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في بداية هذه البراشا نتحدث عن وصية هشيم إلى
اهارون هكوهين حتى يشعل المينوراه في المقداش
.والهفطاراه أيضا" تتحدث عن المينوراه تبع المقداش
.هذه المينورا تمثل الروح تبع االنسان كما قال الباسوق
 :نير هشيم نشمات أدام .أي روح االنسان هي نور
وشمعة من عند هشيم .وفسروا الحاخاميم موضوع
المينورا بأن على كل انسان أن يحرك حاله ويحرك
النشاما تبعته ويشعل فيها النور لعبادة هشيم ،وليس فقط
لنفسه إال عليه أن يشجع رفيقه أيضا" ليتقرب إلى عبادة
هشيم أكثر وأكثر .وكذلك نالحظ في شعل المينورا
يوجد بها موضوعين مختلفين وهما  -1:شعل نور
المينوره بالذات -2.تنظيف القنديل وتحضير الزيت
والفتائل لتكون جاهزة للشعل .والفرق بينهما في هاتين
الحالتين هو  :شعل المينوره بالذات يجوز شعلها من
قبل أي شخص كوهين أو ليفي أو اسرائيل .لكن تحضير
المينورا وتنظيفها ال يجوز إال بواسطة كوهين فقط .هنا
نسأل ماذا نتعلم من هذا الفرق في حياتنا الدينية؟ الحالة
األولى وهي شعل النور مسموحة ألي شخص كان ،هذا
يرمز على كل انسان يهودي أن يهتم وينصح رفيقه
اليهودي بأن يتقرب إلى (ه) أكثر وأكثر ويشعل فيه
محبة هشيم وعبادته .كما قالت المشناه في ماسيخيت
أبوت  :كن مثل تالميذ أهارون تحبب إلى الناس وقربهم
إلى التوراة .لكن هذا االنسان العادي الذي ينصح رفيقه
،ليس مسموح له في كل شيء يريد أن يوجه وينصح
رفيقه بل عليه أن يتوجه إلى حاخام أو إلى أي صدّيق
فهمان ويأخذ منه النصائح والتوجيهات لنفسه أو لرفيقه
،وهذه التوجيهات ال يجوز أن تتم إال عن طريق صديق

حاخام ألنه يعرف كيف يوجّه وكيف ينصح .و(ه)
يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
عندما أصيبت مريام بمرض الصراعات ألنها حكت
على أخيها موشي ألنه ترك زوجته قال الباسوق  :بعد
أن وبّخها وراجعها (ه) على خطئها ،أصيبت بمرض
الصراعات من الدرجة األولى كما قال الباسوق  :فهنيه
مريام ميصورعات كاشاليغ أي مثل الثلج لكن عندما
نظر إليها أخوها أهارون قال الباسوق  :نزلت درجة
المرض عندها وأصبحت ميصوراعات فقط وليس مثل
لون الثلج .ماهو سبب ذلك؟ نتعلم من ذلك إن الصديق
مثل أهارون هكوهين عندما ينظر إلى المرض في
الصاراعات مجرد القاء النظرة عليه تتحسن صحته
ويتماثل إلى الشفاء .لذلك في دينيم الصاراعات وجدنا
كلمة فرآه هاكوهين تكررت عشرات المرات في براشاة
تزرياع والقصد منها  :إن رؤية الكوهين تجلب الشفاء
والبركة للمريض وكذلك رؤية الصديق تفيد صاحب
المال أو البيت أو السيارة الجديدة لتدخل له البراخاه
والخير كما رأينا روت هاموآبياه الصديقيت التي طلع
منها دافيد هاميليخ عندما دخلت أرض بوعاز لتجمع
بعض السنابل لها وإلى حماتها مثل بقية الفقراء ،قال
