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المحسن الكريم صاحب القلب الطيب السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وهشيم يباركهم بالروحانيوت
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_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

تقول البراشا إن نواح رجل صدّيق في أيامه وزمان
عصره .لكنه يختلف عن أبراهام الصديق .وماهو هذا
الفرق وهذا االختالف ؟ معروف إن كل انسان خلقه
هشيم في هذه الدنيا له مهمة وواجب عليه أن يعمل عليه
وينفذه لحتى ينال رضاء هشيم عليه الذي خلقه وجلبه
إلى هذه الدنيا وهذه الحياة .ومن أجل أن ينفذ هذه المهمة
،يزوده هشيم بكل األدوات والملتزمات التي تساعده في
تنفيذ هذه المهمة .مثال"  :يعطيه عائلة -زوجة صالحة -
ذكاء -أوالد -مصاري -صحة -وغيرها من الميزات
والمؤهالت .كل هذه المعطيات تساعده في تنفيذ المهمة
التي خلق من أجلها .ويوجد أشخاص اليستعملوا
ويستخدموا هذه المؤهالت الرضاء هشيم وانما
للحصول على ملذّاتهم الخاصة بالحالل وأحيانا"
يستعملونها بالحرام وارتكاب األخطاء هنا يسألون هذا
االنسان المخطىء  :لماذا استعملت هذه المؤهالت ضد
الخالق الذي أعطاك إياها ؟ وبعد أن فهمنا كل هذا نعود
لنقارن بين نواح وبين أبراهام .إن نواح نعم كان صدّيق
ومسالم وصادق مع هشيم لكن مؤهالته هذه استعملها
لنفسه فقط ،هو اهتم أن يكون رجال" مستقيما" وعابدا"
إلى هشيم بإخالص وبكل قواه .وكان اليهمه وضع
اآلخرين وماذا يعملون ؟ الينصحهم واليقربهم إلى
اإليمان بالخالق وعبادته لكن أبراهام اختلف عنه كثيرا"
،قرر أن يعمل خيرا" مع اآلخرين ويقربهم إلى عبادة
هشيم والشكر له واالبتعاد عن السيئات وعن ضرر
اآلخرين وكان ينصحهم باإليمان بالخالق والعمل على
نيل رضاه .لم يكتفي ابراهام بأن يكون هو يكون صديق
فقط واليهمه وضع اآلخرين .أي عكس نواح الصديق
كان لنفسه فقط .وكان هو السبب في دمار اآلخرين

بالطوفان .ومن هنا علمتنا التوراة  :على كل انسان
اليكتفي بأن يصلي يوميا" ويدرس التوراة وينفذ
وصاياها بأحسن صورة فقط ،لكن عليه أن يحاول اقناع
اآلخرين أيضا" بأن يقلدوه ويعملون الصالحات
ويبتعدون عن السيئات .ومن يأكل هم اآلخرين
ويساعدهم باألمور الدينية والدنيوية ترتفع درجته من
كلمة صديق إلى كلمة حاسيد .هذه الكلمة تحوي داخلها
الكثير من العظمة وأعلى درجات عبادة وارضاء هشيم
.وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :من يسفك دم االنسان في دم االنسان عقابه
شديد ومرير .هنا نسأل مامعنى الكلمة الثانية التي وردت
في الباسوق في دم االنسان ؟ قالوا الحاخاميم :يوجد لقتل
االنسان طريقتين  :األولى قتله بالسكين أو الرصاص
وماشبه ذلك .أما الطريقة الثانية  :من يخجّل رفيقه .إنه
يقتله داخل دمه واليخرج دمه إلى الخارج ،ألن عندما
يخجل االنسان ماذا يحدث في الجسم ؟ إن وجهه يحمر
ثم يتحول إلى البياض ،هذا التبديل يعني إن الدم يندفع
كله بصورة مفاجئة من سبب الخجل وكأن الدم يريد أن
يخرج من الجسم ،وهذا يشبه موت بدائي ،ثم يأتي لون
البياض يرمز بانه مات فعال" ويشبه لونه لون الميت
بالذات .ثم برعاية هشيم يعود الدم إلى دورته العادية
حتى يهدأ ويعود اللون األحمر الطبيعي .وتعتبر التوراة
من يخجل رفيقه يسبب له شبه موت لكن ليس نهائي
لذلك قال الباسوق  :يقتل داخل دمه وليس خارجه .وقال
ربي حانينا من يخجل رفيقه أمام الناس أبشع من أن يقتله
.وقال أيضا"  :كل الناس يدخلون جهنم ثم يخرجون منها
بعد نيل العقاب ماعدا ثالثة يدخلون واليخرجون من

