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عندما أخطؤوا بني اسرائيل في صنع العجل الذهبي
،غضب (ه) كثيرا" وأراد معاقبتهم وقف موشي ربينو
بالصالة والتوسل إلى (ه) ليسامحهم .لكن في صالته
وردت هذه الجملة الغريبة  :لماذا اشتد غضبك بشعبك
ياهشيم ؟ ماهذا السؤال أال يعرف موشي سبب غضب
هشيم إذن ماذا يقصد بسؤاله هذا إلى هشيم ؟ إال يقصد
موشي ربينو بالدفاع عن اسرائيل ،بأن يقول إلى هشيم
لماذا جاللتك تغضب من أجل عجل من الذهب صنعوه
بني اسرائيل ،فهذا العجل ليس له أي قوة أو أي قدرة
لصنع المعجزات لهم كما أنت صنعت لهم وأنقذتهم من
مصر وهل بامكانه أن يساعدهم ويلبّي طلباتهم ؟ ثم
االنسان عادة يغار عالم من عالم آخر بطل من بطل آخر
،ملك من ملك آخر غني من غني آخر ،فكيف أنت يا(ه)
ياجبّار وياعظيم تفكر بهذا المعدن ؟ أجابه هشيم  :أنا ال
أغار من هذا العجل الذي هو ال يحكي واليسمع
واليتحرك ،وانما غضبي هو عن كذبهم كيف يتجرؤون
ويقولون  :هذا إلهك اسرائيل الذي أخرجك من مصر ،هل
يوجد كذب ونفاق أكثر من ذلك ؟ أجابه موشي  :انظر
ياهشيم أين عاشوا بني اسرائيل ؟ عاشوا مع المصريين
عبّاد األصنام والتماثيل وتعلموا منهم هذه الطرق وهذه
العبادات الفاضية والمزيّفة .والحقيقة هم مؤمنون بعظمتك
وبجبروتك وقوتك الكبيرة .إال لقد دخل بهم روح الجنون
لحتى طلع منهم هذا الكالم .واالنسان المجنون ال يحاسب
وال يعاتب وهم شعبك وأوالد أبراهام اسحق وياعاقوب
.فورا" قبل هشيم بكالم موشي وقال إن (ه) سامحهم على

هذا العافون والخطأ .وهنا يبرز هذا السؤال :طالما هشيم
سامحهم لماذا قال هذا الكالم  :وبيوم فوكدي وفاقادتي
ّ
حاطاتام أي في األجيال القادمة كلما يخطيء بني
عايهم
اسرائيل بأي خطأ يرتكبوه سأعاقبهم أيضا" على عافون
هذا العجل .هنا يطلع لنا سؤالين  :األول  :طالما سامحهم
لماذا سيعاقبهم ؟ ثانيا"  :إذا هم أخطؤوا في العجل منذ
ثالث آالف عام من أيام موشي ،لماذا األجيال القادمة
سيدفعون ثمن هذا الخطأ ،خطأ أجدادهم ،حيث هم ليس
لهم عالقة بأخطاء أجدادهم القديمة ؟ إال يجيب ربي ليفي
اسحق كالتالي  :إن الحقيقة هشيم سامح لهم على عافون
العجل ألن عملوا تيشوبا لذلك قال هشيم إلى موشي  :في
األجيال القادمة عندما يخطئون ويرجعون بتشوبا وبالتوبة
سأسامحهم كما سامحت الذين أخطؤوا في عمل العجل
.لذلك قالوا الحاخاميم  :إن الجيل أيام موشي كانوا صديقيم
وغير معقول يعبدوا العجل ،لكن لماذا سمح لهم أن يعملوه
،حتى تتعلم األجيال القادمة كل انسان مهما عمل خطأ
كبير ،إذا يرجع بتشوبا (ه) يسامحه مثل ماسامح أيام
