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الباسوق يقول على قوربان توداه  :عال تودات
شيالماف .أي القوربان توداه سماه الباسوق  :شيالميم
.لماذا سماه شيالميم؟ معروف إن قوربان توداه هو
يأتي إذا شخص اجتاز حالة فيها خطر ونجا منها مثل
سافر من بلد إلى بلد أوكان مريضا" وشفي أو كان
سجينا" وخلص من السجن ،عندما يتخلص من هذه
األخطار ،عليه أن يقدم قوربانا" نسميه توداه أي
يشكر هشيم بأن أعاده إلى بيته وصحته بسالم .واآلن
نعود إلى سؤالنا األول  :لماذا سماه  :شيالميم أي
كامل وتام ؟ ألن من يعترف بفضائل هشيم عليه
وخاصة إذا اجتاز مراحل خطرة ونجا منها .ويشكر
هشيم على هذا الخالص يعتبر رجال" كامال" وتاما"
وينال رضاء هشيم عليه .ألننا جميعا" نعيش كل
حياتنا ليال" نهارا" بأعجوبة ورعاية إلهية مستمرة
ليال" نهارا" ،لكن المشكلة الموجودة عندنا لنشعر
برعاية هشيم لنا وبفضله وبفضل أعاجيبه نجتاز هذه
الحياة في كل شيء في الصحة في الرزق في الزوجة
في األولد وغيرها الكثير من متطلبات الحياة ،كلها
تتم بفضل هشيم ورعايته لنا ،لكن النسان يعتبر هذه
المساعدات اللهية عادية وهي نمط الحياة وأصولها
.فهذا خطأ كبير ول ينال رضاء هشيم ،والدليل على
ذلك نحن يوميا" عند استيقاظنا من النوم قبل أي صالة
أو دعاء رتبوا لنا الحاخاميم أن نشكر هشيم أول"
على كل خطوة نقوم بها وقبل خروجنا من البيت إلى
الصالة ،ونقول على كل واحدة بالتفاصيل براخاه إلى
هشيم وهذه الخطوات نذكرها تباعا" ووراء بعضها
البعض وهي :استيقاظنا من النوم وخالصنا من التعب
تبع يوم البارحة مع صحة ونشاط جديد -فتحنا عيوننا

لنرى بها -قمنا من فراشنا -سرنا على أرض البيت -
حركات جسمنا عادت إلى طبيعتها -عندنا لباس نلبسه
للخروج به إلى الشارع -أمن لنا كل لوازمنا اليومية
أعطانا الصحة والنشاط من جديد لنمارس حياتنا اليومية
في كل مراحلها ونذكر هذه الميزات بالتفاصيل وأتقذنا من
كل شر وأذى ويرعانا طوال النهار والليل ،وبعد كل هذه
العترافات بفضائل هشيم علينا نبدأ بالصالة المخصصة
لنا من قبل الحاخاميم .من كل هذا التصرف نتعلم درسا"
في حياتنا اليومية أن نرفع رأسنا إلى السماء ونشكر هشيم
على فضائله ونعمه وأعاجيبه معنا في كل لحظة وفي كل
خطوة من حياتنا حينئذ في هذه الحالة يعتبرنا هشيم إننا
لننكر الجميل والمعروف الذي يعمله هشيم معنا ويعتبرنا
حينئذ انسانا " تاما" وصدّيق ومهذب ،وبذلك ننال رضاء
هشيم علينا ويواصل رعايته وفضائله علينا باستمرار
وهشيم يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
التوراة ذكرت عدة أنواع من القرابين منها تأتي تبرع من
النسان ذاته مثل  :قوربان عوله أو شيالميم ،ومنها تأتي
إذا انسان أخطأ وارتكب عافون وذنب ،وندم عليه وحتى
ّ
حاطات أو
هشيم يسامحه يجلب قوربان نسميه قوربان
قوربان آشام أي ليمسح أخطائه .والذي يلفت النظر إن
التوراة س ّمت النوع األول وهو التبرع إلى المقداش
،قاداشيم قالّيم أي مقدس من الدرجة الثانية ،بينما قوربان
الذي يقدمه صاحبه ألنه خالف التوراة ووصاياها سمته
التوراة قوديش قاداشيم ،أي أقدس المقدسات .لماذا؟ ألن
من يرتكب عافون ثم يندم عليه ويقدم من أجله قوربانا"
،ينال بذلك رضاء هشيم عليه ،ألنه رجع بالتوبة إلى هشيم
واعتذر وندم وطلب السماح لذلك سمت التوراة هذه الحالة

