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حددت البراشا بتناول أنواع اللحم فقط من الحيوان الذي
يمتلك شرطان وهما  :أن يكون من أنواع الحيوانات
المجترة -2.أن تكون قدميه التي تالمس األرض مؤلفة
من قسمين .إن هذان الشرطان نجهل أسبابها وهي
عائدة فقط للخالق عز وجل وهو يعرف أسبابها الحقيقية
.لكن الحاخاميم دائما" يحاولون أن يجتهدوا ويتبنّوا
أسبابا" للمصفوت نستفيد منها في حياتنا اليومية
كدروس وعبر مفيدة .واآلن نتحدث عن السبب األول
وهي عملية االجتراء .حيث الحيوان مثل الخروف يقف
على الحشيش ويأكل منه مايكتفي ،ثم يترك كل شيء
ويذهب بعيدا" ويجلس في زاوية ما بعيدا" عن الحشيش
األخضر ،ويخرج الطعام من معدته ويهضمه ثم يعيده
إلى معدته ،هذه الطريقة نتعلم منها إنه يكتفي بما حصل
عليه وال ينظر إلى بقية العشب األخضر المنتشر بكثرة
في الحقل ،كذلك على االنسان أن يقنع بنصيبه بما
أعطاه هشيم إن كان قليال" أم كثيرا" .ومتى يقنع
االنسان بنصيبه ؟ عندما يتمتع أوال" وقبل كل شيء
بالتواضع والشخص الذي التواضع بعيدا" عنه حينئذ ال
يقنع بنصيبه .ويؤمن بأن مايملكه هو هدية وعطاء من
(ه) وليس من شطارته وجهوده وذكائه .وطالما الذي
يملكه هو هدية من السماء عليه أن يكون سعيدا"
وفرحا" ألنها هدية من السماء .أما الشرط الثاني
للحيوان المسموح أكل لحمه هو أن يكون قدمه مقسوما"
إلى قسمين .أما بقية الحيوانات يكون قدمها قطعة واحدة
وما الفرق بينهما ؟ القدم المقسومة تكون وطأتها على
األرض ليّنة وخفيفة وليست قاسية أما الحيوانات
المحرمة مثل الجمل والحصان وغيرها فتكون قدمها
قطعة واحدة ووطأتها قاسية على األرض ،من هنا نتعلم
اللحم المسموح أكله هو قدمه ليّن ووطأته خفيفة ،كذلك

على االنسان أن ال يدوس رفيقه االنسان ويعتدي عليه
إال يكون رقيقا" ومسايرا" لآلخرين ويساعدهم قدر
األمكان ،وكل شخص الذي يرتاح منه الشعب
ويطمئنون إليه يكون هذا الشخص هشيم أيضا" راضيا"
عليه .و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :سمع موشي وأعجبه كالم أخيه أهارون
واستعمل هذه الجملة  :فايشماع موشي فيطاب بيه
عيناف .في أيام هكاؤون الحاخام المقدس من بشيحسا:
أتى لعنده شخصا" ابنه المريض في عيونه وفقد بصره
نهائيا" وعجز جميع األطباء بمعالجته .وأخيرا" قرر
األب أن يذهب للحاخام هقادوش ليباركه .سأل الحاخام
الولد  :مااسمك ؟ قال  :موشي .قال له  :اسمع اآلن
مني كالم تورا وتفيدك من أجل مرض عيونك .وبقي
الحاخام مدة ربع ساعة يحكي له دبريه توراة .وفي
النهاية باركه الحاخام في هذا الباسوق الذي ذكرناه
أعاله وهو :فايشماع موشي فيطاب بيعيناف فورا" شفي
الولد وأصبح يرى بعيونه كالمعتاد فقال الحاخام  :إن
هذا الباسوق هو من التوراة وكل كالم التوراة هو شفاء
وصحة لالنسان ألن الولد اسمه موشي وسمع توراة
لذلك عيونه تحسنت .
