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الباسوق عند خروج بني اسرائيل من مصر  :حتى
الكالب لم ينبحوا مامعنى هذا الكالم ؟ ويتابع الباسوق
قائال"  :حتى يجعل (ه) فرقا" بين اسرائيل والمصريين
.نسأل اآلن  :إننا نعلم سابقا" إن في كل ضربة من
ضربات العشر كان هناك فرقا" بين بعضهم بأعاجيب
مذهلة إذن لماذا هنا وردت دور نباح الكالب بأن اختفت
؟ ولماذا استعمل الباسوق قائال"  :وستعلمون بأن هشيم
سيفرق بين الطرفين أي بلغة المستقبل ؟ الحقيقة إن
الضربات العشر السابقات كلها كعقاب للمصريين فقط
،ولكن ال يوجد دليل واحد يثبت محبة هشيم لبني اسرائيل
بصورة خاصة وواضحة ولو كانوا وضعهم الديني غير
جيد ،حيث كانوا يعبدون األصنام مثل المصريين .لكن
هنا في قضية نباح الكالب هي عالمة سماوية إن (ه)
يحبهم ،ألنهم أوالد اآلباء المقدسين أبراهام اسحق
وياعاقوب .وماهي هذه العالمة ؟ معروف إن في تلك
الليلة تعالت األصوات والصراخ والبكاء من بيوت جميع
المصريين ،ومعروف من طبيعة الكالب عندما يسمعون
أصواتا" عالية فورا" هم ينبحون ويصرخون لذلك أثناء
خروج بني اسرائيل الكالب امتنعت عن النبّاح بارادة
سماوية حتى بني اسرائيل ونسائهم وأطفالهم يمشون في
شوارع مصر بدون أي أزعاج أو خوف ألن معروف إن
صوت الكالب يخيف األطفال ،لذلك كانت تلك الليلة هادئة
باطمئنان وبدون أي خوف أو تردد .واستعمل الباسوق
لغة المستقبل ليعلمني ليس فقط أيام خروجهم من مصر
،إال كل األجيال القادمة إن هشيم يحبهم ويحفظهم ألنهم
يدرسون التوراة وينفذون وصاياها و(ه) يحفظنا أمين.

تعليقات على البراشا
في الضربة الثامنة وهي هجوم الجراد على مصر
بالماليين قالت التوراة هذه الضربة من أجل أن تحكيها
ألوالدك وأحفادك كيف عاملت المصريين الذين عذبوكم
.إن الهدف من هذه الضربة حتى نتعلم درسا" في حياتنا
وعبر التاريخ من تصرف الجراد ،حيث عندما دخلوا
أرض مصر وبقيوا هناك عدة أيام وعندما دخل الشبات
،فورا" توقف الجراد عن عمله وبقي هادئا" وحافظ على
قدسية الشبات حتى انتهاء الشبات ليال" أي حتى طلوع
النجوم كما قال الباسوق  :فايّاناح أي ارتاح يوم الشبات
ثم قال  :فاتحشاخ هاآريص أي ظل مرتاحا" حتى انتهاء
الشبات أي بعد الهبداال .وبعد ذلك بدأ مهمته وبذلك نعلم
أوالدنا وأحفادنا الحفاظ على الشبات (.هادراه شل توراه)
-2قال الباسوق عن ضربة الجراد  :عندما دخل أجواء
مصر ،أتت الرياح الهادئة وأدخلت الجراد لكن عند
خروجهم وتركهم مصر قال الباسوق  :وأرسل هشيم
رياح قوية وشديدة وأخرجت الجراد من مصر واتجهت
إلى البحر .هنا نسأل  :مالقصد من ذلك؟ إال تعلمنا التوراة
درسا" في الحياة إن الجراد الذي اليفهم مثل االنسان ،مع
ذلك من أجل تنفيذ خطة هشيم ورضاه هاجم مصر بسرعة
وبدون رياح قوية وشديدة ،لكن عندما انتهت وظيفته لم
يخرج بسهولة ألنه يريد تنفيذ وصية هشيم له ،لذلك في
الخروج أرسل هشيم رياح شديدة وقوية حتى اقتلعته من
أجواء مصر ،من هنا نتعلم درسا" من أجل أرضاء هشيم
يجب أن نسرع قدر االمكان وبسعادة ،لكن عند تركنا

المصفا أو الصالة أو الشيعور الننهزم وال نسرع إال
فتصعّب في الخروج ألننا عمال تترك وظيفتنا الدينية
