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ببعد الطوفان قال هشيم إلى نواح  :سوف ال أجلب
طوفانا" مرة ثانية على الدنيا والسبب ألن الفكر
الشرير أي يصير هاراع يالحق االنسان منذ الصغر
.هنا نسأل  :لماذا هشيم جلب الطوفان أوال" أيام نواح
طالما يعرف هشيم إن يصير هاراع يالحق االنسان
منذ صغره ،فهذا الوضع لهذا االنسان كان موجودا"
قبل الطوفان وبعد الطوفان ؟ يقول هارامبان  :تغيير
قرب نواح القرابين
هذا الموقف عند هشيم تم بعد أن ّ
بعد خروجه من السفينة ،كما قال الباسوق بالذات :
وشم هشيم رائحة القوربان فقال سوف ال أجلب
طوفانا" ثانيا" .هنا نسأل قضية القرابين ليست قديمة
وليست جديدة إن أدام األولي وأوالده قاين وهيبل
قربوا القرابين ،ثم أيام امقداش وخاصة أول يوم بناء
المقداش أيام شلومو هاميليخ حيث قرب آالف القرابين
في يوم واحد .ومع ذلك لم يحدث أي قرار سماوي
يتعلق بهذه القرابين ،إذن لماذا قرابين تبع نواح اتخذ
هشيم قرارا" بعدم جلب الطوفان ثانية ؟ ألن هنا عندما
خرج نواح من السفينة ورأى الدنيا خربانة ومدمرة
قرب القرابين وبكي ورفع صوته إلى السماء وطلب
من (ه) الرحمة على مخاليقه  ،فهذه الصالوات نفعت
وقرر هشيم الرحمة على الدنيا وسكانها .إذن الصالة
هي التي نفعت لكن قبل الطوفان لم يصلي نواح إلى
(ه) ولم يطلب منه الرحمة لذلك حلّت الكارثة على
الدنيا عن طريق الطوفان .من هنا نتعلم إن االنسان

مهما كانت ظروفه صعبة ال ييأس إال يصلي إلى (ه)
ليساعده ويخلصه من المشاكل التي يمربها ألن هشيم
راحوم وحنون ويسمع صالة كل انسان و (ه) يحفظنا
أمين.
تعليقات على البراشا
عندما صنع نواح السفينة حددت التوراه مقاييسها
طولها وعرضها وارتفاعها .هنا يسأل ربينو باحيه:
إن هذه المقاييس صغيرة جدا" وال تكفي الستيعاب
جميع الحيوانات الموجودة في الدنيا خاصة الضخمة
والكبيرة منها .وعدد الحيوانات التي نراها اآلن هي
باآلالف مع العلم إن الكثير من أنواعها قد اندثر
وخاصة أيام نواح كانت كل األنواع واألحجام
موجودة بأعداد كبيرة أكثر من اآلن فكيف تم استيعابها
؟ إال الحقيقة هذه المقاييس صغيرة جدا" وال تكفي
لكن عن طريق عجائب هشيم تم استيعابها .ومن هنا
تعلمنا التوراة إن االنسان يقوم بعمل ما ولو صغير
وال يكفي ،لكن عن طريق مساعدة هشيم وعجائبه
تتكلل بالنجاح التام .كما رأينا أيام موشي وأيام
يهوشواع وأيام عماليق كيف طلب هشيم بالتطوع
لمحاربة العدو بأعداد قليلة وتم االنتصار على أعداد
كبيرة وضخمة عن طريق مساعدة هشيم .بمعنى آخر
مبادرة صغيرة من انسان يقوم بها تأتي المساعدة
الربّانية ويحصل على أشياء كبيرة وهائلة ال يتوقعها
أبدا".

