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هذه البراشا تشبه بعض الشيء للبراشا السابقة في
قضية قوراح وماهو هذا الشبه ؟ قوراح طلع ضد
موشي على الرئاسة ألنه رأى في المستقبل سيطلع
من أحفاده شموئيل هانابي لذلك اعتقد إنه من حقه أن
يكون هو القائد وليس موشي .وهنا الملك باالق عن
طريق السحر تبين له إنه سيطلع من أحفاده روت
هامؤابية والذي سيطلع منها دافيد الملك وبالتالي
الماشياح المنتظر .لذلك أرسل وفدا" إلى بلعام النبي
الذي كان غير يهوديا" وأرسل معهم أدوات السحر
ليبين له إن الماشياح سيظهر من نسله عن طريق
روت هامؤابيا .والرمز لهذا الموضوع عندما قال
كلمة " بيا دام" هي رؤوس كلمات هذه الجملة دافيد
بن يشاي ماشياح .وأدرك إن في نسله يوجد شرش
مقدس ،لذلك أراد أن يحافظ على هذا الشرش لبل
يخسره ألنه يعلم إن كل شرش مقدس موجود عند
غير اليهود ،يستطيع الحاخاميم المقدسين عند اليهود
بقوة صالتهم أن يخرجوا هذا الشرش من مكانه
وادخاله إلى إسرائيل .لذلك طلب من بلعام قائال" :
طالما أنت نبي عليك أن تعمل بكل قواك أن تصدر
دينا" وقرارا" ينص في التوراة ويقول لويابو عاموني
ومؤابي بقهال هشيم أي بأن اليتزوج أي يهودي من
أحد حفيداتي وهي روت حتى التنضم إلى الشعب
اليهودي وبذلك نخسر الشرش المقدس الموجود عندنا
من أيام لوط .ولماذا حصل باالق على هذا الشرش
المقدس أن يكون من أحفاده ؟ بسبب ألنه قرب
القرابين وعددهم  42قوربانا" إلى هشيم .وفعال"
صدر القرار الديني إنه اليجوز اليهودي الزواج من
نسل مؤاب لكن هشيم في زخوت موشي ربينو قلب

هذا الدين ومنع الرجل فقط من مؤاب أن اليتزوج يهودية
،لكن يهودي يجوز له الزواج من امرأة مؤابية لذلك قال
الباسوق  :فياهافوخ هشيم لك اللعنة تبع بلعام إلى بركة
وحولها إلى بركة وسمح إلى روت الزواج من
أي قلبها
ّ
يهودي وبالتالي انتقل شرش الماشياح من ساللة باالق إلى
الشعب اليهودي وطلع من هذا الزواج والدة دافيد وبالتالي
من وراءه الماشياح و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
عندما زار وفد من مؤاب إلى بلعام انضم إليه أيضا" وفدا"
من وجهاء دولة مديان .وعندما وصل الوفدان إلى بلعام
وطلبوا منه ماقاله الملك باالق ،أجابهم بلعام قائال"  :ناموا
عندي الليلة وسأسأل هشيم عن هذا الموضوع وأجيبكم
غدا" في الصباح .وهنا ماذا حدث ؟ وجهاء مديان تركوا
بلعام فورا" وعادوا إلى بلدهم مديان.وبقي فقط وفد مؤاب
عند بلعام .وعند منتصف الليل قال هشيم في المنام إلى
بلعام هذه الجملة  :من هؤالء الذين بقيوا وناموا عندك ولم
يرجعوا إلى بلدهم مثل زمالئهم وجهاء مديان ؟ وهنا كبر
رأس بلعام وبدأ يتكبر ويقول إن هؤالء هم وفد من الملك
باالق لكن الوفد الثاني لم يرسلهم أي ملك لذلك غادروا
بيتي .والملك طلب مني أن ألعن بني إسرائيل حتى يتغلب
عليهم الملك باالق لذلك أنتظر اإلجابة منك ياخالق الدنيا
.فقال له هشيم  :التذهب معهم والتلعن الشعب والتباركهم
ألنهم مباركين سابقا" من أيام اآلباء المقدسين ابراهام
اسحق وياعاقوب أمين .
