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بدأت البراشا بهذا الباسوق:وقال ايلوكيم إلى موشي أني
أموناي هنا بدأ الباسوق بكلمة ايلوكيم التي تعني دين
وحكم وتشدد ثم انهى الباسوق قائال":أنا أموناي أي مثل
الرحمة والعطف على البشر .مامعنى ذلك؟ االجابة
نستنتجها من هذه القصة الصغيرة ويقول صاحب القصة
:ويدعى البير كنت أشتغل في شركة لبيع التليفونات وكان
راتبي جيدا" لكن عندي مشكلة مع رئيس الشركة وكان
قاسيا" وماعنده رحمة في قلبه ويعامل جميع ع ّماله
بالبهدالت واالهانات ودائما" يصرخ في وجههم على أتفه
األسباب والجميع كانوا يكرهونه واليتحملوه،وفي أحد
األيام طلبوا أصدقاء البير منه أن يذهب معهم في رحلة
على أحد الجبال ،لكن البير فكر في نفسه وقال :إذا طلبت
أذنا" من معلمي إجازة يوما" واحدا" سيرفضني ،لذلك
ذهب مع رفاقه إلى الرحلة ،ومن هناك فتح تلفون إلى
معلمه مدعيا" بأنه مريض وذهب إلى المستشفى في حالة
غيبوبة ،وعندما سمع معلمه التلفون صدق كالمه وتمنى
له الشفاء العاجل .وفي اليوم التالي داوم البير في عمله
كالمعتاد ،فاستدعاه معلمه وطلب منه أن يجلب ورقة من
المستشفى تثبت وجوده هناك يوم أمس ،مما اضطر البير
أن يحكي الحقيقة إلى معلمه ،فورا" اشتد غضب معلمه
وطرده من الشركة وطلب منه أن ال يعود للعمل فيها
.وظل أسبوعا" في البيت بدون عمل ،فاستشار حاخامه
ماالعمل؟ قال له  :أقرأ تهليم وصلّي بتركيز وادفع صداقا
واطلب من (ه) أن يساعدك في حل مشكلتك .ونفذ كالم
الحاخام على مايرام .ثم ذهب لمقابلة معلمه ويطلب
السماح وعدم التكرار ،لكن معلمه ثار غضبه ولم يقبل
اعتذاره ومنعه من دخول الشركة ثانية ،ذهب إلى حاخامه

وحكى له ماجرى معه،فقال له الحاخام :اصبر وتحمل إن
صالتك التروح على الفاضي والفرج سيأتي إن عاجال"
أو آجال" ومضى يومين من هذه القصة ،وسمع عن شركة
ثانية أفضل من األولى تبحث عن عامل له خبرة وبراتب
أفضل من األولى فذهب إلى رئيس الشركة الثانية وبعد
المناقشة قبل الرئيس الشركة أن يكون البير عامال"
جديدا" عنده ،وفرح كثيرا" والمعلم الجديد كان رجال"
طيبا" وأخالق جيدة ،وعاش معه مثل السمن والعسل
وذهب إلى حاخامه وحكى له ماجرى معه .فقال له
الحاخام هذا الباسوق الذي ذكرناه أعاله  :قال (ه) أنا دين
لكن أنا رحوم وعطوف .ألن في البراشا السابقة عندما
قال (ه) إلى موشي  :أن يذهب إلى برعو ويطلب منه
اخراج بني اسرائيل ،كانت االجابة قاسية والنتائج أسوأ
.فقال موشي إلى (ه) :لماذا أرسلتني إلى برعو الشعب
اليهودي تآذى من هذه المهمة وصار أبشع ؟ أجابه (ه)
في هذه البراشا  :صحيح أنت ترى إن مهمتك فاشلة
ومضرة ،لكن هي رحمة وعطف على بني اسرائيل ،لذلك
االنسان اليعرف أين مصلحته و(ه) من يتكل عليه من
قلبه سيكون معه ويساعده بأسرع وقت و(ه) يحفظنا أمين
تعليقات على البراشا
ذكرت البراشا  :إن يوخيبيت أنجبت أهارون وموشي
ومريام .مالقصد من ذلك؟ تعلمني التوراة هذان الشخصان
العظيمان هما ولدتهم أمهم أسوة ببقية األوالد ولو كانوا
عظماء أهارون كوهين كادول وموشي طلع على السماء
ثالث مرات لمدة  120يوما" ،مع ذلك هما بني آدم وليسا
مالئكة من السماء مثلهم مثل غيرهم منذ والدتهم حتى
كبرهم .مع ذلك بفضل أخالقهم وتواضعهم وصلوا إلى

أعلى الدرجات وأصبحوا الزعماء األوائل للشعب
اليهودي واالنسان ال يعظم إال بأخالقه وتصرفاته الحسنة
والجيدة مع اآلخرين وهذا يؤدي به إلى النجاح .
