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هذه البراشا تتحدث على قداسة الكوهانيم ،وأوصتهم التوراة
عدة وصايا خاصة بهم وليس لها عالقة ال بالليفييم وال
اسرائيليين ومن هذه الوصايا -1:اليجوز للكوهانيم أن
يقترب من جثة ميت حوالي مترين وال يجوز له أن يتواجد
معه في غرفة واحدة تحت سقف واحد ولو بعيد عنه -2.ال
يجوز أن يقتلعوا من شعرهم على أحد أقاربهم الميت -3.
يجب أن يكونوا مقدسين -4.ال يجوز لهم الزواج من امرأة
زانية أو امرأة مطلقة.نالحظ في البراشا إن هذه الوصايا
ذكرتها التوراة بصيغة الجمع ،لكن عندما أتت وصية أن
نحترم الكوهين ونقدسه أتت بصيغة المفرد كما قال الباسوق
 :في قيداشتو أي صيغة المفرد ماالسبب ؟ المقصود هو إذا
الكوهين المفرد أراد أن ال يتقيد بوصايا ويقول أنا مابدي أن
أكون كوهين ،لذلك أتت التوراة وقالت  :ليس على كيفه إال
طالما هو كوهين مجبور أن يتقيد بوصايا الكوهانيم كالعادة
.لذلك إذا تزوج امرأة مطلقة عليه أن يطلقها فورا" .وقال
الباسوق  :امرأة مطلقة من زوجها ال يجوز له أن يتزوجها
.هنا نسأل  :مامعنى مطلقة من زوجها ؟ أكيد من زوجها
هل من المعقول أنها مطلقة من جارها ؟ إال هذا هو المعنى
 :إذا كوهين طلّق زوجته ثم ندم على ذلك وأراد اعادتها ال
يجوز له عمل ذلك ألن ليفي أو اسرائيل إذا طلق زوجته
ولم تتزوج إلى أحد ثم ندم الزوج وأراد اعادتها مسموح له
ألنه ليس كوهين أما الكوهين ممنوع له اعادتها .هنا نسأل
 :لماذا ال يجوز للكوهين الزواج من المطلقة لكن مسموح
له أن يتزوج من األرملة ماهو الفرق بين الحالتين ؟ يقول
هاراب  :سفتيه كوهين مايلي  :إن وظيفة الكوهانيم هو جمع
عام اسرائيل وتقريبهم إلى الخالق عن طريق برخات
كوهانيم وخدمة القوربانوت في المقداش ،والجمع هو عكس
االنفراد واالنشقاق لذلك المرأة المطلقة هو تفكيك الزواج
وابعاد الزوج عن الزوجة وهذا مكروه عند هشيم لذلك ال
يجوز للكوهين أن يتزوج المطلقة ألن هو مهمته االتحاد

والجمع .أما األرملة يجوز الزواج منها ،ألنه ربما هي
زوجته من السماء وأخذها غيره قبل منه في أي زخوت ما
،واآلن بعد وفاة زوجها األول إذا أخذها الكوهين ربما تكون
زوجته واتحدوا اآلن مع بعضهم .ولذلك سميت ألماناه .نقسم
الكلمة هذه إلى كلمتين أل-ماناه أي لم تكن هذه المرأة زوجة
لألول الذي توفى ألنه كلمة ماناه تعني حصة أي ليست
نصيبه من السماء لذلك توفي واآلن عندما يأخذها الكوهين
يكون استعاد نصيبه الذي فقده و(ه) يحفظنا أمين .
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هو يوم وفاة الحاخام العظيم ربي شمعون بن يوحاي
،وجرت العادة أن يشعلوا األنوار والمشاعل احتراما" له
.وفي هذا التاريخ توقف وفاة تالميذ ربي عاقيبا ذات العدد
الكبير من األموات .ربي شمعون كشف أسرار التوراة التي
ظلت مخفية من أيام موشي ربينو ،ألف مصحف الزوهار
المشهو ر والذي أضاء الدنيا بظهوره يقول البزمون الذي
ألفه ربي شمعون البي على باريوحاي ناعاسيه أدام قيل
من أجلك ،أي عندما هشيم قرر خلق االنسان على وجه
األرض ،قال هشيم سأخلق االنسان حتى يطلع منه ربي
شمعون بار يوحاي الذي من أجله خلقت الدنيا .إن روحه
الطاهرة هي جزء من روح موشي ربينو ،وقداسته وصلت
درجة أهارون هكوهين هكادول كما ورد في البزمون
المذكور هذه الجملة  :ناساتا صيص هاقوديش الذي كان
يلبسه أهارون هاكوهين .موشي ربينو عرف أسرار التوراة
لكن خفاها ولم يخبرها إلى أحد ،كما قال البزمون  :تاعالوما
في إين قوري اله ،أي علم مخفي ال يعلمه أحد ،حتى جاء
ربي شمعون بن يوحاي وكشفه للجميع ،عندما هرب واختبأ
في مغارة سرية مدة  13عاما" ،هرب من ملذات الدنيا
واكتفى في ثمرة الخرنوب ونبع من الماء ،وهذا المكان
وصفه البزمون :موشاب طوب ياشابتا أي جلست في مكان
مخفي حتى وصلت إلى أعلى الدرجات وهناك حصل على

