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تقون كاريت
يوم ششي شباشيشي أي سادس يوم من سادس أسبوع من العومير جرت العادة أن نسهر ونقرأ طوال الليل حتى الصباح
،وباعتبار هذا العام يحكم هذا اليوم ليلة الشبات لذلك يرجى قراءة زوهار أدارا ربّاه +أدارا زوطا بعد العشاء ثم يقرأ
مصحف التهليم صباح يوم الشبات إما قبل الصالة أو بعد الصالة وهذه القراءة لها ميزة عظيمة جدا" وتفيد بابعاد المرض
والمصائب عن االنسان وهشيم يحفظنا آمين.
ميري وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
المحسن الكريم صاحب القلب الطيب السيد فكتور ايميل قمعو وزوجته السيدة
ّ
وهشيم يباركهم بالرزق والصحة والسعادة وفي الروحانيوت والكشميوت أمين .
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

هذه البراشا تتحدث عن الكوهانيم وواجباتهم
وقدسيتهم ألنهم يخدمون في بيت هامقداش .ومن
بين هذه المقدسات ورد في البراشا هذا الباسوق :
إذا ابنة رجل كوهين زنت وخانت زوجها يجب
حرقها بالنار .سنوضح اآلن عن هذا الموضوع
كالتالي  :إن ابنة الكوهين هذه الذي عقابها شديد
هي أن تكون متزوجة وليست فتاة عادية .وأيضا"
إذا أخذت فقط قدوشين من أي شاب ولو ماتزوجت
منه بعد،عقابها يكون الحرق .أوال" نسأل  :لماذا
الحرق ليس غير طريقة موت ؟ ألن الكوهانيم
شغلتهم دائما" في المقداش نتعلق بحرق القرابين
على المذبياح لذلك هي عقابها بالحرق .والباسوق
قال أيضا"  :كي تاحيل لزنوت -إن كلمة تاحيل هنا
التعني أنها تبدأ بالزنا إال معناها  :تاحيل-تبهدل
أبوها الكوهين .ألن هي عندها جزء من قدسية
والدها الكوهين .من هنا نتعلم إن االنسان كلما كانت
مكانته عالية في الدين عقابه يكون أكبر وأقسى
.ألن من يتربى في عائلة متدينة ويدرس التوراة في
اليشيبا كلما أخطاؤه تكون أكبر وعقابها أشد .و(ه)
يحفظنا أمين .

تعليقات على البراشا
معروف نحن نعد أيام العومير فقط سبعة أسابيع أي
 49يوم فقط فلماذا قالت البراشا هذا الكالم  :عاد
مماحورات هاشبات تسبيروا حمشيم يوم أي تعدّوا
خمسين يوم وليس  49يوم ؟ إال التوراة عندما يكون
الرقم كبيرا" نوعا" ما وقريبا" من عدد العشرات
تعد التوراة العشرات فقط وليس أقل كما رأينا
الملقوت أي ضرب مخالف التوراة نضربه 39
عصا مع العلم التوراة قالت  :أربعيم يا ّكينوا لو
يوسيف -أي يضربه  40وليس ، 39وكذلك عندما
نزل ياعاقوب أبينو إلى مصر عند ابنه يوسيف قال
الباسوق كان عددهم  70شخصا" وذكرت البراشا
أسماءهم وإذا عدّينا هذه األسماء يطلع عددهم 69
وليس ، 70لذلك من كل هذا نفهم إن العدد عندما
يكون قريب من العشرات ،نعدّد العشرات فقط ولو
كان أنقص رقم واحد من هذا العدد لذلك قالت هذه
البراشا عدّد  50يوم ونحن نعد  49يوم  .أبودارهام
تعليقات على ماسيخيت آبوت
هليل هازاقين يقول  :كن من تالميذ أهارون هكوهين
يحب السالم ويركض وراءه ويجب الناس ويقربهم
إلى التوراة .هنا نسأل  :لماذا قال  :كن من تالميذ