معلومات تاريخية مختصرة  68:ميالدي أيام خراب
المقداش
جمع سيلفا القائد العسكري الروماني  15ألف عسكريا"
صادا.وأجبر األسرى
لمحاصرة ومحاربة سكان قلعة م ّ
اليهود الموجودين معه أن يجلبوا الماء والطعام لجنوده
ألنهم موجودين في مكان الصحراء عطش ال يوجد فيها
الماء وال نبات واستعملوا الحمير لنقل الطعام والماء
والحصار هذا منع على سكان القلعة من الخروج أو
الهروب من مكانهم في القلعة .لكن كل التحصينات التي
بناها هورودوس الملك قبل  100عام لم تنفع سكان القلعة
.ألن القرار سماوي أن تسقط القلعة ماصادا في يد
الرومان .وفرش الرومان طبقات من الرمال والتراب
حتى يطلعوا عليها ليصلوا إلى أبواب القلعة ،وبعد عمل
شاق ليال" ونهارا" ارتفعت طبقات الحجر والتراب عن
األرض حوالي  150متر حتى وصلوا إلى الصخرة
المسماة هاليبانا .وبقي لهم  150مترا" آخرا" ليصلوا إلى
قمة القلعة ومداخلها .والمحاصرون في القلعة لم يتجرؤوا
بالخروج من القلعة لمحاربة األعداء ألن أعدادهم قليلة
.وتابع الرومان بصب التراب واألحجار إلى األعلى حتى
بنوا وأقاموا فسحة عريضة  50مترا" على  50مترا"
،ثم غطوها بصفائح وألواح من الحديد .حتى يقف الجنود
عليها بقوة .وبدؤوا برمي الكتل النارية على حراس القلعة
واألحجار الثقيلة بالمقالع .وجميع حراس القلعة انهزموا
واتجهوا إلى داخل القلعة .ثم جلب الرومان عواميد حديد
سميك وبدؤوا ينطحون بها جدران القلعة ليال" ونهارا"
حتى تمكنوا من فتح فجوة كبيرة في أحد الجدران ومن
خاللها يستطيعون الدخول إلى داخل القلعة .وكان ذلك
عيريب عيد البيساح أي  14نيسان وكان سكان القلعة في
ذلك التاريخ يذهبون إلى المقداش لتقريب قرابين البيساح
حسب الدين .لكن المقداش محروقا" ومخروبا" .وكان
عدد سكان القلعة رجاال" ونساء" وأطفاال"  960شخصا"
فقط .
