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ورد في هذه البراشا األولى "أحاريه موت" مصفاة
تغطية دم الدجاج بعد ذبحه وطالما هذه المصفا متعلقة
فقط مع الشوحاطيم وغير باالمكان بأن كل شخص أن
ينفذها لذلك نوضح اآلن هذه المصفا بكل تفاصيلها
ويعتبر لنا كأننا نفذناها بأنفسنا .ولكن لو إن هذه المصفا
ليس لها أي سبب منطقي،وإنما قانون سماوي ليس له
أي سبب نعرفه .لكن الحاخاميم ذكروا بعض األسباب
لتهدئة عقل االنسان المحب لالطالع والمعرفة -1 :ان
دم الدجاج هو رفيع وربما االنسان يقدم لتناوله لذلك
قالت التوراة ّ
غطه بالتراب حتى ال أحد يأكله،أما دم
البقر والغنم لم تقل التوراة أن نغطيه بالتراب ألنه
سميك وال تقبله النفس لتأكله -2 .عندما قتل قايين الى
أخيه هيبيل،لم يعرف ماذا يعمل في الجثة،لكن رأى
على مقربة منه بعض الدجاج والطيور يتقاتلون مع
بعضهم فمات أحدهم،فقاموا رفاقه وحفروا التراب
بأرجلهم ودفنوا الطير الميت ثم ّ
غطوه بالتراب،وهكذا
تعلم منهم قايين وحفر تراب األرض ودفن أخيه في
التراب .لذلك هشيم كافأهم للدجاج والطيور وأمرنا
بتغطية دمهم بعد ذبحهم ألن علّموا االنسان طريقة
الدفن .وطريقة التغطية هي كالتالي :أوال" :يجب
وضع تراب على األرض مكان الدبح أو داخل البرميل
الذي سنرمي الدجاج داخله،وبعد الذبح نأخذ ترابا"
ثانيا" جديدا" ونغطي مكان الدم ونبارك هذه البراخا:
باروخ أتا (ه) … في صفّانو عال كسّوي دام بيعافار.
ثانيا" :عملية التغطية يجب أن تتم عن طريق اليد أو
بواسطة ملعقة أو سكين لكن ممنوع عن طريق الرجل
احتراما" للمصفاه المقدسة .ثالثا" :اذا لم يذبح على
التراب أوال" عليه أن يجمع الدم الذي خرج من الدجاج
ويضعه على مكان فيه تراب ثم يأتي بتراب جديد

ويبارك ويغطيه .رابعا" :الشوحيط هو له البراخا لكن
اذا أراد أن يعطيها لآلخرين ال مانع .خامسا" :اذا دبح
عدة دجاجات عليه أن يغطيها باألخير بعد دبح آخر
دجاجة .سادسا" :اذا أتت رياح وغطت الدم بالتراب
حينئذ غير ملزم بالتغطية .سابعا" :اذا ذبح الدجاجة
وطلعت طاريف وغير كوشير ال يجوز تغطية الدم.
ثامنا" :يجوز استعمال تراب ناشف وليس ندي
ورطب -رمل -صفوة -صفية .واآلن بعد قراءتنا
لتفاصيل هذه المصفا يعتبرنا هشيم بأن نفذناها بصورة
فعلية كما نقول" :ونشاليما باريم سفاتينو" أي بكالمنا
نعتبر عمال ننفذ المصفاة ذاتها .و(ه) يحفظنا أمين.
براشاة قيدوشيم:
طلب هشيم من اسرائيل في هذه البراشا أن نكون
قيدوشيم ومقدسين ووضع السبب ألن هشيم هو مقدس.
في نظرة أولى ماهو االرتباط بين أن نكون نحن
مقدسين وبين قدسية هشيم؟ وخاصة االنسان مشغول
طوال حياته في تأمين المعيشة لعائلته،يركض ليال"
نهارا" في هذه الدنيا ليتحدى المشاكل وأعباء الحياة
والوجع الرأس واألمراض وتطلب منه التوراة أن
يكون مقدسا" وعاليا" بها حتى يتشبه الى الخالق؟ إال
االجابة كالتالي :اذا نظرنا الى ماتحتويه هذه البراشا
فقط من كل براشيوت التوراة،نجد أكثر الوصايا
المتعلقة بين االنسان ورفيقه،والهدف من ذلك يقول لنا
هشيم نعم عمال تنفذوا وصايا التوراة وتهتموا بها
بشكل مرضي،هذا ال يكفي،ألنكم تهتمون فقط
بالوصايا بين االنسان وخالقه،لكن هناك وصايا هامة
جدا" عند هشيم وهي الوصايا بين االنسان ورفيقه
وهذه الوصايا تهم (ه) أكثر من الوصايا األولى،لذلك
ورد في هذه البراشا الكثير من الوصايا بين االنسان

