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قال الباسوق :ويحمل أهارون على صدره أسماء بني
اسرائيل مكان وجود أوريم وتوميم .ماذا يعني هذا
الباسوق ؟ وماذا تعني كلمتين أوريم فتوميم ؟ معروف
إنه يوجد في التوراة 600ألف حرف وهي مقابل اسم
عدد أرواح بني اسرائيل األساسية والتي يبلغ عددها
 600ألف أيضا" والموجودة في السماء بالقرب من
الكرسي اإللهي .والدليل على ذلك  :كلمة اسرائيل
هي رؤوس هذه الكلمات  :يوجد  600ألف حرف في
التوراة .وبالعبرية هذه هي الكلمات  :يش-ششيم-ربّو
أوتيوت -لتوراة .وهذه األرواح لها ارتباط قوي معالتوراة ،وبعد هذه األرقام تبع األرواح األساسية
يصدر منها فروع من األرواح وكلها عائدة لألرواح
األساسية التي ذكرناها .وهذه الفروع تصل إلى
الماليين بأعدادها .وكل روح أساسية في اسرائيل
يقابلها حرف واحد من التوراة .ولهذه األرواح لها
درجات درجات تبدأ من األعلى حتى تصل إلى
األسفل .ويتم تصنيف ذلك حسب االنسان ذاته ويقاس
 :بأخالقه -بإيمانه -بعبادته-بعطائه لآلخرين
وبمساعدته لآلخرين وعدم ازعاجهم .وكل من يتمتع
هذه الصفات الممتازة روحه لها مقابل بأحد حروف
من أسماء هشيم المذكورة في التوراة .ومن اليملك
هذه الصفات بأكملها تكون روحه مقابل حروف
الوارد فيها احدى وصايا التوراة .ومن هو أقل درجة
من الثاني روحه تكون مقابل حرف عادي ومن هو
أقل من الدرجة الثالثة يكون له مقابل تنقيط أحرف
التوراة .ومن هو أقل من الدرجة الرابعة يكون له
مقابل تا ّكين تبع التوراة الشخوط الصغيرة المرسومة

على بعض حروف التوراة .ومن هو أقل من الدرجة
الخامسة تكون روحه مقابل األماكن الفارغة من الجلد تبع
التوراة الموجودة بين حرف وحرف آخر أو الفراغ
الموجود بين صفحة وصفحة أو بين الفراغ الموجود بين
بيراشا وبيراشا أي بين مقطع ومقطع آخر .لذلك عندنا
الدين إذا التصق حرف بحرف آخر في التوراة ،تعتبر
هذه التوراة بيسواله وال يجوز القراءة بها والبراخا عليها
.ألن هذا المكان الفارغ بين حرفين يمثل روح من شعب
اسرائيل ،لكن درجته منخفضة حتى يرجع بالتوبة إلى
هشيم .والدليل على ماذكرناه هو  :عندما غلطوا بني
اسرائيل وعبدوا العجل الذهبي .وأراد هشيم أن يعاقبهم
.فورا" قال موشي إلى (ه)  :إذا ستمسحهم امسح أوال"
اسمي المكتوب في التوراة كما قال بالعبرية  :ميحيه بي
نامي سفريخا أشير كاتبتا .وماذا كانت اجابة هشيم لموشي
؟ قال له :الذي أخطأ لي أمسح اسمه من مصحفي
وبالعبرية هذه الجملة  :أم حينوا مي سفري .مامعنى كالم
هشيم هذا هل أسامي بني اسرائيل مكتوبة في مصحف
التوراة؟ أكيد ال .إال مايقصده هشيم هو أن ال يترك روح
المخطىء يقابلها حرف في التوراة وتكون بذلك قد
اندثرت وانمحت .لذلك والعالج لهذه المشكلة يقول هشيم
 :ويحمل أهارون على صدره أسماء بني اسرائيل
باألوريم والتو ّميم .أي طالما أهارون كان المرشد األعلى
لمراجعة المخطئين كما قالوا  :كان أهارون يحب السالم
ويحب الناس ويقربهم إلى الدين والتوراة .حينئذ يسيروا
أوريم أي الروح تبعهم تضيء مثل النور ويسيروا تو ّميم
أي يرجعوا بتشوبا والتوبة وتعود أرواح كاملة وطاهرة

وتقابلها أحرف مكتوبة في التوراة وليس األمكنة
الفارغة بين حرف وحرف في التوراة وهشيم يحفظنا
أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :فتوحيه حوتام أي المجوهرات كانت
منقوشة على صدر الكوهين .يوجد هنا رمز لما هو
معروف  :إنه يوجد ثالث مفاتيح بيد هشيم  :أي ال
يحصلوا هذه األمور الثالث إال بأمر من هشيم مباشرة
وال أحد يعرفها مسبقا" وهي  :سقوط المطر -خروج
الولد من بطن أمه -أحياء الموتى أيام الماشياح وفي
هاتين الكلمتين  :فتوحيه حوتام يوجد رمز لما ذكرناه
،ألن فتوحيه تعني مفتاح وكلمة حوتام هي رؤوس
كلمات حرف ح= حاياه أي الولدانة وحرف ت-تعني
احياء الموتى .وحرف ميم تعني مطر .