الطريق إلى الصحة والشفاء
مرضى السكر معرضون الصابتهم في ارتفاع الضغط
عندهم .وحسب االحصاءات الدولية مرض السكر
ومرض ارتفاع الضغط يسيران مع بعضهم البعض

وبالتالي ترتفع نسبة الشحوم والكوليسترول في أجسامهم
،حيث هذه الشحوم تتجمع على جدران شرايين القلب
واألوعية الدموية ،والتي تسبب للقلب أن يعمل بقوة أكبر
حتى يصل الدم إلى جميع عضالت وأعضاء الجسم
لتغذيتها .ومع مرور الزمن يتعب القلب وتزداد عدد
نبضاته وبالتالي يرتفع مستوى الضغط الدم .وإذا لم يتم
وصول الدم إلى جميع أعضاء الجسم والقلب تعبان كل
هذه يؤدي إلى جلطة دماغية أو سكتة قلبية .وضعف عمل
الكالوي ،وعدم وصول الدم إلى األمكنة البعيدة في الجسم
مثل القدمين أو إلى األوعية الدموية الموجودة في العيون
.وهذه الحاالت تزداد خطورتها وحدوثها عشرة أضعاف
لألشخاص الذين يشربون السيكارات وعندهم زيادة
بأوزانهم ونسبة الكوليسترول عالية عندهم ،كل هذه
الحاالت ليس لها أعراض مسبقة دائما" تحدث فجأة بدون
سابق أنذار وال أي وجع وآالم .لذلك الحل الوحيد
والمثالي لتالفي هذه األمراض االستعانة بطبيب النزال
الوزن في جسمه والتقيد بتناول أطعمة خفيفة وبكميات
قليلة بعيد عن الخبز والسكاكر والمعجنات بأنواعها
وخاصة الحلويات هي العدو األكبر والخطير للجسم
.وممارسة التمارين الرياضية والمشي اليومي باستمرار
وبدون انقطاع واالكثار من شرب الماء من أربع قناني
إلى ستة قناني يوميا" واالعتماد على االكثار من تناول
هذه الخضراوات التي تملىء المعدة ويشعر االنسان
بالشبع وال يتطلب المزيد من الطعام مثل  :الخيار -
البندورة -اللفت-القرنبيط-الشمندر-السبانخ والبقدونس وما
شبهها .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب الجازي 1802-1727

عندما قرر ربي يهودا هاحسيد عام  1750بالهجرة إلى
اسرائيل من أوروبا وقطع المسافات البعيدة وآالف
األميال ،انضم إليه كثير من الحاخاميم والتلميديم ووجهاء
مر في
الطوائف اليهودية والمتدينون في كل بلد أوروبي ّ
طريقه به ووصل عدد المرافقين له  1500مهاجر قرروا
للعيش مع الحاخام في اسرائيل .لكن الرحلة كانت شاقة
وخطرة على المهاجرين حيث  500مهاجر منهم ماتوا
ودفنوا أثناء الطريق .والبقية استمروا في رحلتهم مؤمنين
أن أرض اسرائيل التحصل عليها إال بعد العذاب
والتضحية .وعندما وصلوا إلى أبواب يروشاليم تنفسوا
الصعداء واعتقدوا إنهم وصلوا إلى الراحة والسعادة ،لكن
االرادة االلهية كانت عكس ذلك .أوال" اشتروا حوش

واسع من يد غير يهودي بثمن مرتفع جدا" .ومع مرور
السنين تحولت هذه الحوش إلى مركز روحاني عالمي
مشهور .وبعد وصولهم ودخولهم هذه الدار بثالثة أيام فقط
،توفي ربي يهودا هاحسيد ،وجرت له لفايا وسار وراء
الجنازة كل المهاجرين وكل سكان يروشاليم بقلب حزين
ودموع ال تهدأ .حيث غاب عن حياتهم بصورة فجائية
وغير متوقعة .ومن بعد ذلك اليوم بدأت المصاعب تالقي
المهاجرين الجدد وتزداد يوما" بعد يوم .المصاري التي
جلبوها معهم بدأت تخلص وتنتهي ،وديون قيمة الحوش
لم يسددوها كلها دفعة واحدة وتراكمت عليهم أقساط الدفع
.ونقص عندهم المال لشراء الخبز فقط الطعام عائالتهم
.
توجيهات دينية" :محبة هشيم"
محبة هشيم هي أعظم وأقدس محبة موجودة في العوالم.
ألن منها تتشعب كل الزخويوت ووصايا التوراة .من يعبد
هشيم عن طريق المحبة أعظم بكثير عن من يعبده خوفا"
من عقابه .وهي مصفا دائمية ويستطيع االنسان أن ينفذها
في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل لحظة .وكيف يتم
ذلك؟ عن طريق أن يتذكرها .وهي ال يلزمها القيام بأي
عمل،إال مجرد التفكير بها فقط .ومعروف أن مخ االنسان
مشغول دائما" وال يتوقف ولو للحظة واحدة .وأفضل له
أن يشغل تفكيره بمحبة هشيم عوضا" عن أن يشغله بأفكار
فاضية وال قيمة لها أبدا" .ان محبة هشيم هي منبع الحياة
والسعادة والهناءة وراحة البال وزخوتها كبير وأجرها
عظيم عند (ه) .والمنطق والعقل السليم يفرض علينا محبة
هشيم،ألن في الحياة االجتماعية عندما يحصل انسان على
افادة من رفيقه ولو صغيرة تراه يحاول أن يشكره
ويساوي له قيمة واحترام في كل فرصة وكل مناسبة.
