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هذه البراشا لها أهمية كبيرة جدا" ألنها براشاة هدية
التوراة لبني اسرائيل هذه الهدية هي من ملك الملوك هشيم
يتبارك قدمها إلى بني اسرائيل .أعظم هدية في هذا الكون
وأغلى شيء والتي التقدر بثمن وهي فريدة من نوعها
هي التوراة .حافظت علينا عبر التاريخ بعد أن حافظنا
عليها ومشينا بتعليماتها ووصاياها .حملها الخالق وأنزلها
معه على جبل سيناء في صحراء قاحلة ال يمر بها انسان
إال القليل في تلك العصور أي منذ  3333عاما" مضت
.وإذا أردنا نسأل  :ماهي التوراة ؟ وماهي ميزاتها ؟ هل
هي مجرد كتاب ؟ أو عدة مئات قليلة من الصفحات ؟ أو
هي سطور كتبت عليها حروف وكلمات ؟ الجواب هو ال
وألف ال .هذه األفكار يسألها أناس ليسوا من الشعب
اليهودي .لكن الشعب اليهودي يهمه أن يتعرف على
أسرارها ومعانيها الحقيقية ،لكن الغير يهودي يقرأها
مترجمة إلى أي لغة في العالم ،فينقصه الكثير من ألغازها
ومعانيها الحقيقية فيراها مجرد قصص جرت مع األباء
وسيرة حياتهم .وعرفته على خليقة الدنيا كيف كانت من
بدايتها من أيام آدام وحافاه .ولو ال التوراة لما عرف أي
انسان على وجه األرض يهودي أم غير يهودي ماذا حدث
من بداية خليقة الدنيا حيث ال يوجد في تلك العصور
الكتاب وال مؤرخين وال ثقافات وال اختراعات وال علوم
وال معلومات .لوال التوراة لكانت خليقة الدنيا وخليقة
االنسان األول في عالم الغيب وعالم المجهول .ال أحد
يعرف شيئا" عنها وال ذرة معرفة أو علم .الوصايا التي
تحويها التوراة هي ليست أوامر وقوانين طبيعية ومنطقية

.بل هي أسرار مخفية وعميقة وبعيدة كل البعد عن عقل
وتفكير االنسان .ولغز التوراة هو إنها مكتوبة في كلمات
يفهمها االنسان على قدر عقله وتفكيره ،لكن الحقيقة تبع
التوراة مجهولة ومخفية .لذلك قال دافيد هاميليخ :
لوعاساه كين ليخول كوي ومشباطيم بال يداعوم " أي
معاني التوراة ال يستوعبها أو يفهمها إال أهلها والمؤمنين
بها .ومع ذلك ال يعرفون كل أسرارها وكل معانيها إن
غير اليهود ينتقدون بعض كلمات وردت في التوراة
:مثال" يقول (ه) إلى موشي  :جعلتك إله إلى أخيك أهارون
 :أيضا" :يقول هشيم عند بداية خليقة االنسان  :سنخلق
انسانا" .لمن يقول هشيم ذلك الكالم ؟ أيضا"  :قال هشيم
إلى موشي  :قل إلى برعو ابني بكري هو شعب اسرائيل
.أيضا"  :أنتم أوالد هشيم .وهناك كثير من الجمل
والتعابير في مصحف النابي ومصحف الكيتوبيم مثال"
يقول النبي يشعيا  :إن هشيم جالس على الكرسي -وتحت
رجليه قطعة من الرخام الثمين .وأيضا"  :عيون هشيم
تراقب كل شيء وأيضا"  :يد هشيم وذراعه ممدودة ويده
ستضرب برعو ورجاله وكثير من هذه التعابير  :والحقيقة
تقال ونؤمن بذلك وبدون أي تردد إن هشيم هو ليس جسم
وال شبه جسم والصورة والأعضاء لم يلد ولم يولد وانما
هو نور وشعاع منقطع النظير وليس له بداية وال نهاية
،ضوء ساطع التراه عين انسان موجود في كل مكان
ويعلم بكل شي حتى مايفكره االنسان في أعماق قلبه هشيم
يعلم بكل هذا وأكثر من هذا إلى ماالنهاية .وقال هشيم
