Congregation

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

هفطارا :فيشالح يهوشواع

مقام :حجاز
براشاة :شيالح ليخا
من الحاخام :هارون فارحي 26 .سيفان  5782الموافق  25جون 2022
كاندل  * 8:12المغرب  * 8:30شير هاشيريم7:00:
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *7:55انتهاء الشبات  *9:12وحسب ربينو تام 9:42
مسموح لباس الطليت  * 4:00الساعة الزمنية  *87:00دقيقة ,طلوع الفجر  *3:43شروق الشمس 5:27
منحا حول  *7:30وقت عربيت  *7:18طلوع النجوم 9:07
نهاية قريات
شيماع  * 8:04نهاية العاميدا  *9:31حاصوت 12:58
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

في نهاية البراشا السابقة حدثت مشكلة بسبب حديث
مريام على أخيها موشي وتعاقبت على ذلك لمدة
أسبوع في مرض الصراعات ،أما في بداية هذه
البراشا حدثت مشكلة مع الميراكيليم حيث حكوا
كالم عاطل عن أرض إسرائيل وكانت النتيجة هي
أن ألغى هشيم دخول بني إسرائيل أرض إسرائيل
لمدة  40عاما" .ووردت هاتين الحادثتين وراء
بعضهما لحتى نتعلم من ذلك بأن الميراكيليم لم
يأخذوا عبرة بعدم حكي الشون هاراع .هنا نسأل :
يوجد فرق كبير بين هاتين الحادثتين األولى كان
الشون هاراع من قبل انسان على انسان آخر ،لكن
هنا صار حكي الشون هاراع ليس على انسان آخر
وإنما على األرض والشجر إذن كيف نعتب على
الميراكيليم لم يأخذوا عبرة من قصة مريام إن لكل
حادثة حديث ؟ إال الحقيقة التوراة سابقا" في براشاة
مشباطيم قالت لنا بأن النعمل درج عادي للصعود
إلى المذبياح والهدف من ذلك احتراما" للحجر
معنى ذلك إن التوراة اهتمت في احترام حتى الحجر
وهنا الميراكيليم لم يأخذوا عبرة من ذلك .وعلى كل
حال تعلمنا من كل هذه األحداث عدم الحكي كالم
عاطل ال على انسان وال على أرض وال على حجر
وال على شجر .وإنما دائما" نحافظ على لساننا وال
نحكي إال كالم جيد ومتفائل على كل شيء نراه في
حياتنا ألن كل شيء خلقه هشيم هو لمصلحة
االنسان ،ولو في نظرنا إنه غير جيد وال يوجد فيه
مصلحة لإلنسان .وكذلك تعلمنا من ذلك بأن اليجوز
أن نحكي على أي انسان بالعاطل ولو كان غير

موجود أمامك وسوف اليصله هذا الكالم في المستقبل
،وأحيانا" يكون هذا االنسان الذي حكيت عليه رجل
طيب ومسامح وال يزعل منك إذا وصله الكالم مع ذلك
هشيم اليسمح بذلك .والسبب لذلك ألن االنسان مؤلف
من قسمين وهما قسم جسدي ويمثله جسد وجسم االنسان
وقسم روحاني وتمثله الروح لذلك عندما نحكي كالم
عاطل على أحد ،ولو هذا األحد مسامح وال يزعل فهذا
يمثل القسم الجسدي فقط ،لكن الجزء الثاني وهو الروح
وهذه الروح مقدسة أتت من السماء ثم تعود إلى السماء
بعد انتهاء عمر االنسان ،لذلك هذه الروح التسامح إذا
أحد حكى عليها بالعاطل ألنها من السماء ومقدسة
وليست مثل جسد االنسان الذي هو من تراب و(ه)
يحمينا آمين .
تعليقات على البراشا
عندما جلب الميراكيليم عيّنة من الفواكه ليشاهدوها بني
إسرائيل ذكرت التوراة هذه الفواكه كالتالي  :عنقود من
العنب ثم ثمرة الرمان ثم حبات من التين .ما القصد من
هذا الترتيب عنب ثم رمان ثم تين ؟ ألن الميراكيليم
كانت نيتهم عاطلة وأرادوا أن يبهدلوا هذه الفواكه .لذلك
أوال" قطفوا عنقود العنب والتوراة تقول في ذلك الوقت
لم ينضج العنب بعد كما قال الباسوق  :يميه بكوريه
عانابيم .ثم قطفوا الرمان والرمان أيضا" لم ينضج بعد
ألن ينضج في أواخر الصيف وفي آخر أيام رحلتهم
قطفوا التين حيث موسم قطف التين قد انتهى ألن
رحلتهم استغرقت  40يوما" والتين آخر أيامه يفقد
حالوته ويتغير شكله ويجف ،وبذلك عبروا عن نيتهم
العاطلة تجاه فواكه إسرائيل (مدبار قاديش)

معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد
خراب المقداش  190ميالدي
بعد أن قتل الرومان ربي عاقيبا ورفاقه العشرة
،لمنع انتشار التوراة من جديد بواسطة تالميذ ربي
عاقيبا .وتساهل الرومان بعض الشيء في السماح
لدراسة التوراة .لكن حكام مدن إسرائيل الموكلين
من قبل قيصر روما وهم من الرومان شددوا
الضغط على الشعب بفرض عليهم الضرائب
بصورة فاحشة صحيح سمحوا بدراسة التوراة ،لكن
لم يسمحوا بتعين حاخام باشي رسمي في اليشيبوت
والمدارس الدينية .وكانوا الحاخاميم يدرسون
التوراة بالخفاء حتى اليلفتوا نظر الرومان إليهم .ثم
تجمع الحاخاميم في شمال إسرائيل في مدينة  :أوشا
.وهناك أخذوا حريتهم في تعليم التوراة أكثر مما
كانوا في يروشاليم .ومعروف إن الحاخاميم الذين
نسميهم  :تانائيم هم ثالثة أجيال  :الجيل األول كانوا
أيام وجود بيت هامقداش مثل هليل وشا ّماي
.والجيل الثاني بعد خراب المقداش وهم ربي عاقيبا
ورفاقه .من التنائيم الذين نعرفهم مثل  :ربي
طارفون -ربي إيلعازار بن عازاريا -ربي يوحانان
بن نوري وغيرهم .أما الجيل الثالث وكان أولهم :
ربي ياعاقوب بن قورشاي الذي كان حاخامه إلى
ربينو هقادوش مؤلف ستة مصاحف المشناه .وربي
ياعاقوب هذا كشف الكثير من اسرار عوالم هبّا
والجنة .ومحاسبة المخطئين في جهنم ومكافأة
الصديقيم في الجنّة .وهو كان يقول هذه الجملة :
ساعة واحدة توراة وعمل خير في هذه الدنيا أفضل
من كل حياة الجنّة .وبالمقابل ساعة هدوء وارتياح
وبسط في الجنّة أكثر من كل ملذات الحياة في هذه
الدنيا .
الطريق إلى الصحة والشفاء
استعمال العدسات الالصقة للعين ،يحوي بعض
أعراض خطرة للعين .مثل التهاب القرنية تبع العين
،وجلب الجراثيم الخطرة للعين والتي تسبب في
المستقبل فقدان النظر نهائيا" .مئات الحاالت
للمستعملين العدسات الالصقة يذهبون إلى

