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إن براشاة ريئيه دائما" نقرأها قبل دخول شهر السيليحوت
شهر إيلول الذي هو شهر الرحمة والبراخا من (ه)
.ويقول هارامبام  :يجب االكثار من دفع الصيداقا في هذا
الشهر واالكثار من عمل الخير .هنا نسأل  :لماذا ركز
هارامبام فقط على الصداقا وعمل الخير ولم يذكر أمور
دينية أخرى ؟ ألنه في البراشا تحدثت الكثير عن دفع
الصيداقا كما قالت  :افتح يدك وادفع ،أعطي الصداقا -
ساعد رفيقك .كل هذه رموز لدفع الصيداقا .كذلك رأينا
في بيراشاة ايمور عندما ذكرت التوراة األعياد بدأت
الشبات ثم عيد البيساح ثم عيد الشابوعوت ثم روش هشانا
الخ.نالحظ ورد بعد أن تكلمت التوراة عن عيد
الشابوعوت وقبل أن تبدأ بعيد روش هشانا ذكرت هناك
التوراة قائلة عندما تحصد سنابل أرضك اترك قطعة
للفقير ،وإذا نسيت ربطة واحدة من السنابل في الحقل
وذهبت إلى بيتك ،ال ترجع لحقلك لتأخذها إال اتركها
للفقير .هنا نسأل  :لماذا تحدثت التوراة بين الشابوعوت
وروش هشانا عن الصيداقا ؟ إال حتى تعلمني إن قبل
وصول روش هشانا أي أيام السيليحوت أكثر من دفع
الصيداقا ألنها تلزمنا يوم الحساب ويوم الدين في عيد
روش هشانا وعيد الكبوريم .ألن الصداقا في هذه األيام
تبعد عنا وعن عائالتنا الكيزيروت الصعبة واألمراض
القاسية وغيرها من مشاكل الدنيا .وكذلك يجب األكثار
من الصالوات وحضور السيليحوت والرجوع بتشوبا عن
العافونوت .ألن الصالوات .وقال ماران حاخام عوبديا
يوسيف زخرونو لبراخا  :بالرغم إنه قالوا الحاخاميم :
البنون والرزق وطول العمر هي كلها عالقة بالمزال وحظ
االنسان وترى رجل متدين ومع ذلك يعاني من هذه
األمور .لكن التوراة قالت هذا الباسوق " :فاعابادتيم إيت
(ه) وبيراخ إيت الحميخا ….لو تهيه مشاكيال فاعاقاراه
إيت مسبار ياميخا أمالّيه " وشرح الباسوق كالتالي :

فاعابادتيم  :هذه الصالة .ويباركك هشيم بالطعام والشراب هذه
البرناساه .وال يكون عاقر وعاقرا هذه ترمز النجاب األطفال
.وعدد أيامك ستطول هذه ترمز للحياة .وكل هذه األمور يقول
(ه) تأتيكم عن طريق الصالوات و(ه) يحفظنا أمين .

