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قوراح كان له قيمة ومحترم بين صفوف الشعب ،وكان
من حاملي اآلرون تبع التوراة وهذه وظيفة عالية ومقدسة
.إذن لماذا ّ
جن جنونه وقام بثورة ضد موشي وأهارون ؟
وهذان القائدان معروفان بتواضعهما ومسايرتهم وتحملهم
للشعب إلى أبعد الحدود .إال الحقيقة قوراح انتقد تعيين
ابن عمه إيليصافان بن عوزيئيل رئيسا" على اللفييم
.لماذا؟ ألن ليفي ابن ياعاقوب كان عنده أربعة أوالد وهم
 :عامرام -يصهار -حبرون -عوزيئيل .أوالد عمرام وهم
موشي وأهارون استلموا وظائف مرموقة .الولد الثاني
تبع ليفي هو :يصهار والد قوراح أما الولد الرابع تبع ليفي
هو عوزيئيل .وعندما تعيّن ابن عوزيئيل وهو إيليصافان
رئيسا" .غار منه قوراح واشتد غضبه لماذا موشي قفز
من الولد األول وهو عمرام ووصل إلى الولد الرابع وهو
عوزيئيل وعيّن ابنه إيليصافان رئيسا" .يجب أن تكون
هذه الوظيفة إلى الولد الثاني وهو يصهار وبالتالي ابنه
قوراح يجب أن يكون رئيسا" .لذلك هذا كان ادعاء
ومشكلة قوراح مع موشي وأهارون .واآلن سنفهم مالذي
دفع قوراح إلى هذه المشكلة التي خسر بها حياته وحياة
عائلته ؟ األجابة هي  :الغيرة والحسد والكابود أي الكبرياء
هذه األمور الثالث هي التي تدمر االنسان في الحياة
ويخسر عوالم ّ
هازيه وحياته التكون مريحة وال سعيدة
وبالتالي يحدث المشاكل والكراهية واالنتقامات مما تؤدي
إلى خسارة عوالم هبا أيضا" كما وجدنا في قضية قوراح
وجماعته .لذلك يجب أن نستخلص العبر من هذه الحادثة
إن االنسان الذي ينظر إلى رفيقه متفوقا" عليه بالمكانة
بالمال بالتقدير االجتماعي بمحاسن وضع عائلته زوجته
وأوالده ،ويبدأ يغار وينظر إليهم بعين شهيرة وحسد
،ويشعر إنه متضايق ومتألم من وضع رفيقه األفضل منه
من يتصرف هكذا تصرف فهو فاشل في حياته تعيس
وغير سعيد وهمه الوحيد مراقبة اآلخرين ومراقبة

أعمالهم وممتلكاتهم ،هذا عافون وخطأ كبير ال يغتفر
،يخسر نفسه يخسر صحته ويخسر الذي يمتلكه ألن اللعنة
تحل في ممتلكاته .لذلك ال تفكر في غيرك أبدا" ،فكر في
نفسك اشكر (ه) على الوضع الذي أنت فيه ،وال تؤذي
رفيقك بالنظر إليه وبمراقبته وتتبع أشغاله وأعماله ،هذا
ال يهمك وال يحسن وضعك أبدا" بل بالعكس ترجع إلى
الوراء .ألن (ه) خلق الجميع وكل انسان أعطاه بالخالف
عن رفيقه في كل شيء في الصحة في المال في الجمال
في العائلة التي تحيطه .وكل واحد يطلّع وينظر إلى حاله
ويشكر (ه) والمانع من أن يطلب المزيد والتحسين من
الخالق و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :أوالد قوراح ماماتوا من هم أوالده؟ هم
ثالثة وهذه أسماؤهم  :أسير -إيلقاناه -أبي آساف.وهؤالء
عندما كان يجلسون مع والدهم قوراح يقرؤون التوراة
.ودخل موشي ربينو إليهم كانوا اليقفون أمامه احتراما"
له ،حتى والدهم ال يزعل .لكن في األخير ندموا على
