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رأينا في التوراة في عدة مراحل عندما ارتكب بني اسرائيل
أي خطأ ،إن هشيم سامحهم على ذلك الخطأ .مثال"  :أؤوا
في عبادة العجل،مع ذلك سامحهم ،خطؤوا عندما تذمروا
وانتقدوا أكل المن وطلبوا أكل اللحم ،مع ذلك سامحهم
،أخطؤوا في تمردهم على موشي وأهارون أيام قوراح ،مع
ذلك سامحهم ،لكن في هذه البراشا في قضية الميراكيليم
الذين طالعوا شائعات عاطلة على أرض اسرائيل لم
يسامحهم ،وكان عقابهم قاسيا" ومميتا" ،وضاعوا في
صحراء سيناء مدة  40عاما" حتى ماتوا جميع الرجال
مافوق العشرين من عمرهم ،وبعد ذلك دخلوا أرض
اسرائيل .والميراكيليم أي الجواسيس الذين أرسلهم موشي
وهم كانوا سبب تلك الكارثة ،ماتوا موتا" شنيعا" وفتاكا"
.هنا يسأل ربي اسحق إيلحانان  :لماذا هنا لم يسامحهم (ه)
؟ ويجيب  :على كل خطأ بين االنسان وخالقه تعالى ،وبين
االنسان ورفيقه عندما يندم ويتوب إلى (ه) هشيم يسامحه
لكن خطأ انسان ضد شعب اسرائيل وأرض اسرائيل لم
يسامحه (ه) .ويضيف أيضا" ربي عاقيبا شلزينكر قائال" :
إن هذا العافون يالحقنا عبر التاريخ وعبر كل األجيال حتى
أيامنا هذه .ألن قرار الشاتات في المهجر الذي أصدره (ه)
ضد شعب اسرائيل لم يصدره فقط على جيل تلك األيام فقط
بل انتقل من جيل إلى آخر ،كما رمز ذلك دافيد هاميليخ في
التهليم عندما قال  :وكرهوا أرض اسرائيل وكانت النتيجة
والعقاب هو  :ولهابيل زارعام باكوييم ولزاروتام
باأراصوت .أي أصدر قرارا" قاسيا" عليها ليبدرهم بين
الشعوب ويوزعهم في جميع بقاع األرض .لو كان هذا
العقاب فقط لجيل أيام موشي لقال الباسوق  :وبدرهم
ووزعهم في صحراء سيناء ،ولماذا قال  :ووزعهم في جميع
أنحاء العالم وبين الجميع الشعوب ؟ إال القصد كما قال دافيد
هاميليخ هذا العقاب شمل جميع بني اسرائيل في تشتيتهم في
جميع أنحاء العالم .ويقول ربينو باحيه بن أشير  :سبب هذا

العافون عدم االتكال على هشيم والخوف من البشر ،لذلك
قال لهم يهوشواع  :آخ باهشيم أل تمرودوا .أي التطلعوا
ضد (ه) وتتمردوا ضده .بل عليكم االتكال على هشيم وهو
وحده الذي يساعدكم لذلك قال دافيد هاميليخ  :عندما أتكل
على هشيم ماياعاسيه لي أدام ،أي ال يستطيع أحد أن يؤذيني
وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق في وصية عمل الصيصيت يجب وضع 4
خيوط على أربعة األطراف "لدوروتام " أي لكل األجيال
القادمة .لكن عندما أوصتنا التوراة على وضع معهم خيطا"
أزرقا" وهو مايسمى  :تيخيليت ".لم يقل كلمة "لدورتام "
لكل األجيال .يقول حاخام حاتام سوفير  :من هنا ترمز لنا
التوراة إن وضع الخيوط األربعة بقيت هذه المصفاه لكل
األجيال حتى يومنا هذا ،لكن الخيط السماوي تيخيليت غير
موجود في أيامنا هذه ،لذلك لم تقل التوراة لدوروتام لكل
األجيال قال الباسوق  " :فلوتاتوروا أحاريه لبابخيم في
أحاريه عينيخيم .أي ال تغلطوا وترتكبوا العافون وتنجروا
وراء قلبكم ووراء عيونكم .هنا نسأل إن العافون يبدأ من
العيون ثم ينتقل إلى القلب ،مثاال" على ذلك عندما يرى
االنسان امرأة مارة في الشارع غير ملتزمة باللباس
المستور ،وانما تكشف من جسمها أمام الناس ،إن االنسان
ينظر إليها في عينه ثم يفكر فيها في قلبه ،المعنى العين قبل
القلب ،إذا لماذا قالت التوراة بالعكس وال تنجروا وراء
قلوبكم ووراء عيونكم أي ذكر القلب قبل العين ؟ إال االنسان
يسير في الشارع وبدون قصد تظهر أمامه هذه المرأة
بلباسها الغير المستور فيراها أول نظرة بدون قصد .وبهذه
الحالة ماكسب عافون ألنها ظهرت فجأة أمامه .لذلك حتى
ال يكسب عافون يجب بعد ذلك عدم النظر إليها ثانية .لكن
إذا أعاد النظر إليها ثانية حينئذ يتسجل عليه عافون لذلك
قال الباسوق القلب قبل العين ،ألن نظرة العين األولى

والغير مقصود ال يتحاسب عليها .لكن يتحاسب من أجل
قلبه أي ثاني مرة بعد أن رآها في عيونه أول مرة.