هودخا فاهاداريخا المعنى هودخا هو علم التوراة المخفي
الذي ال يعلمه أحد ،فاهاداريخا هو علم التوراة الخارجي
والذي يعرفه الجميع  :وفي هذا العام على كل واحد منا أن
يشعل قنديال" في بيته اكراما" للعالمة الكبير والحاخام
العظيم ربي شمعون بن يوحاي وفي زخوته يحمينا (ه) من
كل مرض وأخطار التي تحيط بنا في هذه األيام و(ه) يحفظنا
آمين .
تعليقات على ماسيخيت آبوت
قالت المشناه  :عليك أن نتقيد وتنفذ كل وصية وردت في
التوراة صغيرة أم كبيرة ألن ال احد يعرف ماتان سيخارام
شل مصفوت ،ألن نحن ال نعلم مكافأة واجرة هذه المصفوت
ماهي الكبيرة وماهي الصغيرة .هنا ورد في المشنا كلمة :
ماتّان سيخارام تبع الزخويوت .هنا نسأل  :لماذا قالت
المشناه كلمة ماتّان أي العطاء ولم تستعمل اجرة المصفوت
؟ إن كلمة ماتان هو اهداء واعطاء ومنح وبدون أي مقابل
.لذلك عندما يكافئنا هشيم عن عمل الزخويوت ليس حاس
فشالوم ملزما" باعطائنا هذا األجر ،ألنه سابقا" أعطانا
الحياة والصحة والرزق وبناء العائلة الزوجة واألوالد
وغيرها الكثير من الفضائل والعجائب الذي يعملها معنا
يوميا" وبكل لحظة من حياتنا .إذن إذا نفذنا وصاياه تبع
التوراة ال يطلع لنا عنده أي أجر أو أي حق ،مع ذلك هشيم
سيكافئنا في دنيا اآلخرة األجر الكبير والكثير على تنفيذنا
المصفوت لذلك سمي هذا األجر بالعطاء والهدية وليس
بالمقابل ألعمالنا في تنفيذ وصايا التوراة لذلك قال  :ماتان
أي هدايا المصفوت والزخويوت .
معلومات تاريخية مختصرة  16 :عاما" بعد خراب
المقداش أي عام  84ميالدي
بعد موت طيطوس هاراشاع الذي خرب المقداش ،استلم
الحكم في الدولة الرومانية أخيه دومسيون قيصر .وأصدر
قرارا" بقتل كل من هو من ساللة دافيد هاميليخ حتى ال
يبقى أمال" لليهود الذين ينتظرون ظهور الماشياح من ساللة
دافيد هاميليخ .وأرسل رئيس جيشه الجنرال
طورنوسروفوس ،ليحرث بيت هامقداش بالمحراث حتى ال
يبقى له أثر عين كما يحرت االنسان أرضا" زراعية .وتمت
عملية الحرث يوم تشعا بآب بعد خراب المقداش ب16
عاما" .وقرر في ذلك اليوم قتل الحاخام األكبر رابان
كمليئيل الذي هو من ساللة دافيد هاميليخ .وعندما ذهب
الضابط إلى مدراش رابّان كمليئيل ليقتله لم يجده ألنه هرب
واختبأ في مكان مجهول .وظل يبحث ويفتش عنه حتى
وجده .فقال له  : :إذا لم أقتلك هل ستضمن لي أن أدخل