جملة واحدة وافية كافية وهي مشهورة  :تفكيري ليس

تفكيركم .لذلك نعود إلى كالم التوراة الغامضة والمبهمة
،لذلك أرسل هشيم في اوساط بني اسرائيل  :األنبياء -
تانائيم -أيمورائيم -كيئونيم -مفارشيم -أصحاب عجائب
ومعجزات يقومون بها ويساعدهم هشيم في طلباتهم وفي
صالواتهم ويعمل لهم المستحيل بقدرة إلهية ،هؤالء
األشخاص درسوا كالم التوراة وكشفوا لنا القليل من
الكثير على قدر عقولنا وامكانياتنا واستعيابنا لألمور
الروحانية  :هؤالء العظماء هم مجرد مالئكة من السماء
تسير على األرض ،هؤالء العظماء تخلوا عن ملذات
الدنيا ،واختبؤوا في غرف مغلقة وتعمقوا في شرح
التوراة بمعناها الحقيقي فأتى الوحي لهم من السماء
وساعدهم في فهم بعض من أسرار التوراة وليس كل
أسرارها .وكل أجيال الشعب اليهودي مشوا وراءهم
وقبلوا بتفاسيرهم ،لذلك عظمت التوراة في عيونهم
وفرحوا بها وقتلوا أنفسهم من أجلها ،عولقوا على أعواد
المشانق وحرقوا في أفران الغاز وهم أحياء ألنهم يهود
ومؤمنون بالتوراة وبكالم الحاخاميم حتى الموت و(ه)
يحفظنا آمين .
تعليقات على البراشا
قال يترو عم موشي  :اآلن عرفت إن هشيم هو أعظم من
كل اآللهة إن هذا الكالم هو بحد ذاته كفر والحاد،فكيف
يقول ذلك ؟ إال تفسير كالمه كالتالي  :إنه كان كاهنا"
لألصنام واألوثان والشمس والقمر والنجوم وغيرها لذلك
قال يترو  :جربت كل هذه اآللهة وطلعت كلها مزيفة
وفاضية .أما اإلله الحقيقي هو هشيم العظيم والخالد إلى
األبد .
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ميالدي
عندما توفي والد ربي عاقيبا ،كانت العادة في تلك األيام
يكشفون األبيليم كتفهم اليمين وقت الجنازة ،لكن أثناء
جنازة والد ربي عاقيبا لم يكشف كتفه من أجل والده ،وكل
القاهال كشفوا لحم كتفهم .ألن ربي عاقيبا هو حاخام باشي
وغير الئق به أن يكشف لحم كتفه .الولد الثاني تبع ربي
عاقيبا كان اسمه  :ربي يهوشواع بن قورحا إن بن قورحا
ليس اسم والده وانما صفة للولد .وكان عظيم في التوراة
.وعندما تزوج امرأة اشترط عليها بأن هو يقرأ في التوراة
طوال النهار وهي تشتغل وتجيب مصاري لمصروف
البيت .فوافقت على ذلك ،لكن بعد عدة سنوات حل وقت
الجوع وقلت الواردات ولم تقدر أن تؤمن مصاري للعائلة

.ثم ذهبت إلى بيت الدين وقالت لهم :زوجي اليشتغل
واليجلب مصاري لنعيش .قال زوجها أمام بيت الدين:
هي صادقة في كالمها لكن أنا سأقرأ في التوراة .فقالوا
لها :طالما ليلة العرس قبلتي بذلك لذلك التستطيع أن
نجبره أن يترك التوراة ويروح يشتغل .أيضا" ابنة ربي
عاقيبا تزوجت من الحاخام ابن عازاي وكان زميل والدها
في التوراة .وكان يختلف معه في الدينيم ،ويقول أنا لست
ضده وانما أزيد على كالمه معلومات فقط .هو أيضا"
اشترط على زوجته أن تشتغل وهو يقرأ في التوراة
.وعندما لم تجد عمال" طلقها .وكان يقول دائما"  :كل من
اليتزوج وينجب أطفاال" يعتبر قاتل .قالوا له  :أنت لم
تجلب أطفاال" لماذا ؟ أجابهم  :أنا أعشق التوراة وال
أستطيع أن أتزوج وأنجب أطفاال" وأترك التوراة وبامكان
غيري أن يتزوج وينجب أطفاال" عوضا" عني .
