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في هذه البراشا يوجد عدة مواضيع وسنركز اآلن على
آخر موضوع في هذه البراشا وهو  :إذا وجدنا شخصا"
مقتوال" خارج القرى والمدن المجاورة وال نعرف من
قتله ،نأتي بعجلة مؤنثة التي لم تحمل ولم تلد بعد ،ونقطع
رأسها على صخرة صيوان قاسية غير قابلة للزراعة ثم
ندفنها .هنا نسأل  :لماذا هذا التصرف وماذا يفيدنا ؟ إن
هذا التصرف يرمز بأن هذا الرجل الذي قتل لقد منع من
االنجاب والتكاثر ألنه مات ولنمسح هذا الخطأ نأتي ببقرة
فتية لم تنجب بعد ونذبحها مثل هذا الرجل المقتول على
أرض غير قابلة للزراعة والنمو للنبات .وهكذا ثالث
أمور تشبه بعضها البعض ،وبذلك إذا لم نجد من هو القاتل
،هشيم يمسح لنا هذا الخطأ وال يحملنا المسؤولية عن قتله
.وللقيام بهذا العمل يوجد شروط قوية يجب وجودها
وتوفرها .وهي :أوال" :يجب أن يكون مقتوال" بقطعة
حديدية وليس خنقا" .ويكون ملقى على وجه األرض
وليس مغطى بأحجار أو داخل قبو أو مغطى بطبقة من
التراب .ثانيا"  :أن ال يكون مشنوقا" أو معلقا" على شجرة
أو جثته تطفو على سطح الماء .ثالثا"  :أن تكون هذه
الجريمة وقعت داخل أرض اسرائيل وليس خارجها
.رابعا"  :أن يكون هذا المكان في أي موقع ماعدا داخل
يروشاليم ال يطبق هذا الدين والتصرف .خامسا"  :عندنا
الدين يجب كل قضية لها شهود ال تعتبر إال إذا وجد
شاهدان عليها ،لكن هنا التوراة سمحت لنا بقبول شاهد
واحد فقط وال فرق إذا الشاهد رجال" أو امرأة أو عبدا"
أو جارية .سادسا"  :قبل عملية التنفيذ يقيسون من وسط
رأس المقتول إلى أقرب قرية أو مدينة تقع في المنطقة
وهم يجلبون هذه البقرة .ويدفعون ثمنها .سابعا"  :ويأتون
اثنان من المحكمة العليا في يروشاليم واثنان من رجال

البوليس وشخص خامس ليصبحوا عددهم خمسة أعضاء
،وسبب ذلك حتى ينتشر الخبر في جميع المدن والقرى
،وبذلك يسمح لزوجته بالزواج من غيره ألن زوجها مات
فعال" ،وإال ستبقى عالقة ال تستطيع الزواج حتى تعرف
مصير زوجها هل هو حي أو ميت .ثامنا" :إذا وجدنا
مسافة متساوية من قريتين أو أكثر من موقع الجريمة
،حينئذ هذه القرى متساوية المسافة عن مكان وجود الميت
تتشارك في دفع ثمن هذه البقرة .تاسعا"  :وبعد أن تتم
عملية قتل هذه البقرة ال يترتب على الشعب اليهودي أي
مسؤولية عن هذه الجريمة و(ه) يمسح لهم ذنوبهم و(ه)
يحمينا آمين .
تعليقات على البراشا
تحدثت التوراة عن تعيين ملكا" على شعب اسرائيل فقالت
هذا الباسوق  :عندما يجلس على كرسي عرش المملكة
عليه أن يكتب سيفر توراة عدد اثنين ويقرأ بهم طوال
حياته .مالهدف من ذلك ؟ معروف إن كل رئيس في أول
يوم يصبح رئيسا" أو ملكا" فورا" (ه) يمسح له جميع
ذنوبه السابقة .لذلك نصحته التوراة حتى يبقى طوال
حياته بدون أخطاء مثل أول يوم تولّيه على الحكم ،عليه
أن يقرأ التوراة يوميا" ألن من يقرأ بالتوراة يوميا" ،إن
التوراة تحميه وتنقذه من العافون والخطأ (.ماسكيل
ليدافيد).
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب
المقداش  88ميالدي
عندما اختلف كبار رجال الدين والحاخاميم الذين درسوا
التوراة عند اثنين من كبار الحاخاميم القدماء وهم  :شا ّماي
وهليل .ولقبوا تالميذهم باسم بيت شا ّماي وبيت هليل .
ولم يعرف الناس هل يلحقون ويتبعون بيت شا ّماي أو بيت

