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قال هشيم إلى موشي  :سأنزل لكم المن من السماء ويوم
الجمعة سأرسل لكم كمية مضاعفة من أجل الشبات .من
هنا نفهم إن موشي عرف مسبقا" بأن المن يوم الجمعة
سيكون مضاعفا" .لكن لم يبلغ بني اسرائيل عن الكمية
المضاعفة .هنا نسأل  :لماذا؟ والسؤال الثاني  :عندما أتى
يوم الجمعة نزل المن مضاعف حسب قول (ه) .فذهب
زعماء بني اسرائيل ورؤسائهم فقط إلى موشي وقالوا له:
نزل المن مضاعفا" ماهو السبب ؟ أجابهم موشي  :إن هشيم
قال لي  :في يوم الجمعة اخبزوا واطبخوا تحضيرا" للشبات
.هنا نسأل  :لماذا فقط زعماء اسرائيل ذهبوا إلى موشي
لالس تفسار عن هذه الكمية أما بقية الشعب لم يسأل ؟
معروف إن طريقة نزول المن كان في ثالث حاالت -1.
األشخاص الصديقيم كان يتواجد المن على باب بيتهم وكان
مخبوزا" وساخنا" وجاهز فورا" لتناوله -2.األشخاص
الذين هم وسط  :كان ينزل لهم المن مثل العجين وبحاجة
للخبز أو الطبخ أو السلق  -3.األشخاص غير متدينين كان
ينزل لهم المن على شكل حبات الحنطة وغير جاهزين
لتناولهم إال عليهم أن يطحنوه ويعجنوه ويخبزوه حتى يصبح
صالحا" لألكل .هنا نسأل  :لماذا المن كان ينزل كل يوم
لوحده ،لماذا لم ينزل لعدة أيام دفعة واحدة أو لمدة أسبوع
واحد ؟ إال من أجل يزيد ايمان بني اسرائيل في (ه) ويتكلوا
عليه من كل قلبهم ألن لليوم الثاني ماعندهم في بيتهم من
اليوم األول وال غرام واحد ويخافون ربما في اليوم الثاني
ال ينزل المن سيموتون جوعا" هم وأعيالهم ،لكن عندهم
االيمان قوي بالخالق بأن سيرسل لهم المن في اليوم التالي
.كما قال لهم موشي فيعانيخا فيارعيبيخا فيا أخيليخا إيت
ه ّمن أي (ه) عذّبك وجوعك ثم اعطاك المن .لماذا عذبهم
وجوعهم ؟ إال طالما في اليوم الثاني اليعرفوا هل يوجد من
أم ال كانوا يخافون ربما ال ينزل ويجوعوا وفي الحالة خافوا

.لذلك قوي االيمان في قلبهم واتكلوا على هشيم لذلك لم يقل
لهم موشي مسبقا" بأن المن يوم الجمعة سينزل مضاعفا"
،ألن إذا عرفوا مسبقا" سوف ال يأكلون هما" من أين
سيأكلون يوم الشبات .ولكن عندما أتى يوم الجمعة وكان
مضاعفا" لذلك ذهبوا الصديقيم عند موشي وقالوا له :لماذا
نزل مضاعف ؟ طالما نحن ال نتعب به وال نعجنه وال نخبزه
وسيكون جاهزا" أمام باب بيتنا ،لذلك ال يوجد عندنا حلّول
شبات إذن لماذا نزل مضاعف ؟ قال لهم  :إن هشيم يريد
من كل واحد مننا أن نتعب ونحضر يوم الجمعة الطعام من