(.لي ماعان شيمو )
معلومات تاريخية مختصرة  50عاما" بعد خراب
المقداش أي  118ميالدي
هكذا كانت عادته تبع ربي عاقيبا عندما كان يصلي مع
اليطول في الصالة والعاميدا حتى اليسبب
الجماعة
ّ
ازعاج للقاهال أي طوراح صبّور .لكن عندما يصلي
بمفرده قالوا عليه  :يبدأ العاميدا في هذه الزاوية ومن كثرة
الكفّانوت والتركيز في الصالة تراه في نهاية العاميدا قد
وصل إلى الزاوية األخرى بدون أن يشعر بذلك .في
احدى المرات لم ينزل مطرا" من السماء لسقي األرض
،أقام حاخامه وهو ربي ايلعيزير صالة خاصة مع كل
الجماعة ،ولم ينزل مطرا" ،أتى ربي عاقيبا وصلى بعد
انتهاء حاخامه من صالواته وقال هذه الجملة  :أبونا
وملكنا ماعندنا غيرك ،ومن أجلك أرحم علينا وأرسل لنا
المطر .فورا" نزل المطر وانتعشت األرض .وبدأ الناس
يحكون ويقولون التلميذ أحسن من حاخامه فورا" طلع
صوت من السماء وقال  :ليس التلميذ أحسن من حاخامه
لكن الفرق بينهم ربي عاقيبا يسامح وال يزعل من أحد
ولو اعتدوا عليه لكن حاخامه ماعنده هذه األوصاف لذلك
استجاب هشيم صالة ربي عاقيبا وأنزل المطر .لذلك
الحاخاميم من ذلك الحادثة كتبوا صالة أبينو مالكينو بعد
الصالة أيام السيليحوت واألعياد وبين روش هشانا ويوم
الكبوريم بعد أن أضافوا عليها كثير من الطلبات من هشيم
رزق هشيم ربي عاقيبا كثير من األوالد والبنات وكانوا
جميعهم صديقيم ،عندما تزوج ابنه الكبير ثاني يوم سأله
أبوه  :كيف حال زوجتك ماصا أو موصيه ؟ ألن الفرق
بين هاتين الكلمتين هو  :ماصاه  :قال شيلومو هاميليخ إذا
(ه) رزق الرجل زوجة صالحة يكون ماصا أو وجد الخير
والبركة .لكن إذا زوجة غير صالحة قال الباسوق :
موصيه أي أحيانا" تكون الزوجة الشريرة أبشع من
الموت لذلك سأل ربي عاقيبا ابنه  :ماصا أو موصيه ،أي
جيدة أم عاطلة .
الطريق إلى الصحة والشفاء
الكالسيوم له قيمة كبيرة في جسم االنسان ألنه يبني عظام
االنسان وأسنانه ويبني العضالت ،ويمنع من الشعور
بالتعب ويجب المحافظة على نسبة الكالسيوم في الجسم
وهي بين . 8.6-10.6ومن فضائل (ه) على االنسان أوجد

له األطعمة الغنية بالكالسيوم .لذلك من يأكل أطعمة مغذية
ومفيدة فهي بامكانها تأمين الكالسيوم لالنسان ليس فقط
الكالسيوم توفر لنا هذه األطعمة بل المنغتزيوم
والهموكلوبين وجميع المواد الضرورية لحياة االنسان
.أما الكالسيوم لضروريته الكبيرة لحياة االنسان قد أعطاه
هشيم لنا عن طريق أشعة الشمس وكيف يتم ذلك ؟ إن
جلد االنسان عندما يتعرض يوميا" ألشعة الشمس المعتدلة
مدة  20دقيقة فإن حرارة الجسم تسخن الجلد وتتحول
الدهون المتراكمة تحت الجلد إلى فيتامين يسمى فيتامين
"د" ومهمة هذا الفيتامين االتحاد مع الكالسيوم الموجود
في الدم ولصقه بالعظام حتى تقوى عظامنا وأجسادنا .أي
عن طريق فيتامين "د" يمتص جسمنا الكالسيوم الذي
يدور في أجسامنا .لذلك على االنسان المحافظة على نسبة
فيتامين د.وهي رقم  30ومافوق ومعنى ذلك إن هيكله
العظمي يمتص الكالسيوم وكلما كان صغير السن
ومحافظا" على نسبة الفيتامين د يكون بذلك يضمن عدم
االصابة في كبره بمرض هشاش العظام وانكسارها
لضعف قوتها ومتانتها .
