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تقول البراشا عندما خرج بني اسرائيل من مصر هذه
الجملة  :فكام عيريب راب عااله إتام أي انضم إليهم
عدد من سكان مصر من غير اليهود وعاشوا مع بني
اسرائيل في صحراء سيناء .هنا نسأل  :من هم هؤالء
المهاجرين ؟ هم ليسوا مصريين وانما أيام الجوع في
مصر هاجروا آالف القبائل إلى مصر للحصول على
رغيف الخبز الذي كان متوفرا" في مصر أيام يوسيف
وهذه القبائل اسمهم كان  :لوديم-كوشيم-كافتوريم -
توكارميم وغيرهم .لذلك سموا هذا االسم  :عيريب راب
أي قبائل مختلطة مع بعضها .كما سمتهم التوراة أيضا"
 :فهاسفسون" أي انضموا واختلطوا مع بني اسرائيل
.ويقول الزوهار  :هم كانوا من المنّجمين والسّحارين
والمشعوذين .وكانوا يضحكون على موشي وأهارون
عندما يعملون العجائب أمام برعو ويقولون لهم نحن
أشطر منكم في السحر والشعوذة .لكن بعد أن شاهدوا
عجائب هشيم الخارقة اعترفوا بعظمة وقدرة هشيم
واعترفوا بفشلهم وأالعبيهم .وعندما خرج بني اسرائيل
من مصر ،أتوا إلى موشي وطلبوا منه أن يخرجوا
معهم وينضموا للشعب اليهودي .لكن هشيم قال إلى
موشي  :التقبلهم لن سوف سيسببوا لكم المشاكل .فقال
موشي  :ياخالق الدنيا إنهم بعد أن شاهدوا عجائبك
العظمية وقدراتك الجبارة قرروا بأن يلتحقوا بالدين
اليهودي .فقبل هشيم بكالم موشي .ولماذا سموهم
عيريب راب ؟ لن كلمة عيريب معناها المغرب ،وهم
ينفذون سحرهم قبل المغرب بساعة واحدة ويستمرون
حتى الساعة التاسعة ،ويوجد فئة ثانية منهم يعملون
السحر من الساعة التاسعة ليال" حتى منتصف الليل
.ولماذا قبلهم موشي  :لن قال إلى هشيم  :مثل الفاكهة
لها قشرة تحميها وهم سيحمون بني اسرائيل من

المصائب والعداء.وفعال" كل المصائب والمشاكل الذي
حدثت مع بني اسرائيل أيام موشي أتت من عيريب راب
منها عبادة العجل -حادثة الميراكيليم -طلبهم أكل اللحم
ورفضهم أكل المن .وغيرهم من الحداث .من هنا نتعلم
عدم التقرب من أشخاص قليلي الدين لنهم يفسدوننا ويدلونا
على الطريق الخاطىء وارتكاب العافونوت وهشيم يحفظنا
أمين .
تعليقات على البراشا
قال هشيم إلى موشي  :إن كل آلهة مصر سأدمرها .لماذا
قال هشيم هذا الكالم إلى موشي ؟ لن عندما قال هشيم إلى
موشي  :سأنزل إلى مصر نصف الليل وسأقتل كل ولد بكر
في مصر .فقال له موشي  :ياخالق الدنيا كيف ستنزل إلى
مصر ومصر مليئة كلها أصنام ؟ أجابة هشيم قبل نزولي
إلى مصر ،كل صنم مصنوع من الخشب سيحترق وكل
صنم مصنوع من المعدن سيذوب .وكل صنم مصنوع من
الحجر ،سينكسر ويتفتت (.هاربي من فولوجين)-2قال
الباسوق  :عندما يرسلونكم المصريين ليس بارادتهم ،وانما
رغما" عن أنفهم وسيطردوكم من بالدهم طردا" وبأسرع
مايمكن ،ثم تابع الباسوق قائال"  :عندما تخرجون من
أرضهم ،اطلبوا منهم الذهب والحلي والمجوهرات ثم
اخرجوا .هنا نسأل  :ماهو االرتباط بين بداية الباسوق وبين
نهايته ؟ إذا عمال يطردوكم كيف تطلبون منهم الذهب
والفضة ؟ إال يقول هشيم  :عندما يطردونكم من بالدهم
ستكون لكم بمثابة إهانة واحتقار بكم ،وسيقولون شعوب
العالم بأنكم طردوكم من مصر باالهانة والبهدلة ،لذلك من
أجل أن تمحوا هذا الوضع المهين ،اطلبوا منهم الذهب
والمجوهرات وسيعطونكم .وفي هذه الحالة ستخرجون من
مصر برأس مرفوع ويعرف الجميع إن خروجكم هو

انتصار على المصريين وليست اهانة (.تفئيريت
يهوناتان ).