لها بوعاز هذا الكالام  :عينايخ باسّاديه أي وجهي
عيونك إلى حقلي حتى تطرح البركة ويكثر االنتاج في
نظرتك هذه .لذلك من يدخل حاخام صديق إلى بيته
ليأخذ منه البراخا يجلب له هذا الصديق الشيفاع
والبراخا كما ورد الباسوق في شير هاشيريم  :عينايخ
بيريخوت بي حشبون أي نظرة عيون الصديق يطلع
منها البراخا والخير

معلومات تاريخية مختصرة  :عشرون عاما" بعد
خراب المقداش  88عام ميالدي
عندما عادوا الحاخاميم من روما إلى يروشاليم ،وقع
خالف كبير بين الحاخاميم وربي إيلعيزير في
موضوع معروف وهو " :تانّورو وشيل عاخناي "
وهو عبارة عن تنور المصنوع من الفخار إذا دخل
عليه طومئاه ،حينئذ ال يجوز استعماله بل يجب هذمه
وخربه ليصبح ترابا" ثم يبنيه من جديد حينئذ يصبح
طاهور .لكن هنا في خالف الحاخاميم كانت القصة
مختلفة عن العادة .وهو هذا التنور الذي أخذ طومئا
،صاحبه لم يخربه نهائيا" بل ّ
قطعه ونشره حلقات
حلقات ثم وضع الطين أو السمنت ولزق هذه الحلقات
مع بعضها البعض وأصبح تنورا" جاهزا" لالستعمال
.والسؤال هو  :هل هذا التنّور أصبح طاهو أم ال ؟
الحاخاميم قالوا  :بقي هذا التنور طاميه وغير طاهور
.لكن ربي إيلعيزير قال  :ال هذا طاهور ألن تغيرت
معالمه وأصبح جديدا" ولم يبق على شكله السابق
.وربي إيلعيزير هذا كان يحترم كثيرا" رئيس بيت
الدين وهو رابان كمليئيل هانّاسي .وهو أي ربي
إيلعيزير متزوج من أخت رابان كمليئيل .وفي احدى
المرات ،عمل رابان كمليئيل حفلة في زواج ابنه ربي
شمعون ،وذهب إلى الحفلة ثالث حاخاميم كبار للتهنئة
ورحب بهم أبو العريس رابان كمليئيل وقام بنفسه
وقدم لهم كأس شراب اللوز ،وليس عن طريق الخادم
.ربي إيلعيزير رفض أخذ الكأس من يد رابان كمليئيل
ألنه رابان كمليئيل هو من كبار الحاخاميم ورئيسهم
.ثم توجه رابان كمليئيل وقدم الكأس إلى ربي
يهوشواع وأخذه منه .فقال ربي إيلعيزير إلى رفيقه
ربي يهوشواع الذي أخذ الكأس  :ماهذا ياربي
يهوشواع كيف ترضى رئيسنا رابان كمليئيل يخدمك
ويقدم لك الكأس وأنت جالس مكانك فهذا ليس احترام
إلى ربان كمليئيل أن يخدمنا ؟ أجابه ربي يهوشواع :
ألم نجد أبراهام أبينو كان من وجهاء البلد كما سموه
 :نيسي هشيم أتاه بتوخينو أي أنت نبي من عند هشيم
موجود بيننا ويجب احترامك ومع ذلك رأيناه كيف
استقبل المآلخيم الثالث الذين زاروه بعد أن عمل

الميال وهو لم يعرفهم إنهم مآلخيم وانما اعتبرهم
فالحين عاديين.ومع ذلك خدمهم وقدم لهم الطعام
والشراب وأحسن ضيافة .وهنا تدخل الحاخام الثالث
وهو ربي صادوق وقال  :لماذا ياربي يهوشواع تثبت
تصرفك بأن قبلت الكأس من يد رابان كمليئيل هذا
صح من أبرهام أبينو ؟ عندنا دليل أكبر وأعظم من
ابراهام أبينو وهو الخالق هشيم بالذات ،وهو خالق
األرض والسموات والحيوانات والزراعات وخالق
االنسان وهو صاحب الملك والقدرات ومع ذلك يقدم