أجل الشبات ،لذلك قال للصديقيم والوجهاء لذلك لم يرسل
لكم المن يوم الشبات جاهزا" وأرسله يوم الجمعة حتى
تشتغلوا به وتحضروا به لذلك اطبخوه واخبزوه اليوم حتى
تكسبوا زخوت ،لذلك رأينا في الكيمارا أعظم الحاخاميم
يتعبون يوم الجمعة من أجل أن يحضروا ليوم شبات وهذه
مصفا وزخوت عظيم و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :طلع الشعب ولقطوا المن الذي نزل من
السماء المعنى إن المن كان يسقط في الصحراء أكثريته
ماعدا الصديقيم كان ينزل في بيوتهم .مالسبب في الصحراء
؟ ألن الكمية التي تنزل تكفي استهالكها لمدة  2000ألفين
عام وفي الساعة العاشرة من كل صباح وعندما تقوى
الشمس يذوب ال من ويتحول إلى جداول من الماء كما قال
موشي عندما طحن العجل وحوله إلى بوردة قال هذا الكالم
 :ورميت بودرة العجل إلى الوادي الذي كان ينزل في
الصحراء ،ومعروف إن في صحراء سيناء ال يوجد وديان
وال أنهار ،إال كانت تتشكل األنهار من ذوبان المن لذلك
كان ينزل المن في الصحراء بعيدا" عن بيوت بني اسرائيل

،ولو كان ينزل قريبا" منهم ألغرقهم في المياه وخرب
خيمهم وبيوتهم
معلومات تاريخية مختصرة  :عامين بعد خراب المقداش
أي عام  70ميالدي
بعد أن ذبح رجال القلعة -مصادا نسائهم وأطفالهم حتى
اليستسلموا ويقعوا في أيادي الرومان ليعذبوهم وكان ذلك
ليلة عيد البيساح ،واعتبروهم كقرابين أمام (ه) .لكن يوم
العيد بالنهار اخترق الرومان القلعة ووقعت المجابهة بينهم
وبين رجال القلعة ذات األعداد القليلة واشتدت المقاومة
وقتل رجال مصادا بقوتهم عددا" كبيرا" من الرومان حتى
تعبوا وماتوا جميعهم في هذه المعركة ،وهكذا سيطر سيلفا
رئيس الجيش الروماني على القلعة ووضع حراسا" هناك
وعاد هو وجيشه إلى قصره في مدينة قسرين في اسرائيل
.وهكذا سقط آخر معقل مقاومة في اسرائيل بيد الرومان
،بعد مقاومة شرسة في جميع أنحاء البالد استغرقت هذه
الحرب الدامية عدة سنوات .وكان عدد سكان مصادا رجاال"
مع نساء وأطفاال"  960شخصا" فقط .ومن كشف هذه
األسرار؟ ألن امرأة مسنة ورفيقتها هربوا مع أوالدهم
الخمسة واختبؤوا في أحد سراديب وأنفاق مجاري المياه
وبقيوا على قيد الحياة وهم الذين كشفوا ماجرى في هذه
القلعة من تضحيات وبقيت ذكرى تاريخية عبر التاريخ
واألجيال .وفي األيام األخيرة وجدوا في هذه القلعة مجلدا"
للنبي يحزقيل كتابته ممسوحة أكثريتها وهي مكتوبة على
جلد حيوان ولم يظهر منها غير المقطع رقم  37وكان
واضحا" تماما" .