معلومات تاريخية مختصرة  50 :عاما" بعد خراب
المقداش  150ميالدي
أصدر الرومان قرارا" لمحاربة التوراة ،بأن كل حاخام
يحصل على شهادة دينية بأنه حاخام رسمي سيقتل وكل
حاخام يعطيه هذه الشهادة سيقتل أيضا" .والمدينة التي
خرج حاخاميم مع شهادة دينية ستخرب .ودين ممنوع
ت ّ
حمل الشياء يوم الشبات أي التيحوم سيبطل .حينئذ
ربي يهودا بن بابا تحداهم وذهب إلى خمسة تالميذ ربي
عاقيبا وأعطاهم شهادات دينية وهم  :ربي مئير -ربي
يهودا -ربي شمعون -ربي يوسيه -ربي ايلعازار
.وعندما وصل الخبر إلى الحكام الرومان ،الحقوهم
ليقتلوهم ،قال لهم حاخامهم ربي يهودا بن بابا :
يأوالدي ،انهزموا بسرعة واختبئوا .فقالوا له :
ياحاخامنا وأنت كيف يكون مصيرك معهم ؟ أجابهم :
أنا أسلم نفسي وسأموت فداء" للتوراة .في ذلك اليوم
أتى لعنده ربي رؤبين وقال له  :ياحاخامي أنت صدّيق
وعظيم ،هل ترضى أن أسلّم نفسي عوضك وأموت
عوضا" عنك ؟ قال له  :ياابني إذا قرار انسان الذي هو
من لحم ودم النستطيع أن نبطله ،إذن كيف نستطيع أن
نبطل قرار من هشيم التي أرواحنا في يده؟ اذهب
واتركني لوحدي .وكان ذلك يوم الخميس وكان صائما"
.قالوا له تالميذه  :هل تريد أن تأكل بعض الطعام قبل
أن يقتلوك ؟ قال لهم  :أنا قبل ذلك ال أعرف أين سأذهب
هل سأبقى حيا" أم ال مع ذلك لم أذوق الطعام ،لكن اآلن
بعد أن عرفت أين سأذهب إلى الجنة هل بحاجة أن
أتناول طعام ؟ ثم أقدم الرومان وقتلوه ،وطعنوه 300
سكين في جسده حتى أصبح مثل مصفاة المليئة بالثقوب
.وزخوته يحمينا أمين .
الطريق إلى الصحة والشفاء
االنسان الذي عمره  50عاما" ومافوق عليه التقيد بهذه
التعليمات الصحية والمفيدة لجسمه وطول عمره وهي
 :أوال"  :أن يأكل باليوم ثالث إلى أربع وجبات من
الطعام يوميا" .ثانيا"  :هذه الوجبات تكون بكمية قليلة
أي نصف صحن عادي ال أكثر .ثالثا"  :ممنوع نهائيا"
امالء الصحن بالطعام .رابعا"  :يجوز في الصباح فقط
أن يأكل مع الفطور نصف رغيف هول ويت حنطة
كاملة أو نصف بيكيل ال أكثر .خامسا"  :وجبة عشاء

يجب أن تكون قبل النوم بساعتين أو أكثر وفي نفس الوقت
تكون خفيفة وسهلة الهضم .سادسا"  :ابتعد عن تناول
الطعمة الغنية بالكربوهادرات مثل :البطاطا -المعكرونة -
الرز -الذرة .سابعا"  :وجبة الغداء تكون نصف صحن فقط
.ثامنا"  :مسموح تناول كل يوم قطعة فاكهة واحدة تفاحة أو
برتقالة أو موز وغيرها .والفضل تناول هذه الفاكهة مساء"
قبل النوم .تاسعا"  :ممنوع منعا" نهائيا" وبتاتا" من تناول
الحلويات بأنواعها والمربيات واآليس كريم ومشاريب حلوة
ى بالسكر .عاشرا" :
المذاق مثل كوال أو عصير فواكه محل ّ
وهو أهم من كل ذكرناه هو المشي يوميا" من  20إلى 30
دقيقة والفضل بعد تناول وجبة الطعام وإذا تقيدتم بهذه
النصائح ستصبح صحتكم جيدة جدا" وبدون أمراض وأدوية
.الدكتور  :موريس الوية .
