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في هذه البراشا نقرأ على األيام المقدسة واألعياد
والمقدسة عند الشعب اليهودي ،وهذه البراشا عادة
نقرأها في كل عام أيام بين هاميصاريم أي أيام
العكس وهذه األيام وعددها  21يوما" تبدأ من
صيام شبعاه عاسار بتموز وتنتهي في صوم تشعا
بآب .ولماذا نقرأ أيام األعياد في هذه األوقات ؟
حتى ترمز لنا التوراة إن أيام بين هاميصاريم
بالرغم من إنهم أيام زعل وحزن لكن في داخلهم
يشع نور األعياد المقدسة عند إسرائيل .ومعروف
إن أيام السنة تحوي نوعين من األيام  :األولى :
أيام عادية ليس بها أي قداسة وهي أكثر أيام السنة
الثانية  :أيام مقدسة وأعياد وهي قليلة العدد بالنسبة
أليام السنة وتشمل أيام  :الشبات-روش حوديش-
عيد البيساح -عيد الشابوعوت -عيد السوكوت -
روش هشانا-يوم كبوريم .ومعروف إن كل شيء
في هذه الدنيا كلما كان نادرا" وذات قيمة ،نراه
قليل العدد والكمية أما الشيء الرخيص والكثير
نراه متواجدة بكثرة مثال" على ذلك .المجوهرات
والذهب قليل الكمية وغالية الثمن .أما التراب
والخضار والعشب والماء كمياتها كثيرة
ورخيصة الثمن كذلك الصديقيم والحاسيديم في
الدنيا هم قليلي العدد أما عامة الشعب هم األكثر
عددا" .لذلك قالوا الحاخاميم  :رأى هشيم إن
الصديقيم عددهم قليل لذلك وزعهم في كل جيل
وجيل لماذا؟ حتى يحموا بقية أفراد الشعب في
زخوتهم وأعمالهم الجيدة والحسنة .وكذلك أيام

األعياد هي قليلة وأوجدها هشيم في كل عام لتحمي
بقية أيام السنة من المشاكل والمخاطر .وأيام بين
هاميصاريم بالرغم من صعوبتهم والصيام الموجود
بهم وعدم وجود األفراح والحفالت بهم ،مع ذلك
داخلهم يوجد نور وقداسة سيأتي يوما" وتنكشف هذه
القداسة والنور ويضيء لنا الحياة وتعم السعادة
والهناءة علينا جميعا" .لكن لحتى اآلن علينا
باالستمرار في الزعل والصيام حتى يكشف لنا النور
والقداسة الموجودة بهم .لذلك عدد األيام بين
هاميصاريم هي  21يوم وعدد أيام األعياد وهي 21
أيضا" ونعددهم اآلن  :شبات رقم واحد روش حوديش
رقم  2عيد البيساح  7أيام عيد الشابوعوت  :يوم واحد
والسوكوت ثمانية أيام -روش هاشانا  2يوم كبوريم
يوم واحد ،إذا جمعنا هم كلهم يطلع عددهم  21وأيام
الماشياح سيقلب لنا أيام بين هاميصاريم إلى أيام أعياد
وسعادة بأقرب وقت آمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :فيّاعامود بنحاس فايفالليل فاتيعاصار
هاماكيفا .أي قام بنحاس بعمل ما ومنع الموت من
صفوف بني إسرائيل .هنا نسأل ماذا عمل؟ أخذ رمحا"
طويال" وحمل عليه الزاني زمري والزانية كوزبي
ورماهم أمام هشيم وقال  :هل من أجل هاذين الشخصين
يموت  24ألفا" من الشعب اليهودي في يوم واحد ؟
فورا" اقتربت المالئكة من السماء إلى بنحاس وأرادوا
معاقبته ألنه قتل زعيما" في إسرائيل وهذا دينيا" غير
مسموح حيث اليجوز قتل رجال" من أجل ارتكب الزنا