معلومات تاريخية مختصرة  23:سنة بعد خراب
المقداش أي في عام  91ميالدي
عندما وصلوا الحاخاميم العظماء إلى روما لتهنئة
القيصر الجديد -نيرباه -وهم رابان كمليئيل -ربي
عاقيبا -ربي يهوشواع وربي إيلعازار .استقبلوهم
رجال المعابد الوثنية واألصنام وبدؤوا يسألونهم عن
األصنام وعبادتها .فقالوا لهم  :إذا األصنام مزيفة وال
تنفع لماذا هشيم ال يبطلها ويدمرها ؟ أجابوا الحاخاميم
 :ألن األشياء التي يعبدوها قديما" كانت الشمس
والقمر والنجوم والنار ،وهذه األشياء هي ضرورية
لحاجة الدنيا وسكانها لذلك ال يبطلها .ثم قالوا لهم :
وإذا كانت األصنام غير ضرورية لالنسان وإلى الدنيا
مثل التماثيل وغيرها لماذا هشيم ال يلغيها ويبطلها ؟
أجابوا لهم إذا (ه) ّ
بطل ود ّمر التماثيل يقولون حينئذ
التماثيل الحجرية ليس لها أي قيمة لكن الشمس
والكواكب لهم قيمة وبالتالي سيلجؤون إليها ويعبدونها
.ثم سألوهم  :أحيانا" كثيرة نرى أناس مرضى وال
يقدرون على المشي وعندما يذهبون إلى عبادة
األصنام ،تعود صحتهم لهم ويقومون ويقعدون
بصورة تامة .ويسيرون على أقدامهم كيف تجيبون
على هذا السؤال ؟ أجابهم ربي عاقبا قائال"  :عندما
يرسل هشيم مرض أو أي عذاب على انسان يطلب
من المرض ذاته أن يخرج من جسم هذا االنسان
المريض في التاريخ الفالني وعندما يصل ذلك
التاريخ يتعافى االنسان ألنه ينفذ طلب (ه) له بالخروج
.لذلك يصير هاراع يلعب في عقل االنسان ويرسله
إلى عبّادين األصنام في تلك الفترة المحددة ،ويقولون
له إنه سيشفى من المرض قريبا" وفعال" يشفى ليس
من مباركة األصنام وانما ألن المرض انتهى وقته في
التواجد في جسم هذا المريض ،وبالتالي يعتقدون إن
األصنام هي التي شفت من مرضه .
الطريق للشفاء والصحة
كثير من الناس يسيرون في الشارع في كل يوم ،فجأة
نرى شخصا" وقع على األرض .الجميع يركضون
لمساعدته في النهوض وأكثر األحيان يكون هذا
الرجل متقدم في السن .فنسأله لماذا وقعت على

األرض ؟ يجيب تعثرت رجلي في المشي ووقعت
.لنسأل أنفسنا :كثير من الناس مشوا في هذا الطريق
بالذات لماذا لم يقعوا كما وقع هذا الرجل ؟ االجابة
أكثر الذين يقعون هم متقدمون في السن ،والسبب
لوقوعهم إن المتقدم في السن أثناء سيره ال يستطيع
رفع قدمه إلى األعلى أثناء سيره مثل الشاب ،لذلك
هذا السير البطيء والقدم الغير مرفوعة جيدا" تسبب
له السقوط على األرض .لذلك عليه رفع قدميه من
األرض قليال" وال يجرها جرا" ألنها تسبب له الوقوع
.ثم الشاب رؤيته واضحة ويالحظ كل شيء على
األرض أثناء سيره ،لكن المسن الرؤية عنده ضعيفة
ويقع ألتفه األسباب .وكذلك الشاب عضالت رجلية
مرنة وتحميه من كل صدمة أو وقوع ،لكن المسن
عضالت رجليه تتصلب وال تساعده على التوازن
أثناء سيره فتسبب له السقوط .لذلك ينصح لكل انسان
بلغ  40عاما" ومافوق أن يمارس التمارين الرياضية
المتعلقة بالرجل والحوض وبشكل يومي حتى يحمي
نفسه من الوقوع ومايتليه من آالم وكسور وضعف
في العظام .
توجيهات دينية  :الحماية من مرض الكورونا
أيام دافيد هاميليخ حل الوباء والموت الخاطف في
صفوف الشعب ولم أحد عرف ماهو السبب وسقط
األموات باآلالف .لكن دافيد هميليخ رأى عن طريق
النبوءة ورواح هاقوديش ،الدواء الروحاني الشافي من
هذا الوباء هو عدم مباركة هشيم وشكره على كل شيء
يعمله معنا .فأمر بأن كل شخص عليه أن يبارك مائة
براخا إلى الخالق :وذلك عن طريق أن يبارك على
الفاكهة والخضار وجميع المأكوالت وعن طريق
الصالوات التي تحوي فيها الكثير من البراخوت
.وعندما بدأ بقراءة مائة براخاه كل يوم حسب قرار
الملك دافيد ،فورا" توقف المرض والوباء واختفى
الموت .لذلك علينا بأن نبارك  100مرة كل يوم وهي
التي خفطتنا وتحفظنا عبر التاريخ ،لذلك علينا التقيد قبل
أن نبارك على كل شيء نأكله بهذه الشروط -1 :الترمي
البراخا من فمك بصورة عشوائية وسريعة  -2.حاول
أن تفهم ماذا تبارك وماذا تقول  -3.تأكد قبل أن تأكل
أي شيء أن تعرف ماهي البراخا المطلوبة -4.الزم

