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_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________
قرب إلى أخيك أهارون وسلّمه
قال الباسوق  :أنت ياموشي ّ
وظيفة كوهين كادول .يقول المدراش  :عندما سمع موشي
هذا الكالام تضايق كثيرا" فقال له هشيم لماذا تضايقت إني
أيضا" كانت التوراة موجودة عندي وأعطيتك إيّاها .إن كالم
هذا المدراش غير مفهوم نهائيا" أوال"  :إن موشي مشهور
ومعروف بتواضعه وهروبه من الرئاسة والزعامة والغيرة
وثانيا" ماهي اجابة هشيم له التوراة لي وأنا أعطيتك اياها
؟ ماهو االرتباط بين الحالتين ؟ يجيب حاخام أبنيه قوديش
عند ما تأخر موشي في السماء اعتقد الشعب إنه توفي
،فذهبوا إلى أهارون وقالوا له اعمل لنا صنما" وعجال" من
الذهب لنعبده هنا أهارون وقع في حيرة ،إذا رفض طلبهم
ربما يقتلوه كما قتلوا النبي حور -من قبله حينئذ سيكبر ذنبهم
وال يغتفر لذلك قال  :دعني أنا أعمل العافون وأتحمل أنا
عواقبه وليس بني اسرائيل ،وقال لهم  :أنا سأبني للعجل
مذبحا" في يدي لوحدي بدون أي مساعدة من أحد وقال في
نفسه  :إذا هم بنوا سوف ينجزوه بأسرع مايمكن ،لكن أنا
أتمهل كثيرا" ربما يكون موشي أخي قد عاد من السماء .هنا
نسأل  :عندنا الدّين ال يجوز ألي انسان أن يقوم بعمل عافون
ولو صغير من أجل أن ينقذ رفيقه من عافون كبير ،مثاال"
على ذلك  :إذا أحد وضع الطبيخ على النار يوم الشبات
مباشرة على الغاز وانطبخ الطعام يكون هذا الشخص حلّل
الشبات .لكن إذا رفيقه أسرع فورا" عندما رأى رفيقه قد
وضع الطعام على النار وحتى اليكسب رفيقه العافون أسرع
هذا الشخص وأزال الطعام من على النار يكون الطعام
الزال باردا" ولم يبدأ بالسخونة والنضوج .ومع ذلك قالوا
الحاخاميم  :ممنوع للشخص الثاني إزالة الطعام قبل أن

ينضج من أجل انقاذ رفيقه من العافون .طالما هيك الدين
لماذا ح ّمل أهارون نفسه هذا العافون الكبير حتى يخلص
الشعب من العافون ؟ اإلجابة إن هذا الدين ينطبق فقط من
أجل انقاذ شخص واحد فقط لكن من أجل انقاذ جماعة أو
شعب مسموح لالنسان أن يرتكب عافون من أجل الجماعة
وهنا أهارون صنع العجل من أجل انقاذ الشعب .أما كالم
المدراش الذي قال هشيم إلى موشي التوراة كانت عندي
وأعطيتك إياها معنى هذا الكالم كالتالي :قال هشيم إلى
موشي إن تعيين أخيك أهارون كوهين كادول لم يعجبك ألن
عمل العجل ،وأنت أيضا" من سمح لك أن تكسر لوحوت
هاتوراة وكان من المفروض أن في المرة الثانية أن ال
أعطيك لوحوت التوراة لك بسبب العافون السابق الذي
كسرتهم من دون أن تأخذ موافقتي ومع ذلك أعطيتك إياهم
ثاني مرة وكذلك أهارون ولو غلط في عمل العجل ومع ذلك
سأعطيه وظيفة كوهين كادول و(ه) يحفظنا آمين.