 :أقدس المقدسين ،أي مقدس من الدرجة األولى
والممتازة .ألن هذا النسان تقرب إلى هشيم وتقرب
إلى الدين واليمان ،وامتنع عن الملذات المحرمة في
الحياة وكأن وضع نفسه داخل سجنا" ،هذا الطعام
محرم أكله هذا الكالم محرم قوله ،وإجابته بالتعامل
والتسامح مع أخيه النسان ،ويساعد ويعمل الخير مع
غيره كل هذه الصفات تجعله من أقدس المقدسين
وتأتي عليه بركات هشيم بالصحة والرزق وغيرها
أمين .
معلومات تاريخية مختصرة  50عام لخراب المقداش
 180ميالدي
أيام القيصر اندريانوس ،منعوا اليهود من دراسة
التوراة وتنفيذ وصايا التوراة .وفي احدى المرات كان
يهودي صاحب مطعم يقدم طعام ولحم الكوشير
للزبائن ،لكنه خاف من الرومان فاضطر أن يبيع في
محله لحم كوشير بالخفاء ويقدم أيضا" لحم خنزير
علنا" لغير اليهود .دخل لعنده شخص وطلب منه
لحما" للطعام ،فقدم له ،وفي اليوم التالي دخل لعنده
ليتناول الطعام فقدم له أيضا" .لكن في المرة الثانية
رآه يغسل يديه نيطيالت يدايم مع بيراخا فقدم له طعام
كوشير ،وعندما انتهى من الطعام وأراد أن يدفع له
الحساب فقال له :الدفع هو عشرة ليرات .فقال له
البارحة أكلت عندك وأخذت مني فقط ثماني ليرات
.قال له :يوم أمس قدمت لك لحم خنزير وهو أرخص
.فقال له بالخفاء أنا يهودي وقدمت لي طعام خنزير
؟ قال له  :أنا أخاف من الرومان لذلك الشخص الذي
يغسل يديه ويبارك أعرف إنه يهودي وأنت لم تغسل
يديك اعتقدت أنك غير يهودي لذلك قدمت لك لحم
خنزير .وفي تلك األيام الكثير من اليهود تحت
الضغط اعتنقوا النصرانية وتركوا الدين اليهودي
،وعيّنوهم رجال دين ووظائف دينية مثل :قسيس أو
اسقف أو بيشوف .واستلموا هذه الوظائف بالرغم انهم
يهود ومطهرين .ثم أمروهم بعدم عمل الميال
ألولدهم وفعال" هؤلء اليهود الذين تنصروا امتنعوا
من عمل الميال ألولدهم ،كما الغوا تقديس يوم
الشبات وحولوه إلى يوم األحد ،وهكذا فقدوا
يهوديتوهم نهائيا" .

هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
عندما زار ربي مئير روما ،طلب بابا الفاتيكان أن يجتمع
معه وقبل الحاخام الدعوة وذهب إلى الفاتيكان مكان مقر
البابا ،ورأى البابا ذاته وحاشيته واقفين في مدخل القصر
لستقباله والترحيب به .وعرض عليه بعد أن اجتمعا على
انفراد مدة ثالث ساعات  .إذا يرغب بالنزول معه إلى
الطابق األرضي للقصر ليتفرج على كنوز القصر ،فنزل
الثنان معا" واندهش الحاخام مما رأته عيونه ،وشاهد
الكثير من أدوات بيت هامقداش موجودة هناك والتي
أخذها معه طيطوس إلى روما قبل أن يحرق بيت
هامقداش .وفورا" بدأت عيون الحاخام تهطل بالدموع
على فقدان وخسارة بيت المقدس وأدواته .وتعتبر هذه
الزيارة فريدة من نوعها ،ول يسمح إلى أي يهودي
بالطالع على هذه األدوات المقدسة .إل القليل والنادرين
زاروا هذا المكان .ثم عاد ربي مئير إلى اسرائيل ،فورا"
اختاروه الحاخاميم رئيسا" لهم ورئيس محكمة بيت الدين
في يروشاليم .وقد بنى في اجتهاداته مدراش اسمه :
دوريش صيون .للسفاراديم وكذلك اليشيبا المشهورة
تفئيريت يروشاليم .ودرس الكثير من التلميديم في هاتين
اليشيبوت ،خاصة في تلك األيام بنوا اليهود الرفورم
والذين انحرفوا عن وصايا التوراة والحاخاميم مدرسة
ضخمة ومفتخرة لجلب األولد من اليشيبوت المتدينين
إلى مدارسهم الغير متدينة .
الطريق الى الشفاء والصحة" :الورد الجوري األحمر
والزهور"
ان الورود لها عدة أنواع،تصل أنواعها الى أكثر من
عشرين نوعا"،وكلهم يحملون الشكل الجميل،ويسحرون
قلب النسان في منظرهم الطبيعي،ومنهم من تفوح
الروائح العطرة منهم وحتى لمسافة بعيدة .ومنهم
يخرجون ماء الورد وماء الزهر .والمسك وزيوت الورد
العطرة وهي مفيدة جدا" للصحة .ومنهم يشرب النسان
"الغلوة" المفيدة واللذيذة والمصنوعة من غليان هذه
الورود والزهور في الماء الساخن وبعد يباسها .وتحوي
كثير من الفيتامينات وتقوي األعصاب،شربها مدر
للبول،تمنع األمراض السارية .وتمنع سقوط الشعر.
الشرب منها يوميا" بعد غلي أوراقها بكمية 3-4
مالعق،وتفيد ضد التهابات الرئة وأوجاع الرحم.