الطريق إلى الصحة والشفاء
واآلن ننتقل إلى نصائح عامة صحية تتعلق باألطعمة التي
نتناولها يوميا" والتي إذا تقيدنا بها ننجوا من كثير من
األمراض واألوجاع وتجعلنا نتمتع بحياة صحية ومريحة
مع طول العمر وهم  -1 :وجبة االفطار .ضرورية جدا"
لصحة أجسامنا وصحة جهازنا الهضمي .وتبدأ الوجبة
الصباحية بعد الصالة مباشرة ،حيث تكون المعدة خاوية
وفاضية وتتطلب الطعام ،وإذا لم تجد المعدة الطعام يدخلها
فهي تقوم بامتصاص األحماض والعصارات المتبقية من
طعام وجبة البارحة المسائية وهذه األحماض تسبب اتالف
جدران المعدة ووظائفها .وكما يقول المثل العامي :
الجوعان يأكل األحجار .أي المعدة تأكل مايوجد حولها وفي
داخلها إذا لم تحصل على طعام .وكان هكاؤون حافيص
حاييم  :إذا أتى لعنده ضيفا" لمقابلته في الصباح يقول له
انتظرني مدة  20دقيقة حتى أتناول فطاري ثم أجتمع معك

ألن الفطار واجبا" مقدسا" .وكان يقول الحاخام  :يجب
تناول االفطار حتى يكون عندنا صحة وقوة حتى نقرأ في
التوراة .ويجب أن يحتوي االفطار على بعض البروتينات
الضرورية ألجسامنا مثل :قطعة جبن أو حبات من الحمض
أو بيضة أو قطعة من السمك .ومن ال يتناول وجبة االفطار
ويترك نفسه جائعا" حتى وجبة الغداء ،حينئذ يصل إلى
درجة الجوع ،فيأكل الغداء بشراهة وبكميات كبيرة وبدون
مضغها جيدا" في فمه ،وخاصة إذا كان من الصباح حتى
ال غداء ال يهدأ فمه من تناول بعض األطعمة قطعة من هنا
وقطعة من هناك وبدون تركيز فهذه الطريقة تجلب الويالت
واألوجاع للمعدة وتعرقل عملها وتضر صحة االنسان
بصورة عامة .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب الجازي 1802-1727
عندما لم يستطع سكان حوش ربي يهودا هاحاسيد من تسديد
أقساط ثمن الحوش ،غضب مالك الحوش وقام في منتصف
الليل وأضرم النار في بيوت وغرف هذه الحوش ،وهرب
السكان ليال" من غرفهم ،والطابق األول الذي كان يستعمل
كنيس للصالة كذلك حرقوه وانحرق معه  40سفر توراة
موجودة كانت في الهيخال .وبقيت هذه الحوش خربانة لذلك
سميت خرابة ربي يهودا هاحاسيد ،واستمرت هذه الحالة
عشرات السنين ،لكن في عام  1857أي بعد مرور على
خرابها  80عاما" تقريبا" سمح السلطان العثماني باعادة بناء
وتصليح الكنيس في داخلها .واستمروا في ترميمها سبع
سنوات ،وبقيت من ذلك الوقت رمز تاريخي وأثري للجالية
اليهودية في يروشاليم .لكن بعد ذلك سميت هذه الكنيس باسم
"بيت ياعاقوب" على اسم المتبرع الغني البارون ياعاقوب
روتشيلد .بعد أن تبرعت عائلة روتشيلد مبالغ كبيرة لتشييد
هذه الكنيس .ووضع حجر األساس في هذا المكان البارون
ألفونس روتشيلد أخو البارون بنيامين روتشيلد المشهور
.وأصبحت هذه الكنيس عائدة لألشكنازيم فقط ،أما السفاراديم
كانوا يصلون في الكنيس المجاورة واسمها كنيس ربي
