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في هذه البراشا إن هشيم بالذات يشهد على موشي
ربينو إنه متواضع أكثر من أي انسان على وجه
األرض .أتعرف من كان موشي ؟ هو سيد األنبياء
،كان ذكيا" غنيا" وزعيما" روحانيا" ال شبيه
له.وكان قوي البنية وشجاعا" .حيث حارب لوحده
ملك العمالقة واسمه عوك ملك الباشان .وأيضا"
جابه برعو ملك أكبر امبراطورية في العالم في
ذلك الزمان ،وتحداه وهدده قائال" له :سيموت
ابنك البكر واألول في عائلتك أي ولي العهد .من
كل هذه الصفات يظهر لنا إنه كان جبارا" في كل
شيء فمن أين أتى له التواضع التي تتحدث عنه
التوراة ؟ مع العلم إن المتواضع اليجابه واليتحدى
أحد ،وال يعرف أن يحارب ،إذن كيف كان
متواضعا" ؟ اإلجابة هي  :من يحاول أن يظهر
نفسه إنه متواضعا" أمام الناس ،لكن في داخله
الكبرياء واألبهة ورفع أنفه على الجميع ،هذا
الشخص يسمى متواضع مزور .وفي أي احراج
في أي موقف تراه يكشف حقيقته ،والتواضع الذي
ومزور وكاذب كبير .لكن
يدعى به كله زاثف
ّ
الشخص الذي يعلم نفسه ويحسن أخالقه ويخدم
الناس ويساعدهم حينئذ هشيم يرفعه ويعلّيه على
الجميع ألنه متواضعا" حقا" قلبا" وقالبا" .وبالتالي
هذا الشخص دائما" يقوم بأعمال ترضي هشيم
وينال محبته ورعايته وبركاته .لذلك عندما يكلفه
هشيم في مهمة صعبة مثل موشي ربينو ،تراه
بقوة هشيم ومساعدته له يقوى جسمه ويحارب

أكبر عدو ويتحدى أكبر الملوك واليخاف من أحد
،ألنه يعرف ويؤمن بأن هذه القوة التي يتحلى بها هي
أتت له من السماء ،وليس من تلقاء نفسه وكثرة جهوده
،لذلك في هذه الحالة عندما يكلفه هشيم في أي مهمة
صعبة ،يشعر بالقوة والتحدي والمجابهة تأتيه من
السماء ليقابل الملوك ويحاربها .لكن بالنسبة لبقية
الناس تراه متواضعا" ،لينا" ومسايرا" ،ويرحب
بالكبير والصغير على السواء .لذلك ورد في مسيخيت
آبوت هذا الكالم  :كن قويا" مثل النمر واألسد  ،الخ
،من أين تأتيك هذه القوة ألنك عمال تعمل رضاء
وهشيم لتنفيذ وصاياه وتقرأ في توراته .وهشيم يحفظنا
أمين .
تعليقات على البراشا
عندما مرضت مريام أخت موشي ألن حكت الشون
هاراع على موشي ،وقف موشي أمام هشيم يصلي
من أجلها وقال الباسوق  :وصرخ موشي بصوت عال
وقال  :ياالهي شافيها إلى مريام من مرضها .هنا نسأل
 :لماذا الصراخ ؟ إن هشيم يسمع صوته من أعماق
البحار ؟ كذلك النغمة على كلمة إ-يل يوجد زاقيف
كادول .الذي يجب قراءتها بصوت عال أيضا"
ماالسبب لكل هذا ؟ ألن الصديق عندما يصلي من
أجل المريض إذا لم يقنع داخل نفسه إن هشيم
سيستجيب لدعائه وصالته ،حينئذ صالته ال تصل إلى
السماء والتفيد أبدا" .لكن إذا يؤمن بداخله إن صالته
ستنفع المريض حينئذ المريض يشفى من مرضه
.لذلك موشي رفع صوته عاليا" ومن كل قلبه ومن كل

