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على جبل سيناء قبلوا بني إسرائيل الوصايا العشر
،وكتبهم (ه) على لوحين خمسة وصايا في كل لوح
،هنا نسأل  :ماهي مزايا هذه الوصايا أكثر من
الوصايا األخرى التي كتبتها التوراة فيما بعد ؟ ويقول
هارامبام :كل وصايا التوراة كلها من السماء وبأمر
من (ه) بالذات وكل باسوق وكل كلمة وكل قصة وكل
حادثة وردت في التوراة كلها من السماء من بدايتها
حتى آخرها .وال يوجد فرق ال في المكانة وال في
القدسية بين هذا الباسوق وهو :وأسماء أوالد حام هم
 :كوش ومصرايم وفوط وكناعان ،والباسوق الوارد
واألول في الوصايا العشر وهو :أنوخي (ه) إلهك
.وأيضا" أرادوا الحاخاميم األوليين وضع الوصايا
العشر في الصالة اليومية مثل قريات شيماع ،لكن
رفضوا هذه الفكرة خوفا" من أن يعتقد بعض الناس
عبر األجيال ،إن الوصايا العشر هي من عند (ه)
بالذات والبقية من عند موشي .اإلجابة على أهمية
الوصايا العشر هو بأن كل لوح منها األول يتحدث
عن عالقة (ه) مع االنسان واللوح الثاني عالقة
االنسان مع رفيقه .ألن عبادة (ه) هي تعادل عالقة
وتصرف االنسان مع أخيه االنسان وال يجوز اهمال
الواحدة على حساب األخرى .ألن التوراة هي كاملة
مكملة فقط إذا تقيد االنسان بواجباته أمام (ه) وأمام
رفيقه االنسان .وهنا نسأل  :نالحظ في كل لوح وفي
آخره ورد مصفا التتعلق بسابقاتها من الوصايا ،حيث
في اللوح األول التي تحدثنا عن عالقة االنسان مع
خالقه ،وردت وصية احترام الوالدين وهي بحد ذاتها

عالقة االنسان مع االنسان وليس مع (ه) بالذات ،أما اللوح
الثاني ورد في آخره هذه الوصية  :لو تحمود .أي التتمنى
بيت رفيقك وكل ممتلكاته .فهذه المصفا ال تتعلق بأخيه
االنسان ،وانما تتعلق باالنسان ذاته ومع نفسه الداخلية فقط
،ألنه عندما يغار من رفيقه االنسان ،إن رفيقه ال يشعر
بأي ازعاج من قبل رفيقه في هذه الغيرة إذن لماذا وردت
هذه الوصية األخيرة في اللوح الثاني ؟ يجيب حاخام حايم
سبتو كالتالي  :إن مغزى هاتين الوصيتين هما مبدأ
للوصايا التي وردت قبلها ،أي إن احترام الوالدين ينبع
من اعتراف االبن بفضل والديه عليه بما بذلوه من أجله
منذ والدته من عناية ورعاية .أي االعتراف بالجميل
،لذلك من يحترم والديه هو مقتنع باالعتراف بالجميل
،وبالتالي التزامه بوصايا (ه) الواردة قبل احترام الوادين
يلتزم االنسان بها ألنه يعترف بفضائل (ه) عليه باعطائه
الصحة والحياة والرزق وكل مايحتاجه في الحياة لذلك
طالما يحترم والديه من المؤكد أن يطيع (ه) وينفذ
وصاياه.أما اللوح الثاني آخر وصية بأن ال يغار وال
يشتهي مايمتلكه رفيقه ،هو ينتج من العين الطوباه والجيدة
ويتمنى لرفيقه أن يسعد ويفرح بكل ما أعطاه (ه) من
ميزات ،وهذا االنسان الذي ال يغار من رفيقه عنده قلب
طيب وعين طيبة وال يخالف المصفا األخيرة  :لو تحمود
.وبالتالي ال يخالف الوصايا المتعلقة مع رفيقه فهو ال
يسرقه وال يقتله وال يعتدي على نسائه واليشهد عليه
شهادة زور وكذب .لذلك هنا فهمنا إن هاتين الوصيتين
احترام الوالدين وعدم الغيرة من اآلخرين هما األساس