جهنم وهم -1 :من يزني مع امرأة مزوجة -2.من يخجل
رفيقه أمام الناس -3.من يسمي رفيقه باسم غير الئق
وفيه بهدلة وال يسميه باسمه الحقيقي
معلومات تاريخية مختصرة  100عام بعد خراب
المقداش أي  170ميالدي
ربي شمعون كان معروفا" بأن يحدث معه عجائب
.وحدث مرة بأن ابنه الملك في روما مرضت مرضا"
خطيرا" وعجز األطباء عن معالجتها وكانت وحيدة
ومدللة عند والديها .وفعال" دخل غرفتها وباركها
وشفيت .وطلب من الملك أن يخفف القيود الصارمة ضد
اليهود في إسرائيل واستجاب له الملك وفي تلك األيام
عاشت جالية يهودية كبيرة في العاصمة روما مهاجرة
من إسرائيل ،وهذه الجالية حافظت على الدين اليهودي
وبنت كنائس ويشيبوت ولم يختلطوا مع بقية شعوب
المملكة  ،وحافظوا على أكل الكوشير .لكن بعد مدة
عندما تغير القيصر وكان قاسيا" وشديدا" عليهم فتركوا
روما واتجهوا إلى العراق التي لم تكن تحت حكم
الرومان وبنوا كنيس في مدينة ميحوزا وسموها كنيس
يهود روما .في احدى المرات سأل الحاكم إلى ربي
شمعون بن يوحاي هذا السؤال  :تقول التوراة إن هشيم
هو غيور ،إن لغيور عادة من شخص مثله مثال"  :البطل
من البطل ،المغني من المغني ،الغني من الغني،ولكن
كيف هشيم يغار من عبادة الصنم الذي هو عبارة عن
حجرة أو خشبة ؟ فقال له  :إن كالمك هو اإلجابة
،وأعطيك مثاال" على ذلك  :رجل متزوج امرأة جميلة
جدا" ،وفي احدى األيام ذهب وتزوج امرأة من أبشع
مايكون ،وعندما أدخلها إلى بيته ورأتها زوجته ّ
جن
جنونها وقالت له  :لو تزوجت جميلة مثلي أو أقل أسكت
.لكن تزوجت هذه البشعة التي اليطاق النظر في وجهها
.كذلك إن هشيم يقول لعابد الصنم تتركني لتعبد حجرة
أو خشبة ؟
هكاؤون هاصديق حاخام شالوم كوهين 2022-1931
ولد حاخام شالوم عام  1931لوالده حاخام افراييم
كوهين وكان والده رئيس يشيبا للميقوبّالم وتدعى  :عوز
في هادار" التي تقع في القسم الشرفي من يروشاليم
وبعد أن احتلت األردن يروشاليم ،ولد حاخام شالوم في
يروشاليم خارج األسوار .والده هاجر من العراق وكان
من كبار الحاخاميم المشهورين ،وسمى ابنه شالوم على
اسم هاميقوبال هاراشاش أي ربي شيلومو شرعبي
زخرونو لبراخا والذي كان من عظماء الحاخاميم
والميقوباليم قبل مائتي عام مضت .الولد شالوم تربى