يوحانان بن زاكاّي .وجرت العادة عندما يعينون الألشكنازي
حاخام باشي أشكنازي يقيمون حفلة تعيينه في كنيس ربي
يهودا هاحاسيد .وكذلك بنوا داخل هذه الحوش يشيبا اسمها -
عيص حايم -لكن في حرب  1948هدموا هذه الحوش من
جديد ،لكن في عام  1967قام علماء وخبراء األثار بترميم
هذه الكنيس وأعادوا بناء القوس األثري الذي كان موجودا"
قبل هدمه بعد جهد ومصاريف كبيرة وهو قوس أثري رائع
توجيهات دينية  :طوبشباط
إن (ه) لم يخلق االنسان لوحده في هذه الدنيا ،وانما خلق
حوله عدد هائل وكبير من المخلوقات ،حتى يتعلم منهم

درسا" في الحياة ،ومن كل مخلوق حوله يستطيع أن يتعلم
درسا" في حياته .واحدى هذه المخلوقات هي الشجرة ،وكلنا
نعرف هذه المخلوقة العجيبة ،لذلك خصصوا لنا الحاخاميم
عيدا" للشجرة اسمه طوبشباط .وماذا نتعلم من الشجرة ؟ إن
الشجرة مؤلفة من عدة أجزاء وأقسام .وهم  :الشرش-
الجذع-الغصون -األوراق-الفاكهة -قشرة الفاكهة -بذور
الفاكهة .واآلن سنوضح هذه األجزاء -1.الشرش أو الجذور
هي مخفية في التراب وتحت األرض ال أحد يراها ومع
العلم حياة الشجرة كلها متوقفة عليها وعن طريقها تظل
الشجرة واقفة وصادمة في وجه كل الرياح -2.الجذع هو
الذي يحمل الغصون واألوراق والفاكهة .وهو يثخن ويسمك
على مرور السنين وعن طريقه يعرف العلماء الزراعيين
كم هو عمر هذه الشجرة  -3.األوراق :هم يستنشقون الهواء
نهارا" ويطرحون األوكسجين من أجل صحة االنسان
،وليال" يطردون غاز الكربون الزائد عندهم ويمتصون
أشعة الشمس لتحسين قوة الشجرة ونضوج فاكهتها -4.
الفواكه هو نتيجة عمل الشجرة وهذه الفاكهة تعطيه لإلنسان
الصحة والسعادة  -5.البذور هي التي يتكون منها أشجار
جديدة وفواكه جديدة .قشرة الفاكهة  :هي التي تحافظ على
محتويات الثمرة من غذاء وفيتامينات وهي في نفس الوقت
تعتبر غذاء" للحيوان الذي يعطي لإلنسان الحليب والجبن
واللحم والجلد وغيرها .ومن هذه الشجرة المخلوقة العجيبة
نتعل م درسا" لوجودنا وحياتنا لذلك قال النابي  :كي هاأدام
عيص هاسّاديه .أي االنسان هو مثل الشجرة في تكوينه
الروحاني ماعدا الجسدي .الشرش والجذر في االنسان هو
االيمان بالخالق عز جالله وهو مخفي داخله مثل الجذور
.ودراسته للتوراة وتقدمه يرتبط بقوة ايمانه .الجذع هو
دراسته للتوراة والغصون هي تنفيذ وصايا (ه) وهي بناء
حياة االنسان .ألن بدون توراه ومصفوت ال معنى لحياته
.الفواكه هي عندما يعلم التوراة الذي تعلمها للتلميديم وإلى
أهل بيته وتزويدهم بمكارم األخالق .والقشور هي أن يحمي
نفسه من يصير هاراع ومن الطومئا ومن الرفاق األشرار
حتى ال يخسر زخويوته.أما البذور هي انجاب األوالد
وزرع بهم التوراة واألخالق وهم بدورهم ينقلونها إلى
أوالدهم وأحفادهم وهكذا نحافظ على التوراة من جيل إلى
جيل آخر.