والمصدر األول في عبادة (ه) وحسن التعامل مع
أخيه االنسان و(ه) يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
قال يترو إلى صهره موشي هذا الكالم  :أنا عمك
(والد زوجتك) جئت لعندك .مع العلم إن كالم يترو
هذا أخبره يترو بطريقة ما ولم يكن يترو موجودا"
أمام صهره .عندما قال هذه الجملة ألنه قال الباسوق
 :وخرج يترو الستقبال عمه يترو إذن .من أخبر
موشي بمجيء عمه ؟ الراشي يقول  :رسول من عند
يترو بلغه بمجيء يترو .لكن هارامبان ينتقد  :كيف
يمكن للرسول أن يقول هذه الجملة  :أنا صهرك أتيت
لعندك ،يجب أن يقول له :عمك يترو سيأتي لعندك
.إال :رسالة وصلت إلى موشي كتبها يترو .وكيف
وصلت ألن ال يستطيع أحد اختراق الغيوم التي تحيط
بني إسرائيل .إال يترو وكتب الرسالة وأرسلها عن
طريق حمامة ووضعتها أمام منزل موشي وقرأها
موشي فخرج الستقباله .لكن ربي ايلعيزير يقول  :إن
(ه) بالذات هو الذي أخبر موشي بمجيء عمه إليه.
 -2قال الباسوق  :وأكل أهارون وكل وجهاء بني
إسرائيل الطعام مع يترو .لكن موشي لم يأكل .لماذا؟
ألن كان في ذلك اليوم كان صائم صيام كبوريم
وموشي نزل من السماء يوم هاكيبوريم وهو قبل
وابتدأ الصيام من ليلة العيد ،لكن بني إسرائيل لم
يسمعوا في الصيام إال في يوم هاكيبوريم بالذات
وباعتبار لم يقبلوه من ليلة العيد لذلك ماصاموا
.والدليل على ذلك ألن قال الباسوق  :فايهي
مماحورات :ونحن نعرف هذه الجملة تعني اليوم
التالي من يوم هاكيبوريم الذي نزل فيه موشي من
السماء .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
بعد أن قتل الرومان إلى ربي يهودا بن تيما  ،جاء
دور ربي حوصبيت المترجم ،قالوا عليه كانت درجته
في التوراة تعادل درجة يوناتان بن عوزيئيل الذي
كان أحد تالميذ هليل هازاقين .كان ربي حوصبيت
مترجم عند رابان كمليئيل رئيس بيت الدين .وكان
كلما يدرش في التوراة كان يطلع من فمه كالم عظيم

ومشوق كأنه جواهر .وكان يفسر التوراة  180تفسيرا"
،وكان محسن الصورة والهيئة حتى عندما أصبح رجال"
مسنا" وكأنه مالك من السماء في أحد األيام استدعاه
القيصر وسأله  :كم عمرك ؟ أجابه  130عاما" ناقصهم
يوم واحد أرجوك أن التقتلني حتى أك ّمل  130عام من
حياتي .قال له القيصر ؟ ماذا يفرق معك إذا قتلتك اليوم
أو غدا" ؟ أجابه  :حتى أصلي صالة منحا وعربيت اليوم
وصالة شحريت غدا" .ثم كفر القيصر ولعن تجاه السماء
،وعندما سمع ربي حوصبيت هذا الكفر بدأ يبكي ّ
ومزق
لباسه .وقال  :ياويل عليك وعلى آخرتك ياقيصر .ماذا
ستعمل عندما ينتقم هشيم منك ومن رفاقك ومن أصنامك
! ....اشتد غضب القيصر وقال لحراسه ارموه بالحجر
حتى الموت .ثم اشنقوه على المشنقة .وبعد أن قتلوه قطعوا
له لسانه ورموه بالزبالة .وفي اليوم التالي رأى لسانه
شخص اسمه إيليشاع بن أبويا فقال  :هذا الحاخام الذي
كان تطلع التوراة مثل جواهر من فمه يرموه بالزبالة ،أين
أجرته من عند هشيم في هذا الزخوت ،لذلك قرر أن يكفر
في التوراة ويترك الدين اليهودي ،ثم أصبح مجرما"
وراشاع كبيرا" .ثم أتوا تالميذ ربي حوصبيت وعملوا له
لفايا محترمة وقبروه في مقبرة الصديقيم .
