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هذه البراشا تتحدث عن مراسيم العمل الديني يوم
الكبوريم في بيت هامقداش وأهم حدث في هذا اليوم
العظيم هو سماح وغفران أخطاء بني إسرائيل عن
عام مضى كامل كما وعدهم (ه) بذلك وكيف يتم
هذا السماح والغفران عن طريق الكوهين الكادول
الذي يقف أمام قوربانا" خروف ويضع يديه عليه
ويعترف قائال" لقد أخطاؤوا بني إسرائيل طوال هذا
العام المنصرم واآلن ندموا على ذلك لذلك اسمح
لهم هذه األخطاء هنا نسأل  :يقول الباسوق :
والكوهين الكادول يضع هذه األخطاء على رأس
الخروف ويرسل هذا الخروف إلى أحد الجبال
ليموت هناك ويموتوا معه العافونوت والسؤال هو
 :هل العافونوت هم أشياء ملموسة حتى يقول
الباسوق يضعهم على رأس الخروف ؟ ماذا يضع
؟ ال شيء ؟ إال هنا تعلمنا التوراة درسا" في الحياة
عن قوة ومفعول الكالم الذي يلفظه االنسان من فمه
يستطيع أن يعمل بوساطته المعجزات حيث هنا عدة
جمل قليلة يلفظها الكوهين الكادول وبوساطتها
يمسح هشيم ماليين العافونوت التي ارتكبها شعب
بأكمله طوال عام كامل من هنا نتعلم إن مصير
االنسان كله معلقا" بفمه جسديا" وروحانيا" ،بفمه
إذا ينتبه على كل مايأكله من أكل كوشير ومحدد
وبانتظام يحافظ على صحته من األمراض ،وعن
طريق كالمه الذي يخرجه من فمه يبني مستقبله
الديني والروحاني ،إذا كان كالمه جيد واليضر
اآلخرين بل يساعدهم ويقرأ التوراة ويصلي

صالوته إلى هشيم كل هذه األمور تتم عن طريق الفم
وإذا استعمل فمه عكس ذلك ،تناول األطعمة المحرمة
أو الفاسدة أو بكميات كبيرة وأخرج من فمه كالم محرم
والشون هاراع وأذى لآلخرين حينئذ هذا الكالم وبهذا
الشكل يدمر صحته ومستقبله الديني والروحاني وقالوا
الحاخاميم :يوم واحد كامل يمتنع االنسان عن الكالم
الفاضي والباطل أهم من عشرات الصيامات التي يعذب
بها االنسان نفس ويحرمه من الطعام وعن طريق
دراسة التوراة والصالوات أيضا" يستطيع أن يلغي
قرارات سماوية صادرة لعقاب االنسان لذلك بقراءة
التهليم والصالوات يتغير كل شيء لألفضل ولصحة
جيدة وقالوا الحاخاميم أيضا" من يغلق فمه في وقت
االحراج مثل أتته إهانة من آخرين ويستطيع أن يجيب
وينتقم لكن يضبط فمه ويتحمل ويبلعها ،في زخوته هذا
تنهال البركات والخيرات على العالم أجمع من السماء
في زخوت هذا االنسان الذي ضبط أعصابه وتحمل
وسامح ولم ينطق بأي كلمة وهذه النظرية تنطبق أيضا"
على أي عامل أو خادمة أو طالب في المدرسة أو أي
فقير إذا وجهوا لهم إهانة أو احتقار أو أي بهدلة وخجل
من ذلك ومع ذلك تح ّمل ولم يجيب ولم يتقاتل ولم ينتقم
من الطرف الثاني ،نقول له  :هنيئا" له وزخوته كبير
و(ه) يمسح له ذنوبه ويعطيه الصحة والبركة والخيرات
أمين
تعليقات على ماسيخيت أبوت
تقول المشناه  :إذا اليوجد ديريخ إيريص وأخالق حميدة
وجيدة ولو هذا االنسان يقرأ توراة كثيرا" مع ذلك

