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كل يوم صباح من أيام األسبوع بما فيها الشبات وأيام
األعياد يوجد برخات كوهانيم .وهي تعبر عن جزء من
القاهال وهم الكوهانيم يباركون الجزء الثاني من القاهال
الذين هم غير كوهانيم .والجميع يقفون باحترام أمام
الكوهانيم لسماع منهم البراخا ،فهذه الحالة تعبر عن
تقديس وصايا هشيم وااللتزام بها بكل تقدير وبكل احترام
.لكن نالحظ في نص البراخاه التي يباركوها الكوهانيم
تنتهي في كلمة  :بأهاباه هنا نسأل اليوجد أي مصفاة من
وصايا التوراة عندما نبارك عليها ال نختمها بكلمة :
بأهاباه أي بالمحبة .مثال" ألتقول لهانياح تفلين بأهاباه أو
مثاال" آخرا" ال تقول عال نيطيالت لوالب بأهاباه وغيرها
وغيرها من جميع المصفوت ماعدا برخات كوهانيم
نختمها بكلمة بأهاباه ماهو السبب ياترى ؟ يجيب الحاخام
مهارشا  :قال ربي يهوشواع بن ليفي :طوب عاين هو
يباريخ .أي البراخا ال تنتقل من شخص إلى آخر إال عن
طريق أن تكون صادرة من نية حسنة وعين جيدة ،وهنا
الكوهانيم بما انهم يباركون القاهال يجب عليهم أن يباركوا
من كل قلبهم وكل أخالصهم ،لذلك وردت كلمة بأهاباه
في نهاية البراخا ،لتثبت البراخا من السماء ،وبالتالي يقول
هشيم في التوراة في هذه البراشا  :فأني أباريخيم أي إذا
الكوهانيم باركوا القاهال من كل قلبهم حينئذ هشيم يبارك
الكوهانيم بالذات .فهذه الفكرة بين الكوهانيم وغير
الكوهانيم تعلمنا التوراة درسا" في حياتنا اليومية إن
االنسان عليه أن ال ينظر إلى رفيقه بعين ضيقة أو يحسده
على كل مايملك فهذا التصرف ناتج عن الغيرة والحسد
وهذه الصفات السيئة من يعلق بها تهدله جسمه وعقله وال
ليشعر بالسعادة في حياته كلها ،ألنه ال يفرح وال يقنع بما
أعطاه (ه) ودائما" عينه في رفيقه يهتم به دائما"  :ماذا
أكل ؟ ماذا صرف ؟ ماذا يملك ؟ أين ذهب ؟ كم عنده
مصاري ؟ كل هذه األمور تضيّع االنسان وال يشعر بأي

لذة أو أي سعادة أعطاه هشيم له .وكل مايسمع على تقدم
رفيقه في شتى المجاالت فورا" يجب عليه أن يباركه من
كل قلبه ويقول هشيم يزيده وهشيم يوفقه وهشيم ينجحه
.فهذا الكالم يجلب الخير عليه بالذات وعلى عائلته وإذا
مشي في هذا الطريق الصحيح حينئذ يعيش حياة هنيئة
وبسعادة كبيرة و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
ورد في قرابين رؤساء الشيباطيم أرقام محددة .ماذا ترمز
هذه األرقام ؟ ترمز كالتالي -1 :وزن الصينية كان 130
شيقيل رمز إلى والدة موشي ربينو التي أنجبت موشي
وكان عمرها  130عاما" -2.وعاء فضة وزنه  70شيقيل
رمز إلى موشي الذي كان يعادل  70زيقينيم رؤساء
المحاكم الدينية الذين كان عددهم  70حاكم -3.صحفتين
عدد  2مملوئين بالبخور رمز إلى االثنين وهما موشي
وأهارون -4.صحن واحد وزنه  10شيقاليم من الذهب
رمز إلى العشر كلمات تبع التوراة -5.بقرة واحدة رمز
إلى أبراهام أبينو الذي قدم البقرة إلى ضيوفه -6.خروف
واحد رمز إلى اسحق أبينو الذي دبح الخروف عوضا"
عنه  -10.كبش واحد رمز إلى ياعاقوب أبينو الذي أخذ
الكبش من البان عمه بأعداد كبيرة -11.جدي من الماعز
رمز إلى عيساف الذي نرسل له يوم الكبوريم جدي لمسح
ذنوبنا .