هاريشون لصيون  :ربي مئير رفائيل 1893-1801
عندما انتهى ربي مئير رفائيل من صالته في غرفته ،فتح
الباب ودخل الغني إلى غرفة الحاخام ،وطلب منه بيراخا
،وبعد ذلك سأل الغني للحاخام  :لماذا كنت تبكي ؟ احمر
وجه الحاخام وقال له  :كنت ع ّمال أصلي ،وأطلب من
هشيم أن يساعد الفقراء ،ألن عيد البيساح اقترب كثيرا"
وصندوق الصيداقا فاضي واليوجد به وال ليرة واحدة
.فقال له الغني  :كم يلزمك مصاري لحل مشكلة الفقراء
؟ أجابه الحاخام  :يلزمني  50ليرة ذهب .فورا" فتح الغني
محفظته وع ّد  50ليرة ذهبية وسل ّمها للحاخام وفورا" ترك
غرفة الحاخام وخرج ولم ينتظر أي بيراخا أو تشكر من
الحاخام فقط قال للحاخام  :بيساح كاشير في سامياح وفي
تلك العيد فرحوا الفقراء ألن الحاخام دفع لهم لوازم العيد
بالتمام والحاخام شكر هشيم على األعجوبة هذه التي أتت
من هشيم عن طريق هذا الغني .والد الحاخام ربي رفائيل
كان اسمه ربي يهودا وكان يعيش في بلغاريا وكان تاجرا"
كبيرا" وهشيم رزقه ولد وحيدهو ربي رفائيل عام 1801

،وعندما بلغ الولد ثالث سنوات  ،أخذه والده إلى
اسرائيل ليعلمه توراة ،ومنذ صغره بدأ يتقدم في
التوراة ثم انتقل إلى اليشيبا ،وبدأ يتفوق على كل رفاقه
في التوراة وجميع الحاخاميم سمعوا عنه وتوقعوا له
مستقبل كبير في التوراة .وعندما أصبح عمره 15
عام ،توفي والده وهكذا بقي ربي رفائيل يعيش مع
والدته األرملة لوحدهم
الطريق إلى الصحة والشفاء
واآلن ننتقل إلى نصائح عامة صحية تتعلق باألطعمة
التي نتناولها يوميا" والتي إذا تقيدنا بها ننجوا من
كثير من األمراض واألوجاع وتجعلنا نتمتع بحياة
صحية ومريحة مع طول العمر وهم  -1 :وجبة
االفطار .ضرورية جدا" لصحة أجسامنا وصحة
جهازنا الهضمي .وتبدأ الوجبة الصباحية بعد الصالة
مباشرة ،حيث تكون المعدة خاوية وفاضية وتتطلب
الطعام ،وإذا لم تجد المعدة الطعام يدخلها فهي تقوم
بامتصاص األحماض والعصارات المتبقية من طعام
وجبة البارحة المسائية وهذه األحماض تسبب اتالف
جدران المعدة ووظائفها .وكما يقول المثل العامي :
الجوعان يأكل األحجار .أي المعدة تأكل مايوجد
حولها وفي داخلها إذا لم تحصل على طعام .وكان
هكاؤون حافيص حاييم  :إذا أتى لعنده ضيفا" لمقابلته
في الصباح يقول له انتظرني مدة  20دقيقة حتى
أتناول فطاري ثم أجتمع معك ألن الفطار واجبا"
مقدسا" .وكان يقول الحاخام  :يجب تناول االفطار
حتى يكون عندنا صحة وقوة حتى نقرأ في التوراة
.ويجب أن يحتوي االفطار على بعض البروتينات
الضرورية ألجسامنا مثل :قطعة جبن أو حبات من
الحمض أو بيضة أو قطعة من السمك .ومن ال يتناول
وجبة االفطار ويترك نفسه جائعا" حتى وجبة الغداء
،حينئذ يصل إلى درجة الجوع ،فيأكل الغداء بشراهة
وبكميات كبيرة وبدون مضغها جيدا" في فمه
،وخاصة إذا كان من الصباح حتى الغداء ال يهدأ فمه
من تناول بعض األطعمة قطعة من هنا وقطعة من
هناك وبدون تركيز فهذه الطريقة تجلب الويالت
واألوجاع للمعدة وتعرقل عملها وتضر صحة
االنسان بصورة عامة .

