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هذه البراشا نقرأها كل عام بعد صوم تشعا بآب
،وفي هذه البراشا ورد فيها نص عشرة وصايا التي
سمعها بني إسرائيل على جبل سيناء .يقول حاخام
 :عابودات إسرائيل  :طالما كان ممنوع علينا قراءة
التوراة في تشعا بآب ،لذلك أتت هذه البراشا وفيها
الوصايا العشر لتعلمنا ،صحيح توقفنا مؤقتا" عن
قراءة التوراة ،لكن يجب علينا االبتداء من جديد
دراسة التوراة لذلك ذكر موشي الوصايا العشر التي
هي كانت االنطالقة األولى العطائنا التوراة
لدراستها والتقيد بوصاياها .نعود إلى البراشا ذاتها
حيث قال موشي  :فاتحانان إلى هشيم صليت إلى
هشيم كثير من المرات حتى بلغ عددها  515مرة
من أجل دخولي أرض إسرائيل لكن هشيم قال لي
هذه الجملة  :التزيد من عدد الصالوات لي ،وتوقف
عن ذلك .هنا نسأل  :لماذا صلّى  515مرة ماذا
يرمز هذا العدد؟ إن هشيم أعلن في السماء إنه
سيضع  103مآلخيم على الباب الشرقي من بيت
هامقداش للحراسة عليه .لكن أتى ابراهام وطلب
من هشيم أن يزيد  103حراّس أيضا" على الجهة
الجنوبية من المقداش أصبح العدد تبع هشيم مع تبع
ابراهام  206مآلخيم والدليل على ذلك سمى
ابراهام المقداش هار أي جبل وعدد كلمة هار هو
 206ألن حرف الراء هو  200وعدد حرف الهاء
هو  5ومع الكلمة ذاتها رقم  1أصبح كلمة هار 206
تماما" .ثم أتى اسحق وزاد  103مآلخيم من طرف
الغرب أصبح مجموع الحراس 309=103+206

وهذا رمز بأن سمى المقداش ساديه وكلمة ساديه تساوي
.309ثم أتى ياعاقوب وأضاف  103مآلخيم من طرف
الشمال صار المجموع اآلن  412=103+309وهكذا
أصبح المقداش له حراسة من الجهات األربع وله رمز
بايت = 412وسماه ياعاقوب للمقداش بايت.وعندما أتى
موشي وصلى زيادة  103صار مجموع الصالوات
 515=103+412حسب عدد كلمة فايتحانان التي
ذكرنا تساوي .515فقال له هشيم إلى موشي  :لماذا كل
هذه الصالوات إن المقداش محاط من أربع جهاته فأين
تريد أن تضع المآلخيم ؟قال موشي :ضعهم على
السطوح من األعلى لحماية المقداش .فجاء الرد من
هشيم بالذات :أل توسيف لدابير ايالي ،أي التطلب أن
تزيد عدد المآلخيم على السطح .ألني عندما أغضب
على بني إسرائيل وأريد خراب المقداش ،سأخربه
وأحرقه من السطح كما قال الباسوق :مما ورم شاالح
إيش أي من السماء أنزل النار وحرق المقداش .وإذا
وضعت ياموشي حراسا" على السطح حسب صالواتك
حينئذ سينزل غضبي على بني إسرائيل بالذات عوضا"
عن النزول على الخشب واألحجار تبع المقداش لذلك
لم ينفذ هشيم طلب موشي وهشيم يحمينا أمين.
تعليقات على البراشا
إن هذا الشبات نسميه شبات ناحامو .لماذا ؟ ألننا نقرأ
بداية الهفطاراه :ناحامو ناحامو عمي يقول هشيم  :هنا
نسأل  :اننا مضى على خراب المقداش حوالي 2000
عام وكل عام نصوم ونحزن ونبكي على خراب
المقداش ،ولماذا يقول هشيم لنا  :ناحاموا ناحاموا أي