لكل مخلوق في هذه الدنيا مائدة الطعام لنأكل من
خيراته وفضائله كما نقول في براخات هامازون .في
شولحانو عاروخ للكل.أي مائدة هشيم مقدمة للجميع
الطريق إلى الصحة والشفاء
استعمال العدسات الالصقة للعين ،يحوي بعض
أعراض خطرة للعين .مثل التهاب القرنية تبع العين
،وجلب الجراثيم الخطرة للعين والتي تسبب في
المستقبل فقدان النظر نهائيا" .مئات الحاالت
للمستعملين العدسات الالصقة يذهبون إلى
المستشفيات شهريا" الصابتهم باالتهابات بالعيون
ومشاكلها .لذلك األفضل استعمال النظارات العادية
لمعالجة قصر النظر وهو مضمون لصحة
العين.اللون األبيض يؤذي للعيون لذلك خلق (ه) لون
السماء باألزرق الصاحي حتى اليتأذى االنسان من
رؤية اللون األبيض ألن االنسان دائما" وبدون أي
شعور برفع عيونه وينظر إلى السماء بدون قصد
.لذلك أعطاها (ه) اللون المناسب لالنسان .ويجب عدم
النظر إلى لمبة أو شمعة تنطفىء وتشعل بشكل
متواصل ألنه يضر العين .ويجب االنتباه بعدم
االنتقال من الظالم إلى النور بصورة فجائية وكذلك
العكس من النور إلى الظالم المفاجىء ألن ذلك يضر
بالعين.عندما تطفىء النور ال تنظر إلى النور ،إال دير
وجهك ونظرك إلى جهة أخرى .وال تنظر إلى النور
إلى اللمبة التي تريد شعلها ،ألن ذلك يضر بالعين
.هناك مفاتيح لشعل النور بصورة تدريجية ويتحكم
بها االنسان ويعلّيها أو يخفضها متى يشاء هذه مفيدة
للعيون .

هاريشون لصيون  :ربي موشي ميوحّاس 1806-1730

عندما كان يقرأ التهليم ربي موشي بعد منتصف الليل
بالقرب من كوتيل هماعارابي م ّر أمام أعينه خمسة
أحرف بالعبرية وهي األلف -األلف-األلف-األلف—
األلف وعندما حاول ينقل نظره إلى جهة ثانية حتى ال
يرى هذه األحرف ،لكن عادت وظهرت أمام عيونه من
جديد ولم يفهم القصد منها .في ذلك اليوم أصدر الوالي
تبع يروشاليم قرارا" كل يهودي بيته قريب من المقداش
وله شبابيك تطل على المقداش عليه ترك بيته والذهاب
للسكن في مكان آخر.وفي اليوم التالي هاجم البوليس
وسكان المنطقة بيوت اليهود وطردوهم من بيوتهم
ونهبوا لهم مفروشات بيوتهم .وهنا ربي موشي فهم
الرمز الذي أعطوه من السماء وهو حرف األلف لهذا
الباسوق  :أمار -أويب-إيردوف-أسيك أحالّيق شاالل
.أي عدوكم سيدخل بيوتكم وينهب لكم أموالكم .وهكذا
عرف الحاخام مسبقا" بهذه العملية .ومن ذلك اليوم منع
الوالي التركي اليهود من الصالة أمام كوتيل
هاماعارابي .لكن الحاخام قابل الوالي وطلب منه عدة
مرات أن يسمح لهم بالصالة .وفعال" سمح لهم لكن
نابليون كل يوم يمر ،كان يتقرب من أرض اسرائيل
الحتاللها .وهكذا دخل الرعب والخوف في قلب سكان
يروشاليم من المحتل الجديد .وبدأ الوالي ذاته بالخوف
من جيوش نابليون ثم فكر وقال ال ينقذنا من نابليون
غير حاخام اليهود ربي موشي ميوحاس واستدعاه
للتشاور معه.