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب
المقداش عام  88ميالدية
عندما اختلف الحاخاميم مع ربي إيلعيزير من أجل التنور
الذي أعاد اعماره من جديد هل يقبل طومئاه أم ال ،في
ذلك اليوم أأجاب ربي إيلعيزير على جميع األسئلة التي
طرحها الناس على الحاخاميم وأجابها بمفرده وطلع ضد
الحاخاميم .لكن الحاخاميم لم يقبلوا في كالمه ألنهم هم
األكثرية وقالت التوراة دائما" يجب االلتحاق وراء
األكثرية .حينئذ ربي إيلعيزير حتى يثبت لهم إن الحق
معه قال هذا الكالم  :إذا أنا على حق هذه شجرة الخرنوب
الموجودة في الباحة تتحرك من مكانها ،وفعال" تحركت
من مكانها  100متر والبعض قال  400متر ،فأجابوه
الحاخاميم  :ليس لنا عالقة بالشجرة والحق معنا ألننا
األكثرية .ثم قال لهم  :إذا الحق معي ساقية النهر التي
تمر أمام المدراش يثبت ذلك ،فعال" الساقية توقفت عن
سيرها ،مع ذلك رفضوا الحاخاميم هذا االثبات .ثم قال
لهم  :إذا الحق معي جدران المدراش يثبتون ذلك ،فورا"
بدؤوا الجدران بالميل تجاه األرض .فقام ربي يهوشواع
وصرخ بهم وقال :إذا يوجد خالف بين الحاخاميم أنتم
ياجدران ليس لكم عالقة معنا وعودوا إلى مكانكم .وفي
هذه الحالة توقفوا الجدران عن السقوط وبقيوا في الوضع
المائل لم يعودوا إلى استقامتهم السابقة إكراما" إلى ربي
إيلعيزير ولم يقعوا على األرض إكراما" إلى ربي
يهوشواع .وبقيوا على حاله مدة طويلة وتفرج عليهم
جميع القاهال لعدة سنوات .ثم قال لهم ربي ايلعيزير  :إذا
الحق معي يطلع صوت من السماء يثبت ذلك .فورا" طلع
صوت من السماء قائال"  :لماذا تطلعوا ضد ربي إيلعيزير
ودائما" الدين والحق معه .فقام ربي يهوشواع وقال  :قال
موشي ربينو  :إن التوراة " لو باشاميم هي " أي ليست
في السماء والحق معنا ألن نحن األكثرية والتوراة ذاتها
قالت  :دائما" الحقوا األكثرية وبعد مدة قابل ربي ناتان
إلى الياهو هنابي وسأله  :ماذا قال (ه) عندما سمع هذه
الخالفات والمجاالت .قال له  :ضحك (ه) وقال  :إن
أوالدي نجحوا في دراسة التوراة بصورة جيدة .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن سواد البؤبؤ تبع العين يكبر ويتوسع طوال اليوم حسب
كمية الضوء الذي يصل إلى العين ،أي عندما يكون النور

أو أشعة الشمس حتى العين ال تتضرر من هذه األشعة
الكبيرة والكثيرة فورا" حلقة العين ودائرتها تصغر حتى
تقلل من مالمسة األشعة للعين وهذه من عجائب الخالق
لحمايتنا من شدة النور .ولكن في الليل وفي األمكنة
المظلمة تتوسع حلقة ودائرة العين حتى تتمكن من الرؤية
أفضل قدر األمكان.إن نظارات الشمس هي صيحة ومفيدة
للعين ألنها تؤمن للعين رؤية مريحة وبسبب لونهم العاتم
يتوسع يؤبؤ العين ليرى أكثر وأكثر وبارتياح .لذلك
يطولنها ويغطوهم بطبقة معدنية رقيقة يخفف من وطأة
أشعة الشمس وأشعة النور المتوهج .وإذا كانت هذه
النظارات غير مغطاة في هذه الطبقة المعدنية العاتمة
والتي هذا النوع من النظارات يتواجد في النظارات
رخيصة الثمن .فهذه األنواع تضر بالعين وبرؤيتها لذلك