تعرف على أي شيء عمال تبارك -5.عليك أن تعرف
لمن أنت تبارك إلى ملك الملوك عز جالله  -6.أثناء
البراخا التنظر إلى أي شي حولك  -7.التقوم بأي عمل
ولو بسيط أثناء قراءتك للبراخا  -8.التفكر في رأسك
عن أمور خارجية فكر فقط في عقلك بماذا تقوله وماذا
تباركه  -9.ارفع صوتك قليال" أثناء قول البراخا حتى
تسمع أذنيك عن ماذا تقول  -10.اقرأ البراخا على مهل
وكلمة بكلمة  -11.ال تتكلم بعد البراخا إال بعد أن تأكل
قطعة أو لقمة وتبتلعها .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل حزاّن 1821-1741
جد حاخام رفائيل كان اسمه  :ربي يوسيف حزاّان
.عاش في إزمير في تركيا وهو من ساللة عائلة أصيلة
وعائلة حاخاميم .وهو مؤلف عدة مصاحف أهمها :
عين يوسيف -لماذا سمى اسم مصاحفه باضافة كلمة
عين لكل مصحف ألّفه ؟ ألن عندما وصل سن األربعين
من عمره بدأ يضعف نظره ويفقد بصره رويدا" رويدا"
حتى أصيب بالعمى الخالص .وبدأ يتعذب كثيرا" ألنه
ال يستطيع القراءة في التوراة والكيماراه حسب عادته
اليومية .لكنه كان يردد من رأسه بعض مقاطع التهليم
أو بعض مقاالت من الكيمارا أو المشنا التي يعرفها من
رأسه .وفي أحد األيام وبعد الصالوات إلى هشيم ليفتح
له عيونه ،شعر ببعض الخياالت تظهر أمام عيونه
ويرى بعض األشياء التي حوله بصورة ضعيفة ،لكن
بعد مرور عدة أيام تحسن النظر عنه وخالل شهر
بمساعدة هشيم عاد نظره لذلك كان كل مصحف ألفه
وضع كلمة :عين مع اسم المصحف .وفي تلك األيام
ابنه البكر حاييم ّ
حزان رزقه هشيم طفال" وسماه رفائيل
وكان ذلك في عام  1741ورفائيل هذا سيكبر ويصبح
عظيم في التوراة .
قصة
زيئيب -ديبو الغني الذي كان يعيش في بودابست وكان
يذهب كل عام أيام روش هشانا والكبور ليصلي مع
الحاخام ربي اسحق أيزيك ويتلذذ بسماع صوته .وفي
أحد األيام زار ربي اسحق ايزيك العاصمة بودابست
ليجمع تبرعات لزواج فتاة وهو بحاجة إلى  300روبيل
.عندما سمع زيئيب بوصول الحاخام إلى بلده ذهب هو
وزوجته ليزورا الحاخام وليطلب منه أن يردد بعض