الطريق إلى الصحة والشفاء
بناء عظم االنسان وقوته ،تعتمد على تأمين الكلس الالزم
للمحافظة على قوة العظام ومتانتها .والفيتامين . Dهو
الذي يساعد على دخول الكلس إلى داخل العظام
وااللتصاق بها .وعلى االنسان منذ الشباب أن يحافظ على
دخول الكلس إلى عظامه ويحافظ على نسبة فيتامين د أن
تكون درجتها رقم  30ومافوق .وإال سيتعرض جسمه
وعظامه للكسور وهشاشة العظام والوقوع على األرض
بدون أن يتعثر بشيء يوقعه ،وانما يقع لوحده ومن تلقاء
نفسه بسبب ضعف العظم عنده .وحينئذ شفاء الكسور في
تلك الحاالت صعبة جدا" جدا" .إن وجود الصوديوم في
الملح واستعمال الملح بكثرة في الطعام ،والسكر ،
والتدخين ،وشرب الكحول ،وشرب المشاريب التي تحوي
الفوسفات بدرجة عالية كل هذه تسبب الخالل الكلس من
العظم وخروجه مع البول .وبذلك يصاب االنسان بهشاشة
العظام .إن مادة الكورتيزون التي تدخل الجسم عن طريق
األدوية التي تحوي الكورتيزون يجب اضافة لها تناول
فيتامين د .وكذلك األدوية المدرة للبول مثل السيكس
وبوسيد التي تعطى لصاحبي امراض القلب أو في حاالت
ارتفاع ضغط الدم كلها تسبب لفقدان األمالح المعدنية
الموجودة في الجسم لذلك يجب باستمرار مراقبة نسبة هذه
المواد حتى ال تنخفض عن مستواها في الجسم وهي :
الكالسيوم -البوتاسيوم -الفوسفات -والصوديوم .ألن
الصوديوم أيضا" بحاجة ضروريةأن يكون داخل الدم
وداخل الجسم .

هاريشون لصيون  :ربي يوناه نابون 1841-1765
أيام ربي يوناه كانت كنيس ربي يهودا هاحاسيد تحولت
إلى خرابة ،وكانت تسمى في تلك الوقت  :الخرابة
،وانتقلت إلى يد مالك غير يهودي وفي أيام ربي يوناه
،وصل إلى اسرائيل كثير من العائالت اليهودية من
أوروبا ،وأرادوا شراء هذه الخرابة وطلب صاحبها مبلغا"
كبيرا" من المال .وأرادوا أن يعمروا كنيس عليها .وقالوا
 :فقط هاريشون لصيون وحده يستطيع أن يساعدنا في
ذلك المشروع ألن له اتصاالت مع المسؤولين هناك
.فعال" لم يتردد ربي يونا بتنفيذ هذا الطلب ،وبعد جهود
جبارة استطاع أن يحصل من يد حاكم مصر الذي له
سلطة على اسرائيل أيضا" ،حصل من يده على ترخيص
بناء الكنيس ويكون معفيا" من الضرائب .وبدأ ربي يونا
يجمع التبرعات من هنا وهناك لبناء الكنيس .وفي أيامه
سمع بأن السير موشي مونطفيوري الغني يريد بناء
أراضي زراعية في اسرائيل ،فأرسل له كتابا" حماسيا"
يشجعه ألن يساهم في بناء الكنيس وتم ذلك بنجاح .ثم
توفي ربي يونا في  23شيباط عام  1841وكان عمره
 76عاما" واستمر في وظيفته مدة أربع سنوات فقط
وزخوته يحمينا أمين.