توجيهات دينية:نكران للجميل"
قال شلومو هاميليخ من يرد المعروف بالشر لمن أحسن
له،يجب أن يعرف إن الضرر سوف يالحقه
باستمرار.لذلك يجب على االنسان أن يعترف ويحترم لكل
من أحسن إليه ولو بشيء قليل ولو قد مضى على هذا
المعروف زمن طويل.وعليه أن يقدم عمال" حسنا"
موازيا" لعمل رفيقه الذي سبق وأحسن إليه.وإلى أبعد من
ذلك ولو صاحبه الذي عمل معه معروف واآلن يعمل معه
عمال" عاطال"،عليه أن يتذكر المعروف ويتناسى العمل
العاطل.ونتعلم هذا التصرف من الخالق بالذات،حيث قال
(ه) إلى بني اسرائيل عن طريق يشعيا هنابي:كام ايليه
تشكاحنا فأنوخي لو اشكاحيخ" أي أن (ه) يتغاضى على
عافون العجل والذي قالوا عليه بني اسرائيل ايليه ايلوكيخا
اسرائيل" إن أنسى ايليه تبع العجل،لكن أتذكر أنوخي أي
عندما نزلت على جبل سيناء وقلت لكم أنوخي (ه) إلهك
وقبل بني اسرائيل التوراة هذا القبول دائما" أتذكره
وأساعد بني اسرائيل وأمسح لهم ذنوبهم.إذن الخالق
يتناسى عن عملنا الغير جيد،ويتذكر عملنا الصالح،لذلك
علينا أن نتصرف مع رفاقنا هكذا أيضا" كما رأينا موشي
ربينو لم يضرب الماء وال التراب أيام ضربات مصر
بسبب استفادته منهم استفادة خاصة.وقال الحاخاميم:من
يفتح لك الباب،عليك أن تحترمه أكثر من احترام والدك
بالذات وخاصة إذا رفيقك ساعدك ماديا" أو معنويا" أو
روحيا"،ومن هنا نتعلم كم يجب علينا أن نتصرف أمام
الخالق الذي يعطينا كل شيء وبدون حدود في المال
والصحة والعمر لذلك علينا قراءة التوراة وتنفيذ وصايا
التوراة على أحسن وجه آمين(.بيليه يوعيص)
قصة
عندما حضر ربي ابراهام الصالة الجماعية في طهران
بقيادة الرئيس الخميني ،وركع الجميع أثناء الصالة ،لكن
ربي ابراهام لم يركع فاستدعاه الرئيس خميني لالستفسار
عن سبب عدم ركوعه ،فقال له  :أنا يهودي ولم أفهم
صالتكم ولم أعرف لمن تركعون .فاقتنع الرئيس بكالمه
.ثم طلب الحاخام أن يعينوا له وقتا" ما لالجتماع بالرئيس
فوافق الرئيس وتمت المقابلة في مدينة قوم االيرانية
،وطلب الحاخام من الرئيس أن يرعى ويدير باله على
الجالية اليهودية في ايران .ووعده بذلك .إن وقوف ربي
ابراهام في البلكون المشرف على مليون مصلي في

طهران بجانب الرئيس اإليراني ،هذا الوضع وهذه
االطاللة أعطت تأثيرا" كبيرا" في نفوس الجالية
اليهودية هناك ورفعوا رأسهم من هذا الوضع .وبقي
الحاخام هناك وأمضى يوم السبت للصالة في كنيس
الكبيرة هناك وحضر آالف اليهود لتلك الكنيس
للمشاركة في هذه الصالة .وألقى فيهم خطبة دينية في
االيمان ودراسة التوراة .وفعال" الرئيس االيراني
استجاب لطلب الحاخام وساعد اليهود هناك في
أمورهم الخاصة بهم .
