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في البراشا السابقة براشاة يترو تكلمت التوراة عن
حدث تاريخي عظيم وهو ظهور الشيخينا على جبل
سيناء لتخاطب الشعب اليهودي عن الوصايا العشر .هذا
الحدث هو أعظم وأعلى درجة من الحياة الروحانية التي
ظهرت على بني اسرائيل بعد خروجهم من مصر
ب50يوما" .وإذ تفاجئونا هذه البراشا لتتحدث عن أمور
دنيوية وعالقات اجتماعية تحدث كل يوم بين االنسان
ورفيقه ونالحظ ونقول  :إن هناك فرقا" كبيرا" بين
مستوى البراشا السابقة عن البراشا الحالية .داخل هذه
البراشا حوالي  53مصفا أكثرها تتعلق بعالقة االنسان
مع رفيقه .هنا قصدت التوراة لتعلمنا إن أهم شيء في
الحياة تتركز على عالقة االنسان مع رفيقه .وإذا تمت
بصورة صحيحة ومستقيمة يعتبر هذا التصرف مثل
عبادة هشيم بالذات كأنها صالة بحد ذاتها .لذلك بدأت
البراشا بهذه الكلمة :فيئيليه هامشباطيم -ونحن نعلم كلما
تبدأ التوراة بهذه الكلمة فيئيليه تعني اضافة على
الموضوع السابق الذي ورد في البراشا السابقة .ماهو
الموضوع السابق؟ هو الوصايا العشر والتي كتبت على
لوحين ،اللوح األول تحدث عن عالقة االنسان بالخالق
،واللوح الثاني عن عالقة االنسان برفيقه وهو
الموضوع األخير ،لذلك وردت وبدأت البراشا بهذه
الكلمة -فيئيليه -لتضيف على الموضوع األخير من
البراشا السابقة وهو عالقة االنسان مع رفيقه االنسان
هذه البراشا تهتم كثيرا" لتدافع عن الضعيف ،عن
المعتدى عليه من قبل اآلخرين ،على حقوق األرملة
واليتيم ،عن الفقير والمسكين ،عن العبد اليهودي بأن ال
يضطهد من قبل سيده ،عن احترام الوالدين ،عن

الخالف بين طرفين ،عن عدم االعتداء على مال
اآلخرين ،على شهادة الكذب والزور ،على الرشوة في
المحاكم الدينية وغيرها من هذه األمور ،وبذلك تعلمنا
التوراة إن أساس الدين اليهودي يعتمد على تعامل
االنسان مع أخيه االنسان وأصول طرق الحياة
الصحيحة والصالحة .لذلك الوصايا العشر وردت في
نفس الوقت وفي نفس اللحظة لتعلمنا إن عبادة هشيم
وعالقة االنسان مع رفيقه االنسان وحدة متكاملة ال
يجوز التمسك باحداها واهمال الثانية ،إال كليهما واجب
مقدس وملزمين به على السواء .إنسان الذي يتظاهر
بالتديّن والعبادة االلهية والمتشتدة ومن ناحية ثانية تراه
يعتدي على اآلخرين ،هذا االنسان فاشل وال يعتبر
متدينا" ومنحرف عن أصول الدين اليهودي وأخالقه
.من يسرق مال رفيقه ويأتي إلى الصالة ليتعبد هشيم
،تصرفه هذا مرفوض ومكروه عند هشيم وصالته غير
مقبولة .وعلى االنسان كما يتقيد كثيرا" بعدم تحليل
الشبات وبعدم أكل غير الكوشير عليه بنفس الطريقة
وأكثر أن يتقيد بالتعامل الصحيح مع رفيقه بالكالم
وبالمقابلة وبالتعامل المالي واحترام اآلخرين و(ه)
يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
يقول موهاراحوو زخرونوا لبراخا  :عندما تتحدث
التوراة عن الطبيب في معالجة المرضى تستعمل هذا
الكالم  :فرابّو يرابّيه -مع الشدة على حرف الفاء .لكن
عندما يخاطب االنسان هشيم بأن يشافيه من مرضه يقول
هذا الكالم  :رفائيني هشيم في إيرافيه -أي حرف الفاء
غير مشدد.ماالفرق ؟ إن الطبيب عندما يعالج المريض

المرة أو
تكون المعالجة مصحوبة بأوجاع مثل األدوية
ّ
ضرب اإلبرة في لحمه أو تقويم كسر ما في جسمه وكلها
