Congregation

"بيت يوسيف"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy

هفطارا:فهاكوهانيم هالفييم

مقام :سيكا
براشات :ايمور
من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 13 )1145أيار  5782الموافق  14مايو 2022
كاندل  * 7:46المغرب  * 8:04شير هاشيريم7:00 :
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *7:30انتهاء الشبات  *8:47وحسب ربينو تام 9:17
مسموح لباس الطليت  * 4:18الساعة الزمنية  *83:00دقيقة ,طلوع الفجر  *4:01شروق الشمس 5:41
منحا حول  *7:30وقت عربيت  *7:02طلوع النجوم 8:42
نهاية قريات شيماع  * 8:10نهاية العاميدا  *9:33حاصوت 12:52
بيساح شيني يوم األحد  15مايو
********
المحسن الكريم صاحب القلب الطيب طوبي كوهين وزوجته السيدة شيال وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق ويباركهم
هشيم في الروحانيوت والكشميوت ويهنئون أمهم السيدة روزيت كوهين والسيدة أرليت زيات بعيد األم السعيد وعقبال
 120عام بالصحة والسعادة أمين
***********
جرت العادة ان نشعل أنوار ليلة الك باعومير في كنيس بيت يوسيف على روح اآلباء واألنبياء والحاخاميم القدماء والجدد
ومن يرغب أن يساهم في شعل قنديل مقابل  100دوالر يتصل بالحاخام أهارون فارحي ليحدد له االسم والشعلة تزكوا
لمصفوت أمين .
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

هذه البراشا تتحدث عن الكوهانيم وماهي واجباتهم
وخدماتهم في بيت هامقداش ولكن يوجد باسوق واحد
يتحدث عن أخالق الكوهين كيف يجب أن تكون ؟ حيث قال
الباسوق عليهم  :كي سفتيه كوهين يشميروا داعات  ..كي
مآلخ صباؤت هو أي على الكوهين أن يكون عنده أخالق
جيدة جدا" ألن إذا كان بهذا المستوى تسميه التوراة  :مالك
من السماء هو ،أي تشبه للمآلخ .لماذا كل هذا مطلوب منهم
؟ ألن الكوهين هو يعمل سالم بين هشيم وبين الناس
.وأوأكله هشيم في هذه الدنيا أن يبارك أفراد الشعب .لذلك
المطلوب من الكوهين أن يكون أوال" وأخيرا" متواضعا"
،وإذا كان متكبرا" وأنانيا" ،إن هشيم اليرغب به وال يرسل
البراخا عن طريقه إلى القاهال  :وأيام بيت هامقداش هناك
كوهين كادول متكبرا" وطردوه من وظيفته نهائيا" .وهنا
البراشا ذكرت أيضا" عيوب ونواقص إذا موجودة في جسم
الكوهين حينئذ ،ال يجوز له الخدمة في بيت هامقداش
وهارامبام عدد  140عيب إذا كانت عند الكوهين حينئذ
اليسمح له بخدمة المقداش .ومن هذه العيوب هي  :إذا كان
يعرج ولو قليال" ،أو يوجد خط في عينه ،أو يوجد انشقاق
في أسفل أذنه ،إذا ماعنده أسنان ،أو سقط شعر عيونه
وغيرها من العيوب ولو كان هذا الكوهين صديق وقادوش
اليسمح له بالخدمة في المقداش وماهو السبب لذلك ؟ ألن
االنسان يحكم على ماتراه عيناه ونظراته السطحية ،لذلك

القاهال عندما يرون رجال" يقدم القرابين في بيت هامقداش وفي
جسمه يوجد عيبا" ما،حينئذ تنزل من عينه قدسية خدمة المقداش
،وينشغل فكره في التفرج على هذا االنسان المعيوب وينسى
سبب دخوله المقداش ليصلي أمام هشيم ويتبرع بالقرابين أي
الكفاناه والتركيز للعبادة تضيع منه ،ومن هنا نتعلم درسا" في
صالوتنا بأن النشغل أفكارنا وعيوننا بهذا وبذاك ،وماذا يلبس
ونقترب لنسمع ماهو الحديث الذي يدون بين رجلين ،بل علينا
االنتباه والتركيز في صالتنا ودراستنا للتوراة و(ه) يحمينا أمين
شهر إيار الحالي
هو الشهر الثاني في الدين اليهودي بعد شهر نيسان ،وعدد
أيامه دائما"  29يوم وليس  30يوم .ويسمى في النابي أيضا"
شهر "زيف" ولماذا سموه أيار ؟ إن هذه الكلمة منثبقة من
كلمة أور في العبري معناها ضوء ونور .البرج تبعه هو
صورة الثور لماذا ؟ رمزا" لقطعان الماشية واألبقار يخرجون
للمراعي لتناول األعشاب الخضراء بعد انقطاع دام ثمانية
أشهر مضت .وسمي بالعبري كلمة شهر زيف ومعناها النور
والشعاع .ألن الشمس تبدأ تشع بكامل شعاعها حتى نهاية
الصيف .وكلمة زيف تعني أيضا" نمو األزهار ،وهو يبدأ به
حصاد الشعير قبل حصاد القمح .لقد جرى به الكثير من
األحداث في التاريخ الماضي  :شيلومو هاميليخ بنى بيت
هامقداش األول في  7أيار -وكذلك تدشين أسوار المقدس على