قصة
داف هايومي أي قراءة صفحة من الكيماراة يوميا" في
جميع أنحاء العالم .عندما عرض فكرته هكاؤون ربي مئير
شبيرا في شهر ايلول  1923في اجتماع كبير لمنظمة -

أكودات اسرائيل -في فيينا .وكان موجود في االجتماع
أدموريم وكيئونيم ورؤساء يشيبوت تبع بولونيا وهنغاريا
وألمانيا وغير دول أوروبية ،تفاجأ الجميع من هذا العرض
وهذه الفكرة الرائعة واعتبروا جميعهم إذا نجح هذا
المشروع سيكون نجم ساطع يضوي طريق عام اسرائيل
عبر األجيال ،واعتبروه مشروع روحاني رائع وصفق
الجميع تأييدا" له .ومدح وشكر أحد الحاخاميم واسمه ربي
يوسيف ليفي شيرلسون إلى صاحب هذه الفكرة وباركه
براخا هزت قلوب المجتمعين كلهم ،مالحظة هذا الحاخام
ربي يوسيف شيرلسون قد قتله النازيون في الحرب العالمية
الثانية وهشيم ينتقم دمه .ثم تابع خطابه ربي مئير شابيرا
قائال" يجب علينا أن نتحد جميعا" في جميع أنحاء العالم
حتى يستطيع أن ننفذ المقالة التي نقولها في عيد روش هشانا
ويوم الكبوريم وهي  :فياعاسوا كوالّم أكودّاه أحات
العاسوت ريصونخا بليباب شاليم " أي علينا يجب أن نقوم
بعمل موحّد جميعنا لنعمل رضاء (ه) علينا .لذلك صفحة
كيماراه واحدة يوميا" يقرأها الجميع هي التوحيد المقصود
.وبذلك نتقدّس وتعظم التوراة ،والكيمارا ذاتها مؤلفة من
السفاراديم واألشكنازيم .ألن المشنايوت والتلمود ذاته ألفّوه
وكتبوه السفاراديم ،أما تفسير الكيماراه يشمل الراشي
والتوسافوت وميهارشا وميهارام كلهم حاخاميم من
األشكنازيم ،من فرنسا وألمانيا واسبانيا وبولونيا وغيرهم
.لذلك داف هايومي هو الحل الوحيد لجمع جميع أصناف
الشعب اليهودي في موقف واحد مقدّس .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
بعد عوسيه شالوم في نهاية العاميدا نقول يهي راصون أن
تبني لنا بيت هامقداش الخ.ماهو السبب لذلك ؟ طالما الصالة
والعاميدا هو عوض القوربانوت لذلك تطلب من (ه) أن يبني
لنا المقداش حتى نقرب القوربانوت بصورة فعلية .عندما
رجع إلى الوراء في عوسيه شالوم نبدأ بتحريك رجل اليسار
ثم اليمين ،وإذا انسان عسراوي في رجله عليه أن يحرك
رجله اليمين أوال" وعندما تنتهي من قراءة العاميدا نقف في
مكاننا وال يجوز لنا التحرك أبدا" وال يجوز أن نحكي أي
كالم وتستمع إلى الحازاراه من الحزان وعندما يصل إلى
ناقد يشاخ تقترب إلى المكان األول تبع العاميدا ونقرأ مع
الحزان وال يجوز أن نتحرك إال بعد سماع براخات أتاه
قادوش كلها من الحزان -2.إذا كان يقرأ العاميدا وسمع
بيراخا أو قديش أو قدوشا ال يجوز له أن يرد أبدا" ،لكن
يستطيع أن يسكت ويصغي لما يقوله الحزان مثل قيدوشا أو
قديش ،ثم يتابع صالته ،هذا فقط إذا كان الحزان هو متديّن

وفهمان ويعرف إنه يطالع الزام كل من يسمع له ،لكن إذا
الحزان ال يعرف هذه األمور ،عليه أن يتابع صالته تبع
العاميدا واليسكت وال يسمع للحزان أي شيء .
دينيم" :طوبشباط"
 -1األفضل أن يدفع ( )91قطعة نقدية للصداقا ليلة العيد
وهذا العدد يساوي كلمة "إيالن" (شجرة) ويساوي كلمة
"أمين" وفيها براخا للعائلة .جرت العادة أن يضع على
الطاولة ليلة العيد على األقل ( )12نوع من الفاكهة حسب
عدد شيباطيم اسرائيل،ويوجد من يضع ( )15نوع مقابل
تاريخ العيد ( )15شيباط .ويوجد عادة أن يضع ( )30نوع
على الطاولة وكل الذي يكثر من األنواع هو مشكور حتى
تطرح البراخا على جميع الفواكه.