الجنة بعد موتي ؟ أجابه  :نعم .قال له  :احلف لي اليمين
بذلك .وفعال" حلف له بذلك ،ثم صعد الضابط إلى السطوح
ورمى نفسه ومات .ويوجد قرار في روما عندما يموت
ضابطا" كبيرا" عند تنفيذه أي قرار ملكي ،ويموت أثناء
تنفيذ هذا القرار ،فورا" القرار يلتغي نهائيا" وهنا ألغي قتل
رابّان كمليئيل وبعد سقوط الضابط من السطوح طلع صوت
من السماء بأعجوبة معلنا" اسم هذا الضابط بأنه دخل أبواب
الجنة في عوالم هبّا .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يجب االمتناع عن شرب الحوامض مباشرة مثل عصير
الليمون أو الخل ألنها تضر ميناء وغطاء األسنان ولحم اللثة
.وتسبب لهما ضررا" ال يص ّلح وال يرمم وال يعالج .لذلك
يجب أن نشربهم بعد خلطهم بكأس من الماء حتى تخف
حموضتهم .عندما االنسان يقتلع أحد أسنانه عند طبيب
األسنان ،يعرض عليه الطبيب عدة حاالت لتعويض هذا
السن ،هنا المريض ينتظر الهروب من كرسي الطبيب
ويقول له  :سأفكر ماذا أتصرف وأعود إليك ثانية ،وعندما
ي إذا كان عندي
يخرج من العيادة يقول بنفسه  :ماذا يؤثر عل ّ
سن ناقص في فمي ؟ واكيد الطبيب يعرض علي اقتراحه
آمال" في تحقيق أرباحا" له.وهكذا يهمل الموضوع وال يعود
للطبيب ثانية ويقتنع قائال"  :ماشي حالي اآلن .لذلك يجب
أن يعلم تفكيره هذا خطأ كبير ،خسارة سن واحد يسبب
وراءها عدة مشاكل في فمه ،حيث األسنان المجاورة لمكان
الفراغ تبدأ بالتحرك من مكانها وتسبب المشاكل إلى اللثة
.لذلك علينا االنتباه والسماع لنصائح الطبيب ،قبل فوات
األوان ،ألن بعد ذلك يصعب اعادة االسنان لوضعها السابق
والمستقيم .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب الجازي 1802-1727
في شتاء  1787هطلت الثلوج على يروشاليم بشكل لم
تشهده المدينة من عدة سنوات ماضية .الثلوج تراكمت في
الشوارع على ارتفاع كبير وغطت مداخل وأبواب البيوت
واألحواش ،والناس التزموا بيوتهم ولم يستطيعوا الخروج
منها بسبب البرد القارس وتراكم الثلوج على أبواب بيوتهم
وفي الشوارع .ولم يتمكنوا حتى للذهاب للصالة في الكنائس
.وبقيت هذه الحالة حتى وصول يوم الشبات لكن في
الساعات األولى من يوم الشبات ،الحظ الناس إن شخص
يلبس المعطف األسود والسميك ليحميه من البرد ،يغطس
داخل طبقات الثلوج العالية كأنه يسبح في نهر من الثلج
،يسير ببطء شديد يقترب من نافذة إلى نافذة أخرى ليتمسك
بقضبان الحديد تبع الشباك حتى اليقع ،ويدق على زجاج
الغرفة لينادي صاحب البيت قائال"  :اليوم شبات وعلينا

