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عندما صلى موشي ربينو أمام هشيم ،من أجل
مشكلة قوراح ،قال هذه الجملة  :أنا لم آخذ حتى
حمار واحد منهم هنا نسأل ماهي عالقة هذه
الجملة مع الصالة ؟ اإلجابة كالتالي  :عندما شاؤل
الملك ذهب إلى الساحرة لمساعدته ،طلب منها أن
تخرج له شموئيل هانابي من قبره ،وعندما
أخرجته خرج معه موشي ربينو فخافت الساحرة
من هذا المنظر الرهيب هنا نسأل  :لماذا خرج
موشي مع شموئيل ؟ ألنه عندما سمع شموئيل إنهم
يستدعونه من قبره ،خاف على نفسه واعتقد إنه
سيمثل أمام المحكمة العليا في السماء فأخذ معه
موشي لحتى يساعده أمام المحكمة .ومن أي شيء
خاف شموئيل ؟ قال  :أنا خدمت شعب إسرائيل
ولم آخذ منهم أي شيء حتى حمار أركب عليه
ألذهب من مكان إلى مكان لخدمة الشعب لم آخذ
منهم .وعندنا الديّن كل من يقدم هدية للحاخام
زخوته كبير ويعتبره هشيم بأنه قدم بيكوريم أي
قوربان في بيت هامقداش ،وقال شموئيل  :إن
المحكمة العليا السماوية استدعوني لمحاسبتي
ألني رفضت أي هدية من الشعب ،وبذلك آذيت
وسببت الضرر لصاحب الهدية وخسر زخوت
كبير وأنا السبب لذلك ألني رفضت هذه الهدية
.لكن أنا تعلمت من موشي ربينو هذه الطريقة
حيث لم يأخذ أي هدية من الشعب  ،لذلك أخذ معه
موشي حتى يدافع عنه .ونعود اآلن إلى البراشا
وإلى قصة قوراح ،إن قوراح رأى في النبوءة إن

في المستقبل سيخرج من أحفاده نبي عظيم وهو
شموئيل ،لذلك عمل المشاكل وطلع ضد موشي ربينو
،لذلك موشي ربينو استعمل نفس الجملة التي
سيستعملها شموئيل هانابي في المستقبل حتى يستطيع
شموئيل أن يدافع عن نفسه ،مستندا" إلى موشي ربينو
الذي لم يأخذ هدايا من الشعب و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال المدراش  :لماذا طلع قوراح ضد موشي وماهو
الدافع لذلك ؟ ألنه سمع عن البقرة الحمراء -باراه
أدوما -مالعالقة بين البقرة الحمراء وثورة قوراح ضد
موشي ؟ ألن قوراح سمع إن لحم القرابين مسموح
بأكلها من قبل الكوهانيم فقط .ألنهم لم يعبدوا العجل
الذهبي مع بقية الشعب .لكن عندما سمع قصة البقرة
الحمراء بأنها تغفر ذنب بني إسرائيل في عبادة العجل
.لذلك هاجم موشي وأخيه أهارون قائال" :كلنا سمح
لنا هشيم العافون وكلنا مقدسين ،إذن لماذا الكوهانيم
فقط يأكلون لحم القرابين ؟ لكن هو ماعرف إن عافون
عبادة العجل لم يسامحهم هشيم عنه كليا" إال خفف
العقوبة سامحهم بعض الشيء وترك بقية العافون
لألجيال القادمة ليتحاسبوا عليها .
معلومات تاريخية مختصرة  100عام بعد خراب
المقداش  190ميالدي
بعد أن قتل الرومان خيرة الحاخاميم ومنهم ربي عاقيبا
ورفاقه العشرة ،ظهر عدد كبير من الحاخاميم ،من
الجيل الجديد ومن بينهم  :ربي يهودا بن كيريم  :كان
والديه من غير اليهود واعتنقوا الديانة اليهودية