اليكون انسانا" كامال" ويعمل رضاء هشيم حسب
المطلوب منه وتعتبر قراءته للتوراة ناقصة لذلك
على االنسان أن يدرس ويطلع على التوجيهات
الدينية ليهذب نفسه ويحسن أخالقه ،ألن األخالق
الحسنة هي تاج من الذهب يتزين بها االنسان الذي
يقرأ التوراة لكن إذا لم يتحلى بمكارم األخالق
والتواضع واحترام الناس ومقابلتهم باحترام وبمودة
يعتبر انسان فاشل عاما" بعد خراب المقداش
ميالدي
معلومات تاريخية ومختصرة  80:عاما" بعد
خراب المقداش ميالدي 150
في تلك الزمان ظهر اسم حاخام يدعى إيليشاع بن
أبوياه ودرس وتعلم التوراة لدرجة عالية ،لكن
باألخير ترك التوراة والدّين وتحول إلى كافر
ومحارب للدين وللحاخاميم ،حينئذ طلع صوت من
السماء يقول  :طالما إيليشاع هذا عرف هشيم
وعرف الحق والصدق ،ومع ذلك خان األمانة ونكر
بالخالق لذلك اليوجد له حصة ونصيب في عوالم
هبّا .وفي أحد األيام كان ماشي في الشارع صادف
امرأة زانية فطلب منها أن يعمل الحرام ،فقالت له
 :أنت الحاخام ايليشاع فكيف تقدم على هذا العمل ؟
وكان يوم الشبات أنذاك فقطع لها وردة يوم الشبات
الذي اليجوز قطع شيء من الشجر يوم الشبات
،وقال لها :أنا لست ايليشاع الذي تسمعي عنه أنا
إيليشاع أحير .ومن هنا درج اسمه الجديد ايليشاع
أحير .وبدأ يتفاسد على الحاخاميم ويسلمهم إلى
الرومان ليقتلوهم .ثم دخل إلى المدراش وقال
للتلميديم لماذا تلكعون وقتكنم في دراسة التوراة وبدأ
يحدد لكل واحد كيف سيكون عمله في المستقبل فقال
لهم  :أنت ستصبح ن ّجار ،وأنت حداد زوأنت
معمرجي ،وأنت صياد وأنت خياط ،فورا" تركوا
المدراش وذهبوا للعمل كما قال لهم .
هاريشون لصيون ربي رفائيل مئير -1801
1893
عندما صدر كتاب في مصر يتحدث عن اليهود
بأنهم يضعون الدم في المصاه تبع العيد ،أرسل

حاخام رفائيل وفدا" من طرفه إلى الوالي وطلب منه أن
يتصرف في محاربة هذه الدعاية الكراهية الكاذبة
،فورا" وافق على ذلك ومنع دخول هذا الكتاب إلى
إسرائيل وأصدر حكما" بالسجن على كل من يحوي هذا
الكتاب في بيته .لكن بعد أيام معدودة قام بعض
األشخاص المعادين لليهود ،ليثبتون إن ماجاء في
الكتاب هو صحيح ،واختفى ولد مسيحي من يافا
،وانتشر الخبر إن اليهود قاموا بهذا العمل ،لكن
بأعجوبة إلهية ،ظهر الولد يسير بالشارع ذاهبا" إلى
بيته وعاد من نزهة خارج المدينة مع أحد أقربائه
.وهكذا فرح القاهال وخلصوا من هذه التهمة الباطلة
.وفي عام  1890يوم عيد روش هاشانا كان ولد غير
يهودي يشتغل عند محل تجاري يملكه تاجران شريكان
يهوديان وأغلقوا المحل بسبب العيد ،والعامل أخذ عطلة
وذهب ليتنزه مع أصحابه وحدثت أعجوبة أيضا"
سنحكي عليها بالنشرة القادمة بمساعدة هشيم .
الطريق للصحة والشفاء
إن الخبز الطازج وخاصة السميك ولو كان مصنوعا" من
الحنطة الكاملة هول ويت -ال يمكن مضغها بصورة جيدة
في الفم ،ويبتلعها االنسان بسرعة وبذلك تصبح صعبة
الهضم في المعدة ،لذلك ينصح بأن ننشف هذا الرغيف
الطازج بالفرن حتى ينشف ثم نأكله فيكون سهال" على
المعدة وال يسبب الحموضة .لذلك يوم الشبات بعد أن يأكل
قطعة خبز براخات هموصي فقط عليه أن يضع بقية
الحاالّه في الفرن حتى تتيبس وتنشف ثم يأكلها .وال يجوز
تناولها وهي ليّنة وعجينة ألنها تربك وتزعج المعدة وإذا
غير ممكن وضعها يوم الشبات في الفرن يضعها في
الهواء قبل الشبات حتى تنشف وتتيبس .والخبز المجمد
في كيس نايلون عندما تزول منه البرودة يصبح رغيفا"
طريا" وطازجا" وال يجوز تناوله إال بعد تنشيفه بالهواء
أو بالحرارة .ويقول هاراب بن إيش حاي  :ال يجوز أكل
الخبز الساخن إال يتركه حتى يبرد وينشف .وهناك عدة
عوامل تساعد على ابتالع اللقمة قبل مضغها جيدا" يجب
االمتناع واالبتعاد عنها .وهي  :الكالم أثناء مضغ الطعام
،ماعدا المخاطر التي تنتج عن ذلك على عملية البلع ،وهو
بحد ذاته يسبب الكالم لإلنسان اثناء المضغ ،اسراع عملية
االبتالع قبل مضغ اللقمة جيدا" -2.العين  :عندما يكون

