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البراشا تتحدث عن عافون صنم العجل .هنا نسأل
كيف قدموا على هذا العمل ؟ إذا كان قبل أيام
معدودة وقفوا على جبل سيناء وسمعوا صوت هشيم
بالذات وحذرهم من عبادة األصنام ،فكيف في هذه
المدة القصيرة غيروا كل شيء؟ إال معروف عندما
خرجوا من مصر خرج معهم كثير من القبائل من
غير اليهود ،وهم قالواا إلى بني اسرائيل إن موشي
لقد توفى ويجب عليكم اختيار قائدا" جديدا" وتم
صتع العجل الذهبي .من هنا نتعلم إن القائد عندما
يختاره الشعب يطلع فاشل ويتحول إلى دكتاتور
،لكن القائد الذي يختاره هشيم يكون ناجح ومستقيم
ورحوم .والدليل على ذلك هو اختيار موشي من
قبل هشيم ،ورأيناه كيفى ضحى في نفسه من أجل
شعب اسرائيل بأن ال يتعاقبوا .حيث عرض عليه
هشيم أن يجعل من أوالده شعبا" عوضا" عن
الشعب اليهودي لكن هو رفض ذلك ،واستعد للموت
إذا هشيم لم يسامح بني اسرائيل على خطأهم هو
رفض ذلك ،واستعد للموت إذا هشيم لم يسامح بني
اسرائيل على خطأهم ورفض أن يعلو ويتقدم هو
وأوالده على حساب خراب بني اسرائيل .وكذلك
قام بكسر ألواح التوراة ،لماذا كسرهم ؟ حتى
يغضب هشيم عليه ويعاقبه مثل بني اسرائيل ،لكن
عرف نيته الصافية والطاهرة هذه ،وأيّده في كسر
اللوحوت .وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق على المسؤول الذي كلفه هشيم ببناء
المشكان وهو بصالئيل إن هشيم أمأله ذكاء وفطنة

ليعمل في بناء المشكان .هنا نسأل  :مامعنى أمأله ؟
نتعلم من ذلك إن هشيم يعطي الكفاءات واالبداعات
للشخص الذي من خليقته عنده ذكاء ،حينئذ يزيده هشيم
ابداعا" وكفاءة -2.قال هشيم إلى موشي  :كلّف أهارون
أخيك بأنه سيكون الكوهين الكادول وليس أنت .هنا
موشي غار من أخيه على هذه الوظيفة فعندما رآه هشيم
إنه يغار منه قال له  :ياموشي  :التوراة كانت عندي
وأهديتها لك .لعند هنا كالم المدراش .هنا نسأل  :هل
موشي صاحب األخالق العالية والتواضع المشهور به
.يغار ويحسد أخيه أهارون ؟ ومامعنى كالم هشيم له :
التوراة كانت عندي وأعطيتها لك ؟ إال الحقيقة لم يحسد
ولم يغار من أهارون أبدا" ،إال زعل بينه وبين نفسه :
بأنه يوجد وصايا معلّقة فقط بأخيه أهارون الذي
أوصاها هشيم لكل كوهين كادول أن يقوم بها وبما فيهم
أهارون ألنه هو كوهين كادول .لذلك زعل موشي بأن
حرم منها وال يستطيع أن ينفذها ألنها خاصة بالكوهين
كادول وهو ليس كوهين كادول .فأجابه هشيم حتى
يطمئن واليزعل على ذلك  :التوراة كانت عندي
وأعطيتها لك ،المعنى أنت تعلم بني اسرائيل التوراة
وكل وصية موجودة بها وتعلمها لهم ،يعتبره هشيم بأنه
هو نفّذها بالفعل ،ومن هنا تعلمنا  :كل من يدرس أو
يقرأ ويفسر أو يعلم أي مصفا في التوراة ولو ماعمال
ينفذها ألنها غير موجودة اآلن أو ليست مربوطة به إال
بغيره مثل وصايا الكوهانيم أو وصايا النساء وغيرها
،من يقرأها ويفسرها يعتبره هشيم بأنه عملها بصورة
