحلة حتى يموتوا بها ؟ لذلك قبل أن يخطئوا
هذا الخطأ وهذا الكالم ،كانت الجاللة وبالرحمة تسير
أمامهم ألنهم كانوا يصلون ويصرخون إلى هشيم لذلك
قال الباسوق كلمة أموناي أي الرحمة .لكن بعد هذا الكالم
الخاطىء ،نزلت درجتهم عند هشيم وعندما أراد أن
يحميهم من المصريين الذين يركضون وراءهم أرسل لهم
مالك فقط وليس هشيم بالذات ،واستعمل كلمة إيلوكيم أي
دين وتشديد ومحاسبة .كما رأينا فيما بعد عندما عبدوا
العجل الذهبي قال هشيم إلى موشي  :سأرسل لهم مالك
يحميهم وليس أنا .فقال له موشي ياخالق الدنيا إذا أنت
بالذات لتسير معنا وتحمينا لتحركنا من مكاننا .وهنا
المآلخ الذي وقف وراءهم قال الباسوق  :ووقف المآلخ
وراءهم وحدث غيوم سوداء وظالم دامس وأضاء الليل
.مامعنى هذا الكالم ؟ المعنى هو :المآلخ وقف وراءهم
وجلب على األعداء غيوم سوداء وظالم قوي مما أدى :
فلو قاراب زيه إيل زيه كول هاليله أي أي ح ّل بهم الظالم
مثل ضربة الظالم التاسعة التي حلّت في مصر ولم يقترب
أي مصري من مصري رفيقه ليال" من شدة الظالم ،ثم

قال الباسوق  :وأضاء المآلخ إلى الليل أي أضاء األنوار
على بني اسرائيل طوال الليل حتى يشاهدوا كيف أعدائهم
موجودون في الظالم وهم في النور و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال المدراش  :أرادوا المالئكة أثناء شق البحر أن يغنوا
وينشدوا إلى هشيم  :أوقفهم هشيم عن الغناء وقال لهم :
مخاليق يدّي يغرقون بالبحر وأنتم تغنّون لذلك اسكتوا
!...مامعنى هذا الكالم ؟ معروف أيام سنحيريب وجيوشه
عندما هاجموا يروشاليم أيام الملك حزقيا ،وكان عددهم
 180ألف عسكري أرسل هشيم مالك وقتلهم في ليلة
واحدة .كيف ماتوا ؟ نشدوا المآلخيم الشكران إلى هشيم
ووصل صوت نشيدهم إلى آذان جيوش األعداء وماتوا
فورا" من قوة الصوت .وهنا أيضا" أرادوا المالئكة أن
ينشدوا ويصل صوتهم إلى المصريين ويموتوا لذلك
منعهم هشيم والسبب قال لهم  :أولدي بني اسرائيل
أغرقوهم ورموهم في البحر أطفال أبرياء ،وأنتم تريدون
أن تعاقبون فقط بصوت الغناء فهذا ليس عقاب صارم
ألنهم يموتون بسرعة ،إل يجب أن يموتوا غرقا" في الماء
مثلما عاملوا بني اسرائيل (.حانوكات هاتوراه)-2عندما
صرخ بني اسرائيل وموشي إلى هشيم لينقذهم من
المصريين قال هشيم إلى موشي فورا"  :لماذا تصرخ
وتصلوا لي قل إلى بني اسرائيل أن يتحركوا ويرحلوا من
مكانهم .ومعروف أمامهم يوجد بحر وكيف يرحلون ؟
ولماذا منعهم هشيم من الصالة فهذا الوقت هو المناسب
للصالوات ؟ إل هشيم أراد أن يعلمنا درسا" في الحياة إن
قوة اإليمان والتكال على هشيم وفي أصعب الظروف