تأتي بطريقة شديدة وموجعة لذلك أتى مشدد عند معالجة
الطبيب للمريض لكن المعالجة عن طريق هشيم تأتي
بدون أوجاع وبسهولة وفجأة يشعر المريض بارتياح
وبالشفاء لذلك أتى حرف الفاء غير مشدّد وانما سهل
وهيّن-2.لماذا تسمي التوراة العبد اليهودي بهذه الجملة
عيبيد عبري؟ ترمز لنا التوراة متى يكون االنسان يعبد
هشيم بصورة صحيحة ومقبولة عندما يعتبر نفسه بأن
وجوده في الدنيا  :عبري -أي عابر سبيل ووجوده في
هذه الدنيا مؤقت ومحدود ،لذلك ال ينشغل كثيرا" في أمور
هذه الدنيا ويهمل األمور الدينية،لذلك عليه أن يعطي
األهمية للحياة الدينية أكثر من الحياة الدنيوية -3.قال
الباسوق  :إذا خرجت نار من أرض انسان وانتقلت إلى
أرض جاره وحرقت محصول القمح أو السنابل أو حرقت
األرض ذاتها الزم يدفع هذا المسبب ،الخسارة إلى
ضاحب األرض .نتعلم درسا" في الحياة من هذا الباسوق
كالتالي  :النار هو رمز للمشاكل والخالفات مع اآلخرين
،وعلى االنسان االبتعاد عنها كل البعد ،ألنها تسبب أوال"
 :موت صدّيق قبل وقته حتى يمسح عافون المشاكل
.ثانيا"  :يسبب خسارة مال اآلخرين .ثالثا"  :يسبب ابطال
التوراة ووصاياها .والدليل على هذه الحاالت من الباسوق
ذاته  :أوال" حرق الحنطة رمز لموت الصدّيق -2.حرق
السنابل  :رمز لخسارة المال .حرق األرض  :رمز
لوصايا التوراة ودراستها التي هي صلبة مثل األرض
وكل هذه األضرار تحدث من سبب المشاكل والخالفات
مع اآلخرين .
معلومات تاريخية مختصرة  :عامان بعد خراب
المقداش  70ميالدي
بعد مرور سبع سنوات من خراب المقداش مات
أسبسسيانوس قيصر روما ،وكان ذلك في عام  75ميالدي
،واستلم الرئاسة ابنه طيطوس هاراشاع ،وكان مثقفا"
وعالما" ،وألف العديد من الكتب ،وندم ألنه قتل آالف
األبرياء في حياته ،وخاصة في اسرائيل ومات موتا"
شنيعا" بعد عامين من تسلمه وظيفة قيصر روما .وقالوا
الحاخاميم على خراب المقداش عدة أمور طبيعية تغيرت
ومنها -1 :عسل صوفيم  :وهو عسل من مدينة صوفيم
وكان طعمه لذيذا" وهو مفيد للصحة لقد اختفى بعد خراب
المقداش -2.والطل الذي ينزل من السماء وضعف

وتغيرت صحة االنسان لألسوأ -3.طعم الفاكهة اللذيذ
اختفى وضعفت فوائدها لصحة االنسان  -4.انتشر الزنا
والسحر والشعوذة  -5.وكل يوم تأتي لعنة وغضب من
(ه) على االنسان .لذلك لتالفي هذه الخسارات رتبوا لنا
الحاخاميم أن تقرأ في الصالة يوميا" ثالث مرات قادوش
قادوش قادوش في الصباح مع تركوم واحدة منها .وفي
صالة منحا في ناقديشاخ .وقراءة القديش في الصالة وفي
كل نهاية شيعور توراة.كل هذه األمور تحمينا من اللعنات
ومشاكل الدنيا .وقال  :ربي ايلعازار بن بيدات  :ولو
خرب المقداش مع ذلك الشيخينا موجودة دائما" على
كوتيل هاماعارابي لتحمي الشعب اليهودي .وأوصى
طيطوس قبل موته أن يحرثوا أرض المقداش حتى التراب
لمنع أحد من بنائه من جديد .وبقي حوله عدة عائالت
من الكوهانيم لالشراف عليه وبنوا الرومان داخله مذابح
جديدة وقربوا عليها قرابين لآللهة تبع الرومان ووزعوا
لحوم القرابين على جنودهم وبدؤوا بالسكر والعربدة
وانتقم هشيم منهم وأصابتهم اللعنة واألمراض ولم يعرفوا
السبب وهو عدم احترامهم للمقداش المقدس .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إحدى عناصر الضرورية لحياة االنسان هو البروتينات
