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ورد في هذه البراشا األولى "أحاريه موت" مصفاة
تغطية دم الدجاج بعد ذبحه وطالما هذه المصفا متعلقة
فقط مع الشوحاطيم وغير باالمكان بأن كل شخص أن
ينفذها لذلك نوضح اآلن هذه المصفا بكل تفاصيلها
ويعتبر لنا كأننا نفذناها بأنفسنا .ولكن لو إن هذه
المصفا ليس لها أي سبب منطقي،وإنما قانون سماوي
ليس له أي سبب نعرفه .لكن الحاخاميم ذكروا بعض
األسباب لتهدئة عقل االنسان المحب لالطالع
والمعرفة -1 :ان دم الدجاج هو رفيع وربما االنسان
يقدم لتناوله لذلك قالت التوراة ّ
غطه بالتراب حتى ال
أحد يأكله،أما دم البقر والغنم لم تقل التوراة أن نغطيه
بالتراب ألنه سميك وال تقبله النفس لتأكله -2 .عندما
قتل قايين الى أخيه هيبيل،لم يعرف ماذا يعمل في
الجثة،لكن رأى على مقربة منه بعض الدجاج
والطيور يتقاتلون مع بعضهم فمات أحدهم،فقاموا
رفاقه وحفروا التراب بأرجلهم ودفنوا الطير الميت ثم
ّ
غطوه بالتراب،وهكذا تعلم منهم قايين وحفر تراب
األرض ودفن أخيه في التراب .لذلك هشيم كافأهم
للدجاج والطيور وأمرنا بتغطية دمهم بعد ذبحهم ألن
علّموا االنسان طريقة الدفن .وطريقة التغطية هي
كالتالي :أوال" :يجب وضع تراب على األرض مكان
الدبح أو داخل البرميل الذي سنرمي الدجاج
داخله،وبعد الذبح نأخذ ترابا" ثانيا" جديدا" ونغطي
مكان الدم ونبارك هذه البراخا :باروخ أتا (ه) … في
صفّانو عال كسّوي دام بيعافار .ثانيا" :عملية التغطية
يجب أن تتم عن طريق اليد أو بواسطة ملعقة أو سكين
لكن ممنوع عن طريق الرجل احتراما" للمصفاه
المقدسة .ثالثا" :اذا لم يذبح على التراب أوال" عليه أن
يجمع الدم الذي خرج من الدجاج ويضعه على مكان
فيه تراب ثم يأتي بتراب جديد ويبارك ويغطيه.

رابعا" :الشوحيط هو له البراخا لكن اذا أراد أن يعطيها
لآلخرين ال مانع .خامسا" :اذا دبح عدة دجاجات عليه أن
يغطيها باألخير بعد دبح آخر دجاجة .سادسا" :اذا أتت
رياح وغطت الدم بالتراب حينئذ غير ملزم بالتغطية.
سابعا" :اذا ذبح الدجاجة وطلعت طاريف وغير كوشير ال
يجوز تغطية الدم .ثامنا" :يجوز استعمال تراب ناشف
وليس ندي ورطب -رمل -صفوة -صفية .واآلن بعد
قراءتنا لتفاصيل هذه المصفا يعتبرنا هشيم بأن نفذناها
بصورة فعلية كما نقول" :ونشاليما باريم سفاتينو" أي
بكالمنا نعتبر عمال ننفذ المصفاة ذاتها .و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
تقول التوراة  :في سيريط النيفيش لوتتينو ببسارخيم " أي
ممنوع تشريط وجرح الجلد للبكاء والزعل على الميت
.لماذا قالت التوراة كلمة النيفيش -أي للروح ،هذه كلمة
زيادة غير ضرورية ؟ يقول حاخام أوراح حاييم  :إن
االنسان عندما يرتكب ذنب أو خطأ ،إنه يعمل عالمة
وخدش وجرح في الروح تبعه ،لذلك تحذرنا التوراة من
ارتكاب األخطاء حتى النجرح الروح تبعنا من أثر الخطأ
تعليقات على ماسيخيت أبوت
يقول الحاخام  :كل انسان روح الناس مرتاحة منه معنى
ذلك إن رضاء هشيم يأتي عليه أيضا" .هنا نسأل  :لماذا
يقول روح الناس مرتاحة منه ؟ ماعالقة الروح في هذا
الموضوع ؟ إن كلمة الروح هنا تعني داخلية االنسان من
روحه وأعماق قلبه ،أي رضاء الناس يجب أن يكون من
أعماق قلبهم مبسوطين منه ،وليس عن طريق النفاق
والمداهنة .ألن كثير من الناس يمدحون شخصا" إما
خوفا" منه حتى اليؤذيهم أولهم مصلحة معه لالستفادة من
ماله وغيره ،لكن داخل قلبهم اليحبونه ويكرهونه .