وترعرع في بيت مليء بالتوراة والدين .وكبر هذا الولد
حتى أصبح حاخام عظيم اسمه حاخام شالوم .أيام شبابه
تعلم التوراة في يشيبات بورات يوسيف الذي كان
يرأسها حاخام عزرا عطية عالف هاشالوم .وثابر على
دراسة التوراة ليال" نهارا" حيث لفت أنظار الجميع
وكان يحبه حاخامه كثيرا" .وهو بدوره أحب حاخامه
،وبعد وفاة حاخامه كان في كل عام تاريخ يوم وفاته
يعطي للتلميديم درسا" وديراشا على روح حاخامه
.وتعلم التوراة مع رفاقه كبار الحاخاميم وبينهم ربي
يهودا صداقا وربي بن صيون أبّا شاؤل ،كما درس
التوراة فترة طويلة مع ماران حاخام عوبديا يوسيف
زخرون صديق لبراخا .
توجيهات دينية" :ماهو واجب االنسان في هذه
الدنيا؟"
خليقة الدنيا وخليقة االنسان هما كليهما هدف واحد.
والهدف هو تنفيذ رغبة وارادة خالق االنسان والدنيا.
واالنسان ال قيمة من وجوده في هذه الدنيا واستمرار
حياته بدون برنامج ينفذ خالله مهمته في هذه الدنيا التي
يعيش بها،وال يجوز له استعمال مؤهالت وقدرات هذا
الكون العظيم،اذا لم يكن هذا االستعمال هو الغرض منه
عبادة واطاعة الخالق .لذلك أوال" وقبل كل شيء يحتاج
الى مدرب والى موجّه والى مرشد،ليسير به وليساعده
في تنفيذ هذا الهدف الذي خلق من أجله .واذا سار في
هذا الطريق حينئذ يسمى "آدام" أي "انسان" بكل معنى
الكلمة،وإال ال فرق بينه وبين الحيوان .وكما نقول يوميا"
في صالتنا الفرق بين االنسان والحيوان هو كلمة "ال".
"الحيوان" ال يعرف تغيير حياته ،هدفه الطعام والشراب
والنوم واالنجاب،وال يعرف أن يختار بين هذا
وذاك،حياته ثابتة من بدايتها حتى نهايتها وبدون أي
تغيير .أما االنسان فله القدرة أن يرفض ويقول" :ال".
ال أريد "هذا" وانما أريد "ذاك" .ويستطيع بعقله الذي
زوده الخالق به أن يميز بين الصح والخطأ،بين الجيد
وبين األجود،بين الحسن واألحسن .لكن االنسان الذي
يسير في حياته بدون منهاج معين ومدروس ومفيد في
هذه الدنيا ودنيا اآلخرة هو ليس انسانا" وانما فاشال"
وخاسرا" .وباستمرار ان االنسان يملك عالوة عن
الحيوان :القول -المعرفة -العطاء .التي يفتقر لها
الحيوان .وهذا العقل والمعرفة يقوالن لالنسان :يا
رفيق! ..وجودك في هذه الدنيا داخله هدف سامي
ومقدس،عليك أن تنفذه قدر االمكان،افرح وانبسط اذا
تعمل على تنفيذه،وازعل واحزن اذا أنت تبتعد عنه وال

