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هذه البراشا تظهر فيها عظمة هشيم بأن ألول مرة وآلخر
مرة يظهر على جبل سيناء وخاطب بني اسرائيل مباشرة
بالوصايا العشر ،وفي هذه الحالة وصلوا بني اسرائيل
جميعهم لدرجة النبوءة للمرة الثانية ،حيث المرة األولى
شاهدوا الشيخينا على البحر عندما عبروا البحر في اليابسة
وقالوا جميعهم بما فيهم األطفال الرضع  :زيه إي-لي في
أنفيهوا .هذا إلهنا ونشكره .والمرة الثانية هنا على جبل
سيناء كما قال لهم موشي ربينو  :سينزل (ه) على جبل
سيناء -لي عينيه كول هاعام -أي أمام جميع عيون الشعب
.هنا عندنا سؤالين في هذه البراشا  :لماذا نزل (ه) على جبل
سيناء أال يكفي أن يطلب هشيم من موشي أن يوصي بني
اسرائيل الوصايا العشر كما أوصاه بقية مصفوت هاتوراة
؟ والسؤال الثاني  :لماذا ورد قدوم يترو إلى صهره موشي
في هذه البراشا ،والبل سميت البراشا كلها على اسم يترو
وهو غير يهودي ؟ االجابة على السؤال األول  :نعم
!...والحقيقة إن بني اسرائيل آمنوا في هشيم وفي موشي
كما قال الباسوق  :فيا آمينو بشيم وبموشي عبدو .لكن
ايمانهم هذا بموشي فقط لعمل العجائب والمعجزات بأمر
من (ه) .لكن يكون موشي رسوال" من هشيم ليوصيهم 613
مصفوت تبع التوراة ربما ال يقبلوه بهذه المهمة ألن هذه
الوصايا لهم وألجيالهم طوال الحياة وطوال التاريخ .لذلك
قال هشيم إلى موشي قبل أن يقول الوصايا العشر هذا
الباسوق :هنّيه أنوخي باه إيليخا ….في كام بيخا ياآمينو
ليعوالم أي سأنزل على جبل سيناء خصوصي من أجل
يؤمنوا بك ياموشي لألبد وكل مصفاة تقولها لهم يصدقون
كالمك ويقولوا كل هذه الوصايا من (ه) وليس من عند
موشي وفعال" بعد أن قال (ه) الوصايا العشر ،قالوا بني
اسرائيل إلى موشي  :احكي معنا أنت ونسمع كالمك ألن ال
تتحمل أن يحكي هشيم معنا أيضا" ربما نموت .وكل
مايطلب (ه) منك نحن مستعدون ناعاسيه في نشماع سننفذ

كل الوصايا .أما اإلجابة على السؤال الثاني لماذا ورد قصة
يترو في هذه البراشا ؟ لحتى نقارن ونفهم الفرق بين االيمان
بالخالق عن طريق عجائب (ه) الذي يعملها معنا وبين
اإليمان الذي هو لشيم شامايم وليس لهدف معيّن وانما نؤمن
إن كل أمور الدنيا في يد (ه) وكل ما يحدث معنا طوال
حياتنا كله مقرر من السماء .لذلك ايمان بني اسرائيل في
مصر وعلى يام سوف نتج من سبب عجائب (ه) الذي عملها
لهم ،وهذا االيمان يعتبر ضعيفا" وليس كامال" ألنه يأتي عن
مصلحة وهدف معيّن بأن يعمل (ه) معه عجائب .لكن
االيمان الحقيقي هو أن تؤمن في (ه) في جميع األحوال وفي
جميع الحاالت ،ولو تعاني من أي مشاكل وتصلي إلى (ه)
حتى يساعدك ومع ذلك لم تخلص من مشكلتك مع ذلك تبقى
مؤمن في (ه) في جميع الظروف .أما يترو كان ايمانه عن
