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المحسن الكبير السيد جوجو شحيبر وزوجته السيدة تيري وأوالدهم للنجاح والتوفيق وهشيم يباركهم بالروحانيوت
والكشميوت وعلى روح والدته مارسيل بنت شفيقة عليها السالم أمين .
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

في نهاية هذه البراشا التوراة تتحدث عن قانون عيغال
عاروفا أي قتل عجل صغير أنثى .ماقصة هذه البقرة
الصغيرة ؟ يقول ربي يوحانان بن شاؤل  :إذا وجدنا
في طريق بين بلدتين شخصا" مقتوال" وال نعرف من
قتله ؟ يجب أن نجلب بقرة عجل أنثى التي لم تنجب
بعد أي ولدا" ،ويجب قتلها في وادي حجري غير قابل
للزراعة وال النتاج أي محصول .حتى نمسح ذنب
هذا المقتول الذي وجدناه خارج البلد ،هذا الرجل الذي
أخذوا منه الحياة قبل أن ينجب أطفاال" للدنيا ألنه مات
.وتطبيق هذا القانون يجب أن تتوفر عدة شروط لقتل
بقرة عوضا" عنه .ومن هذه الشروط  :أن يكون
مقتوال" في السيف وليس خنقا" أو أي طريقة أخرى
 -2.أن يكون مرميا" على األرض وليس معلقا" أو
مشنوقا"  -3.أن يكون مكان وجوده مكشوفا" للجميع
،وليس مطمورا" أو مخبأ تحت أحجار أو كتلة تراب
-4.أن يكون ميتا" فقط في أرض إسرائيل وليس
خارجها .وليس في يروشاليم -5.اليوجد أي شاهد
على هذه الجريمة ،لكن إذا وجدنا شاهدا" واحدا" أو
امرأة أو ولدا" يعرف القائل حينئذ النقتل هذه البقرة
-6.إذا توفرت تلك الشروط التي ذكرناها سابقا" .اآلن
يأتي دور التصرف في هذه المشكلة .وهو  :يأتي
ثالثة حكام من المحكمة العليا في إسرائيل وهي
نسميها  :سنهادرية كيدواله.ويقيسون من مكان وجود
المقتول حتى أقرب مدينة أو بلدة أو قرية لهذا المكان

.ويستدعون ثالث قضاة من هذه البلدة القريبة ويقفون في
مكان الحادث .ويقبرون المقتول فورا" في مكان وجوده
.ويتبرعون أهل هذه البلدة القريبة بعجل أنثى لم تنجب
بعد أي ولد ويقتلونها بالساطور ثم يدفنوها في ذلك المكان
.ثم القضاة الثالث يغسلون أياديهم على هذه البقرة قبل
دفنها ويقولون هذه الجملة  :أيادينا بريئة من قتل هذا
االنسان الذي وجدناه في هذا المكان ،ووردت كلمة -
شافخوا في هذه البراشا ناقصها حرف الفاف ،لترمز إن
هذا المقتول خسر حواسه الخمسة التي كان يستعملها أثناء
وجوده حيا" على األرض وهي  :الرؤية -السمع -الذوق
الشم -اللمس لذلك كتب حرف الهاء عوضا" عن الحرف
الفاف والكلمة مكتوبة شافخاه وليس شافخوا .ولماذا نقتل
هذه البقرة المسكينة ماهو ذنبها ؟ ألن روح المقتول تطلع
إلى السماء وتطلب حقها من هشيم أن يقتل القاتل .لذلك
قالت التوراة  :اقتلوا هذه البقرة عوضا" عن قتل شخص
آخر .وتهدأ األمور مؤقتا" .وبعد أن يدفنوا البقرة ،يخرج
من جسمها بأعجوبة وقدرة إلهية ،آالف من الديدان وتسير
هذه الديدان حتى تصل إلى مكان وجود القاتل وتفترسه
ويموت وبذلك تهدأ األمور ويمسح هشيم ذنب القتل الذي
حدث و(ه) يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
قالت البراشا  :صيديق صيديق الحقه واركض وراءه
.لماذا وردت مرتين كلمة صيديق ؟ إن اسم هشيم هو
حرف اليود وحرف الهاء .إذا أدخلنا حرف اليود في كلمة
صيديق األولى ،يطلع عندنا كلمة صديق .وإذا أدخلنا