موشي ربينو و(ه) يحمينا أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق على الشبات  :العاسوت إيت هاشبات
لدوروتام " أي على شعب اسرائيل أن يعملوا الشبات
طوال التاريخ .سألوا الحاخاميم  :الحقيقة ال يستطيعوا كل
الشعب مع بعضهم يعملوا الشبات ؟ ألن من يسكن مثال"
في أمريكا يعمل الشبات بينما سكان اسرائيل يكون عندهم
الوقت ليس شبات بمعنى آخر سكان الشرق وقتهم ال

يتوافق مع سكان الغرب فكيف نحافظ على الشبات بهذا
الفرق بالزمان والمكان ؟ لذلك كتبت التوراة كلمة
ليدوروتام بدون حرف فاف حتى نفسرها لديراتام .أي
اعملوا الشبات كل واحد حسب المكان الموجود فيه والذي
يسكن فيه في أي دولة في العالم .ومن هنا رمزت لنا
التوراة إنه ال يوجد مشكلة إذا اختلفت المناطق في العالم
واختلف وقت الشبات كله مقبول (.ربي صيبي بن
زخارياه) لماذا ذكرت التوراة عافون عابوداه زارا مع
عيد البيساح كما قال الباسوق  :ايلوهي ماسيخا لوتاعاسيه
الخ إيت حاك هاماصوت تشمور ألن كل من يتكبر كأنه
عمال يعبد األصنام لكن ليلة عيد البيساح ليلة السيدير
الزم االنسان يشوف حاله ويجلس مسنود ويشرب مسنود
كأنه آغا وبيك .لذلك التوراة ذكرت العابودا زاراه مع عيد
البيساح حتى تعلمني ال يجوز أن يتكبر ماعدا ليلة البيساح
مسموح بذلك (.ماشكيه الداريخ)
معلومات تاريخية مختصرة  50 :عام بعد خراب
المقداش  118ميالدي
بقي قيصر روما دوميانوس  15عاما" على كرسي الحكم
،وكان ظالما" ومعتديا" ظلم شعبه ،سرق لهم أموالهم ،منع
منهم حرية الكالم والتعبير .ونشر الفاسدين بين صفوف
الشعب حتى يتفاسدوا على بعضهم ويعدمهم أو يسجنهم
وفجأة قتله أحد حراسه ،واستلم مكانه القيصر نيرباه وكان
رحيما" وساعد الفقراء وأطلق سراح المساجين وكان
عادال" .وسمح للمهاجرين الذين طردهم ماقبله من روما
وعادوا إلى بالدهم وأمالكهم.وأعاد لهم أموالهم .وكان
يحب الحاخاميم ويساعدهم لقراءة التوراة ،ولغى الضريبة
الخاصة على كل يهودي ألنه يهودي .وشجع الرومان
وسمح لهم باعتناق الديانة اليهودية لمن أراد ذلك .وكان
عمره آنذاك  66عاما" فقط لكنه مرض مرضا" شديدا"
في معدته وخالل عامين حكم روما وفي أحد الليالي قتلته
زوجته ،وتعيّن مكانه ضابط عسكري اسباني اسمه
طاويانوس ،لكنه ضايق اليهودي واعتدى عليهم وأعلن
الحرب على ألمانيا وقتل في هذا الحرب مئات األلوف
من الطرفين .وحارب الدين المسيحي وكان يقتل كل
مسيحي ودعاهم لعبادة األصنام .وقتل البابا الثالث تبع
روما ،ثم أرسل جيوشه للشرق األوسط وشرق أسيا وليبيا
ومصر .وقتل قهالت اليهود في كل دولة احتلها .وأمر
بالقضاء على ساللة دافيد هاميليخ الموجودة في يروشاليم
.

