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في هذه البراشا تتحدث التوراة عن دين امرأة
تزوجت رجال" ولم تنجب منه ولدا" ومات هذا
الرجل ،في هذه الحالة ،يجب على أخو زوجها أن
يتزوجها والولد الذي يخلق من هذا الزواج الثاني
نسميه باسم الزوج األول المرحوم .احياء" لذكراه
.لكن يوجد شروط لهذا الزواج الثاني وهي  :إذا
الزوج الثاني أي األخ الثاني مريض واليتعالج منه
المرض ،أو إذا كان كبير السن والزوجة صغيرة
السن أو بالعكس هي مسنّة والزوج الثاني شاب
وغيرها من الحاالت الصعبة حينئذ اليتم الزواج
وانما يجب على االثنين الذهاب إلى بيت الدين
وتنحني هذه األرملة أمام أخو زوجها وتشلحه
حذاؤه وتبصق على األرض أمامه وتقول هكذا
يعامل الذي اليرضى أن يساعد أخيه المرحوم .إن
هذه القضية حسب عقولنا النفهم أسرارها على
التمام وانما إرادة الهية واجب علينا تنفيذها .واآلن
نحاول أن نفهم بعض أسرارها ومضمونها قدر
اإلمكان كالتالي  :إن الزوج األول الذي مات لم
ينجز ولم يتسنى له أن ينجز واجبه في هذه الدنيا
ومات صغيرا" بدون أوالد .لذلك طلبت التوراة من
أخيه أن يكمل المهمة هذه وعليه أن يعمل خيرا" مع
أخيه المرحوم حتى ترتاح روحه في عوالم
هبّا.وفي حالة عدم تنفيذ هذه المهمة لسبب ما ،يذهب
األخ مع زوجة أخيه إلى محكمة بيت الدين ،وتنحني
أمامه وتنزع الحذاء من رجله هذه العملية ترمز إلى
تضحية من قبل الطرفين ،أوال" هانت نفسها
وانحنت أمام األخ لتنزع الحذاء هذا الوضع صعب

جدا" أمام الناس المتواجدين في المحكمة وأيضا" إهانة
لألخ ألن قيمة الرجل بحذائه وليس حافيا" ،وتبصق
أمامه وليس عليه ،فبهذه الحالة يخجل ويهان أمام
الجميع ،وكل هذا ألجل إرضاء روح الميت التي تتعذب
في السماء لعدم تمكنها من إتمام مهمتها في هذه الدنيا
.وفي عملهم هذا كأنهم يقولون لألخ الميت ،أردنا أن
نعمل معك خيرا" لكن الظروف لم تسمح لنا بذلك ،لذلك
نعتذر منك كل االعتذار وأنا وأخوك نتحمل هذا الوضع
المهين أنا انذلّيت وأخوك أيضا" إنذل ،حتى نعبر لك
عن نيتنا الحسنة تجاهك ،ولم نقصد أبدا" أن نسبب لك
أي مضايقة أو زعل لذلك سامحنا من السماء وادعي لنا
بالتوفيق والحياة الهادئة والصحة أمين .
تعليقات على البراشا
قالت التوراة  :إذا شاب تزوج امرأة معفي من الخدمة
العسكرية مدة عام كامل حتى اليترك زوجته لوحدها
.ثم انتقلت البراشا إلى موضوع ثاني قائلة  :على
االنسان أن ال يستدين من الناس ويضطر أن يرهن
بعض أشياء بيته الضرورية لتأمين مصروف عائلته
.هنا نسأل  :ماهو االرتباط بين هذين الموضوعين
زواج العريس ،ورهن أشياء بيته الضرورية من أجل
الديون ؟ تعلمنا التوراة درسا" في الحياة بأن على
العريس أن يصرف في إقامة العرس والفرح ضمن
امكانياته المادية الأكثر ،واليكب مصاري ويهدرها
ليقلد األغنياء .وبذلك اليضطر أن يستدين المال من
اآلخرين حتى تغطيه مصاريف العرس والتبزير والهدر
،فهذه الطريقة تفش في رأسه وتتراكم عليه الديون
وتقلب له الحياة إلى جحيم وعذاب .

معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد
خراب المقداش أي  190ميالدي
عندما ماتوا  24ألف من تالميذ ربي عاقيبا ألن لم
يقدموا االحترام لبعضهم البعض ،اضطر ربي
عاقيبا وكان متقدما" في العمر ،وسافر إلى جنوب
إسرائيل وعلّم تالميذ جدد وعظموا في التوراة وهم
نشروا التوراة من بعده .وهم :ربي مئير -ربي
يهودا -ربي يوسي-ربي شمعون بن يوحاي -ربي
ايلعازار بن شا ّمواع -ربي يوحانان هاسّاندالّر -
ربي ايلعيزير بن ياعاقوب .والرومان آنذاك
اضطهدوا اليهود ،لكن هؤالء الحاخاميم بتضحياتهم
في دراسة التوراة ،وصلوا إلى أعلى درجات
التوراة ،نذكر اآلن أحد هؤالء التلميديم وهو  :ربي
شمعون بن يوحاي ،الذي ولد قبل خراب المقداش
بزمن قصير ،ووالده اسمه يوحاي ،وكان من
وجهاء البلد ،وكان يراجع الحكام الرومان لمساعدة
أخوته اليهود وليخفف عنهم القرارات القاسية
.وعندما عظموا هؤالء التلميديم في التوراة عين
أوال" ربي مئير عضوا" في المحكة العليا الدينية
السنهادرين ،قبل أن يعين ربي شمعون بن يوحاي
زميله ،فالحظ ربي عاقيبا ان ربي شمعون زعل
على هذا التصرف ،فورا" قال له ربي عاقيبا :
التزعل يكفيك إن هشيم وأنا نعرف عظمتك في
التوراة وبعد وفاة ربي عاقيبا ،قال ربي شمعون في
احدى الجلسات الدينية إن ربي عاقيبا في آخر حياته
لغى بعض كالمه الذي قاله في أول حياته .في
موضوع ديني ما .ثم شعر ربي شمعون بالندم على
هذا الكالم الذي قاله على حاخامه ويعتبر إهانة
لحاخامه المرحوم ،ومن أجل أن يمسح هذا العافون
صام عشرات األيام حتى اسودت أسنانه .
توجيهات دينية  :قيمة السيليحوت
أربعون يوما" قبل يوم هاكيبوريم ،جرت العادة أن
نقرأ السيليحوت في كل الكنائس وفي كل صباح
،وكما نقول في السيليحوت بيعود الياله أي الظالم
الزال في السماء علينا أن ننهض من فراشنا لقراءة
السيليحوت ،وهذه ميزة وزخوت كبير لإلنسان الذي

يضحي في نومه وراحته ،ويتوجه إلى الكنيس والزال
الظالم موجودا" في الجو .وكما قال دافيد هاميليخ :
باالياله شيرو عمي أي عندما أصلي إلى هشيم ليال"
يكون هشيم معي ويحميني وكما ورد في شولحان
عاروخ على االنسان هو ذاته يوقظ الفجر وليس الفجر
يوقظه أي يذهب إلى الكنيس قبل ظهور الفجر وهذا
زخوت كبير لصاحبه .ووصفته المشناة  :بأن في هذه
الحالة قوي كالنمر وشجاع مثل األسد .وإن قراءة
السيليحوت تشمل داخلها  -"1.ساعة كاملة في عبادة
هشيم وبدون حكي  "2.عندما يذكر االنسان أخطائه
خاصة عندما يقرأ الفيدوي هاكادول ،وهو يحوي داخله
مئات العافونوت الذي يرتكبها االنسان طوال العام بدون
أن يشعر بها ،لكن عند قراءتها يتذكرها جيدا" ويندم
عليها وهشيم يسامحه عليها .وخاصة قبل أن يذكرها
يقول أمام هشيم  :ربونو شل عوالم سأذكر أمامك ذنوب
خفيفة وذنوب ثقيلة ،ومن ال يقرأ الفدوي الكادول ،إنه
اليذكرها .وانما يكتفي بذكر ذنوب عامة أشامنوا -
باغادنوا التي يذكرها كل عام وكل يوم ،وال يشعر
بالذنوب الحقيقية التي تصادفه كل يوم .وعليه أن يقصر
في نغمات بقية السيليحوت ويقرأها بدون نغم حتى
يستطيع أن يقرأ الفيدوي الكبير الذي اليستغرق معه
أكثر من خمسة دقائق .وهو الروح األساسية لقراءة
السيليحوت .وحتى إذا كانت العادة في المنيان اليقرؤوه
،على الفرد الذي يسمع بنصيحتي يقرأه بمفرده ثم يتابع
قراءة السيليحوت مع المنيان حسب العادة .وكل كلمة
يذكرها في السيليحوت تسجل في السماء كما نقول  :في
التفوت
خول ماأمار أشير يآمار لفاناف هيم نختابيم لذلك
ّ
الفرصة العظيمة عليك واقرأ هذا الفيدوي لنؤمن عام
جديد مليء بالسعادة والصحة والرزق أمين .
الطريق إلى الصحة والشفاء
عندما يخرج االنسان من الحمام فورا" عليه أن يغطي
جسمه ورأسه ولو الفصل كان صيفا" .ألن عند
االستحمام األوردة والشرايين الدموية تتمدد وتتوسع
ويتجمع الدم في الرجلين في األسفل ويقل وجوده في
أعلى الجسم ،ويسبب ارتفاع ضغط الدم والدوخة
والدوران وأحيانا" الوقوع على األرض .لذلك ينصح

