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بعد أن بارك موشي ربينو بني اسرئيل في بداية هذه
البراشا عدة براخوت متتالية فجأة نراه يضيف بيراخا
جديدة وماهي هذه البراخاه ؟ باروخ تهيه مكول هاعاميم
.أي يبارككم هشيم بسبب بقية شعوب العالم .هنا نسأل
مامعنى هذه البراخا وما عالقة بقية الشعوب مع بني
إسرائيل .هنا تعلمني التوراة نوعين من البراخا األول
عندما يكونوا بني إسرائيل محافظين على الدين بصورة
جيدة ويقرؤون التوراة باستمرار تأتي عليهم البراخوت
المذكورة .والنوع الثاني .عندما يكون وضع بني
إسرائيل في التوراة غير جيد وضعيف ،هنا يبارككم
في هذه الحالة بطريقة ثانية وهو ينظر هشيم إلى أعمال
بقية الشعوب وأعمالهم الغير جيدة ويقارنهم مع بني
إسرائيل وأعمالهم ويرى هشيم بني إسرائيل بالرغم من
ضعفهم في الدين مع ذلك أعمالهم أفضل من أعمال بقية
الشعوب الذين يعبدون األصنام ويسرقون ويقتلون
ويزنون وغيرها من األعمال السيئة .إن ياعاقوب أبينو
له أسمان االسم األول هو  :ياعاقوب واإلسم الثاني هو
 :إسرائيل لماذا هذين االسمين ؟ ليعلمني أحيانا" يكون
مستوى بني إسرائيل جيد جدا" حينئذ يسميه إسرائيل
التي تعني رئاسة وسيادة .وعندما يكونوا ضعفاء في
الدين يسميه ياعاقوب أي تحت الوسط ألن كلمة
ياعاقوب أتت من كلمة عاقيب أي الكعب وهو أوطى
شيء في جسم االنسان لذلك عندما ولد ياعاقوب طفال"
مع التوأم عيساف قال الباسوق  :يد ياعاقوب تمسك
بكعب عيساف عند خروجه من بطن أمه ،هذا رمز إن
أحيانا" يعامل هشيم بني إسرائيل بالمقارنة مع بقية
الشعوب .كما ذكرنا سابقا" .ثم تتابع البراشا وتقول :
إذا أصبحت غنيا" ونجحت في جميع أعمالك التقول في
قلبك كل هذا من شطارتي وذكائي وأنا أعرف كيف

أجمع المال .هذا القول خطأ نهائيا" بل عليك أن تؤمن إن
كل ماتحصل عليه من نجاح ومال كله من عند هشيم
وبارادته وليس من فهمك وشطارتك والسؤال هنا  :لماذا
قال الباسوق  :ال تقول في قلبك ماعالقة القلب في هذا
الموضوع ؟ إال يقول هشيم أحيانا" أنت ياغني تعلن أمام
ي.لكن داخل قلبك
الناس إن كل هذا من فضل هشيم عل ّ
وداخل نفسك التقتنع كليا" بكالمك هذا ،بل تحسب في قلبك
صحيح إن هذا من عند هشيم لكن أنا في داخلي مقتنع بأن
لي دور في هذا النجاح وفي جمع هذا المال .لذلك قالت
التوراة وحذرتنا حتى في قلبك وفي رأسك التفكر أبدا"
ونهائيا" لك أي دور في تأمين هذا النجاح إال الحقيقة الكل
من عند هشيم من أوله إلى آخره ،وهشيم ذاته يعطيك
ويزودك بالفهم والذكاء حتى تحقق نجاحك هذا لذلك حتى
هذا الفهم والذكاء هو من عند هشيم بالذات و(ه) يحفظنا
أمين.
تعليقات على البراشا
قالت التوراة  :عندما تأكل أي شيء قبل أكله وبعد أكله
عليك أن تبارك إلى هشيم وشكره على هذا الطعام الذي
أعطاك إياه .هنا نسأل :لماذا طلب هشيم من االنسان أن
يبارك على الطعام هل هشيم بحاجة لبركة االنسان ؟ إال ألن
االنسان حتى يحصل على صحن الطعام الجاهز البتالعه
في فمه تعب بتحضيره كثيرا" إن كان هو بالذات أو آخرين
.ألن الحصول على الطعام يتطلب زراعة األرض وحراثتها
وسقيها في الماء ثم حصدها وجني الثمار والخضار ثم يدفع
ثمنها من ماله الذي تعب به ثم يطبخه ويخبزه ويتعب كثيرا"
هو أو غيره حتى يصبح جاهزا" ألكله لذلك في هذه الحالة
اليفكر االنسان في فضل هشيم عليه في هذا الطعام ،بل
يقول أن زرعت قطفت طحنت -دفعت من مالي -طبخت
وغيرها من بقية األعمال ،حينئذ ينسى إن كل هذا هو من

