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بيساح شيني يوم االثنين القادم أبريل 26
هيلوال تبع ربي شمعون بن يوحاي يبدأ الخميس مساء" ابريل  29ونشعل القناديل في بيت يوسيف الساعة  8:00بعد صالة عربيت
.من يرغب أن نشعل له قنديل باسمه باسم صديق مقابل  100$يتصل بالحاخام أهارون فارحي حتى يبلغه بالمشاركة هذه وتزكوا
لمصفوت أمين .
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

أحاريه موت
يقول الباسوق  :ويحط الكوهين العافونوت يوم
الكبور على الخروف الذي سيرسله إلى جبل
عازازيل .هنا نسأل  :هل العافونوت هم قطعة أو
غرض ما حتى يقول الباسوق  :ويضعهم على
الخروف ؟ إالّ يوجد وعد من هشيم إذا اسرائيل
يعملوا تيشوبا يوم الكبوريم مع الصيام إن هشيم
يطالع منهم جميع العافونوت ويبعدهم عنهم وكأنهم
وضعهم في مكان آخر بعيدا" عن أجسامهم .ويتم
ذلك عن طريق قراءة الفيدوي أي االعتراف
بالعافونوت ،ثم يرسل الكوهين الكادول هذا
الخروف بيد رجل مهيأ قبل عدة أيام لهذه المهمة
.ويتجه به إلى جبل عازازيل .وإذا مرض هذا
الخروف يجوز له أن يحمله على أكتافه ولو كان
ذلك اليوم شبات .ولو كان هذا الرجل قد لمس أي
طومئا التي تمنعه من دخول المقداش ،لكن هذا
الشخص في هذه الحالة وفي هذا اليوم العظيم ومن
أجل هذه المهمة العظيمة يجوز له دخول المقداش
بصورة استسنائية .وهذا الرجل يجب أن يكون
الكوهين من الكوهانيم .والزم يعرف إنه في هذا
العام هو نهاية عمره وسيموت خالل هذا العام الذي
يؤدي واجبه فيه .ومن يحدد هذا الشخص ؟ هو
الكوهين الكادول بقوة شيم هاميفوراش اسم الجاللة

المقدس يحدد له اختيار هذا الشخص حتى يمسح
هشيم كل ذنوب عام اسرائيل .
براشاة قيدوشيم
التوراة تنبّهنا من حكي الشون هاراع حكي عاطل
على رفيقنا .كما قال الباسوق  :لوتيليخ راخيل
بعاميخا .يقولون الحاخاميم  :يوجد انسان يخطىء
خطأ ما وهذا يؤثر في السماء فقط .ويوجد خطأ
آخر يؤثر في هذه الدنيا فقط ،لكن عافون الحكي
العاطل والالشون هاراع يؤذي في األرض وفي
السماء واالنسان هو مثل السلّم ،رجليه تسير على
التراب لكن رأسه وتفكيره هو سماوي وروحاني
وقال الباسوق  :في هذا السلّم المالئكة تطلع وتنزل
به.مامعنى هذه الجملة ؟ إال تعلمني التوراة إن كل
مصفاه وكل زخوت وكل كلمة يقرأها في التوراة
يخلق مالك يطلع إلى السماء وينزل معه الصحة
والخيرات والسعادة لهذا االنسان و(ه) يحفظنا أمين
.
تعليقات على مسيخيت آبوت
من يستعمل تاج التوراة لمصالحه الخاصة وليس
لشيم شامايم حاالف أي يأتيه العكس .مثاال" على
ذلك  :من يركض وراء الرئاسة والكبرياء ،الرئاسة
تنهزم منه والعكس صحيح من ينهزم من الكبرياء
والرئاسة ،الرئاسة والكابود يلحقوه ويتمسكون به
.وكذلك كل عمل ديني إذا هدفه مصلحة خاصة