ورفيقه وهي أن يتحلى االنسان بمكارم األخالق
ويساعد رفيقه،ويبتسم في وجهه،ويرحب به وال يتكبر
عليه،وال يعتدي عليه ال في الجسد وال في
المال،ويحترمه،لذلك قال لنا (ه) :يجب أن تكونوا
مقدسين ومتى اذا تعاملتم مع رفيقكم بالحسنى،ويتابع
(ه) قائال" ألن هشيم أي أنا مقدس والمعنى مثلما هشيم
راحوم وحانون ويساعد االنسان يشفي المريض
ويعطي الصحة والرزق ويسامح المخطئ فهذه
األمور كلها يعتبرها (ه) هي من قدسياته وعظمته لذلك
أصبح اآلن اذا تصرفنا مثله مع رفيقنا بالحسنى نكون
مقدسين و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على مسيخيت آبوت:
يقول ربي شمعون  :الطريق المستقيم والصحيح الذي
يجب على االنسان أن يسلكه في الحياة هو  :هاروئيه
إيت هانوالد -أي من ينظر إلى المستقبل .أما الطريق
العسكي لألول يقول ربي شمعون  :من يستدين ماال"
من رفيقه واليعيده له أي هالّوفيه في إينومشالّيم .هنا
نسأل ماهو االرتباط بين الطريقين ألول نظرة ال نجد
الطريق األول وهو من ينظر إلى المستقبل هو عكس
من يستدين وال يعيد األمانة إلى صاحبها .إال التفسير
كالتالي  :هنا ينصح ربي شمعون لإلنسان في
تصرفاته ويقول له  :الترتكب الخطأ في حياتك ،ألنك
ستدفع الثمن غاليا" لذلك قال :االنسان المستقيم ينظر
إلى المستقبل ونتائج العافون ويبتعد عنه والعكس لذلك
،هو الذي يرتكب العافون ويخالف هشيم فهذا االنسان
ينكر معروف هشيم معه حيث (ه) يعطيه الحياة
والصحة والرزق وواجب عليه أن يعترف بذلك وال
يرتكب األخطاء لذلك يعتبر هذا االنسان شبيها"
باالنسان الذي يستدين من رفيقه ماال وال يعيده له .
معلومات تاريخية مختصرة  :عام  79ميالدي
عندما مات طيطوس هاراشاع أوصى لرجاله بأن
يحرقوا جثته حتى ال يحاسبه هشيم على عمله في
حرق وخراب المقداش .ويوزعون صفوة جثته في
سبع بحار ومحيطات العالم .وعندما مات فتحوا له
رأسه ووجدوا الذبابة التي دخلت رأسه حجمها
كالعصفور وطار العصفور .وبعد موته استلم مكانه
أخاه دومسيانوس وكان ذلك عام  79ميالدي .وكان
دكتاتور وظالم وأعلن الحرب على ألمانيا لكن األلمان
هاجموه بضراوة وقتلوا اآلالف من جنوده الرومان

وعاد إلى روما مهزوما" ومكسورا" .ثم قدم لأللمان
الكثير من المال حتى ال يهاجمو في روما العاصمة
.وبعد ذلك أصدر قرارات قاسية ضد يهود اسرائيل
وأمرهم بالتخلي عن الدين اليهودي وعبادة أصنام
روما .حينئذ توجه وفد من الحاخاميم إلى روما ليلغي
هذه القرارات الظالمة  :ثم تحول إلى أغنياء روما
وعلمائها وقتل الكثير منهم ،وبعضهم طردهم من
البالد بعد ان سرق أموالهم وبيوتهم .ثم توجه لمحاربة
المبشرين المسيحين الذين كانوا في بدايتهم في تلك
األيام ينشرون الدين المسيحي في ايطاليا ،وعندما
سمع بذلك أمر بقتلهم وألقى القبض على الكاردينال
الذي يرأسهم ورماه حيا" في برميل مليء بالزيت
المغلي على النار .وكانت هذه الضربة لمحاربة الدين
المسيحي الجديد الثانية في تاريخ نشر الدين المسيحي
في أوروبا منذ نشأته .
الطريق إلى الصحة والشفاء
حتى نقوي األسنان واللثة معا" يجب اتباع النصائح
التالية -1 :مضغ العلكة المسكة لمدة أكثر من ساعة
تضر باللثة -2.تناول البزر القاسي يسبب األذى
لألسنان  -3.قص األظافر عن طريق أسنان الفم يؤذي
األسنان ويسبب اعوجاجها  -4.ال يجوز تناول
األطعمة والمشاريب الساخنة كثيرا" وال الباردة
كثيرا" إالّ الوسط  -5.ال يجوز استبدال الطعام الساخن
ووراءه طعام بارد ،ألن هذا التغيير يضر األسنان
واللثة -6.يجب تنظيف األسنان بالمعجون والفرشاة
بعد كل وجبة طعام ،حتى ال نترك بقايا من الطعام في
فمنا بين األسنان ،ألن وجودها يسبب روائح كريهة
وبعض البكتريا وااللتهابات .وخاصة يجب تنظيفها
قبل الذهاب إلى النوم .ويجب االستعانة بعود خشبي
أو بالستيك أو خيوط بالستيك للتأكد من ازالة جميع
بقايا طعام من الفم وال تكفي الفرشاة لوحدها .ويجب
تغيير الفرشاة كل عدة شهور من االستعمال
.واستعمال فرشاة جديدة -7معجون االسنان الذي
يحتوي على مادة الفلور يجب منعها من األطفال
الستعمالها في أسنانهم ألنهم ال يعرفون مضارها
ويبتلعون منها إلى معدتهم .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب الجازي 1802-1727