هو الذي يجلب لنا العجائب والمعجزات ،لذلك قال هشيم
إلى موشي  :ل تصلي وتصرخ لي قل إلى بني اسرائيل
أن يتقدموا إلى األمام ويرموا بأنفسهم بالبحر ،وأنا هشيم
عندما أرى إيمانهم القوي هذا فورا" أشق لهم البحر
وأنقذهم من الموت المحتم .ومن هنا نتعلم التكال
واليمان في الخالق هو الذي يجلب لنا المعجزات (.ربي
حاييم من فولوجين)
معلومات تاريخية  50:عام بعد خراب المقداش 118
ميالدي
إبن ربي عاقيبا البكر كان اسمه ربي شمعون .ومات في
حياة والده ربي عاقيبا .وكان حاخام عظيم ،وأثناء مرض
ابنه لم يترك ربي عاقيبا قراءة التوراة ودراستها حتى لم
يذهب ليزوره في المستشفى حتى ليلتكع من قراءة
التوراة .بل كان يرسل أحد تالميذه ليسأل عن صحة ابنه
.كان يعود تلميذه ويقول له  :وضع ابنك صعب .يتابع
ربي عاقيبا دراسة التوراة أرسل رسول" ثانيا" وعاد
قائال" :ابنه مخطر .تابع دراسة التوراة ثالث مرة قالوا له
 :ابنه ع ّمال ينازع أي لحظاته األخيرة ،مع ذلك تابع
دراسة التوراة .رابع مرة قالوا له  :لقد توفي ابنه .فورا"
ّ
ومزق لباسه مثل األبيليم .وقال
شلح ربي عاقيبا التفلين
لتالميذه  :حتى اآلن نحن ملزمون في دراسة التوراة .لكن
اآلن يجب أن نوقف دراستها ويجب أن نقوم بعمل الكابود
والحترام للميت حتى دفنه اجتمع قاهال كبير في اللفايا
الوداع األخير .ووقف ربي عاقيبا مخاطبا" وقائال":
اخواني بني اسرائيل ،جئتم هنا ليس السبب ألنني أنا
حاخام يوجد كثير حاخاميم في البلد وليس السبب من أجل
إني غني يوجد كثير من األغنياء في البلد .لكن جئتم على
اللفايا هذه من أجل احترام التوراة ومن أجل زيخوت وداع
الميت الكبير وأنا أشكركم على ذلك .وابنه اآلن سيذهب
إلى الجنّة فورا" ألنه كان مزاكيه إيت هارابيم أي يعلم
الناس توراة .وكل من يعلم الناس توراه هذا يدخل الجنة
فورا" وزخوت القاهال تحميه في هذه الدنيا والدنيا اآلخرة
،وأجرتكم ألن جئتم إلى اللفايا مضاعفة عدة أضعاف
وتزكوا لمصفوت واآلن كل واحد يرجع إلى بيته .

توجيهات دينية" :دراسة التوراة"
ثالث تيجان أعطانا (ه) :تاج الكهونا -تاج الملوكية-
وتاج التوراة،وهذا التاج األخير يتفوق على كل
التيجان وليوجد مصفا وزخوت يعادل كل وصايا
التوراة قدر "دراسة التوراة" كما نقول" :تلمود توراة