تسلّوا والتيأسوا ألن سأبني لكم المقداش من جديد
.مامعنى هذه التسلية طالما في كل عام نعيد نفس
الحزن والصيام ؟ إال معروف إن هشيم قرر على
االنسان أن ينسى إذا فقد أحد من أفراد عائلته الغالي
عليه وحزن عليه كثيرا" ومع ذلك ينساه وكذلك كل
خسارة في الدنيا تمر على االنسان مع مرور الزمن
والقدم ينساها ،ألن سوف ال تعاد وتحيا من جديد
.لكن هنا في قضية خراب المقداش بالرغم من
مرور آالف السنين لم ننساه وال زلنا كل عام نحزن
ونصوم من أجله .لذلك قال هشيم  :ناحاموا ناحاموا
أي التيأسوا ،طالما لحتى اآلن لم تنسوه وفي كل
عام تحزنوا وتزعلوا من أجله ،هذا أكبر دليل إنه
لم نخسره نهائيا" ،إال يوجد األمل الكبير بأن هشيم
سيبني لنا المقداش الثالث في أيامنا هذه أمين.
معلومات تاريخية مختصرة  100عام بعد خراب
المقداش  190ميالدي
في احدى المرات تصادف ربي شمعون بن حالفتا
مع مالك الموت ماشي في أحد الشوارع ،ورأى إن
عالئم وجهه تدل على إنه غير مبسوط البل منزعج
من أمر ما .فسأله  :ماسبب ذلك ؟ أجابه  :أنا أزعل
من أشخاص يتحدثون عن أمور ستحدث في
المستقبل ويتفاخرون في أنفسهم كيف سيتصرفون
في ذلك الوقت ،واليعرفون عندما تأتي األوامر بأن
اذهب وآخذ روحهم ويموتون ،فأين بقيت أحالمهم
؟ مثل ذلك أبو الصبي الذي عمل طهور لولده
ووقف أمام الجميع قائال" :إن هذا النبيذ الطيب
سأحفظه عندي ليوم عرس ابني هذا الطفل الرضيع
ونشرب من هذا النبيذ العتيق واللذيذ ،واليعرف أنه
بعد  30يوما" من اآلن معي أمر من السماء بأن
سآخذ له روحه فأين تبقى أحالمه في شرب هذا
النبيذ الطيب .فسأله ربي شمعون  :متى ستأتي
لعندي لتأخذ لي الروح ؟ أجابه  :إن أشخاص مثلك
يخدمون الشعب في شتى المجاالت مثال" إذا كان
غنيا" ويدفع صداقا لآلخرين والناس بحاجة لهم
،يقول لي هشيم  :أتركوه على قيد الحياة ويزيد هشيم

على والدتهم في هذه الدنيا ،كما قال شلومو هاميليخ
مخافة هشيم ودفع الصداقا تطيل عمر االنسان .
الطريق للصحة والشفاء
يجب على االنسان حتى يحافظ على سالمة جهازه
الهضمي أن ينتبه بأن كل وجبة طعام معينة تضره أو
يشكو منها إما من آالم في البطن أو حموضة في المعدة
أو تلبك في المعدة عليه أن يبتعد عنها وال يأكلها ثانية
،وحتى أثناء قيامه في التمارين الرياضية إذا شعر بأن
بعض الحركات غير مالئمة لجسمه أو تسبب له بعض
األلم ،عليه أن اليكررها ثانية ،وكل من يتبع هذه
النصائح الطبية اليحتاج إلى أدوية وحبوب ويبقى
معافى وقوي الجسم-2.من يعاني من ضعف في جسمه
وانهيار في قوته عليه أن يأكل في الصباح طعام سائل
وسهل الهضم مثل كوكتيل يحوي عدة أنواع من الفواكه
والخضروات أو شوربة الشعير ،وعند المساء يجوز له
أن يتناول أطعمة جافة مثل لحم وخبز .االنسان الذي
اعتاد مدة طويلة على تناول األطعمة إما في نوعها أو
في كميتها ،وأرادأن يغير اآلن هذه العادة بصورة فجائية
اليجوز له عمل ذلك ألن الجسم يتفاجأ بهذا التغيير
المفاجئ ويتسبب من ذلك ضررا" كبيرا" على صحته
بصورة عامة وعلى أعضاء جهاز هضمه إال يغير
رويدا" رويدا" أي قليال" قليال" .مثل المدمن على شرب
السجائر اليجوز له أن يقطع التدخين بصورة مفاجئة
وكلية،ألن جسمه اليتحمل هذا التغيير المفاجئ إال عليه
أن يقلل عدد السجائر بصورة تدريجية مثال" عادته
يشرب  20سيجارة في اليوم يشرب  19لمدة أسبوعين
وبعد أسبوعين ينزل إلى عدد  18وبعد أسبوعين إلى
عدد  17وبالتالي خالل أشهر أو عام كامل يشعر بأن
جسمه اليحتاج إلى سيجارة أبدا" وبالتالي يتخلص من
هذه المرضة الخطيرة -4.اليجوز لإلنسان أن يشرب
نبيذا" كل يوم أكثر من ربيعيت  90غرام ( 3أونصة)
.حينئذ يكون النبيذ ضروري لصحة الجسم أما إذا اعتاد
أن يشرب أكثر من ذلك فأعصابه تتوتر ويقاتل الناس
ويوجعه رأسه وأفكاره تتدهور وتكثر أخطاؤه ويضعف
تفكيره .

هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاول الياشار
1906-1817
بعد وفاة ربي ايلعيزير الياشار ،أيام صعبة مرت على
زوجته وابنها الصغير ياعاقوب ،أوكلت شخصا"
ليذهب إلى صيفات بلدتهم التي عاشوا فيها مع زوجها
وبقية العائلة ،ويبيع لهم بيتهم الذي ورثوه من الجد
األول حاخام ياعاقوب الياشار ،وفي هذه المصاري
دفعت ديونها وخاصة إلى حارس السجن الذي أعطى
زوجها مساعدات نقدية عندما كان في السجن
.والباقي القليل لتعيش به هي وابنها الصغير ياعاقوب
.ثم بدأت بالخياطة لتؤمن لها المصاريف وخاصة
لدفع اجرة الحاخام الذي قام بتعليم ابنها الصغير
ياعاقوب هذا تقدم في علم التوراة وكان ذكيا" ،وأحب
دراسة التوراة وثابر على دراستها ليال" نهارا"
.وعندما أصبح عمره  11عام ،تزوجت أمه إلى
حاخام حاسيد وميقوبّال هو ربي بنيامين موردخاي
مؤلف مصحف بني بنيامين وهو كان حفيد هاريشون
لصيون السابق ربي يوناه نابون مؤلف مصحف نحباه
باكيسيف وكان مشهور في التوراة في يروشاليم
وكثير من التلميديم يأتون لعنده ليدرسوا التوراة
والقبّااله .وبعد زواجه من والدة ياعاقوب ،اهتم
كثيرا" في تعليم ياعاقوب ،وكان يسهر معه في دراسة
الكيماراه والمناقشة بها .ويطول معهم الوقت أحيانا"
حتى بعد منتصف الليل وخاصة ليلة الشبات .الشاب
ياعاقوب تقدم في التوراة كثيرا" ،وبدأ الكثير من
الناس يحضرون لسماع التوراة والداروشيم .
توجيهات دينية" :السيطرة على يصير هاراع"
لماذا جاء االنسان إلى العوالم ؟ حتى يعيش ( )80أو
( )90أو أكثر ويترك ويمشي ؟ وكل المخلوقات في
هذه الدنيا من شمس وهواء واألزهار والفواكه
والحيوانات كلها أوجدها (ه) من أجل أن تخدم لهذا
االنسان وهذا االنسان المسكين عندما يصل عمر ال
( )60تبدأ األمراض تالحقه وبلع األدوية تزداد عام
بعد عام والطبيب يحرمه من تناول المأكوالت التي
أحبها طوال حياته ،اذن لماذا جاء إلى هذه العوالم؟ ان
(ه) وضع النشاما داخل جسم فاني ،لكن النشاما ستعود
إلى خالقها بأعمال تؤهلها دخول الجنة لتنعم بملذات
لم تذوقها في هذه الدنيا ،وماهي هذه األعمال المطلوب

منها أن تنفذها؟ هي األخالق الحميدة –عمل الزخويوت
ودراسة التوراة .وهنا يبدأ االمتحان ،أوجد (ه) يصير
هاراع داخلنا ليبعدنا عن هذه المصفوت ويدفعنا االرتكاب
العافونوت ،لذلك هنا المعركة قوية وحاسمة ،إذا انتصرت
على يصير هاراع ولم ترد عليه ولم تنفذ توجيهاته السيئة
يكون بذلك حصلت على رضاء (ه) عليك وفي نفس الوقت
عملك هذا يعمل "ناحات رواح" ارضاء إلى (ه) وبذلك
يرضى (ه) من خليقته لألنسان انها كانت صح وبالتالي
كل المخلوقات التي خلقها من أجل خدمة االنسان في
مجيئه إلى العوالم هي صح ونال رضاء (ه) وسينال
المكافأة المنتظرة في عوالم هبا.لكن إذا أهمل هذه المهمة
وركض وراء ملذات العوالم وارتكب األخطاء خسر
الجولة من أساسها والتي جاء من أجلها إلى العوالم
.وأصبحت رحلته فاشلة ،وسينال عليها العقاب الشديد
والمرير ،لذلك علينا أن نلحق حالنا ونعمل الخير وال نؤذي
اآلخرين ونكثر من التوراة والمصفوت و ال نبهدل الناس
ونحترم الجميع ونحترم الكنيس ونحترم وقت الصالة
،وبذلك نحصل على المستقبل المنشود وننال رضاء (ه)
علينا أمين.
قصة
عندما سمعت بيال زوجة نيسان أن الحاخام هاراب هاماكيد
سيمر في بلدتهم إلى بلدة أخرى .جيران بيال نصحوها
بالذهاب بمفردها بدون علم زوجها نيسان الذي يعارض
مثل هذه المقابالت .فقالت لهم  :ربما الحاخام اليستطيع أن
يساعدني ،يكون بذلك قد أغضبت زوجي وخربت حياتي
معه أنا وأوالدي .بعض الجيران قالوا لها الحق معها .ثم
قالت أحدهن  :الحقيقة إن الحاخام سيزور الغني شمعون
لمدة قصيرة ثم يترك المدينة ،وفي هذه المدة القصيرة
سيتجمع الكثير من الناس ليأخذوا البراخا من الحاخام
.واليوجد مجاال" للمسكينة بيال أن تقابله ،ثم نصحتها قائلة
 :اذهبي أنت وبناتك وتوقفي في مدخل المدينة واعترضوا
عربية الحاخام التي ستدخل البلدة .حينئذ اذهبي فورا"
وقابلي الحاخام وهو موجود في العربة واطلبي منه
المساعدة .
دينيم
في برخات همازون في السعودا الشيلشيت نقول ريصيه
فهاحاليصينو ولو استمرت السعودا حتى خروج الشبات
،هذا فقط إذا لم يصلي عربيت بعد ،لكن إذا صلى عربيت
وأتى ليبارك برخات همازون حينئذ ال يقول ريصيه
فهاحاليصنو في برخات همازون -2.إذا كان ليلة األحد هو
روش حوديش واستمر في السعودا حتى خروج الشبات

