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في براشاة شيميني السابقة ،قال موشي هذا الكالم إلى
بني اسرائيل  :زيه هادابار أشير صفّاه هشيم فيرا أليخيم
كيبودهشيم أي هذه الوصية التي أوصاها هشيم وبعد
ذلك سيتجلى هشيم عليكم هنا نسأل  :إن موشي لم يذكر
شيئا" عن وصية هشيم أبدا" إذن ماهو معنى كالمه ؟ إال
موشي بدأ يتحدث عن خدمة أهارون هكوهين في أول
روش حوديش نيسان في المشكان لذلك معنى كالم
موشي هو  :طلب من بني اسرائيل أن يوكلوا أهارون
ليقوم بالمهمة الدينية هذه ويقولوا له إنك وكيال" عوضا"
عنا وبهذا التوكيل قال لهم موشي :ستتجلى جاللة هشيم
عليكم ألن قالوا سابقا" إلى موشي  :ياموشي ربينو إنك
أمضيت سبعة أيام قبل هذا اليوم لقد قمت بالخدمة في
المشكان وأقمت المشكان ثم ف ّكيته وقدمت القرابين حسب
األصول ومع ذلك لم تتجلى الشيخينا علينا ماهو السبب
ياترى ؟ أجابهم موشي  :أنا ماقمت به لست وكيال" عنكم
وانما لتدريب أخي أهارون بذلك لكن اآلن و ّكلوا أهارون
وسيرضى (ه) عليكم ثم التفت موشي إلى أهارون وقال
له تقدم وقم بهذه المهمة ،فرآه يخاف ويتردد ويرجع إلى
الوراء فقال له :من أجل هذا التردد اختارك (ه) بهذه
المهمة مامعنى كالم موشي ؟ قال إلى أخيه عندما طلب
(ه) مني في البداية أن أذهب وأطلب من برعو أخراج
بني اسرائيل رفضت هذا الطلب سبع مرات ،فغضب
هشيم علي وقال  :بما انك ترفض ،كنت سأجعلك أتت
الكوهين في المشكان ،لكن بسبب ترددك ورفضك
خسرت هذه الوظيفة وسأعطيها إلى أخيك أهارون
عوضا" عنك لذلك هنا موشي يحذر أهارون عندما رآه
يتردد ويخاف ،قال له  :التكرر الخطأ تبعي أنا رفضت
وترددت وخسرت هذه المهمة ،ووقع االختيار عليك
عوضا" عني لذلك تقدم بسرعة قبل أن تخسر هذه
الوظيفة المقدسة مثلي  :فقبل أهارون – وقام بالواجب
حسب األصول و(ه) يحفظنا أمين

تعليقات على براشاة شيميني
ذكر الباسوق أسماء الطيور المحرم أكلها وعندما وصل
إلى طير النعامة "هاياعانا-قال الباسوق ال تأكل ابنة
النعامة "بات هايّاعانا"هنا نسأل  :هل النعامة ذاتها
حالل أكلها ؟ أكيد الإذن لماذا قالت بنت النعامة ؟
معروف إن النعامة عندما تكبر تأكل الزجاج والقطع
الصلبة ألن معدتها تقوى جدا" وتطحن كل شيء صلب
وقاسي وبالتالي يصبح لحمها قاسيا" جدا" وغير قابل
ألكله ،لكن ابنة النعامة الصغيرة لحمها غض وطري
وطيب المذاق لذلك عندما حرمت التوراة النعامة ذكرت
على ابنة النعامة ألنها صالحة لألكل أما الذكر الصغير
تبع النعامة لحمه قاسي جدا" وغير صالح لألكل ،لكن
فقط األنثى الصغيرة صالحة لذلك قالت التوراة  :ابنة
النعامة
براشاة :تزرياع وميصوراع
هاتين البراشتين تتحدثان عن مرض جلدي هو مرض
الصاراعات وإن اآلن غير موجود هذا المرض ،وهو
يأتي على االنسان بسبب عافون الشون هاراع والالشون
هاراع هو مؤلف من قسمين  :األول الشون هاراع هو
من يحكي على سيئات رفيقه أمام اآلخرين ولو كان هذا
الكالم صح وواقع والثاني  :موصي شيم راع أي يطالع
اشاعة وصيت على رفيقه بالعاطل وهذه االشاعة كاذبة
وليس لها أي أساس من الصحة وصحيح ال يوجد اآلن
عقاب مرض الصاراعات ،لكن يوجد اآلن عقاب شديد
وصارم وأقوى من الصاراعات لذلك عددوا الحاخاميم
هذا العقاب باألمور التالية -1:كل من يحكي الشون
هاراع يحق لنا رجمه باألحجار ويصل عافونه إلى
السماء  –2يليق بنا أن نرميه للكالب لينهشوا لحمه -3
الطومئاه تبعته أقوى من النداّه ومن طومئات الميت -4
بعد العمر الطويل سيصاب في الصاراعات في دنيا
اآلخرة  –5يعتبر عمال يحلّل ويهين اسم (ه) بالخفاء- 6