تعليقات على ماسيخيت آبوت
قالت المشناه  :في المكان الذي ال يوجد رجل قائد حاول
أنت أن تكون القائد .يقول ربي حاييم من فولوجين  :من
هو القائد ؟ هو الذي يسيطر على أعصابه وشهواته
ويكسر يصير هاراع .وهنا تقول المشناه  :أن تكون
متدينا" ومستقيما" حتى في المكان الذي ال يوجد أي
شخص يراقب ولو كنت مختبئا" ومخفيا" مع ذلك حافظ

على دياينتك وحسن سلوكلك ألن (ه) يراقبك من السماء
.
معلومات تاريخية مختصرة  :عام  88ميالدي أي
عشرون عاما" بعد خراب المقداش
سأل أحد علماء الفلسفة الرومان إلى ربي إيلعيزير قائال"
 :يقول هشيم عندكم في النابي  :أعداء اليهود يبنون وأنا
أهدم .لكن في الحقيقة كل أعداؤكم أبنيتهم قائمة وثابتة أما
أنتم اليهود كان عندكم مقداش واحد وخربه (ه) لكم كيف
ذلك ؟ أجابه الحاخام  :اليقصد الكالم إلى البنيان .وانما
يقول (ه)  :كلما جلس أعداؤكم يخططون لمحاربتكم أو
ليقتلوهم أو ليأخذون أموالكم ،إن (ه) يتدخل في هذا
الموضوع ويخرب لهم مشاريعهم ومخططاتهم لهم ضدنا
.أجابه العالم  :أنت على حق !..فعال" نحن نخطط ضدكم
والهكم يخرب لنا مخططاتنا التي هي ضدكم .حيث كل
عام نجلس في مجلس النواب في روما نخطط ضدكم
وإلزعاجكم لكن فجأة نرى إن هذا المخطط باء بالفشل
.وأعطيك مثاال" على ذلك  :اجتمعنا في مجلس البرلمان
عليكم وأصدرنا قرارات تزعجكم وتسرق لكم أموالكم
وسننفذها بعد صدورها بثالثين يوما" .كان من أحد
المجتمعين رجال" مسنا" لم يعجبه القرار وسكت ولم يقل
شيئا" .وذهب هذا الرجل المسن وأخبر أحد الحاخاميم
وهو رابان كمليئيل  :ال تزعلوا !....من اآلن حتى 30
يوم يأتيكم الفرج وتخلصوا من هذه القرارات .وكان اسمه
 :سانكيتو .ومر  25يوما" ولم يحدث أي تغيير فقالت له
زوجة سانلكيتو وكانت تحب اليهود مثله  :لقد مضى 25
يوما" ولم يبقى غير خمسة أيام لتنفيذ القرار ماذا ستعمل
؟ قال لها  :ماهو رأيك ؟ قالت له  :اشرب قنينة سم وحينما
يموت يبطل القرار ألن القانون في روما يقول  :أي قرار
يصدر من المجلس ويموت أحد أعضاء المجلس يلتغي
القرار .وفعال" اقتنع منها وشرب كأس من السم ومات
.وهكذا التغى القرار ضدكم .وبعد هذه الحادثة ،ذهب وفد
من الحاخاميم ليواسوا زوجته على وفاة زوجها .وأثناء
المقابلة  :قالت لهم زوجي قبل أن ينتحر عمل في نفسه
بريت ميال حتى يدخل الجنة وأخرجت لهم علبة صغيرة
وقالت لهم  :هذه العورالة تبع زوجي الذي قطعها قبل أن
يموت ،وهذه القماشة الملطخة في الدم تبع المياله .فورا"
طلع صوت من السماء يقول  :سانلكيتو وزوجته
سيدخلون الجنة.