طريق المعجزات التي سمعها عن شق البحر وعن حرب
عاماليق مع بني اسرائيل .لذلك نراه عندما قال له موشي :
ابقى معنا واذهب معنا إلى أرض اسرائيل وكل الخيرات
التي ستأتينا من (ه) ستستفيد أنت معنا ،لكن يترو رفض كل
هذه العروض وقال إلى موشي سأعود إلى أرضي ووطني
وأهلي كل ذلك يدل على إن ايمانه كان ناقصا" وغير كامال"
،لذلك ورد اسمه في هذه البراشا لنجد الفرق بين ايمان بني
اسرائيل وبين ايمان يترو و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
الوصية العاشرة األخيرة هي  :لو تحمود -أي التشتهي كل
شيء يملكه رفيقك وتشغل بالك فيه .هنا نسأل  :كيف التوراة
تطلب من االنسان أن يمنع نفسه حتى بالتفكير فقط وبدون
قيام بأي عمل بما يملكه رفيقه ويتمنى أن يكون عنده أيضا"
هذه األشياء ؟ نعطي هذا المثال  :إنسان كان يحلم دائما"
ويقول متى أحصل على حصان عالي الجودة ومفتخر وهذه
أمنيته في الحياة .وفي أحد األيام خرج خارج بلده ،ورأى
من بعيد في الطرف الثاني للنهر ،حصانا" ممتازا" واقفا"

ال يملكه أحد ،فقال في نفسه لقد أرسل لي هشيم أمنيتي وبدأ
يركض بدون تفكير إلى طرف النهر الثاني ليصل إلى
الحصان ويأخذه .ولكن ماء النهر كانت جامدة وسطحها
مليء بالجليد ،فركض مسرعا" ،وإذ به يتزحلق على الجليد
ووقع على األرض وانكسرت رجله ،وبدأ يصرخ من األلم
،وفي تلك اللحظة نسي الحصان ولم يسأل عنه وهكذا حلمه
قد تبدد نهائيا".كذلك االنسان طالما (ه) أوصانا بأن ال ننظر
إلى مايملكه رفيقنا وال نشتهي ذلك ،وإذا خالفنا أقوال هشيم
سنقع وسنتزحلق وسنعاقب فأين تبقى أحالمنا حينئذ ال نفكر
أبدا" بما يملكه رفيقنا (.بيت هاليفي)
معلومات تاريخية مختصرة  :عامان بعد خراب المقداش
 70ميالدي
عندما سيطر الرومان على كل أراضي اسرائيل ،هرب
الكثير من الثوار إلى االسكندرية في مصر ،وهناك اندسّوا
ودخلوا صفوف الجالية اليهودية في مصر التي كانت أيضا"
تقع تحت الحكم الروماني ،وبدؤوا يحرضوهم ليقوموا
بالثورة ضد الحكم الروماني الذي خرب بيت هامقداش في
يروشاليم .لكن عندما سمع المسؤولون في الطائفة بهذا
التحريض خافوا كثيرا" على مصير القيهاله إذا تمردت ضد
الرومان وحاولوا منع المحرضين من تنفيذ مخططاهم
،فقرروا تبليغ تحريضهم هذا للحاكم الروماني حتى يردعهم
،فورا" أرسل الحاكم جنوده وألقى القبض على ستمائة رجل
من المحرضين،والبقية هربوا إلى جنوب مصر ،لكن جنود
الرومان الحقوهم وألقوا القبض عليهم وأعادوهم إلى
االسكندرية ووضعوهم في السجون وعذبوهم عذابا"
مريرا" ثم قطعوا أجسامهم إربا" إربا" أي قطعا" قطعا"
.وعند ما وصل الخبر إلى أسبسيانوس قيصر روما ،أمر
حاكم مصر بأن يرسل رجاله ويهدم مقداش المسمى بيت
حونيو والمقام في االسكندية ماهي قصة مقداش بيت حونيو