توجيهات دينية" :تصليح (تقون) هنشاما"
إن النشاما الموجودة داخلنا هي جزء من الخالق تعالى.
وتتواجد في الدماغ،وهي مغطاة بعشرة أغطية أو ألبسة
اذا صح التعبير،وهم طبقة فوق طبقة .واللباس الخارجي
هو التفكير الجسدي والمادي،وااللتحاق بشهوات الدنيا
وملذاتها .لكن عندما االنسان يستعمل الدماغ والتفكير في
األمور الدينية والتوراة والقدوشا والطهاراة وفي عبادة
(ه) وفي عمل الخير،يكون بذلك يخلع جميع هذه األغطية
تبع النشاما غطاء وراء غطاء حتى يصل الى النشاما
بالذات .وعندما يصل الى هذه المرحلة،يكون قد حقق
مايسمى" :تقون هانشاما" أي اصالح الروح .وبالتالي
ينال رضاء (ه) عليه ويكون على اتصال دائم ومباشر مع
الخالق .لكن عندما يتجه نحو العافونوت وشهوات الدنيا
وملذاتها المحرمة والتعامل باألخالق السيئة كالكبرياء
والغيرة والحسد واالنتقام وحب الشر لآلخرين،حينئذ
النشاما تتدهور وتقريبا" تختفي وال تظهر،وبالتالي نقول
عليه :قد أفسد وحرق النشاما تبعه وشركها .ويجد نفسه
بعيدا" عن (ه) ومن اشرافه وعطفه عليه،ويعترضه الكثير

من المشاكل واألمراض والمتاعب والصعاب،والخسائر
في عمله واالهانات حتى درجة يكاد ال يحتمل الحياة
واالستمرار بها .ويبدأ اليأس ينهش جسمه وقوته وصحته.
ونقول عليه أنه يعيش في "كالوت هانشاما" أي النشاما
تبعه عمال تتعذب وتعذبه معها،ألنه جرها الى مايتعارض
مع كونها ومع مصدرها السماوي .لذلك قبل أن يصعب
الحل،عليه أن يؤمن ان (ه) موجود في كل مكان وفي كل
لحظة وفي كل كائن حي بالصخور بالمياه باألشجار
بالنباتات وبالحيوانات،الكل هو ملك الخالق،لذلك علينا أن
نعمل كل ماهو أفضل لنا ولروحنا ولمستقبلنا في هذه الدنيا
ودنيا اآلخرة و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
دخل رؤبين موزع الماء بيت الغني شمعون الذي أقام
حفلة كبيرة في كتابة سفر توراة ممتازة وثمينة جدا"
.وكان قد تجمع في بيت شمعون عدد كبير من القاهال
المدعوين للحفلة .دخل رؤبين وجلس في زاوية البيت
بدون أن يلفت نظر .وبدأت الخطابات تلقى في بداية الحفل
،ابتداء" من الغني شمعون ،ثم تاله الحاخام تلو الحاخام
وكلهم كانوا يمدحون ويشكرون الغني شمعون وعلى هذا
السيفر المفتخر .وهنا بدأ رؤبين يشعر بالجوع والخطابات
مستمرة ،حيث لم يدخل فمه وال كأس شاي أو قهوة منذ
الصباح ،ثم بدأ حاخام جديد ليلقي خطابا" فقال رؤبين في
نفسه :كم سيستغرق هذا الحاخام في خطابه ،وشغلته
طويلة ،وبدات روائح الطعام تأتي من المطبخ وهو ينتظر
وينتظر ،وراح يموت من جوعه .