الصحن مملوءا" بالطعام أثناء المضغ إن العين تنظر
الدخال طعام بسرعة مما يسبب عدم مضغ اللقمة
بصورة جيدة حتى تتناول اللقمة التالية بعدها -3.
السمع  :عندما يسمع أثناء الطعام صوت راديو أو
تلفزيون أو رنين تلفون أو صوت جرس الباب ،كل
هذه األمور وهذه األصوات تسبب البتالع اللقمة
بسرعة قبل مضغها جيدا" -4.التفكير  :عندما يكون
رأسه مشغول بأي شيء أثناء تناول الطعام ،حينئذ يتم
ابتالع اللقمة قبل مضغها جيدا" .لذلك االبتعاد عن كل
هذه األمور أثناء مضغ الطعام حتى نحافظ على
صحة جهاز الهضم بصورة صحية جيدة .
توجيهات دينية ":نصائح دينية"
-1من يرفض المراجعة والنصيحة الدينية من رفيقه
أو من حاخام يسبب اآلالم واألمراض لنفسه ال سمح
(ه)-2.من يستعد استعدادا" جيدا" للصالة ومن بدايتها
ويحاول فهم كل كلمة يقولها ،وعدم الحكي أثناء
الصالة ويرد األمين،ولو في اثناء الصالة لم يقدر أن
يضبط نفسه في فهم معانيها ،وشردت أفكاره عن
موضوع الصالة ،في هذه الحالة ان صالته تقبل في
السماء طالما كانت البداية حسنة واستعداد تام لفهم
كل شيء من البداية -3.من يتكبر ويشوف في حاله
على اآلخرين يخسر الخير والبركة من السماء-4.من
يقرأ "تقون حاصوت" قبل الفجر يبعد عن نفسه
األمراض واألوجاع -5.من يطير النوم من عيونه
ليال" عليه أن يغسل يديه حسب األصول ويبارك
برخوت هاتوراة ويفتح مصحف ويقرأ به حتى ينام
ثانية ،واليفتح التلفزيون أو المجالت،وبذلك (ه)
يحفظه من أوجاع وهموم الدنيا-6.من يذهب لمقابلة
حاخام أو صديق مضبوط مجرد تتم المقابلة يخف
عنه الدين والعذاب وإذا تبرع لهذا الصديق بعض
المال يكون النجاح مؤكد -7.من يحمل نفسه الهموم
والتعصب يجلب على نفسه األمراض من السماء -8.
من يقرأ في التوراة والتهليم ينهزم منه المؤذيون-9.
من يقع على األرض يخلص من مصائب كبيرة
عوضا" عن السقوط -9.أحيانا" يمنع حدوث مصيبة
في البلد يكون في زخوت الحاخام الصديق أو زخوت
القاهال-10.عندما يحكي لك رفيقك مشكلته وعذابه