وأنجبوا ولدا" وأصبح من كبار الحاخاميم .وتعلم
التوراة عند ربي شمعون بن يوحاي .وكان زميله
إلى ربي يوناتان .وفي احدى المرات قال ربي
شمعون بن يوحاي إلى ولده  :اذهب لعند ربي
يهودا وربي يوناتان حتى يباركوك ،ألن براخاتهم
عظيمة وف ّعالة .وفي احدى االجتماعات بين
الحاخاميم  :ربي يهودا بن كيريم وربي يوسي
وربي شمعون ،كانوا يتكلمون عن معاملة
الرومان لدولة إسرائيل .فقال أحدهم  :إن الرومان
بنوا لنا الجسور وفتحوا أسواق المحالت ،وبنوا
الحمامات العامة .فقال ربي شمعون بنوا كل هذه
األمور لمصالحهم ،الجسور حتى يأخذون
الضرائب عليها والمحالت حتى يقيموا بيوت
للدعارة والحمامات ليغتسلوا بها ويجيبون منها
الضرائب .فقام ربي يهودا بن كيريم وبدون قصد
،حكي كالم ربي شمعون هذا إلى اآلخرين ،ومن
واحد إلى آخر حتى وصل الحبر للسلطات
الرومانية ،وفتشوا عن ربي شمعون ليقتلوه لكنه
هرب هو وابنه ربي ايلعازار واختبؤوا في
المغارة مدة  12عام وعندما خرج ربي شمعون
وابنه من المغارة بعد  12عام ،وجدوا ربي يهودا
بن كيريم ماشيا" في الشارع ،فنظر إليه ربي
وحوله إلى هيكل عظمي أي
شمعون نظرة حادة
ّ
مات فورا" .وظهر أحد الحاخاميم آنذاك واسمه :
ربي رؤوبين بن استر وبولي  :وكان حاخام عظيم
وختيار ،وأخذ الشهادة الدينية من ربي يهودا بن
بابا ،وعندما سمع الرومان بأن ربي يهودا بن بابا
أعطاه شهادة حاخام إلى ربي رؤوبين فقرروا
قتله،ألنهم أصدروا قرارا" ممنوع أي حاخام بأن
يعطي شهادة دينية ألحد تالميذه فطلب ربي
رؤوبين من حاخامه ربي يهودا بن بابا ،أن يذهب
ويسلم حاله عوضا" عن حاخامه للموت ،لكن
حاخامه ربي يهودا بن بابا رفض ذلك .

الطريق إلى الصحة والشفاء
إن سواد البؤبؤ تبع العين يكبر ويتوسع طوال اليوم
حسب كمية الضوء الذي يصل إلى العين ،أي عندما
يكون النور أو أشعة الشمس حتى العين ال تتضرر
من هذه األشعة الكبيرة والكثيرة فورا" حلقة العين
ودائرتها تصغر حتى تقلل من مالمسة األشعة للعين
وهذه من عجائب الخالق لحمايتنا من شدة النور .ولكن
في الليل وفي األمكنة المظلمة تتوسع حلقة ودائرة
العين حتى تتمكن من الرؤية أفضل قدر األمكان.إن
نظارات الشمس هي صحية ومفيدة للعين ألنها تؤمن
للعين رؤية مريحة وبسبب لونهم العاتم يتوسع يؤبؤ
العين ليرى أكثر وأكثر وبارتياح .لذلك يطلونها
ّ
ويغطوهم بطبقة معدنية رقيقة يخفف من وطأة أشعة
الشمس وأشعة النور المتوهج .وإذا كانت هذه
النظارات غير مغطاة في هذه الطبقة المعدنية العاتمة
والتي هذا النوع من النظارات يتواجد في النظارات
رخيصة الثمن .فهذه األنواع تضر بالعين وبرؤيتها
لذلك يجب االنتباه لهذه المالحظة في شراء نوع
النظارات الشمسية .يجب أن نعلم أيضا" إن قوة النظر
في االنسان تقل وتخف من  %20إلى  %30مع تقدم
السن .وكذلك التعرض للنور الساطع والمفاجىء
يضعف قوة العين .كذلك يجب االنتباه إلى األوالد إذا
يعانون من ضعف العين في الرؤية في الدراسة أو
من أوجاع في الرأس أثناء الكتابة على األهل أن
يراجعوا طبيب العيون لمعالجتهم فورا"
توجيهات دينية" :نصائح دينية في الحياة"
 -1يجب أن نؤمن ان الخالق أوجد كل ماتراه أعيننا في
هذا العالم الواسع .وأوجدهم من ال شيء .وهو المشرف
والقائد عليهم ويعمل بهم كما يشاء،وال اعتراض على
حكمه وتصرفاته -2 .ان (ه) وحيد ليس معه شريك
ويجب أن نخاف منه ومن العقاب الشديد،ونخاف منه
ومن عظمته وقدسيته -3 .ممنوع ذكر اسم (ه) على فمنا
ماعدا أثناء قراءة التوراة أو أثناء الصالة،كما ال يجوز
ذكر اسم (ه) ال بالعبري وال بالعربي وال باالنكليزي
وال بجميع اللغات -4 .يجب أن نحب (ه) ونعشقه وذلك