الطريق للصحة والشفاء
على كل شخص الذي يعاني من هشاشة العظام إن كان
السبب وراثي أو قلة األغذية التي تحوي الكالسيوم وإن كان
يتعرض ألشعة الشمس أم ال ،عليه دائما" أن يفحص نسبة
فيتامين دي في دمه .وعليه أن يطلب من الطبيب عمل ذلك
.لكن الكثير من األطباء يقولون لمرضاهم غير ضروري
فحص فيتامين -دي إال إذا كان في حالة مرضية يطلب منه
فحص فيتامين -دي وقد لوحظ إن المتدنين وتلميدي حاخاميم
الذين طوال النهار يتواجدون في اليشيبا وال يمارسون
التمارين الرياضية يصابون بنقص فيتامين دي أكثر من
غيرهم ويوجد ناس يأخذون حبوب فيتاميندي بدون فحص
دمهم .إن تناول حبوب فيتامين دي صحيح يرفع رقم هذا
الفيتامين في الدم ويطمئن المريض إن هذا الفيتامين متوفر
في دمه .وهذه النسبة تتراوح من رقم  30لعند رقم
.100لكن أثبتت الدراسات األخيرة إن الحبوب ال تعمل نفس
عمل األغذية التي تحوي فيتامين دي صحيح الرقم يطلع
عالي لكن الجسم والعظم والعضالت ال تستفيد من هذا
الفيتامين الصناعي بصورة جيدة وانما هذا الفيتامين يدور
في الدم ثم يخرج من الجسم ،لكن فيتامين دي الحقيق
والموجود بالسمك السلمون وعلب السردين والتونة
،ومنتجات األلبان -البرتقال -البيض -الفطر التعرض ألشعة
الشمس مدة عشرين دقية قبل الظهر أو بعد الظهر .وكثرة
فيتامين دي في الجسم يضر كثير إلى أعضاء الجسم ويوجد
خطر بذلك .وخاصة من يخرج الكالسيوم من جسمه ،إذا
أخذ الكثير من فيتامين دي وكذلك كثير من الكالسيوم
فيتحول ذلك إلى تكوين الحصى في الكلى أو في المثانة
،وعلى الطبيب أن يحدد هذه الحالة ويتصرف بما يلزم .
هاريشون لصيون ربي يهودا نابون 1845-1770
بعد أن أنقذ ربي أبراهام بيخور (وهو صديق إلى هاريشون
لصيون ربي يهودا) أنقذ ولد غير يهودي من االعدام بعد
أن دفع رشوة لحاكم يروشاليم ،وراحت األيام وفي عام
، 1842تفاسدوا بعض الفاسدين عند الحاكم على هاريشون
لصيون ربي يهودا ،وقرر عزله من وظيفته ،وكذلك
تفاسدوا على صديقه ربي أبراهام بيخور ،وقرر الوالي
رميه في السجن .وصل عدد من رجال المخابرات إلى بيت
ربي ابراهام ووضعوا الكالبشاه بيديه وقادوه إلى السجن
،وعندما وصل إلى السجن ،وإذ رآه مدير السجن من بعيد
،فورا" ركض الستقباله وعانقه وقال له  :أنت الذي
خلصتني من االعدام واآلن كبرت وأصبحت رئيس السجن
.واآلن أنا سأساعدك كثيرا" وطوال حياتي ال أنسى معروفك

معي .وطلب من الحراس فك القيود من يديه أدخله إلى
غرفته ليستريح ووضعه في غرفة مفتخرة عائدة إلى أحد
الضباط وأمن له كل طلباته وعامله أحسن معاملة حتى أتى
وقت اطالق سراحه وفي عام  1845في  23كسليف قبل
عيد الحانوكا بيومين توفي هاريشون لصيون ربي يهودا
نابون زخوته يحمينا آمين وزخرونو لبراخاه أمين.