أهارون هكوهين ولم يقل مثل أهارون هكوهين
بالذات ؟ ألن الحقيقة صعب جدا" أن نصل إلى درجة
أهارون هكوهين بالذات .ألن عنده كل الصفات
الجيدة واألخالق الكريمة والتواضع وبعيد عن الغيرة
وعنده حياء" وخجل في وجهه .ويحب الناس ولو
كانوا غير متدينين ثم يحاول يقربهم إلى التوراة
والدين كما قال  :أوال" أوهيب هابريوت أي يحب
الناس كلهم ثم قال  :ومقاريبان لتوراة وبعد ذلك
يحاول أن يقربهم للتوراة ولل ّدين .
الطريق للصحة والشفاء
قالوا الحاخاميم في بيانهم عن منع التدخين هذا
الكالم  :كل من يستطيع أن يمنع أو يؤثر على
اآلخرين من تعاطي الدخان ،واجب ديني عليه
لتنفيذ ذلك .وكل من يدخن عليه عدم االستسالم
ويجبر نفسه أن يبتعد عن التدخين ولو البداية صعبة
لكن النهاية ممتازة وجيدة جدا" ومفيدة للصحة .كما
ال يجوز التدخين أمام اآلخرين ألن األطباء قالوا :
حتى القريب من المدخن والذي يجلس معه في
غرفة واحدة عليه الهروب من المكان قدر االمكان
ووقّع على هذا البيان كبار الحاخاميم وهم هكاؤون
ربي الياشيب وهاكاؤن ربي شتاينمان وهاكاؤون
ربي شافّيراه وهاكاؤن ربي ليفقوبيس وأيضا"
هكاؤون ماران حاخام عوبديا يوسيف وعدة
حاخاميم ال زالوا على قيد الحياة وأصدروا قرارا"
دينيا" حازما" .بأن ممنوع من كل شاب أن يضع
سيكاراه واحدة في فمه وال يحاول التجربة على
ذلك ،ألن التدخين يبدأ بالواحدة وينتهي بعدة
باكيتات في اليوم .ألن كل المدخنين بدؤوا بسيكاراة
واحدة من أيام شبابهم وعلقوا بها.ويقول هارامبام :
كل من يدخل األذى إلى جسمه ،يكون بذلك يخالف
التوراة التي قالت  :هشامير ليخا وشمور نفشيخا
ميؤد أي انتبه وحافظ على جسمك وصحتك كثيرا"
فهايا عاليخاداميم -واال يعتبرك هشيم أنك تقتلنفسك بيدك .وأثبتت البحوث العلمية إن مئات
اآلالف من الناس ماتوا قبل وقتهم من سبب التدخين
الذي يسبب مرض في الرئة وفي القلب لذلك علينا

أن ننتبه على أوالدنا ومراقبتهم حتى اليتورطوا
بهذه العادة اللعينة والخطرة .
هاريشون لصيون  :ربي ابراهام حاييم جانين
1848-1787
في تلك األيام ،كثير من القاهال في يروشاليم عانوا
من الفقر والجوع ،وانتشرت األوبئة والكوليرا في
صفوف الشعب والكثير منهم التزموا الفراش ولم
يستطيعوا التحرك والمشي .لكن المبشرون بالدين
المسيحي افتتحوا مستشفى لعالج المرضى وجلبوا
أطباء وممرضات لهذا الغرض ،وأعلنوا كل
يهودي يتخلى عن ديانته يحق له دخول المستشفى
والمعالجة به مجانا .لكن الحاخاميم منعوا المرضى
من دخول هذا المستشفى والمعالجة به .واستجاب
القاهال لطلبهم .لكن الخارجين عن الدين اليهودي
ويسموهم الماسكيلين الذين يلتزمون في مبادىء
موشي مندلسون مؤسس هذه الحركة ضد الدين
.قرروا بناء مستشفى لهم ليجبروا المرضى للتخلي
عن الدين اليهودي حتى يعالجوهم مجانا" .واتصلوا
مع السير موشي مونطفيوري الغني في لندن
وطلبوا منه أن يساعدهم في بناء هذا المستشفى
وكذبوا عليه وقالوا سنبني هذا المستشفى المجاني
لمعالجة الحاخاميم والتلميديم مجانا" حتى يستطعوا
دراسة التوراة بارتياح ،ولما سمع بذلك وهو
معروف إنه متدين فأرسل لهم مبالغ كبيرة لبناء هذا
المستشفى .
توجيهات دينية" :التفكير وااليمان"
أكثر مشاكل االيمان لالنسان هو تفكيره،حيث يوجد
انسان يعتقد انه مثقف وعالم وفهمان،وكل موضوع
يمر عليه يحاول االقتناع به عن طريق ثقافته
وذكائه وعلمه،واذا لم يجد لها المنفذ العلمي المتعلق
بها يدعي انها ليس لها وجود وغير صحيحة وال
يؤمن بها .لكن االنسان المؤمن والعادي،يعرف
نفسه انه ال يعرف هذه األمور وليس بإمكانه
دراستها،ألنه مقتنع بأنه هو مجرد انسان من لحم
ودم،وهو أصغر مخاليق هذه الدنيا الضخمة،وكل
مايسمعه من كالم التوراة وكالم الحاخاميم يؤمن به
ايمانا" قويا" بدون أي نزاع أو خالف .ألنه يعرف