،هي تبني الشرايين واألوردة الدموية والهيكل العظمي
والعضالت وخالياها وفرز الهورمونات في الجسم التي
تساعد على الهضم وترميم التلف الذي يحدث داخل
أعضاء الجسم .لذلك من يلتزمون بالدايت لتنزيل أوزانهم
يجب أن تكون عن طريق طبيب أخصائي في التغذية
.وعدم ادخال البروتين للجسم هذا خطأ فادح ويضعف
الجسم ومناعته ضد األمراض .ويتواجد البروتين في :
الحليب ومشتقاته -في لحم البقر -في البيض – في الدجاج
والسمك وفي الحبوب مثل  :حب الحمص -الفول -البيزة
العدس -الكينوا -الفاصولياء لكن الفاصوليا يجب عدماالكثار من أكلها ألنها تسبب بعض المشاكل في الجسم
.وفيها مادة األلمنيوم بكثرة وهي مضرة .البيض المسلوق
كثيرا" غير جيد للهضم وينصح سلقة مدة دقيقتين فقط بعد
الغلي واخراجه من الماء الساخن فورا" حتى يكون سائال"
نوعا" ما وسهل الهضم .وغير مقليا" .األرز األسمر مفيد
جدا" فيه كثير من الفيتامينات وخاصة مركبات فيتامين
ب .وأمالح معدنية وبروتين ويجب عدم اهماله واستعماله
بدال" من األرز األبيض .حب الحمص مفيد جدا" وليس
المقصود الحمص الجاهز المضاف إليه الطحينة

والمركرينا أي الزيت المهدرج الضار وملح ومواد
حافظة واضافات غير صحية ومضرة للجسم .ويوجد
البروتين أيضا" في الجوز واللوز والبزر وخاصة بزر
القرع ويجب مضغهم جيدا" حتى اليضايقوا المعدة في
عملها .
توجيهات دينية  :شالوم بايت -السالم والهدوء في
البيت
االنسان في عقله السليم وتفكيره الصحيح يستطيع أن
يعيش حياته حياة سعيدة وهنيئة بعيدة عن األمراض
والعصيبة والنرفزة ويحول بيته إلى كان عيدين في هذه
الدنيا ويطول عمره مع صحة جيدة .وهذا يتم إذا يوجد
تفاهم مع زوجته وأوالده .وهذا نسميه شالوم بايت .إن
كلمة شالوم هي من أسماء هشيم وعندما تقول شالوم بايت
،أي (ه) موجودة في بيتنا .والبراخا موجودة أيضا" .إن
الرجل والزوجة هما ذات أفكار متناقضة مثل الماء والنار
إذا اصطدموا واختلفوا وكل واحد ركب رأسه ،حينئذ
الماء تطفي النار والنار تن ّ
شف الماء وهذا غلط ألننا
بحاجة للماء والنار لحياتنا إذا استعملناهم باألصول
والتركيز والعقل الكبير ،ألن الماء ضروري للحياة وليس
باالمكان االستغناء عنه والنار ضرورية لحياتنا التدفئة
والطبخ وغيرها .لذلك على الرجل أن يساير الزوجة
والزوجة تساير الرجل ،ويتم ذلك عن طريق تكبير العقل
،والتخلي عن األشياء التافهة التي تخرب البيت السمح
(ه) .التفاهم في البيت يحدث تفاهم في السماء كما نقول
في الصالة عوسيه شالوم بمروماف .والقتال في البيت
يحدث غضب في السماء وبالتالي تحل المشاكل
واألمراض والكراهية في البيت وتتحول الحياة إلى جهنم
عوضا" عن الجنة .الرجل عندما يرى زوجته عنيدة
ومصممة على أمر معيّن وال يستطيع تغيير عقلها
وموقفها ،عليه أن يسايرها لحتى يعم السالم والهدوء
،وكذلك الزوجة عندما تجد أمرا" ما في زوجها وصعب
تغييره عليها أن تسايره وتتحمله حتى ال يقع الخالف
والكراهية ،وكل واحد منهم ال يحاول التدخل في كل شيء
في تصرفات الطرف الثاني .وإذا استمر الخالف ووصل
إلى الطالق ،هذا ضرر كبير وخراب ليس لهم فقط وانما
لآلخرين ألن أكره شيء عند هشيم هو الطالق وخربان
البيت .لذلك التسامح والمسايرة للطرف الثاني هو عمال"
يرضي (ه) وتأتي البراخا لهذا البيت وإلى األوالد أمين .