كي نيكيد كولم" أي التوراة تعادل جميع الزخويوت.
ان دراسة التوراة تحميك وتبعدك عن لشون هاراع
واألمور التافهة .وتبعدك عن التفكير في جمع المال
والندفاع وراء البطر والكماليات .لتقول سأجمع
المال وأؤمن على مستقبلي ثم أتعلم وأدرس
التوراة،هذه الفكرة خطأ ومرفوضة دينيا" ودنيويا".
اذا هذه األفكار يفكر النسان معنى ذلك سيدخل الدنيا
ويخرج منها بدون أن يتعلم توراة وهي الهدف الطاهر
الذي أتى به الى الدنيا .ومن يتعلم التوراة عليه أن
يكون متواضعا" ومسايرا" للجميع،كما قال الباسوق:
"لوباشامايم هي" أي لتجد التوراة في المتكبرين
الذين يرفعون رأسهم الى السماء .ولتجد التوراة عند
الذين يركضون وراء جمع المال والرفاهيات.
وليقول أنا مابفهم كيمارا وصعب علي،حتى اذا لم
يفهم(،ه) يعتبره مثل رفيقه الذي يفهم،ألنه يداوم على
التوراة ويبذل قصارى امكانياته لذلك كلما تعب
وتصاعار أكثر زخوته أكبر .كما رأينا ابراهام أبينو
قبل عطاء التوراة قال (ه) عليه :لقد حافظ ابراهام
على التوراة ووصاياها،كيف ذلك اذا التوراة كانت
غير موجودة عنده،ال طالما بذل جهدا" كبيرا" في
التعمق في اليمان وعبادة (ه) ونصح اآلخرين
لاليمان بالخالق،اعتبره (ه) أنه نفذ وصايا التوراة
كلها .وقراءة التوراة تمسح العافونوت .وليلكع وقت
بدون توراة،في السيارة،في القطار،في الطريق يقرأ
أو يسمع توراة،واذا ليال" طارت نومته،يغسل يديه
ويبارك براخوت هاتوراة ويقرأ توراة حتى يغلبه
النعاس ثم ينام،وليفتح التلفاز عوضا" عن التوراة
و(ه) يحفظنا أمين.
قصة "داف هايومي "
أيام الحرب العالمية الثانية بالرغم من خطر الموت
والجوع والتعذيب ،لم يتركوا الكثير منهم من متابعة
دراسة "داف هايومي ،وكانوا يقرؤونه في القبو تحت
األرض وبالخفاء حتى لتكشفهم عيون النازية .وكان داف
هايومي هو الغذاء الروحاني والجسدي لهم .وكان زعيم
داف هايومي آنذاك ربي زالمان مئير من حاباد وكان هو
ورفاقه يختبؤون يوميا" في المغارة مدة ساعتين لقراءة
داف هايومي .وفي تلك األيام السوداء كانت مالحقتهم من

النازيين تدخل الخوف والرعب في نفوسهم .وكانوا
يضربوهم بقساوة .وخاصة أحد النازيين كان ألماني
+بولوني عاشر اليهود وكان يشعل لهم النار في الشبات
للتدفئة ويستفاد منهم ماديا" .وكان يتحدث باإليديش مثلهم
،ويعرف بيوتهم كلها .وتعين في الجيش النازي ثم ترفع
شيئا" فشيئا" وكلما تفاسد على اليهود زاد راتبه وارتفعت
درجته بالجيش وكان يضرب ويعذب اليهود بدون رحمة
وكان عندما يضربهم يقول لهم  :مكتوب عندكم في
التوراة إن النسان يقسم ماله إلى ثالث أقسام ول يحطه
في مكان واحد ،القسم األول في الزراعة والقسم الثاني
في التجارة والقسم الثالث يطمره داخل األرض في التراب
،ويقول لليهودي عندما يضربه أين أخبأت القسم الثالث
للمصاري وأي مكان طمرته في األرض .لذلك كانوا
يختبئون منه عندما يقرؤون داف هايومي الذي يعتبروه
النقطة األخيرة في حياتهم وهوا الستمرار في قراءة داف
هايومي .