عطاء هشيم هو الذي أنتج الثمار والخضار والفواكه
وهو الذي خلق العشب األخضر حتى يأكل منه الحيوان
ويعطي لإلنسان الحليب والجلد والصوف واللحم حتى
يتغذى االنسان ويعيش ،لذلك قالت التوراة  :قبل أن
تأكل وبعد أن تأكل بارك واشكر هشيم ألن كل هذا الذي
تأكله هو أوال" وأخيرا" من عطاء هشيم وفضله على
االنسان لذلك علينا أن نشكره ونبارك على كل طعام .
معلومات تاريخية مختصرة  100عام بعد خراب
المقداش  190ميالدي
جرت قصة مع ربي شمعون بن حاالفتا ،كان يسير في
الطريق وظهر أمامه أسدين أرادا أن يفتراساه ،فصرخ
إلى هشيم وقال  :ياخالق الدنيا هذان األسدان جائعان
ويريدان الطعام ،أرجوك أن ترسل لهم طعاما" فورا"
نزل من السماء لحم خروف مقسوم إلى قسمين طرف
اليمين وطرف اليسار .فهجم األسدان على طرف أي
نصف الخروف وأكلوه وتركوا القسم الثاني وذهبوا
ألنهم شبعوا .فأخذ الحاخام القسم الثاني من اللحم الذي
لم يمسه أحدا" وحمله على ظهره وذهب إلى بيت الدين
وقال لهم  :هل هذا اللحم حالل وكاشير ؟ هل يجوز أن
آكله ؟ أجابوه أكيد حالل ألن الينزل من السماء لحم
حرام وغير كاشير .وكان دوما" يقول  :كل من يتعلم
التوراة واليتصرف حسب توجيهاتها ،هذا راشاع
وكافر ولو يعرف أن يقرأ كيماراه .وعندما ختم ربينو
هاقادوش ستة مصاحف المشناه في آخر صفحة من
المشنايوت كتب مقالة قالها  :ربي شمعون بن حاالفتا
وهي  :لم يجد هشيم وعاء يضع فيه البراخا إلى بني
إسرائيل ألن كل شيء تريد أن تحصل عليه عليك أن
يكون عندك وعاء لتضعه فيه مثال"  :تشتري حليب
يجب أن يكون موضوعا" في اناء أو صحن وغيرها
،كذلك هشيم ماهو الوعاء الذي وجده عند إسرائيل حتى
يسكب فيه لهم البراخا ؟ هو السالم والمحبة بين بعضهم
،وإذا تواجد ذلك عندهم حينئذ تنهال عليهم البركات من
السماء .في احدى المرات قال ربي يوحانان إلى ابنه :
اذهب واجلب لنا عمال حتى يدهنوا لنا البيت ،ذهب
واستأجر عماال" من اليهود واتفق معهم على األجرة
وقال لهم طعامكم على حسابي ماعدا اجرتكم .وعندما
قال لوالده ماقاله للعمال .عاتبه والده قائال"  :لماذا لم
تقل لهم ماهو الغداء الذي ستقدمه لهم ،ربما ظنوا ستقدم
لهم كباب .ألن هم أبناء أبراهام اسحق وياعاقوب يجب

