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هذه البراشا تتكلم عن موضوعين هامين وهما
 :أوال"  :الميال الطهور للولد الذكر في اليوم
الثامن من الوالدة .ثانيا"  :عن مرض جلدي
يسمى مرض الصراعات وسببه حكي الشون
هاراع والعاطل على الناس .ونتكلم اآلن عن
الطهور الميال هي احدى وصايا التوراة ،وهي
الوحيدة المتعلقة في جسم االنسان وتبقى معاه
منذ صغره حتى آخر حياته التتغير والتلتغي
.وهي الشهادة الوحيدة التي تشهد علينا إننا من
عباد هشيم وبالتالي تدفعنا لتنفيذ بقية وصايا
التوراة طالما نحن عبيد الخالق .وعندما يقدم
األب ابنه إلى الموهيل حتى يعمل له الميال ،كل
القاهال المتواجد هناك يباركون للولد ويقولون
هذه الجملة  :مثلما حصل هذا الولد على مصفاة
الميال ،كذلك نطلب من هشيم أن يباركه ويكبر
في دراسة التوراة وكذلك يحصل على الزواج
وكذلك يحصل على عمل الخير مع الناس .هنا
نسأل :لماذا كلمة عمل الخير أتت بعد دراسته
للتوراة ثم زواجه ؟ لماذا النقول عمل الخير
أوال" حتى قبل الزواج لماذا وردت فقط بعد
الزواج ؟ ألن الولد عندما والده يعمل له الميال
،هذه المصفا اليعرفها الولد وال هو ينفذها
بارادته وموافقته ،ال بالعكس إذا سألناه
صغيرا" إذا يفهم سؤالنا عندما نقول له هل
توافق أن نعمل لك الميال أكيد سيرفض خاصة

إذا علم إنها ستسبب له األوجاع واأللم ونزيف الدم
وااللتهابات لعدة أيام .لذلك هو ينفذون له الميال
بدون علمه وبدون ارادته .إذن ماهو دوره في
عمل هذه المصفا وأين الزخوت الموجود بها
بالنسبة للولد بالذات ؟ لذلك جاءت البراخا التي
نقولها للولد أثناء عملية الميال  :ليحصل على
دراسة التوراة ثم الزواج ثم عمل الخير "ماعاسيم
طوبيم ".هنا عمل الخير هو أن هشيم بعد أن يكبر
هذا الولد ويتزوج ،يأتي عمل الخير .وماهو هذا
عمل الخير ؟ هو أن يرزقه هشيم ولد صبي
،ويعمل والده ميال طهور كما عملوا له عندما كان
صغيرا" ،وبذلك تكون الميال الذي عملوا له عندما
وقواه والدليل
كان صغيرا" ،قبل بها بكامل عقله ّ
على ذلك إنه يقوم بنفس العمل البنه الجديد وهي
الميال وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
تقول التوراة عندما تلد المرأة صبي أو بنت بعد
الوالدة تصبح هذه المرأة غير طاهرة .ماسبب هذا
الدين وهذا الوضع بعد الطهارة ؟ معروف إن
الطهارة تأتي لالنسان من وجود الرعاية االلهية
نسميها  :الشيخينا .وهذه الجاللة عندما تفارق
الجسم وتبتعد عنه يحل محلها الطومئاة الغير
طاهرة .كما رأينا في االنسان عندما يموت تدخل
عليه الطومئاه .ماالسبب ؟ ألن الروح والنشاما
التي كانت موجودة في الجسم هي الرعاية االلهية

،وعند الوفاة هذه الرعاية االلهية تترك الجسم
وتبتعد فتحل محلها الطومئاه .وكذلك االمرأة
الحامل من يحفظ لها الجنين داخل جسمها
وتحافظ على حياته ونموه هي الرعاية االلهية
،وعندما تلد األم ويخرج الولد للحياة هذه
الرعاية االلهية تترك جسم المرأة وتذهب
،فيحل مكانها الطومئاه لذلك عندما المرأة تلد
طفلها أو طفلتها يحل مكانها الطومئا لذلك تقول
البراشا  :بعد الوالدة األمرأة تصبح غير
طاهرة .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عاما" بعد
خراب المقداش  150ميالدي
في سبب قتل الحاخاميم وقلت دراسة التوراة
،حلت الكوارث والمصائب في الدنيا .ألن
دراسة التوراة هي التي تحمي الحياة من كل
شر وأذى .لذلك بعد خراب المقداش وبطلت
دراسة التوراة ،حلت الكوارث واللعنات على
سكان العالم ،فكثرت األمراض والوفيات
،وازداد الرعد والبرق واألمطار الغزيرة التي
تجرف المزروعات وتكسح األشجار بدال" من
أن تنبتها وترعاها .وكثرت الهزات األرضية
،وانتشرت المجاعة في أكثر البالد واألوبئة
المميتة ،والحرائق في المنازل وطوفان البحار
واألنهار ،حتى المجتمع المسيحي الجديد كذلك
تعرض للمالحقة واالظطهاد من قبل قياسرة
الرومان الذين يعبدون األوثان وتعرضت
الجالية المسيحية في أوروبا لالبادة الجماعية
للمرة الخامسة منذ نشأتها .لكن عندما استلم
الحكم القيصر أنطونيوس خفف مطاردة الدين
اليهودي والدين المسيحي على السواء
.وخرجوا الحاخاميم من مخابئهم في الكهوف
والجبال وبدؤوا يعلمون وينشرون التوراة بين

