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قالت البراشاة  :عندما نزل موشي ربينو من السماء وفي
يديه لوحوت التوراة وعندما رأى كيف بني اسرائيل
يعبدون العجل فورا" رمى لوحوت التوراة من يديه
وتكسرت هنا نسأل :إن هذه اللوحوت هي مقدسة ومكتوبة
من عند (ه) لماذا ومن سمح له بأن يكسرها ؟ وأيضا"
قالوا الحاخاميم  :إن هشيم شكره على ذلك العمل .ماهو
السبب لكل هذا؟ ألن عندما موشي رأى عمل بني اسرائيل
هذا ،استغرب وقال  :كيف عملوا هذا العمل الشنيع ،مع
العلم إنهم على جبل سيناء وصلوا أعلى درجات القيدوشا
والنبوءة،وشاهدوا وسمعوا وعلموا بعظمة (ه) وبقدراته
فكيف فجأة تحولوا وسقطوا من أعلى الجبل إلى أسفل
الوادي العميق ؟ إال الحقيقة كل ماجرى في هذه الحادثة
الغريبة هي إرادة إلهية مخططة مسبقا" من السماء ،حتى
تتعلم األجيال القادمة مهما االنسان غلط وارتكب األخطاء
إذا برجع بتشوباه ويندم على عمله حينئذ (ه) يسمح له عن
كل أخطائه .وليثبت موشي لهم هذه النظرية الصحيحة
كسر اللوحوت أمام أعينهم أي شاهدوها بأنفسهم كيف كان
موشي يحملهم وكيف كان يكسرهم .لكن عندما عملوا
التيشوبا وندموا على ذلك ،أرسل (ه) لهم لوحوت ثاني
مرة وهذا أكبر دليل على إن (ه) سمح لهم وعاد وأعطاهم
لوحوت جديدة فهذا أكبر دليل على إن االنسان بعد
التيشوبا يصحح كل شيء وتعود األمور إلى ماقبل
العافون وكأن لم يوجد عافون أبدا" ومطلقا" ،لذلك أيّد
هشيم كسر اللوحوت حتى يعطيهم لوحوت مرة ثانية
وجديدة .وبعد ذلك أي بعد لوحوت الجديدة طلب (ه) من
اسرائيل أن يبنوا مشكان أي بيت مقداش حتى يجلّي
الشيخينا عليهم لتحميهم وتساعدهم وتسمع طلباتهم .مع
كل هذه األفكار والحاالت هناك عافون ارتكبه بني
اسرائيل أثناء نزول (ه) على جبل سيناء مما أدى إلى هذه

العملية كلها من أولها إلى آخرها .وهي ألن بني اسرائيل
عندما تخيلوا إنهم شاهدوا الشيخينا على جبل سيناء
وبدؤوا يأكلون ويشربون مثل انسان صندويش في فمه
وواقف أمام ملك بدون وقفة احترام .هذا السبب المباشر
لما حدث .لذلك رمز الباسوق عندما قال  :وكسر اللوحوت
ليعينهم أي كسرهم بسبب العافون الذي ارتكبوه بعيونهم
عندما حاولوا التطلع والنظر إلى الشيخينا .لكن موشي
ربينو لماذا عظم كل هذه العظمة ؟ ألن عندما تجلى عليه
هشيم قال الباسوق  :فياستير موشي باناف مي هابيط إلى
هشيم أي أخبأ وجهه حتى ال ينظر إلى الشيخينا .لذلك
على كل انسان أن يعرف حجمه ومكانته وال يطلع أكثر
مماهو يستحق و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على الفوريم
عندما أراد هامان أن يعتدي على بني اسرائيل عمل قرعة
ويانصيب ليحدد متى يهاجم اسرائيل ،فدارت القرعة حتى
وقفت على شهر أدار .فورا" طار عقله هامان وقال هذا
الشهر هو عالمة بؤس إلى اسرائيل ألن مات فيه موشي
ربينو .فقرر تحديد تاريخ الهجوم هو  13أدار .سألني أحد
القراء  :إذا موشي ربينو توفي  7أدار لماذا هامان أجل
الخطة إلى تاريخ  13أدار ؟ معروف عندما يتوفى
االنسان وخاصة الصديق ،يظل سبعة أيام األبلوت زخوته
ينفع العائلة والقاهال ،لذلك قال هامان صحيح إن موشي
توفي  7أدار لكن عنده سبعة أيام الحزن حتى يتوقف
تأثيره على ماحوله ،لذلك في اليوم الثالث عشر من أدار
يكون انتهت سبعة أيام األبلوت تبع موشي لذلك أختار 13
أدار وليس  7أدار ،ويوجد سبب آخر وهو إن يوم 13
أدار جلب (ه) ضربة الحوشيخ (الظالم) على المصريين
قبل خروجهم من مصر وهي الضربة التاسعة من عشرة
الضربات .وفي ذلك اليوم ماتوا كثير من الرشاعيم من

بني اسرائيل الذين اليؤمنون بالخالق .لذلك قال هامان :
هذا الوقت مناسبا" لي لمهاجمة اليهود في  13أدار (.