هليل ،فصدر صوت ربّاني من السماء وقال  :كالهما
صح والحق معهم ،لكن يجب تنفيذ دينيم التي تصدر من
بيت هلّيل .هنا سألت الكيمارا  :طالما كليهما صح لماذا
قرروا في السماء االلتحاق ببيت هلّيل وبالرغم إن بيت
شا ّماي كانوا أقوى في التوراة من بيت هلّيل ؟ اإلجابة
هي  :ألن بيت هليل كانوا متواضعين ومسايرين للناس
أكثر ،ألن كل من يتواضع إن هشيم يعليه ويرفعه ويقدمه
أكثر .وكل من يتكبر على اآلخرين (ه) يبهدله ويعيده إلى
الوراء ،حتى قالوا الحاخاميم  :من يعترض على بيت
هليل ويخالفهم ،سيعاقبه (ه) عقابا" قاسيا" يصل حتى
درجة الموت .ومن ذلك اليوم ضعفت الخالفات الدينية
بين الطرفين ،وكان يظهر أحيانا" حاخام واحد يعترض
أما بقية الحاخاميم تتحد في أرائها واصدار قوانينها الدينية
،ودائما" يجب االلتحاق باألغلبية في هذه المواضيع حسب
وصية التوراة  :الحق األكثرية في قرار اصدار الدين
.واحدى الخالفات الكبيرة التي وقعت في تلك األيام بين
بيت هليل وبيت ش ّماي هي  :ضرة الزوجة القريبة
مامعنى ذلك ؟ عندنا الدين إذا أخ مات بدون أوالد ،زوجته
هذه يجب أن يتزوجها أخيه ربما تنجب ولدا" ويسمونه
باسم الميت الذي مات بدون أوالد .لكن إذا هذا األخ الميت
كان عنده زوجتان ،احداهما محرمة على أخيه لسبب ديني
ضرتها أي الزوجة الثانية أيضا" محرمة على
ما.حينئذ
ّ
األخ الحي .هذا رأي بيت هليل لكن بيت شا ّماي قالوا :
مسموح لهذا األخ أن يتزوج الزوجة الثانية تبع أخيه .
الطريق إلى الصحة والشفاء
من نصائح تقوية الركبتين والقدمين  -1 :يجب أثناء النوم
رفع القدمين إلى األعلى قليال" قدر االمكان وليس
ضروري طوال النوم وطوال الليل ،لكن في النهار يمكن
رفع القدمين إلى األعلى لمدة دقيقتين فقط وتكرر هذه
العملية عدة مرات في اليوم وهذه الطريقة تساعد على
تدفق الدم إلى الرأس -2.من يتطلب عمله الجلوس أو
الوقوف لمدة طويلة ،عليه أن ينام أو يتسطح برفع رجلين
إلى األعلى أي على وسادة عالية لمدة عشرة دقائق هذا
يساعد لتدفق الدم إلى الرأس  -3.إذا أصيب انسان فجأة
بدوار أي دوخة ،أحيانا" الواقف بقربه يسنده حتى اليقع
ّ
على األرض .لكن األفضل تسطيح هذا االنسان على
األرض ورفع قدميه إلى األعلى ،حينئذ يصل األوكسجين
إلى الدماغ ،وبهذه الطريقة يبعد عن المريض حدوث
جلطة دماغية خطرة بسبب قلة وصول األوكسجين للرأس