الطريق إلى الصحة والشفاء
من يعرض نفسه لسماع أصوات عالية ولو لمدة قصيرة
يضر حاسة السمع في أذنيه والمعدل المسموح في علو
الصوت هو  80درجةال أكثر ومن يسمع  100درجة

ومافوق يتضرر هذه من األصوات .وسماع
األصوات العالية لها ضرر لدقات القلب وسرعة
النبض ،ويرفع ضغط الدم ،ويؤخر عمل الكالوي
وغيرها من األضرار .وصاحبي المهن الذين
يستعملون اآلالت الكهربائية ذات األصوات العالية
إن هذه األصوات تضر صحتهم مثل ماكينات النجارة
ماكينات اللحم للحديد أو نشر الحديد أو نشر البالطاآلالت موسيقية -ماكينات قص حشيش الباكيارد -ماكينات دكتور األسنان كل هذه اآلالت تعطي صوتا"
عاليا" يجب االبتعاد عنها قدر المستطاع .والضرر
الذي يحدث لألذن ال يصلح وال يعود إلى سابقه
،ويضعف السمع قليال" قليال" بدون أن يشعر بذلك
ويجب االبتعاد عن مكبرات الصوت حتى في
الحفالت ال يقترب من مكان األصوات العالية ومن
يصطحب معه أوالد الصغار ويتعرضون لسماع
األصوات العالية تضر حاسة السمع عندهم في كبرهم
،وفي حالة الضرورة يجب وضع قطع من القطن في
أذنيه حتى يخفف من صوت الماكينات ومكبرات
الصوت .والدراسات العلمية أثبتت إن كل عشرة
أشخاص يصاب واحد منهم في ضعف السمع
معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد خراب
المقداش  190ميالدي
ربي رؤبين الذي حصل على شهادة دينية من حاخامه
ربي يهودا بن بابا ،والرومان قتلوا حاخامه ألنه كان
ممنوع على الحاخاميم أن يعطوا شهادة حاخام ألي
حاخام حتى التنتشر التوراة في صفوف الشعب
اليهودي .وكان عنده ربي رؤبين ولدين وأرسلهم
ليتعلموا التوراة عند ربينو هقادوش .وفي أحد األيام
رأى ربينو هقادوش ،مالك الموت ينظر إلى أبناء
ربي رؤبين ويريد أن يأخذ لهم روحهم ألن أتى وقتهم
أن يموتوا ،ففكر ربينو هاقادوش بأن ينقذهم من
الموت فطلب منهم السفر إلى جنوب إسرائيل ليتعذبوا
،وربما العذاب يكون لهم عوضا" عن الموت ،فورا"
سافروا إلى الجنوب وهناك أخذ لهم روحهم مالك
الموت ،ولم ينفع لهم سفرهم إلى الجنوب ومن هذه
القصة قالوا الحاخاميم  :إن على كل انسان يطلع قرار
من المساء في أي مكان سيموت واليموت إال حتى
يصل إلى هذا المكان ثم يموت .وفي احدى المرات

قابل كافر إلى ربي رؤبين وسأله هذا السؤال :من هو
الشخص الذي يكرهه هشيم ؟ أجابه  :هذا الشخص هو
الذي اليؤمن في خالقه .أجابه الكافر  :يوجد كثير من
الكفار يؤمنون بوجود هشيم لكن اليعترفون بأن هشيم
خلقهم وله فضل عليهم ؟ أجابه الحاخام  :ولو كان هذا
مؤمن في هشيم لكن هو مكروه عند هشيم إذا كان يؤذي
أخيه االنسان في شتى الطرق والوسائل إما في جسمه أو
في عرضه أو في ماله .وكذلك من يطلع على رفيقه ويغار
منه ويريد أن يكون عنده مصاري مثله أو زوجة مثل
زوجته وغيرها من األمور التي حرمتها التوراة .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاول الياشار
1906-1817
عندما هرب ربي ايلعيزير إلى دمشق ،غضب الحاكم
أحمد الجزار غضبا" شديدا" ألنه هرب من أحد سجونه