أن تقدم لهم أفضل وأغلى شيء عندك ،والحقيقة ماعندك
لذلك قبل أن يبدؤوا بالعمل حدد لهم وجبة الغداء وقل لهم :
سأقدم لكم خبز وصحن حمص هل تقبلون إذا قبلوا بذلك
يبدؤون بالعمل وإال يتركون العمل قبل أن يبدؤوا .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاؤل الياشار
1906-1817
مع مرور الزمن ذاع صيته تبع ربي ياعاقوب في جميع
أنحاء يروشاليم وبفضل اجتهاده ومواظبته على دراسة
التوراة أصبح من كبار الحاخاميم في يروشاليم .وبدأ يدير
أمور الشعب وحاجياتهم وفي ذلك الوقت كانوا حكام
يروشاليم الموكلين من السلطان العثماني كانوا يتقاتلون
على الزعامة ويقتلون ويغتالون بعضهم البعض .وبدأ
هؤالء الحكام الضغط على الشعب اليهودي لدفع
الضرائب للحاكم .وفي عام  1845وكان عمره  28عاما"
فقط طلب منه زوج أمه أن يذهب إلى تركيا لجمع
التبرعات من اليهود لقراء يروشاليم ولدعم اليشيبوت
ربي ياعاقوب وافق على المهمة وخاصة ليرد معاملته
الحسنة إلى زوج أمه الذي ربّاه عنده منذ صغره .وقام
بالمهمة ونجح بها كثيرا" وعندما قرر العودة إلى
يروشاليم ،كانت األيام في تلك الزمن بين روش هاشانا
ويوم هاكيبوريم ،وقبل يوم الكبوريم قرر العودة إلى
العاصمة التركيو أزمير

الطريق إلى الصحة والشفاء
إن مرض السكر مرض مخيف وله مضاعفات خطيرة
لمن ال يضبطه ويتناول السكريات حسب مايشتهي نفسه
.إن مرض السكر يضرب كل عضو في الجسم إذا
أهملناه يضرب جهاز الدم واألوردة والشرايين في
الرأس في الرقبة في الكالوي في العيون في الجملة
العصبية ،والتنميل في أصابع اليد وأصابع الرجل وفي
الحاالت الخطرة يؤدي إلى قطعها ال سمح (ه) .إن
ارتفاع السكر في الدم يشبه الصدا الذي يأكل الحديد
وبواري الماء من الداخل .آخر احصاءات مرض السكر
في الدنيا اعتبروه مرض القرن الحادي والعشرين
.وأهم مسببات حصول مرض السكر مع االنسان هو
تناول الوجبات السريعة وبدون علكها ومضغها
وهضمها في الفم والمعدة .ولد واحد من كل ثالثة أوالد
معرضة أجسامهم لالصابة بمرض السكر في كبرهم