،مر ربي يوم طوب إلى
أثناء عودته إلى اسرائيل ّ
ايطاليا ،وهناك فرح جدا" ألنه تقابل مع صديقه الحميم

هاراب حيداه وهو اسم الحاخام المشهور ربي يوسيف
حاييم دافيد أوزوالي .ثم وصل الحاخام إلى تركيا
ومنها إلى اسرائيل وتفاجأ عندما سمع بوفاة حاخامه
هاراشاش والحاخام هاريشون لصيون ربي رفائيل
موشي كاالّه .وكل لحاخاميم كانوا ينتظرون عودته
ليملىء الفراغ بعد وفاة هذين الحاخامين .ويقول
الحاخام ربي اسحق فارحي الذين كان يعيش في تلك
األيام هذا الكالم  :كان عمري  17عاما" وتوفي والدي
وكان في ريعان شبابه ،وتحطمت كثيرا" ولم يبقى لي
أب يوجهني ويعلمني .وزارني في بيتي ربي يوم
طوب حتى يواسيني وسمعت كالمه المؤثر في نفسي
وبدأت الدموع تنزل من عيوني ،لكن الحاخام أخرج
منديال" من جيبه ومسح لي دموعي قائال" :ال تزعل
وال تأكل هم أنا سأكون بمثابة والدك وسأساعدك في
أي شيء تحتاجه .
توجيهات دينية :هاسنئا الكراهية
إن الكراهية هي مرض خطير ومرض أعمى حيث
تسأل انسان ،ماهي الكراهية ؟ال يعرف أن يجيب
شيئا" ،إال عبارة عن تصرف أو اتخاذ موقف اعتباطي
ليس له معنى وال هدف.وهذه الكراهية التي تسبب لنا
الكالوت والعذاب.لماذا أكره رفيقي ألنه ال يوافقني
برأي .هو له التفكير آخر ،هو اليحسب كما أنت
تحسب ،وانطالقا" من هذه السخافات تظهر السنئا بين
صديقين وبين امرأة وجارتها أو رفيقتها.وقد تؤدي هذه
التصرفات واالنتقادات إلى القطيعة وعدم تكلم األول
مع الثاني .لذلك سميت الكراهية بالمرض الخطير
والساري ،الذي يجر وراءه كثير من العافونوت
كالبهدالت واالهانات واالنتقامات والتحديات وكأن
جبهة حرب بين الطرفين .من سيحقق النصر على
اآلخر.يجب أن نعرف نقطة هامة وأساسية وهي إن
كل منا هو عبارة عن امتداد من السماء ،وجودنا هو
معنى وجود (ه) هنا في الدنيا ،كل واحد منا يحمل منا
يحمل نشاما من أعالي السماء وهي هدية من الخالق
تعالى ،إذن من يكره الثاني اليكره به جسمه فقط وإنما
يكره النشاما أيضا" وبالتالي يكره الجزء المقدس الذي
وضعه به (ه) في أجسادنا واليوجد أي مبرر أو أي
مصداقية للكراهية ،مثلما أجسامنا ووجوهنا مختلفة
أيضا" أفكارنا وآراؤنا وحسابتنا مختلفة إن رفيقي غير
ملزم بأن يفكر مثلي.وغير مجبور أن يتصرف مثلي