هاريشون لصيون  :ربي يوناه نابون 1841-1765
الجد األول اسمه ربي يونا نابون مؤلف مصحف "نحبّاه
باكيسيف" كان من كبار حاخاميم يروشاليم .وهو كان
حاخام هاراب هاحيدا المشهور .وقد كتب عليه تلميذه
هاراب هاحيدا  :لم يسبقه أحد في دراسته للتوراة
واصداره القوانين والهالخوت الدينية وكان حاسيد
وميقوبّال ،عندما كان عمره ربي يونا  6سنوات ظهرت
عليه عالمات الذكاء واالبداع .وعندما وصل سن 17
عاما" بدأ يناقش ويجادل أكبر الحاخاميم في الكيماراه
،ودرس التوراة بتضحية ومسيروت نيفيش منقطع النظير
بالرغم من الفقر الذي عاش فيه وتوفي صغيرا" عام
 1760وكان عمره فقط  47عاما" .وبعد خمس سنين من
وفاته ظهر حفيده الذي حمل اسمه وهو ربي يوناه نابون
،الذي ولد عام  1765وعندما وصل سن  72عاما" تعيّن
هاريشون لصيون في عام  1837وخدم هذه الوظيفة
العالية مدة  4سنوات فقط وتوفي عام . 1841سائح
أمريكي مسيحي وهو مؤرخ في رحالته وصل مصر
،وعندما أصبح قريبا" من أرض اسرائيل أراد زيارة
يروشاليم ،معلومات كثيرة وصلته عن حياة اليهود
وطريقة تعاملهم مع بقية الديانات وأراد أن يطلّع على ذلك
على مقربة منهم .توجّه أوال" إلى مدينة حبرون وهناك

كانت طائفة صغيرة من اليهود الذين اشتهروا في
استضافة الزوار والضيوف .واستضافوا هذا السائح
األمريكي أحسن استضافة .وأعجب من تصرفاتهم
وأحالقهم .ثم طلب منهم أن يساعدوه في مقابلة أكبر
حاخام في اليهود ،فقالوا له عليك بالتوجه إلى يروشاليم
ومقابلة الحاخام ربي يوناه نابون .
توجيهات دينية":تاعانيت دبّور" الصيام عن الكالم.
يوم األحد القادم جانوري  24يوجد "تاعانيت دبّور" في
كنيس بيت يوسيف وهو اختتام التهليم ثالث مرات بدون
حكي أو كالم وسنبدأ في الساعة  9:00صباحا" ،وهو
أحد الترتيبات الهامة والمقدسة في أيام الشوبابيم،ومن
يحضره يعتبر كأنه يصوم آالف الصيامات لما له من
أهمية وهو يمسح هذه العافونوت -1 :من يتكلم كالم
فاضي (ديباريم بيطليم) أثناء قراءة التوراة وحضور
الشيعوريم -2 .كل من تكلم عن الشغل واألعمال يوم
الشبات الذي هو محرم -3 .كل من تكلم في الكنيس
وخاصة أثناء الصالة في الحازاراه والقديش وسماع سيفر
توراة -4 .كل من حكى الشون هاراع على اآلخرين-5 .