تصرفاتهم هذا ،وصاروا يقومون احتراما" إلى موشي
بالرغم من وجود والدهم ،وفي هذا الزخوت بقيوا على
قيد الحياة ،ودخلوا أرض اسرائيل أيام يهوشواع ،وزكيوا
إنه طلع من نسلهم شموئيل هانابي ،وهم كتبوا مزمورين
تهليم وكتبهم دافيد هاميليخ في مصحف التهليم الذي ألفه
دافيد هاميليخ وهذين المقطعين هما :مزمور رقم  87الذي
يبدأ بهذه الجملة  :شير مزمور لبني قوراح المناصياح
عال ماحاالت لعانّوت ،وهو شكران إلى هشيم ألن
خلصهم من الموت أيام ثورة أبيهم قوراح .والمقطع الثاني
هو رقم  49الذي يبدأ بهذه الجملة  :المنا صياح لبني
قوراح مزمور ،شمعوا زوت كول هاعاميم الخ بمناسبة
وفاة والدهم ،ودائما" نقرأ هذا المقطع بيت أبيليم -2.وكان

عدد األموات الذين ماتوا في حادثة قوراح هو 14700
شخص .هنا نسأل  :ماذا يرمز هذا العدد ؟ إن ياعاقوب
أبينو عاش  147عام وهو أوصى قبل وفاته  :بأن ابنه
ليفي ال يحمل التابوت تبع والده ياعاقوب ألن اللفييم نسل
ليفي سيحملون أرون التوراة .وباعتبار بني اسرائيل من
غير اللفييم اعترضوا على وظيفة ومهمة اللفييم في
المقداش وأرادوا أن يأخذوا هذه الوظيفة من اللفييم لذلك
عاقبهم هشيم مائة مرة عن عمر ياعاقوب والحساب على
هذا الشكل ياعاقوب عاش  147عام ء14700=100
شخص وهذا العدد ليس من اللفييم ألن ك ّمل الباسوق وقال
 :ماعدا الذين ماتوا مع قوراح الذين كانوا لفييم
واعترضوا على وظيفة أهارون هكوهين.
معلومات تاريخية مختصرة  :عشرون عاما" بعد
خراب المقداش  88ميالدية
في اليوم الذي اختلف ربي إيلعيزير مع الحاخاميم ،أعلن
عدة أمور بأنها طاهرة .لكن رابان كمليئيل الرئيس
وربي إيلعيزير وكان متزوج من أخت رابان كمليئيل
أصدر أمرا" وأحرق جميع الشغالت التي طهرها ربي
إيلعيزير أمام عيون ربي إيلعيزير ،ولعنه أي وضعه
في حيريم وأمر بأن ال يجوز أي شخص أن يقترب منه
.وعمل ذلك رابان كمليئيل حتى يمنع الخالفات بين
الحاخاميم ودائما" الحق مع األكثرية كما ذكرت التوراة
.وبالرغم من عظمة ربي إيلعيزير في التوراة كما حدث
في أحد األيام اجتمع الحاخاميم في المدراش في مدينة
يابينيه وطلع صوت من السماء قائال"  :من بين هؤالء
الحاخاميم يوجد اثنان وصلوا إلى درجة النبوءة وأحدهم
هو شموئيل هاقاطان ،أما الثاني لم يذكره الصوت
السمائي .فتشاور الحاخاميم فيما بينهم وقالوا  :من
المؤكد المقصود هو ربي إيلعيزير ألنه يالئم له أن
يكون نبيا".مع ذلك مشكلة ربي إليعيزي الذي طلع ضد
الحاخاميم لو كان بيت هامقداش موجود لكان اعتبروه
زاقين مامريه .الذي عقابه الموت وبعد أن وضعه رابان
كمليئيل في حيريم إلى ربي أيلعيزير ،قالوا من سيذهب
ويعرفه إنه محطوط في حيريم
إلى ربي إيلعيزير
ّ
،وانسحب الجميع ألنهم خافوا ربما ينظر بهم نظرة
حادة ويميتهم من قوة التوراة التي عنده .فقام ربي عاقيبا
وقال أنا مستعد أن أبلّغه بذلك والتوراة التي أملكها
تحميني منه .