؟ قبل خراب المقداش في يروشاليم ،وقبل وفاة شمعون
هاصاديق الذي كان كوهين كادول يخدم في المقداش كتب
وصيته وهي كالتالي  :كان عنده ولدين األول اسمه شمعي
والثاني اسمه حونيو .وكان شمعي أكبر من حونيو بعامين
ونصف ،وأوصى والدهم إلى الكوهانيم بأن ابنه الثاني
الصغير حونيو يصبح الكوهين الكادول عوضا" عنه وبعد
وفاته ،استلم هذه الوظيفة حونيو لكن شمعي الكبير غار منه
وقرر االنتقام منه ،فماذا فعل ؟ طلب من أخيه حونيو أن
يلبس بدلة زوجته وكمرها ويقف على المذبياح ليقرب
القوربان ،فجمع الكوهانيم وقال لهم  :انظروا إلى أخي
حونيو ماذا يلبس لقد ندر ووعد زوجته بأن أول يوم سيستلم
الخدمة في المقداش سيرتدي بدلتها وكمرها .فورا" هجموا

الكوهانيم عليه ،فهرب من المقداش وتوجه إلى االسكندرية
في مصر ،وبنى هناك مقداش ومذبح وبدأ يقرب القرابين
عليه وس ّماه على اسمه " بيت حونيو "
الطريق إلى الصحة والشفاء
في هذه األيام كثير من األوالد الصغار في الصفوف األولى
حتى السادسة في المدرسة ،اليتناولون وجبة الفطور يوميا"
من ضيق الوقت واالهمال .لذلك سنركز اآلن على هذا
الموضوع وسنفهم ماذا يحدث في أجسام هؤالء األطفال في
هذا السن في سن النمو .في هذا السن خالل خمسة سنوات
يحدث نمو سريع في أجسامهم في طول جسمهم وفي وزنه
.في هذا السن يطول الولد حوالي  27سنتمتر .ونصف
الهيكل العظمي في جسمهم ينمو ويقوى في هذا السن .ولبناء
هذه العظام التي هي أساس الجسم يتطلب الكثير من
الكلوريات والوحدات والسعرا الحرارية للبنت يلزمها
يوميا"  2200وحدة حرارية كلوريت وللصبي يلزمه من
 2500حتى  3000كلوريت يوميا" .باالضافة إلى الكثير
من العناصر المغذية الضرورية لبناء الجسم والعضالت
مثل :البروتينات -الكربوهيدات -الكالسيوم -الحديد
الفيتامينات بأنواعها .لذلك يجب منع األطفال من التخلي عن
وجبات االفطار ،ألنها ضرورية جدا" لبناء أجسامهم
للمستقبل ،وكثير من األمراض والمعاناة ستتعرض
أجس امهم عندما يكبرون ،وسببها كلها ألنهم عندما كانوا
أطفاال" لم يتناولوا وجبات الفطور الضرورية اليومية .وبعد
أن تكبر أجسامهم صعب تصليح هذه األخطاء ألنه قد فات
األوان لذلك ،وراحت عليهم .وأهم شيء لهم هو تناول
البروتينات ألنهم الذين يبنون الشرايين واألوردة في الجسم
والعظام والخاليا تبع العضالت والهرمونات في أجسامهم
،لذلك الدايت في هذا الجيل والتي تمنع دخول البروتينات
ألجسامهم هي غير صحية ومضرة ألجسامهم .ولبنائها
للمستقبل .وفي حالة عدم توفر البروتينات الكافية لهم
،تضطر أجسامهم أن يأخذوا ويحصلوا على البروتين من
عروقهم وعضالتهم مما يسبب لهم سرعة في نزول أوزان
جسمهم .لذلك يجب االنتباه جدا" لهذه األمور الضرورية
لبناء أجسمهم في المستقبل واستشارة أطباء التغذية بذلك .
هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب الجازي 1802-1727
بعد أن قام مالك الحوش تبع ربي يهودا هاحاسيد بحرق
بيوت وصالة هذه الكنيس ليال" لعدم تسديد أقساط بيع
الحوش ،نهض سكان هذه الحوش من فراشهم ليال"
وأسرعوا النقاذ عائالتهم من لهيب النار ،وفي اليوم التالي
بقي سكان هذه الحوش عراة وفقراء ماعندهم المصاري

وال طعام هم وأعياهم ،والكثير منهم عادوا إلى بالدهم في
الدول األوروبية وبعضهم هربوا إلى مصر ،والقليل منهم
اختفوا بين سكان يروشاليم واختلطوا معهم ،حتى ال
يالحقوهم في دفع األقساط المترتبة عليهم .وبقيت مئات
السنين خربانة ،لذلك لحتى اليوم يسمونها خرابة ربي يهودا
هاحاسيد ،ومن تلك األيام لم يأت يهود من أوروبا للعيش
في اسرائيل أما يهود اسرائيل بالذات كانوا يعيشون على
المساعدات التي تأتيهم من الجاليات اليهودية في تركيا ،لكن
أيام هاريشون لصيون ربي يوم طوب الجازي نزل الحال
في تجار يهود تركيا ولم يعد بامكانهم ارسال المساعدات
إلى اخوتهم في اسرائيل ،لكن (ه) ساعدهم من غير طرف
وبدأت الجاليات اليهودية في أوروبا يتحسن وضعهم المالي
وبدؤوا يرسلون المساعدات إلى يهود اسرائيل .
توجيهات دينية" :ماهو واجب االنسان في هذه الدنيا؟"
خليقة الدنيا وخليقة االنسان هما كليهما هدف واحد .والهدف
هو تنفيذ رغبة وارادة خالق االنسان والدنيا .واالنسان ال
قيمة من وجوده في هذه الدنيا واستمرار حياته بدون برنامج
ينفذ خالله مهمته في هذه الدنيا التي يعيش بها،وال يجوز له
استعمال مؤهالت وقدرات هذا الكون العظيم،اذا لم يكن هذا
االستعمال هو الغرض منه عبادة واطاعة الخالق .لذلك
أوال" وقبل كل شيء يحتاج الى مدرب والى موجّه والى
مرشد،ليسير به وليساعده في تنفيذ هذا الهدف الذي خلق
من أجله .واذا سار في هذا الطريق حينئذ يسمى "آدام" أي
"انسان" بكل معنى الكلمة،وإال ال فرق بينه وبين الحيوان.
وكما نقول يوميا" في صالتنا الفرق بين االنسان والحيوان
هو كلمة "ال"" .الحيوان" ال يعرف تغيير حياته ،هدفه
الطعام والشراب والنوم واالنجاب،وال يعرف أن يختار بين
هذا وذاك،حياته ثابتة من بدايتها حتى نهايتها وبدون أي
تغيير .أما االنسان فله القدرة أن يرفض ويقول" :ال" .ال
أريد "هذا" وانما أريد "ذاك" .ويستطيع بعقله الذي زوده
الخالق به أن يميز بين الصح والخطأ،بين الجيد وبين
األجود،بين الحسن واألحسن .لكن االنسان الذي يسير في
حياته بدون منهاج معين ومدروس ومفيد في هذه الدنيا ودنيا
اآلخرة هو ليس انسانا" وانما فاشال" وخاسرا" .وباستمرار
ان االنسان يملك عالوة عن الحيوان :القول -المعرفة-
العطاء .التي يفتقر لها الحيوان .وهذا العقل والمعرفة يقوالن
لالنسان :يا رفيق! ..وجودك في هذه الدنيا داخله هدف
سامي ومقدس،عليك أن تنفذه قدر االمكان،افرح وانبسط اذا
تعمل على تنفيذه،وازعل واحزن اذا أنت تبتعد عنه وال
تنفذه .السعادة النفسية هي سر النجاح في هذه الحياة .ألن
بدون ابتسامة وبدون سرور وبدون فرح الرعاية االلهية

تبتعد عنك كثيرا" .حتى دراستك وفهمك للتوراة ونجاحك
بها ال يتم اذا لم تكن سعيدا" وفرحا" بما تدرسه وتفهمه.