الطريق للصحة والشفاء
ماهو الكوليسترول ؟ هو مادة كيميائية موجودة في
أجسامنا تتشكل من نوعين ،النوع األول يفرزها
الجسم ذاته والنوع الثاني يتشكل من أنواع األطعمة
التي نتناولها يوميا" .وهو بحد ذاته قسمين القسم
األول وهو الكوليسترول الجيد ورمزه بعلم الطب
بهذه األحرف  H.D.Lوالقسم الثاني وهو
الكوليسترول الضار ورمزه . L.D.Lالنوع األول
وهو الجيد يساعد على تنظيف العروق أي الشرايين
واألوردة الدموية الموجود بها الدم وعن طريقها تتم
عملية الدورة الدموية المستمرة في أجسامنا ينظفها
من التراكمات الكلسية والدهنية وهذا الكوليسترول
الجيد يتكون في أجسامنا عن طريق األطعمة الصحية
التي تدخل أجسامنا باستمرار ،وعن طريق التمارين
الرياضية والمشي بخطوات سريعة أي هرولة بشكل
يومي ومستمر .أما الكوليسترول الغير جيد ،هو نفس
التراكمات الكلسية والدهنية التي تتكاثر ويكبر حجمها
في الشرايين واألوردة الدموية بطريقة بطيئة وإذا لم
نعالجها ،نراها تتكاثر وتتعلق على جدران العروق
الدموية مما تسبب ضيق في ممر الدم داخل الجسم
والقلب يتعب في دفع الدم داخل العروق ألن طريق
الدم غير سالك وغير نظيف ،وإذا تركنا هذا
الكوليسترول يتكاثر ويتراكم قد يؤدي السمح (ه) إلى
انسداد هذه العروق وال تسمح للدم بالمرور داخلها

بارتياح مما ينتج من ذلك الجلطة القلبية والدموية ،أو شلل
في الدماغ ألن الدم تبع الرأس ال يصل بارتياح ويالقي
صعوبات في طريقه للوصول لتغذيه الدماغ كما يسبب
انسداد في الشرايين مما يؤدي إلى شلل نصفي أو جزئي
في أحد األطراف في اليدين أو في الرجلين .لذلك جاء
دور االنسان بالذات وهو الذي يقرر هل يذيل
الكوليسترول الغير جيد في جسمه وفي دمه أم ال ؟ إذا
أراد أن يضر نفسه وصحته تراه يبحث عن األطعمة
اللذيذة والسكريات والحلويات واألطعمة الدهنية الحيوانية
فهذه األطعمة تضعف الكوليسترول الجيد وتزيد كمية
الكوليسترول الضار .لذلك كي يحافظ على صحته ،عليه
باستعمال الذهب األخضر أي زيت الزيتون األصلي
والمعصور على البارد وعليك أن تقرأ على كالون الزيت
مكتوب عليها هذه العبارة  GOLD PRESSأي معصور
على البارد وبدون استعمال الحرارة في استخراجه
.واليكتفي بأن مكتوب عليه زيت زيتون صافي وأيضا"
يجب نسبة الحموضة واألسيد داخله يجب أن تكون أقل
من .%1واحد في المئة .واستهالك هذا الزيت الجيد يجب
أن يكون مخلوط داخل األطعمة وليس شربه حاف أي
فقط زيت لوحده .وإذا شرب الزيت في الفنجان يجب أن
يعلم ان الجسم اليستوعبه وال يستهلكه ويذهب للضياع
بدون افادة .وعلى االنسان أن يدخل جسمه يوميا" ملعقتين
كبيرتين من هذا الزيت ال أكثر .أما زيت النباتي يفضل
استعمال زيت عباد الشمس والكانوال وهو أفضل من زيت
الصويا أي زيت المستخرج من فستق العبيد .
