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في تعداد رجال الشيباطيم في هذه البراشا ،نجد أقل
عددا" هو شيبيط هاليفي ماهو السبب لذلك ؟ ثانيا"  :كل
الشيباطيم جرى تعدادهم من سن العشرين ومافوق
،ولماذا شيبيط هاليفي جرى تعداده من أطفال عمرهم
شهر واحد ومافوق ،ماهو السبب لذلك ؟ إن شيبيط ليفي
لم يشمله العذاب في مصر ،لكن بقية الشيباطيم تعذبوا
وبمرارة وقال الباسوق عليهم  :عندما قال برعو شددوا
العذاب عليهم حتى ال يتكاثرون في أعدادهم ثم
يحاربوننا ،وهنا تدخلت القدرة االلهية ،وزادت األعداد
في الوالدات بشكل غير طبيعي كما معروف ،أما شيبيط
ليفي باعتبارهم لم يشتركوا في العذاب كانت الوالدات
عندهم بشكل طبيعي لذلك كان تعدادهم أقل عدد بين
الشيباطيم .وسبب آخر هو إن زعيمهم عمرام عندما
سمع بالقرار الفرعوني كل ولد ذكر يلد ارموه في البحر
،قرر ابعاد زوجته حتى ال تنجب أطفاال" ،وتعلّم منه
بقية شيبيط هاليفي التابعين له ،وامتنعوا عن االنجاب
لذلك ق ّل عددهم .ولماذا عدّوهم من سن الطفولة من
عمر الشهر ،ألن الطفل ال يعتبر انسانا" للمستقبل إال
بعد مرور شهر كامل من والدته في هذا الوقت يعتبر
طفال" قابال" للحياة في المستقبل .لذلك عدّوهم من عمر
الشهر وصاعدا" .ثانيا" إن اللفييم طالما سيخدمون في
بيت هامقداش قدّسهم هشيم من بطن أمهم ،والدليل على

ذلك عندما نزل ياعاقوب وأوالده إلى مصر قال
الباسوق إن عددهم كان سبعين شخصا" ،وهذا الرقم
شمل يوخيبيد بنت ليفي وهي أم موشي وأهارون وت ّمت
والدتها على أبواب دخول مصر وبالرغم من صغر
سنّها اعتبرها الباسوق مع بقية عدد عائالت الشيباطيم
الكبار منذ رحيلهم من أرض اسرائيل ،لذلك منذ
صغرهم مقدسين من السماء لذلك في هذه البراشا
عدوهم من عمر الشهر وصاعدا" .كما نالحظ عندما
ورد اسم أهارون مع موشي يوجد نقط في السيفر توراة
على اسم أهارون ماهو السبب ؟ ألن (ه) طلب من
موشي فقط أن يعد اللفييم ،لكن موشي من كثرة تواضعه
طلب من أهارون مرافقته في هذه المهمة ،لذلك وضع
الباسوق النقاط على اسم أهارون ،لحتى يفهمنا
،اصطحاب أهارون بهذه المهمة تمت من قبل موشي
وليس طلبا" من (ه) و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على ماسيخيت آبوت
قال رابان كمليئيل  :جيد جدا" دراسة التوراة مع ديريخ
إيريص مامعنى هنا كلمة ديريخ إيريص؟ أي طريق
األرض ،أي المفروض من الحاخام الذي يتعلم ويدرس
التوراة أن يكون متواضعا" مثل طريق األرض ،أي
مثلما األرض الجميع يدوسون عليها ومع ذلك تعطينا
الفواكه والثمار ،كذلك الحاخام ال يجوز له أن يتكبر