.فورا" قال لهم للمآلخيم  :اتركوه وابتعدوا عنه .إنه
غيور بن غيور لذلك سامحته ومنع هشيم الموت
فورا" من بني إسرائيل .هنا نسأل  :مامعنى غيور
بن غيور ؟ إن بنحاس هو من نسل ليفي ابن
ياعاقوب ومثلما جده األول ليفي قتل سكان مدينة
شيخيم من أجل االعتداء على اخته دينا بنت
ياعاقوب ،كذلك هنا بنحاس تعلم من جده األول ةقلّده
وقتل الزاني والزانية وفورا" توقف الموت في
صفوف الشعب -2.قال هشيم إلى موشي  :خذ إلى
يهوشواع بن نون وباركه وأعطيه القليل من قداستك
وال كل قداستك .ومن هذه الحادثة قالوا الزيقينيم أي
المسنين في بني إسرائيل في ذلك الوقت إن وجه
موشي يشع نورا" مثل قرص الشمس أما وجه
يهوشواع بن نون يشع نورا" مثل قرص القمر .هنا
نسأل  :لماذا فقط المسنين والختايرة ولماذا لم يقولوا
أيضا" الشباب واألوالد هذا التشبيه للشمس وللقمر
؟ اإلجابة  :الجيل القديم الذين خرجوا من مصر
شاهدوا الشمس والقمر لذلك شبهوا موشي
ويهوشواع بهم ،لكن الجيل الجديد والذين خلقوا في
صحراء سيناء لم يعرفوا ولم يشاهدوا شكل الشمس
والقمر أبدا" ألن طوال أربعين عاما" كانوا محاطين
بالغيوم الكابود الذين أحاطهم هشيم بها بني إسرائيل
طوال وجودهم  40عاما" في سيناء .لذلك فقط
الختيارية شبهوا ذلك التشبيه ،ألنهم شاهدوا الشمس
والقمر في مصر .
معلومات تاريخية مختصرة  100:عام بعد خراب
المقداش  190ميالدي
في تلك األيام ظهر الحاخام ربي شمعون بن حاالفتا
،وكان رمز االيمان هو وزوجته سوية .وكانوا
فقراء جدا" ،وفي أحد أيام الجمعة عيريب شبات
ماعندهم طعام يأكلونه في الشبات .خرج من بيته
وصلى إلى هشيم بأن يساعده ،فورا" بأعجوبة
سماوية نزل له مجوهرة من السماء في مكان وقوفه
،فورا" أخذها وصرفها عند بائع المجوهرات
وذهب واشترى طعاما" للشبات ،فسألته زوجته :
من أين ذلك هذا ؟ أجابها  :من عند خالق العباد

.فذهبت وطبخت الطعام وبعد عودة زوجها من الصالة
ليلة الشبات من الكنيس هددته وقالت له  :سوف ال أذوق
من الطعام قبل أن أعرف من أين جلبت الطعام ؟ فقال
لها القصة عن الجوهرة التي نزلت له من السماء .فقالت
له  :سوف ال نأكل وعليك إعادة الجوهرة إلى مكانها
في السماء عندما ينتهي الشبات ،وأضافت قائلة  :سوف
ال أرضى غدا" في الجنة عندما نجلس مع الصديقيم
،طاولتنا ناقصة عنهم شيئا" بسبب هذه الجوهرة التي
أعطوك إياها  :فقال لها  :سأذهب لعند ربينو هقادوش
وأستشيره ماذا أعمل ؟ وذهب إليه وقال له :قل لزوجتك
اقبلي بهذا وأنا أضمن لكم في الجنة إذا نقص لكم أي
شيء ولكم ،أنا أعطيكم من طاولتي هناك .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاول الياشار
1906-1817
 4شهور بقي ربي ايلعيزرمختبأ في دمشق عند أحد
أقربائه ،وبعد ذلك أرسل رسالة سرية إلى زوجته مع
أحد المسافرين من دمشق إلى صيفات وطلب منها أن
تترك المدينة هي ووالدتها وابنها الصغير وتتوجه إلى
يروشاليم بطريقة سرية قرأت زوجته الرسالة وفرحت
،ثم طوتها ووضعتها في جيبها ،ليلة الهروب قررت أن
يكون بعد انتهاء الشبات القادم وفي منتصف ليلة األحد
،أيقظت والدتها وابنها الصغير ياعاقوب ،ولم تخرج
معها أي شيء من البيت خشية أن يشعر بها أحد
الجيران ،وكانت محضرة حمارين على الباب ،ركبوا
على الحمارين وتوجها ليال" إلى يروشاليم الظالم
ساعدهم على االختفاء وعدم كشف هروبهم وفي
الصباح وصلوا إلى طبريا ودخلوا إلى الحديقة العامة
وهناك بقيوا طوال النهار منتظرين قدوم الليل ،وعندما
وصل الليل تابعا طريقهم إلى يروشاليم ،وقبل دخولهم
،الحظوا ثالثة رجال يلبسون لباس عربي متجهين
نحوهم ،دخل الخوف والرعب في قلوبهم فورا" .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يجب االنتباه والمحافظة على صحة الرقبة .إن االنسان
الذي يضع التلفون على كتفه ويميل برأسه على السماعة
حتى يتكلم بالتلفون ويديه تعمل بأشياء خاصة به .إن
هذه الطريقة تضر بالرقبة ضررا" كبيرا" ،حيث فقرات