مانوت هاليفي)
معلومات تاريخية مابعد خراب المقداش
في احدى المرات كان ربي يوحانان بن زاكاي يسير مع
تلميده ربي يهوشواع بن حانانيا يسيران قرب بيت هامقداش
وشاهدوا كيف كان مهدما" وخربانا" ،فقال ربي يهوشواع
:لقد خسرنا المقداش المكان الذي عن طريقه نمسح خطايانا
وذنوبنا .قال له ربي يوحانان  :التزعل وال تأكل هم ،عندنا
شغلة ثانية تمسح لنا ذنوبنا .فقال له ربي يهوشواع .ماهي
؟ أجابه  :دفع الصداقا وعمل الخير ألن قال (ه) " :كي
حيسيد حافاصتي فلوزاباح " أي يقول هشيم  :أريد منكم
عمل الخير وليس القرابين .إن دانيال كان يعمل الخير
ويساعد المحتاجين ،وكان يرقص أمام العرائس ،ويمشي
وراء الجنازات ويذهب للصالة ثالث مرات يوميا" ،ويعلم
توراه لآلخرين .والذي يبني كنيس للصالة وهذه الكنيس
تعتبر مقداش ميعاط أي مقداش صغير .ويجب قراءة العاقيدا
والقوربانوت ومقطع أبايّه وقراءة القيطوريت ومقطع
إيزيهو ميقومان ومقطع تبع ربي اشماعيل وكل هذه المقاطع
نسميهم شقف األول وهم قبل هشيم ميليخ .وعلينا أن نقرأهم
يوميا" وعدم إهمال ذلك .وكذلك نسمع براخات كوهانيم في
الحازاراه ،والصالة مع المنيان يوميا" ،ودائما" صالة
المنيان مقبولة عند هشيم ويجب عدم الحكي في الصالة
.ونذكر يروشاليم في كل صالة والعريس يكسركأسا"
ليتذكروا كل القاهال يروشاليم .والصيام أربع مرات في كل
عام وكل يوم اثنين وكل يوم خميس نقرأ تاحانونيم ،وهذين
اليومين يحافظون علينا طوال أيام األسبوع وندفع ذكرى
ماحاصيت هاشيثيل ونقرأ براشاة شيقاليم في كل عام .إن
كل هذه األمور تعتبر عند هشيم أفضل من القوربانوت
الطريق إلى الصحة والشفاء
الحمض الفوليك -أسيدبوليك-لها دور كبير في بناء الجسم
وضروري جدا" الجراء التغييرات في الجسم باستمرار
،ولمنع األمراض المتعلقة في الدم وشرايينه وأوردته
.تتواجد هذه المادة في الخضار ذات األوراق الخضراء مثل
الخس والسبانخ والملفوف والسلق وغيرها .ويجب علينا
دائما" عند تحليل الدم أن نراقب مستوى األسيد بوليك في
الدم هل هو في معدله الطبيعي أم ال ؟ وخاصة عند المسنين
،وعلى النساء التي أعمارهم تتراوح من  20عام حتى 40
عام يجب تناول حبوب أسيد بوليك بنسبة  400ملغ يوميا"
.وأحد أسباب نقص األسيد بوليك هو االمساك عند االنسان

.ويجب االهتمام بذلك .وكذلك يجب االهتمام بدخول فيتامين
ب 12إلى أجسامنا ومصدر هذا الفيتامين الحيوي هم لحم
البقر ،ألن لحم البقر يحوي كمية من هذا الفيتامين عشرة
أضعاف عن الكمية التي توجد في الدجاج .إن نقص فيتامين
ب 12تتواجد عند المسنين وعند الذين يمتنعون عن تناول
لحم البقر .ونقص هذا الفيتامين يسبب إلى مرض األنيميا -
ضعف الدم -ضعف عام -الشعور بالتعب والكسل وعدم
القيام من الكرسي .وصعوبة في المشي واألشخاص
النباتيين الذين يعتمدون في طعامهم اليومي فقط على
مصادر نباتية وبدون مصادر حيوانية عليهم مراقبة مستوى
البروتين و ب 12في دمهم باستمرار .و يوجد حبوب ب12
لكن المسنين التنهضم عندهم الحبوب .لذلك األفضل أن
يتناولوا هذا الفيتامين عن طريق ابر ب 12تحقن في الدم
.ودائما" يجب استشارة الطبيب في تناول هذه الحبوب .