وعليه أن يتحمل االهانات وعدم االحترام من اآلخرين
مثل األرض التي ندوس عليها ،حينئذ يعتبر حاخام من
حق وحقيق وزخوته يكون كبير وعظيم -2.تفسير ثاني
إلى كالم رابّان كمليئيل  :جيد جدا" قراءة التوراة مع
ديريخ إيريص ،إن كلمة ديريخ إيريص هنا تعني العمل
والشغل والتجارة أي االنسان عندما يقوم بتجارته وأثناء
عمله ،يستغل كل دقيقة بأن يقرأ توراة من رأسه أي
باسوق يعرفه من رأسه أو أي مقطع تهليم صغير يعرفه
أو أي مشنا يتذكرها ويكون بذلك عمال يشتغل وعمال
يقرأ توراة لذلك قال رابان كمليئيل جيد جدا" قراءة
توراة مع عمله -3.تقول المشناه  :توراة التي ال يوجد
معها عمل لكسب الرزق ،أي طوال النهار يدرس في
التوراة وال يشتغل ستؤدي به في النهاية ابطال قراءة
التوراة حتى يؤمن من مصاريف عائلته .هذا التفسير
هو التفسير العادي ،لكن الحاخاميم اضافوا تفسيرا"
آخرا" وهو  :من يدرس توراةفقط لنفسه ،وال يتعب
حاله ليعلمها لآلخرين هذه التوراة تبقى ضعيفة
وزخوتها ضعيف لكن إذا يعلمها لغيره وينشرها للجميع
حينئذ زخوته مضاعف وكبير .
معلومات تاريخية مختصرة  :عشرون عام بعد
خراب المقداش أي عام  88ميالدي
عندما رأى وجهاء الرومان إن قيمة الحاخاميم عمال
تكبر وتعظم في اسرائيل بدؤوا يفكرون ويحسبون ربما
الشعب اليهودي يستعيد قوته ويعود لمقاومة الحكم
الروماني ،لذلك بدؤوا يخططون كيف يضايقون
ويفرضون القيود على سكان ارائيل ،لكن كان هناك
أحد المستشارين وعضو البرلمان الروماني قال لهم :
اليجوز لنا مضايقة اليهود ،إنهم مثل الهواء في الدنيا
ومثلما الدنيا التعيش بدون هواء كذلك الدنيا التستمر
بدون وجود يهود ،وإذا حاربناهم سينتقم (ه) من
االمبراطورية الرومانية ويزيلها من الوجود .فورا"
القيصر عندما سمع كالمه فورا" أصدر قرارا" باعدامه
.فأخذوه لرميه بأحد الحفر الترابية العميقة .وكانت
الملكة موجودة هناك في المجلس .فقالت له وهو ذاهب
إلى الموت ،إن الموت سوف ال يفيدك ،وسوف ال تدخل
الجنّة مع اليهود ،ألنك غير مط ّهر ولم تعمل بريت
الميال في جسمك مثل اليهود .وأثناء خروجه أعلن أمام
الجميع إن جميع أمواله سيتبرع بها إلى ربي عاقيبا

وتالميذه .وحدث معه أعجوبة عندما رموه في الحفرة
وقع عليه حجرة حادة قطعت له الميال أي أصبح مطهر
مثل اليهود .فورا" طلع صوت من السماء وقال ّ :
قاطيعا
بار شالوم دخل اآلن إلى الجنة ،وعندما سمع ربينو
هاقادوش بذلك بكي وقال  :يوجد شخص يدخل إلى
الجنة في عمل واحد أي في زخوت واحد .ويوجد
شخص ال يدخل الجنة إال بعد أن يعمل زخويوت
سنوات عديدة وس ّموه ّ
قاطيعا بار شالوم .ألن انقطعت
عنده الميال .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن مرض كلوكوما أي الماء الزرقاء التي تصيب العين
،سببها الضغط الزائد على العين ،لكن ليس له عالقة
بارتفاع ضغط الدم في الجسم .وهذا المرض يبدأ
بصورة بطيئة بحيث ال يشعر بها المريض .ألن العين
تحوي قوة الرؤية بشكلين مختلفين األول الرؤية
الجانبية والرؤية المركزية ،الرؤية الجانبية ،أي عن
طريقها ترى العين األشياء الجانبية بدون ادارة الرأس
نحو هذه األشياء .أما الرؤية المركزية أي العين ترى
األشياء المقابلة لها مباشرة .لذلك من يصاب بالماء
الزرقاء يبدأ يخسر الرؤية الجانبية قليال" قليال"
والمريض ال يشعر بذلك ألن الدماغ تعتاد على هذا
الحال لذلك يجب االسراع بمعالجة هذا الوضع قبل
فوات األوان .
توجيهات دينية
على االنسان أن يفرح ويقتنع بكل شيء أعطاه هشيم
،إن كان جيدا" أو في نظره غير جيد لكن الحقيقة الكل
جيد ولمصلحة االنسان .وهذه القناعة تتطلب أوال"
االيمان وثانيا" االتكال على (ه) وثالثا"  :العقل الكبير
ورابعا" :االكتفاء وعدم الطمع بالمزيد .ومن يتمسك
بهذه المبادىء األربعة ،تراه يتمتع بأخالق كريمة وقلب
طيب ،وال يحكي على الناس ،وينظر إلى محاسن
اآلخرين وليس إلى عيوبهم .ويتمسك بالصح ويبتعد عن
النفاق والكذب ،وإذا أراد أن ينصح اآلخرين في أمور
دينية يجب أن ينتبه بأن اليزعجهم في كالمه ،إال
ينصحهم بأصول ويحافظ على كرامتهم ومكانتهم
ويراعي سنّهم وعمرهم .وإذا أحد خجله أو أهانه يتقبل
بصدر رحب ويسامحه ،حينئذ هشيم يمسح له ذنوبه
.ويجب أن يعلم إن هشيم يعرف كل شيء وال يخفى