،وفتش عليه في كل مكان ولم يجده .بقي ربي ايلعيزير 4
أشهر في دمشق عند أحد أقربائه ،ومن كثرة زعله على
فراقه من عائلته أصيب بمرض في أمعائه .وقرر أن
يرسل رسالة إلى زوجته ،وأرسل الرسالة مع أحد
األشخاص الذي ذهب من دمشق إلى صيفات مكان وجود
زوجته ،وعندما وصلتها الرسالة تأكدت إن الرسالة هي
خط يد زوجها بالذات وفرحت كثيرا" وبدأت تقرأ الرسالة
 :زوجتي العزيزة ال أستطيع العودة إلى صيفات ألنه
يوجد خطر على حياته .وأنت وابني الصغير ياعاقوب
،اتركي المدينة واذهبي وعيشي في يروشاليم بعيدة عن
األنظار ألن الحاكم ربما يلقي القبض عليكم إذا بقيتم في
صيفات ،ولكن التكشفي الخبر السم شخص أبدا" ،وفعال"
أخذت ابنها ووالدتها األرملة واتجهت إلى يروشاليم .
توجيهات دينية" :الصينيعوت" السترة
إن الصينيعوت هي إحدى مكارم األخالق الهامة التي
يتمتع بها االنسان.وهي إحدى من ثالث طلبات التي
يطلبها (ه) من االنسان كما قال الباسوق :واآلن ماذا يطلب
منك (ه)؟ -1مخافة (ه)-2.محبة (ه)-3.إمش في طريق
السترة والصينيعوت.ألنها تحفظ االنسان من عين هاراع
وتخلصه من الذنوب واألخطاء.ألن وجدنا في يوسيف
الصديق الذي تحلى بأخالق الصينيعوت عن طريقها
أصبح ملكا" وورث البكورية من أخيه رؤبين.إن
"الصينيعوت" مطلوبة من المرأة أكثر من الرجل،ألن (ه)
خلق المرأة من أحد عظام الرجل من أين خلقها؟ومن

مكان اليراه أحد وليس من تحت لباس االنسان وانما
من تحت جلد االنسان من عظمات الصدر التي
اليمكن أن يراها أحد،وقال الحاخاميم:عندما خلق (ه)
المرأة كان يأمر كل قطعة من جسمها بأن يكون
"صانواع" مستّر،أي عندما خلق يديها،قال لها:لتكن
مستورة،وهكذا لبقية أعضاء جسمها وهكذا خلقت
الزوجة من السترة والصينيعوت.والتوراة تضرب لنا
أمثلة على "الصينيعوت" مثال" "دينا" ابنة ياعاقوب
بسبب تقليدها الموضة ولبس البنات تبع الشارع سبب
لها أن اعتدوا عليها من الشارع.وتامار وروت
اللواتي كن صينوعوت خرج منهما الملوك والرؤساء
ويوجد امرأة اسمها "قيمحيت" رزقت بسبع أوالد
ذكور وكلهم صاروا كوهانيم كيدوليم بسبب
الصينيعوت.إن الزوجة الصينوعا تمسح عافونوت
زوجها وعافونوت أوالدها.لذلك على الزوجة أن
تكون "صينوعا" بقدر اإلمكان ،إما في لباسها وإما
في غواها وزينتها وإما في مأكلها وإما في كالمها مع
الناس ،كما قال الحاخاميم:ال يجوز لإلنسان أن يسير
وراء امرأة في الشارع وإذا صدف ذلك فجأة عليه أن
يذهب إلى الطرف الثاني من الشارع أو يسبقها إلى
األمام.وخاصة اليجوز للرجل للذهاب إلى شاطىء
البحر اثناء السباحة ألنه يوجد هناك نساء وعافونه
كبير جدا" جدا"،وكل امرأة تسبب للرجال النظر إليها
بسبب لباسها الغير كامل،عافون كبير.لذلك على كل
امرأة أن تتستر وخاصة اآلن مقبلون على فصل
الصيف وفصل السباحة يجب عدم السباحة أمام
الرجال ألنه عافون كبير وكل امرأة تحافظ على
السترة (ه) يباركها ويبارك زوجها وأوالدها بالصحة
وطول العمر والرزق الوفير والحياة السعيدة أمين.