واذا كبرت هذه االفادة التي يحصل عليها من رفيقه حتى
درجة يؤمن له مصروف عائلته الشهري،أو أنقذه من أي
حادث أو من أي غرق،أو من أي مرض ،أو من أي وجع
وألم،أو أنقذه من نقص في أحد أعضاء جسمه،أو أنقذه من
الموت المحتم،في كل هذه الحاالت تكبر المحبة أكثر
وأكثر .وخاصة كم من الواجب علينا محبة هشيم أن تكون
كبيرة وقوية،ألنه كل الخيرات والمنافع التي يحصل عليها
في هذه الحياة هي من عنده تعالى .حتى اذا انسان
ساعدنا،يكون (ه) هو الذي حط في قلبه أن يساعدنا.
وخاصة أن هشيم يخفف آالمنا ويشفي مرضنا،وينقذنا من
مشاكل الدنيا ومخاطرها مثل السفر ومخاطره،حوادث

الطرق،من الغرق في الماء،ومن كوارث الطبيعة،وهو
الذي يعطينا الحياة،هو الذي يعطينا التنفس،وأمن لنا جميع
متطلبات الحياة والمأكوالت والمال وكلها من أحسن
مايكون،وكذلك نحن نعمل العافونوت أمامه ومع ذلك ال
يعاقبنا،وينتظرنا حتى نعمل تشوبا .وكم من العجائب
يعمل معنا،لذلك علينا اظهار المحبة اتجاهه ونحولها الى
عمل عن طريق دراسة التوراة وعمل الخير ودفع
الصداقا وتنفيذ المصفوت و(ه) يرحمنا أمين.
قصة
المآلخ المدافع عن الحاخام ربي أبراهام عندما لم يرى
صفحات الكيمارا وربطات الزخويوت التي كانت
موجودة على طاولة بيت الدين السماوي  :صرخ بصوت
عال :لماذا المآلخ الميكاطريك-المناويء أهان الحاخام
روح له كل زخويوته
ورمى له أوراقه هنا وهناك ؟ ولماذا ّ
التي أمضاها في قراءة التوراة ؟ كل انسان يقرأ مقطع
تهليم في هذه الدنيا أو صفحة من الكيماراة أو مقطع من
المشناه أو صالة كل هذا عمل عظيم يقوم به هذا االنسان
وفي السماء يقبلونه بكل احترام ويرحبّون به .ليس الوقت
المناسب لفحص كل واحد هل قرأ لشيم شامايم مائة بالمئة
،لذلك من هو الذي تجرأ وأهان هذا الحاخام العظيم
واستهتر بدراسته للتوراة .يجب اآلن وفورا" اعادة جميع
األوراق والربطات العائدة للحاخام ووضعها أمام طاولة
بيت الدين .وفعال" عشرات المآلخيم دخلوا وجمعوا جميع
األوراق التي ضاعت .وربي ابراهام عندما سمع كالم
هذا المآلخ المدافع ارتدت روحه له ثم استيقظ وكل هذا
كان منام ،وبعد مرور عدة أيام قرر أن يسافر ويبحث عن
هذا الص ّديق الذي دافع عنه في المنام ألنه قال أكيد هو
من األحياء ،وخرج من بيته حاخام أبراهام وهو رجل
ختيار واقترب عمره فوق  90عاما" ،والتقى مع كثير من
الصديقيم ولم يتأكد إذا كان المآلخ واحدا" منهم،لكن عندما
وصل إلى هكاؤون ربي اسحق أيزيك من برديشوب
ونظر إلى وجهه فورا" قال له  :أنت الحاخام أو المآلخ
الذي رأيته في منامي تدافع عني وجئت اآلن ألشكرك
على عملك معي وفورا" ربي ابراهام وقع على األرض
وفقد الحياة وطلع إلى السماء مطمئنا" على مصيره .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
اليجوز الصالة في العاميدا أمام تمثال أو صورة نافرة
ولو أغلق عينيه أثناء العاميدا ،كما ال يجوز أن يقرأ

العاميدا أمام أي صورة موجودة أمامه ،وفي حالة
الضرورة يستطيع أن يغلق عينيه ويصلي أمام هذه
الصورة الغير نافرة .كما ال يجوز تصوير صور حاخاميم
في مصاحف الصالة .وال يجوز تعليق صور حاخاميم
في الكنيس ،كما اليجوز الصالة على مكان مهتز وغير
ثابت وعلى كرسي وليس على فراش أو حرامات التي ال
تساعده على الوقوف بثبات وعدم التحرك  .كما ال يجوز