توجيهات دينية" :الحكي في الصالة وخاصة في
"القديش والحازارا وقراءة السفر توراة"
يقول هكاؤون "حافيص حايم" :يجب على كل من يحكي
أثناء السفر توراة أن يعلم أنه من العادة قبل البدء في قراءة
السفر توراة يكون الشخص يتكلم مع رفيقه عن أي
موضوع أثناء الجليان،وعندما جلسوا وفتح الحزان السيفر
توراة حتى يقرأ بها البراشا،هذا الشخص الذي يحكي
الموضوع وأكيد به الشون هاراع على أحد الناس،يتابع
قصته والحزان عمال يقرأ،هنا وقع في العافون
الكبير،حيث امام عشرة أشخاص يهود في الكنيس عمال
يحلل "شيم شامايم" ويثبت على نفسه أنه ال يهمه سماع
التوراة التي هي كالم (ه) .لذلك عافونه ال يغتفر،وثانيا"
هناك عافون ثاني أيضا" خطير،وهو ان أعضاء جسم
االنسان عددها ( )613عضوا" وعرقا" مقابل ()613

وصايا التوراة وعلى كل يهودي أن يقرأ كل وصية
وردت في التوراة ليحافظ على عروق وأعضاء
جسمه،وجميع هذه المصفوت صعب وغير ممكن لكل
انسان أن ينفذها لكن قال لنا (ه) :اسمعوا أو اقرؤوا
هذه المصفا وأعتبركم بأنكم نفذتوها وهي تحمي
أعضاء جسمكم العائدة لهذه المصفا،لذلك رتبوا لنا
الحاخاميم بأن كل شبات نقرأ البراشا كاملة،والقاهال
يسمعوها بكل كلمة وكلمة،وكأنه نفذها وبذلك تحمي
جسمه .لكن اذا االنسان لم ينتبه الى الحزان ولم يسمع
البراشا،معنى ذلك ان أعضاء جسمه لم تستفد من
قراءة المصفا التي قرأها الحزان .وبذلك يعرض
أعضاء جسمه لألذى (برمنان) وكذلك سماع القديش
هو تعظيم اسم (ه) واذا لم يرد ولم يعظم اسم (ه) معنى
ذلك عمال يلعب بالنار بعد كالم "حافيص حايم" هذا
من سيكون جدبة ومهبول ويحكي في السفر توراة
والقديش والحازارا لذلك علينا االنتباه جدا" جدا"
جدا" .و(ه) يحمينا أمين .وعلى كل واحد منا أن يؤمن
ايمانا" قويا" بأن كل مشاكل االنسان الذي يواجهها في
حياته هي من عافون "الحكي" لذلك علينا عدم الحكي
بتاتا" في الصالة.