لعنته التوراة عندما قالت :أرور ما ّكيه ريعيهوا بالسيتير
،أي ملعون من يضرب رفيقه بلسانه في الخفاء-7 .
يخسر حصته في الجنّة -8ينال غضب (ه)-9.يخسر
البركة في هذه الدنيا  -10.يؤذي ثالث أشخاص من
يحكي الشون هاراع ومن ينقله ومن يقبله إذا وصل
إليه -11.تتحول زخويوته إلى رفيقه ويأتي عوضا" عنها
عافونوت رفيقه  -12.هو يشبه مثل صاروخ أو قنبلة
تخرج من المدفع واليمكن توقيفها  -13.يخسر مكانته
المحترمة في المجتمع -14.يصاب باألمراض واألوجاع
المختلفة -15.وهو أقوى من ثالث ذنوب كبار وهم
عابوداه زارا -زنا-وقتل .لذلك علينا باالنتباه جدا" بعدم
حكي على اآلخرين بالعاطل ،وإذا تريد أن تحكي ،احكي
دبريه توراه أو كالم المتعلق بالحياة اليومية و(ه) يحفظنا
آمين .
الطريق إلى الصحة والشفاء
مثلما يجب علينا المحافظة على سالمة األسنان كذلك
يجب المحافظة على سالمة اللثة -النيرة .ويحدث كثير
من األشخاص بلغ عمرهم خمسون عاما" ومافوق
،يذهبون إلى طبيب األسنان ويفحص لهم اسنانهم ويجدها
بحالة سليمة ،لكن في حالة ضعف اللثة والتي ال تستطيع
أن تبقى األسنان متعلقة وثابتة بها بصورة قوية
ومتماسكة ،يضطر الطبيب القتالع هذه األسنان الجيدة
بسبب وضع اللثة الضعيف .لذلك يجب على األقل كل
ستة شهور مراجعة طبيب األسنان لتنظيفها واقتالع
الترسبات العالقة بها أو التي تحيطها وكذلك تنظيف اللثة
حتى تكون االنسان بحالة جيدة في فمه في أسنانه وفي
لثته .وأحيانا" يوجد لثة يرشح منها بعض الدم ،يجب
مراجعة الطبيب فورا" خوفا" من االصابة بمرض
صافدينا وهو خطر وينتج ذلك عن قلة فيتامين سي في
الجسم .بسبب عدم تناول االنسان للحمضيات
والخضراوات بصورة كافية ومتواصلة .اللثة الملتهبة
تنقل وتدخل الجراثيم إلى الدورة الدموية الداخلية للجسم
كله عن طريق اللثة ،ويربط األطباء قائلين بانه يوجد
ارتباط قوي بين التهابات اللثة وحدوث مرض القلب
والكلى والسكتة الدماغية .لذلك يجب االنتباه جدا"
.والمضضة يوميا" كل صباح بعد االستيقاظ بزيت
الزيوت في الفم وعدم ابتالعه لمدة عشرة دقائق يقوي
اللثة وتعمل على تثبيت االنسان وتقويتها .وكذلك مضغ
بعض الفواكه القاسية مثل التفاح والجزر باالسنان ،فان
ذلك يقويها ويحافظ على سالمتها وكذلك يمنع حدوث
تشوه األسنان عند األطفال ويحافظ عليها أن تكون
بوضع مرتب وسليم ومستقيم وبدون أي اعوجاج .ألن