قصة
عندما عاود المستأجر الجديد للسباحة ثانية أمام تيار
الماء الجارف ،ليظهر بأنه بارع في السباحة أمام
أصحابه وليتحدى كالم الحاخام وتحذيراته له
،وانتظر الجميع عودته من هناك ،لكن الوقت يسير
والمستأجر الجديد اختفى وإذ به يصرخ واليستطيع
التنفس ،حيث رئتيه امألتا بالماء الذي دخل صدره
،وبدأ يفارق الحياة ويصارع الموت ،فقفز عدد من
الشباب النقاذه ،وعندما وصلوا إليه وجدوه جثة هامدة

،وسحبوه وسلموه إلى عائلته ميتا" من الغرق .وعندما
وصل الخبر إلى الحاكم صاحب المطحنة بأن المستأجر
الجديد قدمات وعرف ذلك بأن تحذيرات الحاخام هي التي
أوصلته إلى الموت ،فورا" خاف الحاكم على حياته من
لعنة الحاخام ،وأسرع ووقع عقدا" لإليجار مع شمعون
لمدة عشرة سنوات أخرى وبأجر أرخص من السابق
،وقال له  :احكي مع حاخامك بأن يباركني ويصلي من
أجلي ،وأتت عائلة الميت وأعطت إلى شمعون جميع
األدوات الجديدة التي اشتراها زوجها من أجل أن
يستعملها بالمطحنة عندما يستلمها أعطته بالمجان وبدون
أي مقابل ،من هنا نتعلم بأن اليجوز ألحد أن يعتدي على
اآلخرين ويأخذ لهم شغلهم وعملهم .
دينيم صيام  17تموز
صوم شبعاه عاسار بتموز تأجل إلى يوم األحد جوالي 17
ويبدأ عند طلوع الفجر في الساعة  3:58وينتهي مساء"
الساعة  8:54والمتشتدين حتى الساعة  9:01ليال" .ووقت
الصيام يبدأ حسب بن إي شحاي وحاخام عوبديا عليهم السالم
كالتالي  :إن طلوع الفجر هو ساعة وخمس الساعة الزمنية
قبل طلوع الشمس ،وفي يوم الصيام الساعة الزمنية هي 85
دقيقة وطلوع الشمس هي الساعة  5:40صباحا" نعود إلى
الوراء ساعة+ 85خمس الساعة وهو  17دقيقة المجموع
يساوي  102دقيقة قبل طلوع الشمس ويكون هو طلوع الفجر
أي الساعة  3:58وفورا" يبدأ الصيام  -2.من ينام ليلة الصيام
أي يوم السبت مساء" نوما" رسميا" وقام ليال" قبل الفجر
اليجوز له أن يأكل أو يشرب إال اذا اشترط وضروري أن
يقول قبل النوم انه مصمم أن يقوم قبل الفجر حتى يأكل أو
يشرب وانه لم يقبل الصيام عليه بعد،حينئذ واستنادا" على هذا
الشرط يجوز له أن يأكل حتى طلوع الفجر  -3 . 3:45يجوز
االستحمام ورش الكولونيا في يوم الصيام -4 .الحامل
والمرضعة التصوم،والحامل يجب أن تكون في الشهر الثالث
من حملها ومافوق،لكن اذا تعاني من آالم وأوجاع الوحام
التصوم ولو قبل  3أشهر من بداية الحمل -5 .المرضعة
التصوم لمدة  24شهر منذ الوالدة ولو قطعت الرضاعة عن
الولد .ولو أسقطت ولد السمح (ه) التصوم أيضا" لمدة
24شهرا" منذ السقوط .ومسموح لهم بأكل فقط الشيء
الضروري لصحة الولد وصحة األم وليس أكل ماتشتهي
وتتمنى طوال النهار من جميع المأكوالت .إال تأكل باختصار
واضح مع قليل من الحرمان وتتذكر أنه يوم صيام وصاعار.