هاريشون لصيون ربي رفائيل مئير 1893-1801
عندما رأى ربي رفائيل إن صندوق الصداقا عنده فاضي
وعيد البيساح على البواب ،ذهب للمطبل وانطبل ثم ذهب
إلى المدراش وأغلق على نفسه باب الغرفة ،وطلب من
الشماش بأن ال يسمح لي شخص بالدخول عليه حتى
يخلص صالته .أتى في تلك الوقت رجل غني وأراد مقابلة
الحاخام لكن الشماش منعه من ذلك .وألح عليه كثيرا" لكنه
رفض ادخاله لغرفة الحاخام .ثم قال له  :إني سأسافر اآلن
في السفينة المتجهة إلى لندن وأريد مقابلة الحاخام لكن
الشماش رفض أيضا" وخرج الغني غاضبا" ثم عاد بعد
قليل وطلب نفس الطلب لكنه رفض أيضا" .ثم قال له :
السفينة لقد بدأت بالرحيل اتركني أدخل ،لكنه رفض أيضا"
.ثم عرض عليه ماال" كرشوة لكنه رفض أيضا" .خرج ثم
عاد بعد قليل .وعندما رأى الشماش غير موجود في غرفة
االنتظار ،اقترب الغني من الباب ونظر من ثقب الباب
ليتفرج ماذا يعمل الحاخام داخل غرفته ،لكنه تفاجأ على
مارآه من الباب ،رأى الحاخام مرمي على الرض يصرخ
بالبكاء ويغطي رأسه بالتراب ويصرخ إلى هشيم من كثرة
العذاب ويطلب المساعدة للفقراء في هذا العيد القادم .
توجيهات دينية":تاعانيت دبّور" الصيام عن الكالم.
يوم الحد القادم جانوري  9يوجد "تاعانيت دبّور" في كنيس
بيت يوسيف وهو اختتام التهليم ثالث مرات بدون حكي أو
كالم وسنبدأ في الساعة  8:45صباحا" في كنيس بيت
يوسيف ،وهو أحد الترتيبات الهامة والمقدسة في أيام
الشوبابيم،ومن يحضره يعتبر كأنه يصوم آالف الصيامات
لما له من أهمية وهو يمسح هذه العافونوت -1 :من يتكلم

كالم فاضي (ديباريم بيطليم) أثناء قراءة التوراة
وحضور الشيعوريم -2 .كل من تكلم عن الشغل
والعمال يوم الشبات الذي هو محرم -3 .كل من تكلم
في الكنيس وخاصة أثناء الصالة في الحازاراه والقديش
وسماع سيفر توراة -4 .كل من حكى الشون هاراع
على اآلخرين -5 .كل من يكذب ويراوغ ويتمصخر
على اآلخرين أو من يحكي كالم مبهدل على المواضيع
التي تتعلق بالحياة الزوجية -6 .يمسح عافونوت الذي
أهمل في االلتزام في قوانين ومحرمات (الندّا) وغير
أمور تتعلق بين الزوج والزوجة -7 .إن اختتام التهليم
يوم "تاعانيت دبّور" يجعل سعادة وهناءة أمام (ه)
(ناحات رواح) وبالتالي ينزل الخير والبركات علينا.
 -8يشجع ساعات الرحمة من السماء علينا جميعا"-9 .