تعليقات على ماسيخيت آبوت
تقول المشناه  :كل اسرائيل لهم حصة إلى عوالم هبّا
.يسأل الحاخام :عابودات اسرائيل :لماذا قالت المشناه
هذه الجملة إلى عوالم هبّا .يجب أن يقول له حصة في
عوالم هبّا وليس إلى عوالم هبّا ؟ إال هيك معنى المشناه
 :على كل شخص أن يتصرف ويعيش في هذه الدنيا
ويقوم بأعمال حسنة التي تؤدي به في اآلخرة للوصول
إلى عوالم هبا.

معلومات تاريخية  60 :عاما" بعد خراب بيت
هامقداش أي  128ميالدي
عندما قابل ربي يهوشواع بن حانانياه قيصر روما .سأله
عدة أسئلة وهي  :لماذا طعام اليهود يوم الشبات لذيذ
الطعم ولذيذ الرائحة ؟ أجابه :ألننا نستعمل به توابل اسمها
شبات .قال له  :اجلب لي من هذه التوابل .قال له هذه
التوابل ال تفيد إال لمن يحافظ على الشبات ،ومن ال يحافظ
على الشبات التنفعه .ثم سأله سؤاال" ثانيا"  :تقول التوراة
 :إن إلهكم قوته مثل قوة األسد .فهل هذه قوة خارقة ،فإن
االنسان يستطيع أن يسيطر على األسد إذن ماهي هذه
القوة الجبارة ؟ أجابه  :كلمة األسد هنا النقصد بها األسد
الذي يعيش في الصحاري والغابات ،وانما هذا األسد هو
ألذي يعيش في السماء .قال له  :إذا أنت صادق أريد أن
تجلب لي هذه األسد حتى أراه .فورا" ربي يهوشواع
صلّى إلى هشيم وطلب منه أن يأتي أسدا" جبّارا" .وفعال"
استجاب هشيم إلى صالته ،وأتى أسد ضخم جدا"
ومرعبا" ،ومجرد دخل العاصمة روما بدأ يجعر ويزمجر
،ومن شدة وضخامة صوته جميع النساء الحامالت
سقطت منهن أوالدهن من بطونهم .أما الرجال سقطت
أسنانهم من فمهم .والقيصر ذاته وقع من كرسي العرش
على األرض .وخاف القيصر وقال إلى ربي يهوشواع :
أرجوك أن تبعد عنّا هذا األسد الجبّار وفورا" صلّى ربي
يهوشواع إلى هشيم واختفى هذا األسد من الوجود .ثم قال
القيصر له  :أريد أن أرى إلهكم !...قال له  :ال تستطيع
وال تتحمل رؤيته قال له  :أنا أتحمل وأريد أن أراه وأقابله
.فورا" ربي يهوشواع أخرجه إلى الشارع وكانت الشمس
قوية ومحرقة وقال له  :انظر إلى الشمس .أجابه  :ال
أستطيع ألن أشعتها قوية .قال له  :هذه واحدة من مخاليق
هشيم وال تستطيع أن تراها فكيف تستطيع أن ترى الخالق
ذاته ،وهذا غير ممكن أبدا" .