توجيهات دينية ":نصائح دينية"
-1من يرفض المراجعة والنصيحة الدينية من رفيقه أو
من حاخام يسبب اآلالم واألمراض لنفسه ال سمح (ه)-2.
من يستعد استعدادا" جيدا" للصالة ومن بدايتها ويحاول
فهم كل كلمة يقولها ،وعدم الحكي أثناء الصالة ويرد
األمين،ولو في اثناء الصالة لم يقدر أن يضبط نفسه في
فهم معانيها ،وشردت أفكاره عن موضوع الصالة ،في
هذه الحالة ان صالته تقبل في السماء طالما كانت البداية
حسنة واستعداد تام لفهم كل شيء من البداية -3.من يتكبر
ويشوف في حاله على اآلخرين يخسر الخير والبركة من
السماء-4.من يقرأ "تقون حاصوت" قبل الفجر يبعد عن
نفسه األمراض واألوجاع -5.من يطير النوم من عيونه
ليال" عليه أن يغسل يديه حسب األصول ويبارك برخوت

هاتوراة ويفتح مصحف ويقرأ به حتى ينام ثانية ،واليفتح
التلفزيون أو المجالت،وبذلك (ه) يحفظه من أوجاع
وهموم الدنيا-6.من يذهب لمقابلة حاخام أو صديق
مضبوط مجرد تتم المقابلة يخف عنه الدين والعذاب وإذا
تبرع لهذا الصديق بعض المال يكون النجاح مؤكد -7.من
يحمل نفسه الهموم والتعصب يجلب على نفسه األمراض
من السماء -8.من يقرأ في التوراة والتهليم ينهزم منه
المؤذيون-9.من يقع على األرض يخلص من مصائب
كبيرة عوضا" عن السقوط -9.أحيانا" يمنع حدوث
مصيبة في البلد يكون في زخوت الحاخام الصديق أو
زخوت القاهال-10.عندما يحكي لك رفيقك مشكلته
وعذابه ،انتبه أثناء سماعك له حديثه أن تحسب في قلبك
بأن (ه) يبعد عنك مثل هذه المصائب فتبتعد أكيد -11.
من يقرأ التوراة ليال" (ه) يساعده في عمله في النهار
-12.من عنده مريض في بيته يذهب إلى الحاخام ويطلب
منه أن يعمل له "رفوئا شيليما" ويباركه (ه) ويستفيد من
هذه الصالة أمين.
قصة
عندما سمع هاراب حيداه من صاحب الفرن بأن الولد
ياعاقوب لم ينفذ الشرط بينهما وهو البقاء في ماء النهر
البارد طوال الليل ،لكن أمه شعلت له النار على حافة
النهر وسخنت له الماء وهكذا غير ملزم بدفع
المصاري للولد .وماذا عمل الحاخام ؟ دخل إلى المطبخ
وأمأل ابريق معدني من الماء ووضعه قرب المدفأة
ليسخن ليغلي كأس شاي ساخن لصاحب الفرن .وجلس
يتحدث مع الضيف في شتى األمور الدنيوية حتى
يمضي الوقت وبعد  20دقيقة قام الحاخام وفحص
حرارة ماء االبريق ووجده باردا" ولم يسخن أبدا"
،فاستغرب أمام ضيفه وقال  :عجيبة ،مر ثلث الساعة
واالبريق موجود قرب المدفأة ولم يسخن ،ماهو السبب
ياترى ،أي عمل الحاخام نفسه كأنه غشيم .فضحك
الفران وقال له  :سيدي الحاخام  :كيف سيسخن الماء
وأنت وضعته قرب المدفأة يجب أن تضعه فوق المدفأة
حتى يسخن .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
نقول يهي شيم في الصالة إذا يوجد ميال في الكنيس أو
إذا تواجد الموهيل أو السنداق أو أبو الصبي في المنيان

ولو الميال ستكون في غير مكان .وحضور العريس في
المنيان سبعة أيام نقرأ يهي شيم .إذا كان الحاتان أول
مرة يتزوج والعروس بكرية أو أحدهما يكفي لقراءة
يهي شيم  7أيام أما إذا كان العريس أو العروس أرمل
أو أرملة أو مطلق أو مطلّقة .نقرأ يهي شيم  3أيام فقط
.يوم العرس صباحا" ال نقرأ يهي شيم ولو كان العريس