يد عزرا هاسوفير ونيحامياه في أيار  18-أيار توفي ربي
شمعون بن يوحاي  28.أيار توفي شموئيل هانابي 14
أيار عيد بيساح شيني .وهذا الشهر له ميزة دينية لشفاء
المرضى ،وفي هذا الشهر نزل المن والسلوى من السماء
على بني إسرائيل .وكلمة أيار تتألف من هذه الكلمات :
أني هشيم روفئيخا أي هشيم يبعد من عنّا األمراض
والمصائب أمين.
تعليقات على ماسيخيت آبوت
داع مالماعاله مماخ عاين روئاه " أي أعرف ماذا يحدث
في السماء يشابه مايحدث معك في حياتك وهو عاين
روئاه أي عين ساهرة أنت تراقيب كل شيء .أي مثلما
أنت في عيونك تراقب كل ماهو ماحولك ،وتراقب مالك
وتحافظ على عائلتك ،كذلك هشيم في السماء يراقب
مخاليقه التي خلقها في هذه الدنيا ويؤمن لها الصحة
واألدوية الالزمة لها،ويؤمن لها طعامها في كل يوم
وبدون انقطاع ،ورحمته على الجميع على االنسان
والحيوان والنبات .ويكافىء األبرار والصديقيم ويعاقب
األشرار والمؤذيين وكل شيء له حساب على التمام
والكمال .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
عندما تقدم إيليشاع أحير بالسن ؟ مرض مرضه األخير
،فقالوا إلى ربي مئير  :إن حاخامك مريض!.فقرر الذهاب
لزيارته .أثناء الزيارة قال إليشاع إلى ربي مئير  :إذا
رجعت بالتوبة يقبلوني في السماء ؟ أجابه  :أكيد ونعم
.فورا" نزلت الدموع من عيونه ومات فورا" .فرح ربي
مئير وقال  :لقدمات بعد أن رجع بتشوبا والتوبة وعندما
وصل إليشاع إلى السماء قالوا  :ال نحاكمه وال نعذبه ألنه
تعلم التوراة ،وال ندخله الجنّة ألن كفر بالتوراة وبالدين
.وعندما عل م ربي مئير بهذا القرار  :صلى عليه وطلب
من السماء أن يحاكموه ويعذبوه حتى يدخل الجنة بعد
ذلك .فورا" صالة ربي مئير قبلوها في السماء ونزلت
نار من السماء وبدأ قبره يحترق ويطلع منه النار وعندما
وصل الخبر إلى ربي مئير ،ذهب إلى قبره ورأى النار
تطلع من القبر ،فورا" شلح الطليت الذي عليه وغطى
النار به.فورا" النار انطفأت وقال ربي مئير إلى روح
إيليشاع  :نامي هذه الليلة وغدا" في الصباح إذا أدخلك
هشيم إلى الجنة يكون على مايرام ،وإذا ال ،أحلف لك
اليمين بأن هو ربي مئير سيدخلها الجنة عندما يموت
.وعندما توفى ربي مئير  :شاهد الناس دخان يخرج من