الطريق إلى الصحة والشفاء
يقول هارامبام :وجبة الطعام الزائدة والكبيرة ماعدا
اليستفيد منها الجسم تماما" بل تعتبر سما" لعينا"
للجسم ولجهاز الهضم كله .وهذه الوجبات هي
المسبب األساسي لكل األمراض التي تحدث مع
االنسان في جميع مراحل حياته .ولو كانت هذه
األطعمة مفيدة ومغذية مع ذلك ال يجوز االكثار منها
لذلك قال شيلوموهاميليخ  :شومير بيف ولشونو
شومير مصاروت نفشو ،أي من يحفظ فمه ولسانه
يخلص من كثير من المشاكل والمصائب .مامعنى هنا
فمه ولسانه ،أال يكفي أن يقول لسانه حتى ال يحكي
الشون هاراع فقط ،إذن مامعنى فمه ؟ إالّ يمنع فمه
من الطعام الزائد واآلن سنوضح لماذا ينتج الضرر
من الطعام الزائد ؟ معروف عندما يدخل الطعام إلى
المعدة تقوم المعدة بعجنه بالسوائل واألنزيمات
والعصارات الالزمة لتفتيته وهضمه ولكي تعجنه
وتخلطه جيدا" يجب عليها أن تنفتح وتتقلص مثل
ما ّكيته العجن الكهربائية وكلما كانت ممتلئة بالطعام
الزائد يصعب عليها التحرك والعجن والخلط فتتعب
المعدة فترسل الطعام إلى األمعاء بدون عجنها جيدا"
وبدون دخول المواد الهاضمة كليا" إلى داخل هذا
الطعام .لكن إذا كانت كمية الطعام صغيرة فتأخذ
المعدة حريتها وتصول وتجول بهذا الطعام الصغير
حتى تسيطر عليه تماما" ويختلط جيدا" بالعصارات
فيصبح جاهزا" لألمعاء المتصاص المواد المغذية
منه ،أما إذا كانت الكمية كبيرة فيصعب على األمعاء
امتصاصها ألن يوجد كثير من أجزائها لم ينهضم ولم
ينعجن جيدا" فيذهب قسم منه إلى الدم ليتحول إلى
دهون وشحوم تتراكم في البطن واألرداف وعلى
جدران األوردة والشرايين الدموية مما يسبب ارتفاع
الكوليسترول وازدياد الوزن وانسداد الشرايين وعدم
تنقل الدم بحرية وبارتياح فتحدث الجلطات القلبية
والدماغية ،وكثير من هذه الوجبة الغير مهضومة
تذهب إلى األمعاء الغليظة لتسبب اإلمساك والتعفن
والتهابات في الكولون .