هاريشون لصيون ربي يوم طوب الجازي -1727
1802
أيام ربي يوم طوب الجازي نزل الحال في الطائفة التركية
ولم يعد بامكانهم مساعدة سكان يروشاليم الفقراء ،لكن
بفضل (ه) تحسن وضع الجاليات اليهودية في أوروبا
وبدؤوا بارسال المساعدات إلى سكان يروشاليم .وحدثت
هذه المشكلة بأن أحد اليهود األوروبين الذي بقي في
يروشاليم ،قرر أن يكون هو المسؤول عن استالم وتوزيع
المساعدات اآلتية من أوروبا ،لذلك سافر إلى أوروبا
وتكلم مع الطوائف اليهودية هناك بأن هو الوكيل العام
لجمع التبرعات إلى اسرائيل ،لكن المساعدات تأخرت
ولم يصل شيئا" ،وفقراء يروشاليم ماعندهم ثمن طعام
وخبز ألوالدهم والديون تراكمت من محالت بيع األكل
والخبز واللحم .ووصلت الديون إلى  70ألف ليرة وفي
تلك األيام يعتبر هذا المبلغ ضخما" جدا" .وبعد التحقيق
في األمر تبين إن هذا الوكيل على المصاري طلع حرامي
وعمال يسرق المصاري ويوزع من المصاري على
أصحابه وأقربائه ،فقرروا ارسال ربي يوم طوب الجازي
وربي ياعاقوب ّ
حزان إلى أوروبا ليشرحوا الوضع
واالمتناع من ارسال المصاري للحرامي ،وهكذا غادر
الحاخامان اسرائيل إلى ايطاليا عن طريق البحر ،لكن
الطريق طال عليهم وهما كانا يدرسان التوراة .
قصة "داف هايّمي "
في عام  1929كان انهاء كيمارات زيباحيم وعمل ربي
مئير شابيرا سيوم حفلة الختتام هذه الكيمارا وألقى كلمة
في الحفلة وقال بها  :إن في مدينة حبرون قتلوا مئات
اليهود في تلك العام ونطلب من (ه) إنه في زخوت
كيمارات زيباحيم إن (ه) يمنع قتل وذبح اليهود من ذلك
التاريخ ،وعندما انتهت الدورة األولى من داف هايومي
في كيماراه ندّاه .واسم الفيرق -المقطع األخير -من
الكيماراه واسمه  :تنوكيت شلو هكياع زيمانّاه .فسّر ربي
مئير شابيرا في حفلة السّيوم في زخوت تنوكوت شل بيت
رابّان أي األوالد الذين يقرؤون التوراة ،في زخوتهم
تخلص وتنتهي كيماراه ندّاه حتى ال يكرهوننا أعداءنا كما
نقول في الصالة  :في شي قيصونوا كي طومئات هان ّداه
.ويظهر الماشياح أمين .ويوجد قصة أخرى عن داف
هايومي حدث في الحرب العالمية الثانية مع حاخام
ياعاقوب باروخ الذي كان يقرأ داف هايومي في تلك
األعوام ،حيث القتل والحرق يتم بأبشع صوره ،وكان

حاخام ياعاقوب يختبىء في القبو ليتابع قراءة داف
هايومي ،وكتب بخط يده هذه العبارة على الكيماراه التي
وجدوها بعد انتهاء الحرب  :بالرغم من الخوف
والمالحقات واألعدامات التي حلت في الشعب اليهودي
في الحرب العالمية الثانية ،لكن أنا أشكر (ه) بأني تابعت
قراءة داف هايومي بانتظام ،وختمت كيمارا تلو الكيماراه
حيث بدأت داف هايومي عام  1933واستمريت في
القراءة حتى وصلت وأنتهت كيمارات سوطاه .لكن لم
يستطع أن يبدأ كيماراه جديدة حيث أطلقوا في رأسه عدة
طلقات نارية ومات على داف هايومي كما قالوا شهود
عيان  :عليه السالم أمين .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
اليجوز أحد أن يقف وراء حاخامه أو والده في العاميدا
،وال من جوارهم أو من أمامهم إال إذا ابتعد عنهم مسافة
مترين .كما ال يجوز العبور أمام شخص واقف في
العاميدا ،وإذا أحد أنهى العاميدا ويريد أن يساوي عوسي
شالوم والعودة إلى الوراء ،لكن كان شخصا" يصلي