تعليقات على البراشا
يقول الباسوق  :ستحصلوا على البراخا من عند هشيم إذا
تسمعوا قالوا الحاخاميم  :هنا تعلمنا التوراة  :ماعدا
البراخوت التي يعطيها هشيم إلى االنسان من رزق
وصحة وأوالد وغيرها ،يوجد براخا أخرى وهي إذا
كنت من الذين يقرؤون التوراة ويحضرون الشيعوريم
والدروس الدينية .ألن سماع التوراة هي لذة وتنعش النفس
وتبعد االنسان عن الهموم ووجع رأس تبع الدنيا .والزم
يشكر هشيم إنه عمال يقرأ توراة ويتعلمها (.أور هاحايم)
-2يقول الباسوق  :إذا يوجد بينكم فقيرا" أحد من أفراد
الشعب يجب أن تساعده هنا نسأل  :لماذا قال  :أحد من
أفراد الشعب ،أاليكفي بأن قال إذا يوجد بينكم فقيرا" ؟ إن
التوراة عندما تستعمل كلمة أحدا" من الشعب تعني انسانا"
محترما" وله مكانة ،كما سمت التوراة الملك ،أحاد هاعام
أي شخص له قيمة أكثر من غيره .أيضا" قالت التوراة
على القربان خروف هاايحاد ،أو بقرة واحدة مامعنى ذلك
؟إن يكون هذا القوربان من ميزة الخواريف أي من النوع
الجيد والسليم .وهنا في قضية التوراة عندما تحدثت عن
الفقير وضعته بأنه له قيمة وميزة عن بقية الشعب أي
بمعنى آخر التنظر إلى الفقير نظرة االحتقار واالهانة وال
يعبي عينك ولكن تنظر إلى الغني نظرة احترام وتكريم
زائد ،والسبب ربما هذا الفقير هو عنده نشاما وروح
مقدسة في صدره أعظم مكانة من الغني وصاحب المال
،أي الفقير في نظرنا ضعيف وليس له قيمة ،لكن عند

هشيم مكانته أعلى بكثير من الغني في كثير من
األحيان لذلك ساعده .
معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد خراب
المقداش  190ميالدي
ربي ياعاقوب إيش كيفار حاطيا" هو أحد التلميديم
البارزين من تالميذ ربي عاقيبا وفي نفس الوقت هو
حاخامه إلى ربينو هاقادوش الذي كتب ستة مصاحف
المشناه .وكان يذهب ليزور حاخامه ربي عاقيبا كل
يوم .وعندما أصبح مسنا" ومع ذلك كان يزور
حاخامه يوميا" قال له حاخامه ربي عاقيبا  :توقف
عن هذه الزيارة ألن أصبحت رجال" مسنا" أجابه :
قال الباسوق  :فيحي عود الينصاح كي يرئيه حاخاميم
يموتوا .قال له معنى الباسوق  :من يتواجد في جنازة
يطول عمره ويزيد سنين حياته ،من
الحاخاميم هشيم ّ
هنا نتعلم من يزور الحاخام الميت هشيم يزيد له عمره
ي وعلى قيد الحياة
خاصة من يزور الحاخام وهو ح ّ
.وعندما سمع ربينو هاقادوش هذا التفسير صار كل
يوم يزور حاخاميم .ابن ربي عاقيبا اسمه ربي
يهوشواع بن قورحاه ،عندما تزوج زوجته اشترط
عليها من أول يوم بأن هي تشتغل وتصرف على
البيت وهو سيقرأ توراة كل النهار ،ووافقت على
الزواج ،وعاش حياة فقر شديد ،وماكان عنده ثمن
حذاء يلبسه ،وكان يمشي بالشارع حافيا" ويداوم على
قراءة التوراة .وكان يقرأ هذا الباسوق على والده ربي
عاقيبا ورفاقه الذين قتلههم الرومان وهذا هو الباسوق
 :واسفوا لي حاسيداي كوريتيه بيريتي عاليه زاباح
أي هؤالء الصديقيم والحاسيديم الذين قدموا أوراحهم
قرابين أمام هشيم وكأنهم احترقوا على مذبح بيت
هامقداش ،ثم يقول  :فكم واجب علينا أن نقرأ في
التوراة نحن التي التوراة متاحة ومتوفرة لنا في كل
مكان وزمان .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاؤا الياشار
1906-1817
عندما ذهب ربي ياعاقوب إلى تركيا لجمع التبرعات
لفقراء يروشاليم حسب طلب حاخامه وزوج أمه
،وعندما زار بعض القرى خارج العاصمة ازمير
،وفي تلك الوقت اقترب عيد يوم هاكبوريم فقرر
العودة إلى إزمير لقضاء يوم هاكيبوريم هناك .وأثناء