تعليقات على عيد الفوريم
لماذا جرت العادة عندما نذكر أسماء أوالد هامان أن نقرأهم
في نفس واحد مع كلمة  500شخص الذين قتلوهم مع أوالد
هامان ؟ ألن أوالد هامان العشرة كان كل واحد منهم رئيس
على خمسين جندي والعشرة يطلع لهم  500جندي لذلك
قتلوهم سوية ،لذلك نقرأ حاميش مئوت إيش مع أوالد هامان
سحبة واحدة -2.لماذا عزمت الملكة استر إلى هامان مع
الملك أحشفروش سوية ؟ ألن عندنا الدين  :إذا رجالن
أصحاب ومرت بينهما امرأة معدورة أي ندّاه ،إذا كانت ندّاه
في أيامها األولى سيموت أحدهم وإذا في آخر أيامها سيحدث
خالف بينهما ،ويوجد قانون ملكي إذا مات أحد رؤساء

المملكة ،رئيس الوزراء أو رئيس الجيش أو الملك ذاته
حينئذ القرارات الصادرة والقاسية تلتغى وتبطل .وهنا
أرادت استر أن يلتغي قرار الملك بأن يعتدوا على اليهود
.وهي كانت في تلك اليوم ندّاه كما قال الباسوق فتتحل حال
مرت بينهما  ،وفعال"
هاملكاه مؤد أي صارت ندّاه .وهي ّ
وقع الخالف بين الملك وهامان وأمر الملك بقتل هامان
والتغت الكيزيراه أي القرارات التي هي ضد الشعب
اليهودي وانتصر الشعب اليهودي على أعدائه .
معلومات تاريخية مختصرة  50 :عاما" بعد خراب
المقداش  118عام ميالدي
بعد خراب المقداش كثير من اليهود غادروا أرض اسرائيل
وذهبوا إلى روما في ايطاليا .وهناك الرومان لم يعجبهم
مجيء اليهود لبالدهم .وخاصة كبار رجاالت الدولة
والمسؤولين .والسبب ألن اليهود بقيوا مخلصين لدينهم
ولتوراتهم ولعاداتهم ،ولم يندمجوا مع سكان روما ولم
يعبدوا أصنامهم ،واختاروا حارة أو منطقة وسكنوا بجوار
بعضهم وكانت أفكارهم وقلوبهم متجهة إلى العودة إلى
اسرائيل ولبناء المقداش من جديد .وكان عند ربي إيلعيزير
ثالث أوالد حاخاميم كبار وهم  :ربي ايلعيزير بن ماتيا
وأخيه ربي يوحانان بن ماتيا وربي يهوشواع بن ماتيا
وسموهم أوالد ماتيا حتى ال يغلطوا الناس ويسموهم بأسماء
ربي يوحانان وربي يهوشواع ويعتقدوا إنهم حاخاميم
المعروفين بهذه األسماء .وعندما خرج ربي ايلعيزير من
أرض اسرائيل زعل على ذلك ومزق لباسه وقال  :العيش
في اسرائيل قيمتها تعادل كل وصايا التوراة ،لكن ترك
اسرائيل ألنه سيعلم توراة للقاهال في روما .وجلس طوال
النهار في اليشيبا في روما وعمال يقرأ توراة وكان وجهه
يشبه ألشعة الشمس وكأنه مآلخ من السماء .وطول حياته
لم ينظر إلى امرأة ،وفي أحد األيام أتى الساطان يصير
هاراع ووقف أمامه بصورة امرأة جميلة حتى يخطىء معها
.قام الحاخام فورا" وجلب مسمار كبير من الحديد ووضعه
في النار ثم وضعه على عيونه وأصبح أعمى فورا" أرسل
هشيم المآلخ رفائيل ليشفيه من العمى ،لكنه رفض ،حتى
قال له هشيم  :سوف اليرسل له يصير هاراع أبدا" .حينئذ
قبل وشفي من العمى .ومن ذلك اليوم التزم الشعب اليهودي
أن يقرؤوا في كل يوم آز ياشير في الزيميروت في صالة
شحريت .لكن يوم تشعابآب قرروا بعدم قراءة آز ياشير
وقرؤوا عوضا" عنها هاآزينو هاشمايم .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن جسم االنسان مع مرور الزمن والحياة يضعف ويتعرض
لألمراض حتى في سن الشباب ،والسبب لذلك ،في السابق

االنسان طوال النهار ينتقل من مكان إلى مكان مشيا" على
رجليه ولو المكان بعيد ،لكن اآلن وسائل النقل السيارة -
الباص-القطار وغيرها يستعملهم باستمرار والسبب ألن
السير والمشي صحة لالنسان .وحتى الذين يمشون كل يوم
مع ذلك يسيرون في شوارع فيها األبنية العالية بجوار
بعضها البعض ال يرى أشعة الشمس ،وصار االنسان يعيش
في غرفة مغلقة وتحت األرض التدخلها أشعة الشمس وال
الهواء النقي في المدن ،بينما قديما" يعيش في الحقول وبين
األشجار ويتعرض ألشعة الشمس طوال النهار .وغرف
األبنية ال تدخلها الشمس .ومع تقدم السن ،الجلد يتخلخل
ويضعف ،وامتصاص أشعة الشمس تقريبا" مخفية طوال
العام .كل هذه التغيرات أضعفت جسم االنسان وسببت
ألغلب سكان العالم أن ينقصها فيتامين دي وخاصة الذين
يعيشون في اليشيبوت طوال النهار وال يتحركون وال
يمارسون التمارين الرياضية يقل عندهم فيتامين دي ونقص
هذا الفيتامين يسبب عدم امتصاص عظام الجسم للكالسيوم
الالزم لهم لتقويتها ولصالبتها .ومع مرور الزمن وتقدم
السن يتعرض االنسان لهشاشة العظام التي تسبب األوجاع
واآلالم .وانحناء القامة وقصر الطول ،وخاصة إذا حدث
أي وقوع لهذا االنسان الذي عظامه فارغة فورا" ينكسر
العظم وشفائه صعب جدا" ويعاني المريض ومن حوله أي
عائلته العذاب واآلالم الصعبة .