بالضافة الى ذلك نستعمل الورود في تزيين البيوت
والكنيس في الشبات واألعياد وفي المناسبات الدينية
مثل الميال -األعراس وغيرها من الحفالت بسبب
منظرهم الرائع.
توجيهات دينية" :محبة هشيم"
محبة هشيم هي أعظم وأقدس محبة موجودة في
العولم .ألن منها تتشعب كل الزخويوت ووصايا
التوراة .من يعبد هشيم عن طريق المحبة أعظم بكثير
عن من يعبده خوفا" من عقابه .وهي مصفا دائمية
ويستطيع النسان أن ينفذها في كل وقت وفي كل
دقيقة وفي كل لحظة .وكيف يتم ذلك؟ أي طريق أي
يتذكرها .وهي ل يلزمها القيام بأي عمل،إل مجرد
التفكير بها فقط .ومعروف أن مخ النسان مشغول
دائما" ول يتوقف ولو للحظة واحدة .وأفضل له أن
يشغل تفكيره بمحبة هشيم عوضا" عن أن يشغله
بأفكار فاضية ول قيمة لها أبدا" .ان محبة هشيم هي
منبع الحياة والسعادة والهناءة وراحة البال وزخوتها
كبير وأجرها عظيم عند (ه) .والمنطق والعقل السليم
يفرض علينا محبة هشيم،ألن في الحياة الجتماعية
عندما يحصل انسان على افادة من رفيقه ولو صغيرة
تراه يحاول أن يشكره ويساوي له قيمة واحترام في
كل فرصة وكل مناسبة .واذا كبرت هذه الفادة التي
يحصل عليها من رفيقه حتى درجة يؤمن له
مصروف عائلته الشهري،أو أنقذه من أي حادث أو
من أي غرق،أو من أي مرض ،أو من أي وجع
وألم،أو أنقذه من نقص في أحد أعضاء جسمه،أو أنقذه
من الموت المحتم،في كل هذه الحالت تكبر المحبة
أكثر وأكثر .وخاصة كم من الواجب علينا محبة هشيم
أن تكون كبيرة وقوية،ألنه كل الخيرات والمنافع التي
يحصل عليها في هذه الحياة هي من عنده تعالى .حتى
اذا انسان ساعدنا،يكون (ه) هو الذي حط في قلبه أن
يساعدنا .وخاصة أن هشيم يخفف آلمنا ويشفي
مرضنا،وينقذنا من مشاكل الدنيا ومخاطرها مثل
السفر ومخاطره،حوادث الطرق،من الغرق في
الماء،ومن كوارث الطبيعة،وهو الذي يعطينا
الحياة،هو الذي يعطينا التنفس،وأمن لنا جميع
متطلبات الحياة والمأكولت والمال وكلها من أحسن

مايكون،وكذلك نحن نعمل العافونوت أمامه ومع ذلك ل
يعاقبنا،وينتظرنا حتى نعمل تشوبا .وكم من العجائب يعمل
معنا،لذلك علينا اظهار المحبة اتجاهه ونحولها الى عمل
عن طريق دراسة التوراة وعمل الخير ودفع الصداقا
وتنفيذ المصفوت و(ه) يرحمنا أمين.
قصة
شمعون كان مستأجرا" مطحنة على حافة البحر من عمدة
المدينة ،وفي أحد األيام صرخ بصوت عال على مدير
المطحنة قائال" له  :إن النتاج يسير ببطء والمطحنة ل
تطحن الكثير من أكياس القمح لماذا هذا الكسل والتأخير
؟ أجابه المدير  :ل أسمع ماذا تقول من صوت دواليب
المطحنة أعد كالمك لحتى أفهم ماتقول  :أجاب شمعون :
إننا نملك هذه المطحنة ودواليبها تقف عند مصب النهر
الغزير إلى البحر ،ويدير دواليب المطحنة بدون انقطاع
.هنا أرى مئات أكياس القمح تنتظر طحنها ولماذا هذا
التأخير ؟ أجاب المدير  :كل شيء على مايرام والنتاج
في أوجه .لكن الطمع ليس له حدود .إن هذه المطحنة تدر
لك أرباحا" جيدة ،والعمال الذين يعملون باخالص
ليحصلوا على أكبر كمية من الطحين في اليوم الواحد
.فسكت شمعون واقتنع بكالم المدير .ومن الجدير بالذكر
إن شمعون أقام عالقة محبة واحترام مع عمدة المدينة
،وبعد تعامل استمر عشرة سنوات وكان شمعون كل آخر
شهر يحضر اإليجار للعمدة وبدون أي تأخير ،وليوجد
أي مشكلة بينهما ،لكن كما يقول المثل  :لتسير الرياح
كما تشتهي السفن وفجأة انقلبت األمور وحدث شيء
غريب أزعج شمعون كثيرا" .
دينيم:
عادة جيدة أن نقرأ ابتداء" من شهر نيسان قوربانوت
النيسئيم (رؤساء الشيباطيم)كل يوم صباحا" بعد صالة
شحريت حتى اليوم الثالث عشر من شهر نيسان-2.
ليجوز الصيام في شهر نيسان لكن من له عادة أن يصوم
يوم وفاة األب أو األم يجوز أن يصومهم في شهر نيسان
حسب عادته-3.واجب مقدس لسماع داروش شبات
هكادول قبل عيد البيساح ألن زخوته كبير جدا" ويمسح
الكثير من العافونوت-4.الرجال والنساء ملزمون بقراءة
برخات األشجار (إيالنوت)في شهر نيسان .ويجوز أن
نبارك في يوم الشبات أو يوم العيد -5.البراخا هي في