المستشفيات شهريا" الصابتهم باالتهابات بالعيون
ومشاكلها .لذلك األفضل استعمال النظارات العادية
لمعالجة قصر النظر وهو مضمون لصحة العين.اللون
األبيض يؤذي العيون لذلك خلق (ه) لون السماء
باألزرق الصاحي حتى اليتأذى االنسان من رؤية اللون
األبيض ألن االنسان دائما" وبدون أي شعور يرفع
عيونه وينظر إلى السماء بدون قصد .لذلك أعطاها (ه)
اللون المناسب لالنسان .ويجب عدم النظر إلى لمبة أو
شمعة تنطفىء وتشعل بشكل متواصل ألنه يضر العين
.ويجب االنتباه بعدم االنتقال من الظالم إلى النور
بصورة فجائية وكذلك العكس من النور إلى الظالم
المفاجىء ألن ذلك يضر بالعين.عندما تطفىء النور ال
تنظر إلى النور ،إال دير وجهك ونظرك إلى جهة أخرى
.وال تنظر إلى النور إلى اللمبة التي تريد شعلها ،ألن
ذلك يضر بالعين .هناك مفاتيح لشعل النور بصورة
تدريجية ويتحكم بها االنسان ويعلّيها أو يخفضها متى
يشاء هذه مفيدة للعيون .
توجيهات دينية :العذاب
على االنسان الفهيم والذكي أن ال يزعل على أي شيء
اليعجبه في هذه الدنيا وال يهز جسمه من أجله .ألن كل
ملذات هذه الدنيا هي فاضية وجوفاء ووقتية ومحدودة
.هنا نسأل  :نرى أحيانا" صديقيم يتعذبون في هذه الدنيا
إما في الصحة أو في الرزق أو في راحة البال ضمن
العائلة وغيرها من المشاكل التي تعترض الحياة
.والسؤال لماذا هشيم يرى عذاب هؤالء الصديقيم وال
يسرع لمساعدتهم وإزالة هذه المشاكل من حياتهم ؟ إن
هذا يشبه ولد صغير يلعب في قطع خشبية صغيرة
ويبني مثال" على شكل بيت ،وبعد أن بنى هذه القطع
ومبسوط عليها  ،أتى شخص أو ولد وخربها له ،فورا"
يبدأ بالبكاء ويركض إلى أبيه ليشتكي على وضعه ،لكن
األب يضحك واليحرك ساكن أما الولد يظن إن والده
سيقوم بالهجوم على هذا الشخص الذي خرب هذه القطع
،ألن األب عقله كبير واليهمه هذه األمور وليس تفكيره
مثل ابنه .كذلك هشيم ينظر إلى أبعد من ذلك وهذه
العذابات هي لصالح هذا الصديق لكن الصديق اليدرك
وال يعرف ذلك .ويوجد مثل آخر  :طفل صغير جسمه

ملوث باألوساخ وغيرها والدته تغسل له جسمه
وتفركه بقوة حتى ينظف هو يبكي ويصرخ واألم
رغم انها تحبه ومع ذلك التهتم ببكائه ودموعه
.لذلك كل انسان يأتي له عذاب ومشاكل في هذه
الدنيا هي لصالحه ولتنظفه من ذنوبه .لكن الزعل
أوجده هشيم في الدنيا حتى يزعل االنسان على
تقصيره في عبادة هشيم واليعمل على رضاه .كما
يجب أن نزعل على وفاة الصديقيم حيث نخسرهم
ونخسر دعمهم ومساعدتهم لنا ،لذلك قالوا الحاخاميم
 :كل من يبكي يوم الكبوريم على وفاة أوالد أهارون
وهما ناداب وأبيهو فورا" هشيم يمسح له ذنوبه
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاؤل الياشار
1906-1817
عندما رمى البوليس ربي إيلعيزر في غرفة مظلمة
داخل السجن ولها روائح مزعجة ،في تلك الليلة
سمع صوت حروب تدور في شوارع مدينة عكا
بين رجال الحاكم عبدك الجزار مع رجال حاكم
دمشق الذي أتى ليحتل مدينة عكا ويستولي على
خيراتها .لكن نجح حاكم عكا في صد الهجوم
،وهزم رجال حاكم دمشق ،لكن حاكم دمشق لم
ييأس وضرب الحصار على المدينة من خارجها
حتى تستسلم .هذا الحصار ضايق سكان عكا
جميعهم والحياة داخلها صارت صعبة جدا" .وربي
إيليعيزر بقي مرميا" في السجن ال أحد يسأل عنه
.لكن من السماء ساعدوه حيث نسي الحارس أن
يقفل باب غرفة السجن ،وبقي في السجن تسعة
شهور متواصلة .وهناك تعلم التوراة من رأسه قدر
المستطاع .وعندما الحظ إن باب السجن مفتوح في
منتصف الليل حيث الجميع نيام ،فتح الباب وهرب
من السجن .
قصة
قرأ المستأجر الجديد إلى رسالة الحاخام بصوت
عالي وبدأ يستهزىء على كالم الحاخام الذي حذره
بهذه الرسالة بأن ال يحاول أن يسبح في النهار ألنه
يوجد خطرا" على حياته .أما شمعون صاحب
المطحنة عاد إلى بيته ينتظر ساعة الفرج .وبعد