هاريشون لصيون ربي يوم طوب الجازي 1802-1727
عندما وصل ربي يوم طوب إلى باريس في فرنسا
،واستضافه رئيس للطائفة تبع باريس ،وخصص له غرفة
يقرأ بها التوراة .وحصل هناك على مجلّد كتابة يد عتيق
وقديم ،وبعد أن قرأ به تبين له إن هذا هو خط كتابة
هارامبان بالذات ربي موشي بن ناحمان الذي عاش عام
 1200ميالدي أي قبل أكثر من  500عام من تلك األيام
.وهو كان تفسير إلى كيماراة بيخوروت وكيماراة نيداريم
،وفرح جدا" على هذه الكتابة والتفسير النادر .واستفاد
منه في تأليف مصحفه الذي سماه  :هاالخوت يوم طوب
على اسمه يوم طوب .وهذا المصحف تحول إلى مرجع
نادر ومقدس في جميع اليشيبوت في العالم حتى يومنا هذا
.وكل من يقرأ كيماراة بيخوروت يعود ليستعين بهذا
المصحف العظيم .ثم غادر ربي يوم طوب فرنسا وتوجه
إلى ألمانيا .وزار أيضا" قبل دخوله ألمانيا هولندا ،وكانت
قيهالت هوالندا قد تشكلت حديثا" من يهود اسبانيا الذين
طردهم ملك أسبانيا وهذا مانسميه كيروش سفاراد الذي
وقع عام  1500ميالدي تقريبا" .وكانت هذه القيهاله
الهوالندية قد تطورت وترعرعت وحققت نجاحا"
اقتصاديا" باهرا" ،وأصبح رجالها من األغنياء ،وتوجه
من هناك إلى فرانكفورت في ألمانيا مع زميله ربي
ياعاقوب ّ
حزان .وكان هناك حاخامان كبيران هما األول
ربي ناتان إيدلر والثاني ربي بنحاس هوروبيس مؤلف
مصحف -هاهافالآه .وكان ربي ناتان إيدلر يسمى :
هانيشير هاكادول -أي النسر العظيم في التوراة .ثم تقابل

مع تلميذه المشهور باسم مصحفه  :حاتام سوفير واسمه
ربي موشي سوفير .وتناقش ربي ناتان وتلميده ربي
موشي مع ربي يوم طوب بالكيماراة ووجدوا إنهم
يجادلون حاخام كادول ومليء بالتوراة وهو ربي يوم
طوب الجازي واعتبروه كأحد عظماء الريشونين أي من
كبار الحاخاميم القدماء .
توجيهات دينية":السالم في البيت"
إن االنسان يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا حياة حقيقية وعلى
طول وباستمرار،وأن يقلب بيته يشبه الجنة،وليشعر بالهناءة
والسعادة ،بالمحبة واألخوة واشراف ورحمة (ه) عليه،إذا
كان يحافظ على شالوم هبّايت سالم البيت.وهذا يتعلق به
وبزوجته وأوالده.ألن كلمة شالوم هي اسم (ه) بالذات
وعندما يوجد السالم في البيت معنى ذلك البركة والراحة
والسعادة موجودة في البيت.لذلك على الزوج والزوجة أن
يحافظوا على هذه القيم والمبادىء وأن يحافظوا على المحبة
والتفاهم واالحترام المتبادل ،ويجب أن يضحوا في كل شيء
حتى يحافظوا على هذه المفاهيم وهذه المبادىء.ألن معنى
كلمة السالم تعني بالعبرية شيليموت الكمال.والكمال متى
يكون؟عندما يتحد شيئان مختلفان ومتعاكسان .ألن الرجل
والمرأة هما:نار وماء وعندما يتوصالن إلى التفاهم مع
بعضهما معنى ذلك اتحد النار مع الماء وال أحد يضر الثاني
،وهذا األمر صعب جدا" وإال النار ستغلي للماء وتنشفه أو
الماء بدوره سيتغلب على النار ويطفئها.إذا اليوجد حياة بين
الطرفين المتنازعين.لذلك عندما الزوج والزوجة يحافظان
على السالم بينهما يؤدي تأثير ذلك حتى إلى السماء كما قال
الباسوق :عوسيه شالوم بمروماف" أي (ه)يساوي السالم
بين المالئكة في السماء.والمالئكة مهمتها خدمة االنسان إذا
كان صديق،ومؤذية لإلنسان إذا كان شريرا".و(ه) يفتخر
عندما يرى بيتا" يعمه ويسوده التفاهم والسالم ،ويوجه
بركاته وعطاءاته إلى هذا البيت بالذات،ألن (ه) يبحث عن
مكان فيه شالوم حتى يضع خيراته هناك.ولكن العكس
صحيح،عندما يوجد القتال بين الزوجين،ربنا يستر حينئذ
اللعنة والشيطان يمرحان ويسرحان في البيت،ويأخذ حريتهم
فتبدأ الويالت فتنكسر الصحون والكاسات ويحترق البراد أو