الطريق إلى الصحة والشفاء
يجب أن نحافظ على صحة السمع عندنا .وضعف السمع
عند االنسان يبدأ عندما يتقدم االنسان في السن والعالمات
األولى لضعف حاسة السمع ،عندما تتكلم مع شخص مسن
ويقول لك  :ماذا قلت ؟ عيد كالمك .ارفع صوتك هذا يدل
على إنه مصاب بضعف في حاسة السمع وعليه أن يبحث
عن أجهزة لتقوية قوة السمع عنده .واالنسان الذي يضعف
السمع عنده ،تصبح حياته صعبة ويشعر بنفسه إنه معزول
عن اآلخرين .لكن نشكر (ه) في هذا العصر توفرت
أجهزة السمع ومتقدمة .لكن يوجد حاالت ال تفيد هذه
األجهزة للمريض .وأحيانا" ضعف السمع يكون سببه
تراكم الشمع والدهون في مجرى السمع التي تمنع وصول
الصوت إلى طبلة األذن ،لذلك أوال" مراجعة طبيب األذن
لتنظيف له طريق السمع .إن الميكروفون واألصوات
العالية التي تستعمل في الحفالت تؤذي حاسة السمع
.ودرجة السمع تقاس بالرقم  80وهو الرقم الجيد لصحة
السمع ،لكن األصوات العالية والميكرفونات توصل درجة
السمع إلى رقم  110درجة .أي أعلى من المعدل الطبيعي
للسمع هو  80كما ذكرنا .وهذه األصوات تؤذي حاسة
السمع لذلك يجب االنتباه على ذلك .
هاريشون لصيون  :ربي موشي ميوحّاس 1806-1730
بعد أن قام ربي موشي بالصالوات أمام كوتيل
هاماعارابي .قال ربي موشي إلى الوالي العثماني  :إن
نابليون سوف ال يأتي إلى يروشاليم .وأنصحك بتقوية
سور المدينة ،وأخذ الحاخام بنفسه بعض أدوات البناء وبدأ
يبني في جدار السور ،وعندما رؤوا سكان يروشاليم
الحاخام يعمل كلهم ذهبوا وبدؤوا ببناء السور .وفي هذه
األثناء اقترب نابليون من يروشاليم الحتاللها .وعندما
وصل إلى قرية يعاريم القريبة من يروشاليم ،وصل خبر
مفاجىء إلى نابليون بأن جيشه يقتحم مدينة ع ّكا التي هي
كانت أكبر مركز تجاري في اسرائيل .واعتقد نابليون إن
عكا سهلة المنال وسيحتلها خالل ساعات معدودة لكن
كانت المقاومة هناك عنيفة ،وتكبّد نابليون خسائر فادحة
على أسوار عكا ،وهكذا ابتعد نابليون من االقتراب
القتحام يروشاليم .

توجيهات دينية "العيب والنقص في االنسان"
اليوجد انسان في العالم ماعنده عيب أو أي نقص إما في
األخالق إما في التصرفات .مثلما ال يوجد قمح الحنطة
بال "تبن".كما اليوجد انسان بدون عيب .وكل انسان
يخطىء مهما كانت درجته عالية.واليوجد انسانا" كامال"
في العوالم ،الكمال فقط للمولى تعالى عز جالله ،لذلك
اليجوز لنا ادانة اآلخرين على أخطائهم وعيوبهم
وتصرفاتم.ومعروفا" للجميع هذا المقال  :االنسان اليرى
عيوبه وانما يرى عيوب ونواقص رفيقه".وأحيانا" يكون
هذا االنسان بالذات الذي ينتقد غيره عنده عيوب وأخطاء
أكثر من غيره .لذلك على كل واحد منا أن يفتش عن
عيوبه بالذات وليس عن عيوب اآلخرين .وإذا لم يجد هذه
العيوب ،يذهب ليسأل الحاخاميم ويأخذ منهم المشورة
وينصحوه بتصحيح وضعه.ويطلب من اآلخرين قائال" :
من يعرف بي إنه عندي بعض النواقص ليرشدني
وينصحني حتى أصحح وضعي وخاصة بأن ال يزعل إذا
أحد نصحه بتصحيح أغالطه.وال يحاول التمسك بعقله
ويتصلب برأيه ،إال عليه أن يكون عنده مخافة
هشيم،واالعتراف بالصح واليحاول التالعب والتهرب
من الحقيقة ولو صعبة ومرة .ويأخذ التوجيه من األكبر
منه سنا" وعلما" وخبرة .ويلغي رأيه أمام الرأي الجماعي
،وال يركب رأسه ،وبذلك ينال احترام ومحبة
اآلخرين،ويصل إلى درجة الكمال والصح واالحترام من
قبل الغير وبذلك ينال رضاء (ه) وبركاته أمين.وهذه
القصة الصغيرة تعلمنا كيف التصرف مع اآلخرين :دخل
شخص من بغداد إلى الحاخام العظيم "بين إيش حاي"
وقال له :إن جاري غير متدين ويستهتر بالمصفوت
وقرأت في ماسيخيت آبوت" :ابتعد من الجار العاطل"
ماهو رأيكم يا سيادة الحاخام أن أبيع بيتي وأذهب وأسكن
في شارع آخر حتى أبتعد عنه؟ أجابه الحاخام  :أنت فهمت
كالم الحاخاميم بالغلط وهيك تفسير المشنا :أبعد من جارك
العاطل" أي أنت ال تبتعد عنه وانما حاول ابعاد الشر عنه
وصلي إلى (ه) من أجله.وذهب هذا الشخص وصلى إلى
(ه) حتى يتحسن الوضع الديني تبع جاره و(ه) استجاب
له وصار جاره مليح .و(ه) يحفظنا أمين.