باستعمال الماء المفتر والوسط في نهاية االستحمام
الستعادة تواجد الدم في كل أعضاء الجسم بالتساوي
.كذلك يجب عدم االستحمام بعد ملىء المعدة
بالطعام ،ألن الدم يتجمع حول المعدة ليقدم لها
المساعدة في هضم الطعام ،وإذا استحم هذا االنسان
بعد تناول الطعام مباشرة ،يختلف توازن وجود الدم
في الجسم ويسبب األذى أحيانا" لالنسان .كما ال
يجوز حني الرأس إلى األسفل أثناء االستحمام
اللتقاط أي غرض من أرض الحمام ،ألنه يسبب
عدم توازن وجود الدم في الجسم ،وإذا اضطر لرفع
غرض من األرض عليه أن يجلس على ركبتيه
ويرفع الغرض ،واليحني جسمه وهو واقفا" على
رجليه .ال يجوز للمرأة أو للجدّة برفع ابنها أو
حفيدها ذات الوزن الثقيل ،ألن يسبب لهم أالم في
الظهر والعمود الفقري وتحرك بعض الفقرات من
مكانها .ويسبب لهم مشاكل طوال الحياة من هذا
الرفع كذلك ال يجوز للرجال رفع األثقال واألوزان
من األرض بصورة فجائية لنفس السبب .
هكاؤن هاصدّيق ربي حاخام شالوم كوهين رئيس
يشيبات بوراة يوسيف ومن كبار الحاخاميم :
2022-1931
أثناء سماع وفاة هاكاؤون حاخام شالوم كوهين عن
عمر  91عاما" ع ّم الحزن في جميع قيهلوت عام
إسرائيل ،في إسرائيل وفي المهجر توفي بعد أن
مرض مرضا" خفيفا" في آخر أيامه فقط .والده كان
هكاؤن حاخام افرايم كوهين الذي كان رئيس
يشيبات هاميقوباليم التي تدعى  :عوزخهادار في
يروشاليم .ربي افرايم انتقل من العراق إلى
إسرائيل ،وعندما أنجب طفال" سماه شالوم على اسم
هاميقوبال المشهور هاراشاش أي ربي شالوم
شرعبي زخرونو لبراخا .هذا الطفل شالوم تربى
جوه الدين دراسة التوراة ،وأرسله
في بيته الذي ّ
والده إلى يشيبات بورات يوسيف منذ صغره التي
كان يرأسها هاكاؤن حاخام عزرا عطية عاالف
هشالوم .شالوم الصغير بدأ يركز على تعليم التوراة
وبدأ يتفوق بها على رفاقه وكبر وترعرع حتى