الغسالة وتتعطل السيارة ويحل المرض واألوجاع،ويصغر
العقل والتفكير ،وينقلب البيت إلى جهنم ال سمح (ه) وحينئذ
النار تنشف الماء والماء يطفىء النار .ويطلع من هذا البيت
اللعنة والفقر إلى الجيران وإلى الشارع وإلى البلد كلها.حتى
يصل األمر إلى الطالق برمنّان.والطالق هو تفريق االتحاد
السماوي وهدم بنيان الخالق في السماء .لذلك عل كل واحد
أن يعمل المستحيل حتى يصل المحبة والتفاهم والوئام
،وتسكن الشيخينا معهم.ويكون االحترام متبادل و(ه) يباركنا
أمين.

قصة
السيدة استر ،امرأة أرملة ساكنة وولدها اليتيم والوحيد
ياعاقوب في مدينة ليفورنو في ايطاليا ،حيث قبل عدة
سنوات توفي زوجها في ريعان شبابه من مرض خطير
وخلف لها طفال" وحيدا" هو ياعاقوب .وكانت هذه األرملة
فقيرة جدا" وتعيش على المساعدات من هنا وهناك هي
وابنها ياعاقوب ،وكان يذهب إلى اليشيبا ويتعلم توراة مع
رفاقه ،وعندما بلغ سن الحادي عشر من عمره .وبدأ يغيب
يومين عن المدرسة ويذهب ليدور في الشوارع ليبحث عن
عمل يناسب سنّه الصغير ليكسب بعض القروش الذي يذهب
بها إلى أحد الدكاكين ليشتري ألمه بعض الطحين والزيت
والحبوب لتجهز له أمه بعض األطعمة من هذه المشتريات
القليلة .وفي أحد األيام خرج ياعاقوب من بيته صباحا"
،فسألته أمه  :إلى أين تذهب بابني باكرا" ؟ أجابها  :ال أعلم
عندما أعود مساء" إلى البيت نعرف أنا وأنت اسم المكان
الذي ذهبت إليه .وخرج وتوجّه إلى الكنيس القريب من بيته
وصلى صالة شحريت ولم يذهب إلى الكتّاب في تلك اليوم
.وانما ذهب إلى السوق وبدأ يسأل عن عمل يناسب عمره
الصغير هنا وهناك .لكن جميع الدكاكين أغلقت في وجهه
ألنه ال يرغب أحد منهم تشغيل ولد صغير في أي عمل في
دكانه .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا
عندما ينهي الحزان قراءة العاميدا وقبل أن يبدأ بقراءة
الحازاراه ،يفشخ إلى الوراء ثالث خطوات ويقف في مكانه
بعض الوقت ثم يعود إلى األمام ليبدأ بقراءة الحازارا ،وقبل
أن يبدأ الحازاراه ال يجوز له أن يتكلم وال كلمة واحدة ألن
قراءة العاميدا عنده لم تنتهي بعد وصالته ال تنتهي إال بعد
أن يخلص قراءة الحازاراه وكذلك القاهال عندما ينتهون من
قراءة العاميدا يقفون في مكانهم بعد عوسيه شالوم وال يجوز
لهم التكلم أبدا" وخاصة إذا الحزان عمال ينتظر أي حاخام
يصلي العاميدا وتأخر بعض الوقت ،إال عليهم االنتظار مع
السكوت .وعندما يصل الحزان إلى ناقديشاخ يتقدمون إلى
األمام لمكانهم األول ويقرؤون القيدوشا مع الحزان وال
يتحركون من مكانهم إال بعد أن ينهي الحزان قراءة براخات
أتاه قادوش .ومن يستطيع وصحته جيدة زخوت كبير له إذا
يقف وال يجلس أثناء الحازاراه .وعلى الجميع عدم التكلم
أثناء الحازارا ومن يحكي يعتبر عمال يساوي عافون كبير
.وعليه أن يفتح مصحف العاميدا ويتابع مع الحزان السماع
كلمة بكلمة من الحزان .ويرد باروخ هو وباروخ شيمو و
أمين على كل براخاه مع تركيز وكفّاناه -2.يقولون

الحاخاميم هاميقوباليم إن الحازاراه لها قيمة دينية عالية
جدا".وهي تعتبر أهم من صالة العاميدا الذي قرأها كل واحد
لوحده ،ألنها تعتبر صالة جماعية ،وإذا ال يوجد تسعة
أشخاص يركزون ويتابعون مع الحزان تعتبر جميع
ّ
،لباطال السمح (ه) .وعافون كبير في هذه الحالة
البراخوت
إذا الحكي مستمر والحزان يقرأ لوحده .ومن له عادة أن
يلبس تفلين ثاني تبع ربينو تام ،يشلح تبع الراشي بعد سماع
قديش تتقابّال الذي يقوله الحزان ،ويلبس تبع ربينو تام ويقرأ
فيه براشاة  :قديش لي كول بيخور وبراشاة قريات شيماع
،ثم يتابع الصالة كالمعتاد .