يجب أن تحبه وبقناعة ومن أعماق قلبك .يجب أن تقنع بأنك
تمسك بيدك الجوهرة الثمينة التي تؤمن لك نجاحك في هذه
الدنيا ودنيا اآلخرة .صحيح والواقع يقول :ال يوجد انسان
في هذه الدنيا بدون مشكلة وصعوبة يعاني منها،ال يوجد
انسان سعيد بكل معنى الكلمة،افتح قلبه ستجد به كثيرا" من
الهموم واالنزعاجات والقهر .لكن هنا تأتي قوة ارادة
االنسان الناجح،ال ينظر الى هذه الهموم بكل عقله وبكل
تفكيره،فإذا نظر اليها،وقع في شباكها وتخبط في عراقيلها
وزادت همومه هما" وأوجاعه وجعا" .ليس كل شيء مشكلة
وهم وغم،انظر الى الجانب الجيد في هذه الحياة ولو كان
قليال" وصغيرا" جدا" .الجانب اآلخر واألكبر وهو في
نظرك غير جيد ومؤلم،لكن في داخله يحمل الخير واالفادة
لك ولمصلحتك .وعليك أن تؤمن بأن كل مايحدث لك في
هذه الدنيا هو قرار من السماء ومن السماء ال يأتي لنا إال
الخير والذي هو مفيد لنا،ولو في نظرنا هو غير جيد.
النظرية العظيمة التي عليك أن تتمسك بها طوال حياتك
هي :الذي مضى انتهى وخلص لماذا الزعل؟ والمستقبل
والذي سيأتي فيما بعد والذي تخاف منه،لكن اآلن لم يأت
بعد فلماذا الزعل عليه؟ ليس مطلوب منك إال أن تعيش
اللحظة والساعة التي تعيش بها اآلن فقط،حينئذ همومك
تصغر وتضعف وتنتهي منها و(ه) يحفظك أمين.
قصة "داف هايومي"
من كبار حاخاميم الذين بدؤوا يقرؤون داف هايومي هكاؤن
مؤلف مصحف إمريه إيميت المشهور ،وبدأ يوميا" يقرأ
داف هايومي ويدرش منه لتالميذه أثناء الشيعوريم وكذلك
يوم الشبات في سعودا شيليشيت يذكر في دراشه مقاطع من
داف هايومي .وعندما بدأ يقرأ أول يوم روش هشانا في
كيماراة بيراخوت تنفيذا" القتراح ربي مئير شابيرا صاحب
الفكرة والمشروع ،طلب من الشموش تبعه أن يجلب له
كيماراه بيراخوت األولى من هاشاس ،ومجرد انتشر الخبر
في المدينة بأن حاخام إمريه إيميت بدأ يقرأ داف هايومي
،حتى جميع أبناء القيهال تهاتفوا على شراء كيمارات آبوت
واختفت هذه الكيماراه من األسواق ومن المحالت ولم تعد
تجد أي كيماراة براخوت واحدة ألن الجميع بدؤوا يقرؤون
داف هايومي .وفي احدى المرات ،عندما أنهى ربي مئير
شابيرا كيماراة يباموت وعمل حفلة سيّوم لهذه الكيماراه
ودرش أمام القاهال قصة رابان كمليئيل الذي ورد في تلك
الكيماراه وهي كالتالي  :قال ربان كمليئيل  :في احدى
المرات كنت راكبا" في سفينة في عرض البحر ،ورأيت

سفينة تغرق وكان موجود بها ربي عاقيبا ،وزعلت عليه
جدا" ،لكن عندما وصلت إلى الشاطيء رأيته إلى ربي
عاقيبا يقرأ في التوراة وسألته كيف نجوت من الغرق ؟
أجابني داف أي لوح من السفينة وجدته طائفا" على وجه
البحر وتمسكت به حتى أوصلني إلى شاطىء األمان .فعلق
ربي شابيرا في خطابه على هذه القصة قائال"  :هذه القصة
ترمز لنا بأن عندما صفت التوراة بعد خراب بيت هامقداش
،فقام ربي عاقيبا وتمسك بداف من الكيماراه وبدأ يعلمها
للتلميدي م يوميا" ثم انتشرت التوراة وقويت ،وكذلك نحن
يجب أن نتمسك بالداف هايومي حتى تكبر وتنتشر التوراة
كما يجري اآلن في أيامنا حيث تعظم قراءة التوراة عن
طريق داف هايومي و(ه) يحفظنا أمين.