،انتبه أثناء سماعك له حديثه أن تحسب في قلبك بأن (ه)
يبعد عنك مثل هذه المصائب فتبتعد أكيد  -11.من يقرأ
التوراة ليال" (ه) يساعده في عمله في النهار -12.من
عنده مريض في بيته يذهب إلى الحاخام ويطلب منه أن
يعمل له "رفوئا شيليما" ويباركه (ه) ويستفيد من هذه
الصالة أمين
قصة
شمعون كان مستأجر مطحنة من عمدة القرية ،وفي أحد
األيام بلغه العمدة بأن عليه ترك المطحنة ليؤجرها
لشخص آخر دفع له اجرة مضاعفة عن األجرة التي
يدفعها شمعون ،وكل محاوالت شمعون باقناعه عدم
طرده من المطحنة باءت بالفشل ،خرج شمعون من
المقابلة حزينا" وحكى قصته لجيرانه وأصحابه ربما أحد
يساعده بنصيحة أو بأي فكرة ربما تساعده في هذه
المشكلة ،والجميع نصحوه وقالوا له  :يجب عليك الذهاب
إلى ربي ياعاقوب أريه الذي يسكن في مدينة بادارمين
.حيث الكثير من الناس انفرجوا من مشاكلهم على يده
،حتى من غير اليهود كانوا يتوجهون إلى داره ليقدم
االستشارة والنصيحة .حتى مشكلة بين رجلين غير اليهود
يحل لهم مشاكلهم .وأحيانا" يتصرف بشدة تجاه شخص
رآه يتعدى على رفيقه االنسان ويهدده بأن سوف يلعنه
بلعنة دينية إذا لم يقبل بالحق .
دينيم
ولد بكر إذا ولد عن طريق عملية قيصرية ،النعمل له
بديون أبدا" .مثلما إذا ولد يوم الشبات بعملية قيصيرية ال
نعمل له الميال يوم الشبات ألن والدته غير طبيعية كذلك
النعمل له بديون أبدا" .وحتى الولد الثاني إذا أنجبته أمه
ولو بطريقة طبيعية النعمل له بديون ألنه الثاني وليس
الولد البكر -2.كذلك إذا األم عملوا لها أثناء الوالدة األولى
عملية قيصرية ،وأخرج الولد ميتا" السمح (ه) ثم حبلت
وأنجبت طفال" بوالدة طبيعية أيضا" النعمل له بديون ألنه
ليس هو البكر لذلك نالحظ الكوهين يسأل أم الولد أثناء
البديون هل طرحتي قبل هذا الولد ؟-3إذا كانت الوالدة
غير جراحية والطبيب أخرج الولد بطريق الملقط أي
أدخله إلى الداخل الرحم ومسكه بالملقط من رأسه
وأخرجه للحياة هذا الولد يعتبر بكرا" عاديا" ونعمل له
بديون كالعادة .لكن ال يجوز أن نبارك البراخا تبع

البديون.أي نعمل البديون بدون بيراخا ألنه سافيق هل
هذه والدة طبيعية أم ال .وإذا غلطوا وباركوا معلش
-5.في حالة أخرجوا الولد أثناء الوالدة عن طريق
توسيع مكان خروج الولد ألنه ضيق ،وبعد الوالدة
يخيطوا هذا المكان ألإعادته إلى طبيعته .هذا الولد
يعتبر بيخور بصورة رسمية ونعمل له بديون مع
بيراخا كالعادة -6.إذا أخرجوا الطفل بواسطة شراقة
هواء ،هذه الوالدة تعتبر طبيعية ونعمل بديون مع
براخا كالمعتاد  -7.إذا تم الحمل عن طريق زراعة
صناعية حديثة من زوجها ،هذا الولد يعتبر بكرا"
ونعمل له بديون كالعادة مع بيراخا .لكن إذا كان والده
غير معروف ،في هذه الحالة النعمل له بديون وعندما
يكبر هذا الولد يعمل بديون لنفسه عند الكوهين .
ساهم في هذه النشرة
السيدة روزيت كوهين وأوالدها للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وتهنئهم بالعيد البيساح المبارك وتبارك
للسيد شلومو وزوجته السيدة روزي بمناسبة ولدهم
حاتان بار مصفا هاأبريخ البير بمزال طوب وألف
مبروك أمين ***.السيد مراد ليفي وزوجته السيدة
كيتي وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم
السيد شلومو وزوجته السيدة روزي بمناسبة ولدهم
حاتان بار مصفا هاأبريخ البير وبمزال طوب وألف
مبروك أمين***.السيد مراد كندي أبو هانري
وزوجته السيدة ليندا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون السيد سليم
خفيف وعائلته بالعيد وبالعودة بالسالمة من إسرائيل
أمين ***.السيدة استر ساسون -ناحوم وزوجها السيد
دافيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
همانواح موشي بن استر ووالدتها أيالة غزالة بنت
ريما وأختها الشابة المرحومة حبيبة بنت أياله عليهم
السالم أمين ***.السيد الياس ليفي وزوجته السيدة
بيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويشكر الحاخام
أهارون فارحي بجهوده في نشر التوراة بثالث لغات
وهشيم يساعده لالستمرار في تزكيه هارابيم أمين
***.السيد سولي عرمان وزوجته السيدة فيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته راحيل
بنت زهية عليها السالم أمين ***.السيدة ايفا دهب -

بورومان وولديها هاباحور نحماد فناعيم جوناتان والشابة
كميليا للنجاح والتوفيق ويباركون لولدها الحاخام الياهو
وزوجته السيدة ديبورا بالمولود الجديد حاييم -نيسان
بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد البير أهارون
فارحي وزوجته السيدة رانيا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون للحاخام الياهو وزوجته ديبورا بالمولود الجديد
حاييم نيسان بمزال طوب وألف مبروك 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$لكل ستة شهور ثمن البريد .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 88000شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1600$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