هاريشون لصيون  :ربي يهودا نابون 1845-1770
صديق الحاخام ربي أبراهام بيخور ،عندما كان خارجا"
صباحا" من الصالة ليذهب إلى بيته رأى جماعة من
البوليس يجرون ولدا" غير يهودي يصرخ ويبكي فورا"
سألهم  :ماقصته ؟ قالوا له  :إنه خائن وضد الحكومة وقرر
الحاكم اعدامه شنقا" .فقال لهم ربي أبراهام  :انتظروني هنا
قليال" وسأقابل الوالي وأعود إليكم .قبلوا بذلك ،وذهب فورا"
إلى السرايا وقابل الحاكم ،وسأله عن قضية هذا الولد
،فأجاب الوالي  :انه يتعاون مع حزب المعارضة للدولة
العثمانية لذلك قررت اعدامه ،فورا" ربي ابراهام أخرج من
جيبه  20ليرة ذهبية وأعطاها للوالي ومقابل ذلك يلغي
االعدام ويكتفي أن يضعه فقط في السجن .فقبل الوالي
،وركض حاخام أبراهام إلى الجنود وبلغهم بقرار الوالي
وطلب منهم العودة إلى السرايا الستشارة رئيسهم في
الموضوع .الولد عندما سمع كالم حاخام ابراهام فورا" ركع
على رجل الحاخام وقبلها شاكرا" له على مساعدته له.وهذا
العمل العظيم مع مرور األيام ،جرت قضية مع ربي أبراهام
استفاد من هذه المساعدة كما سنذكرها في النشرة القادمة .

توجيهات دينية" :فضائل (ه)"
علينا أن نشكر (ه) على فضائله الكثيرة علينا وباستمرار،يعمل
معنا الخيرات بدون أن نقدم له شيئا" مقابال" لها .أوجدنا من ال
شيء،غطى أجسامنا بجلد ليحمينا من الصدمات،أعطانا قامة
واقفة ومتحركة،وزودنا بأعضاء جسم ضرورية جدا"
لوجودنا،خلقنا بصورته،أعطانا العقل والذكاء للعمل واالبداع
والنجاح ولفهم التوراة ودراستها .علمنا االبتعاد عن الشر
وااللتحاق بالخير،رف ّعنا على كل مخاليقه،زودنا باألخالق
الكريمة والحميدة،أعطانا ميزة كبيرة عن الحيوانات وأبعدنا
عنهم وعن شرهم،خيراته ورزقه تغمرنا ليال" نهارا" .لذلك
علي أن أخاطب أعضاء جسمي وقلبي وعقلي يا بن أدام لماذا
أنت نائم لماذا أنت مهمل في عبادة (ه)! انتفض من فراشك
صباحا" لعبادته والتوجه الى الكنيس للصالة مع منيان وعدم
الحكي مع اآلخرين وسماع سيفر توراة،اشكر خالقك الذي
والتفكير،الزوجة
والذكاء،القوة
الصحة
أعطاك
واألوالد،الرزق والحياة السعيدة .أعطاك الروح هدية من عنده
من السماء .أوجد في أجسامنا أعضاء متحركة وأعضاء
ثابتة،أعضاء داخلية وأعضاء خارجية،أعضاء مفتوحة
وأعضاء مغلقة،وكل واحدة منها لها مهمتها الخاصة وهي
تسير بانتظام وبدقة و(ه) يساعدها على االستمرار والحيوية
والنشاط .اذا أحد األعضاء غيّر مهمته تحرك الثابت ووقف
المتحرك أو فتح المغلق وسكر المفتوح ياهول وياويل على هذا
االنسان أن يصبح وماذا يحل به .لذلك علينا االعتراف بفضائل
(ه) الكبيرة علينا هذه وعدم االنكار بالمعروف لذلك علينا
االلتزام بوصايا التوراة ودراستها وعمل الخير والحسنات مع
اآلخرين و(ه) يحفظنا أمين.