قناعته لذلك استعمل نغمة زاقيف كادول العالية
في هذه الطريقة وفي هذا االيمان شفيت مريام من
مرضها .إمريه يهودا
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عاما" بعد
خراب المقداش  150ميالدي
بعد وفاة إليشاع أحير ،أتت ابنته لعند ربينو
هاقادوش وطلبت منه أن يساعدها .فقال لها  :من
أنت يابنت ومن هو والدك ؟ قالت له  :أنا ابنة
ايليشاع أحير .فقال هل الزال يوجد في الدنيا من
أوالد إيليشاع على قيد الحياة ؟ قالت له :
ياحاخامي ! ..اذكر لوالدي التوراة الذي تعلمها
وال تذكر له أخطائه ؟ فورا" نزل نار من السماء
وحرقت كرسي الحاخام تبع ربي وفورا" بكي
الحاخام ربي ،وقال  :من ال يحترم التوراة هيك
هشيم يعامله وخاصة من يحترم التوراة كم
سيكافئه هشيم على هذا ؟ ومن ذلك الحادثة بدأ
ربينو هاقادوش يسميه إلى والدها لهذه البنت :
ايليشاع بن أبويا ولم يذكر كلمة آحير .الذي كانوا
يسمونه الحاخاميم عندما كان كافرا" .أما ربي
مئير الذي تعلم التوراة عند إليشاع أحير ،لم
يذكروا اسمه في الكيماراه إال يسمونه  :أحيريم أو
مريم واليقولوا االسم الحقيقي وهو ربي مئير
.وفي أحد األيام التقى ربّاه بار شيالت مع الياهو
هنابي وسأله  :هل في السماء يذكرون اسم ربي
مئير أم ال ؟ أجابه  :إن هشيم يذكر الدينيم بأسماء
كل حاخام الذي قال ذلك الدين ،لكن اسم ربي مئير
اليذكره أبدا" .فقال له  :لماذا اليذكره ؟ أجاب :
ألن ربي مئير درس التوراة عند إيليشاع أحير
الكافر فقال له  :ماهو ذنب ربي مئير إذا تعلم
توراه عند إليشاع أحير ،هذا يشبه شخص وجد
ثمرة رمان ،أكل مافي داخلها ورمى قشرتها في
الزبالة .فورا" نزلت النبوءة على الياهو هنابي
وقال للحاخام رابّاه بار شيالت  :وردني هذا النبأ
اآلن من السماء وهو  :إن هشيم سمع كالمك
ورضي به ومن اآلن يذكر (ه) الدينيم تبع ربي

مئير ويقول هذه الجملة  :إن مئير ابني قال الدين
الفالني .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاؤل الياشار
1906-1817

كان ربي إيلعيزير أحد أبناء ربي ياعاقوب الياشار
الجد الختيار ،وفي أحد األيام عندما كان راجعا" إلى
بيته من المدراش ،أقبل رجال البوليس ووضعوا
الكالبشا في يده ليأخذوه إلى السجن ،وسألهم السبب
لكن لم يردوا عليه .فدفع لهم مافي جيبه من نقود وقال
لهم  :اسمحوا لي أن أودع زوجتي وولدي الصغير
ياعاقوب الذي عمره اآلن ستة سنوات ،فقالوا له :
سنمر أمام منزلك ومن بعيد تحرك يدك حركة الوداع
ثم نأخذك إلى السجن ،فقبل بذلك .وعندما وصلوا أمام
بيت ربي ايلعيزير ،وجد ابنه الصغير ياعاقوب يلعب
مع أوالد الحارة وعندما رأى والده مكبل بالكالبشا بدأ
يبكي من الخوف فورا" سمعت والدته صوت صراخ
ولدها فخرجت إلى الشارع ورأت زوجها مع البوليس
وحاولت أن تقترب من زوجها لكن البوليس منعوها
،واخذوا ربي ايلعيزير إلى عكا ،وهناك رموه في أحد
غرف السجن االنفرادي وأغلقوا عليه الباب بدون أن
يعرف سبب وجوده في السجن .
الطريق للصحة والشفاء
بعد االستحمام يجب غسل الجسم بماء بارد نوعا" ما
،ألن الماء البارد بعد الماء الساخن يقوي الجلد ويقوي
جهاز الهضم ،ويقلل العطش -2.األطعمة الفاسدة
والمشاريب الفاسدة يسببون ضررا" للجسم ويسببون
له التسمم  -3.ضعيف الجسم ال يستطيع هضم الطعام
ذات الكمية الكبيرة ،لذلك وجبة الطعام يجب أن تعادل
قوة الجسم  ،الضعيف يقلل والقوي يستطيع أن يأكل
كمية أكبر وال ضرر منها -4.األشخاص العاملون في
أجسامهم وشغلهم يتطلب الحركة والحمل والنقل
وزراعة األرض وماشبه ذلك ،الطعام الكثير ال
يضرهم ألن الجسم يحرق حريرات الطعام بينما
الموظفون ذات الحركة القليلة عليهم باالقالل من كمية
طعامهم ألنهم ال تنهضم وتتحول إلى مواد دهنية