الطريق إلى الصحة والشفاء
ترى أي شخص عندما يبحث عن منزل للسكن به يحاول
أن يختار بيت صحي تدخله أشعة الشمس والتهوية الجيدة
حتى يكون جو المنزل مريح وصحي لعملية التنفس
وسالمة الرئتين ،هذا التصرف يكون صح وجيدا"
للشخص الذي ال يدخن ،لكن للمدخن نسأله عن أي شيء
تبحث وعن أي صحة رئتين تتكلم وأنت في يدك تخرب
الرئتين الموجودة في صدرك وعمال تزرع بها السموم
واألذى ،يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة وسيكارا بعد
سسيكارا وأركيلة بعد أركيلة .يعجز القلم والصفحة عن
وصف هذا التسمم وهذا األذى الذي يسببه لك التدخين

.واألبحاث الصحية تظهر كل يوم بشيء جديد عن أذى
الذي تسببه السيكارا لصاحبها .جميع جمعيات الصحة
العالمية تقر وتعترف إن المدخن هو رجل مريض .ألنهم
عندما يختارون فئة من الناس ليعملوا األختبار عليهم إما
في طريقة الطعام الصحي أو في مدى تأثير األدوية
والعقاقير على الصحة ،أول سؤال يسألون إلى أعضاء
هذه الفئة التي سيجري االختبارات عليها هذا السؤال :
هل أنت مدخن ؟ إذا أجاب  :نعم يبعدونه عن أي تجارب
علمية وأي أبحاث أو اختبارات يريدون التوصل إليها
،ألنهم يعتبرون إن جسم المدخن غير صالح لألبحاث
والتجارب ألن فيه الكثير من الخلل الصحي .ويقولون له
بوضوح أنت تقوم بعملية انتحار بطيئة لحياتك واآلن بعد
انتشار الوعي الصحي ،كثير من البنات الذين يبحثون عن
شاب للزواج منه وليكون رفيق العمر لهم ،إذا عرفوا إنه
مدخن ،فورا" يبتعدون عنه ألنهم يعرفون الضرر الذي
قد يسبب لصحته وإلى صحة أوالده في المستقبل وكثير
من العائالت أوالدهم تعلموا التدخين من والديهم وهكذا
يدمرون أنفسهم ونفوس وصحة أوالدهم في المستقبل
.لذلك ابتعد عن التدخين كاالبتعاد عن مرض السرطان .
هاريشون لصيون ربي أبراهام حاييم جانين -1787
1848
زوجة ربي أبراهام الصديقيت توفيت وهي في عمر
الشباب بمرض خطير وبعد مدة قصيرة عرضوا عليه
رفاقه الحاخاميم أن يتزوج األرملة الصغيرة أيضا" حفيدة
هاميقوبال المعروف هاراشاش .أي ربي شالوم شرعبي
.فذهب ربي أبراهام لعند حاخامه ربي شلومو سوزين
ليستشاره بهذا الزواج فقال له  :إن جدها هاراشاش يتمنى
أن تكون أنت صهره ،اذهب وتزوجها بدون تردد .وفعال"
تزوجها وانتقل وسكن في دار جده هاراشاش ،ثم تقدم في
التوراة ،وعيّنوه رئيس يشيبات هاميقوباليم بيت -
إيل.واستفاد الكثير من مصاحف جده هاراشاش تبع
القبّااله .وفعال" ألف الكثير من المصاحف منها-1 :منحا
طيهوراة -2.أسئلة وأجوبة باسم :حوقيّه حاييم -3.سابيب
ال أوهيل -4.تفاسير على مصحف قدوشاة يوم طوب
العائد لمؤلفه ربي يوم طوب الجازي زخرونوا لبراخاه .
توجيهات دينية" :الكبرياء"
الكبرياء هو المادة المرفوضة عند الخالق يتبارك
اسمه،كما ورد في التوراة" :انتبه أن تكثر أموالك وذهبك
وفضتك ويتكبر قلبك" وكذلك أوصت التوراة على الملك:
"عليه أن ينتبه بأن ال يتكبر على اخوته وأبناء شعبه" من
هنا نتعلم حتى الملك الذي يحق له بعض الكبرياء .ومع

ذلك التوراة حذرته من الكبرياء على شعبه .والمتكبر
مكروه عند الخالق وسماه شلومو هاميليخ "توعيبا" أي
منبوذ ومحتقر .وحتى لم يتكبر إال فقط قلبه وليس أمام
الناس انه مكروه عند (ه) عالمة الكبرياء هي من يركض
ويفتش ويبحث عن الكابود أن يحترمه الناس وتقدره.