معلومات تاريخية مختصرة  80 :عاما" بعد خراب
المقداش  150ميالدي
إيليشاع أحير الذي تعلم التوراة جيدا" ثم ترك الدين
وااليمان وكان أحد تالميذ ربي عاقيبا .وتعلم أيضا" عنده
التوراة قبل أن يكفر ربي مئير باعال هانّيس .في احدى
المرات سأل إيليشاع إلى ربي مئير تلميذه  :إن هشيم خلق
شيء كبير وبالمقابل له شيء أصغر ،مثال" خلق الجبال
العالية وبالمقابل خلق الوديان العميقة ،خلق البحار الكبيرة
وبالمقابل خلق األنهار .وماذا خلق أيضا" مثل ذلك ؟
أجابه ربي مئير  :أيضا" خلق صديقيم وبالمقابل رشاعيم
.وخلق الجنة وبالمقابل جهنم .وكل انسان له حصة في
الجنة وحصة في جهنم .إذا كان في هذه الدنيا صالحا"
يأخذ حصته في الجنة وحصة رفيقه المخطىء تبع الجنة
.وإذا كان راشاع أي شرير يأخذ حصته في جهنم وحصة
رفيقه الصديق تبع الجهنم .ثم سأله  :لماذا شبه شيلومو
الملك دراسة التوراة مثل معدن الذهب ومثل الزجاج ؟
أجابه  :إن دراسة التوراة وتعليمها هي صعبة مثل معدن
الذهب القاسي ،وكذلك من يهمل ذلك وال يواصل تعليم
التوراة حينئذ يخسرها وتروح منه بسرعة مثل الزجاج
الذي ينكسر بسرعة .فقال له إيليشاع  :لكن حاخامي ربي
عاقيبا قال غير ذلك ،أي مثل الذهب إذا انكسر يتصلح
،وكذلك إذا الزجاج ينكسر يتصلح عن طريق إدخاله لفرن
عالي الحرارة ويعيدون صنعه من جديد .فورا" قال له
ربي مئير  :إذن أنت أيضا" ولو غلطت وتركت التوراه
،بامكانه ترجع بالتوبة وتصلح كل شيء أفسدته .فأجابه :
ال!..أنا ال أستطيع أن أصلح خطئي ألن طلع صوت من
السماء يقول  :كل انسان يتوب ويصلح خطئه ماعدا
إيليشاع اليستطيع عمل ذلك
هاريشون لصيون ربي رفائيل مئير 1893-1801
في يوم عيد روش هاشانا ،كان تاجران شريكان في محل
واحد وعندهم صانع غير يهودي يشتغل عندهم ،ويوم
روش هاشانا كانا الشريكان يصلون في الكنيس والمحل
مغلق حسب العادة ،والعامل كان عنده عطلة في ذلك اليوم
،ونزل إلى الحارة يلعب مع أصحابه وفي يده بندقية
وبدون قصد أو انتباه ،انطلقت رصاصة من البندقية
ودخلت في رأس أحد رفاقه ومات فورا" .وعندما رأى
هذا العامل ماحدث فورا" خاف وهرب وألقي ببندقيته
على األرض في مكان الحادث .أقرباء الشاب المقتول

ركضوا وراءه وانتقموا لموت ابنهم وذبحوه على
األرض كالخروف .وتركوا الجثة مرمية على
رصيف الشارع واختفوا .مر رجالن من المكان
ورؤوا المقتول على األرض .وعرفوا إنه يشتغل
خادما" عند الشريكان اليهوديان وادعوا إن معلموه
هما الذين قتلوه .وذهبوا إلى الحاكم وقدموا شكواهم
،وبدون أن ينتظروا التحقيق لمعرفة من هو القاتل
،ذهبوا إلى الكنيس ليقتلوا الشريكين اليهودين انتقاما"
لدمه المهدور .وبدأ الصراخ والعويل في الكنيس
وأتى البوليس وهدؤوا الموقف ووضعوا الكالبشا في
يد اليهوديان وأخذوهم إلى المخفر للتحقيق .والقاضي
بدأ بالتحقيق ،واستمرت القضية عدة شهور حتى ثبتت
براءتهم وأطلقوا سراحهم بعد شهور في العذاب في
السجن .