 -6المريض ولو غير مخطر والختيار الذين يتعبون من الصيام

غير ملزمين بالصيام -7 .ولد أقل من  13سنة أو  12سنة
غير ملزمين بالصيام،و 12سنة فقط للبنات -8 .حاتان
ضمن  7أيام عرسه وأبو الصبي والمطهر والسنداق في
كل صيام  17تموز الزم يصوموا لكن هذا العام طالما
الصيام مؤجل من يوم الشبات إلى يوم األحد غير ملزمين
في الصيام  .ويأكلون بعد الظهر يوم األحد  -9 .اليجوز
غسل الفم صباح يوم الصيام والذي يتضايق ومضطر
الستعمال معجون األسنان صباحا"،يجوز بشرط أن يحني
رأسه الى األمام واألسفل حتى اليبتلع شيء الى داخل فمه
ومعدته -10 .االنسان غير المريض وبحاجة الى شرب
أو ابتالع دواء من أجل وجع رأس وغيره يجوز أخذ
الدواء وبشرط بدون أن يشرب ماء معه إذا باالمكان،واذا
صعب عليه بدون ماء يشرب قليال" حتى يبلع الدواء
وبشرط أن يكون الدواء ليس حلو المذاق لكن اذا يوجد
مرض داخلي وضروري أن يأخذ الدواء يجوز شربه ولو
كان حلو المذاق -11 .اذا نسي وأكل يوم الصيام،يتوقف
عن األكل فورا" ويتابع الصيام كالعادة ويقرأ "عانينو"
في العاميدا في منحا،لكن اذا نسي وأكل (كازايت) 30
غرام من الخبز يتابع الصيام أيضا" لكن اليقرأ "عانينو"
في منحا -12 .اذا بارك على طعام أو شراب بالغلط ونسي
أنه صائم يستطيع أن يذوق من هذا الطعام شيء قليل جدا"
حتى التروح البراخا لباطاال ويتابع الصيام كالمعتاد-13 .
يقول "عانينو" في شومياع تفال في العاميدا واذا نسيها
وافتكرها بعد برخات شومياع تفال يكمل كالمعتاد وفي
آخر العاميدا يقرأها .وطبعا" دوما" العادي (أي ليس
الحزان) عندما يقرأ "عانينو" يقرأها بدون أن يختمها مع
براخا (هاعونيه لعمو اسرائيل بعيت صارا) ألن هذه
الخاتمة والبراخا يقولها الحزان فقط في الحازارا -14 .من
يصلي منحا كيدوال قبل  7:18ال يساووا برخات كوهانيم
في الحازاراه.
ساهم في هذه النشرة
الدكتور السيد ماير بالس وزوجته السيدة راحيل وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون العروسين ايالي وعادينا بمزال
طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك آمين ***.السيد جوي
ايميل قمعو وزوجته السيدة فريدا ووالديهم وأبنائهم للنجاح
والتوفيق ويباركون لولدهم الصغير سوني بمناسبة قص
شعره ألول مرة وعمره ثالث سنوات وألف مبروك
وعقبال  120عاما" آمين ***.األخوة األكارم السادة :
سولي-هليل-ارليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح زكي-اسحق

بوابة بن سمحة وعمهم همانواح جاك-ياعاقوب بوابة بن سمحة
علسهم السالم أمين***.السيد شاي قصاب هكوهين وزوجته
السيدة ريزي وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد ايالي
ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق 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***.
األخوة األكارم السادة جاك -جوي-ريزي-فيرا لعائلة سردار
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت الفيرا 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 96900شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1400$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