الطريق الصحة والشفاء
إن النظر في العين يتألف من قسمين  :الرؤية الجانبية
والرؤية المركزية .الرؤية الجانبية هي إن االنسان
يستطيع أن يرى من حوله بدون أن يدير رأسه ال لليمين
وال لليسار .أما الرؤية المركزية هي التي يرى بها األشياء
التي أمامه فقط .واالنسان ذات الرؤية الصحيحة عنده
الرؤية الجانبية والرؤية المركزية .لكن إذا انضربت عنده
الرؤيا الجانبية عن طريق الماء الزرقاء التي تصيب العين
،يبدأ نظره يضعف رويدا" وبدون أن يشعر بأي ألم ،ولكن
إذا أهمل نفسه ولم يذهب إلى طبيب العيون لمعالجته ينتقل
مرض الرؤية إلى الرؤية المركزية األساسية وأحيانا"
يصاب بالعمى السمح (ه) .واألطباء يسمون مرض الماء
الزرقاء بالحرامي الهادىء أي يسرق نظر ورؤية االنسان
بدون أن يشعر المريض بشيء .ألن هذا السائل ينزل
على العين ويضرب األعصاب الشعراوية تبع العين ثم
تصاب األوردة الدموية الدقيقة تبع العين ،فتموت خاليا
الرؤية تبع العين .وبعد ذلك تصعب المعالجة .لذلك كل
شخص عنده وراثة في العائلة في مرض الماء الزرقاء
من والديه أو أخوته ،أو عمومه أو خاالته .عليه مراجعة
الطبيب عندما يصل سن  25سنة من عمره لمعالجة
وفحص عيونه ربما تنتقل له هذه العدوى بالوراثة .ومن
ليس له هذا المرض في العائلة .يجب فحص عيونه من
جيل  40عاما" وما فوق وعليه كل ثالث أو أربع سنين
يزور مرة واحدة الطبيب للتأكد من سالمة عيونه .وعندما
يبلغ ال 50من عمره يجب أن يزور الطبيب مرة واحدة
كل عام .
هاريشون لصيون:ربي موشي ميو ّحاس 1806-1730
بعد أن توفي عمه والد زوجته هاريشون لصيون ربي يوم
طوب الجازي عام ،1802طلبوا منه الحاخاميم أن يستلم
هذه الوظيفة عوضا" عن عمه فقبل هذه الوظيفة وهي
هاريشون لصيون .وفي أيامه قرر نابليون بونابرت
احتالل مصر واسرائيل وطلب من اليهود المقيمين هناك
مساعدته من الداخل ووعدهم بأن يسلمهم الحكم هناك .هذا
النداء أثار غضب السكان من غير اليهود واتهموا اليهود
بأنهم يتعاونون مع نابليون بالسر واتهموهم بالخيانة
العظمى .وبدون أن يسمعوا ماهو موقفهم الحقيقي .وبدؤوا
يفرضون عليهم الضرائب العالية وغيرها من المضايقات
بالضرب والقتل .وكان عادة ربي موشي ميوحّاس كل
ليلة شبات الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يذهب مشيا"

لوحده إلى الكوتيل هاماعارابي ليقرأ مصحف التهليم كله
،ويبقى هناك حتى طلوع الفجر ،وبعد صالة شحريت
يعود إلى بيته .وكانت تلك األيام ،أيام حرب نابوليون
كانت قاسية جدا" لليهود .وبدأ يزيد بالصالوات
واالبتهاالت من أجل شعبه وفجأة ظهر أمام أعينه على
الكوتيل هاماعارابي خمسة أحرف بالعبرية حرف األلف
+األلف-األلف+األلف+األلف. +أي الحرف ذاته مكرر
خمسة مرات .حاول أن يس ّكر عيونه ربما تزول هذه
األحرف من أمام عيونه وقال ربما خياال" .لكن األحرف
بقيت في مكانها أمام عيونه بدون أن تتحرك .
توجيهات دينية:مفهوم الحياة الحقيقي.