من هو ومن هي شخصيته؟ وكل شيء صح وثابت.
مثل انسان يركب سيارة ولو ال يعرف كيف يعمل
الموتور (المحرك) داخلها وكيف يدفع السيارة الى
األمام،مع ذلك السيارة تسير وتقطع آالف األميال
وبأسرع مايكون،ولو صاحبها ال يعرف شيئا" عن
المحرك وعن سير السيارة .كذلك نقطة صغيرة من
الدم في جسم االنسان،تعمل المعجزات تحارب
الجراثيم،ترمم أعضاء الجسم،وتنقل الغذاء لجميع
أعضاء الجسم وبدون أن يعرف صاحبها ماهي
ميزة هذه النقطة الصغيرة ومما تتألف وتتركب؟
وتستمر بعملها هذا ثمانين عاما" أو أكثر حتى وفاة
االنسان .اذا كان هذا الوضع في األشياء المادية
الموجودة أمامنا،وكيف يكون الحال باألمور
والمواضيع الروحانية والتي ال نراها وال بإمكاننا
البحث عنها وبلورتها،لذلك علينا بالتسليم وااليمان
بكل ما تتحدث عنه التوراة وأسيادنا الحاخاميم بدون
أي تحقيق أو استجواب،ألن عقلنا صغير جدا" من
أن يستوعب هذه األمور الروحانية السماوية،لذلك
علينا بالتمسك بالتواضع واالبتعاد عن الكبرياء
وااليمان الحقيقي بتعاليم التوراة ومبادئها و(ه)
يحفظنا أمين.
قصة
على باب هكاؤون ربي صبي هيرش تجمع كثير
من الناس وشكلوا صفا" طويال" منتظرين دخول
غرفة الحاخام ليساعدهم في حل مشاكلهم الصحية
والمادية -وكان أحد المنتظرين هو السيد اسرائيل
شلومو ليفي المعروف في بلده من األغنياء لكن في
ذلك اليوم من ينظر إلى وجهه ال يظهر عليه إنه
خواجا وغني .ألن في األشهر القليلة السابقة خسر
كل أمواله وتجارته وأتى إلى الحاخام ليساعده
.وعندما وصل دوره ودخل إلى غرفة الحاخام بدأ
كالمه قائال"  :من مدة  6شهور أتى لبيتي عريس
البنتي الكبيرة واتفقنا مع أهل العريس أن أقدم
للعريس دوطه ومهر بمبلغ عشرة آالف روبيل
.وكان هذا المبلغ بالنسبة لي قليال" جدا" ،وهنا بدأت
الدموع تنهمر من عيونه بالبكاء ولم يستطع اتمام
كالمه .فاستغرب الحاخام وسأله لماذا البكاء ؟ هل