المضغ القوي يقوي اللثة ويثبت االنسان في مكانها
الصحيح .
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قبل عودة ربي يوم طوب إلى اسرائيل بعد أن جمع
التبرعات لصالح فقراء اسرائيل وكانت آخر محطة له
في أوروبا هي مدينة فرانكفورت األلمانية وأثناء وداعه
أعاد مبلغا" محترما" من المال إلى أحد المتبرعين
مدعيا" إنه مال جمعه صاحبه بالحرام .وعندما أعيد هذا
المبلغ للمتبرع ويدعى "لينطيبال " اشتد غضبه ألن
الحاخام رفض تبرعه ،فقرر حينئذ بيع محالته وبيته
والذهاب للسكن في اسرائيل ،وفعال" بعد وصوله إلى
اسرائيل وأمواله معه ،دخل إلى يشيبات بيت -إ-ي-ل
وتحدث مع شموش اليشيباه وقدم له مبلغا" محترما" من
المال طالبا" منه أن يجدد مفروشات اليشيبا ويرمي
المفروشات القديمة خارج اليشيبا ويضع مكانها
مفروشات جديدة .ففرح الشموش بذلك وفورا" وبدون أن
يسأل الحاخام ذهب واشترى المفروشات الجديدة وأمالء
بها اليشباه ،وعندما دخل ربي يوم طوب اليشيبا ورأى
هذا التغيير طلب من التلميديم وبدون أي تحقيق عن
وصول هذه المفروشات وعن صاحبها قال :أخرجوا هذه
المفروشات من اليشيبا ألن يخرج منها رائحة الطومئا
.وعندما سمع المتبرع بذلك قال  :إن هذا الحاخام مقدس
ويقرأ المخفي وعنده رواح هاقوديش داخله .
توجيهات دينية" :قراءة التهليم"
لقد عظمت وتعالت قيمة زخوت قراءة التهليم،حيث
صلى دافيد هاميليخ وطلب من (ه) أن يكافئ لكل من يقرأ
تهليم بأن يعطيه األجر الوفير كأنه يقرأ في كيماراه
صعبة مثل (نيكاعيم وأهالوت) والتهليم يفيد لمسح عافون
"بيكام هابيريت" أي العافون الذي يتعلق بالزواج .لذلك
على كل واحد أن يقرأ التهليم على األقل مرة واحدة في
كل أسبوع،وخاصة اذا يقرأه مع جماعة،حينئذ ترتفع
درجته وزخوته أكثر وأكثر ويعتبر قراءته الجماعية
أفضل من قراءة الكيمارا بصورة فردية .ومن يثابر على
قراءة التهليم يدفع عنه وعن زوجته وأوالده وأهله كل
األمراض وخاصة الخطيرة منها ويبعد عنهم جميع
المشاكل وحوادث العوالم المتعددة،وبالتالي ينهال عليه
من السماء جميع أنواع البراخوت والنجاح والتوفيق
والرزق وطول العمر والحياة المريحة والهنيئة والنجاح
والتوفيق في جميع وشتى مجاالت الحياة حتى قالوا :ال
يوجد من يحمي ضد المؤذيين والشياطين قدر قراءة
القديش بعد التهليم .ومن يريد االلتحاق بـ(ه) وفي شكرانه
وتعظيمه يلتحق بمصحف "التهليم" وقالوا :من له أي

مشكلة أو مرض أو عذاب أو ضيقة أو مسافر في
الطائرة أو السيارة يقرأ تهليم،وهو خير مخلص وصديق
وفي،النقاذه من كل هذه المشاكل .وعليه أن يقرأ كلمة
بكلمة مع الطعاميم (النغم) المخصص له وبدون التكلم
أثناء القراءة،واذا اضطر أن يحكي،ينهي قراءة المقطع
كله،ثم يتكلم .وخاصة اذا كان يقرأ مع جماعة باالجرة،ال
يجوز له أن يسكت حتى يأتي دوره حتى يقرأ،إال عليه أن
يقرأ بصوت واطي حتى يأتي دوره يعلي صوته ويقرأ.
والذي صعب عليه أن يقرأ التهليم،بإمكانه دفع لمشروع
التهليم وهم بدورهم يقرؤون عوضه ويعتبره (ه) بأنه هو
بالذات يقرأ التهليم و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
اليتيم الصغير ياعاقوب خرج إلى السوق ليبحث عن
عمل يدوي يساعده في الحصول على بعض النقود
لشراء الطعام والشراب له ولوالدته األرملة .وحدث أن
دخل إلى أحد األفران طلب من صاحب الفرن أن يشغّله
عنده ،لكنه رفض ألنه صغير السن ،لكن عرض عليه
عرضا" آخرا" يجلب له الربح الوفير وهو أن يدخل في
النهر الذي يمر أمام بيت الفران ،ويبقى واقفا" طوال
الليل والمياه الباردة تغمر نصف جسمه ،وإذا نفذ هذا
العرض سيطيه مكافأة قيمتها  1000لاير .ففرح
ياعاقوب بهذا العرض واستعد لتنفيذه .وقال في نفسه إن
هذا المبلغ يساعد أمي على أن تستأجر دكان وتبيع به
منتجاتها من المعجنات والحلويات التي تتقنها .هنا ضحك
صاحب الفرن واعتقد إن الطفل سوف ال يقدر على تنفيذ
هذا الطلب .لكن ياعاقوب أخذ كالم الفران بكل جدية
وقال له سأقبل وأنفذ هذا العرض بشرط أن نسجل
االتفاق على ورقة رسمية مع توقيع شاهدين بصورة
رسمية وملزمة لكال الطرفين .فأسرع وجلب ورقة
وكتب عليها االتفاق واستدعى شاهدين من عمال الفرن
ووقعوا على االتفاق كما وقع عليه صاحب الفرن والطفل
ياعاقوب .والتنفيذ سيكون في تلك الليلة .وذهب ياعاقوب
إلى أمه ليبلغها بهذا الخبر ،وعندما سمعت أمه بذلك
،رفعت صوتها عاليا" وقالت  :أنا ال أبيع ولدي حياته
وصحته مقابل أي مبلغ من المال مهما كان ثمينا"
وباهظا".
دين عدد اثنين من هاكاؤون موردخاي الياهو زخرونو لبراخا.