يخسر هذه المصلحة وهذه البركة أما إذا كان هدفه
من أجل احترام هشيم حينئذ يأتيه كل مايتمانه .
معلومات تاريخية مختصرة  60 :عام بعد خراب
المقداش  128ميالدي
في تلك األيام بدأ الشعب اليهودي يستعيد قوته
وتماسكه ،ويقوى يوم بعد يوم باستمرار ،حينئذ خاف
الرومان من اليهود أن يتمردوا عليهم .وفي تلك األيام
كان في العراق مابين النهرين بين نهر دجلة ونهر
الفرات أقيمت يشيبوت عدد أثنين يدرسون التلميديم
التوراة بهم ليال" نهارا" ،وهشيم حماهم وحافظ عليهم
ولم يتعرضوا للنهب والخراب ولم يتحكم بهم ال
اليونانيين وال الرومان .لكن بعد ذلك وقعت حروب
أهلية بين قبائل العراق ليسيطر كل منها على
اآلخرين وقتل الكثير منهم ،وعندما رأى الملك
طارخيانوس ضعف البابلين قرر الهجوم على العراق
ونجح بذلك وقتل الكثير منهم ومن بينهم الكثير من
اليهود .واحتل الرومان بالد مابين النهرين .وعندما
سمعوا حكام مصر الرومان بانتصارات الرومان في
العراق ،وسمعوا بأنهم قتلوا الكثير من اليهود
،تجرؤوا هم أيضا" في القاهرة وفي االسكندرية أن
يهاجموا اليهود الذين يعيشون هناك وكان عدد اليهود
في مصر يساوي ضعف عدد بني اسرائيل الذين
خرجوا من مصر أيام موشي أي كان عددهم بعد
خراب المقداش مليون و 200ألف يهودي ،وكانوا
أغنياء وأصحاب نفوذ وسيطرة ،لكن الرومان
هاجموهم ونهبوا لهم أموالهم وبيوتهم ومحالتهم
،فهربوا اليهود إلى الصحاري للحفاظ على أرواحهم
،ومع ذلك الحقوهم الرومان إلى الصحاري بجيش
كبير بلغ عدد رجاله  50ألف محارب .وقتلوا
عشرات األلوف من اليهود ،وخربوا الكنيس الكبير
الموجود في االسكندرية ونهبوا كل مافي داخله من
ذهب وفضه وأشياء ثمينة .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن كل مدخن السيكارات يجب أن يعلم مع مرور
الزمن ،رئتيه ال يستطيعوا أن يستقبلوا الكثير من
األوكسجين لحياتهم ،ألن الحويصالت الموجودة في
القصبان الرئوية بدأت تتلف وال تعمل جيدا"
المتالئهما بدخان السيكارات المضر .ويتعرضون

لمرض االلتهاب الرئوي الحاد .ويسمي األطباء هذا
المرض بهاتين الكلمتين  :الحي والميت .أي االنسان
هو حي يرزق يسير على قدميه كالمعتاد لكن في
صدره رئتين مسممتين ومتلوفتين.يريد ادخال
األوكسجين .الكافي لصحته ،لكن الماكينات الداخلية
تالفه وغير صالحة الستيعاب األوكسجين المطلوب
ألجسامهم .وكبار الحاخاميم القدماء والجدد حذّروا
ونبّهوا الشباب من أن يحاولوا واليجربوا وضع
السيكاراه في فمهم ،ألنها خطرة ولعينه ،تبدأ بشربها
كأبّهة وشطارة وتقليد اآلخرين ،ثم يعلقون بها وال
يستطيعون التخلي عنها ألنها تدخل أجسامهم وتختلط
في دمائهم وحينئذ يريدون ابطالها واالبتعاد عنها
ولكن يفشلون بذلك ويزيدون التعلق بها بزيادة عدد
السيكارات اليومية التي تدخل السموم في أجسامهم
واليفكرون بما يعملون وقد أصدر الحاخاميم هذا
البيان التالي موجها" إلى شباب الشعب اليهودي وهذا
صه  :إننا نحن الحاخاميم نوجه كالمنا هذا إلى شبابنا
ن ّ
األعزاء والغاليين علينا وعلى أهاليهم ،وإلى الذين لم
يقعوا في مرض التدخين ،أن يبتعدوا كل البعد عنه
ولو لمرة واحدة ولو لسيكاراه واحدة .ال تضرروا
أنفسكم وال تس ّمموا أجسامكهم وال تجربوا وال
تحاولوا الوقوع في هذا المرض الخطير .إن توراتنا
هي توراة الحياة ويريد هشيم أن يحافظ على صحتنا
وصحة أوالدنا جئنا لهذه الدنيا حتى نعبده وليس أن
نعبد السيكاراه اللعينة وكل من يبطلها ويبتعد عنها
ليتبارك من السماء آمين .
هاريشون لصيون  :ربي أبراهام حايم جانين
1848-1878
كان ربي أبراهام رعيا" مخلصا" ووفيا" لشعبه ،وفي
قلب حنون قاد شعبه ،وكان الفقر منتشرا" بينهم
،فأرسل كثير من الرسالء إلى خارج اسرائيل لجمع
التبرعات من الجاليات اليهودية في المهجر ووقع
الكثير من الخالفات بين فئات القاهال في أيامه لكن
بذكائه وقدراته استطاع أن يوحدهم ويبعد الخالفات
بينهم .وكان يهتم كثيرا" بالعائالت العائدة من
االمهجر للعيش في اسرائيل .حيث كانوا يتحملون
العذاب الشاق وعبورهم البحار والمحيطات الخطرة
في تلك األيام حتى وصولهم شاطىء يافا في اسرائيل