.ويقول هارامبام  -1اليجوز االستحمام بعد تناول الطعام
مباشرة ،كما اليجوز االستحمام وهو جائع ،إال بعد
ساعتين من تناول وجبة الطعام -2.اليجوز االستحمام
بماء ساخن جدا" ألنه يؤذي الجلد ،لكن الرأس يجوز
غسله بماء ساخن عالي الدرجة .
هاريشون لصيون ربي ياعاقوب عيّاش 1817-1750
بعد أن بارك حاخام رفائيل يديديا سرور إلى اسحق عياش
وزوجته راحيل ،بأنها ستنجب صبي في نهاية العام
،وعندما يكبر الولد تجلبه للحاخام لحتى هو يعلمه التوراة
وفعال" تم ذلك وأخذت الولد وعمره  3سنوات إلى الحاخام
وبدأ يعلمه حوماش وراشي ومشنا وكيماراه .وكان الولد
ذكيا" وتقدم كثيرا" في التوراة ،وعيّنه حاخامه عندما بلغ
العشرين من عمره عضوا" في بيت الدين الذي يرأسه
حاخام رفائيل .وبعد وفاة حاخامه عام  1738عين ربي
يهودا عياش مكان حاخامه .وكان في كل شبات يدرش
ويلقي الخطابات الدينية التي أذهلت الجميع ،وكانت
الكنيس الكبيرة في مدينة الجزائر تمتلىء بالمصلين الذين
أتوا هناك لسماع ديراش الحاخام وبنى ربي يهودا في
المدينة يشيبا ،وتعلم بها عشرات التلميديم وكان يدير أمور
القيهاله بحزم وتركيز واستمرت رئاسته مدة  28عاما"
متواصلة .لكن بعد هذه المدة الطويلة ،شعر بالكثير من
المنتقدين وأرادوا التحرر من قرارات الحاخام وتوجيهاته
،وبدأت المعارضة تتسع يوما" بعد يوم .وعندما رأى ربي
يهودا ذلك قرر ترك الجزائر والذهاب للعيش في اسرائيل
توجيهات دينية "العذاب"
إن عدد العذابات والمشاكل اليومية التي تمر على كل
انسان بشكل يومي كثيرة جدا" منها األمراض واألوجاع
والقلق ووجع الرأس،خسائر مالية ومعنوية ،إهانات
وبهدالت من اآلخرين كل هذه المشاكل لها قيمتها
الروحانية ألنها تأتي على االنسان لتمسح له ذنوبه اليومية
،ألن من يعيش بسالم وراحة وبدون وجع رأس طوال
حياته هذه ليست لصالحه ألن من يمسح له العافونوت ؟
لذلك تبقى عافونوته مج ّمعة ومتزايدة على بعضها ليدفع
بها الثمن غاليا" في عوالم هبّا (جهنم المحرقة) .لذلك
هنيئا" له لمن يتعذب في هذه الدنيا ويتخلص من عذاب
أكبر ورهيب في دنيا القادمة .ولكن بشرط واحد وهو أن
يقبل هذه العذابات بصدر رحب ويشكر (ه) عليها كما قال
الباسوق " :أشكرك يا (ه) ألنك عذبتني" .ألن من يعمل
عافون عمال يشرك ويعطب ويوسخ لباسه الروحاني

األبيض ،وهذا الوسخ وهذه البقع السوداء يجب غسلها
وإزالتها حتى تبقى ثيابه بيضاء ناصعة وطاهرة ومن
يغسل هذه البقع ؟ إن العذابات التي يتحملها االنسان في
هذه الحياة أي كلما تعذّب قليال" أو كثيرا" في السماء يزال
البقع السوداء من لباس هذا االنسان الروحاني .لذلك من
يعاني العذاب هنا في هذه الدنيا سيجلس في تلك الدنيا
تحت األنوار الساطعة العائدة إلى الشيخينا المقدسة .وعلى
االنسان كل مشكلة تعترضه في حياته في صحته في ماله
في بيته يشكر (ه) عليها ويقول المثل الديني المعروف :
"كام زو لي طوبا" أي أيضا" هذه المشكلة لمصلحتي
وأشكر (ه) عليها.لذلك أن ال يكن مثل الجهالء والغشيمين
والجدبان عندما يمر عليهم مشكلة يصرخون ويلعنون
ويتهمون اآلخرين ويدعون عليهم أخطر الدعوات
ويتعصبون كل هذه التصرفات هي حمقاء وغبية وجنون
مؤكد ويثبت على نفسه بأنه قليل اإليمان في (ه) ألن عليه
أن يؤمن أن كل هذه المشاكل أتت له من السماء وبقرار
من الخالق بالذات وليس مجرد صدفة عابرة .لذلك قالوا
الحاخاميم إذا لم يصادف اإلنسان عذابات هذا ليس
لصالحه لذلك عليه بنفسه أن يجلب عذاب على نفسه مثل
أن يصوم صيامات من عنده زيادة عن المعروفة ليمسح
ذنوبه وكان ربي يوحانان عندما يدخل المدراش يقبل على
نفسه صيام حتى يخرج من المدراش طوال اليوم وبذلك
يمسح عافونوت و (ه) يزكينا أمين.
قصة
ربي اسحق أيزيك عاش في مدينة كاليب في هنغاريا كان
حاخام عظيم وقادوش .وكان صوته جميل أثناء نغمات
الصالة في الشبات والعيد .وكتب الكثير من األناشيد
الدينية .وكانوا القاهال عندما يسمعون صالواته يترنمون
كأنهم موجودون في كان عيدين .وكثير من الناس رجعوا
بتشوبا من تأثير توجيهاته الدينية .وكثير من الحاسيديم
وصلوا من أماكن بعيدة حتى يصلوا معه صالة روش
هشانا والكبوريم .وكانوا يقولون إن مصاريف السفر
وعناء وتعب الطريق كانوا يحرزوا بأن يصلوا معه في
األعياد .احدى المصلين الذي كان يتردد من العاصمة
بودابيست لسماع الحاخام وألخذ منه البراخوت
واالستشارات الرجل الغني ويدعى زيئيب ،وكان يتردد
كثيرا" إلى مدراش الحاخام حتى عربيته الخاصة
واألحصنة التي تقودها اعتادوا وتعلموا الطريق إلى
المدراش في احدى المرات وأيام روش هشانا والكبوريم