توجيهات دينية :هاسنئا الكراهية
إن الكراهية هي مرض خطير ومرض أعمى حيث
تسأل انسان ،ماهي الكراهية ؟ال يعرف أن يجيب
شيئا" ،إال عبارة عن تصرف أو اتخاذ موقف
اعتباطي ليس له معنى وال هدف.وهذه الكراهية التي
تسبب لنا الكالوت والعذاب.لماذا أكره رفيقي ألنه ال
يوافقني برأي .هو له التفكير آخر ،هو اليحسب كما
أنت تحسب ،وانطالقا" من هذه السخافات تظهر السنئا
بين صديقين وبين امرأة وجارتها أو رفيقتها.وقد تؤدي
هذه التصرفات واالنتقادات إلى القطيعة وعدم تكلم
األول مع الثاني .لذلك سميت الكراهية بالمرض
الخطير والساري ،الذي يجر وراءه كثير من
العافونوت كالبهدالت واالهانات واالنتقامات
والتحديات وكأن جبهة حرب بين الطرفين .من
سيحقق النصر على اآلخر.يجب أن نعرف نقطة هامة
وأساسية وهي إن كل منا هو عبارة عن امتداد من
السماء ،وجودنا هو معنى وجود (ه) هنا في الدنيا ،كل
واحد منا يحمل منا يحمل نشاما من أعالي السماء وهي
هدية من الخالق تعالى ،إذن من يكره الثاني اليكره به
جسمه فقط وإنما يكره النشاما أيضا" وبالتالي يكره
الجزء المقدس الذي وضعه به (ه) في أجسادنا
واليوجد أي مبرر أو أي مصداقية للكراهية ،مثلما
أجسامنا ووجوهنا مختلفة أيضا" أفكارنا وآراؤنا
وحسابتنا مختلفة إن رفيقي غير ملزم بأن يفكر
مثلي.وغير مجبور أن يتصرف مثلي ،وأن يكون
طبعه ومزاجه مثلي هذا مرفوض نهائيا" إذن لماذا

الكراهية،علينا أن نؤمن ان (ه) يعطينا كلنا الحياة والصحة
والرزق ،هو يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ،واليستطيع
أي انسان أن يأخذ منك وال ليرة واحدة مما كتبها (ه) لك
وإذا آمنا" بذلك بكل قلوبنا وكل تفكيرنا ،إذن كل واحد منا
في نصيبه وال نطلع على اآلخرين وال نحكي عليهم
بالعاطل،ننظر إلى انفسنا فقط حينئذ تزول الكراهية
وتذوب و(ه) يحفظنا آمين.
قصة
شمعون صاحب المطحنة ،طلب منه العمدة بإعادة له
المطحنة ألن عرضوا عليه اجرة شهرية مضاعفة
.واستشار أصحابه وجيرانه ونصحوه بالذهاب إلى
الحاخام ربي أريه ياعاقوب ،الذي يلجأ إليه الكثيرين من
الناس لحل مشاكلهم يهودا" وغير يهود .وفعال" ذهب
شمعون إلى مدينة الحاخام وحكى له قصته والدموع تنزل
من عيونه ،وقال للحاخام أنا وزوجتي وثمانية أوالدي
نعيش من هذه المطحنة ماعدا عشرة عمال من اليهود
يشتغلون عندي في المطحنة ويصرفون على أعيالهم
.وسأله الحاخام  :هل تعرف من هو المستأجر الجديد ؟
قال نعم ،إنه غير يهودي أتى من القرية المجاورة وهو
غني وعنده مصاري يريد استثمارها ومنذ شهر زار
المطحنة واندهش من كثرة العمال والعمل وقرر أن
يسأجرها وذهب إلى صاحب المطحنة وعرض عليها
أجرا" مغريا" حتى يطردني من هذه المطحنة .فورا"
الحاخام كتب على ورقة من الجلد بعض الكلمات
الغامضة ،وأعطاها إلى شمعون .