صفوف الشعب ،وعين القيصر رابان شمعون بن
كمليئيل رئيسا" على الحاخاميم ،وبدؤوا تالميذ
ربي عاقيبا .بتعلم التوراة ونشرها في المدن
االسرائيلية ومن هم هؤالء وماهي أساميهم ؟ هم :
ربي مئير -ربي يهوداه -ربي يوسيه -ربي
شمعون -ربي نحامياه -ربي إيلعيزير بن ياعاقوب
ربي يوحانان -هاسندالّر .وكانوا فقراء جدا" ،وماعندهم حتى لباس ألجسامهم ومع ذلك علّموا
التوراة بكل اخالص وتفاني ومحبة للجميع .
الطريق إلى الشفاء والصحة  :نصائح لمرضى
السكر
هذه األشياء المفضلة لتقليل نسبة السكر في الدم
لألصحاء والمرضى ويجب على الجميع االكثار
منهم  :أسباركوس-كريفون-البصل-الملفوف
األحمر -القنبيط -اللفت -الخيار-نخالة القمح -فول
الصويا -سلطات الخضراوات -البندورة
.الشوفان-الفاولة-السبانخ-أرز غير مقشور أسمر
اللون-كينوا.هذه األطعمة تفيد جدا" لمرضى
السكر ،وتقوى الجسم لألصحاء من أن يصابوا
بمرض السكر .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير -1801
1893
في عام ، 1881ثالثة أيام قبل عيد البيساح ،وصل
وفد من الحكومة البريطانية لزيارة اسرائيل
،وعندما زاروا حارة اليهود استغربوا من النشاط
المتزايد في الحارة وبيوت اليهود وسألوا عن
السبب ؟ فأجابوهم  :إن عيد البيساح على األبواب
والجميع يتحضرون الستقباله .فطلبوا من
المسؤولين في يروشاليم أن يطلعوا ويتعرفوا على
عيد البيساح تبع اليهود ،فأخذوهم فورا" إلى
الحاخام األكبر ربي رفائيل ليشرح لهم هذا العيد
،ودعاهم لحضور بيته ليلة العيد وهناك يشرح لهم
أسباب هذا العيد .وأتى العيد واستقبل ربي رفائيل

الضيوف االنكليز في بيته ليلة العيد وسمعوا
الهاكاداه وشرح لهم كلها عن طريق مترجم من
العبراني إلى االنكليزي وانبسطوا كثيرا"
وغادروا بيت الحاخام .أيضا" ربي رفائيل
اهتم في كل الطوائف اليهودية في المدن
االسرائيلية وكل مدينة ينقصها موهيل أو
شوحيط أو حاخام يرسل لهم ويساعدهم ماديا"
في تدبير أمورهم .وفي تلك األيام صدر كتاب
في مصر باللغة العربية والفرنسية واالنكليزية
يتحدث عن االتهام الباطل لليهود بأنهم يضعون
دما" داخل المصا في البيساح  ،واهتز الحاخام
كثيرا" لهذه الشائعات الكاذبة التي ليس لها أي
أساس من الصحة .
توجيهات دينية":ديريخ إيريص"
أي الذوق واألدب هي زينة االنسان ورمز
لشخصيته وقيمته،الدنيا التقوم إال على
أصحاب مكارم األخالق وأصحاب الذوق،وكل
ماعنده ذوق وأدب ،اليسمى انسانا"،كما
اليجوز له أن يعيش مع البشر .يعتبروه
الحاخاميم "حيوان ناطق" .أما االنسان الخلوق
واآلدمي يفتخر به الناس .والتوراة تفتخر
به،وتعتبره من رجالها المخلصين وحليفا" لها.
إن التوراة تتزين بمثل هذه األشخاص .ومن
اليتقيد بمكارم األخالق عليه االبتعاد عن الناس
ومؤذي،والناس
فاسد
عنصر
ألنه
تكرهه،واليقبلوا آراءه وكالمه وأفكاره .هنا
نسأل :من هو صاحب مكارم األخالق وباعال
ديريخ ايريص؟  -1هو الذي عنده مخافة (ه)
 -2متواضع -3.لسانه حلو واليبهدل الناس
واليشتمهم واليدعي عليهم -4.صاحب قلب
طيب ويعطف على اآلخرين -5.يدفع
صداقا -6.ينظر إلى ميزات اآلخرين وإلى
حسناتهم،ويهمل عيوبهم ونواقصهم -8.يتعامل