حرف الهاء في الكلمة الثانية تصبح صداقاه .بمعنى
آخر إذا االنسان في حياته كان صديق ومتدين ويدفع
أيضا" صداقا للفقراء وعدته التوراة بأن قالت  :إذا
كنت متدين وتدفع الصداقا حينئذ لماعان تحيّه في
تيراش إيت هاآريص  :أي سيطول عمرك وتحصل
على السعادة .
معلومات تاريخية  100 :عام بعد خراب المقداش
 190ميالدي
ربي يهوشواع بن قورحاه ابن ربي عاقيبا ،في أحد
األيام سأله رجل كافر هذا السؤال  :إن في التوراة
عندكم مكتوب عندما رأى هشيم إن االنسان عاطل
وشرير فقرر جلب طوفان أيام نواح وقتل البشرية
.وسؤالي لك هو طالما هشيم يعرف المستقبل إذن
لماذا قال الباسوق  :إن هشيم زعل ألنه خلق االنسان
؟ أجابه الحاخام  :هل عندك ولد صبي ؟ أجابه الكافر
 :نعم .ماذا عملت أثناء والدته ؟ أجاب  :أقمت حفلة
وعزمت أقربائي وفرحنا كثيرا" .قال له الحاخام :
أالتعرف إن هذا الولد سيموت في المستقبل ؟ إذن
لماذا فرحت واحتفلت بوالدته ؟ أجابه  :وقت الفرح
فرح ووقت الزعل زعل .أجابه الحاخام  :نفس الشيء
خلق هشيم االنسان وكان طاهرا" وجيدا" لكن في
المستقبل سيتغير وضعه ويصبح عاطال" شريرا"
.ومع ذلك يخلقه ولو في المستقبل سيتغيّر .وربي
يهوشواع هذا كان حاخامه إلى ربينو هاقدوش .وطال
عمره مثل والده ربي عاقيبا ،وفي احدى المرات سأله
تلميذه ربينو هاقادوش  :ماهو السبب لطول عمرك ؟
أجابه  :هل عجزت مني حتى تسألني هذا السؤال ؟
أجابه  :ال ،لكن أريد أتعلم منك التوراة حتى أعرف
في أي زخوت طال عمرك ؟ أجابه  :طول حياتي ال
أنظر في وجه انسان عاطل وشرير ،ألن النظر في
وجهه يقلل العمر وقبل وفاته قال له تلميذه ربينو
هاقادوش  :باركني ياحاخامي قال له  :أطلب من هشيم بأن
التصل إلى عمري الطويل .استغرب وقال له  :لماذا؟ قال
 :حتى يأتي ابنك ويستلم محلك في قيادة القاهال واليشيبا .

هاريشون لصيون ربي ياعاقوب شاول الياشار
1906-1817
في شتاء عام  1852مرض أحد كبار الحاخاميم تبع
يروشاليم وهو ربي بنيامين نابون ،حينئذ استدعى