شهر نيسان ،لكن إذا لم يتوفر له رؤية أشجار تفتحت
براعمها في شهر نيسان لكن وجدها في شهر إيار مع
ذلك عليه أن يبارك لو انتهى شهر نيسان -6.متى
يوجد النسان شجرتين جاهزة للبراخا يبارك فورا"
ولو كان لوحده ول ضرورة أن يؤجل البراخا حتى
يباركها مع الجماعة (صبّور)-7.إذا بدأت الثمرة ولو
بشكل قليل تظهر في الشجرة ليجوز أن نبارك ألنه
فات األوان تبع البراخا -8.قبل عيد البيساح يجب
تنظيف جميع غرف البيت وفحص كل مكان وكل
زاوية البلكون –الدرج-الباكيارد—البزمان (القبّو)-
البراد –الفريزر-الخزانات –السيارة –المحفظة
المدرسية تبع األولد –جيوب األلبسة.والنسان ولو
تعب في عمل البديقا مع ذلك يستمر بذلك وليهمل
وليمل حتى أن يصل إلى فحص آخر منطقة في
البيت.وزخوته كبير جدا" وكلما تعب في ذلك زخوته
أكبر-9.جرت العادة أن يخبئوا على صاحب البيت
عشرة قطع من الخبز حتى يبحث عنهم ويجدهم ولكن
يجب أن يسجلوا األمكنة مسبقا" التي خبئوا بهم القطع
حتى ليحدث أي مشكلة في عدم إيجادهم.
ساهم في هذه النشرة
السيد ايلي سالمة وزوجته السيدة ساريتا وأولدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون السيد سامي لطي وزوجته
السيدة لوريس بمناسبة زواج العروسين بيني ولينزي
بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد الفونس قباني وزوجته السيدة كولدا
وأولدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين
أيزيك وإيمي فارحي بمزال طوب وبانيم زخاريم
وألف مبروك أمين ***.السيد يهوشواع خضرية
وزوجته السيدة سوزان وأولدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون للسيد زوكي ميتا وزوجته السيدة استيال
وعائلة الست بمناسبة الحفيدة الجديدة استيال -روز
بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد رفائيل
بريسكو وزوجته السيدة فيرلند للنجاح والتوفيق
وعلى روح أخته المرحومة مريام بنت باتيا عليها
السالم أمين***.السيد اديل شقالو وأولدها ايدي -
يهودا-عوبديا وكنتها فريدة وبيال -تونة للنجاح
والتوفيق وعلى روح زوجها همانواح رحاميم بن بيال

عليه السالم أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأولدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته لطيفة
بنت استر عليها السالم أمين ***.السيدة بيرتا ملبساتي
وزوجها الصيدلي الستاذ الياهو -الياس وأولدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدها همانواح ابراهام البير بن
صبرية عليه السالم أمين *** .السيد فكتور كندي وأولده
األكارم  :هانري -فريدي -بيال للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتهم ناديا حايا بنت فكتوريا 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
وأولدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح المرحومة راحيل
ستون بنت باهية عليها السالم أمين .
*********
مالحظة  :من يرغب أن تصله النشرة إلى بيته مباشرة
بأي لغة يريد ،عليه أن يتصل بالسيدة ليلى سالمة على
التلفون 718-382-6057وسللور 347 634 3381
مع دفع اشتراك  36$لكل ستة شهور ثمن البريد .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 83600شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
950$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