من يرغب أن يعيش حياة هنيئة وحياة ينال بها رضى (ه)
عليه االبتعاد عن البطر،واليعلم نفسه على السير في حياة
الترف والبسط الزائد وتناول األطعمة ولباس األلبسة
الغالية وغيرها من التصرفات الكمالية والزائدة فهذا النمط
في الحياة هو في حد ذاته خطر،ربما اليستطيع طوال
حياته السير في نفس المستوى ونفس البطر،حينئذ سيشعر
بأن حياته صعبة وقاسية ويتعذب أكثر وأكثر ألنه حرم
من عاداته الطائشة والمتهورة،وربما يحتاج إلى سلوك
طرق غير صحيحة في سرق مال اآلخرين والتالعب
عليهم حتى يستطيع أن يؤمن حياة الترف التي اعتاد عليها
وبذلك سيكون حسابه كبير في السماء في نهاية المطاف
وعقابه شديد .وقد يضر نفسه ويضر أوالده وعائلته الذين
عودهم وعلمهم على هذا النمط الفاشل من الحياة .لذلك
على االنسان أن يمشي على قد حاله ويقتنع بالقليل
والضروري ولو كان غنيا" وصاحب مال،اليسلك هذا
الطريق المتهور والطائش ألنه ليس كل األوقات متساوية
والزمن اليضحك لصاحبه على الدوام .لذلك عليه أن يفكر
في هذه الحياة هذا التفكير السليم والصح،وهو كيف يتقرب
إلى عبادة (ه) أكثر وكيف يقضي وقته في مساعدة
اآلخرين وعمل الخير في ماله وجسمه،يتجه لقراءة
التوراة ودراستها وحضور الشعوريم ألن كل ساعة
يقضيها في مثل هذه األعمال الجيدة ستبقى هذه الساعة
ضوءا" مشعا" ومتوهجا" إلى األبد ال ينطفىء ال في هذه
الدنيا وال في دنيا اآلخرة .وإذا لم يسلك هذا الطريق سيندم
ندما" شديدا" وسيقول :ياحيف (وا أسفاه) على الزمن الذي
قتلته بيدي في السهروالسمر والكالم الفاضي والالشون
هاراع ولعب الورق لذلك علينا تحديد مسارنا الصحيح

في هذه الحياة و (ه) يحفظنا ويعطينا الرزق والسعادة
أمين.
قصة
عندما طرد الغني إلى ياعاقوب ووالدته من باب بيته
رافضا" دفع لهم األلف ليرة مقابل وجود ياعاقوب طوال
الليل في مياه النهر الباردة ذهب ياعاقوب وأمه إلى
هاراب حيداه .وحكوا له قصتهم مع الغني .تعجب الحاخام
كيف ولد عمره  11عاما" يستدعي أحد أغنياء البلد وأحد
أعضاء مجلس الطائفة إلى بيت الدين واألمر كان غريبا"
عليه من أوله إلى آخره .ومع ذلك سمع قصة الولد
ياعاقوب بتركيز وانتباه .ووعد للولد وإلى أمه سيستدعي
هذا الغني ويفهم منه القصة كاملة .وإذا الحق معكم ستصل
لكم المصاري حتى آخر قرشا" .والحاخام حيداه بدوره
أرسل وراء الغني صاحب المخبز وحضر فورا" إلى بيت
الحاخام .وعندما بدأ الحاخام يسأله عن الموضوع ،فورا"
قاطعه وقال  :نعم لقد اتفقنا على ذلك،لكن لم ينفذ ياعاقوب
االتفاق بحذافيره .حيث اتفقنا أن يقف طوال الليل في وسط
الماء البارد تبع النهر ،لكن هو وقف طوال الليل وسط
ماء ساخن ،حيث أمه وقفت على مقربه منه وأشعلت النار
حتى أدفأت الماء تبع النهر .فورا" قال الحاخام  :هذه
القضية يلزمها تفكيرا" عميقا" ألنها معقّدة بعض الشيء
لذلك اذهب اآلن إلى عملك وأنا أستدعيك عندما أصدر
القرار النهائي في هذه القضية .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الباهو
زخرونو لبراخاه
قراءة فياعابور تبع أنّاه التي نقرأها بعد العاميدا ،فيها 13
مادة من صفات هشيم وهي هشيم راحوم وحانون
الخ….يجب عندما نقرأها أن يكون منيان مع عشرة
أشخاص ،لكن من يقرأها بمفرده أو عندما يصلي في
بيته بياحيد يجوز له أن يقرأها بعد أن ينغمها بالطاعاميم
مثل قراءتها بالتوراة .وعندما يقرأ وراءها باسوق راحوم
فحانون حاطانو لفانيخا يجب قراءته وهو واقفا" وليس
جالسا" على مقعده -2.في بيت اآلبيليم يقرؤون في الصالة
يهي شيم ،وعندما يصلون في بيت الميت ولو ال يوجد
أبيليم كذلك يقرؤون يهي شيم .لكن في اليوم السابع
واألخير من األبلوت بعد أن تنهي األبلوت حينئذ في صالة
منحا من ذلك اليوم التقرأ يهي شيم ولو كانوا األبيليم
موجودين في الصالة ،ألن األبلوت انتهت منذ الصباح
.األبيليم الذين يصلون كل يوم في الكنيس هم يقرؤون يهي

شيم لوحدهم أما بقية المنيان يقرؤون أنّاه .لكن إذا عدة
أشخاص من طرف األبيليم أتوا ليصلوا معهم حينئذ كل
المنيان يقرؤون يهي شيم مع األبيليم .