في المنيان ،لكن في صالة منحا قبل العرس نقرأ يهي
شيم .إذا تواجد مع المنيان بعض المعازيم من العرس
.أيام االثنين والخميس هي أيام رضاء من السماء لذلك
نقرأ بهم تاحانونيم زيادة عن بقية األيام ،ألن موشي
ربينو عندما صعد إلى السماء ثاني مرة من أجل
لوحوت التوراة صعد يوم الخميس وبعد  40يوما" نزل
يوم االثنين لذلك هذين اليومين أيام رضاء .ونصوم أيام
الشوبابيم في هذين اليومين أيضا" -2.عندما نخرج سفر
توراة من الهيخال يجب السير بها عن طريق اليمين
حتى يصل إلى التيباه .وعند اعادتها يكون عن طريق
يمين الذي يحملها وكل من تمر أمامه التوراة يجب
توديعها عدة خطوات حتى تصل إلى الهيخال ودائما"
نحمل التوراة بيد اليمين.
دينيم
نبيذ المغلي -ميبو ّ
شال -ونبيذ المعطر في العسل والقرفة
وغيرها نبارك عليه بوريه بيري هاكيفين مثل النبيذ
العادي -2.عصير العنب الطازج كذلك نبارك عليه مثل
النبيذ هاكيفين -3.النبيذ المبستر أيضا" نفس البراخا
وكلهم وراءهم إذا شرب  87غراما" ربيعيت يبارك
عال هاكيفين فعال بيري هاكيفين -4.النبيذ المنتشر في
المحالت ،السفاراديم ال يقبلون أن يقدسون عليه إال إذا
كان الخليط أكثره نبيذ واألقل ماء .لكن األشكنازيم
يقدسون عليه إذا كان طعمه مثل طعم النبيذ ويقبلون
 %85ماء و %15نبيذ -5.عصير نبيذ الذي يغلونه
على النار كثيرا" حتى يصبح سميكا" مثل سمك دبس
رمان ،حينئذ نبارك عليه شيهاكول وليس هاكيفين .
ساهم في هذه لنشرة
السيد اصالن بوابة وزوجته السيدة ميرا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد دافيد كندي وزوجته
السيدة فريدة بالمولود الجديد نسيم بمزال طوب وألف
مبروك أمين***.حاخام مارك ديفيد حيفيص وزوجته

السيدة إيستي وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
ويباركون للسيد جوي نسيم كندي وزوجته السيدة ليندي
بالمولودة الجديدة سوزي بمزال طوب وألف مبروك
أمين ***.هاراب هامشكياح طوبيا هالبرتون وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد جاك حارا
وزوجته السيدة بيرتا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد قاسم غنيجة وزوجته السيدة سارا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة بيال دانيال
للنجاح والتوفيق مع العائلة أمين ***.السيد ايليوت
ستون وزوجته السيدة لوري وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد حاييم اللحام هكوهين وزوجته السيدة
فيوليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته
بديعة بنت راحيل عليها السالم أمين ***.السيد مراد
اللحام هكوهين وزوجته السيدة لوسيت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته بديعة بنت راحيل عليها
السالم أمين ***.األخوة األكارم السادة  :فرج -دافيد-
كياله-سيماه-ايفونكلود-ادمون-جانيت-رينا-استر
لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها 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.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1400$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