توجيهات دينية":السالم في البيت"
إن ا النسان يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا حياة حقيقية
وعلى طول وباستمرار،وأن يقلب بيته يشبه الجنة،وليشعر
بالهناءة والسعادة ،بالمحبة واألخوة واشراق ورحمة (ه)
عليه،إذا كان يحافظ على شالوم هبّايت سالم البيت.وهذا
يتعلق به وبزوجته وأوالده.ألن كلمة شالوم هي اسم (ه)
بالذات وعندما يوجد السالم في البيت معنى ذلك البركة
والراحة والسعادة موجودة في البيت.لذلك على الزوج
والزوجة أن يحافظوا على هذه القيم والمبادىء وأن يحافظوا
على المحبة والتفاهم واالحترام المتبادل ،ويجب أن يضحوا
في كل شيء حتى يحافظوا على هذه المفاهيم وهذه
المباد ىء.ألن معنى كلمة السالم تعني بالعبرية شيليموت
الكمال.والكمال متى يكون؟عندما يتحد شيئان مختلفان
ومتعاكسان .ألن الرجل والمرأة هما:نار وماء وعندما
يتوصالن إلى التفاهم مع بعضهما معنى ذلك اتحد النار مع
الماء وال أحد يضر الثاني ،وهذا األمر صعب جدا" وإال
النار ستغلي للماء وتنشفه أو الماء بدوره سيتغلب على النار
ويطفئها.إذا اليوجد حياة بين الطرفين المتنازعين.لذلك
عندما الزوج والزوجة يحافظان على السالم بينهما يؤدي
تأثير ذلك حتى إلى السماء كما قال الباسوق :عوسيه شالوم
بمروماف" أي (ه)يساوي السالم بين المالئكة في
السماء.والمالئكة مهمتها خدمة االنسان إذا كان
صديق،ومؤذية لإلنسان إذا كان شريرا".و(ه) يفتخر عندما
يرى بيتا" يعمه ويسوده التفاهم والسالم ،ويوجه بركاته
وعطاءاته إلى هذا البيت بالذات،ألن (ه) يبحث عن مكان
فيه شالوم حتى يضع خيراته هناك.ولكن العكس
صحيح،عندما يوجد القتال بين الزوجين،ربنا يستر حينئذ
اللعنة والشيطان يمرحان ويسرحان في البيت،ويأخذ
حريتهم فتبدأ الويالت فتنكسر الصحون والكاسات ويحترق
البراد أو الغسالة وتتعطل السيارة ويحل المرض
واألوجاع،ويصغر العقل والتفكير ،وينقلب البيت إلى جهنم
ال سمح (ه) وحينئذ النار تنشف الماء والماء يطفىء النار
.ويطلع من هذا البيت اللعنة والفقر إلى الجيران وإلى
الشارع وإلى البلد كلها.حتى يصل األمر إلى الطالق

برمنّان.والطالق هو تفريق االتحاد السماوي وهدم بنيان
الخالق في السماء .لذلك على كل واحد أن يعمل المستحيل
حتى يصل المحبة والتفاهم والوئام ،وتسكن الشيخينا
معهم.ويكون االحترام متبادل و(ه) يباركنا أمين.
قصة
الغني شمعون الذي طرد وخجل موزع الماء رؤبين بسبب
أنه أراد أن يبدأ باألكل ألنه كان جائعا" جدا" قبل أن يبدأ
الحاضرون بالطعام .رأى الغني في منامه ،أن رياح قوية
حملته إلى مكان بعيد في الصحراء ووجد قصرا" منفردا"
في آخر الصحراء ،وذهب هناك وسمع يقولون  :هنا موجود
دافيد هاميليخ أتى من السماء ليحاكم الغني شمعون الذي
خجل إلى رؤبين وقال له  :إذا أنت تقرأ تهليم كل يوم تحسب
نفسك إنك حاخام كادول .؟ فورا" طلبوا الغني شمعون ليقف
أمام الحاكم دافيد هاميليخ ودخل فورا" شمعون إلى داخل
القصر بعد أن كان واقفا" في الباكيارد ووقف أمام دافيد
هاميليخ ورأى الحاخام باعال شيم طوب واقفا" أيضا" ليدافع
عنه أمام المحكمة .وبدأ شمعون يرتجف من الخوف فقال
له دافيد هاميليخ .أنت تعرف إن قراءة التهليم عظيمة جدا"
عند هشيم .وأنت ياشمعون بهدلت هذا الشخص الذي يقرأ
التهليم ،وأراد شمعون أن ينظر إلى وجه دافيد هاميليخ لكن
النور الساطع الذي كان يخرج منه كأنه أشعة الشمس القوية
والساطعة .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخاه
إذا أحد رأى رفيقه عمال يغلط في أمر ديني ،يجب عليه أن
يراجعه ،لكن بلسان حلو وبدون أن يزعجه ،والغلط الذي
يعمله رفيقه إن كان أمور تتعلق بين هشيم واالنسان وإن
كان أمور تتعلق بين انسان ورفيقه .والزم يراجعه على
انفراد بدون أن يخجله أمام اآلخرين ويقول له أنا أعمل
لمصلحتك في هذه الدنيا ودنيا اآلخرة .وكل الذي يطلع في
يده أن يراجع رفيقه وال يراجعه العافون يتحمله هو أيضا"
ألنه عمال يترك رفيقه يغرق في العافون وال يخلصه .وكل
هذا إذا يعرف إلى رفيقه ربما يسمع له ويرد عليه ،لكن إذا
بيعرف ومتأكد إن رفيقه ال يرد عليه األفضل ال يراجعه
أبدا" .