عنه ال صغيرة وال كبيرة .وعليه أن يحافظ على صحته
ألنه هذه هدية ونعمة من هشيم له ،وإن (ه) يرحم على
االنسان أكثر مما االنسان يرحم على حاله بالذات
،ويجب أن يعلم كل الخيرات والفضائل التي تأتيه من
والديه أو اخوته أو من الغرباء أو من أصحابه كلها
جميعا" مصدرها من السماء ،ألن هشيم يحط في قلبهم
أن يساعدوه بذلك األمور .و(ه) يرسل له الخير ولو كان
ال يستحقه .لذلك علينا التمسك بهذه المبادىء و(ه)
يحفظنا أمين .
هاريشون لصيون ربي موشي ميو ّحاس -1730
1806
ربي موشي هو صهر ربي يوم طوب الجازي الذي
تحدثنا عنه في النشرات السابقة .كان حاخام عظيم
والجميع احترموه وأخذوا منه البراخوت اليهود وغير
اليهود .واعتبروه الطبيب المداوي والمشافي .والجميع
يقولون عليه قادوش ومقدس .وكانوا حتى الحاخاميم
الكبار يتوجهون إليه باسئلتهم عن الدينيم والهاالخاه
.حتى من خارج اسرائيل .والده مشهور وكانوا يسمونه
ربي رفائيل باعال هانّيس ألنه كان صاحب عجائب
ومعجزات .وكان يتوقع من أبنه ربي موشي إنه
سيصبح يوما" ما الحاخام األكبر في اسرائيل .وبعد
خدمة عمه ربي يوم طوب الجازي كحاخام األكبر مدة
 25عاما" ،توفي عمه واتجهت األنظار إلى ربي موشي
ميوحّاس ليستلم مكانه .وقام بهذه المهمة باخالص تام
.وفي أيامه انهزت الدنيا من قائد عسكري واحد هو
نابوليون بونابارت الذي تزعم فرنسا وأعلن الحرب
على بالد أوروبا وسيطر عليهم .ثم اتجهت انظاره إلى
الشرق األوسط ليحتل مصر واسرائيل من يد العثمانيين
بالسرية إلى يهود اسرائيل
األتراك  :أرسل خبرا"
ّ
ومصر وقال لهم  :إذا ساعدوه من الداخل في احتالل
بالدهم ،سيوكلهم على زعامة وقيادة مصر واسرائيل .
قصة
عندما خرج ياعاقوب من النهر ذات الماء البارد بسالم
،اتجه هو وأمه إلى بيت صاحب الفرن ليطلب منه
المصاري المتفق عليها .لكن هذا الرجل الكذاب تجاهل
ذلك وطردهم من باب بيته ،وقال لهم  :ال تشغلوا حالكم
في أمور تافهة .ومع ذلك أنتم لم تنفذوا االتفاق كامال"
،ألني رأيت أمك كيف تسخن لك ماء النهر البارد

،وشعلت شعلة كبيرة لتحميك من البرد ،لذلك االتفاق
بيننا الغي وال أدفع لك وال ليرة واحدة .ثم طرق الباب
في وجههم ،وصرخت األم بصوت عال  :وقالت له
أنت ظالم ومنافق .فقال لها ابنها ياعاقوب  :اتركيه
ياماما،عندنا بيت دين ويرأسهم الحاخام المشهور
هاراب حيداه وهو اسمه  :ربي حاييم يوسيف دافيد
أوزوالي .سأذهب إليه وأشتكي على هذا الرجل عند
الحاخام .وهذا الحاخام ذاع صيته في جميع أوروبا
،وهو ينتقل من بلد إلى بلد واآلن موجود في مدينتنا
ليفورورنو االيطالية ،وقد ألف معظم مصاحفه
المشهورة أثناء سفره ورحيله من بلد إلى بلد سنذهب
لعنده اآلن .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا.
نحن قلنا سابقا" كل صالة إذا انسان ماصالّها في حالة
اضطرارية يصليها مرتين في الصالة التي تأتي بعدها
.لكن صالة موساف تبع الشبات وروش حوديش
واألعياد ،إذا اضطر وماصالّها .ليس لها حل في
الصالة التي بعدها ،كذلك ال تحل مشكلة الصالة التي
قبلها مثال" ماصلّى شحريت ال يجوز أن يصلي موساف
مرتين ،أي ال تفيد ال لقبلها وال لبعدها .ووقت صالة
موساف مسموح طوال النهار وقتها .وإذا تأخر وماصال
موساف وعندما قرر أن يصليها صار وقت صالة منحا
.عليه أن يصلي منحا أوال" ثم موساف ،لكن إذا كان
الوقت ضيقا" وال يوجد وقت لصالة منحا ثم موساف
،في هذه الحالة يصلي موساف أوال" ،وعربيت يصليها
مرتين واحدة عربيت والثانية من أجل منحا -2.إذا
الحزان كان في وضع الزم يصلي شحريت أو منحا
مرتين ،الحازاراة التي يقولها في المنيان تعتبر له كأن
صلى مرتين وال حاجة أن يصلي مرتين مثل بقية الناس
دينيم
 ال يجوز توليد وخلق وايجاد نار يوم العيد لذلك اليجوزاستعمال عود الكبريت بحكه من طرف علبته حتى يشتعل
الثقاب ،إال يجوز لنا تقريب العود أمام شعلة مشعولة وتشعل
من تلقاء نفسها .
-2اليجوز شعل نور الكهرباء يوم العيد وخاصة اليجوز
اطفائه كما اليجوز أطفاء الغاز بعد استعماله ،وإذا كان في
حالة اضطرارية لشعل النور يجوز الطلب من غير يهودي