الذهاب إلى الكنيس مهما كانت الظروف صعبة وباردة
لحتى نسمع سيفر توراة .وإذ فجأة تفتح األبواب بقوة ليخرج
منها أصحاب البيوت متجهين نحو مدراش بيت-إ-ي ل
.وخالل نصف ساعة تواجد ثالث منيانيم في المدراش أي
أكثر من  30شخصا" .وبدؤوا بالصالة كالمعتاد وتعالت
األصوات بحماس بشكل منقطع النظير .ليثبتّوا إن ال ثلوج
وال زوابع وال برد قارس يمنعنا من الصالة في الكنيس .من
هو الذي دار على البيوت وشجع الناس للحضور إلى
الصالة هو ربي يوم طوب الجازي هذا الحاخام الذي عانى
الكثير من األمراض والمشاكل في حياته في مساعدة
اآلخرين .
توجيهات دينية" :قداسة وطهارة العيون"
ال يوجد عضو ذات قيمة جسدية ودينية مثل عيون
االنسان،لذلك علينا المحافظة عليهم دينيا" وجسديا" .ويجب
أن يصلي الى (ه) ليساعده في ذلك،حتى تكون عيونه
مقدسة .ألن االنسان يمشي في الشارع أو في الحفالت
ويظهر أمامه بقصد وبدون قصد كثير من العافونوت التي
يرتكبها عن طريق عيونه،هذه العافونوت التي مصدرها
النساء والبنات الغير ملتزمات باللباس المحتشم
والصانواع،هذه العافونوت مصدرها الطومئا تبع بلعام
هاراشاع الذي اقترح على الملك باالق أن يرسل النساء
والبنات بألبسة شبه عارية أمام الشعب اليهودي أيام موشي
ربينو،وذلك حتى يطمي نشماتهم وأرواحهم المقدسة،وهذه
الطومئا موجودة حتى أيامنا هذه تنتشر وتتواجد هنا وهناك.
وتتكاثر ويزداد خطرها وسمومها بشكل مستمر .لذلك كل
يوم نقرأ في قريات شيماع يوميا" " :فلو تاتوروا أحاريه
لبابخيم في أحاريه عينيخيم" أن ال تنجرفوا وراء عيونكم
من مشاهد مثيرة ومحرمة .وصعب جدا" على االنسان الذي
اعتاد على ذلك االنسحاب من هذا الطريق الوسخ ألن
الطومئا تتلبس به وتلتزق به وال تفارقه .وتدخل جسمه
وتفتك بأعضاء جسمه ابتداء" من العيون،ثم تنتقل الى بقية
األعضاء .ثم تؤثر على العقل والمخ .ويقول هنابي يشعيا:
"هين ايرئيالم صاعاقوا حوصا مآلخيه شالوم مار يبكايون"
أي المالئكة التي تجوب وتدور في العوالم لتنفيذ المهمات
الموكلة لها من السماء،عندما تلتقي بهذه النساء الغير
مسترات حسب الحشمة واألصول،فورا" يبكون في
الشوارع،ويطالبون (ه) بأن يعاقب هؤالء النساء الشبه
عاريات،ألنهم منعوا رحمة (ه) من الوصول الى
البشر،وبالتالي تكثر األمراض والمصائب واألوهام
وضعف في الرزق والمكاسب،وال أحد يعرف لماذا عمل
(ه) مع الناس كل هذه المشاكل؟ واالجابة هي المرأة الغير

محتشمة .لذلك على كل انسان أن يصلي الى (ه) أن ينقذه
من هذه العافونوت الخطيرة ويضع يده على الميزوزا قبل
خروجه الى الشارع ليطلب من (ه) أن ال يسبب في طريقه
أن يظهر أمامه مثل هذه المناظر الطومئا .واذا صدف في
طريقه وظهر فجأة أمامه هذه المناظر يحاول االبتعاد
والهروب منها ويسكر عيونه وكما قال الباسوق" :فعوصيم
عيناف مي رؤوت بيراع" أي يغلق عينيه من رؤية هذه
المناظر و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
الولد ياعاقوب بقي في ماء النهر ثابتا" واقفا" ،والبرد يأكل
من لحمه وجسده ،وأمه واقفة على حافة النهر تناشده قائلة
 :اخرج ياولدي من الماء البارد ،أنا ال أريد المصاري
،صحتك أغلى من كل شيء .وفي أثناء ذلك كان صاحب
الفرن ينزل من بيته بين فترة وأخرى ،ليلقي نظرة على
الوضع ويشاهد ياعاقوب واقف وغاطس بالماء حتى نصف
جسمه .ثم يعود إلى بيته وفراشة الدافىء .وفجأة ياعاقوب
ينظر إلى حافة النهر مكان وقوف والدته ،وإذ هي اختفت
وتوارت عن األنظار وكأن األرض ابتلعتها أو النهر سحبها
وغرقت .وبدأ ياعاقوب ينظر في ظالم الليل أين أمي ؟ أين
اختفت؟ وإذ من بعيد رآها مسرعة عائدة إلى بيتها ،وبدأ
يصرخ لها قائال" ماما لماذا تركتني ؟ لكن هي لم تسمع
صوت صراخ ابنها .لكن خالل عشرون دقيقة عادت األم
وحاملة معها عدة قطع من الحطب وعدة حرامات وأغطية
فراش قديمة وبالية وشعلة نار بيدها .اقتربت من حافة النهر
وأضرمت النار في الحطب واألقمشة البالية ،وتعالت لهيب
وألسنة النار عاليا" وقالت لولدها  :اآلن ياولدي ستخف
عليك برودة مياه النهر وتشعر بالدفء نوعا" ما  .شكر
ياعاقوب والدته على عملها هذا ،لكن الحقيقة هذا الوضع لم
يغير أي شيء من برودة مياه النهر ،وظل البرد ينهش في
جسمه طوال الليل .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا.
كيف نصلي وماهي الطريقة التي نصلي بها العاميدا مرتين
لتعويض الصالة السابقة؟ إذا ماصلى أحد صالة شحريت
ألسباب اضطرارية جدا" عندما يصلي منحا بعد انتهاء
العاميدا تبع منحا يقرأ أشريه يوشبيه بيتيخا ثم يقرأ العاميدا
ثاني مرة تعويضا" لصالة شحريت .وإذا لم يصلي منحا
لسبب اضطراري بعد أن يقرأ العاميدا تبع عربيت ينتظر
مدة دقيقة واحدة وال يقرأ أشريه يوشبيه بيتيخا مثل السابق
،ويبدأ العاميدا مرة ثانية من أجل منحا التي ماصالّها .وال
يجوز أن يأكل إال بعد أن يصلي العاميدا الثانية -2.الصالة