.يقول البروفسور وانشتاين  :إن مرض السكر هو
ال يوجع المريض ،وال تظهر له أعراض مسبقة
،لتنبه االنسان أن يدير باله ويضبط طعامه اليومي
على وقت قبل أن يصاب بهذا المرض .فجأة يذهب
إلى الطبيب ويحلل له الدم ويقول له :إنه مصاب
بالسكر .
توجيهات دينية" :قراءة التهليم"
لقد عظمت وتعالت قيمة زخوت قراءة التهليم،حيث
صلى دافيد هاميليخ وطلب من (ه) أن يكافئ لكل من
يقرأ تهليم بأن يعطيه األجر الوفير كأنه يقرأ في كيماراه
صعبة مثل (نيكاعيم وأهالوت) والتهليم يفيد لمسح
عافون "بيكام هابيريت" أي العافون الذي يتعلق
بالزواج .لذلك على كل واحد أن يقرأ التهليم على األقل
مرة واحدة في كل أسبوع،وخاصة اذا يقرأه مع
جماعة،حينئذ ترتفع درجته وزخوته أكثر وأكثر ويعتبر
قراءته الجماعية أفضل من قراءة الكيمارا بصورة
فردية .ومن يثابر على قراءة التهليم يدفع عنه وعن
زوجته وأوالده وأهله كل األمراض وخاصة الخطيرة
منها ويبعد عنهم جميع المشاكل وحوادث العوالم
المتعددة،وبالتالي ينهال عليه من السماء جميع أنواع
البراخوت والنجاح والتوفيق والرزق وطول العمر
والحياة المريحة والهنيئة والنجاح والتوفيق في جميع
وشتى مجاالت الحياة حتى قالوا :ال يوجد من يحمي ضد
المؤذيين والشياطين قدر قراءة القديش بعد التهليم .ومن
يريد االلتحاق بـ(ه) وفي شكرانه وتعظيمه يلتحق
بمصحف "التهليم" وقالوا :من له أي مشكلة أو مرض
أو عذاب أو ضيقة أو مسافر في الطائرة أو السيارة يقرأ
تهليم،وهو خير مخلص وصديق وفي،النقاذه من كل
هذه المشاكل .وعليه أن يقرأ كلمة بكلمة مع الطعاميم
(النغم) المخصص له وبدون التكلم أثناء القراءة،واذا
اضطر أن يحكي،ينهي قراءة المقطع كله،ثم يتكلم.
وخاصة اذا كان يقرأ مع جماعة باالجرة،ال يجوز له أن
يسكت حتى يأتي دوره حتى يقرأ،إال عليه أن يقرأ
بصوت واطي حتى يأتي دوره يعلي صوته ويقرأ.
والذي صعب عليه أن يقرأ التهليم،بإمكانه دفع لمشروع
التهليم وهم بدورهم يقرؤون عوضه ويعتبره (ه) بأنه
هو بالذات يقرأ التهليم و(ه) يحفظنا أمين.

قصة
عرضت احدى جارات بيال زوجة نيسان ،أن تذهب
مع ثالثة بناتها وتقف في مدخل البلد ،وعندما تمر
عربة الحاخام هناك ،تقترب وتتحدث معه عن

مشاكلها .وفعال" اقتنعت بيال وقررت أن تنفذ هذا االقتراح
،ووقفت مع بناتها تراقب كل عربة تدخل البلد من موجود
بها ربما يكون احداها موجود الحاخام .وفجأة بدأت تقترب
عربة مغطاة من دخول البلد ،وتوقعت بيال إن هذه العربة
موجود فيها الحاخام .فاقتربت هي وبناتها وقطعن الطريق
على مرور العربة .لكن مساعد الحاخام ،الحظ وقوف
امرأة وثالثة بنات في منتصف الطريق ،وبدأ يلوح لهم
بيده بأن يبتعدون عن اغالق الطريق العام لمرور العربات
،لكن بيال وبناتها لم يتحركن من مكانهن .فتوقفت العربة
الحاخام كان مغلق عيونه ويفكر بالرحانيوت .وعندما
شعر الحاخام بالتوقف ،سأل عن السبب ،قالوا له  :امرأة
وثالثة بناتها يعترضن الطريق ،وكأن عندهم مشكلة .فقال
الحاخام  :اصرخوا لهم ألسمع ماهي مشكلتهم .
دينيم
-1يجوز شرب أي سائل عن طريق الشراقة ولو يوجد داخل
هذه السؤال أشياء مختلطة وال تدخل داخل الشراّقة ال يعتبر
بورير عمال ينقي ،لكن إذا يوجد في طرف الشراقة فيلتر
(صفاية) يعتبر بورير وال يجوز استعمالها .
-2يجوز استعمال الحنفية التي يوجد في رأسها قطعة لتصفية
الماء ألننا نستطيع أن نشرب الماء بدونها ،لذلك عملها اليعتبر
بورير.
-3يجوز غسل األواني في الجرن الذي يوجد داخله صفاية في
قعر الجرن.واليعتبر بورير ألنه ليس طعاما" لتناوله وانما
السائل واألوساخ كلها ستذهب للضياع والتخلص منها وال
نأكلها .
-4سكاكين ومالعق وشوكات مخلوطين مع بعضهم عليه أن
يفتحهم على الطاولة ويفرقهم عن بعضهم كي يستطيع أن يأخذ
القطعة التي يريدها ليرتبها في مكانها المناسب على مائدة
الطعام مباشرة من هذا الخليط ،ويجب أن يصفها مدة قريبة
لتناول الطعام .لذلك ال يجوز أن يصفها ليلة الشبات من أجل
السعودا تبع يوم الشبات صباحا" إال يصفها قبل وجبة الطعام
بمدة قليلة.
-5طناجر أو صحون مصفوفين فوق بعضهم يستطيع أن يأخذ
الصحن أو الطنجرة التي يريدها ليستعملها فورا" .لكن ال
يجوز أن يفرقهم من بعضهم ليضع كل قطعة في مكانها ألنه
يعتبر بورير عمال ينقي.
-6بعد أن غسل السكاكين والمالعق والشوكات بعد السيعودا
ال يجوز له أن ينقيهم ويضع كل واحد في مكانها المخصص