تنفذه .السعادة النفسية هي سر النجاح في هذه الحياة .ألن
بدون ابتسامة وبدون سرور وبدون فرح الرعاية االلهية
تبتعد عنك كثيرا" .حتى دراستك وفهمك للتوراة
ونجاحك بها ال يتم اذا لم تكن سعيدا" وفرحا" بما تدرسه
وتفهمه .يجب أن تحبه وبقناعة ومن أعماق قلبك .يجب
أن تقنع بأنك تمسك بيدك الجوهرة الثمينة التي تؤمن لك
نجاحك في هذه الدنيا ودنيا اآلخرة .صحيح والواقع
يقول :ال يوجد انسان في هذه الدنيا بدون مشكلة
وصعوبة يعاني منها،ال يوجد انسان سعيد بكل معنى
الكلمة،افتح قلبه ستجد به كثيرا" من الهموم
واالنزعاجات والقهر .لكن هنا تأتي قوة ارادة االنسان
الناجح،ال ينظر الى هذه الهموم بكل عقله وبكل
تفكيره،فإذا نظر اليها،وقع في شباكها وتخبط في
عراقيلها وزادت همومه هما" وأوجاعه وجعا" .ليس
كل شيء مشكلة وهم وغم،انظر الى الجانب الجيد في
هذه الحياة ولو كان قليال" وصغيرا" جدا" .الجانب
اآلخر واألكبر وهو في نظرك غير جيد ومؤلم،لكن في
داخله يحمل الخير واالفادة لك ولمصلحتك .وعليك أن
تؤمن بأن كل مايحدث لك في هذه الدنيا هو قرار من
السماء ومن السماء ال يأتي لنا إال الخير والذي هو مفيد
لنا،ولو في نظرنا هو غير جيد .النظرية العظيمة التي
عليك أن تتمسك بها طوال حياتك هي :الذي مضى انتهى
وخلص لماذا الزعل؟ والمستقبل والذي سيأتي فيما بعد
والذي تخاف منه،لكن اآلن لم يأت بعد فلماذا الزعل
عليه؟ ليس مطلوب منك إال أن تعيش اللحظة والساعة
التي تعيش بها اآلن فقط،حينئذ همومك تصغر وتضعف
وتنتهي منها و(ه) يحفظك أمين.
الطريق للشفاء والصحة
كثير من الناس يسيرون في الشارع في كل يوم ،فجأة
نرى شخصا" وقع على األرض .الجميع يركضون
لمساعدته في النهوض وأكثر األحيان يكون هذا الرجل
متقدم في السن .فنسأله لماذا وقعت على األرض ؟
يجيب تعثرت رجلي في المشي ووقعت .لنسأل أنفسنا
:كثير من الناس مشوا في هذا الطريق بالذات لماذا لم
يقعوا كما وقع هذا الرجل ؟ االجابة أكثر الذين يقعون
هم متقدمون في السن ،والسبب لوقوعهم إن المتقدم في
السن أثناء سيره ال يستطيع رفع قدمه إلى األعلى أثناء
سيره مثل الشاب ،لذلك هذا السير البطيء والقدم الغير
مرفوعة جيدا" تسبب له السقوط على األرض .لذلك
عليه رفع قدميه من األرض قليال" وال يجرها جرا"

ألنها تسبب له الوقوع .ثم الشاب رؤيته واضحة
ويالحظ كل شيء على األرض أثناء سيره ،لكن المسن
الرؤية عنده ضعيفة ويقع ألتفه األسباب .وكذلك الشاب
عضالت رجلية مرنة وتحميه من كل صدمة أو وقوع
،لكن المسن عضالت رجليه تتصلب وال تساعده على
التوازن أثناء سيره فتسبب له السقوط .لذلك ينصح لكل
انسان بلغ  40عاما" ومافوق أن يمارس التمارين
الرياضية المتعلقة بالرجل والحوض وبشكل يومي حتى
يحمي نفسه من الوقوع ومايتليه من آالم وكسور
وضعف في العظام .
قصة
عائلة فقيرة ،رئيس العائلة اسمه نيسان عنده  8أوالد
وكان اليؤمن بأن يذهب للحاخاميم ليأخذ منهم بيراخا
،وأقنعوه أقربائه وأصحابه بأن يقابل الحاخام هكاؤون
ربي موردخاي ليأخذ منه بيراخا من أجل وضع عائلته
التي تعاني من الفقر الشديد ولكنه دائما" يرفض ذلك
.لكن في أحد األيام سمعت زوجته بيال إن ربي
موردخاي سيمر في بلدتهم بطريقة إلى بلدة أخرى
،استغلت هذه الفرصة وذهبت بدون علم زوجها
المعارض لمقابلة الحاخام في مدخل البلدة وفعال" تمت
المقابلة وطلب منها أن تجلب له علبة الصداقة البسيط
الموجودة في بيتها حتى يباركها .وفعال" جلبت له علبة
الصداقا والحاخام باركها وقال لها  :إن البراخا والرزق
سيعم بيتكم وبيت أوالدكم في المستقبل .
دينيم سعودا شيليشيت
يقول ربينو تام  :يوجد فرق كبير بين سعودا ليلة الشبات
وسيعودات يوم الشبات صباحا" عن السيعوداه
الشليشيت ،حيث األولى والثانية يجب أن يقدس على
النبيذ ويأكل خبز على األقل  30غرام .أما السيعودا
الشيليشيت ال يوجد فيها قدوس ،وأكل الخبز فيها مفضل
لكن إذا صعب عليه يستطيع أن يأكل  30غرام
ميزونوت أو  86غرام من النبيذ أي ريبيعيت .وإذا
صعب عليه ،يستطيع أن يأكل من الفواكه التي نبارك
عليها عال هاآريس فعال هابيروت مثل  30 :غرام من
الزيتون أو عنب أو تين -أو رمان أو تمر ويطلع الزامه
سعودا شيليشيت  -2.وإذا هو شبعان وال يقبل الطعام
يستطيع أن يأكل  :بيضة-أو لحمة—سمك وزن
30غرام أو أي فاكهة ويبارك وراءهم نفاشوت -3.