تتراكم تحت الجلد  -5.في فصل الشتاء يحتاج
الجسم إلى طعام أكثر ومدة نوم أطول ،أما في
الصيف يجب االقالل من األطعمة الدسمة
واألكثار من الفواكه والخضراوات واالقالل من
اللحوم واألجبان  -6.قلة النوم واالكثار من النوم
كليهما عالمة ضعف في الصحة وعليه مراجعة
الطبيب  -7.عالمات التعب واالرهاق بدون القيام
بأعمال وحركات التي تسبب التعب واالرهاق هذه
عالمات مرضية وسوء في الصحة ويجب
معالجتها بمراجعة الطبيب -8.من يملك طعاما"
قليال" عليه باالمتناع بالقيام بأعمال يدوية قاسية
وحركات في جسمه زائدة .
توجيهات دينية "العيب والنقص في االنسان"
اليوجد انسان في العالم ماعنده عيب أو أي نقص إما في
األخالق إما في التصرفات .مثلما ال يوجد قمح الحنطة بال
"تبن".كما اليوجد انسان بدون عيب .وكل انسان يخطىء
مهما كانت درجته عالية.واليوجد انسانا" كامال" في العوالم
،الكمال فقط للمولى تعالى عز جالله ،لذلك اليجوز لنا ادانة
اآلخرين على أخطائهم وعيوبهم وتصرفاتهم.ومعروفا"
للجميع هذا المقال  :االنسان اليرى عيوبه وانما يرى عيوب
ونواقص رفيقه".وأحيانا" يكون هذا االنسان بالذات الذي
ينتقد غيره عنده عيوب وأخطاء أكثر من غيره .لذلك على
كل واحد منا أن يفتش عن عيوبه بالذات وليس عن عيوب
اآلخرين .وإذا لم يجد هذه العيوب ،يذهب ليسأل الحاخاميم
ويأخذ منهم المشورة وينصحوه بتصحيح وضعه.ويطلب
من اآلخرين قائال"  :من يعرف بي إنه عندي بعض
النواقص ليرشدني وينصحني حتى أصحح وضعي وخاصة
بأن ال يزعل إذا أحد نصحه بتصحيح أغالطه.وال يحاول
التمسك بعقله ويتصلب برأيه ،إال عليه أن يكون عنده مخافة
هشيم،وااعتراف بالصح واليحاول التالعب والتهرب من
الحقيقة ولو صعبة ومرة .ويأخذ التوجيه من األكبر منه سنا"
وعلما" وخبرة .ويلغي رأيه أمام الرأي الجماعي ،وال يركب
رأسه ،وبذلك ينال احترام ومحبة اآلخرين،ويصل إلى
درجة الكمال والصح واالحترام من قبل الغير وبذلك ينال
رضاء (ه) وبركاته أمين.وهذه القصة الصغيرة تعلمنا كيف
التصرف مع اآلخرين :دخل شخص من بغداد إلى الحاخام
العظيم "بين إيش حاي" وقال له :إن جاري غير متدين
ويستهتر بالمصفوت وقرأت في ماسيخيت آبوت" :ابتعد من
الجار العاطل" ماهو رأيكم يا سيادة الحاخام أن أبيع بيتي

وأذهب وأسكن في شارع آخر حتى أبتعد عنه؟ أجابه الحاخام :
أنت فهمت كالم الحاخاميم بالغلط وهيك تفسير المشنا :أبعد من
جارك العاطل" أي أنت ال تبتعد عنه وانما حاول ابعاد الشر عنه
وصلي إلى (ه) من أجله.وذهب هذا الشخص وصلى إلى (ه)
حتى يتحسن الوضع الديني تبع جاره و(ه) استجاب له وصار
جاره مليح .و(ه) يحفظنا أمين.