.لكن يافا كانت خالية تماما" من سكان اليهود والجميع
يتوجهون إلى السكن في يروشاليم .حينئذ قرر تعيين
الحاخام يهودا هاليفي ماركوزاه ،ليستقبل العائدين
الجدد ،وأقام لهم مركز وبيوت للعيش في يافا وعدم
التنقل هنا وهناك ونجح ربي يهودا بهذه المهمة
الصعبة .وفعال" نشأت قيهاله صغيرة العدد في مدينة
يافا ثم بدأت تتقدم وتتكاثر وانضم إليها الكثير من
العائالت اليهودية القادمة والعائدة من المهجر .وفي
تلك األيام ظهرت حركة المنشقين عن الدين وهم
الرفورم التي بدأت في أوروبا على يد قائدها موشي
مندلسون ودعا اليهود إلى االختالط مع بقية الشعوب
والتزوج من غير اليهوديات وإلغاء يوم الشبات
واستبداله بيوم األحد ثم تطورت األمور اللغاء الميال
،فوصلت هذه األفكار إلى أرض اسرائيل ،باالضافة
إلى هذه الحركة ،انتشرت أيضا" حركة التنصير
وهي اقناع اليهود باعتناق الدين المسيحي ،لكن ربي
قواه ،ورفض أي
أبراهام حارب هاتين الحركتين بكل ّ
مساعدة منهم للعائالت الفقيرة ومنعهم من ارسال
أوالدهم للدراسة في مدارسهم أو حتى السكن في
حاراتهم .وفي تلك األيام انتشرت األمراض واألوبئة
وكان موقف الحاخام صعب جدا" تجاه كل هذه
المصاعب .
توجيهات دينية:نكران للجميل"
قال شلومو هاميليخ من يرد المعروف بالشر لمن
أحسن له،يجب أن يعرف إن الضرر سوف يالحقه
باستمرار.لذلك يجب على االنسان أن يعترف ويحترم
لكل من أحسن إليه ولو بشيء قليل ولو قد مضى على
هذا المعروف زمن طويل.وعليه أن يقدم عمال"
حسنا" موازيا" لعمل رفيقه الذي سبق وأحسن
إليه.وإلى أبعد من ذلك ولو صاحبه الذي عمل معه
معروف واآلن يعمل معه عمال" عاطال"،عليه أن
يتذكر المعروف ويتناسى العمل العاطل.ونتعلم هذا
التصرف من الخالق بالذات،حيث قال (ه) إلى بني
اسرائيل عن طريق يشعيا هنابي:كام ايليه تشكاحنا
فأنوخي لو اشكاحيخ" أي أن (ه) يتغاضى على عافون
العجل والذي قالوا عليه بني اسرائيل ايليه ايلوكيخا
اسرائيل" إن أنسى ايليه تبع العجل،لكن أتذكر أنوخي
أي عندما نزلت على جبل سيناء وقلت لكم أنوخي