،وأن يكون طبعه ومزاجه مثلي هذا مرفوض نهائيا"
إذن لماذا الكراهية،علينا أن نؤمن ان (ه) يعطينا كلنا
الحياة والصحة والرزق ،هو يعطي من يشاء ويحرم
من يشاء ،واليستطيع أي انسان أن يأخذ منك وال ليرة
واحدة مما كتبها (ه) لك وإذا آمنا" بذلك بكل قلوبنا
وكل تفكيرنا ،إذن كل واحد منا في نصيبه وال نطلع
على اآلخرين وال نحكي عليهم بالعاطل،ننظر إلى
انفسنا فقط حينئذ تزول الكراهية وتذوب و(ه) يحفظنا
آمين.
قصة
عندما سمعت أم ياعاقوب على مغامرة ابنها بأنه
سيدخل الماء ليال" ويبقى في الماء البارد حتى الصباح
 :بدأت تصرخ ألما" وتقول له  :أنا ال أبيع صحتك
وحياتك بماليين المصاري وال تذهب إلى النهر .لكن
ياعاقوب ركب رأسه ولم يرد على أمه ،ولبس معطفه
وعدة حرامات على جسمه ليحميه من البرد ووالدته
ووالدته تركض وراءه وتقول له  :عد إلى البيت
ياولدي بخاف عليك من البرد .ثم دخل ماء النهر
ووقف في منتصف النهر وبدأ البرد يدخل جسمه ،وهو
يقرأ مقاطع تهليم من رأسه وبعض المشنايوت التي
يتذكرها من رأسه ،وصار منتصف الليل ونظر
ياعاقوب حوله ورأى جميع البيوت هادئة والسكان هم
في سبات عميق .وأمه واقفة تراقبه على حافة النهر
والدعاء والبراخوت في فمها .وكل دقيقة تسأله على
أنت تبرد ؟ ويهدئها ويقول لها  :كل شيء هلى مايرام
،لكن يسك أسنانه من البرد وركبتيه ترتجفان من شدة
البرد ونبضه أصبح مسرعا" وكان يحبس كل هذه
األمور حتى أمه ال تشعر بشيء وتقلق عليه .
دين عدد من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونو لبراخا

إذا كان االنسان يصلي بياحيد العاميدا في الكنيس
وعندما وصل إلى برخاة محايّه هاميتيم ،سمع من
المنيان يقرؤون قادوش قادوش إلى تبع اليوصير أو
تبع وبالصيون ،ال يجوز أن يقولها معهم ،ألن
القيدوشا تبع هاتين الحالتين ال تعادل القيدوشا تبع
ناقديشاخ ،لكن إذا سمع ناقديشاخ حينئذ يقرأها معهم
.وكذلك إذا كان عنده عند محايه هاميتيم وسمع
قدوشا تبع صالة موساف تبع كيتير ،يستطيع أن
يقرأها معهم ،ويوجد حاخاميم يعارضون ذلك حتى
في موساف وهو موجود في شحريت  -2.إذا انسان

غلط أو نسي أو انجبر ولم يستطع الصالة وراح
وقتها ،عليه أن يصلي العاميدا في الصالة التالية
مرتين مثال" ماصلى منحا يصلي عربيت شتايم
.طبعا" كل هذه فقط في الحاالت الثالث وهم  :غلط
نسي-انجبر .لكن في حالة رابعة مثال" كان مشغولفي عمله أو كان يخلص بضاعته من المطر أو ماشبه
ذلك ،وبارادته لم يصلي منحا وأ ّجلها إلى عربيت
شتايم حينئذ عندما يصلي عربيت ثاني مرة يقول :
إذا أنا ملزم بها ،أصليها اآلن وإذا غير ملزم بها
تكون صالة نداباه اي تبرع .
دينيم
على بزر عين الشمس نبارك عليه بوريه بيري
هأداما .ألن أساس زراعة بزر عين الشمس هو من
أجل بذوره أي الثمرة األساسية للنبات ،ولو
يعصروها ويستخرجون منها الزيوت النباتية لكن
طالما أساس زراعتها من أجل أكل البزر لذلك يعتبر
أكلها هو األساس ونبارك أداما عليها .ووراءها ال
نبارك نفاشوت ،إال إذا أكلنا البزور المقشرة منها أي
القلب اللب  ،إذا أكلنا 30غرام خالل  7دقائق حينئذ
نبارك نفاشوت وراءها -2.على بزر القرع أو
البطيخ أو الجبس (بطيخ أحمر) اعتاد الناس أن
يباركوا شيهاكول على هذه البذور .لكن وباعتبار في
أيامنا يزرعون البطيخ فقط من أجل الحصول على
بذوره ألنها غالية الثمن األفضل أن يبارك أداما
.والحالتين مقبولتين .
ساهم في هذه النشرة
السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح استانلي شيرا
شلومو بن شوشانه عليه السالم أمين***.الحاخام
اسحق فارحي وزوجته السيدة شوشنا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته دوريت سارا
بنت زكية عليه السالم أمين***.السيد البير أهارون
فارحي وزوجته السيدة رانيا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح الحاخام هاصاديق دافيد جمال
بن ربكا عليه السالم أمين ***.األخوة األكارم
لعائلة حاصباني للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم راشيل بنت سارا عليها السالم
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 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 .
مالحظة  :عمال يدخل اسبوعيا" للنشرة عن طريق
االنترنت حوالي  800شخص .وتزكوا لمصفوت
أمين.

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

www.bethyosef.com