كل من يكذب ويراوغ ويتمصخر على اآلخرين أو من
يحكي كالم مبهدل على المواضيع التي تتعلق بالحياة
الزوجية -6 .يمسح عافونوت الذي أهمل في االلتزام في
قوانين ومحرمات (الندّا) وغير أمور تتعلق بين الزوج
والزوجة -7 .إن اختتام التهليم يوم "تاعانيت دبّور" يجعل
سعادة وهناءة أمام (ه) (ناحات رواح) وبالتالي ينزل
الخير والبركات علينا -8 .يشجع ساعات الرحمة من
السماء علينا جميعا"( -9 .ه) ينظفنا من هذه العافونوت
جميعا" ويعتبرنا (ه) بعد قراءة التهليم أننا مخلوقات جديدة
ونظيفة ماعندها عافونوت أبدا" ويصبح كالعريس
والعروس الذي يمسح لهم (ه) ذنوبهم ليلة عرسهم-10 .
يرسل لنا (ه) الشفاء العاجل لكل أمراضنا وأوجاعنا-11 .
اذا على االنسان في السماء قرار قاسي وعذاب قوي إن
قراءة التهليم يوم "تاعانيت دبّور" يلغي هذه الكيزيروت
ويبعدها عننا وعن أذاها -12 .تاعانيت دبّور يحافظ على
االنسان من عين هاراع -13 .يفتح له (ه) أبواب الرزق
والبرناسا في السماء -14 .اليترك العوالم قبل وقته
ويغادر العوالم بعد أن يكون شبع من عمره -15 .يبعد
عنه الحرامية والغشاشين -16 .ينفع المرأة الحامل حتى
التطرح واليسقط الجنين -17 .إن دافيد هاميليخ مؤلف

التهليم يقف أمام (ه) ليصلي من أجله ويحميه من
المشاكل .إذن ( )17شغلة جيدة ينفع "تاعانيت دبّور" لذلك
علينا جميعا" الحضور وقراءة التهليم والنترك هذه
الميزات تروح من يدنا و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
كان هناك رجال" فقيرا" عمله كانت هو نقل الماء من
النبع إلى بيوت الناس ويدعى رؤبين ،وكان كل يوم يقرأ
تهليم في المدراش ثم يخرج إلى عمله .في أحد األيام
عندما أنهى قراءة التهليم ،خرج إلى شارع المدينة ،وتفاجأ
كيف الناس من اليهود يرتدون ألبسة الشبات وجميعهم
يتجهون إلى جهة واحدة .استغرب وقال  :مالحدث؟ هل
هذا اليوم هو عيد؟ ثم اقترب من أحد األشخاص وسأله
عن السبب .فقال له :ألم تعلم لماذا ؟ وأضاف قائال"  :أنت
ال تعرف سوى أن توزع الماء على البيوت وتقرأ عدة
مقاطع من التهليم .إن اليوم الغني شمعون عزم الناس
للحفلة عنده لجميع القاهال وأيضا" عزم كثير من الوجهاء
الذين يسكنون على مقربة من مدينتنا .وهو اليوم سيختم
كتابة سفر توراة جيدة وممتازة وعمل وجبة طعام مفتخرة
.عندما سمع رؤبين هذا الكالم قرر أن يتوجه إلى بيت
هذا الغني وعندما دخل بيت الغني اندهش من عظمة هذه
السفر توراة الجديد .طوال حياته لم يشاهد مثل عظمة هذا
السيفر .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونو لبراخا

دائما" االنسان يصاحب ويجاور في منطقة أشخاصها
وسكانها صديقيم وطيبين  ،وال يسكن وال يصاحب
األشخاص األشرار ويسكن جوارهم .وكل شاب يحاول
ويزوج
أن يتزوج عروس متدينة وصينوعاه ومسترة
ّ
بناته لشباب متدينين وعندهم مخافة هشيم .وحاول يساعد
المحتاجين الذين يحافظون على الدين ويباركون قبل وبعد
الطعام ،ويفيد للتلميديه حاخاميم من أمواله .