قصة :السير أي السيد موشي مونتيفوري 1885-1785

ولد موشي في  9حشفان عام  1785وكان والده يوسيف
وأمه راحيل في مدينة ليفورنوا في إيطاليا .واسم العائلة
مونطيفوري ،قررها الجد األول ربي يوسيف حاييم على

اسم المدينة االيطالية مونطيفيوري والتي تعني مدينة
األزهار .وهذه العائلة أساسها من مهاجرين اسبانيا عام
. 1500وكانت هذه العائلة متدينة ومحافظين على التوراة
والمصفوت .وهذه العائلة عملت في التجارة وساعدهم
هشيم وأصبحوا أغنياء ،ثم توجهت هذه العائلة إلى لندن
في بريطانيا ،وهناك توسّعوا في التجارة ،واعتبروهم
هناك من أغنى العائالت في لندن .وكذلك عملوا بتجارة
الحبوب والمنتجات الزراعية .ثم عادت العائلة إلى مسقط
رأسها في ايطاليا .وهناك العائلة وسّعت التجارة وحققت
أرباحا" طائلة .وابنهم موشي بالرغم إن والده كان من
أكبر األغنياء ،مع ذلك حبّه للتوراة والتواضع كانت
ترافقه منذ شبابه ولم يقلد بقية أوالد األغنياء ولم يسلك
طريقهم أبدا".
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخاه
من يطلع إلى السفر توراة الزم يقول قبل البراخا  :رابان
باريخو إيت هشيم هاميبوراخ .والقاهال يجيبوا  :باروخ
هشيم هاميبوراخ لعوالم فاعيد لكن القاهال إذا لم يسمعوا
من الشخص الطالع للسيفر التوراة وانما سمعوها من
الحزان فقط حينئذ يردون أمين فقط وال يقولون باروخ
هشيم هاميبوراخ لعوالم فاعيد ألن ماسمعوها من
الشخص الذي طلع للتوراة بالذات .والطالع للسيفر توراة
أيضا" قبل أن يبارك على التوراة يعيد ويقول وراء
القاهال باروخ هشيم هاميبوراخ ليعوالم فاعيد ثم يبدأ
يبارك على التوراة .ويجب التقيد بذلك ألن يوجد كثير من
الناس ال يعيدون القول  :باروخ (ه) هاميبوراخ
الخ…لذلك يجب االنتباه والتقيد بذلك .
دينيم
-1قال ربي ايلعازار  :وجدنا في التوراه والنبيئيم
والكيتوبيم إن المحافظة على الشبات تعادل كأنك تحافظ
على كل وصايا التوراة .والعكس صحيح من يحلل
الشبات كأنه يخالف التوراة كلها.