بالتجارة والبيع والشراء بشرف وبصدق وبدون
أي تالعب وغش -9.طعامه وشرابه معتدل
ووسط -10.لباسه محترم ونظيف -11.يعترف
بفضل اآلخرين عليه -12.يعترف بفضائل
(ه)عليه وكل مايملكه من صحة ومال ونجاح يقول
ي -13 .يحترم والديه
كل هذا من فضل ربي عل ّ
والمسنين -14.يصلي يوميا" بصورة جيدة
و(ه)يحفظنا أمين.
قصة
شمعون المستأجر المطحنة المائية القائمة على
حافة النهر من عمدة القرية .ذهب في أول الشهر
إلى بيت العمدة كعادته ليدفع له ثمن االيجار ،لكنه
تفاجأ عندما قال له العمدة  :أتى رجل غني ودفع
لي إيجارا" للمطحنة ثالث أضعاف عما تدفعه أنت
،لذلك عليك أن تسلمني المطحنة في بداية الشهر
التالي .فتوسل شمعون إلى الحاكم وقال له  :أنا
عندي زوجة و  8أوالد نعيش من هذه المطحنة
من مدة عشرين عاما" ،كما عندي عشرة عمال
يعيشون مع عائالتهم من هذه المطحنة وقال له :
إذا أخذت المطحنة من يدي فهذه العائالت ومن
ضمنهم عائلتي سنجوع والنجد ثمن الخبز لنأكله
.لكن العمدة عمل نفسه اليسمع وأصر على
شمعون أن يسلمه المطحنة في الشهر القادم .
دينيم
بعد أن يفحص الخميس مساء" بيته من الحاميص
أي يعمل البديقاه .يأخذ الحاميص الذي وجده
ويضعه في مكان آمن ليوم الغد ألنه سيأكل منه
،ثم يقول بالعبري  :كل حاميص الذي ماوجدته
وماشفته ليبطل ويسير مثل تراب األرض
ويكررها ثالث مرات  -2.أيضا" النساء عليهم أن
يبطلوا الحاميص ثالث مرات إذا كانوا لوحدهم ،أو
زوجهم اليعمل هذا التبطيل -3.وفي يوم الجمعة

بعد أن أنتهى أكل الحاميص ،عليه أن يحرق
قطعة من الحاميص بعد أن يقول هذا النص
ثالث مرات كل حاميص الذي رأيته ووجدته
أو مارأيته وما وجدته يبطل ويسير مثل تراب
األرض -4.يجب تنظيف األسنان من بقايا
الحاميص بعد أن تناوله صباحا" وإذا عنده طقم
أسنان صناعي عليه أن ينظفه جيدا" بعد أكل
الحاميص -5.حاميص إذا انخلط قبل العيد مع
طعام كوشير وكان الحاميص واحد غرام لكل
 60غرام كوشير هذا الحاميص يبطل ويجوز
أكل هذا الطعام في العيد لكن في العيد ذاته إذا
انخلط غرام حاميص أو أقل مع آالف
الغرامات من الكوشير حينئذ ال يجوز أكل هذا
الطعام أبدا" ،ألن الحاميص في العيد حرمانه
ولو كان قليل جدا" جدا" وانخلط مع الكوشير
،محرم أكله -6.أدوية مرة يجوز استعمالها في
العيد ،وال ضرورة أن تكون كوشير للعيد ،لكن
أدوية حلوة المذاق ال يجوز استعمالها في العيد
،إال إذا كان مكتوب عليها إنها كوشير للبيساح
.
ساهم في هذه النشرة
السيد البير أهارون فارحي وزوجته السيدة
رانيا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح رئيس التوراة الحاخام الميقوبال
ربي حاييم كايفنسكي عالف هشالوم أمين
وزخوته يحمينا أمين ***.السيدة فيكي كدع -
سويد وزوجها السيد جوزيف وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدها همانواح شلومو
سويد بن بديعة عليه السالم أمين ***.هاعسقان
صبوري السيد ايزاك عصيص وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.منيان
منحا بيت أهارون للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم أمين***.السيدة رينا جاجاتي

وزوجها السيد دافيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدها همانواح موشي بن حسنة
سالمة هكوهين عليه السالم أمين ***.السيدة
ليزيت مرعشلي وزوجها السيد جاك وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها لولو بنت
صبحية عليها السالم أمين ***..السيدة بيرتا
ملبساتي وزوجها الصيدلي االستاذ الياهو -الياس
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
همانواح ابراهام البير بن صبرية عليه السالم
أمين *** .السيد فكتور كندي وأوالده 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 وأوالدهم 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$لكل ستة شهور ثمن البريد .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 85400شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
900$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