يجب االنتباه لهذه المالحظة في شراء نوع النظارات
الشمسية .يجب أن نعلم أيضا" إن قوة النظر في االنسان
تقل وتخف من  %20إلى  %30مع تقدم السن .وكذلك
التعرض للنور الساطع والمفاجىء يضعف قوة العين
.كذلك يجب االنتباه إلى األوالد إذا يعانون من ضعف
العين في الرؤية في الدراسة أو من أوجاع في الرأس
أثناء الكتابة على األهل أن يراجعوا طبيب العيون
لمعالجتهم فورا"
هاريشون لصيون  :ربي موشيه ميو ّحاس -1730
1806
عندما بدأ نابليون وجيوشه من االقتراب إلى يروشاليم
،عم الخوف والفزع في صفوف أهالي المدينة .لكن الباشا
التركي خطر في باله قائال"  :ال يوجد من يساعدنا
بالخالص من العدو غير حاخام اليهود ربي موشيه
.فذهب إليه بنفسه إلى بيته وقال له  :أرجوك أنت
والحاخاميم أن تصلوا إلى (ه) ليبعد عنا نابليون وجيوشه
.فأجابه الحاخام  :أين نصلي ؟ إذا أنتم منعتونا من الصالة
بالقرب من الجدار بيت هامقداش أي كوتيل هامعارابي
.أجابه الباشا  :أنا أسمح لكم بالعودة للصالة في الكوتيل
هماعارابي .أسرعوا وابدؤوا بالصالة جمع الحاخام جميع
يهود الكبار والصغار أمام الجدار وتعالت أصواتهم إلى
السماء ،وبعد انتهاء الصالوات ،ذهب الحاخام إلى قصر
الوالي وقال له  :إن صالواتنا وصلت إلى السماء
،ونابليون ال ينجح في اختراق يروشاليم .قال له الوالي :
من أين لك الدليل على ذلك ؟ لكن الحاخام امتنع عن
اإلجابة .وقال له :أنصحك أن تقوي أسوار يروشاليم لمنع

العدو من الوصول إلينا .لكن أؤكد لك إن يروشاليم
ستكون بسالم تام .
توجيهات دينية" :نصائح دينية في الحياة"
 -1يجب أن نؤمن ان الخالق أوجد كل ماتراه أعيننا في
هذا العالم الواسع .وأوجدهم من ال شيء .وهو المشرف
والقائد عليهم ويعمل بهم كما يشاء،وال اعتراض على
حكمه وتصرفاته -2 .ان (ه) وحيد ليس معه شريك ويجب
أن نخاف منه ومن العقاب الشديد،ونخاف منه ومن
عظمته وقدسيته -3 .ممنوع ذكر اسم (ه) على فمنا ماعدا
أثناء قراءة التوراة أو أثناء الصالة،كما ال يجوز ذكر اسم
(ه) ال بالعبري وال بالعربي وال باالنكليزي وال بجميع
اللغات -4 .يجب أن نحب (ه) ونعشقه وذلك عن طريق
االندفاع للصالة إليه ودراسة توراته المقدسة ونقدم له
األغاني والبزمونيم والتسابيح الدينية -5 .يحاول االنسان
بأن ال يستفيد من ملذات هذه الدنيا إال فقط الضروري
لصحته ورزقه ولباسه،ويحاول أن يفيد اآلخرين من ماله
ومن صحته ومن قدراته العلمية أو صوته الجميل أو من
تعليمه التوراة لآلخرين -6 .في كل عمل يقوم به في هذه
الحياة يقول من أجل (ه) ،مثال" :أنا أتناول الطعام من
أجل أن يكون جسمي قويا"،أستطيع عبادة (ه) والصالة
ودراسة التوراة،أذهب للعمل لكسب المال من أجل أن
أدفع منها صيداقا،ومن أجل أن أعلم أوالدي توراه في
اليشيبا،وها أنا أنام من أجل أن أستيقظ صباحا" للصالة
وغيرها من األمور -7 .يجب احترام الحاخام وتقديره
وأن يحبه -8 .يجب أن يقرأ قريات شيماع صباحا"
ومساء" وقبل النوم ويتقيد في وقتها على التمام -9 .يجب
أن يفهم مايقوله في الصالة وخاصة في العاميدا-10 .