أصبح صديقا" مع رئيس اليشيبا الذي أحبه كثيرا"
وشجعه ليتقدم في التوراة .وقد قدر حاخام شالوم تقاربه
مع حاخامه عزرا عطية ،حيث بعد وفاة حاخامه ،كان
كل سنة حتى آخر سنة من حياته ،كان يعمل له قريات
إلى حاخامه ،ويدرش في اليشيبا ويعطي دروسا"
ويحكي على ميزات حاخامه العظيم ،ولو كان مضى
على وفاة حاخامه أكثر من خمسين عاما" .
دينيم
 -1نشعل الكاندل أول ليلة العيد قبل المغرب بـ  18دقيقة
وتبارك المرأة "لهدليق نير شل يوم طوب"،وفي الليلة
الثانية للعيد تشعل الكاندل قبل القدوس مباشرة -2 .يجب
تناول بعض المأكوالت الخاصة في كل من ليلتين
العيد،من أجل "سمان طوب" للعام القادم وعندما يعمل
االنسان أي رمز أو أي عالمة جيدة من أجل مستقبل
جيد وخير،له قيمة دينية ويعطي مفعوله على صاحب
البيت لذلك علينا بااللتزام بهذه األطعمة بحذافيرها
وطريقة أكلها -3.يغطس الخبز (هاموصي) ليلة العيد
في السكر أو العسل عوضا" عن الملح .وال يجوز أن
نأكل جوز وال عنب أسود لكن عنب أبيض مسموح وفيه
رمز جيد ومتفائل .ويجب االبتعاد عن األطعمة
الحامضة والحادة والمرة -4 .هناك طريقتان ألكل
األكالت ليلتين العيد،الطريقة األولى هي :بعد القدوس
مباشرة وقبل غسل اليدين نأكل من كل شغلة شيء قليل
فقط ويبدأ على هذا الشكل -"1 :تمر (هاعيص) ويحط
في ذهنه على كل فواكه تبع هاعيص لحتى ال يبارك
مرة ثانية على كل واحدة منها (هاعيص) .يذوق من
التمرة شيء قليل بعد البراخا ثم يقرأ "يهي راصون"
تبع التمر وبعد يهي راصون يعود ويأكل شيء قليل من
التمر" -"2 .الرمان" بدون برخات (هاعيص) ألن طلع
الزامه في (هاعيص) تبع التمر .هنا يقرأ يهي راصون
تبع الرمان،ثم يأكل منها شيء قليل -"3 .تفاح محلى
بالعسل بدون براخا يقرأ يهي راصون ثم يأكل منه-"4 .
"لوبيا" يبارك هاأداما ويأكل قليل ثم يهي راصون-"5 .
القرع مع جزر بدون براخا يقرأ يهي راصون ثم يأكل
منه ويأكل مع القرعة قليل من الجزر" -"6 .الكريت"
يجب أن يكون مطبوخا" ألنه اذا كان نيئا" يبقى طعمه

حاد وال يجوز أكله -"7 .السلق المطبوخ يأكله بعد
أن يقرأ يهي راصون تبع السلق -"8 .رأس
الخروف يبارك شيهاكول ويأكل شيء قليل ثم يقرأ
يهي راصون تبع الرأس واذا ال يوجد رأس
خاروف يستعمل عوضه رأس دجاج أو رأس سمكة
مع قطعة من لحم الخروف .ويحاول أن يأكل من
هذه المأكوالت شيء قليل جدا" حتى ال يلتزم بعد
أكلهم برخات "نفاشوت" ولكن اذا أكل منهم 30
غرام أو أكثر مع ذلك ال يبارك نفاشوت وراءهم
ويعتمد على برخات همازون التي تعفيهم من
"نفاشوت" .كل هذه الطريقة تمت بعد القدوس وقبل
نيطيالت يدايم -5 .أما الطريقة الثانية وهي المفضلة
يقدس ثم نيطيالت يدايم ثم هموصي وبعد أن يأكل
 30غرام من الخبز (نصف رغيف) يبارك
هاعيص على التمر ويتابع كالطريقة األولى.
وعندما يصل الى اللوبيا والقرع والكريت والسلق
ورأس الخروف ال يبارك عليهم أداما أو شيهاكول
ألن برخات هموصي عفتهم من البراخا ألنهم
مطبوخات وعمال نأكلهم في وسط السعودا لكن فقط
نقرأ يهي راصون الخاصة في كل واحدة منهم .لكن
بإمكاننا أن نبارك "هاأداما" على الجزر اذا كان
غير مسلوقا"..
ساهم في هذه النشرة
السيد شلومو شالوح هاكوهين ووالدته السيدة سيلي
وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والده همانواح يوسيف شالوح بن أميليا
عليه السالم أمين ***.السيدة نينا الوية -نوامة
وزوجها السيد جبرا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدتها بوليت -بوليسة بنت نظلي مزال
عليها 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 ***.

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 .
بلغت مصاريف النشرة لألسبوع الماضي 1850$
والسبب هو  1400$مصاريف عادية أسبوعيا" 250+
دوالر دفعنا للمطبعة ألن علبة النشرة سرقت أمام
الكنيس واضطرينا العادة طبعها من جديد بكلفة 250$
+دفعنا للحاخام موشي ملول الذي يطبع النشرة في
إسرائيل ويوزعها في عدة كنائس مقابل ثالث شهور
أصبح المجموع  1850$من يتبرع للنشرة هشيم يباركه
هو وعائلته .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN
,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ103300شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
400$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********
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