-2قال ربي حيّا بن ربي أبّا  :في أحد المرات زرت بيت
أحد األغنياء يوم الشبات ،تفاجأت عندما رأيت في بيته
عند حان وقت السيعودا يوم الشبات ،طلب الغني من
خادمه أن يجلب السعودا .انفتح الباب ،رأيت  16خادما"
يحملون طاولة ثقيلة مصنوعة من الذهب وحوالي الطاولة
سالسل من الفضة لمسك الطاولة وتحريكها بواسطتهم
.وعلى الطاولة موجود صحون وكاسات ومالعق

وشوكات كلها مصنوعة من الذهب ،وفي هذه األطباق
كان هناك أفخر اللحوم والستيكات والكماية .ووضعوا
أمامه الطاولة وقالوا بصوت واحد  :إلى (ه) االمالك
واألرض ومقنياتها .حسب طلب صاحب البيت الغني
حتى ال يتكبر .وعندما انتهت السعودا ،عادوا الخدم
ورفعوا الطاولة قائلين  :السماء عائدة إلى (ه) واألرض
أعطاها لإلنسان .يقول ربي حيّا  :سألت الغني من أين لك
كل هذا المال ؟ قال أنا بائع لحم وطوال األسبوع كلما أجد
بقرة أو خروف من النوع الممتاز أتركهم إلى كابود شبات
،وأحسن البضائع أتركها للشبات .فقلت له  :هنيئا" لك
على هذا الزخوت العظيم .
-3إذا أحد يعمل عافون وال ينفذ أحد مصفوت التوراة
مثل :ال يبارك على اللوالب ،ال يعتبر كافر في كل
هاتوراة ،لكن من يحلل الشبات يعتبر كافر في كل التوراة
والمصفوت .وإذا كان شوحيط ودبح خروف هذا الخروف
يعتبر طاريف ولو هي كيشيرا .وإذا مسك نبيذ كوشير
يصبح نيسيخ .ومحرم شربه ،ولو عمال يخالف
المحرمات تبع الشبات هي من الحاخاميم كذلك يعتبر
راشاع.
-4الشبات هي عالمة العهد بين (ه) وبين إسرائيل وكل
من يحلل الشبات يعتبر راشاع .
-5لباس إذا يوجد عليك وسخ ،إذا صاحبه يخرج به يوم
الشبات وال يهمه هذا الوسخ وال يفرق معه ،حينئذ يجوز
تنظيفه يوم الشبات وإزالة الغبار من فوقه ،بيده فقط
-6لباس الذي يوجد عليه ريش من الدجاج طالما غير
ملصوقين مع اللباس يجوز نزع هذا الريش من على لباسه
يوم الشبات ولكن ليس بواسطة البرشاية
-7حذاء من لستيك يجوز تنظيفه من الغبار يوم الشبات
بطريقة خفيفة وبدون ضغط وبواسطة قماشة يابسة .
ساهم في هذه النشرة
السيدة بيال سويد وبناتها وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدهم همانواح عزرا بن راشيل ممبجي وهامانواح
زاكي بن مريام وهمانواح سليم بن مريام عليهم السالم
أمين ***.السيد حاييم اللحام هكوهين وزوجته السيدة
فيوليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم ويباركون
للعروسين موريس واستر شقالو وبانيم زخاريم وألف
مبروك أمين ***.السيد هانري حيفيص وزوجته السيدة
سارا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
موشي حيفيص وزوجته السيدة حاناه وأوالده ووالديهم

للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته
السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد
موريس وزوجته السيدة مارو لعائلة الكدع بمناسبة زواج
العروسين أوري وراشيل بمزال طوب وبانيم زخاريم
وألف مبروك أمين***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد جاك
حنونو والسيد موشي الحلبي بالحفيد الجديد موشيه بمزال
طوب وألف مبروك أمين8**.الدكتور السيد نسيم بسول
وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد رحمو طويل وأوالده للنجاح والتوفيق
والصحة وعلى روح والدتهم بولين بنت طيرا استر عليها
السالم أمين***.السيدة كراسيا بوابة وأوالدها األكارم :
سولي -إيدي-أرليت للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدهم همانواح ياعاقوب بن سمحة وعلى روح
أخيها همانواح رحمين بن بيال عليهم السالم
أمين***.السيدة أولكا خفيف وأوالدها وبناتها للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح توفيق باروخ
خفيف بن مزال عليه السالم أمين***.عائلة أرازي
هكوهين للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح شلومو
أرازي هاكوهين عليه السالم 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*** .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