مثلما الشخص العادي المصلي عندما يغلط ونسى من
ذكر ياعاليه فيابو في العاميدا يحب اعادتها ثانية ،كذلك
الحزاّن إذا غلط في الحازاراه يجب اعادتها لكن ليس في
كل الحاالت ،لذلك إذا غلط ولم يذكر ياعاليه فيابو
وخلص الحازاراه كلها ،ال يعيد قراءة الحازاراه من

أجل طوراح صبّور أي تأخير الجماعة والسبب طالما
سيصلي موساف وفيها روش حوديش يطلع الزامه .لكن
إذا غلط الحزان في الحازاراه قبل أن يخلصها وتذكر
بأنه لم يذكر ياعاليه فيابو يرجع ويبدأ من ريصيه ويتابع
مع ذكر ياعاليه فيابو -2.إذا أحد تأخر عن وقت الصالة
في الكنيس وسيبدأ يصلي بياحيد ،ورأى أمامه المنيان
سيبدؤون الحازارا أو قديش ،ال يجوز له أن يبدأ صالته
بياحيد حتى يرد األمنيم تبع الحازاره والقديش ثم يبدأ
صالته بياحيد .
دينيم:
-1النساء ال يعدون العومير واألفضل أن ال يعدوا ولو
بدون براخا،لكن اذا أرادوا أن يعدوا بدون براخا ال مانع
من ذلك.
 -2يجب أن نعلم األوالد أن يعدوا العومير كل ليلة مع
براخا واذا نسيوا أي ليلة وما عدوا مع ذلك يستمروا في
العد مع براخا حتى يتدربوا على المصفا من صغرهم.
لكن الرجل اذا ( )24ساعة لم يعد ال يجوز له أن يعد مع
براخا اال يعد بدون براخا.
 -3وقت العد هو عند طلوع النجوم أي ( )37دقيقة بعد
المغرب وما فوق،لكن في الكنيس يجوز مع الجماعة العد
بعد المغرب.
 -4من نسي ليال" في العد،وعد في اليوم (بدون براخا)
يستمر العد في كل ليلة مع براخا.
 -5اذا ليلة أمس شك في نفسه هل عد العومير صح أم
خطأ،وفي النهار لم يعد أبدا"،مع ذلك يستمر في التعداد
في الليالي القادمة مع براخا.
 -6اذا ال يعرف كم هذه الليلة للعومير وشك في عددين
وال يعرف أي منهما هو الصح؟ يعد العددين بدون براخا
وفي الليلة التالية بعد أن يعرف الرقم الصحيح يتابع العد
مع براخا كالمعتاد.
 -7اذا سأله رفيقه عن العدد قبل أن يبارك،يجب أن يذكر
له عدد يوم أمس،لكن اذا نسي وذكر له عدد األيام تبع
هذه الليلة مثال" قال له ( )27يوم ولم يذكر عدد
األسابيع،معلش ويستطيع أن يبارك ويعد وال يعتبر انه
عد العومير ألنه لم يذكر عدد األسابيع.
 -8اذا غلط في العاميدا وذكر المطر عوضا" عن
"موريد هطال" اذا لم ينهي البراخا،يعود الى "أتا
كبّور"ويصحح،واذا بدأ البراخا وبدون أن يقول "محايه
هاميتيم" يتابع "الميديني حوقيخا" ويعود الى "أتا كبور"
واذا بارك "محايه هاميتيم" أو تذكر في منتصف العاميدا
انه غلط يعيد العاميدا من أولها بدون قراءة "(ه) سفاتاي