عودته رافقه حاخام ياعاقوب ميال ّميد في طريق العودة
.وفي منتصف الطريق تفاجؤا عندما ظهر أمامهم عصابة
حرامية قاطعي الطرق الذين يسيطرون على هذا الطريق
وينهبون كل شخص يمر هناك ،فقال صاحب العربة
للحاخام  :انزلوا من العربة بسرعة ،وادخلوا داخل
الغابات المجاورة وتابعوا طريقكم حتى تصلوا إلى أزمير
،فقال الحاخام لرفيقه  :مالعمل وكيف نتصرف ؟ أجابه
زميله  :ال يوجد خوف علينا طالما أنت صديق وفي
زخوتك اليصيبنا أي أذى .أجابه ربي ياعاقوب :
متواضعا" أنا الشيء ومليء بالعافونوت ثم دخال في
طريق الغابات وأخيرا" وصال بسالم إلى أزمير ،وشكرا
هشيم على رعايته وحفظه لهم .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن مرض السكر هو متعلق بالسن وعمر االنسان ،حيث
كل شخص سليم وصحته جيدة ،عندما يبلغ سن من ال45
عاما" ومافوق معرض لالصابة بالسكر وعليه فحص دمه
للتأكد من سالمته من هذا المرض إن زيادة الوزن في
الجسم  %90منهم يتعرضون لمرض السكري .وكل بطن
يزيد محيطه عن  102سم للرجال و 88سم للنساء هو
معرض لمرض السكري .إذا انسان فحص دمه يوم
الصيام في ساعاته األخيرة من الصيام وكانت درجة
السكر عنده أكثر من  100درجة عليه حينئذ مراجعة
الطبيب .وأيضا" من يفحص دمه في يوم عادي أي غير
صائم بعد ساعتين من تناوله وجبة الطعام وكانت النتيجة
أكثر من  200درجة عليه مراجعة الطبيب ولو يوم
الصيام درجة السكر عنده  100وأقل من ذلك .كذلك إذا
يوجد في العائلة مصابا" بالسكر مثل األب أو األم أو األخ
أو األخت أو األبن أو االبنة ،على هذا القريب من هؤالء
المصابين عليه فحص دمه بعد بلوغه  25عاما" من عمره
.وكذلك امرأة إذا أنجبت طفال" وزنه أكثر من 4كغ أي 9
باوند عليها فحص دمها من أجل السكر .وكل من يصاب
بالسكر عن طريق الوراثة عليه مراقبة نفسه باستمرار
ومالحظة هذا المرض إذا وقع :عالمات مرض السكر
هي أربع عالمات :وهي -1 :ارتفاع نسبة الدهون بالجسم
-2.الشعور بالعطش دائما" -3.كثرة التبول  -4.هبوط
مفاجىء بوزن الجسم .وعلى كل انسان أن يحارب السمنة
في جسمه بكل قواه ويقلل من وجبات الطعام ويستعمل