قصة
المستأجر الجديد للمطحنة أقام حفلة على مقربة من
المطحنة يوم االستالم ،مع عائلته وأصحابه ،وإذ فجأة أتى
شمعون وفي يده ورقة من الحاخام إلى المستأجر الجديد
،وبعد أن قرأها بدأ يضحك ويستهزىء من الحاخام وقرأ
محتواها .ثم قال  :الحاخام يحذرني من الغرق في النهر
إذا حاولت السباحة فيه .ثم رفع صوته قائال"  :الحاخام
يتحداني في السباحة ،وأنا معروف ومشهور من أشطر
السباحين في العالم ،والكثير من الناس يأتون لعندي
ليتدربوا على السباحة .شمعون عندما سمع الكالم عاد إلى
المطحنة وبقي ينتظر ساعة الفرج .
دينيم
عندما نبارك على الليبانا -القمر ،كل مرة نقول بسمان
طوب أو نقول كي شيم أناحنو ،يجب علينا رفع حالنا إلى
األعلى ثالث مرات متتالية ،ولو كان عمال يبارك لوحده
مثال" أمام بيته مع ذلك يستعمل لغة الجمع كي شيم أناحنو
واليقول صيغة المفرد كي شيم شأني -2.يجب أثناء قراءة
براخات هاليبانا إضافة هذه الجمل  :لو يدخلوا ليكاعب
انو ،لو بكوفينوا -لو بمامونينو -فلو بنشماتينو فلوبيخول
أشير النو ،ولو يهيه النو كيئيب شنايم .أي اليحدث معنا
وجع أسنان ،وهذه الجملة األخيرة مفيدة لمنع وجع
األسنان -3.يوجد عادة بعد انتهاء قراءة براخات هاليبانا
،يتفضون أطراف جاكيتهم ،حتى نبعد عنا كل المتفاسدين
والموكطريكين الذين خلقوا من خطأ القمر عندما خلقه
هشيم قال إلى هشيم  :لماذا خلقتني كبيرا" مثل الشمس ؟
ثم أمره هشيم بتصغير حاله -4.اليجوز قراءة براخات
هاليبانا تحت سقف أو بلكون أو شجرة إال تحت السماء
مباشرة -5.إذا كان راكب طائرة وأراد أن يبارك على
الليباناه قبل أن ينتهي وقتها ،مسموح له أن يبارك في
الطائرة ولو كان فيها سقف .

ساهم في هذه النشرة
السيد ايزاك إيميل قمعو وزوجته السيدة ايفيت للنجاح
والتوفيق ومزال طوب للمولود الجديد مايكل وألف
مبروك أمين***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد إيميل
قمعو وزوجته السيدة بوال بالحفيد الجديد مايكل وألف
مبروك أمين***.السيد سليم الكدع وزوجته وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد ايميل قمعو وزوجته
السيدة بوال بالحفيد الجديد مايكل وألف مبروك أمين
***.الحاخام إيزاك يديد وزوجته السيدة فريدة
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون ولدهم السيد جوي
وزوجته السيدة سارا بالمولودة الجديد فريدة وألف
مبروك أمين ***.السيد مراد اللحام هكوهين وزوجته
السيدة لوسيت وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون
السيد ايدي كوهين وزوجته السيدة كامو بالحفيدة
الجديدة فريدة وألف مبروك أمين***.السيد سولي
عرمان وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون للسيد ايدي كوهين وزوجته
السيدة كامو بالحفيدة الجديدة فريدة وألف مبروك أمين
***.السيد شلومو مالح وزوجته السيدة روزيت
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين ايلي
وليندا بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد اصالن زيات وزوجته السيدة فريدة
وأوالدهم وللعروسين للنجاح والتوفيق ومزال طوب
وألف مبروك أمين ***.السيد البير مراد كندي
وزوجته السيدة سارا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويتمنون النجاح لولدهم الشاب يهوشواع أمين
***.السيد فكتور أهارون قمعو وزوجته وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة نينا سردار -نقاش
وزوجها وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنى لزوجها
الحاخام البير سردار الصحة وطول العمر آمين
***.الدكتور السيد موسى فاعور وزوجته السيدة
استيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
ألفريد صائغ وزوجته السيدة ليلى وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.األخوة األكارم السادة  :جاك -
جوي-ريزي-فيرا -لينا لعائلة سردار للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم وعلى روح والدتهم راحيل بنت الفيرا
عليها السالم أمين ***.السيدة روزي خاسكي -الكدع

وزوجها السيد داني وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتها راشيل بنت بدرية عليها السالم أمين
***.السيد جوزيف يشاي وزوجته السيدة سوزيت
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيه همانواح
ياعاقوب يشاي بن مركليت وعلى روح إسرائيل إسرائيل
بن راحيل عليهم السالم أمين*** .السيد شلومو شالوح
هاكوهين ووالدته السيدة سيلي وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح يوسيف شالوح بن
أميليا عليه 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 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 .
***********

الصيدلية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون
 718-758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .
*********
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 91900شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1100$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