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
واآلن أتى دور الحاخام ربي إلعاازار بن شمواع
هاكوهين .وهو كان أحد خمسة تلميديم الذين عل ّمهم
التوراة ربي عاقيبا في آخر أيامه .وحصل على شهادة
حاخام من قبل ربي يهودا بن بابا .وكان يسميه :
موفاله باحوخما أي كان عجيب في الذكاء والعلم
.وكان قوي الذاكرة .وفي احدى المرات قرر هو
وحاخام ربي يوحانان هاسّندالّر أن يذهبوا إلى مدينة
نيصيبين في شمال سوريا القريبة من مدينة قامشلي
حيث يوجد هناك ربي يهودا بن بيتيراه وأرادوا أن
يتعلموا توراة عنده .وعندما وصلوا إلى حدود
اسرائيل مع سوريا ،تذكروا إنهم عمال يتركون أرض
ّ
،ومزقوا لباسهم مثل الحزين
اسرائيل وبدؤوا بالبكاء
،وقالوا كيف سنترك العيش في أرض اسرائيل ،ولغوا
رحلتهم وعادوا إلى بيتهم .وقالوا العيش في أرض
اسرائيل تقابل زخوت تنفيذ كل وصايا التوراة .وربي
ايلعازار بن شمواع هذا علّم توراة إلى كثير من
التلميديم ومن بينهم ربينو هقادوش الذي اسمه ربي

يهودا هانّاسي .وكانوا تالميذه يتدافعون بين بعضهم حتى
يكونوا قريبين من حاخامهم حتى يسمعوا كالم التوراة
منه.وكان يقول دائما" هذه النصائح الدينية  :ليكن احترام
تلميذك عزيز عليك مثل احترام نفسك واحترام رفيقك مثل
احترامك إلى حاخامك .واحترام حاخامك مثل احترام
هشيم .وطال عمره كثيرا" .وسألوه تالميذه في أي زخوت
طال عمرك ؟ أجاب  :كنت ال أستعمل الكنيس ألدخل من
باب األمامي ألخرج من الباب الخلفي أي كي أختصر
الطريق .وكنت ال أتأخر إلى المدراش حتى ال أضطر أن
أفشخ على رؤوس التلميديم الجالسين على األرض حسب
عاداتهم القديمة .وال أسلّم على أي انسان إال أباركه وقتل
الحاخاميم العشرة استغرق مدة عشرين عاما" .وكان
آخرهم ربي ايلعازار بن شمواع وزخوته يحمينا أمين .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
عندما وصل ربي رفائيل إلى تونس ،كانت سنة مجاعة
ولم ينزل قطرة مطر .لكن ربي رفائيل وقف في الساحة
العامة ورفع صوته بالصالة طالبا" المطر من السماء
،واستجاب له هشيم وهطلت األمطار وروت الحقول
والبساتين .وسمع الخبر هذا ملك تونس .واستدعى
الحاخام إلى قصره ورحب به وأجلسه على كرسي عرش
الملك .ثم سأله  :ماهي المكافأة التي يريدها على عمله هذا
؟ أجاب الحاخام وبكل تواضع  :أنا الأعمل شيئا" ،وإنما
الخالق هو الذي أرسل لنا المطر .فرح الملك من هذه
االجابة المليئة باإليمان .وأعطاه الملك كتابا" بيده على
جميع المدن تبع تونس ترحب في الحاخام وتساعده كما
أرسل معه بعض رجال الحرس لمرافقته .وأعطاه مبلغا"
كبيرا" من المال لمساعدة فقراء يروشاليم كما قدم له
جلباب مفتخر ومطرز يلبسه الملوك واألمراء .وودعه
حتى باب القصر أثناء مغادرته القصر .كما جرى مع
الحاخام أعجوبة ثانية سنكتبها في النشرة القادمة بأذن
هشيم .
قصة
ربي نفتالي في آخر حياته حكى قصة إلى حفيده زلمان
وهي كالتالي  :كنت في صغري كل يوم أحد أذهب مع
رفيقي إلى قبر ربي شمعون بن يوحاي ونأخذ معنا بعض
األطعمة والخبز والماء لتكفينا مدة أسبوع حتى قدوم
الشبات ثم نعود إلى بيتنا ،ونأخذ معنا بعض المصاحف
التي تلزمنا ،والطليت والتفلين للصالة وطوال األسبوع

هناك نقرأ سوية أحيانا" وأحيانا" كل واحد يقرأ لوحده
حسب الضرورة ،وطوال النهار البسين الطليت
والتفلين حتى يحل المساء فنشلحهم ،ونجلس لنأكل
بعض األطعمة التي جلبناها معنا .هناك الحارس
خصص لنا غرفة صغيرة للنوم بها حتى نستعيد قوانا
في اليوم التالي ونتابع القراءة مثل كل يوم .واستمر
هذا الوضع معنا عدة شهور حتى وصل شهر ايلول
شهر السيليحوت والتوبة .