 -2الفواكة المجففة يجب فتحها وفحصها من الدود قبل
أكلها،وعافون أكل هذه الديدان كبير جدا" .لذلك علينا فحص
الخضار والفواكه.
 -3براخا واحدة على نوع الفاكهة تكفي لكل أنواع هذا النوع
أي بمعنى آخر باركت "هاعيص" على الزيتون نستطيع أن
نأكل تمر وعنب وتفاح وجميع أنواع الفواكه تبع "هاعيص"
بدون براخا ثانية ألنه باركنا على الزيتون "هاعيص"
سابقا" .وكذلك الميزونوت وأداما وشيهاكول أي براخا
واحدة تكفي للصنف ذاته كله .وبشرط أن تكون هذه
األصناف موجودة أمامه عندما بارك على أحدها،أو ماكانت
موجودة أمامه،لكن حط في ذهنه أثناء البراخا أنه سيجلبها
مثال" من المطبخ أو من البراد ليأكلها.
 -4األولوية في البراخوت كالتالي -"1 :ميزونوت-"2 .
هاعيص (أوال" :زيتون -تمر -عنب -تين -رمان هذه
الفواكه اشتهرت بهم ايريص اسرائيل وذكرتهم التوراة بهذا
الترتيب) ثم بقية أنواع الفاكهة الشجرية .ومن بعدها
خضراوات "أداما" ويبدأ من التي يحبها أكثر من غيرها.
ثم "شيهاكول".
 -5عندما كتبنا ميزونوت في األولوية هذا اذا ال يرغب أن
يأكل خبزا" لكن اذا بدو يأكل خبز يبارك "هموصي" على
الخبز ويحط في ذهنه على بقية المعجنات وحينئذ ال يبارك
"ميزونوت" عليها.
ساهم في هذه النشرة
السيد يديدياه لنيادو وزوجته السيدة تونة واوالدهم وأهلهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح موشي لنيادو
بن سارا عليه السالم ***.السيد شارلي حيفيص وزوجته
السيدة استر وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة كامو
كندي وأوالدها واخوتها للنجاح والتوفيق وعلى روح

والدتها فريدة بنت جميلة عليها السالم أمين  ***.السيدة
كامو كندي وأوالدها األخوة األكارم هانري-جيمي-بيال-
فريدا للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح يوسيف كندي بن لطيفة عليه السالم أمين***.
األخوة األكارم السدة  :ايدي -حبيب -فكتور لعائلة قصاب
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم ويدعونكم لحضور قريات
شلوشيم على روح والدتهم ايميلي بنت مظال يوم الخميس
القادم (فبراير  )6في كنيس بيت يوسيف الساعة pm 3:00
وصالة منحا  5:05وتزكوا لمصفوت أمين***.الصيدلي
األستاذ ايلي شالوح هكوهين وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم
واخوته للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح حاخام
هارون شالوح بن ليئا هكوهين عليه السالم أمين ***.السيد
عبود ابراه يم وزوجته السيدة صباح وأوالدهم السادة :نعيم
يوسيف-موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روحولدهم همانواح دافيد بن صباح عليه السالم أمين***.األخوة
األكارم السادة :رفائيل -البير-كامو عائلة مالح للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح كامل بن
جميلة عليه السالم أمين***.األخوة األكارم السادة :ايزاك-
عبدو-باهو -تونيه-ليئا صوفي لعائلة أرازي هاكوهين
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح
حبيب بن باهية أرازي عليه السالم أمين ***.السيدة تينا
فارحي وزوجها السيد جاك وأوالدهم ووالديهم للنجاح
والتوفيق و على روح والدها همانواح يوسيف بن ريجينا
عليه السالم أمين  ***.عائلة فاعور للنجاح والتوفيق مع
العائلة وعلى روح استر بنت عليزة عليها السالم أمين .
*** السيد شارلي ّ
قطان وزوجته السيدة مركليت وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح أبراهام بن سلمى
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