فعلية مثال" على ذلك .من يقرأ القوربانوت
والكيطوريت يوميا" في الصالة ،يعتبره هشيم إنه قرب

هذه القرابين وقدم البخور والقيطوريت في بيت
هامقداش .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عاما" بعد خراب
المقداش  150ميالدي
إن أحد الحاخاميم الذي قتلهم قيصر روما ،هو ربي
ايلعازار بن شامواع ،بالرغم إن ربي ايلعازار هذا
عندما كان شابا" عمل معروفا" مع قيصر روما
عظيم جدا" ومع ذلك قتله .وماهو هذا المعروف ؟
قبل خراب المقداش وفي أحد األيام ،غرقت سفينة
صغيرة أتت من روما إلى اسرائيل ،وفيها عدة
ركاب ،لكن أحد ركابها كان شابا" ونجا من الغرق
ووصل إلى شاطىء حيفا في اسرائيل ،وتمزقت
.ومر هناك بعض شباب
ألبسته كلها وأصبح عاريا"
ّ
مر ربي
اليهود وضحكوا عليه على هذا المنظر .ثم ّ
ايلعازار وعندما رآه في هذه الحالة عطف عليه
وأعطاه معطفه وغطى له جسمه ثم أخذه إلى بيته
وقدم له الطعام والشراب وأعطاه ألبسة جديدة ،ثم
ودعه في السفينة ليعود إلى بالده روما .وبعد عدة
سنوات من هذه الحادثة تقدم هذا الشاب الروماني
في العلم ووظائف في الحكومة حتى أصبح قيصر
روما العام .ومنذ ذلك الحين قرر االنتقام من اليهود
وقتل منهم عشرة حاخاميم الذين حكينا عليهم وكثير
من المرات ذهب ربي ايلعازار لعنده وطلب منه أن
يلغي بعض القرارات القاسية ضد اليهود ،وسمع له
القيصر وأبطلهم .لكن في آخر أيامه عندما قرر قتل
الحاخاميم ،لم يرد على ربي ايلعازار ،وأصبح
عمره ربي ايلعازار في تلك الفترة  105سنوات ،و
أمر القيصر بقتله ،ودخل عليه البوليس ليلة الشبات
وقتلوه وكان عمال يعمل قدوس إلى عائلته ليلة
الشبات .وقبل قتله عندما كان أمام القيصر سأله هذا
السؤال  :لماذا إلهكم تبع اليهود اليخلصكم من يدي
؟ أجابه ربي ايلعزار  :حتى ينتقم منكم .أجابه
القيصر .لماذا لحتى اآلن لم ينتقم مننا ؟ قال له  :إن
هشيم طويل البال عندما خربتم وحرقتم له بيت
هامقداش منذ  80عاما" ،ينتقم منكم بعد ،لذلك اآلن
لم يقرر هشيم االنتقام منكم بعد لكن سينتقم إن

عاجال" أو آجال" .فأمر القيصر بقتله .وقتلوه أثناء
القدوس عندما كان يذكر اسم هشيم .فورا" طلع صوت
من السماء وقال  :هنيئا" لك ياربي ايلعازار الذي قتلوك
وأنت تذكر اسم هشيم في فمك
الطريق الى الصحة والشفاء:
يجب االنتباه كثيرا" بعد أن يقوم االنسان بتمارين
رياضية أو عمل يدوي عنيف،أن ال يجلس ويستريح في
مكان معرض لتيارات هوائية باردة،ألنه يتضرر من
ذلك كثيرا" -2 .أيام الصيف يجب أن يقلل من التمارين
الرياضة،وفي الشتاء نكثر من ممارسة التمارين
الرياضية .واالنسان ذو الوزن الزائد عليه أن يمارس
الرياضة أكثر من االنسان ذو الوزن الخفيف -3 .بعد
تناول وجبة الطعام ال يجوز لالنسان أن يدخل نفسه في
تفكير عميق وحسابات صعبة ومعقدة وهموم كبيرة،ألن
كل ذلك يؤثر على عمليه الهضم،إال يحاول الخلود الى
الراحة والهدوء .وبعد فترة قصيرة يعود الى عمله.