اقتربت ،وقبل خروج زيئيب من بيته التفت إلى زوجته
وأوالده الشباب وقال :طوال حياتي تواجدت معكم في هذه
األعياد المقدسة ،لكن هذا العام قررت أن أصلّي مع
الحاخام ربي اسحق أيزيك ،حتى تكون لنا جميعا" عام
خيرا" وحلوا" آمين .وسأراكم بعد األعياد .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
اليجوز نقل سفر توراة من مكان إلى مكان إال بصحبة
ومرافقة منيان عشرة أشخاص على األقل ،وإذا ال يوجد
منيان يجب فك خيوط السيفر بين حوماش إلى حاموش
ثاني مثال" :بين بيريشيت وشيموت أو بين شيموت وفيقرا
الخ…لكن إذا ينقلوه بواسطة سيارة الضرورة وجود
منيان في السيارة ،فقط يجب تواجد المنيان من الهيخال
حتى باب السيارة وفي المكان الثاني يجب أن يتواجد
أيضا" منيان فور اخراج السيفير من السيارة حتى ادخالها
إلى الهيخال -2.إذا وجد كلمة غلط في السيفر أثناء القراءة
،يجب اخراج سيفر ثاني من الهيخال ومتابعة القراءة به
حتى النهاية ،وال يجوز اعادة السيفر الباسول فورا" إلى
الهيخال ،إال نتركه على التيبا حتى نهاية البراشاة ،ثم نعيد
االثنين معا" .وإذا يوجد كلمة ملتصقة مع أخرى أو أحرف
كلمة ذاتها متباعدة عن بعضها يجب اخراج سيفر ثاني
للقراءة .وإذا كان هذا الحدث في أيام األسبوع يجب
تصليح الخطأ فورا" إذا يوجد حاخام يعرف تصليح الخطأ
.لذلك األفضل أن يتواجد قلم من القصب وحبر وشفرة
في كل كنيس تحسبا" لحالة طوارىء مثل هذا .

دينيم
-1من يحلل الشبات ويخالف وصايا التوراة المتعلقة
بالشبات يوجد عدة حاالت وعدة شروط حتى يتعاقب على
العافون وهي كالتالي  -1:من يعمل العافون عن قصد
وسبق اصرار ويعرف إن هذا العمل الذي يقوم به محرم
يوم الشبات ،ويعرف أيضا" إن ذلك اليوم هو شبات ،هذا
االنسان نسميه محاليل شبات بميزيد أي قصدا" .وهذا
عقابه سيقيال أي رجما" بالحجر حتى الموت كما ورد مثل
هذه القصة في التوراة أيام موشي ربينو،عندما وجدوه إنه
ينقل حطبا" من بيته إلى الشارع العام ،وأمرهم (ه) برجمه
حتى الموت .لكن ال ننفذ هذا العقاب الشديد إال ضمن هذه
الشروط  -1:عملوا له  :هاتراآه .أي راجعوه قبل االقدام
على تحليل الشبات وقالوا له  :ال تعمل هذا ألن عقابه
سيقيال ولم يرد عليهم وارتكب العافون  .فورا" بعد