دين عدد  2من هكاؤن مورخاي الياهو زخرونو لبراخا:
ال يجوز لالنسان أن يكره أخيه االنسان ،وعافون كبير
من يكره رفيقه .ولو رفيقه عامله بالسوء مع ذلك اليكرهه
وال يحكي عليه بالعاطل .واألفضل شيء إذا انزعج من
رفيقه عليه أن يعاتبه ويستفسر منه سبب هذه المعاملة
بالسوء .وإذا رفيقه اعترف بغلطه وطلب منه السماح عليه
أن يسامحه فورا" .واليكون قلبه قاسي وحاقد .واليقول
االنسان  :أنا أحب المتدنيين والحاخاميم فقط ،لكن ال أحب
األشخاص العاديين وال يعرفون أن يقرؤوا بالتوراة
،واليفرضوا على أنفسهم أشياء دينية مشددة .ألننا كلنا
أخوة وأوالد ابراهام اسحق وياعاقوب .لكن الكفار
والموسريم والذين يؤذون رفيقهم يجب االبتعاد عنهم
ويجوز كرهم ألنهم مصدر أذى لآلخرين.

دينيم
من يأكل رز ومعه خضراوات مطبوخة مثل فاصوليا -
باميا-حبوب حمص ،إذا كانوا مخلوطين سوية مع الرز
،حينئذ يبارك ميزونوت على الرز وبقية البقوليات
المطبوخة ال يبارك عليهم .هذا الدين إذا كانوا مخلوطين
مع بعضهم ويأكلهم سوية .لكن إذا صحن البقوليات
موجود في صحن لوحده ،حينئذ يبارك على األرز ثم
يبارك آداما على بقية البقوليات .ويوجد حاخاميم يقولون
 :ولو كان مثال" صحن الفاصوليا لوحده ومع ذلك عندما
يبارك على األرز اليبارك عليهم .واألفضل أن يبارك
على شي طعام براخاته أداماه وحينئذ يطلع الزامه مع
الميزونوت على األرز والبقوليات .واألفضل أيضا" حتى
ال يبارك أداما ،يخلط ملعقة األرز مع ملعقة الفاصوليا
ويأكلهامع براخاه واحدة هي ميزونوت فقط .
ساهم في في هذه النشرة
السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة ويباركون للعروسين بنيامين وحانا
أنيتا ليفي بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.الشاب
نحماد فناعيم جوي فرح حمرة هو ووالديه وأخوته وهشيم
يباركه ويوفقه في أعماله وفي سفره ويكون حاتان أمين
 ***.السيد يهوشواع خضرية هكوهين وزوجته السيدة
سوزان وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويريد أن يعلن أمام
الجميع ،إنه يشكر هشيم الذي شفاه من مرض كورونا
ويقول شرح هذا الباسوق :أشكر هشيم كثيرا" أمام الجميع
وبمشاركة القاهال جميعا" نشكر (ه) الذي يحمينا في كل
لحظة من حياتنا ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخته راحيل
بنت لطيفة وأخته لوريس بنت لطيفة عليهم السالم
***.السيد نوري الكدع واوالده للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم ويدعونكم لحضور الداروش على روح والدتهم
راحيل بنت لطيفة يوم األربعاء هذا الساعة  7:00مساء"
في كنيس أحي عيزير وتزكوا لمصفوت أمين***.السيدة
هانرييت زريف -شامي وزوجها الحاخام البير وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح شلومو
شامي بن سمحا عليه السالم أمين***.عائلة جويجاتي
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح ادمون بن
ليندا وعلى روح عمتهم كرز بنت ليندا عليهم السالم أمين
***.السيد موريس دويك وزوجته السيدة راشيل وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق ويباركون همولودة الجديدة

إيليس بمزال طوب وألف مبروك أمين ***عائلة جناني
للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح جاك ياعاقوب
حاييم بن سارا عليه السالم أمين ***..السيد فكتور مالح
وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والده يهودا أصالن ابن جميلة أمين عليه السالم
أمين ***األخوة األكارم  :سولي -هليل-أرليت-صوفيا
لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا وراحيل شيال
بنت شفيقة عليهم السالم أمين  ***.األخوة األكارم السادة
 :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر -كياله-فيمة-
ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها السالم أمين .
***السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم -
سامي بن أميليا عليه السالم أمين*** .السيد شلومو
كوهين وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدته كرجية يافا بنت سمحة عليها السالم
أمين .
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
***شلومو كالت ***
كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 32,100شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 800$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