إلى ربي ياعاقوب إلى سريره الذي شعر بأنه سيموت
قريبا" وأوصاه قائال"  :طوال حياتي وزعت أموالي على
األرامل واأليتام وفي األخير ماكان عندي مصاري
اضطريت أن استدين بعض المال من عدة أشخاص
،وحتى اآلن لم أستطيع أن أرد لهم أموالهم  :فأرجوك بعد
وفاته أن يلم صيداقا من األغنياء ويعيد لهم الديون الذي
أخذتها منهم .قبل ربي ياعاقوب على نفسه هذه الوصية
تبع الحاخام .وبعد وفاة ربي بنيامين ،بدأ ربي ياعاقوب
يأخذ صداقا من األغنياء ويعطيهم إلى الدائنين وبعد مضى
ستة شهور كان قد وفى جميع الديون ،وذهب إلى قبره
وقال  :ياحاخامي لقد نفذت طلبك ووصيتك ولم يبقى عليك
ديون أبدا" ،وباركني واتشفع لي بالخير وتعليم التوراة
.في احد األيام وصل رسالة من دمشق إلى ربي ياعاقوب
من طائفة دمشق طالبوا بها الحضور إلى دمشق ليحل
مشكلة وراثة بمبلغ كبير ومعقدة جدا" وقعت بين أقرباء
الميت لعائلة فارحي ،فقرر الذهاب إلى دمشق وأخذ معه
مصاحفه ومؤلفاته التي كانت عزيزة عليه وأخذ طليته
وتفلين تبعه وتوجه إلى دمشق .
الطريق للصحة والشفاء
ال يجوز شرب الماء قبل تناول الطعام وإذا شرب عليه
االنتظار مدة  45دقيقة ثم يتناول طعامه .وأثناء تناول
الطعام ال يجوز شرب الماء فقط مسموح شرب ماء إذا
كانت وجبة الطعام ناشفة مقدار فنجان قهوة من الماء ال
أكثر من أجل تسهيل عمل المعدة .كما ال يجوز شرب
الماء أثناء خروجه من االستحمام حتى ال يبرد الكبد.وال
يجوز له أن يتناول طعامه قبل أن يفحص نفسه هل هو
بحاجة للذهاب إلى الحمام .يجب عليه أن يبعد نفسه عن
اإلمساك باستمرار ألن ذلك هو أساس صحة
االنسان.يجب ماعدا االنتباه على الطعام يجب االنتباه بعدم
تعريض نفسه للنرفزة والتعصب والتوتر ،ويجب أن يضع
نفسه بجو هادئ والشعور بالسعادة والهناءة واالرتياح
وعليه أن يقنع بنصيبه إن كان كثيرا" أو قليال" ،وال
يزعل على دنيا ليست ملكه ،وال يطلب المزيد من
الكماليات والبطر ،وال يراقب وال ينظر إلى غيره ،من
يتمسك في هذه المبادىء صحته تتحسن وتبتعد عنه
األمراض ،ويكثر ذكاؤه ،وتتحسن قوة النظر والرؤية
عنده .والفرح والسعادة التي نقصدها ال تعني امالء البطن
في الكثير من الطعام والشراب ،العكس هو الصحيح قلة

الطعام هو الذي يجلب الصحة والسعادة .وكثرة
الطعام يسبب أحيانا" عن توقف عمل القلب فجأة من
كثرة الضفط.وخاصة األجسام ذات الوزن الثقيل ،تقل
الحرارة في أجسامهم ألن عروقهم تصبح ضيقة
وسرعة الدورة الدموية تقل وبالتالي تقل حرارة
أجسامهم ،والزعل يضر الجسم كثيرا" ويقلل سرعة
الدورة الدموية وبالتالي تنخفض حرارة الجسم ويؤثر
ذلك على حركة القلب بالذات ويتعرض لمفاجآت غير
جيدة ال سمح (ه).
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
عندما وقفت السيدة بيال أمام الحاخام وشكت له
وضعها ،قال لها  :عندك في بيتك علبة صداقا
،اجلبيها لي وتنحل مشكلتك ،ذهبت فورا" إلى بيتها