قبر إليشاع .فقال ربي يوحانان  :معنى ذلك إنه يتعذب إليشاع
اآلن في جهنم ،وعندما سيموت ربي يوحانان سيدخل إلى
جهنم ويخرجه منها ويدخله إلى الجنة معه .وفعال" عندما توفي
ربي يوحانان اختفى الدخان من على القبر الذي استمر أكثر
من عام وقال الجميع  :إن إليشاع لقد دخل الجنة مع ربي
يوحانان .
الك باعومير
هو يوم فرحته للتنّا اإللهي ربي شمعون بن يوحاي زخوته
يحمينا أمين.هو أحد عظماء التنائيم في الجيل أي الفوج الرابع
لظهور التنائيم هو عاش بعد خراب المقداش في عام 140
ميالدي  .هو الذي ألّف مصحف الزوهار المعروف .هو
مؤسس علم القبّااله.وكلما ذكر اسم ربي شمعون فقط بدون
بار يوحاي في الكيمارا يقصدون به ربي شمعون بن يوحاي
بالذات .عاش عمرا" طويال" أكثر من  100عام وتوفي بعد
وفاة ربي يشماعيل  .درس التوراة بداية حياته في مدينة يابنيه
–عند ربي يهوشواع ورابان كمليئيل ،ثم أصبح احدى خمسة
حاخاميم الذين هم تلميديم ربي عاقيبا ،وهم :ربي مئير –ربي
يهوشواع –ربي يهودا بن بابا –ربي يوسيه –ربي ايلعازار
بن شامواع ،كما تعلم التوراة عند ربي ايلعازار بن يهودا –
كان عنده  22تلميديم ومنهم :ابنه ربي ايلعازار –ربي دوستا
–ربي حانينا –ربي يوحانان –ربي يوناتان –ربي اسحق –
ربي يرميّاه –ربي ماتيا-ربي نهوراي –ربي بنحاس بن يائير
–ربي شاؤل –ربي شمعون بن مناسيا –ربي يهودا –ثم اختبأ
في المغارة هو وولده مدة  13عام حاخامه ربي عاقيبا احترمه
كثيرا" وس ّماه :ابني ربي شمعون .وقال له في أحد المرات
:يكفيك هشيم وأنا نعرف قوتك وعظمتك في التوراة .وعندما
سجنوا الرومان حاخامه ربي عاقيبا كان يذهب لزيارته في
السجن ويسأله عن بعض الدينيم .وكذلك تجادل كثيرا" في
الدينيم مع حاخامه ربي عاقيبا ،وفي أحد المجادالت الحظ
حاله بأنه تكلم مع حاخامه ربي عاقيبا بدون احترام الئق
،وفرض على نفسه صيامات كثيرة حتى اسودت أسنانه من
كثرة الصيام حتى يمسح عافونه تجاه حاخامه .ومصحف-
سفريه -الذي هو تفسير على حوماش بمدبار وديباريم هو من
تأليف ربي شمعون بن يوحاي .وكثيرا" من األوقات اختلف
مع زميله ربي مئير وزميله ربي يهوشواع .كان ينتقد كثيرا"
السلطات الرومانية المحتلة ،وخاصة عندما رآهم يشرطون
جسم حاخامه ربي عاقيبا بأمشاط من الحديد ألنه كان يدرس
ويعلم التوراة  .طول حياته جرت معه نسيم ونفالؤوت
وأعاجيب وهو دافع عن شعبه وفي أيامه لم يظهر قوس وقزح
في السماء .توفي في الك باعومير الموافق  18إيار بالعبري

وقبره معروف في جبل ميرون ،والصالوات على قبره
تعطي ثمارها ،وفي كل مكان في تلك الليلة يشعلون
نيروت على نشماتو وهذه العادة مقدسة جدا" وتعطي
شيفاع وبرناسا وصحة لكل من يشارك بها وزخوته
يحمينا أمين .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
خدمات ربي رفائيل الطويالة والصعبة والمتعبة
وباخالص أثرت على صحته ،وبدأت تضعف في آخر
أيامه ،وأصبح طريح الفراش اليستطيع التحرك والقيام
من الفراش ،ونائبه ربي ياعاقوب شاؤل الياشار كان يدير
الرئاسة مكانه .وهكذا بلغ ربي رفائيل سن الثاني
والتسعين وتوفي في  14طيبيت عام ،1893وانتشر
الخبر ونزل الحزن والقهر على القاهال ،وأصدر بيت
الدين قرارا" بالتوقيف عن العمل واغالق جميع المحالت
حتى انتهاء مراسيم الدفن والكابود األخير للحاخام .ومشي
وراء الجنازة جميع أفراد الطائفة باإلضافة للقضاة
والحكام والمسؤولين وجميع القنصليات الدولية المتواجدة
في يروشاليم .ودفنوه في جبل الزيتيم وألّف عدة
مصاحف أشهرها  :ليب ماربيه " والشون مربيه "
وزخوته يحمينا آمين .
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"
صه  :إننا نحن
إلى شباب الشعب اليهودي وهذا ن ّ

الحاخاميم نوجه كالمنا هذا إلى شبابنا 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 .
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
عندما سمع ربي ياعاقوب أريه قصة شمعون بأن العمدة
سيطرده من المطحنة مع عماله ،أخرج الحاخام قطعة من
الجلد للكتابة ،وكتب عليها عدة كلمات ووضعها في يد شمعون
.وقال له  :سنتحرك خطوة خطوة ،أوال" اذهب للمستأجر
الجديد الذي ينوي استئجار المطحنة وقل له بأدب واحترام :
إنك ستخسر الكثير إذا تركت المطحنة واشرح له الضرر من
ذلك ،وإذا رفض أعطه هذه الورقة في يده وقل له هي منّي