عظم الرقبة يسير ضغط عليها للميل إما إلى طرف
اليمين أو إلى طرف اليسار ،وهذه الطريقة تولّد
ضغط على الشرايين واألوردة الدموية التي تنقل
الدم إلى الرأس والدماغ .ويصعب وصول الدم إلى
الرأس بطريقة سهلة وسريعة ،وهذا يعتبر ضررا"
كبيرا" حتى للشباب وخاصة للمسنين .وهذه
الطريقة تسبب بأن العضلة في أحد الطرفين تصغر
وتضمحل أما العضلة للطرف الثاني تنشد وتطول
.وفي المستقبل يؤثر على حرية دوران الرأس إلى
اليمين واليسار صعب جدا" ألن هذا الشخص فقد
التوازن في الرقبة .وفي تقدم السن يميل االنسان
رأسه إلى طرف واحد وال يستطيع تجليسه ويقع
االعوجاج في الرقبة ،ماعدا األوجاع القاسية التي
تصاحب هذا الميول واالعوجاج .وأحيانا" يحدث
أوجاع في الرقبة ويكون سببها الكونديشن أو
المروحة الكهربائية أو التغيير المفاجىء في حرارة
الطقس أو من ينام ويضع رأسه على مخدة عالية
،لكن هذه األوجاع تزول مع مرور الزمن ،لذلك
يجب االنتباه لها حتى ال تحدث .وكذلك االنترنت
والحاسوب الكتروني الذي ينكب عليه االنسان
لساعات طويلة ،فهذه الطريقة إذا طالت تسبب في
تجمد الكتف ،وأوجاع في فقرات العمود الفقري
بدءا" من فقرات الرقبة ثم تنتقل لألسفل .وأحيانا"
يتسبب في ذوبان الغضروف اللزج الذي يتواجد بين
الفقرات لحمايتها من األذى والتلف .وقد يصل
الضرر لألصابع وخاصة االبهام وكل هذه األمور
يصعب معالجتها .
توجيهات دينية":محبة التوراة"
كل من يدرس ويتعلم التوراة يزكى على فرح
التوراة،هذه الفرحة هي الفرحة الحقيقية في الدنيا.
وال يعادلها فرحة أخرى غيرها .ومن يزكى
ويحصل عليها،ال يلزمه شيء آخر في الدنيا حيث
قال هاراب نسيم :عندما تضوي التوراة وجهها
لك،حينئذ ال تحتاج ألي شيء ال أجرة في هذه
الدنيا،وال أجرة في عوالم هبا،وكل شيء سهل
وهين أمامك،وال ترغب في هذه الدنيا غير قراءة