يجب أن يتعلم محبة اآلخرين والرحمة عليهم ومساعدتهم
في شتى المجاالت -11 .يجب احترام الكنيس والمدراش
وعدم رفع صوته بهم والشجار مع اآلخرين أو الحكي في
الحازارا والقديش والسفر توراه -12 .اذا يوجد أمامه أي
شغلة يمكن حرام يحاول أن يبتعد عنها -13 .يجب االتكال
على (ه) في كل أموره و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
بعد أن سمع هاراب حيدا ادعاء صاحب الفرن عن امتناع
دفع المبلغ الذي تعهد بدفعه إلى الولد ياعاقوب مقابل
وقوفه في منتصف النهر البارد طوال الليل ،وفعال" نفذ
ياعاقوب هذا الشرط ،لكن والدته أشعلت النار قرب ماء

النهر ربما ماء النهر قد تقل برودته لتخفف البرودة على
ابنها ياعاقوب .قام الحاخام بوضع ابريق من الماء بجوار
المدفأة المشتعلة حتى يقدم كأسا" من الشاي لضيفه
صاحب الفرن ،وبعد نصف ساعة من تناول األحاديث مع
ضيفه قام الحاخام إلى ابريق الماء ووجده باردا" كما
وضعه ،فقال لضيفه  :إن الماء ال يسخن ،لماذا؟ أجاب
ضيفه  :كيف سيسخن وهو بجوار المدفأة يجب وضعه
على المدفأة بالذات حتى يسخن .فورا" قال له الحاخام :
اآلن في كالمك هذا حكمت على نفسك بدفع المصاري
إلى ياعاقوب ،ألن شعلة النار التي شعلتها والدته كانت
على حافة النهر .فخجل صاحب الفرن وقال له الحاخام :
اذهب اآلن إلى بيت ياعاقوب وادفع له المبلغ كامال" وإذا
رفضت سوف أمنعك من دخول باب الكنيس .فورا" ذهب
صاحب الفرن ودفع المبلغ كامال" مكمال" .وحكى الحاخام
هذه القصة إلى تالميذه وقال لهم نتعلم من هذه القصة
توجيه ديني كالتالي  :إن شعلة النار التي شعلتها والدته
هي لم تدفىء جسم الولد ياعاقوب خالل ساعات وجوده
في وسط ماء النهر البارد ،لكن الذي أدفأه هو حنين قلب
األم التي بذلت كل جهودها لتخفف عن ابنها الشعور
بالبرد هو الذي أعطاه قوة الصمود طوال الليل في الماء
البارد .لذلك نتعلم من هذه القصة إن على كل شخص أن
يقدم المساعدة لرفيقه ولو ليست مادية أو مالية ،وانما
معنوية ونفسانية مليئة بالمحبة والتضحية والحنية والشفقة
ومشاركته في مواساته وتخفيف آالمه بكالم حلو ودعم
معنوي فهذا يفيد جدا" ويعتبر عمال" خيرا" فعليا" ويرفع
معنويات رفيقه وتحسين له وضعه أمين.