.وإذا رفض سأتصرف بشيء آخر وتأتي بعد ذلك ،
الخطوة الثانية .ذهب شمعون إلى المستأجر الجديد الغير
يهودي ،وحكى له قصته ،لكنه رفض نهائيا" وقال له ال
يوجد رحمة وحنان في العمل أي في البزنيس .ثم أعطاه
الورقة وقال له  :هذه من الحاخام .قرأ الرجل الكتابة التي
كتبها الحاخام ،وبدأ يضحك ويستهزىء وقال  :أنا ال
أصدق هذا ،حاخامكم ال يعرفني وال أعرفه ،وهو يطلب
مني أن ال أستأجر المطحنة ،هل الموضوع على كيفه
مثلما أنا ال أتدخل في شغله وقول له  :هو أيضا" ال يتدخل
في شغلي .
دينيم
النساء ملزمات أن يباركوا هاكوميل في الكنيس أو في
البيت بوجود منيان عشرة رجال ويشمل المريضة أو
الولدانة -2.اليجوز للزوج أن يبارك عوضا" عن زوجته
،وعليها أن نبارك ولو كانت غير طاهرة في ذلك الوقت
-3.الولد الذي مالبس تفلين ال يجوز أن يبارك هكوميل
فهذه للكبار فقط -4.ولو كان مريضا" قبل ليس تفلين بعدة
أيام وعندما شفي أصبح عمره السن الرابع عشرة أو كان
مسافرا" وعندما عاد أصبح عمره  14عام مع ذلك ال
يبارك طالما في البداية كان صغير السن لذلك غير ملزم
-5.إذا شخص تعرض الرتكاب ذنب أو أي عافون
وخلص منه ولم يرتكبه مع ذلك اليبارك هكوميل ألن هذه
البراخا فقط إلنقاذ الجسم وليس إلنقاذ الروح من
العافونوت .ومع ذلك يقولها بدون ذكر اسم هشيم إال فقط
يقول  :باروخ هاكوميل الخ-6..يجب قول البراخا ضمن
ثالثة أيام من الحدث ،ومع ذلك من تأخر عن البراخا ولو
مدة طويلة مع ذلك ملزم في قراءة البراخا  -7.إذا شخص
التزم البراخا من سبب شغلتين مثال" نجا من المرض
وعاد من السفر أو خرج من السجن على كلهم يبارك
براخا واحدة فقط .

ساهم في هذه النشرة
الحاخام سيمون كولدستين وزوجته السيدة سيمي وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد حاييم يحيا اللحام
هكوهين وزوجته السيدة فيوليت وأوالدهم األخوة األكارم :
بيرتا -بيال-ايدي للنجاح والتوفيق ويباركون لولدهم وأخيهم
السيد جوي اللحام وزوجته السيدة لورين بمناسبة حفلة ابنهم
حاتان بار مصفا هاأبريخ ياعاقوب بمزال طوب وألف
مبروك أمين***.هاأبريخ السيد ابراهام صيون شمس
وزوجته السيدة روزي وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
ويتمنون لجدهم السيد ايالي ليفي وجدتهم السيدة نينا شمس
وجدتهم السيدة بيكي بالصحة وطول العمر أمين ***.السيدة

كامو جميل كندي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
همانواح جميل كندي بن رينا ووالدتها فريدة بنت جميلة عليهم
السالم أمين ***.السيد شاول شحود شقالو أبو عبدو وأوالده
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته سارا بنت سمحا وزوجته
المرحومة تونة -مزال -بنت راحيل عليهم السالم أمين ***.
**السيد ايزاك شقالو واخواته كراسيا -شيال-فيوليت-استيال-
كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم بيال
شقالو -موضب بنت كحيلة عليها السالم أمين***.السيدة بيرتا
ملبساتي وزوجها الصيدلي االستاذ الياهو -الياس وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح ابراهام البير بن
صبرية عليه السالم أمين *** .السيد فكتور كندي وأوالده
األكارم  :هانري -فريدي -بيال للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم ناديا حايا بنت فكتوريا عليها السالم أمين *** .هاعسقان
صبوري السيد زوكي جرادة وعائلته واخواته السيدات ليال -
باهية -ساراه-تونة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم جميلة بنت باهية عليها السالم أمين***.السيد ليون
فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح المرحومة راحيل ستون بنت باهية عليها السالم أمين .

*********

إلى القراء القراء األكارم تنبيه
سنحاول بمساعدة هشيم اصدار النشرة قبل العادة
بيوم واحد حتى تصل مبكرا" إلى البيوت بسبب
تأخير البريد .لذلك من يرغب أن يكتب اسم في
النشرة عليه أن يسجله آخر يوم قبل الطباعة وهو
يوم األحد من كل أسبوع .وإال سيتأجل كتابة االسم
للنشرة لألسبوع القادم
*******
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
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 89500شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1800$والمصاريف  150+ 1400$دوالر للحاخام موشي
الموزع النشرات في إسرائيل أي المجموع  1550لهذا
األسبوع فقط وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