لها في الدرج العائد لها ألنه يعتبر بورير .ينقي .لكن إذا
كان عمال ينشف كل واحدة لوحدها يستطيع أن يضع كل
واحدة في مكانها المخصص لها واليعتبر بورير ألنه
عمال ينشفها وهو ماسكها في يده .ويستطيع أن يضعها
في المكان الذي يريده.
ساهم في هذه النشرة
السيد البير أهارون فارحي وزوجته السيدة رانيا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين يوسيف
فارحي وروشيل طويل بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.السيد جميل مآلخ وزوجته السيدة استيال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنون لوالده السيد البير
مآلخ ووالدته السيدة شيال الصحة وطول العمر
والسعادة أمين***.السيد الفونس قباني وزوجته السيدة
كولدا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين
يوسيف فارحي وروشيل طويل بمزال طوب وألف
مبروك أمين ***.السيد البير أهارون فارحي وزوجته
السيدة رانيا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتشكرون
هاعسقان صبوري السيد البير كوهين أبو أدمون وابنه
السيد ادمون على جهودهم في خدمة القاهال وكابود
الشبات وإقامة الصالوات بأحسن صورة وأحسن
واجب ودعمهم لليشيبوت والتلميديم هشيم يباركهم
وزخوت أباتهم تدعمهم في المواصلة في هذا الطريق
المقدس أمين ***.السيد فكتور كندي وأوالدهم األخوة
األكارم هانري -ايدي -بيال للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم أمين ***.السيد ايزاك اللحام هكوهين وزوجته
السيدة بيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة
سارا منشي وأوالدها للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
أمين***.الشابة هانحماداه استر البير فارحي ووالديها
وجدّيها واخواتها للنجاح والتوفيق وهشيم يكبرها في
طريق التوراة وعمل الخير أمين***.السيد إيليا عنتابي
وأوالده األخوة األكارم توفيق باروخ -دافيد ليندا للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم نينا بنت
صلحة اميلي عليها السالم أمين***.السيدة ليزا بصل
وأوالدها  :إيالنا -دوريت-ياعاقوب اسحق للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح
مائير بن يقوتيئيل وجواهر عليه السالم أمين
***.األخوة األكارم  :سيليا -شعيا -موني لعائلة ستون

للنجاح والتوفيق مع عائالتهم ويدعونكم لحضور القريات
ودبريه توراة على روح والدتهم راحيل بنت باهية عليها
السالم في كنيس بيت يوسيف ليفي التهليم الساعة 6:00
وصالة منحا  7:30وتزكوا لمصفوت 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 718-758-4800
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 التاريخ101000شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1900$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