دينيم
عادة مقدسة ودينية أن يعمل انسان "حانوكات هبايت"
عندما يدخل بيتا" جديدا" ويعمل حفلة دينية سعودا
شكران إلى (ه) على هذه الهدية مع بزمونيم ودبريه
توراة-2.من األفضل أن يحضر صاحب البيت طقم
جديد أو فاكهة جديدة حتى يبارك عليهم "شيهحيانو"
ويحط ذهنه في هذ البراخا على البيت الجديد
والمفروشات تبع البيت الجديدة-3.إذا ماكان عنده طقم
جديد أو فاكهة جديدة ،وهو فرحان في هذا البيت
الجديد مسموح له أن يبارك "شيهاحينو" إذا أراد
ذلك-4.من يشتري بيتا" قديما" أي سكنوا به ناس من
قبله عليه أن يدهنه قبل أن يسكن به ألن الجدران لها
تأثير على صاحب الدار الجديد،ألن إذا سكنوا البيت
قبله عائلة كانوا يتقاتلوا مع بعضهم وكراهية بين
الزوج والزوجة،أو ناس كانوا أصحاب أمراض
ومشاكل،أو غير متدينين،إن ذلك يؤثر على الساكن
الجديد،لذلك عن طريق الدهان الجديد يمسح كل هذه
المشاكل السابقة والتعود تؤثر على صاحب البيت
الجديد-5.إذا أحد بيته لسبب ما،سقط على األرض
وخرب،وعاد وبناه من جديد مثلما كان،ولم يوسعه أو
يكبره،عندما يعمل له "حانوكات هبايت" ويحضر
طقم جديد ويبارك شيهحيانو من جديد-6.إذا أحد
أضاف غرفة جديدة على بيته،غير ملزم أن يعمل
"حانوكات هبايت"لكن يحضر طقم جديد ويبارك
"شيهحيانو" عليه ويحط ذهنه على الغرفة الجديدة
أيضا"-7.يجب عمل "حانوكات بايت" ليس فقط إذا
اشترى البيت وأصبح هو المالك الجديد ،إال أيضا" كل
من ينتقل إلى بيت باألجرة وليس ملكه مع ذلك يعمل
"حانوكات بايت"-8.يجب عمل "حانوكات بايت" في
ليلة الذي سينام في البيت الجديد،واليجوز أن يؤجل
"حانوكات هبايت"بعد أن يسكن ويرتب بيته،إال عليه
أن يعملها أول ليلة سينام في البيت.ألن "حانوكات

هبايت" أساسا" هي من أجل اقتالع المزيقين واألذى من
البيت،واألفضل أن يجمع منيان وإذا لم يتوفر عشرة
أشخاص يجوز بجمع  3أشخاص فقط.
ساهم في هذه النشرة
الحاخام سيمون كولدستين وزوجته السيدة سيما وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق وتزكوا لمصفوت على ترجمة
النشرة للغة االنكليزية أمين***.السيدة سارا يديد -كوهين
وزوجها السيد جوي ووالديهم للنجاح والتوفيق ووالدة سهلة
ومريحة وولد صبي أمين  ***.السيد فرح حمرة وزوجته
السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته لطيفة
بنت استر عليها السالم أمين ***.السيدة شيال قطش -سويد
وولدها السيد فكتور للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح الياهو سويد بن بديعة وعمه همانواح الياهو سويد بن
بديعة عليهم السالم أمين  ***. .السيدة بيرتا ملبساتي واخوتها
السادة  :عوبديا -اسحق -موريس -ايلي-ناتان -سيلي -ليزيت
ليليان -كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلىروح والدهمهمانواح ابراهام البير بن صبرية عليه السالم أمين ***.السيد
فكتور كندي وأوالده األكارم  :هانري -فريدي -بيال للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم ناديا حايا بنت فكتوريا عليها
السالم أمين *** .السيد ايزاك عنبه وأوالده للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدتهم ايفا عائشة بنت ليزا عليها السالم أمين
ويدعونكم لحضور الداروش على روحها يوم األحد في كنيس
حيسيد ابراهام  13فبراير الساعة  5:00وتزكوا لمصفوت
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 78200شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
700$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