دينيم
اليجوز أن نبارك أي براخا غير ضرورية بأن نباركها
عندما يكون طلع الزامنا من براخا أولية .ومن يبارك ثانية
عافونه كبير وكأنه يحلف يمين شيبوعا لباطااله على
الفاضي وال يجوز لنا لمن يخاف ذلك أن نرد وراءه أمين
على براخاته الغير ضرورية  -2.من يقرأ في الكيماراه
أو أي مصحف ورد فيه باسوق من التوراة والنابي مذكور
فيه اسم هشيم يجب أن نقرأه كالعادة وال يجوز أن نقول
أموناي أو ايلوقيم ألنه باسوق ولو عمال يقرأ جزء من
الباسوق وليس بأكمله وإذا غيّر قراءة اسم (ه) عمال يؤذي
أكثر -3.لكن إذا لم يكن باسوق إال قراءة دينيم وماشبه
ذلك ال يجوز أن نقرأ اسم هشيم بالصح إالنقول أموناي
أو ايلوقيم -4كذلك إذا حاخام عمال يدرش أمام الناس
وورد في كالمه أي باسوق مذكور فيه اسم (ه) يجب أن
يقرأه بالصح وليس أموناي ألنه باسوق -5.عندما نعلم
األوالد البراخوت الزم يلفظوا اسم (ه) بالطريقة
الصحيحة حتى ال يتعود لسانهم على اسم اللقب أموناي
.لكن عندما يتعلموا جيدا" ويكبروا حينئذ نقول لهم أن
يقولوا أموناي .إذا كانوا ال يباركون على أي طعام في
يدهم .
ساهم في هذه النشرة
الحاخام سيمون كولدستين وزوجته السيدة سيمي
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين ***.الشاب
نحماد فناعيم هاأبريخ حاتان بار مصفا ياعاقوب موريس
عبادي ووالديه وأخوته للنجاح والتوفيق ومزال طوب
وألف مبروك أمين***.السيد موريس دويك وزوجته
السيدة راشيل وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيدة بيال شقالو وأوالدها األخوة األكارم :
أيزيك-كراسيا استيال -فيوليت -كلودي للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم وعلى روح همانواح ريمون راحاميم شقالو
بن بيال عليه السالم أمين ***.السيد فرح حمره وزوجته
السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويواسون السيد
جوزيف يشاي وزوجته السيدة سوزيت والسيد ايزاك
عابد وزوجته والسيد شارل حوطير يشاي وأوالده
بالمرحومة ايشيت حايل هاصاديقيت راحيل بنت شفيقة
عليها السالم أمين ***.السيد هارون حاصباني وزوجته

وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح صديق العمر
همانواح جاك سويد بن بديعة عليه 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
مالحظة  :2يوجد نشرات على باب كنيس بيت يوسيف
كما يوجد نشرات على درج بيت الحاخام هارون
فارحي  2415 ocean pkyباللغات الثالث.
مالحظة  :عمال يدخل اسبوعيا" للنشرة عن طريق
االنترنت حوالي  776شخص .وتزكوا لمصفوت أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1000$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