أن يقف العاميدا في مكان مفتوح مثل في الصحراء او
حقل أو بستان .وإذا اضطر لذلك عليه أن يقف في العاميدا
قرب جدار أو قرب شجرة أفضل من أن يقف في ساحة
خالية -2.اليجوز وقت الصالة -يكاهيك-معناها  :يتشردق
أو يتشجأ أي يخرج الهواء من معدته أو يرتخي من سبب
امتالء بطنه بالطعام الزائد ،كما ال يجوز -يفاهيك -معنا
يفتح فمه وتيثا أب كأنه يريد النوم أو فور استيقاظه من
النوم كما ال يجوز أن يتمطمت يمد ذراعيه إلى األمام
وإلى الوراء .وإذا اضطر أن يفتح فمه عليه أن يضع كفة
يده على فمه حتى ال يشمئز منه اآلخرين .
دينيم شبات
تتمة األشياء التي تسمى موقصيه يوم الشبات وهذه هي
األشياء الحجر -بودرة التي يصنعون منها المرق
والشوربا ألن ال يجوز طبخها يوم الشبات لذلك ال يجوز
لمسها أو لتحريكها -أرز نيء -أكياس معكرونه غير
مطبوخة كروت البنك كريديت كارت .لباس له أربع
أطراف وال يوجد به صيصيت .غسيل مغسول أو رطب
بطاريات -حيوان -جبسين -جميع أنواع الحبوب الغيرمطبوخة -عجو تمر-سمك غير مطبوخ -دفتر شكات -
مصاري ورقية أو معدنية -زجاج مكسور موضوع في
مكان ال يسبب خطر أو أذى لطفل وغيره -شباك إذا انقلع
من جرنه أي من محله -خضراوات غير مطبوخة وال
صا إذا لم
تؤكل نيئة -بكرة لزاق -مسامير وبراغي -ما ّ
نأخذ منها حاالّه.
ساهم في هذه النشرة
السيد يهوشواع خضرية هاكوهين وزوجته السيدة سوزان
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد زوكي ميتا
وزوجته السيدة استيال بالحفيدة الجديدة استر -كاميل
بمزال طوب وألف مبروك وبانيم زخاريم أمين***.السيد
زوكي ميتا وزوجته السيدة استيال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون للسيد يهوشواع خضرية وزوجته
السيدة سوزان بالحفيدة الجديدة استر -كاميل بمزال طوب

وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد شموئيل
خضرية هكوهين وزوجته السيدة اليكرا وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق وبمزال طوب بالمولودة
الجديدة استر -كاميل وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد زوكي ميتا وزوجته
السيدة استيال وإلى السيد يهوشواع خضرية وزوجته
سوزان بالحفيدة الجديدة ومزال طوب وبانيم زخاريم
وألف مبروك أمين***.الحزان ناعيم زميروت اسرائيل
حاخام دافيد شرو وزوجته السيدة راحيل وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيد الياس ليفي وزوجته السيدة بيال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد ادمون سعادة
وزوجته السيدة حياة وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.همشكياح مئير طوبيا هالبركون وزوجته السيدة
مالكا وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.السيد
فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والده همانواح يوسيف بن نحلية عليه السالم
أمين ***.عائلة فارحي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدتهم سارا بنت صلحة عليها السالم
أمين***.األخوة االكارم السادة  :إيدي -حبيب-فكتور
لعائلة قصاب للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم اميلي بنت مظال 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 1000$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