قصة

بعد أن خجل رؤبين موزع الماء عندما أهانه الغني
شمعون وفورا" ترك البيت وانهزم بدون أن يأكل شيئا"
.وبعد ذلك الحفل انتهى وذهب الجميع وجلس صاحب
الحفلة على كرسيه الخاص ليستريح من التعب طوال
النهار وفتح الكيماراه ليقرأ بها ،وإذ يغلبه النعاس وينام
ويرى في منامه إن رياح قوية حملته ورمته بعيدا" في
الصحراء وهناك ظالم دامس ،وبدأ يرتجف من الخوف
،وإذ فجأة يرى نور من بيت بعيد فقرر الذهاب إليه ،لكنه
خاف أن يدخل وقال ربما هنا بيت أحد العصابات
الحرامية والمجرمين ،لكنه وقف في الباكيارد خلف الدار
ينتظر ربما يسمع صوتا" أو أي شيء يخرج من البيت
.وإذ يسمع أصواتا" تقول ويصدر من داخل البيت :
افتحوا الطريق أمام دافيد هاميليخ ،وبعد قليل سمع
أصوات الجماعة يستقبلون الضيف ويقولون  :باروخ هابّا

أهال" بك يادافيد هاميليخ .الغني شمعون بدأ قلبه يسرع
دقاته  :كيف يصل إلى هذا البيت دافيد هاميليخ ؟ ثم
صوتا" آخرا" يقول  :افتحوا الطريق واستقبلوا حاخام
باعال شيم طوب .ثم مد رأسه من النافذة ربما يستطيع أن
يرى دافيد هاميليخ أو باعال شيم طوب .
دين عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
عندما يقع عيد الفوريم يوم الجمعة مثل هذا العام ،يجب
عمل السيعودا عند الصباح أو على األقل قبل الساعة 12
ظهرا" وإذا تأخر إلى الساعة  2معلش وذلك من أجل أن
يأتي ليلة الشبات جائع ويأكل طعام الشبات بشهية -2.كل
واجبات عيد الفوريم مرمية على النساء مثل الرجال وهي
 :سماع الميكيال -قراءة فعال هانسيم في العاميدا وبرخات
همازون -سيعودا-مشلواح مانوت -ماتانوت للفقراء -لكن
شرب النبيذ حتى السكر هذا ممنوع من النساء لكن هي فقط
للرجال .واألفضل أن يكون طعام تبع السيعودا فيه حبوب
مثل  :األرز -الفاصولياء-حب الحمص أو البيزة ،ألن استر
الملكة عندما كانت في بيت الملك كانت تأكل فقط حبوب
وبقوليات وامتنعت عن أكل اللحوم ألنها طاريف وغير
كوشير .
دينيم
يوجد أحيانا" داخل البيضة أثر أو قليل من الدم ماذا نعمل
هل يجوز أكلها أو رميها في الزبالة ؟ الجواب  :يوجد
نوعين من البيض ويختلف الدين بينهما كالتالي -2.أوال"
يوجد بيض بلدي وهو عبارة عن بيض نتج من ذكر وأنثى
أي ديك مع دجاجة ،وهذا النوع إذا كسرنا وهذه البيضة
ووجدنا آثار الدم في صفار البيضة حينئذ البيضة كلها محرم
أكلها ونرميها في الزبّالة .لكن إذا وجدنا الدم فقط في البياض
أي في ا لزالل ،ننزع الدم مع قليل من ماحوله فقط ونرميه
في الزبالة أما بقية البيضة مسموح أكلها  -3.لكن إذا كان
النوع الثاني من البيض وهو شغل مدجنة أي ماكينة
كهربائية وبدون ذكر وأنثى ،وأكثرية البيض في األسواق
اآلن هو من النوع الثاني أي مدجنة .إذا وجدنا آثار دم في
الصفار أو في البياض ننزع مكان الدم وماحوله ،ثم نأكل
البيضة كلها بدون أي اشكال -4.إذا يوجد أمامه بيضة وال
يعرف نوعها هل هي بلدي أم مدجنة وعندما كسرها وجد
أثار دم ،حينئذ يعتبرها مدجنة وينزع الدم ويأكل الباقي .ألن
أكثرية البيض المتواجد هو مدجنة وليس بلدي  -5.إذا كان
عنده بيض مدجنة وكسرهم وطلع واحدة أو أكثر فيهم أثار
دم ثم خفقهم مع بعضهم البعض بدون أن ينزع الدم منهم

،مع ذلك البيض حالل ويأكله وال يوجد أي اشكال بذلك -6.