هاريشون لصيون ربي يونا نابون 1841-1765
الزائر األمريكي الذي زار يروشاليم ،وطلب مقابلة
الحاخام يونا سأل بعض األولد الذين يلعبون في
الشارع عن بيت الحاخام وفورا" دلّوه .وعندما تقابل
معه تفاجأ من نور وجهه وعيونه وارتج قليال" وشعر
بنفسه إن رجليه قد ارتفعوا عن األرض .واعتقد إن
أمامه صورة أهارون هكوهين من آلف السنين
،وتناقش معه في بعض األمور ،وفرح كثيرا" من هذه
المقابلة ،ثم خرج من بيت الحاخام وقال  :ليوجد مثل
حاخاميم اليهود .ربي يونا اشتهر من بين الحاخاميم
في عظمته في التوراة ،وقبل أن يتعيّن حاخام باشي
في يروشاليم ،كان عضو مجلس الدين عند هاريشون
لصيون الذي سبقه وهو ربي شلومو سوزين .وكما
كان يرسلوه الحاخاميم إلى خارج اسرائيل لجمع
التبرعات للفقراء واليشيبوت.وعندما عاد في احدى
المرات من الخارج ،دخل يروشاليم وتفاجأ بوفاة
هاريشون لصيون ربي شلومو سوزين .وفورا"
اتجهت األنظار عليه لتعيينه حاخام باشي .وفعال"
استلم هذه الوظيفة العالية ،وقاد القاهال بذكاء وبمحبة
،وكان يحارب كل شخص يتعدى على الدين ،كان
راعيا" أمينا" ومخلصا" .وفي أيامه كانت كنيس

هاحاسيد ربي يهودا خربانة ويسمونها -
الخرابة.واستملكها رجل غير يهودي مدة طويلة
.وبقيت خربانة عشرات السنين .
قصة:
موزع الماء على البيوت رؤبين ،عندما علم بعد أن
خرج من المدراش ليتوجه الى عمله اليومي،ورأى
الناس يلبسون لباس الشبات ويتجهون الى بيت الغني
شمعون الذي تبرع سيفر توراة مفتخرة وعزم جميع
القاهال لحفلة أقامها في بيته لنهاء كتابة السيفر
الجديد .قرر رؤبين الذهاب أيضا" الى مكان الحفلة.
وسمع هناك أن شمعون قد بذل جهودا" جبارة في
كتابة هذا السيفر،بأن قبل أن يطلب من السوفير
ى عدة عجول صغيرة مسبقا" ثم ذبحها
كتابتها،رب ّ
ليأخذ جلدها لكتابة السيفر عليه .ثم استدعى سوفير
شاطر ليقوم بهذه المهمة،وتعهد بأن يقدم له جميع
مصاريفه هو وعائلته من طعام ولباس وايجار منزل.
وأن يكون متفرغا" له فقط .ووصل الى النهاية في
تحضير وكتابة هذا السيفر واشترى له بيتا" ذهبيا"
لوضع السيفر فيه .والجميع يحكون على هذه الحادثة
ويمدحون ويهللون .وكانت األطعمة واللحوم والدجاج
والسمك على أحسن ما يكون .وصاحبنا موزع الماء
رؤبين كان جائعا" حيث خرج من المدراش بعد أن
قرأ التهليم ولم يدخل الى فمه أي شيء .واآلن عمال
ينتظر وقت الطعام.
دين عدد  2من هكاؤن مورخاي الياهو زخرونو
لبراخا:
واجب على كل انسان أن يحب رفيقه في ماله وفي جسمه
ويجب أن يحكي على ميزات رفيقه ول يجوز له أن يصف
عيوب رفيقه ويفضحه .كما يجب أن يحافظ على مال رفيقه
كما يحافظ على مال نفسه بالذات،كما يجب احترام كل
صف صفات
صف صفاته وبعد ذلك ي ّ
انسان،ول يجوز أن ي ّ
رفيقه حتى يظهر للجميع الفرق بين الطرفين .وبذلك يتبين
من كالمه انه هو أفضل من رفيقه .ل يجوز أن يقول أنا
بدفع صيداقا لكن رفيقي بخيل ول يدفع صيداقا .ولو كان
رفيقه غير موجود أمامه،ولم ينزعج ولو سوف ل يصله
هذا الكالم ومن يتصرف بذلك ذنبه كبير وعقابه شديد.