عن طريق االندفاع للصالة إليه ودراسة توراته
المقدسة ونقدم له األغاني والبزمونيم والتسابيح
الدينية -5 .يحاول االنسان بأن ال يستفيد من ملذات
هذه الدنيا إال فقط الضروري لصحته ورزقه
ولباسه،ويحاول أن يفيد اآلخرين من ماله ومن
صحته ومن قدراته العلمية أو صوته الجميل أو من
تعليمه التوراة لآلخرين -6 .في كل عمل يقوم به
في هذه الحياة يقول من أجل (ه) ،مثال" :أنا أتناول
الطعام من أجل أن يكون جسمي قويا"،أستطيع
عبادة (ه) والصالة ودراسة التوراة،أذهب للعمل
لكسب المال من أجل أن أدفع منها صيداقا،ومن
أجل أن أعلم أوالدي توراه في اليشيبا،وها أنا أنام
من أجل أن أستيقظ صباحا" للصالة وغيرها من
األمور -7 .يجب احترام الحاخام وتقديره وأن
يحبه -8 .يجب أن يقرأ قريات شيماع صباحا"
ومساء" وقبل النوم ويتقيد في وقتها على التمام-9 .
يجب أن يفهم مايقوله في الصالة وخاصة في
العاميدا -10 .يجب أن يتعلم محبة اآلخرين
والرحمة عليهم ومساعدتهم في شتى المجاالت.
 -11يجب احترام الكنيس والمدراش وعدم رفع
صوته بهم والشجار مع اآلخرين أو الحكي في
الحازارا والقديش والسفر توراه -12 .اذا يوجد
أمامه أي شغلة يمكن حرام يحاول أن يبتعد عنها.
 -13يجب االتكال على (ه) في كل أموره و(ه)
يحفظنا أمين.
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاؤل الياشار
1906-1817
ّ
الجزار إلى ربي ايلعيزير
بعد أن ألقى الباشا محمد
في السجن مدة تسعة شهور بدون محاكمة أو
استجواب عن سبب سجنه في أحد األيام نسي
الحارس أن يقفل باب غرفة السجن تبع ربي
ايلعيزير ،فاستغل ربي ايلعيزير هذه الحادثة ،وفي
منتصف الليل فتح الحاخام باب السجن وهرب ليال"
في سواد الليل ولم يره أحد ،وسار ثالثة أيام
متواصلة سيرا" على األقدام حتى عاد إلى بيته في
صيفات فتفاجأ الجميع وفرحوا كثيرا" بعودته