ويحب أن يترأس ويتزعم على الناس،وعندما ال يحترموه
يبدأ بالخالفات والمشاجرات،الغيرة والحسد،االنتقام
والكراهية لآلخرين،كل هذه العافونوت الضخمة سببها
الكبرياء ومن ضمن الكبرياء هو أن يتفادى االنسان إما
بشكل وجهه أو بلباسه إما الرجل أو االمرأة ألن الغوا
والتزين اذا كان الرجل يتزين،القصد من ذلك أن يعجب
النساء ويتلفتوا له ويتقرب إليهم ويتحدث معهم ويخرج
معهم ويسجل العافونوت عليه،أما االمرأة التي تلبس
اللباس القصير والضيق وتدخل مكان األعراس محل
تجمع الرجال كم عافونها كبير وتحمل نفسها مسؤولية
كبيرة جدا" حيث كل ليلة تطلع النشاما الى السماء لتقديم
الحساب عن عملها في ذلك اليوم،هذه المرأة عندما تطلع
النشاما الى السماء في تلك الليلة ويفتحوا لها الدفتر حتى
توقع على العافونوت التي عملتهم بذلك اليوم تتفاجأ عندما
ترى انه مسجل عليها مثال" 100 :أو  200رجل تفرجوا
على جسمك المكشوف وسببتي لهم عافون كبير
وستتحملي عافونوتهم كلهم،لذلك اش بدها من وجع
الرأس هذا عليها أن تلبس صانواع ومحتشم وزخوتها
كبير و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
رؤبين الغني الذي أهان إلى شمعون الذي يقرأ تهليم كل
يوم .رأى هذا الغني في منامه ،إنه واقف أمام محكمة
دينية يرأسها دافيد هاميليخ وحكم عليه بالموت .لكن دافع
عنه حاخام باعال شيم طوب وقال له  :اتركه حيا" .وعليه
أن يعتذر من شمعون أمام الناس وحتى يسمع الجميع كم
هو زخوت وعظيم قراءة التهليم .وبعد هذه المحكمة التي
رآها في منامه .استيقظ من نومه وفي اليوم التالي أقام
حفلة كبيرة وعزم جميع الحاخاميم ووجهاء البلد ومن
بينهم عزم إلى شمعون موزع الماء .والجميع لم يعرفوا
سبب هذه الحفلة .وفجأة في منتصف الحفلة تقدم الغني
إلى موزع الماء وقال له  :سامحني ألن زعجتك يوم أمس
.فقال له  :سامحتك من كل قلبي .واستغرب الجميع من
هذا االعتذار ووقف الغني وحكى لهم القصة من أولها
وشرح لهم أهمية قراءة التهليم يوميا" وزخوت دافيد
هاميليخ يحمينا آمين

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 واحد.أي في
هذا العام باعتبار روش حوديش واقع يوم االثنين
يستطيع حالقة ذقنه يوم االحد 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
الدكتور نسيم بسول وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.هاعسقان صبوري السيد ايزاك
عصيص وزوجته السيدة جولي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيدة كامو كندي وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتها فريدا بنت جميلة كندي
عليها السالم أمين *** .السيد دافيد مشعانية وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.هاعسقان صبوري
السيد جيدا كبابية وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد ناتان كوهين وزوجته السيدة شيال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق امين***.محسنة كريمة للنجاح
والتوفيق مع عائلتها أمين***.السيد سولي عرمان
وزوجته السيدة فكتوريا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدته راحيل بنت زاهيه عليها السالم
أمين***.السيدة ايفا دهب وأوالدها األخوة األكارم
جوناتان حاخام الياهو -كاميليا للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدهم فريدي نيسان بن شوشانا عليه السالم
أمين***.عائلة سروا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى

روح والدته راحيل بنت أديل عليه السالم أمين***.السيد
موريس نحماد وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح أخيه همانواح ماركو بن جميلة عليه
السالم أمين ***..السيد شلومو كوهين وزوجته السيدة
كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته كرجية
يافا بنت سمحا عليها السالم أمين***.األخوة األكارم
السادة  :ديبو -مارك-سامي-تونه-كيتي-لينا-ناديا لعائلة
خفيف للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم
أولكا بنت زكية عليها السالم 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 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 .
إلى كل شابة أو شاب يريد الزواج وبحاجة إلى
مساعدة ليتصل على هذا التلفون 646-371-2809
للمساعدة وشكرا"
*********
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 39500شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1300$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