دينيم:
أكثرية مصاحف الصالة مكتوب بها في نهاية البراخا تبع
لمينيم فالملشينيم الخاتمة مكتوب :شوبير أويبيم وماخنياع
مينيم .لكن يوجد بعض المصاحف مكتوب بها عوضا" عن
كلمة مينيم مكتوب زيديم واآلن سنبحث ماذا يجب علينا أن
نقول في العاميدا هل نقول مينيم أم نقول زيديم؟ ان من يقول
ويختم بكلمة مينيم هو رأي هاراب هاحيدا مبررا" بأن طالما
يوجد بيراخوت في العاميدا بدايتها تشبه نهايتها مثل :أتاه
قادوش نختمها :ها-ايـ -ل هقادوش .كذلك رفائينو بدايتها
ونهايتها روفيه حوليه عامو اسرائيل .أي البداية مثل النهاية.
وهنا بدايتها مينيم ونختمها مينيم .لكن رأي هكاؤن حاخام
عوبديا يوسيف زخرونو لبراخا يقول :يجب أن نختم
البراخاه بكلمة "ماخنياع زيديم" ويوافقه بذلك كثير من
الحاخاميم العظماء مثل ربي سعاديا كاؤون وأيضا" ربي
حاييم فالجي -حاسيديم تبع مدراش بيت إ-ي-ل وكذلك
تلمود يروشالمي لذلك يجب جميعنا أن نقول "زيديم" ألن
كلمة "زيديم " تشمل ثالث كلمات التي تذكرها في بداية
البراخا وهم :مينيم-مالشينيم-موسريم وكلهم نسميهم زيديم
.يجب أن نتقيد بذلك ول نخالف .
ساهم في في هذه النشرة
الحزان ناعيم زميروت اسرائيل دافيد شرو وزوجته السيدة
راحيل وأولدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد موشي
عصيص وزوجته وأولدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد
مراد اللحام هاكوهين وزوجته السيدة لوسيت وأولدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون الحاخام أهارون فارحي
وأصهرته السيدان ادوار كوهين وهليل طويل بالحفيدين
الجديدين دافيد وإيليس بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.السيد فرح حمره وزوجته السيدة دينا وأولدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للحاخام أهارون فارحي
وأصهرته السيد ادوار كوهين وهليل طويل بالحفيدين
الجديدين دافيد وإيليس بمزال طوب وألف مبروك
أمين****.السيد هليل طويل وزوجته السيدة نينا وأولدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون صهرهم السيد إيدي ست وزوجته
السيدة إيستي بالمولود الجديد دافيد بمزال طوب وألف
مبروك أمين ***.السيد دافيد أهارون فارحي وزوجته
السيدة سوزي وأولدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون السيد
ادوار كوهين وهليل طويل وعائالتهم بالمولودين الجديد
دافيد وإيليس بمزال طوب وألف مبروك أمين***.الصيدلي
األستاذ ايلي شالوح هاكوهين وزوجته السيدة ليليان
وأولدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح حاخام

هارون شالوح هكوهين بن ليئاه ووالدته استر بنت لطيفة
عليهم السالم أمين ***.السيد شلومو خفيف وزوجته السيدة
ايفا وأولدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح
نسيم بن مزال وأخيه أهارون بن راحيل عليهم السالم أمين
***.السيد مويز عزرا زعفراني وزوجته السيدة ريتا
وأولدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته ساراه بنت
بوليسة عليها السالم أمين ***.السيدة ريتا زعفراني -كندي
وزوجها السيد مويز وأولدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتها فريدة بنت جميلة عليها السالم أمين ***.عائلة
جناني للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح جاك ياعاقوب
حاييم بن سارا عليه السالم أمين ***..السيد فكتور مالح
وزوجته السيدة شيرلي وأولدهم 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-ايفونلعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم أيال 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 شلومو كوهين وزوجته السيدة
كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته كرجية
يافا بنت سمحة عليها السالم أمين .
من يهمه االتصال في 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
***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 31,100شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1450$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