مرتين تنفع فقط في حالة أن تصليها فورا" في العاميدا التي
تلي الصالة المفقودة أي  :إذا ماصليت شحريت يجب أن
تصليها في منحا فقط وال يجوز أن تصليها في عربيت
مرتين ،لذلك التعويض أن يكون الواحدة تلي األخرى .
دينيم
إذا أحد شك في أمره بعد أن أكل فواكه أو خضار الذي
نبارك وراءهم بورية نفاشوت وقال هل باركت أنا نيفاشوت
أم ال؟ ال يجوز له أن يبارك نفاشوت مرة ثانية .وكذلك إذا
كان عمال يأكل أي شيء وشك في نفسه هل باركت أنا
البراخا قبل تناولها أم ال ؟ مثال" عمال يأكل تفاحة وفي أثناء
أكلها دخل في نفسه شكا" هل باركت هاعيص عليها أم ال
؟ ال يجوز أن يبارك هاعيص ويستمر بأكل التفاحة بدون
أي بيراخا -2.إذا تناول وجبة طعام رسمية مع خبز والتزم
في براخاة همازون .وبعد انتهاء الوجبة شك في نفسه هل
أنا باركت براخات همازون أم ال ؟ يوجد حالتين  :األولى
 :إذا شبع من وجبة الطعام وفي هذه الحالة ملزوم أ يقرأ
براخات همازون من التوراة في حالة الشك يعيد ويقرأ
براخاة همازون من جديد .الثانية  :لكن أكل وجبة الطعام
ولم يشبع منها مثال" أكل مع الوجبة الصغيرة  30غرام من
الخبز الذي ملزم أن يبارك براخات همازون من الحاخاميم
،لكنه شك في أمره هل بارك براخات همازون أم ال ال
يجوز قراءة براخات همازون ثانية .ألن هذه البراخا من
الحاخاميم وليست من التوراة  -3.إذا أحد أكل  30غرام من
كعك أو من تمر أو العنب أو من رمان أو من زيتون أو تين
أو  87غرام من النبيذ عليه أن يبارك وراء هذه األطعمة
عال همحيا .أو عال هاعيص أو عال هاكيفين .لكن إذا شك
هل بارك هذه البراخا أم ال ؟ ال يبارك ثانية وإذا يقدر أن
يأكل  30غرام ثانية من أحدهم حينئذ يبارك عليهم ويحط
ذهنه على الكمية األولى والثانية .
ساهم في هذه النشرة
السيد هانري قمعو وزوجته السيدة فرحة وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويتمنى للحاخام هارون فارحي الصحة التامة مع
عائلته أمين (شكرا" ياهانري)***.السيدة صوفي مغربي
شعيا وأوالدها للنجاح والتوفيق مع عائالتهم أمين***.السيد
دافيد كباريتي وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح همانواح ياعاقوب بن بديعة سويد عليه السالم
أمين***.األخوة األكارم  :البير -نسيم -جوليا -صوفيا -
نورما لعائلة قصاب للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدتهم أوديت قصاب -شاشو بنت شفيقة عليها السالم
أمين ***.السيد توفيق شقالو (أبو عبدو) وزوجته السيدة

ليزيت وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته سارا
بنت سمحا عليها 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  750شخص .وتزكوا لمصفوت
أمين.

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

www.bethyosef.com