التوراة،لكن يجب محاربة يصير هاراع بكل قواك حتى
تتخلص منه،ألنه يحاول أن يمنعك من أن تتمتع بقراءة
التوراة وتدخل داخلها،ومن المالحظ من يبدأ باالقتراب
الى التوراة يشعر بأنها صعبة جدا" وال يستطيع
االستمرار بها ويبدأ ينهزم ويمتنع عن حضور
الشيعوريم ماهو السبب ياترى؟ الجواب هو :إن التوراة
هو أمر روحاني واالنسان كله "كشمي" أي مادي يحب
الحياة وملذاتها وأموالها .لذلك عندما يقترب للتوراة يبدأ
التصادم والمحاربة والمقاومة بين المادي
والروحاني،واذا تغلب المادي يخسر الروحاني،لذلك
تراه هذا المبتدئ يتصعب في البداية لكن المحاولة بعد
األخرى ينتصر في النهاية ويتعلق بها،ألنه يبدأ يستطعم
لذة التوراة ومذاقها الذي يشبه الحليب والعسل كما قال
دافيد هامليخ،ويجب أن نعرف ان في عوالم هبا ال يوجد
أي شيء مهم غير قراءة التوراة لذلك لنبدأ من اآلن
وسنتقدم بمساعدة (ه) أمين.
قصة
الشتاء في أوكرانيا في ذلك العام كان شديد البرودة ،وبدأ
فورا" بعد انتهاء األعياد المقدسة ،والثلوج بدأت تغطي
إلى أساطيح المنازل واألشجار بدأت تنحني من وزن
الثلوج التي تراكمت على أغصانها .وبدأ الرجال
يضربون بالفؤوس على جذوع الشجر لقطعها
والستعمالها كحطب للتدفئة ،وكل رجل رأسه مغطى
بفروة الرأس الصوفية وال يسمع مايقوله رفيقه ،غير
أصوات ضرب الفؤوس فقط كان تسمع هنا وهناك وفي
مدينة والطيفول األوكرانية أيضا" تغطت بالثلوج ،هذه
المدينة التي كان يسكنها صاحب القصة السيد نيسان
وزوجته السيدة بيال كل الجيران يقطعون األخشاب إالّ
صاحبنا نيسان اليتحرك واليقطع ،كان بيته كبيرا"
يعيش فيه هو وزوجته وأوالدهم الثمانية أوادم
ومرابايين بصورة جيدة .
دينيم
-1يوجد عدة منهاكيم يجب التقيد بها في أيام بين
هاميصاريم (أيام العكس) وهي تبدأ من صيام شبعا
عاسار بتموز حتى بعد تشعا بآب ألن هذه األيام أيام
صاعار وحزن للشعب اليهودي.

 -2اليجوز سماع أغنيات حتى بزمونيم بالعبراني
وخاصة أغنيات غير عبرية اليجوز سماعها.
 -3اليجوز أن نأكل فاكهة جديدة وال لباس جديد في
هذه األيام من أجل يجب أن نبارك عليها
"شيهحيانو" وهذا اليجوز،لكن أثناء "الميال" أو
"بديون" عندما يبارك "شيهحيانو" اذا حط في ذهنه
أن يطالع له الزامه على الفاكهة الجديدة الموجودة
أمامه مع االتفاق مع الذي يبارك "شيهحيانو"
ويأكلها.
 -4يجوز أن يبارك "شيهحيانو" يوم الشبات على
الفاكهة الجديدة أو اللباس الجديد،والذي يتقل على
نفسه ليتبارك.
 -5في هذه األيام من روش حوديش آب لعند تشعا
بآب اليجوز شراء ألبسة جديدة أو مفروشات أو
مصاغ للعرائس وحتى أحذية جديدة.
 -6لكن يجوز شراء مفروشات الى بيته (ليس
للعرائس) أو سيارة جديدة،والذي يتقل على نفسه
واليشتري هذه األشياء ليتبارك.
 -7اذا هذه األشياء الممنوع شرائها سيرتفع سعرها
( ) saleاذا لم يشتريها اآلن حينئذ يجوز شرائها
اآلن حتى ولو كانت للعرائس.
 -8اليجوز دهن أو تزيين جدران بيته من روش
حوديش حتى تشعا بآب .لكن اذا كان متفق مع
متعهد سابقا" واذا منعه من مواصلة عمله في انجاز
البيت سيعارضه وسيدّفعه مصاري على هذا
التأخير،في حالة خسارة مصاري يجوز االستمرار
في عمله في التدهين والتزيين وغيره.
 -9اليجوز خياطة أو تفصيل ألبسة جديدة من روش
حوديش حتى تشعا بآب.
ساهم في هذه النشرة
الحاخام سيمون كولدستين وزوجته السيدة سيما
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق ***.السيد
شلومو سليم كندي هاكوهين وزوجته السيدة باتيا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته
أوديت فريدة بنت راحيل عليها السالم أمين
***.السيدة ايفون بالس وأوالدها للنجاح والتوفيق

مع عائالتهم وعلى روح زوجها ووالدهم همانواح
ماركو بالس -موردخاي بالس بن كحيلة 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 ***.األخوة األكارم السادة جاك
جوي-ريزي-فيرا لعائلة سردار للنجاح والتوفيقوعلى 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 .
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 97700شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
900$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********
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