دينيم
من يأكل أيس كريم أي كورنيه التي تحوي البوظة داخلها
،يبارك شيهاكول فقط على البوظة أما الكورنيه ذاتها
المصنوعة من الطحين أو غيرها اليبارك عليها أبدا"
،ولو باألخير بقيت قطعة من الكورنيه بدون بوظة مع
ذلك يأكلها بدون بيراخا -2.من يأكل بوظة داخلها قطع
من الزبيب أو من الجوز ،يبارك شيهاكول فقط على
البوظة واليبارك شيء على بقية المواد الموجودة داخلها
-3.إذا طعام مؤلف من نوعين مختلفين بالبراخا يبارك
على األساسي والثاني اليبارك عليه .وإذا النوعين لهم
قيمة في هذا الطعام ،يبارك على النوع الذي هو األكثرية
-4.من يأكل بوظة باردة بواسطة ملعقة أو عن طريق
يذوقها ببطء بلسانه الكورنيه اليبارك وراءها نفاشوت

ألنه يستغرق في أكل  30غرام مدة طويلة وليس
فورا" لذلك اليبارك وراءها نفاشوت -5.من يأكل
بوظة أثناء وجبة الطعام أو في آخر السيعودا ال يبارك
عليها ألنها تعتبر مثل شرب الماء في السيعودا
،واألفضل أن يتركها بعد براخات همازون حينئذ
يبارك عليها شيهاكول
ساهم في هذه النشرة
السيد دافيد أهارون فارحي وزوجته السيدة سوزي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنون والدة سهلة
البنتهم ليندي وولد صبي أمين ***.السيد موسى سويد
ي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وزوجته السيدة مير ّ
وعلى روح والدها همانواح ايزاك سالمة بن مارسيل
عليه السالم أمين***.هامشكياح السيد يرمياهو -
طوبيا هالبرتون وزوجته السيدة ملكا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة وشالوم بايت أمين***.السيد توفيق
شقالو-أبو عبدو -وزوجته السيدة ليزيت وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح عوبديا
بن نزهة ووالدته سارا بنت سمحا وتونة مزال بنت
راحيل عليهم السالم أمين ***.السيد تيد ليفي وزوجته
السيدة سيليا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والده همانواح الياهو بن سمحة وأخيه همانواح طوبي
بن الطون ووالدته الطون بنت صلحة وأخته ايملي
بنت الطون عليهم السالم وشكرا" على رسالتكم
اللطيفة وهشيم يبارككم أمين ***.السيد حنين كوهين
وزوجته السيدة مركليت وابنتهم ووالديهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح جده الحاخام هاشوحيط الياهو
دهب عبادي بن استر وجدته جميلة بنت استر وعلى
روح جده اسحق كوهين وجدته حانا يلقيس عليهم
السالم أمين ***.السيد يهوشواع خضرية هكوهين
وزوجته السيدة سوزان وأوالدهم واخواته للنجاح
والتوفيق وعلى روح أخيه هاحايال الجندي هقادوش
ابراهام بن فريدة مع جميع رفاقه الجنود عليهم السالم
أمين***.السيد ايزاك شقالو واخواته كراسيا -شيال-
فيوليت-استيال-كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدتهم بيال شقالو -موضب بنت كحيلة
عليها السالم أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة
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 .

*********

إلى القراء القراء األكارم تنبيه
سنحاول بمساعدة هشيم اصدار النشرة قبل العادة
بيوم واحد حتى تصل مبكرا" إلى البيوت بسبب
تأخير البريد .لذلك من يرغب أن يكتب اسم في
النشرة عليه أن يسجله آخر يوم قبل الطباعة وهو
يوم األحد من كل أسبوع .وإال سيتأجل كتابة االسم
للنشرة لألسبوع القادم
*******
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 88700شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1400$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