(ه) ينظفنا من هذه العافونوت جميعا" ويعتبرنا (ه) بعد
قراءة التهليم أننا مخلوقات جديدة ونظيفة ماعندها
عافونوت أبدا" ويصبح كالعريس والعروس الذي يمسح
لهم (ه) ذنوبهم ليلة عرسهم -10 .يرسل لنا (ه) الشفاء
العاجل لكل أمراضنا وأوجاعنا -11 .اذا على االنسان
في السماء قرار قاسي وعذاب قوي إن قراءة التهليم
يوم "تاعانيت دبّور" يلغي هذه الكيزيروت ويبعدها عننا
وعن أذاها -12 .تاعانيت دبّور يحافظ على االنسان من
عين هاراع -13 .يفتح له (ه) أبواب الرزق والبرناسا
في السماء -14 .اليترك العوالم قبل وقته ويغادر
العوالم بعد أن يكون شبع من عمره -15 .يبعد عنه
الحرامية والغشاشين -16 .ينفع المرأة الحامل حتى
التطرح واليسقط الجنين -17 .إن دافيد هاميليخ مؤلف
التهليم يقف أمام (ه) ليصلي من أجله ويحميه من
المشاكل .إذن ( )17شغلة جيدة ينفع "تاعانيت دبّور"
لذلك علينا جميعا" الحضور وقراءة التهليم والنترك
هذه الميزات تروح من يدنا و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
بعد ثورة ايران  1979حدث هناك مشكلة بأن حرس
الثورة استولوا على السفارة المريكية ،وانتشر الخبر
في كل العالم وبدأ يتخوف الجميع من حرب بين
الطرفين .وبعد جهود من المم المتحدة وضغوط دولية
سمحت السلطات اإليرانية بالسماح لوفد ديني مسيحي
لزيارة رجال السفارة المريكية واالطمئنان عن حالتهم
.في هذه الثناء حاول الدمور مناحيم شنيرسون من

لوبابيش الضغط على الحكومة المريكية أن يكون ضمن
الوفد الديني المسموح له بزيارة ايران أن يكون أحد
الحاخاميم بهذه الزيارة وأخيرا" وبعد جهود كبيرة وضغوط
قوية أتت الموافقة بضم حاخام واحد لهذا الوفد ،فوقع
اإلختبار على الحاخام الكبر تبع مكسيكو ربي أبراهام
هارشربرك .قبل ربي أبراهام الدعوة وأتى من المكسيك
إلى نيورك ليرافق الوفد المتجه إلى ايران .وقبل انضمامه
للوفد ذهب إلى الدمور ملوبابيش ليأخذ منه البراخا
والتوفيق في هذه الرحلة .وكان خائفا" كثيرا" لن الكثير
من الناس نصحوه بعدم الذهاب إلى ايران خوفا" عليه ربما
اليستطيع الخروج من ايران .لكن الدمور طمأنه من كل
تردد وخوف وقال له :اذهب وستكون الرحلة موفقة وناجحة
.وفي نهاية المقابلة قال له هذه الجملة  :قبل سفرك إلى ايران
التنسى أن تأخذ معك حانوكياه لتشعل نيروت الحانوكاه في
السفارة .واندهش الجميع من هذه التوصية وخاصة كان عيد
الحانوكا سيصادف بعد شهرين من ذلك التاريخ .كذلك ال
يوجد أي يهودي في السفارة مع المحتجزين .لكن كالم
الدمور كان بمثابة نبوءة من السماء ال أحد يعرفها .ولسبب
غير معروف تأجل رحيل الوفد إلى ايران مدة شهرين
وتحدد أيام عيد الميالد عند المسيحين أي في الكريسماس
.وبالمصادفة كان عيد الحانوكا عند اليهود يقع في نفس
التاريخ .توجه الوفد قبل عيد الحانوكا بيومين إلى ايران
،وعندما وصل حاخام ابراهام إلى السفارة وفتش عن أسماء
رجال السفارة المحتجزين وعن ديانتهم ،وجد إنه يوجد
رجل يهودي واحد فقط مع المحتجزين .وعرف ربي
أبراهام إن الدمور عرف عن هذا اليهودي.وطلب ربي
ابراهام هناك أذنا" من السلطات االيرانية أن يسمحوا له
باشعال الحانوكا  8أيام حسب العادة اليهودية من أجل
الحاخام ذاته واليهودي الموجود هناك ،فأتت الموافقة من
الوالي الخميني بالذات مسموح للحاخام اليهودي أن يشعل
الحانوكا حسب الدين اليهودي  8أيام في السفارة .