دينيم
من يرى قوس وقزح (رينبو) في السماء ،يجب عليه
أن يبارك هذه البراخا مع ذكر اسم هشيم ويختمها
بهذه الجملة  :زوخير هابّيريت نيئيمان ببريتو فقايام
بما أمارو أي  :مبارك هشيم الذي يذكر عهده وثابت
في كالمه وأمين في وعوده -2.والزم يبارك بفرح
ويشكر هشيم بأنه في رحمته على سكان العالم
اليجلب الطوفان على البشرية كما جرى أيام نواح
ألن ظهور هذا القوس دليل إن هشيم غاضب على
عمل االنسانية وعصيانهم واعمالهم الشريرة .لذلك
علينا باالبتعاد عن هذه المعاصي واألعمال السيئة
-3.اليجوز النظر في القوس إلى السماء ،ومن ينظر
تضعف قوة البصر عنده ،فقط ينظر له فورا" يدير
عيونه منه ويبارك -4.نبارك على القوس ولو لم نراه
كله كامال" إال فقط منه معلش نبارك .لكن إذا كان
قطعة صغيرة أي أقل من نصفه اليبارك ألنها براخا
ّ
لباطااله -5.من يرى حاخام كادول في التوراة وفي
الذكاء والعطاء ومخافة هشيم ،يجب أن يبارك هذه
البراخاه  :باروخ أتاه ….شي حاالق مي حوخماتو
لي ريئاف .أي نشكر هشيم الذي أعطاه هذا الذكاء
لالنسان عنده مخافة هشيم -6.من يرى عالم غير
يهودي ومشهور يبارك مبارك هشيم الذي أعطى من
عظمته االنسان من لحم ودم .
ساهو في هذه النشرة
السيد هاعسقان صبوري شلومو كوهين وزوجته
السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون
صهرهم السيد يوسيف سنادو وزوجته السيدة يافيت
بالمولودة الجديدة ومزال طوب وألف مبروك

أمين***.السيد البير جمال وزوجته السيدة دينا وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد فرج ملبساتي
وزوجته السيدة لوسي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة سارين صباغ وأوالدها
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد فرح حمرة وزوجته
السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح اخته
لوريس بنت لطيفة عليها السالم أمين ***.السيد سياهو
شامي وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والده همانواح شلومو بن سمحا عليه السالم
أمين  *** .السيدة بيرتا ملبساتي واخوتها السادة  :عوبديا
اسحق -موريس -ايلي-ناتان -سيلي -ليزيت -ليليان -كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلىروح والدهم
همانواح ابراهام البير بن صبرية عليه السالم أمين
***.السيد فكتور كندي وأوالده األكارم  :هانري -فريدي
بيال للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم ناديا حايا بنتفكتوريا 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 ***السيد ايزاك عنبه
وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم ايفا عائشة
بنت ليزا عليها السالم أمين ***هاعسقان صبوري السيد
زوكي جرادة وعائلته واخواته السيدات ليال -باهية -
ساراه-تونة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم جميلة بنت باهية عليها السالم أمين***.السيد ليون
فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح المرحومة راحيل ستون بنت باهية 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
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 75200شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
800$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