مراجعة رفيقه له ،لكن إذا تأخر عن عمل العافون بعد
التحذير ال نعاقبه بالرجم بالحجر – 2.الشرط الثاني  :أن
يكون  2شهود متدينين شاهدوه أثناء تحليل الشبات .وال
يكفي شاهد واحد  -3.المحكمة التي ستبت في قرار الحكم
تكون عندها مستند رسمي من بيت الدين ان هؤالء الحكام
صالحون الصدار قرار االعدام ويكون عدد الحكام 23
حاكم –سنهادريه قطاناه  -2.إذا لم تتوفر جميع الشروط
المذكورة وحلل شبات ال نعمل له سيقيال رجم بالحجارة
وعقابه من السماء  -3.من يحلل شبات علنا" أمام عشرة
أشخاص يهود مثل يركب السيارة يوم الشبات ويمر بها
أمام عشرة أشخاص ،يعتبر كأنه عمال يعبد عابودا زاراه
.باالضافة إلى عقابه ،إذا كان شوحيط ،يعزلوه من الدبح
،وإذا لمس كأس نبيذ أصبح نيسيخ وال يجوز أن نشرب
هذا الكأس إال نرميه في البالوعة  -4.الشخص الذي حلل
شبات بالغلط إما لم يعرف الدين إن هذا العمل محرم يوم
الشبات أو ال يعرف إن اليوم هو شبات ونسي وحلل شبات
وال يعرف عقاب المحلل شبات ،حينئذ أيام المقداش يجلب
ّ
حاطات ،أما اآلن يساوي تيشوبا ويدفع صداقا و
قوربان
(ه) يسمح له ألنه بالغلط-5.كل من يحافظ على الشبات
كأنه ينفذ كل وصايا التوراة .وكل من يحلل الشبات كأنه
يخالف كل وصايا التوراة .
ساهم في هذه النشرة
السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون للعروسين ايزاك وايفيت قمعو بمزال
طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين ***.السيد شحود
مشعانية وزوجته السيدة ناديا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون للسيد موشي وزوجته السيدة ناديا مع رفوئاه
شيليما بمناسبة العروسين شارل وريشل بمزال طوب وبانيم
زخاريم وألف مبروك أمين***.السيد موشي مشعانية
وزوجته السيدة ناديا مع رفوئاه شيليما ويباركون للعروسين
شارل وريشل بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك
أمين ***. .السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح يهودا
أصالن بن جميلة عليه السالم أمين ***السيد البير مآلخ
هاليفي وزوجته السيدة شيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون لولدهم أبو الصبي السيد فكتور وزوجته للسيدة
ساريتا بالمولود الجديد جاكوب بمزال طوب وألف مبروك
أمين ***.السيد باروخ يونك وزوجته وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيدة سلمى شويكة -فالح وأوالدها

للنجاح والتوفيق أمين***.السيد يوسيف صائغ وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد ناتان كوهين
وزوجته السيدة شير وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
همانواح موشي بن راحيل عليه السالم أمين *** .السيدة
ساريتا وزوجها السيد ايلي سالمة وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدها همانواح ليون يهودا جاجاتي بن جميلة
عليه السالم أمين ***.السيد ايلي فتيحة وزوجته وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***..األخوة األكارم  :سولي -هليل-
أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدهم همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا
عليه السالم أمين  ***.األخوة األكارم السادة  :فرج -دافيد-
كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر -كياله-فيمة-ايفون لعائلة
ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم
أياال غزالة بنت ريما عليها السالم أمين  *** .األخوة
األكارم لعائلة بوابة وزوجة المرحوم السيدة تونة للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح أخيهم همانواح اسحق
ذكي بوابة بن سمحا عليه 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*** .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.
مطعم "باقار" الكائن في  1385 coney island aveتلفون
 855-522-2527 :لصاحبه السيد حاييم يحيا اللحام هكوهين
هاشكاحات قيهال +أو يو + Uشيحيطات بيت يوسيف .لحم
طازج-لحم مجفف-صندويش جاهز -جميع المأكوالت تصل إلى
بيتكم مجانا" وجميع أنواع المقبالت والسلطات ذات خبرة فائقة

بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 14400شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1000$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