،ولو دخل روش حوديش ،مع ذلك يقرأ ريصيه فقط
واليقرأ ياعاليه فيابو .لكن إذا أكل  30غرام خبز بعد
خروج الشبات حينئذ يقرأ ياعاليه فيابو وال يقرأ
ريصيه لكن األفضل أن اليدخل االنسان نفسه في هيك
وضع معقد لذلك يبارك بسرعة قبل خروج الشبات
،اليجوز ألحد أن يقوم بأي عمل قبل أن يعمل الهبداال
.لكن مجرد قرأ أتا حوننتانو في عربيت ،أو قال هذه
الجملة  :باروخ هامبديل بين قوديش ليحول حينئذ
يجوز له أن يعمل مايشاء ولو ماصلي عربيت -4.
األفضل للمرأة أن تسمع الهبداال من الرجل من أن
تعمل الهبداال لوحدها لكن في حالة اليوجد رجل يطالع
لها الزامها حينئذ تعمل الهبداال لوحدها .لكن هي
اليستطيع أن تطالع الزام رجل في الهبداال .ألن الرجل
ملزم في الهبداال من التوراة أما المرأة ملزمة في
الهبداال من الحاخاميم -5.يجب عمل الهبداال على
كأس من النبيذ ،وإذا اليوجد نبيذ يجوز عمل الهبداال
على كأس مشروب مثل البيرة -6.كل من يحافظ على
الشبات كأنه ينفذ كل وصايا التوراة ،وكل من يحلل
الشبات كأنه يحلل كل وصايا التوراة كلها-7.يجب أن
نبارك على البيساميم في الهبداال لحتى نهدىء الروح
تبعنا التي تتصاعر وتتعذب النتهاء الشبات،لذلك
نفرحها عندما نشم رائحة طيبة التي تستفاد منها الروح
-8.إذا ماعنده بيساميم اليؤثر على الهبداال .وإذا بعد
الهبداال وجد بيساميم يبارك عليهم -9.الذي يعاني من
الزكام وال يشعر بالرائحة الطيبة ،ال يبارك بيساميم
-10.األفضل أن نبارك عاصيه بيساميم أو عسبيه
بيساميم أفضل من الكولونيا .ألنه يوجد من الحاخاميم
يمتنعون من المباركة على الكولونيا المخلوطة بالماء
-11.يجب على كل واحد من القاهال أن يشم البيساميم
في يده واليستند على الحزان الذي بارك على البساميم
وش ّمها  12.نبارك على الشمعة في الهبداال ألن (ه)
خلق النار في خروج الشبات وهي تفيد لإلنسان في
كثير من االستعماالت ،وإذا لم يتوفر له نير معلش
ويعمل الهبداال .
ساهم في هذه النشرة
السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين ولدهم يوسيف
وراشيل بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.محسن
كريم بدون ذكر اسمه للنجاح والتوفيق مع العائلة أمين

***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة 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 وعلىروح 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 718-758-4800
تقبل جميع شركات األنشورنس والتوصيل للبيوت مجاني .
السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني ماركيت يرحب
بكم في محله الكائن  AVE U 902تلفون 347-348-9779
ويقبل 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 التاريخ100300شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1000$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