من يبلع بيضة نيئة جرعة واحدة أو مسلوقة يبلعها بجرعة
واحدة ،غير ملزم أن يفحص هذه البيضة إذا يوجد بها دم
أم ال إال يبلعها بدون الفحص والتدقيق .إن كانت بلدية أو
من المدجنة .
ساهم في هذه النشرة
السيد ران إيكسوس وزوجته السيدة ميرا وولديهم ناداب
وشيقيد للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد راعانان زاركوا
وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد صيون
سلمان وزوجته السيدة صوفيا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويهنئون صهرهم وابنتهم بالمولود الجديد يهودا كوهين
بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيدة سارا منشيه
وزوجها وأوالدها للنجاح والتوفيق أمين***.السيد سليم
بقاعي وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.عائلة
فارحي للنجاح والتوفيق والصحة مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح دافيد بن بوليت عليه السالم أمين
***.األخوة األكارم لعائلة حاصباني للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم ويدعونكم لحضور القرايات والداروش على روح
والدتهم راحيل بنت ساراه عليها السالم في كنيس بني اسحق
يوم الخميس  4أدار الساعة  7:00مساء" وتزكوا لمصفوت
أمين  -8.األخوة األكارم السادة  :نسيم وصوفيا قصاب
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم ويدعونكم لحضور القرايات
يوم الشبات على روح والدتهم أوديت فريدة بنت صوفيا
عليها السالم في كنيس بيت يوسيف  2108أوشن باركواي
الساعة  3:30وتزكوا لمصفوت أمين***.السيد يهوشواع
خضرية هاكوهين وزوجته السيدة سوزان وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويشكر هشيم بشفائه من مرض الكورونا أمام المأل
ويقول  :أوديه هشيم مئود وبتوخ رابّيم أهاليلينو أي أشكر
هشيم كثيرا" جدا" وأمام الجميع أشكره .وعلى روح كارميال
بنت ليئاه عليها السالم أمين  ***.السيد جوزيف الكدع
وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدته راحيل بنت لطيفة عليها السالم أمين ***.السيدة فيكي
الكدع -سويد وزوجها السيد جوزيف وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدها همانواح شيلومو سويد بن
بديعة وعمها همانواح جاك سويد بن بديعة عليهم السالم
***.األخوة األكارم السادة  :إيدي -يهودا -بيال -تينا
ووالدتهم السيدة نونا -أديل لعائلة شقالو للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح رحمين شقالو بن بيال عليه
السالم أمين ***.الحاخام مارك -ديفيد حيفيص وزوجته
السيدة إيستي وابنتهم ووالديهم للنجاح والتوفيق ويطلبون

من هشيم والدة سهلة وبن زاخار للسيدة إيستي أمين
***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة أمين ***.السيد يوسيف أرييل وأوالده
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم بيال دانييل
بنت ليئا عليها السالم أمين ***.السيد شلومو كوهين
وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق ومبروك
للعروسين بمزال طوب وبانيم زخاريم أمين وعلى روح
والدته كرجية يافا بنت سمحا عليها السالم أمين***.األخوة
األكارم السادة  :ديبو -مارك-سامي-تونه-كيتي-لينا-ناديا
لعائلة خفيف للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم أولكا بنت زكية عليها السالم أمين ***عائلة دانا
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح يوسيف بن
سمحة عليه 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 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 .
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
***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 34900شخص وتزكوا
لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1400$والمصاريف 1300$
وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