تفتاح" اال من باروخ تبع "ماكين ابراهام" .ويتابع
كالمعتاد.
 -9اذا نسي وقال "باريخ عالينو" عوضا" عن
"باريخينو" اذا قبل أن يختم البراخا يقول "لمديني
حوقيخا" ويعود الى "بارخينو" دائما" في أي براخا في
العاميدا تذكر يعود الى بداية "بارخينو" ويتابع كالمعتاد .
لكن اذا تذكر بعد "يهيو لراصون" الثانية في آخر
العاميدا،يعيد العاميدا من أولها ويبدأ "(ه) سفاتاي تفتاح"
كالمعتاد ويتابع الصالة.
 -10اذا شك في نفسه ماذا قال؟ في الثالثين األيام األولى
من التغيير عن السابق نقول أكيد قال خطأ وطلب المطر
ويتصرف حسب ما ذكرنا أعاله،لكن بعد ثالثين يوم
نقول قال صح ألنه اعتاد على التغيير .واذا أراد أن
يكرر موريد هطال بعد راب لهوشياع  90مرة متتالية
حتى يعتاد عليها،حينئذ نعتبره قال صح ولو كان ضمن
 30يوم األولى وال يوجد داعي للشك.
 -11انتشرت العادة في صفوف السفاراديم بعدم حالقة
شعر الرأس أو الذقن حتى صباح يوم  34للعومير ومن
يتعذب كثيرا" من شعر ذقنه ويتضايق منها يسمح له
بحالقتها قبل روش حوديش (إيار)بيوم الجمعة.أي في
هذا العام باعتبار روش حوديش واقع يوم االحد يستطيع
حالقة ذقنه يوم الخميس أو يستطيع أن يحلق ذقنه مرة
كل يوم جمعة من كل اسبوع حتى الوصول إلى الك
باعومير.لكن االفضل من كل هذا عدم الحالقة بتاتا".
 -12ورد في مصحف حاخام مردخاي الياهو "زخرون
صديق لبراخا"هذا الكالم :في ايام العومير يوجد عادة ال
يلبسون البسة جديدة وال يباركون على فواكه جديدة
شيهحيانو ويوجد عادة أخرى يباركون على فواكه
جديدة لكن ال يلبسون ألبسة جديدة ويوجد عادة ثالثة
مسموح ألبسة وفواكه جديدة.
ساهم في هذه النشرة
الحاخام اسحق فارحي وزوجته السيدة شوشنا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته سارا -دوريت بنت
زكية عليها السالم أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة
أمين***.السيد البير أهارون فارحي وزوجته السيدة
رانيا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ومبروك بالمولود الجديد
شلومو بمزال طوب وألف مبروك أمين***.السيدة نينا
الوية نوامة وزوجها السيد جبرا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح روز -شوشنا بنت نظلي مزال
وعلى روح همانواح منشي بن بوليسا عليه السالم
أمين***.السيدة استيال يديد هاليفي وأوالدها للنجاح

والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح البير يديد بن
جانيت عليه السالم أمين ***.عائلة سروا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت أديل
عليها السالم أمين***.محسن كريم للنجاح والتوفيق
أمين ***.السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم -
سامي بن أميليا عليه السالم أمين *** السيد عبود
ابراهيم وزوجته السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-
موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم
همانواح دافيد بن صباح عليه السالم أمين*** .عائلة
نقاب للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح جميل
بن عائشة عليه السالم أمين *** .السيد شحود شقالو
وأوالده السادة عبدو -جوي-ريمون للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم تونة مزال بنت راحيل
عليها السالم أمين*** .السيدة هانرييت زريف -شامي
وزوجها الحاخام البير وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتها اديل بنت مزال وأخيها موشي بن أديل
عليهم السالم أمين***.السيدة سيلي جاجاتي هاليفي
وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.

مالحظة :باعتبار الكنائس مغلقة اآلن من يرغب أن
تصله النشرة إلى بيته بأي لغة ويحق له يطلب لغتين
ألن الظرف والطابع نفسه ،عليه أن يرسل عنوانه إلى
هذا العنوان:
AHARON FARHI
2415 OCEAN PKY
,BROOKLYN,NY,11235
OR ONLINE
WWW.BETHYOSEF.COM
نرجو من القراء الكرام التبرع لصندوق النشرة ويعتبر
مزااكيه إيت هارابيم أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 900$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