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخاه
قبل أن يخرجوا السفر توراة من الهيخال يجب فتحه
،حتى نور التوراة يخرج ويبارك القاهال المصلين
،وكل شخص تمر أمامه السيفر توراة عليه أن يمشي
وراءها إذا أمكن ذلك ،وإذا كان شخص واقف في
العاميدا ومرت أمامه التوراة يركع أمامها قليال" وبدون
أي كلمة ويتابع صالته .وعلى كل شخص أن يقترب
من التوراة ويقرأ كلمة تبدأ مثل أول حرف من أسمه
أي إذا اسمه أبراهام مثال" يبحث عن كلمة في التوراة
تبدأ بحرف األلف مثل أسمه وهذه الطريقة براخاه له
ولعائلته -2.من يطلع عالياه لتوراة يمشي بالطريق
المختصر وعندما يعود إلى مكانه يعود بالطريق

األطول .ويحاول دائما" إذا أمكن أن يبدأ بالطريق
اليمين ويعود بالطريق اليسار وقبل أن يبارك ينظر إلى
المكان الذي سيقرأ له الحزان .ثم يمسك بالتولة تبع
السيفر ويضعها على مكان القراءة ويبارك بدون النظر
إلى السيفر وانما للطرف اآلخر أو يغلق عيونه أثناء
البراخاه .
دينيم:
 -1لماذا نقرأ يوم الشبات في نهاية برخات همازون
"مكدول" لكن في وسط أيام األسبوع نقول "ماكديل"؟
يجيب هاراب أبودرهم :ان يوم الشبات هو يعتبر ملك
بالنسبة أليام األسبوع لذلك كلمة مكدول نقسمها كلمتين:
ملك -كادول وسبب آخر ماكديل مكتوبة في التهليم حيث
دافيد هاميليخ لم يصبح ملكا" بعد،لكن مكدول مكتوبة في
النبيئيم حيث تعين دافيد هاميليخ ملكا" .ومصحف النبيئيم
هو قدسيته أكثر من التهليم.
 -2نقرأ "ريصيه فهاحاليصينو" في براخات همازون،اذا
نسي ولم يقرأها في مكانها وتذكر بعد أن قال فتبنيه
يروشاليم ....باروخ أتا وتوقف فورا" ولم يذكر اسم (ه)
بعد،يعود ويقرأ ريصيه فهاحاليصينو -3 .لكن اذا تذكر
بعد أن ذكر اسم (ه) في البراخا،حينئذ يقول ويتابع بعد أن
قال باروخ أتاه هشيم يتابع قائال" لمديني حوقيخا ثم يعود
ويذكر ريصيه فهاحاليصينو -4 .لكن اذا أنهى براخات
بونيه يروشاليم وفورا" تذكر حينئذ يبارك براخا جديدة
هذا نصها :باروخ أتا (ه) شيه ناتان شباتوت لمنوحا لعامو
اسرائيل بآهابا ليئوت ولبيريت باروخ أتاه (ه) مقاديش
هاشبات .ويتابع بعدها برخات همازون كالمعتاد.
 -5اذا تذكر بعد أن أنهى بونيه يروشاليم وبعد أن بدأ من
البراخا الرابعة تبع برخات همازون وقال هذه الكلمات
فقط :باروخ أتا (ه) يقول فورا" أشير ناتان التي ذكرناها
في الدين السابق .ثم يقول البراخا الرابعة تبع برخات
همازون كالمعتاد.
 -6اذا تذكر بعد أن بارك باروخ أتاه .....العاد هاإ-يل
حينئذ يعود الى قراءة برخات همازون من أولها.
 -7اذا شك شخص في نفسه هل قرأ ريصيه فهاحاليصينو
أم ال،يعيد براخات همازون من أولها.
 -8دين الرجل واالمرأة في هذه الدينيم متساويين.

ساهم في هذه لنشرة
السيد موريس عبادي وزوجته السيدة ميرا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.الدكتور السيد فرج الكدع
وزوجته السيدة لينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد ايلي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.السيد رحمو طويل
وأوالده للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح زوجته
ووالدتهم بولين بنت طيرا استر عليها السالم
أمين***.السيد جاك رحمو طويل وأوالده ووالده للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته بولين بنت طيرا -استر عليها
السالم أمين***.السيدة روزي خاسكي وزوجها السيد
داني وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها
راحيل بنت بدرية عليها السالم أمين***.الشابة الفتاة أليس
داني خاسكي ووالديها واخوتها للنجاح والتوفيق وعلى
روح جدتها راحيل بنت بدرية عليها السالم أمين
***.هارابانيت استر خمري كوهين وعائلتها للنجاح
والتوفيق والصحة وطول العمر أمين ***األخوة األكارم
السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر -
كياله-سيماه-ايفون 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 عبودابراهيم 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 1100$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