العريس طلع غير متدين ؟ هل هو مريض ؟ أريد
أن أفهم أجاب اسرائيل ليفي  :حاشا وكالّ ،العريس
ممتاز وفهمان في التوراة لكن والده عقله صعب
ّ
الدوطه إلى آخر
وال يعمل العرس قبل أن يقبض
قرش ،وأنا خسرت كل أموالي وكل تجارة أمد يدي
بها أخسر أيضا" حتى أصبحت اآلن على الحديدة
وماعمال ينام الليل أريد سيدي الحاخام الحل من
عندك .
دينيم
-1يجوز للمرأة أن تكثر من الطبيخ صباح العيد أي
قبل وجبة األفطار  ،ولو بنيتها أن تترك من هذا
الطعام لثاني يوم العيد،لكن ال يجوز لها أن تصرح
بوضوح بأنها تكثر الطعام من أجل اليوم الثاني
.لكن بعد الظهر ال يجوز لها أن تكثر من الطبيخ
من أجل الباقي منه يبقى لليلة العيد الثاني ولو
ستأكل العائلة من هذا الطبيخ ظهرا" أي بعد الوجبة
الثانية تبع يوم العيد .
-2يجوز تناول األدوية الضرورية يوم العيد ،لكن
استعمال المراهم ال يجوز ألنها تسمى عملية
"ممارياح" أي يدهن وفي حالة الضرورة القصوى
مسموح ذلك.
-3اليجوز عصر الفواكه يوم العيد لشرب العصير
،لكن فقط الليمون يجوز عصره على السلطة
صارة الليمون
مباشرة ،لكن ال يجوز استعمال ع ّ
،إال إذا وضع بداخلها قليل من السلطة ونزل عصير
الليمون فوقها.
-4يجوز حك الجبنة يوم العيد بالحكاكة المخصصة
لذلك واألفضل أن تنزل الجبنة المحكوكة على
قطعة ورق ،حتى نجري بعض التغيير في عملية
الحك التي نقوم بها في أيام األسبوع.
-5يجوز أن ننقي الطعام من قطع القشور المخلوط
به يوم العيد ويحاول أن يرفع الكمية الصغيرة من
الكمية الكبيرة حتى ال يتعب نفسه يوم العيد .بمعنى
آخر  :إذا كانت القشور قليلة والطعام كثيرا" ينزع
القشور لكن إذا القشور كثيرة ينزع الطعام الذي هو
أقل حتى ال يتعب -6ال يجوز التدخين يوم العيد
(طبعا" من شعلة موجودة قبل العيد) إال للمدمنين

فقط واليتحملون أنفسهم بدون سيكارا .لكن غير
المدمن ال يسمح له بالتدخين أبدا" وممنوع له
تحريك علبة السكائر .
-7إذا سقطت فاكهة من الشجر يوم العيد ال يجوز
لمسها وال أكلها ،لكن مسموح أكلها في اليوم الثاني
.
 -8ال يجوز طفي الكهرباء وال الغاز يوم العيد
وحتى عن طريق اإلجيرة .لكن يوجد طريقة لطفي
الغاز وهي امالء ابريق الشاي على الغاز وعندما
يغلي يفور ويقلب على النار ويطفيها وعليه
استعمال هذا الماء الساخن للشاي أو القهوة حتى
يبرر تسخينه للماء على النار يوم العيد.
ساهم في هذه النشرة
السيد زوكي ميتا وزوجته السيدة استيال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.الشاب نحماد فناعيم
جوناتان بورمان ووالدته واخوته للنجاح والتوفيق
أمين ***.السيد تيد ليفي وزوجته السيدة سيليا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح
الياهو بن سمحا وأخيه طوبي بن ألطون عليهم السالم
أمين .وشكرا" جزيال" على رسالتكم
اللطيفة***.السيد ماير وهبة وزوجته السيدة بولين
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح هاتانا ربي
شمعون بن يوحاي فهاتانا ربي مئير باعال هانيس
ويتشفعوا له بالصحة والسعادة أمين ***.السيد إيزاك
زريف وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح شلومو بن
ألطون عليه السالم أمين ***.عائلة أرازي للنجاح
والتوفيق وعلى روح همانواح سليم شلومو بن قمحية
أرازي عليه السالم أمين ***.السيد عوبديا الياهو
وزوجته السيدة نونا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ورفوئاه شيليماه وصحة جيدة للسيد عوبديا بن نزيمة
أمين ***.عائلة حارة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح همانواح ياعاقوب بن استر عليه السالم
أمين***.األخوة األكارم السادة  :دافيد-سادي-داني-
بيجي ووالدتهم السيدة يوال لعائلة يشاي للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح عازار عزرا
يشاي بن مركو عليه 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 .
***السيد ايزاك عنبه وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتهم ايفا عائشة بنت ليزا 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 42200شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1700$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