(ه) إلهك وقبل بني اسرائيل التوراة هذا القبول دائما"
أتذكره وأساعد بني اسرائيل وأمسح لهم ذنوبهم.إذن
الخالق يتناسى عن عملنا الغير جيد،ويتذكر عملنا
الصالح،لذلك علينا أن نتصرف مع رفاقنا هكذا أيضا"
كما رأينا موشي ربينو لم يضرب الماء وال التراب
أيام ضربات مصر بسبب استفادته منهم استفادة
خاصة.وقال الحاخاميم:من يفتح لك الباب،عليك أن
تحترمه أكثر من احترام والدك بالذات وخاصة إذا
رفيقك ساعدك ماديا" أو معنويا" أو روحيا"،ومن هنا
نتعلم كم يجب علينا أن نتصرف أمام الخالق الذي
يعطينا كل شيء وبدون حدود في المال والصحة
والعمر لذلك علينا قراءة التوراة وتنفيذ وصايا التوراة
على أحسن وجه آمين(.بيليه يوعيص)
قصة
في مدينة ليسك في هونغاريا كان يعيش هاصديق
حاخام صيبي هيرش ،وكثير من القاهال الذين يعانون
من المشاكل العائلية والصحية واالجتماعية يتوجهون
إلى بيته ليأخذوا منه البيراخوت .وكان الدور الذي
ينتظر الدخول إلى غرفة الحاخام طويال" يصل إلى
الشارع الخارجي تبع بيت الحاخام .وكان الشموش
المسؤول في بيت الحاخام يقول لهم هيّا بسرعة حتى
يعطوا الدور لغيرهم .ساعات طويلة كانوا الزوار
ينتظرون دخولهم إلى غرفة الحاخام .وفي الداخل
على طاولة الحاخام انتشرت األسامي وطلب
الدعاءات والبركات لكل شخص قدم ورقة خاصة به
وبعائلته وبذكر مشاكلها .وتبرعات الصداقا تتراكم
على الطاولة حتى يستعملها الحاخام فيقدمها للفقراء
والمعتازين .وفي ذلك اليوم دخل آخر الزوار ربي
شلومو اسرائيل هاليفي .
دينيم
من يسافر من مدينة إلى مدينة أو من دولة إلى دولة
أخرى بالطائرة ووقت الطيران يستغرق  72دقيقة أو
أكثر ،على هذا المسافر عندما يعود إلى بيته أن يبارك
برخات ه ّكوميل أي يشكر هشيم على وصوله
بالسالمة -2.كل مريض يتعافى من مرضه ولو ال
يوجد خطر على حياته في هذا المرض عليه أن
يبارك ه ّكوميل .وكل من يضطر أن يلتزم السرير
بسبب مرضه ولو ليوم واحد لم يترك سريره 24-

ساعة – ولو اليوجد خطر عليه أن يبارك هكوميل
عندما يتعافى من مرضه -3.إذا أحد أصيب بكسر
في أعضاء جسمه أو عمل عملية جراحية عليه أن
يبارك ه ّكوميل .ولو العملية بسيطة ولكن أعطوه ابرة
تخدير قبل العملية عليه أن يبارك ،ألن يحدث حاالت
خطرة في التخدير حيث حاالت نادرة إن المريض
مات من التخدير لذلك عملية التخدير تعتبر خطرة
 -4الشخص المريض وعملوا له عملية جراحية وأكد
الجراح إن العملية نجحت تماما" .وهذا
الطبيب
ّ
الرجل خرج من المستشفى وبدأ يذهب للصالة عليه
أن يبارك هاكوميل لكن ولم يتعافى تماما" حيث
األربطة موجودة على جسمه ،ولكن ذهابه للصالة
ليس ألنه شفي لكن ألنه ال يريد أن يصلي في بيته
بياحيد .وعندما يعود من الكنيس فورا" يذهب إلى
الفراش ،هذا المريض ال يبارك هاكوميل إال حتى
يشفى ويتعافى تماما" .
ساهم في هذه النشرة
السيدة روزيت كوهين وأوالدها للنجاح والتوفيق
والصحة وتتمنى ألوالدها ولعائالتهم طول العمر
والصحة والسعادة واألفراح دائما" في بيوتهم
أمين***.الحاخام باروخ توفيق شبوت وزوجته
السيدة كيتي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد جيمي كندي وزوجته السيدة بوال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد قاسم
غنيجة وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد اسحق صداقا وزوجته السيدة بيرتا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة نينا الوية
وزوجها السيد جبرا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح أخيها همانواح الشاب منشي بن بوليت عليه
السالم أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح اخته
راشيل بنت لطيفة وراحيل بنت يافا فقس عليهم
السالم أمين ***.السيدة بيكي ليفي وزوجها السيد
ايالي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة وعلى
روح أخيها همانواح ماركو بن جميلة ورزلين بنت
حافا وراحيل بنت يافا عليهم السالم أمين ***.السيد
ايزاك عنبه وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم ايفا عائشة بنت ليزا عليها السالم أمين .

***السيد شلومو كوهين وزوجته السيدة كيال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق 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 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 41300شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1050$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