مقاطع صالوات األعياد حتى تسمعها زوجته .فعندما
دخل عند الحاخام  :قال له الحاخام  :جئت لجمع
تبرعات بمبلغ  300روبيل كم أنت مستعد أن تدفع لي
؟ أجابه زيئيب  :إني مستعد أن أدفع لك لمبلغ كله وهو
أكبر من امكانياتي المالية وذلك بشرط أن تقرأ أمامي
وأمام زوجتي بعض مقاطع الصالة التي أسمعها عندك
كل عام فقال له الحاخام  :اترك لي هذا الموضوع إلى
يوم الغد حتى أجيبك عليه وفي اليوم التالي ذهب زيئيب
ليأخذ الجواب وكان الجواب كالتالي  :إن في األعياد
المقدسة تنزل المالئكة من السماء لسماع صالتي
،واآلن ليس عيد روش هشانا وال كبوريم ،إذا أعدت
قراءة هذه المقاطع سيستغربون المالئكة ويقولون :
لماذا ربي اسحق يغني أغنيات العيد ؟ هذا ليس وقتها
ماذا جرى له ؟ هل من أجل  300روبيل غيّر المواعيد
وفقد عقله من أجل المصاري لذلك أعتذر عن ذلك
وادفع ماشئت من الصداقا ،فدفع زيئيب مبلغا" صغيرا"
وعاد إلى زوجته وحكى لها القصة على التمام وقال :
إذا تريدين سماع صالته اذهبي معي في األعياد لمدينة
الحاخام لسماع صالته .انتهت.
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
يجب قراءة القديش على روح المتوفي في كل عام من
ليلة الشبات بعد قراءة  :با ّميه مدليقين حتى يوم
المشماراه بالذات في منحا وفي عربيت من ذلك اليوم
ال يقرأ .وإذا الوفاة كانت يوم الشبات والمشماراه يوم
الشبات عليه أن يبدأ القديش من الشبات السابق أي من
شبات إلى شبات -2.صحيح إن قراءة القديش ممتازة
لنفع المرحوم ،لكن إذا االبن يمشي في طريق الصحيح
في حياته حسب الدين والتوراة وال يعتدي على اآلخرين
وال على أموالهم ويقرأ تهليم أو مشنايوت أو كيمارا هذه
األمور تفيد والده أكثر من القديش .
دينيم سعودا شيليشيت
يقول ربينو تام  :يوجد فرق كبير بين سعودا ليلة الشبات
وسيعودات يوم الشبات صباحا" عن السيعوداه
الشليشيت ،حيث األولى والثانية يجب أن يقدس على
النبيذ ويأكل خبز على األقل  30غرام .أما السيعودا
الشيليشيت ال يوجد فيها قدوس ،وأكل الخبز فيها مفضل

لكن إذا صعب عليه يستطيع أن يأكل  30غرام
ميزونوت أو  86غرام من النبيذ أي ريبيعيت .وإذا
صعب عليه ،يستطيع أن يأكل من الفواكه التي نبارك
عليها عال هاآريس فعال هابيروت مثل  30 :غرام من
الزيتون أو عنب أو تين -أو رمان أو تمر ويطلع الزامه
سعودا شيليشيت  -2.وإذا هو شبعان وال يقبل الطعام
يستطيع أن يأكل  :بيضة-أو لحمة—سمك وزن
30غرام أو أي فاكهة ويبارك وراءهم نفاشوت -3.
األفضل أن يصلي منحا ثم يأكل سعودا شيليشيت وإذا
صعب عليه ال مانع من أكل السيعودا شيليشيت حتى
قبل صالة منحا ولو ليخاتيحياله -4.عندما يأكل 54
غرام من الخبز يعمل نيطيالت يدايم ويبارك عال
نيطيالت يدايم لكن إذا أراد أن يأكل خبز فقط  30غرام
حينئذ يعمل نيطاله لكن ال يبارك عال نيطيالت يدايم
وهذا الدين يطبّق في الشبات وبقية أيام األسبوع
واليوجد فرق بينهما .
ساهم في هذه لنشرة
السيد إيميل قمعو وزوجته السيدة بواله وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون للعروسين البير ليون فارحي
وكريس بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك
أمين***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين البير ليون
فارحي وكريس بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف
مبروك أمين ***.السيد ماير وهبة وزوجته السيدة
بولين وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة بيال
شقالو وأوالدها األخوة األكارم  :أيزيك-كراسيا-شيال-
فيوليت -استياله -كلود للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روحها ابنها همانواح راحاميم بن بيال عليه
السالم أمين***.السيد فرج ملبساتي وزوجته السيدة
لوسي وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة فريدة
وزوجها السيد ادمون حابير وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدها همانواح زكي اسحق باريديس بن
فريدة عليه السالم أمين 8**.السيد موريس مرعشلي
وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والده همانواح زكي-اسحق بن كلثم وعلى روح
والدها ياعاقوب جاك جناني بن سارا عليه السالم أمين
***.السيد هاعسقان صبوري شلومو كوهين وزوجته

السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدته كرجية -يافا بنت سمحا عليها السالم
أمين***.السيد جوزيف الكدع وزوجته السيدة فيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح عمه الدكتور
همانواح البير كدع بن روزه عليه السالم أمين .
**.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي 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 وراحيل شيال بنت شفيقة عليهم 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 *** .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*** .السيدة سيلي جاجاتي هاليفي
وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.
***شلومو كالت ***
كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 21100شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  1700$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