بصحة جيدة وبعد عدة أيام ،بينما كان ربي ايليعيزر
موجود في السوق في احدى المحالت الكبيرة ،تقدم أحد
األشخاص وقال له  :إن البوليس يبحثون عنك ،اهرب
فورا" واخرج من هذه المدينة .فورا" ترك المحل
ومشى في الشارع ووجد ولدا" من حارة بيته وقال له :
اذهب لعند زوجتي وقل لها سوف أغيب عن البيت إلى
خارج البلد لسبب اضطراري وسريع ،وذهب الولد
وأخبر زوجة الحاخام بذلك .
قصة
المستأجر الجديد وقف أمام أصحابه والمدعوين
،وأخرج من جيبه رسائل الحاخام وبدأ يقرأها باستهزاء
وقال لهم  :هذا الحاخام يتداخل في أمور التعنيه ،وبدال"
من أن ينصح شمعون صاحب ومستأجر المطحنة حاليا"
عليه أن يفتش عن عمل آخر ليعيش منه هو وعائلته
،بدأ يشغله بأمور تافهة وفارغة .ثم تابع قائال"  :الحاخام
يحذرني من السباحة في ماء النهر العائد لي والقريب
من مطحنتي .ثم انفجر بالضحك هو وزمالئه ثم قال :
أنا شخص معروف في مهارتي بالسباحة وهل أنا
بحاجة إلى نصائح الحاخام الذي يحذرني من السباحة
خوفا" على غرقي .وكان ذلك اليوم الشمس ساطعة
ومياه النهر هادئة والجميع قرروا إن هذا الوقت هو
أحسن وقت مالئم للسباحة والترفيه عن النفس .
دينيم
بعد انتهاء وجبة الطعام ،يجب ترك الخبز على الطاولة
أثناء براخات همازون وكذلك الملح يجب أن يكون
باقيا" على المائدة -2يجب الجلوس باحترام أثناء
براخات همازون ،واليجوز قراءتها واقفا" أو ماشيا"
ولو تناول الطعام على الواقف أو على الماشي ،لكن إذا
بارك بالغلط على الواقف أو ماشيا" طلع الزامه -3.
اليجوز أن يقوم بأي عمل في يديه أثناء أي بيراخا
يقولها ،والعمل بسيط وخفيف اليجوز -4.اليجوز أن
يتكلم أثناء براخاة همازون .ويجب لفظ البراخاه جيدا"
واخراجها من فمه ويسمع أذناه ع ّما يقرأ .وبالغلط إذا لم
يس ّمع أذنيه معلش -5.إذا بارك في قلبه بدون أن يخرج
الكالم من فمه ،إال بالنظر فقط ،اليطلع الزامه أبدا"
ويجب إعادة البراخا من أولها ،وقبل أن يعيدها يقول :

باروخ شيم كيبود ملخوتو ليعوالم فاعيد -6.اليجوز
أن يبارك وقطعة من جسمه مكشوفة ويجب أن
يكون البس ألبسته الداخلية عندما يقرأ أو يصلي أو
يبارك -7.يجب أن يغطي رأسه أثناء القراءة أو
البيراخا ،كما يجب أن يمسك أي طعام يبارك عليه
بيده اليمنى قبل أن يبارك عليه ،لكن رغيف الخبز
يجب أن يمسكه بعشرة أصابع يديه عندما يبارك
هاموصي .وإذا ناولك وأعطاك رفيقك أي مصحف
يجب أن تأخذه منه بيدك اليمين .
ساهم في هذه النشرة
السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ***.السيد صوني نصيري
وزوجته السيدة بيرتا وأوالدهم ووالديهم للنجاح
واالتوفيق أمين ***.السيدة بيال دانيال وعائلتها
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة بيال كمخجي -
داية وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
همانواح عزرا داية بن زريفة عليه السالم أمين
***.السيدة دياني كامينك وعائلتها للنجاح والتوفيق
وعلى روح همانواح آالن ليفمان عليه السالم أمين
***.األخوة األكارم لعائلة خضرية  :رحاميم -دافيد
يهوشواع-ايفون-جانيت وأوالدها دافيد -أبي -فانيفلوريت للنجاح والتوفيق وعلى روح عادينا بنتفريدة أوسي عليها السالم أمين ***.محسن كريم
للنجاح والتوفيق مع العائلة أمين***.السيد سولي
عرمان وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح يوسيف بن
جميلة عليه السالم أمين ***.السيد حاييم يحيا اللحام
هكوهين وزوجته السيدة فيوليت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته بديعة بنت راحيل
ووالدتها بيال بنت كحيلة عليهم السالم أمين
***.السيدة ايفلين عنتابي وأوالدها للنجاح والتوفيق
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 .
***********

الصيدالنية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون
 718-758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .

السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني
ماركيت يرحب بكم في محله الكائن AVE 902
 Uتلفون  347-348-9779ويقبل فود ستامب
وجميع كريديت كارت .
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 94400شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1200$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