وراءه ال يجوز أن يرجع إلى الوراء إال حتى ينهي
العاميدا الواقف وراءه .في حالة الضرورة يجوز العبور
أمام واقف في العاميدا من طرفه أو من ورائه ،وخاصة
إذا كان كوهين ويريد الذهاب لعمل الكوهانيم يجوز أن
يمر من طرفه لحتى يساوي كوهانيم .
دينيم شبات
إذا انكسر كأس أو صحن زجاج يوم الشبات يعتبر
موقصيه واليجوز لم وجمع القطع المكسورة ،لكن إذا كان
مكان وجودها في طريق العبور لألشخاص ،يجوز أن
يكنسهم بالمكنسة ووضعهم في مكان آمن حتى ال يتضرر
أحد يعبر ذلك المكان -2.لماذا نأكل بيض في سعودات
الصباح أو بعد الظهر يوم الشبات ؟ ألن دافيد هاميليخ
وموشي ربينو توفّوا يوم الشبات والبيض هو أكل األبيليم
لذلك نأكل بيض رمزا" لذلك فقط -3.يقول ربي يوسيه :
إن الشبات زخوتها مقابل كل التوراة ،والتوراة هي من
نار عندما أنزلها (ه) على جبل سيناء .ويوم الشبات نار
جهنم تنطفىء ألنه يوم استراحة .لكن الذي يحلل الشبات
تظل نار جهنم مشعولة له ألنه حلّل شبات في هذه الدنيا
ساهم في هذه النشرة
السيد ريمون كوهين وزوجته السيدة رانيا وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين البيرت

وليندا بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.األخوة األكارم السادة  :سولي وهليل وأخوتهم لعائلة
بوابة ووالدهم السيد السيد زكي للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتهم راشيل بنت شفيقة عليها السالم أمين***.
***.السيد هليل ادمون حابير وزوجته السيدة رولى
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق وعلى روح جده
همانواح اسحق باريديس بن فريدة عليه السالم أمين
***..األخوة األكارم :عزرا -سامي -ايلي لعائلة كندي
واخواتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم فريدا بنت
جميلة عليها السالم أمين ***.السيد عبود ابراهيم وزوجته
السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان
للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن
صباح عليه السالم أمين*** .عائلة نقاب للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح جميل بن عائشة عليه السالم
أمين *** .السيد شحود شقالو وأوالده السادة عبدو -
جوي-ريمون للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم تونة مزال بنت راحيل عليها السالم أمين.
***عائلة خفيف وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم راحيل بنت زكية عليها السالم أمين***. .السيدة
سيلي جاجاتي هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدهم همانواح يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه
السالم ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح اخته
لوريس بنت لطيفة عليها السالم أمين .
جميعنا نرحب بالحاخام الكبير ربي صيماح ّ
مزوز رئيس
سيه راحاميم ومن يرغب االجتماع معه ألخذ
يشيبات ك ّ
البراخا يتصل على هذا الهاتف 347-526-5511
اعالن
من يرغب في تصليح أي نوع من تلفونات اليد
بسرعة وبأسعار رخيصه يتصل بالسيد نعيم بركات
عنوانه 2359 coney island ave ,
Brooklyn,ny,11223 tel : 347-495-4653

وصلت التبرعات لهذه النشرة 550 $
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