ظهر آخر يوم من تسليم المطحنة للمستأجر الجديد
،وأثناء االحتفال مع أقربائه وأصحابه وشرب الخمر
وشوي اللحوم قرر المستأجر الجديد أن يلبس لباس
السباحة وينزل إلى الماء تحديا" لكالم الحاخام الذي
نصحه بعدم السباحة
دينيم
-1ولد إذا خلق بعدة تسعة أشهر كالعادة ،لكن كان
ضعيفا" ووضعوه داخل الحاضنة حتى يتعافى ،وبقي
في الحاضنة  30يوما" بعد والدته ،والزال باقيا" في
الحاضنة مع ذلك يجب على والده أن يعمل له بديون
كالعادة ولو موجود في المستشفى .
 -2لكن إذا ولد خلق في الشهر السابع أو في الشهر الثامن
من الحمل ،ووضعوه في الحاضنة حتى ينمو ويكبر
،اليجوز أن نعمل له "البديون" إال بعد أن يخرجوه من
الحاضنة وينتظروا من يوم خروجه ( )30يوما" ثم
نعمل له البديون ،ألنه طالما خرج من بطن أمه قبل وقته
،نعتبر وجوده في الحاضنة كأنه موجود في بطن أمه
ليكتمل جسمه .
 -3امرأة في بداية حملها وبعد مرور ثمانية أسابيع ،سقط
الجنين،يجب أن نفحص القطعة التي نزلت منها ،إذا لم
نجد أي عالمة من تكوين أعضاء جسم الجنين،وانما
قطعة من اللحم فقط ،حينئذ عندما تحمل ثانية ،الولد
الثاني نعتبره بكرا" ونعمل له "بديون" مع براخا كالعادة
.ويكفي أي امرأة واحدة أن تشهد أو حتى أمه بأنه ال
يوجد شكل أعضاء في هذه القطعة التي سقطت منها
ونعتمد على شهادتهم ونصدقهم.
-4لكن إذا لم نعرف عن وضع هذه القطعة هل يوجد بها
هيئة أعضاء جسم أم ال،حينئذ نعمل بديون للوالدة الثانية
لكن بدون بيراخا أثناء البديون.
-5إذا هذه القطعة كانت قاسية وفي داخلها يوجد عظم
،حينئذ نعمل أيضا" "بديون" لكن بدون بيراخا.
-6إذا سقط من المرأة الحامل كيس من الماء ،وفحصنا
داخله ولم نجد شيئا" فقط ماء،في الوالدة الثانية نعمل
بديون مع بيراخا كالمعتاد ،ألنها أسقطت فقط ماء" ال
غير.
ساهم في هذه النشرة
السيد طالب حارة أبو جاك وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وصحة جيدة للسيدة بيكي
أمين ويهنئون السيد ناتان سالمة وزوجته السيدة فكتور

بزواج العروسين ايلي وربكا بمزال طوب وبانيم
زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد موريس
عبادي وزوجته السيدة مريام وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.هاعسقان صبوري السيد بنيامين
نحماد وزوجته السيدة أيفون وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون لولدهم السيد شلومو وزوجته
السيدة ديبورا بمناسبة ولدهم حاتان بار مصفا
هاأبريخ موشي بمزال طوب وألف مبروك أمين
***.السيد حيني كوهين وزوجته السيدة عيدين
ووالدته السيدة ماركو دهب-كوهين وزوجها السيد
دافيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون العروسين
ايلي وليندا بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف
مبروك أمين ***.السيد شحود شاؤل مشعانية
وزوجته السيدة ناديا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والده همانواح موشي بن زكية ووالدته
مارغو بنت بهية عليهم السالم أمين ***.السيد
عوزي نعيم وزوجته السيدة سوزان وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعوعلى روح والدته مارسيل بنت
بوال عليها السالم أمين .السيدة ايالي ليفي وزوجتها
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.السيد حاييم يحيا اللحام هكوهين وزوجته
السيدة فيوليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.األخوة األكارم السادة  :جاك -جوي-ريزي-فيرا
لينا لعائلة سردار للنجاح والتوفيق مع عائالتهموعلى روح والدتهم راحيل بنت الفيرا عليها السالم
أمين***.السيد شلومو شالوح هاكوهين ووالدته
السيدة سيلي وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح يوسيف شالوح
بن أميليا عليه 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
***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 .
***********

الصيدالنية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون
 718-758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .

السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني
ماركيت يرحب بكم في محله الكائن AVE 902
 Uتلفون  347-348-9779ويقبل فود ستامب
وجميع كريديت كارت .
********
من يرغب أن تصله النشرة إلى عنوانه في
نيوجيرسي -ديل عليه االتصال بالسيدة ليلى سالمة
لتغيير عنوانه 347-634-3381 718 382-6057
********
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 التاريخ94300شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
950$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