وجلبت علبة الصداقا وأعطته للحاخام الذي كان ينتظر
عودتها فباركها وقال لها  :الفقر انتهى من بيتك وستدخل
البراخا إلى بيتك والرزق لعائلتك وألوالدك وأحفادك
.عادت إلى بيتها وهي فرحانة كثيرا" عندما عاد زوجها
مساء" من عمله المتعب ،لم يجد زوجته سأل أحد أوالده
 :أين أمك ؟ قال له  :ذهبت للحاخام لتأخذ منه البراخا
مرة
،واشتد غضبه وبدأ يصرخ ويعيّط ويقول  :كم ّ
حذرتها أن ال تقابل أي حاخام ،وكان في جيبه قطعة من
النقود أراد أن يضعها في علبة الصداقا ،لكنه تفاجأ عندما
لم يجد العلبة وسأل ابنه فقال له :أخذتها أمي لتعطيها
للحاخام فجن جنونه أكثر وأكثر .
دينيم:
-1ان أربعين يوما" الخاصة بأيام السيليحوت هي أيام
رحمة وسماح وغفران،لذلك على كل واحد منا أن يقوم
ومنذ الصباح الباكر يوميا" حتى يقرأ السيليحوت
والتخدعات بانتباه وتركيز وعلى مهل وبخضوع
النفس-2.عندما يقرأ "الفيدّوي" أي اإلعتراف
باألخطاء،ينتبه بأن يراقب أعماله ويرجع بتشوبا تامة
ويكثر من الزخويوت ويزيد من قراءة التوراة وحضور
الشيعوريم ألننا نقترب إلى يوم الحساب يوم روش هاشانا
العظيم وفي السماء يزينون الزخويوت والعافونوت
ويتقرر مصيره وحياته للعام القادم على كثرة الزخويوت
التي يملكها أو كثرة العافونوت التي ارتكبها لذلك علينا
اإلكثار من الزخويوت وتقليل العافونوت-3.ينتبه قراءة
"فياعابور" كلمة بكلمة ويفهم ماذا يقول بقلب منتبه
وصاحي-4.يجب أن يقطع بين اسمين (ه) الموجودة في
فياعابور" بين اسم (ه) األول لبين االسم الثاني تبع (ه)
وإذا لم يقطع بين هذين االسمين عقابه كبير واليغتفر-5.
شهر ايلول هو الشهر المناسب والمالئم لمراجعة االنسان
أعماله وليكثر بقراءة التوراة والتهليم واألعمال الخيرية
االنسانية .ويرجع بتشوبا من األعمال العاطلة واألخالق
العاطلة .ويجب أن ينتبه جيدا" عندما يقرأ العاميدا في
برخات "هاشيبينو" ألنها تفيد من أجل مسح العافونوت
.ويجب أن يصلي على كل انسان ابتعد عن طريق الدين
والتوراة أن (ه) يهديه ويعيده إلى طريق الصح
والصواب-6.يجب أن يقرأ برخات هاشاحار بأكملها قبل
قراءة السيليحوت.وإذا الوقت كان قبل طلوع الفجر عليه

أن يقرأ "تقون حاصوت" قبل أن يبدأ السيليحوت-7.
يقرأ السيليحوت كلمة بكلمة وحرف بحرف ويفهم
ماذا يقرأ ويسمع بأذنيه ماذا يقول ويفهم مامعنى عندما
نقول":نفحص طرقنا ونعود إلى (ه) ليرحمنا"-8.على
اإلنسان أن يراجع أعماله التي عملها طوال العام
الماضي،وكم سبب أذى ونقص في قدسية روحه
وقدسية التوراة وقدسية السماء وعالم المالئكة-9.
يجب أن يتذكر أنه يقترب يوم بعد يوم من يوم
الحساب يوم روش هاشانا العظيم التي تفتح دفاتر
األحياء أمام (ه) ليقرر مصير وصحة ورزق كل
واحد منا للعام الجديد القادم-10.الرجوع بتشوبا ليس
عن أعمال الخاطئة فقط بل عليه بالرجوع عن كالم
الخاطئ مثل:الشون هاراع ،كالم يؤذي اآلخرين
ويمنع نفسه من الكالم الفاضي والزائد ويحوله إلى
قراءة توراة وتهليم.ويقبل على نفسه بعدم العودة إلى
العافونوت السابقة وعدم تكرارها.
ساهم في هذه النشرة
السيدة سارا يديد -كوهين وزوجها السيد جوي
وابنتهما فريدا ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة ومزال طوب
بالحفيدة الجديدة وألف مبروك أمين ***.السيد اسحق
صداقا وزوجته السيدة بيرتا وأوالدهم ووالديهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة نينا الوية -نوامة
وزوجها السيد جبرا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتها بوليت -بوليسة بنت نظلي مزال عليها
السالم أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح كامو جميلة
بنت أديل عليها السالم أمين ***.السيدة استيال
زعفراني كوهين وزوجها الحاخام شلومو وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها ليديا بنت أليس
عليها السالم أمين ***.السيدة لوريس من وأوالدها
للنجاح والتوفيق ونطلب من هشيم أن يبعث إلى
أوالدها األخوة األكارم  :ميخال -نسيم -يوسيف زواج
مناسب وجيد وهشيم يباركهم 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-لينا 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 U 902تلفون -9779
 347-348ويقبل 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 التاريخ102300شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1800$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