دينيم
-1يجب أن ندرس ونتعلم دينيم عيد البيساح قبل العيد
ب( )30يوما" ومن هذه النشرة سنبدأ نتكلم عن دينيم البيساح
-2اليجوز الصيام طوال شهر نيسان ،لكن على يوم وفاة
والديه إذا كان له عادة بأن يصوم في تلك اليوم ،يجوز له
الصيام إذا كانت الذكرى تصادف في شهر نيسان .
-3يجب أن نبارك "براخات هايالنوت" في شهر نيسان
،رجاال" ونساء" ،واألفضل أن يكون منيان وقت البراخا.
-4يجب أن تكون شجرة فواكه،وعلى األقل شجرتين ويجوز
أن يبارك في يوم السبت أو في يوم العيد ،ويجب المباركة
قبل أن يطلع الفاكهة وقبل أن تتساقط الزهرات.
-5يجب قراءة في كل يوم اعتبارا" من أول نيسان قربان
"هناسي" قوربان رؤساء الشيباطيم وفي اليوم الثالث عشر
نقرأ برشاة "المينورا" والسبب ألن شيبيط "ليفي" لم يقرب
قوربانوت مثل بقية الشيباطيم ،لذلك "المينورا" تمثل اللفييم
والكوهانيم.
 -6يجب على كل شخص أن يدفع صداقا قبل البيساح ألجل
صا" للعيد وتسمى  :قمحا ديه بسحا".
اعطاء الفقراء "م ّ
-7من ينتبه جيدا" في عيد البيساح باالبتعاد عن "الحاميص"
زخوته كبير و(ه) يحفظه من ارتكاب العافونوت طوال
السنة القادمة .
"-8شبات هكادول" هو الشبات الذي يقع قبل عيد البيساح
،وواجب مقدس على الحاخاميم أن يعملوا داروش ويسمونه
شبات "داروش هكادول" وعلى كل واحد أن يسمع هذا
الداروش لما له من زخوت كبير
-9نقرأ الهفطارا في شبات هكادول تبع برشاة "صاف" "كوه
أمار" وليس هفطاراة "فعاريبا" لكن إذا حكم العيد يوم األحد
يوجد بعض القيهلوت يقرؤون هفطاراه "فعاريبا".

ساهم في هذه النشرة
السيد طالب -أبو جاك -حاراه وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة التامة .ويهنئون ولدهم
السيد موشي وزوجته السيدة بيرتا بولدهم حاتان بار مصفا
هاأبريخ  :يوسي وللعروسين موريس وساريت بمزال
طوب وألف مبروك أمين***.الحاخام سيمون كولدستين
وزوجته السيدة سمحا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد زوكي ميتا وزوجته السيدة استيال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة
بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.السيد
زكي بوابة وزوجته السيدة تونة وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة أمين***.السيد سياهو شامي هكوهين وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة أمين***.السيد سليم
بقاعي وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة
أمين***.عائلة فارحي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدهم همانواح دافيد بن بوليت عليه السالم وعلى
روح دوريت سارا بنت زكية عليها السالم أمين***.السيد
جوزيف الكدع وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدها همانواح شلومو بن بديعة عليه
السالم أمين***.السيد جوي البير كندي وزوجته السيدة
أرليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها راحيل
بنت شفيقة 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.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1050 $
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