دينيم
يجب ان يلبس ابو الصبي والسنداق طليت قبل عملية الميال
،وإذا كان الطليت رزقهم يجب أن يباركوا على الطليت.وإذا
استعاروا الطليت من رفيقهم حينئذ يلبسون الطليت بدون
بيراخا.لكن إذا كان طليت تبع الكنيس يباركون عليها.ويجب
فحص خيوط الطليت (صيصيط)قبل أن يبارك ربما يكونوا
بيسوليم(.ناقصين في العدد)- 2يجب على القاهال الوقوف
أثناء الميال ،لكن إذا يوجد شخص حيلوني (غير متدين) ولم
يقف أثناء الميال ،اليجوز التعرض له ربما يحدث مشكلة من

ذلك إال نتركه عل كيفه جالسا" -3.إذا أبو الصبي هو
الذي يعمل الميال ،يبارك نفس النص وهو "في صفانو
عال هاميال".وإذا بارك بطريقة أخرى اي قال":في
صفانوا المول إيت هابّين"معلش -4.يبارك أبو الصبي
البراخا األولى وهي ":ليه هاخنيسو ببريتو شل ابراهام
ابينو"قبل عمل الميال.ولو هو الموهيل ذاته أبو الصبي
مع ذلك يبارك براخات "ليه هاخنيسو" قبل "عال
هاميال".لكن ربينو تام يقول يجب أن يبارك ":ليه
هاخنيسو" بعد ان يبارك الموهيل عال هاميال ويقطع
لكن قبل ان يعمل البيريعا (كشف التمرة) لكن جرت
العادة في جميع الطوائف أن يبارك ابو الصبي أوال" ثم
يبارك الموهيل-5.إذا أبو الصبي كان غير موجود.في
يروشاليم العادة ،بأن السنداق يبارك البراخا األولى
وهي":ليه هاخنيسو" وأم الصبي هي التي تبارك
برخات "شيهحيانو".بعد قطع العورال وقبل
البيريعا.ويوجد بعض الطواءف في هذه الحالة حتى
السنداق ال يبارك "ليه هاخنيسو " إال فقط ام الصبي
تبارك فقط "شيهاحيانو" -6.وقبل الميال ،يجب وضع
الولد على الكرسي "الياهو هنابي" عدة لحظات
ويقولون :هذا الكرسي تبع الياهو هنابي مآلخ هابيريت
زاخور ليطوب-7.يوجد عادة أن يشعلوا شمع (صينية
الياهو هنابي)قبل الميال-8.عندما يبارك الموهيل "عال
هاميال" ال يوجد ضرورة ان يسكر عيونه حتى اليرى
الميال مكشوفة أمامه.كل هذا إذا الولد لم يصل عمره
أكثر من ()9سنوات ،لكن إذا الولد أكبر من ( )9سنوات
او صاحب الميال هو رجل كبير يجب على الموهيل
تغطية الميال (العيرفا) اثناء البراخا احتراما" لذكر اسم
(ه) في البيراخا .ثم يكشفها ويعمل الميال -9.إذا صاحب
الميال ولد صغير نضع الحاجز الحديدي أوال" (ونسميه
المشأص) ثم يبارك الموهيل عال هاميال.لكن إذا كان
صاحب الميال رجال"،يبارك الموهيل أوال" ثم يضع
الحاجز الحديدي (المشأص) ويقطع فورا" حتى ال
نسبب له تحمل العذاب حتى تخلص البراخا.
ساهم في هذه النشرة
هامشكياح موشي كريدي وزوجته السيدة ايفون وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين هانري وإيستي
بزواجهم بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك
أمين***.السيد زوكي ميتا وزوجته السيدة استيال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام هاشاليم ابراهام حمرة
بن طيري استر عليه السالم أمين ***.السيد ايالي ليفي
وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة أمين
***.السيد الري حيفيص وزوجته السيدة كارن وأوالدهم
وعمه السيد نسيم ليفي للنجاح والتوفيق أمين***.السيد سولي

عرمان وزوجته السيدة فيكتوريا وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.السيد جوي عرمان وزوجته السيدة جولي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيد تيد ليفي وزوجته السيدة سيليا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته الطون بنت صلحة واخته اميلي
صلحة بنت الطون عليهم السالم أمين***.السيد دورون كوهين
وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته
ايميلي صلحة بنت الطون عليها السالم أمين ***.السيد يديديا لنيادو
وزوجته السيدة تونة وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح موشي بن سارا عليه السالم أمين***.السيدة استيال
زعفراني كوهين وزوجها الحاخام شلومو وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدها الحاخام هشاليم ادمون كوهين بن طيرا
عليه السالم أمين  *** .السيدة بيرتا ملبساتي واخوتها السادة :
عوبديا -اسحق -موريس -ايلي-ناتان -سيلي -ليزيت -ليليان للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلىروح والدهم همانواح ابراهام البير بن
صبرية عليه السالم أمين ***.السيد فكتور كندي وأوالده الكارم :
هانري -فريدي -بيال للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم ناديا حايا
بنت فكتوريا عليها السالم أمين *** .األخوة األكارم السادة  :ديبو
مارك-سامي-تونه-كيتي-لينا-ناديا لعائلة خفيف للنجاح والتوفيقمع عائالتهم وعلى روح والدتهم أولكا بنت زكية عليها السالم أمين
***السيد ايزاك عنبه وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم
ايفا عائشة بنت ليزا عليها السالم أمين ***هاعسقان صبوري السيد
زوكي جرادة وعائلته واخواته السيدات ليال -باهية -ساراه-تونة
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم جميلة بنت باهية
عليها السالم أمين***.السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح المرحومة راحيل ستون بنت
باهية 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
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 73700شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1250$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