دينيم
-1يجب أن ندرس ونتعلم دينيم عيد البيساح قبل العيد
ب( )30يوما" ومن هذه النشرة سنبدأ نتكلم عن دينيم البيساح

-2اليجوز الصيام طوال شهر نيسان ،لكن على يوم وفاة
والديه إذا كان له عادة بأن يصوم في تلك اليوم ،يجوز له
الصيام إذا كانت الذكرى تصادف في شهر نيسان .
-3يجب أن نبارك "براخات هايالنوت" في شهر نيسان
،رجاال" ونساء" ،واألفضل أن يكون منيان وقت البراخا.
-4يجب أن تكون شجرة فواكه،وعلى األقل شجرتين ويجوز
أن يبارك في يوم السبت أو في يوم العيد ،ويجب المباركة
قبل أن يطلع الفاكهة وقبل أن تتساقط الزهرات.
-5يجب قراءة في كل يوم اعتبارا" من أول نيسان قربان
"هناسي" قوربان رؤساء الشيباطيم وفي اليوم الثالث عشر
نقرأ برشاة "المينورا" والسبب ألن شيبيط "ليفي" لم يقرب
قوربانوت مثل بقية الشيباطيم ،لذلك "المينورا" تمثل اللفييم
والكوهانيم.
 -6يجب على كل شخص أن يدفع صداقا قبل البيساح ألجل
صا" للعيد وتسمى  :قمحا ديه بسحا".
اعطاء الفقراء "م ّ
-7من ينتبه جيدا" في عيد البيساح باالبتعاد عن "الحاميص"
زخوته كبير و(ه) يحفظه من ارتكاب العافونوت طوال
السنة القادمة .
"-8شبات هكادول" هو الشبات الذي يقع قبل عيد البيساح
،وواجب مقدس على الحاخاميم أن يعملوا داروش ويسمونه
شبات "داروش هكادول" وعلى كل واحد أن يسمع هذا
الداروش لما له من زخوت كبير
-9نفرأ الهفطارا في شبات هكادول تبع برشاة "صاف" "كوه
أمار" وليس هفطاراة "فعاريبا" لكن إذا حكم العيد يوم األحد
يوجد بعض القيهلوت يقرؤون هفطاراه "فعاريبا".
ساهم في هذه النشرة
السيد البير نصيري وزوجته السيدة أرليت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة أمين***.السيد داني خاسكي وزوجته
السيدة روزي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيه
همانواح مارسيل راحاميم بن أليس عليه السالم أمين
***.األخوة األكارم السادة  :نسيم -جوليا-صوفيا-نورما
لعائلة قصاب للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم فريدة أوديت بنت صوفيا عليها السالم أمين
***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته لطيفة بنت استر ويرجو من
األقارب قراءة تهليم يوم الشبات على روحها في كل كنيس
يتواجدون فيها وتزكوا لمصفوت أمين ***.السيد ماركو
مآلخ هاليفي وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح حاييم بن شفيقة عليه
السالم أمين ***.السيدة شيال قطش وولدها السيد فكتور

سويد للنجاح والتوفيق مع العائلة وعلى روح زوجها ووالده
همانواح جاك سويد بن بديعة ويدعون القاهال لحضور
الداروش على روحه في كنيس شيبيت أحيم الرئيسية يوم
األحد  7مارش الساعة  5:40منحا وتزكوا لمصفوت أمين
***.السيد جوزيف الكدع وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته راحيل بنت لطيفة عليها
السالم أمين ***.السيد شلومو كوهين وزوجته السيدة كيال
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته كرجية يافا
بنت سمحا عليها السالم أمين***.األخوة األكارم السادة :
ديبو -مارك-سامي-تونه-كيتي-لينا-ناديا لعائلة خفيف للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم أولكا بنت زكية
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 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 .
من يهمه االتصال مع 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 35800شخص وتزكوا
لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة $700والمصاريف 1300$
وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