الصحن الصغير في وجباته ويكتفي به ثم ينسحب من
الطعام وهذه حرب مستمرة طوال حياته وفعال" هي
صعبة جدا" ،لكنها ضرورية جدا" للمحافظة على
صحته وطول عمره وليبعد عنه الكثير من األمراض
توجيهات دينية:
معروف للجميع كم من الواجب والضروري المحتم
علينا احترام الوالدين .والتوراة شبهت وساوت بين
احترامهم واحترام (ه) عز جالله .والذي ال يحترمهم
وال يسمع كالمهم ذنبه وخطأه كبيرين جدا" .ويوجد
كثير من األوالد الذين ال يهمهم أبدا" احترام
والديهم،وال يسمعون كالمهم أو توجيهاتهم التي هي
في حد ذاتها لمصلحتهم وكثير من األحيان يزعجون
والديهم ويسببون لهم الكآبة والقهر من تصرفهم
الطائش،وأحيانا" يسببون البكاء لوالديهم،فهنا نكون قد
وصلنا الى حالة خطيرة جدا" وحينئذ يتحمل هذا الولد
المخالف عافون ثقيل الوزن وشديد العقاب ال سمح
(ه) .لذلك أيها الشباب والشابات عطوا وهبوا
احتراما" لخالقكم في السماء وذلك عن طريق احترام
الوالدين وطاعتهم وسماع كالمهم ولو كان هذا الكالم
أو الطلب صعب عليكم وال يتماشى مع أفكاركم لكن
مقابل الزخوت الكبير الذي تكسبوه من وراء ذلك هو
أهم من كل شيء في العوالم وبذلك تنالوا رضى (ه)
عليكم ورضى الوالدين الذي هو الخير والبركة طوال
حياتكم،وخاصة هذا الشاب اذا كان متزوجا" وزوجته
تأخذ دورا" في هذا العافون فيكون العافون مضاعفا"
لذلك على الزوجة أي الكنة أن تلعب دورا" كبيرا"
كي تشجع زوجها على احترام والديه ألنها تعمل أكبر
زخوت وبذلك تخلص زوجها من العقاب الذي هو
ليس من مصلحتها أبدا" وحتى اذا كان الوضع صعب
ال يطاق والوالدين تصرفهم فيه بعض الصعوبات التي
ال تحتمل وال تطاق .فقبولهم والسير برضاهم أهم
وأعظم وهنا الزخوت يكبر ويعظم ويعادل عشرات
الزخويوت التي نعملها على المرتاح وبدون ازعاج و
طالما هذا الزخوت يكلفك عذاب ومضايقة ومع ذلك
تقدم عليه بصدر رحب وبكل رضى فهنيئا" لك على
هذا القلب الطيب وبالتالي تضمن احترام أوالدك لك
في المستقبل فأنت ستكون والد أو والدة وماتزرعه في
الصغر تحصده في الكبر حتى الرجال والنساء الذين

ماعندهم والدين حيث صاروا في دنيا الحق،يجب عليهم
احترامهم وقراءة القديش والتوراة على روحهم وعمل لهم
الواجب الديني في كل عام من يوم وفاتهم وال ينساهم أبدا"
حينئذ يتشفعون له في تلك الدنيا وتنهال عليه البركات
والتوفيق والنجاح في كل مايعمل وفي هذه الحالة
يستطيعون أن يفيدوا أوالدهم أكثر بكثير من أن يكونوا
أحياء .لذلك يجب التقيد باحترام الوالدين في جميع الحاالت
و(ه) يحفظنا من كل خطأ أمين.
دينيم
 -1اذا ولد خلق مثال" يوم الشبات الساعة الخامسة صباحا"
مسموح أن نعمل البديون يوم األحد ليال" بعد دخول ليلة
االثنين الذي هو عدديا" رقمه يكون بداية الواحد والثالثون
يوما" من الوالدة .واذا عملوا بديون لهذا الولد يوم األحد ان
هذا البديون الغي المفعول ويجب على والده أن يعيد عملية
البديون بعد دخول ليلة يوم االثنين لكن بديون بدون
بيراخا،ويجب على الكوهين أن يعيد الخمس ليرات الى أبو
الصبي،ثم يعمل بديون من جديد،وعندما نعمل له البديون ثانية
(بدون بيراخا) بشرط وفقط اذا في ساعة عملية البديون قد مر
على الولد  28يوما" و( )37ساعة من وقت الوالدة .حينئذ
عندما نعيد البديون نعمله بدون بيراخا .لكن اذا في ساعة عمل
البديون يوم األحد لم يمر على الولد  28يوم و 37ساعة إال
أقل من ذلك حينئذ عندما نعيد عملية البديون من جديد نعملها
مع بيراخا.
 -2عندما نعيد عملية البديون من جديد كما ورد في الدين
السابق،بالنسبة الى براخات "شيهيحيانو" على األب أن يلبس
طقم جديد ويبارك عليه شيهيحيانو ويحط في ذهنه على
البديون الثاني الجديد.
 -3ولد بكر اذا كان مريضا" ولم نعمل له "ميال" ووصل وقت
البديون ليلة اليوم الواحد والثالثين من الوالدة،والزال الولد
مريضا" وما عملنا له ميال لحتى اآلن،علينا أن نعمل له بديون
بل باألحرى إن عملية البديون وزخوت البديون تساعد الولد
على الشفاء بسرعة.
 -4اذا كان الولد مريضا" وفي يوم البديون كان جاهزا" لعمل
له الميال ألنه شفي من مرضه،حينئذ يجب علينا أن نعمل له
الميال أوال" ثم البديون وراء الميال مباشرة".
 -5اذا أب لم يعمل بديون الى ابنه البكر ألي سبب كان بالغلط
مر على
أو بالقصد،وعندما قرر أن يعمل له البديون وأكيد ّ
ال ولد شهرين أو ثالثة أو عام أو أكثر من الوالدة،وكان قرار
األب هذا يوم الجمعة بعد الظهر قبل دخول الشبات،مع ذلك
عليه أن يعمل البديون فورا" وال يجوز تأجيله الى بعد