األفضل أن يصلي منحا ثم يأكل سعودا شيليشيت وإذا
صعب عليه ال مانع من أكل السيعودا شيليشيت حتى
قبل صالة منحا ولو ليخاتيحياله -4.عندما يأكل 54
غرام من الخبز يعمل نيطيالت يدايم ويبارك عال
نيطيالت يدايم لكن إذا أراد أن يأكل خبز فقط  30غرام
حينئذ يعمل نيطاله لكن ال يبارك عال نيطيالت يدايم
وهذا الدين يطبّق في الشبات وبقية أيام األسبوع
واليوجد فرق بينهما .
ساهم في هذه النشرة
السيد موريس عبادي وزوجته السيدة ميرا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون لولدهم أبو الصبي السيد ايزاك
وزوجته السيدة ساريت بالمولود الجديد ماتاتياهو بمزال
طوب وألف مبروك أمين***.الحاخام سيمون
كولدستين وزوجته السيدة سيما وأوالدهم ووالديهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته
السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح كامو
جميلة بنت أديل عليها السالم أمين ***.الدكتور السيد
فرج الكدع وزوجته السيدة لينا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيد جو عبودي وزوجته السيدة
ليندا وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة أمين
***.محسنة كريمة للنجاح والتوفيق مع عائالتها وعلى
روح والدها همانواح ماركو بن زاهية عليه السالم
أمين***.عائلة كبابية للنجاح والتوفيق مع كل العائلة
وعلى روح همانواح جيدا بن أديل ومزال بنت ليئا عليهم
السالم أمين***.السيدة سيليا ليفي -خفيف وزوجها
السيد تيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة
بيال سويد وبناتها وأصهرتها للنجاح والتوفيق مع جميع
عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح الياهو سويد
هاليفي بن مزال عليه السالم أمين ***.السيدة ريتا
زعفراني -كندي وزوجها السيد مويز وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتها فريدة بنت جميلة عليها
السالم أمين ***.هامشكياح السيد موريس مرعشلي
وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والده همانواح اسحق بن كلثم ووالدتها همانواح
جاك حاييم جناني هاليفي بن ساراه عليهم السالم أمين
***.هامشكياح السيد البير كامل مالح وزوجته السيدة
أميليا وأوالدهم األخوة األكارم صوفيا -بوال -يارا -
كليمي للنجاح والتوفيق أمين ***.وعلى روح والده
همانواح كامل مالح بن جميلة ووالدته شفيقة بنت صلحة
عليهم السالم أمين ***.السيدة رينا جاجاتي وزوجها

السيدة دافيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتها كلثم بنت حبية وأخيها همانواح الدكتور ماير
سالمة بن كلثم عليهم السالم أمين ***.السيد شلومو
شالوح هاكوهين ووالدته السيدة سيلي وزوجته السيدة
ليليان وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح يوسف شالوح بن أميليا عليه السالم *** السيد
ايزاك شقالو واخواته كراسيا -شيال-فيوليت-استيال-
كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم بيال شقالو -موضب بنت كحيلة عليها السالم
أمين ***.األخوة األكارم السادة جاك -جوي-ريزي-
فيرا-لينا لعائلة سردار للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم راحيل بنت الفيرا 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 U 902
تلفون  347-348-9779ويقبل فود ستامب وجميع
كريديت كارت .
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 التاريخ134300شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
2400$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.
**********

www.bethyosef.com