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا
إذا شعر االنسان أثناء الصالة بأنه بحاجة للذهاب إلى
التواليت ال يجوز له أن يصلي ،حتى يذهب للتواليت أوال"
.وإذا كان واقفا" في العاميدا وشعر بذلك ،إذا يستطيع أن
يمنع حاله حتى ينهي قراءة العاميدا يتابع العاميدا ،لكن إذا
وجد حاله صعبا" عليه االستمرار في العاميدا ،عليه أن
يذهب إلى التواليت ولو في منتصف العاميدا وبدون أن
يحكي وال كلمة وال يبارك أشير ياصار فورا"،إال يتابع
قراءة العاميدا من المقطع الذي توقف به ويواصل كالمعتاد
ثم يبارك بعدها أشير ياصار -2.إذا شخص واقف في
العاميدا ال يجوز أن تجلس قريبا" منه من جميع أطرافه إالّ
بعد مسافة  2متر عنه .لكن إذا كنت قبله جالسا" عمال
تصلّي أو تقرأ توراة ،ال تتحرك من مكانك ،ألن هو اقترب
منك وليس انت .وإذا كنت جالسا" أمامه مقابل وجهه بالتمام
عليك أن تتحرك من مكانك ،لكن من األطراف أو من ورائه
غير ملزم بتغير محلّك .
دينيم شبات
إن هشيم بارك يوم الشبات هنا يقصد لكل من يصرف زيادة
مصاري من أجل كابود واحترام الشبات ،إن (ه) يعوضها
له بالكثير مما صرف ،لذلك الزم نصرف يوم الشبات-2.
من نسي ووجد مصاري في جيبه ،إذا كان في بيته عليه أن
يشلح جاكيته الموجود به مصاري ويلبس غيره ،لكن إذا في
الشارع وجد مصاري في جيبه ،يمشي  2متر ويتوقف حتى
يصل إلى مكان آمن أو إلى بيته ثم يشلح جاكيته ويرميه
ويلبس غيره -3.من يحافظ على قدسية الشبات بكل تعليماته
يمسح (ه) له ذنوبه -4.إذا كيس زبالة له رائحة ومزعج
ألهل البيت ،يجوز لهم تحريكه يوم الشبات من مكانه البعاده

عن مكان وجود العائلة لكن غير مسموح اخراجه إلى
الشارع العام .
ساهم في هذه النشرة
السيد ماير وهبة وزوجته السيدة بولين وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وللصحة أمين ***.السيد هليل
ادمون حابير وزوجته السيدة رولى وأوالدهم ووالديهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح جده همانواح اسحق باريديس
بن فريدة عليه السالم أمين والقريات يوم الشبات في بيت
المرحوم الساعة  2:00بعد الظهر وتزكوا لمصفوت 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***.السيدان هانري وأيزيك سرواه
وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
شمعا بن بديعة وعلى روح راحيل بنت أديل عليهم 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 .

اعالن
من يرغب في تصليح أي نوع من تلفونات اليد
بسرعة وبأسعار رخيصه يتصل بالسيد نعيم بركات
عنوانه 359 coney island ave ,
Brooklyn,ny,11223 tel : 347-495-4653

وصلت التبرعات لهذه النشرة 700$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