دينيم" :طوبشباط"
يصادف عيد طوبشباط هذا العام يوم األربعاء مساء" (ليلة
الخميس) جانوري .27
 -1األفضل أن يدفع ( )91قطعة نقدية للصداقا ليلة العيد
وهذا العدد يساوي كلمة "إيالن" (شجرة) ويساوي كلمة
"أمين" وفيها براخا للعائلة .جرت العادة أن يضع على
الطاولة ليلة العيد على األقل ( )12نوع من الفاكهة حسب
عدد شيباطيم اسرائيل،ويوجد من يضع ( )15نوع مقابل
تاريخ العيد ( )15شيباط .ويوجد عادة أن يضع ()30

نوع على الطاولة وكل الذي يكثر من األنواع هو مشكور
حتى تطرح البراخا على جميع الفواكه.
 -2الفواكة المجففة يجب فتحها وفحصها من الدود قبل
أكلها،وعافون أكل هذه الديدان كبير جدا" .لذلك علينا
فحص الخضار والفواكه.
 -3براخا واحدة على نوع الفاكهة تكفي لكل أنواع هذا
النوع أي بمعنى آخر باركت "هاعيص" على الزيتون
نستطيع أن نأكل تمر وعنب وتفاح وجميع أنواع الفواكه
تبع "هاعيص" بدون براخا ثانية ألنه باركنا على الزيتون
"هاعيص" سابقا" .وكذلك الميزونوت وأداما وشيهاكول
أي براخا واحدة تكفي للصنف ذاته كله .وبشرط أن تكون
هذه األصناف موجودة أمامه عندما بارك على أحدها،أو
ماكانت موجودة أمامه،لكن حط في ذهنه أثناء البراخا أنه
سيجلبها مثال" من المطبخ أو من البراد ليأكلها.
 -4األولوية في البراخوت كالتالي -"1 :ميزونوت-"2 .
هاعيص (أوال" :زيتون -تمر -عنب -تين -رمان هذه
الفواكه اشتهرت بهم ايريص اسرائيل وذكرتهم التوراة
بهذا الترتيب) ثم بقية أنواع الفاكهة الشجرية .ومن بعدها
خضراوات "أداما" ويبدأ من التي يحبها أكثر من غيرها.
ثم "شيهاكول".
 -5عندما كتبنا ميزونوت في األولوية هذا اذا ال يرغب
أن يأكل خبزا" لكن اذا بدو يأكل خبز يبارك "هموصي"
على الخبز ويحط في ذهنه على بقية المعجنات وحينئذ ال
يبارك "ميزونوت" عليها.
ساهم في في هذه النشرة
السيد ايلي حاييم الحلبي وزوجته السيدة ايفون وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون لولدهم السيد رافي وزوجته
السيدة مادلين بالمولود الجديد ومصفاة البديون بمزال
طوب وألف مبروك أمين ***.السيد فكتور كباريتي
وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد مويز عزرا زعفراني وزوجته السيدة ريتا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للحاتان بار مصفا
هاأبريخ إيزاك هانري سردار بمزال طوب وألف مبروك
وعقبال عرسه أمين***.الشاب نحماد فناعيم جوي فرح
حمره ووالديه واخوته للنجاح والتوفيق وعلى روح جده
يوسف بن نحليه (أبو عبدو) وعلى روح عمته راشل بنت
لطيفة عليهم السالم أمين ***.منيان صالة منحا في
نيوجيرسي بيت أهارون للنجاح والتوفيق و(ه) يوفقهم
بأشغالهم أمين ***.السيد شلومو البغدادي وزوجته السيدة

ليندا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
جدهم همانواح أبو عبدو يوسيف بن نحليه وعمتهم راشيل
بنت لطيفة عليهم السالم أمين ***.السيدة تينا فارحي
وزوجها السيد جاك وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدها همانواح يوسيف بن ريجينا عليه السالم أمين
***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة وعلى روح روزلين بنت حافا
عليها السالم أمين ***عائلة جناني للنجاح والتوفيق وعلى
روح همانواح جاك ياعاقوب حاييم بن سارا عليه السالم
أمين ***..السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده يهودا أصالن
ابن جميلة أمين عليه السالم 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 *** أمين*** .السيد شلومو كوهين وزوجته السيدة
كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته كرجية
يافا بنت سمحة عليها السالم أمين .
من يهمه االتصال في الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
***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 30,200شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1050$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