الشبات،ألن كل يوم تأخير هو عافون بحد ذاته أما
السعودا يفرق على القاهال "كاتو" فقط مشان كابود
سعودات شبات حتى ال يكون المعزوم شبعان ليلة
الشبات.

قصة
عندما وقفت بيال وثالث بناتها في مدخل المدينة
،تنتظر مقابلة الحاخام ،فورا" صاحب العربة
الموجودة فيها الحاخام توقف عن السير ،فسأله
الحاخام لماذا توقفت ؟ أجابه  :امرأة وثالث بناتها
يريدون مقابلة الحاخام ،فقال لهم الحاخام  :اصرخ
لها للعربة ألسمع ماذا تريد ؟ تقدمت بيال ودخلت
العربة وبدأت كالمها والدموع تنزل من عيونها
:زوجي نيسان كل عمل يقوم به لتأمين لنا الطعام
،تراه يفشل واآلن طلع لنا مشاكل جديدة عندي ثالث
بنات وصلوا سن الزواج ،وال أحد يتقدم ليطلبهم
للزواج ألن الجميع يعرفوننا بأننا فقراء فقال لها
الحاخام  :هل عندك في البيت عددا" من عملة
الروبيل الكامالت وال أريد أي فراطة .قالت له :
اليوجد في بيتي حتى فراطة فكيف تطلب مني روبيل
كامل ؟ قال لها :هل يوجد عندك علبة صداقا وأكيد
فيها روبيل .تذكرت فورا" وعرفت إن الحاخام يعرف
إنه في البيت يوجد علبة في البيت سأفتحها وأتأكد هل
يوجد عملة روبيل .ومن هنا عرفت قداسة الحاخام
ويعرف المخفي .
ساهم في هذه النشرة
السيد ايالي جرادة وزوجته السيدة سارا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم السيد سولي
شقالو وزوجته السيدة شيرلي بالمولود الجديد بمزال
طوب وألف مبروك أمين  -2.السيد سولي شقالو
وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ومزال طوب بالمولود الجديد وألف مبروك أمين
**.السيد دافيد مشعانية وزوجته وأوالدهم للنجاح
والصحة والتوفيق أمين***.السيد فرح حمرة
وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويهنئون السيد ليون فارحي وعائلته بخطوبة ابنهم
يوسيف وروشيل بمزال طوب وألف مبروك أمين
***.السيد دافيد جاجاتي وزوجته السيدة رينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته استر

بنت فكتوريا عليها السالم أمين ***.السيدة سمحا فرانكو
وابنها يوسيف للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
همانواح يوسيف اشكنازي بن استر عليه السالم***.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 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 التاريخ101600شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
800$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********
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