أن يشعل له النور يوم العيد لكن ال يجوز الطلب منه أن
يطفئ النور .
-3اليجوز ركوب السيارة وحتى البسكليت (دراجة)يوم
العيد.

-4إذا أحد نسي أو أهمل ولم يحضر شعلة قبل العيد
،يجوز القول لغير يهودي أن يشعل له الشمعة يوم العيد
-5اليجوز أن يطبخ من أول يوم العيد إلى ثاني ليلة أو
إلى يوم العيد الثاني .وحتى تحضير عادي وال يوجد
فيه عمل رسمي مثل غسل الصحون مشان ثاني ليلة
العيد ال يجوز .
يجوز للمرأة أن تكثر من كمية الطبيخ يوم العيد صباحا"
ولو في نيتها أن يبقى من هذا الطعام من أجل اليوم
الثاني ،لكن ال يجوز لها أن تصرح علنا" بأنها تكثر من
الطعام حتى يفضل لليوم الثاني .لكن بعد الظهر ال يجوز
لها الطبخ ولو في نيتها ستأكل منه كمية في يوم العيد
األول وقبل دخول ليلة العيد الثاني.
 -6يجب قراءة "األزهاروت" يومي العيد ويعتبر كأنه
نفذ ( )613مصفا تبع التوراة.
 -7من ال يرغب أن يسهر طوال الليل عليه أن ينام في
أول الليل عدة ساعات ثم يذهب الى الكنيس بعد منتصف
الليل،وهذه الطريقة أفضل من أن يقرأ أول الليل ثم
يذهب لينام في منتصف الليل.
-8نبارك "شيهحيانو" مرتين في ليلتين العيد أثناء
القدوس.
-9ال يجوز أن نأكل شيء قبل القدوس ،ال ليلة العيد وال
يوم العيد مثل الشبات تماما".
 -10يجب أن يأكل ليلة العيد وصباح العيد خبز أثناء
السعودا  30غرام على األقل مشان يبارك برخات
همازون .
ساهم في هذه النشرة
الصيدلي األستاذ ايلي شالوح هاكوهين وزوجته السيدة
ليليان وأوالدهم للنجاح والتوفيق مع عائلة كمخجي وعلى
روح همانواح ايزاك كمخجي بن أميليا عليه السالم أمين
***.السيد فكتور أرييل وأخواته للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم بيال بنت ليئا عليها السالم
أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.السيد البير زريف
وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده

همانواح موشي بن ألطون ووالدته ماركو بنت ساراه
عليهم السالم أمين *** .السيدة فريدة حاصباني ربيع
وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
الدكتور نسيم -سامي بن أميليا عليه 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*** .السيدة سيلي جاجاتي
هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.

مالحظة :باعتبار الكنائس مغلقة اآلن من يرغب أن
تصله النشرة إلى بيته بأي لغة ويحق له يطلب لغتين
ألن الظرف والطابع نفسه ،عليه أن يرسل عنوانه إلى
هذا العنوان:
AHARON FARHI
2415 OCEAN PKY
,BROOKLYN,NY,11235
OR ONLINE
WWW.BETHYOSEF.COM
مالحظة  :2يوجد نشرات على باب كنيس بيت يوسيف
كما يوجد نشرات على درج بيت الحاخام هارون
فارحي  2415 ocean pkyباللغات الثالثاء.
مالحظة  :عمال يدخل اسبوعيا" للنشرة عن طريق
االنترنت حوالي  800شخص .وتزكوا لمصفوت أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1450$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