ويقول هارامبام :على االنسان أن ينتبه كثيرا"
لالستراحة بعد وجبة الطعام،ومن يهمل هذا االنتباه وال
يدير باله يجلب على نفسه أمراض ال تظهر فورا" إال
بعد مدة ومن سبب التكرار -4 .من يكثر من الجلوس
واالستراحة وال يحرك جسمه وال يمارس الرياضة
والمشي السريع (الهرولة) ودائما" يحب القعود والكسل
ويشاور عقله على كل حركة يتحركها،ومن ال يعالج
االمساك،ةومن يحصر نفسه ويضايق حاله،يعرف ان
كل حياته ستصبح صعبة ويرافقها المرض واألوجاع
والكسل في األعضاء الداخلية جميعا" وال تبتعد عنه
األمراض .وصحته تتدهور من السيء الى األسوأ وال
يعرف ماهو السبب ولو كان يأكل طعاما" صحيا" فهذا
ال يكفي،بل الحركة أهم من األكلة -5 .ال يجوز وضع
أطعمة أو مشروبات تحت سرير النوم كذلك فواكه
وخضار .واذا غلط ووضعهم تحت السرير عليه أن
يستشار حاخام اذا مسموح له أن يأكلهم أو يشربهم-6 .
ال يأكل لحم وسمك سوية،كذلك ال يطبخ سمك ولحم

سوية -7 .ال يأكل بيض أو بصل أو ثوم مقشورين
بعد أن مضى على تقشيرهم ليلة واحدة.
توجيهات دينية":السالم في البيت"
إن االنسان يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا حياة
حقيقية وعلى طول وباستمرار،وأن يقلب بيته يشبه
الجنة،وليشعر بالهناءة والسعادة ،بالمحبة واألخوة
واشراف 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 المبادىء.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 إلى المحبة
والتفاهم والوئام ،وتسكن الشيخينا معهم.ويكون االحترام
متبادل و(ه) يباركنا أمين.
الحاخام الياهو ايلي خليفة هاكوهين 2022-1948
قال الباسوق عن وفاة انسان وحاخام عظيم ويجب أن نعلم
إن هذا الحاخام هو حاخام وزعيم ديني لقد خسرناه.نحن
نبكي بمرارة على وفاة الحاخام ايلي يوم وفاته كان قبل
تاريخ وفاة موشي ربينو سيد األنبياء أما وداعه كان
تماما" في تاريخ  7أدار عبري وهو تاريخ وفاة موشي
ربينو بالذات .من هو حاخام ايلي .اسأل أي شخص تريد
عن هذا المرحوم العظيم ،كل القاهال الذين عرفوه
وتعاملوا معه يجيبون بجملة واحدة وهي  :كان طوال
حياته متواضعا" بكل معنى الكلمة .ومتواضع أكثر من
أي انسان في هذا الزمن .والتواضع هو من أقدس وأبرز
األخالق الحميدة الذي يتمتع بها االنسان في هذه الحياة
واليوجد أفضل وأحسن منها .وهي كافية ووافية لتحدثنا
وتعرفنا عن أعمال وأخالق هذا الحاخام .كان محبوب من
الجميع ومن جميع الحاخاميم والقيهلوت ،لذلك رأينا كم
كان في وداعه األخير أعداد كبيرة تشكلت من الحاخاميم
والتلميديم والنساء والرجال والشباب والمسنين والبنات
.جميعهم ساروا ومشيوا بكل كابود واحترام ليودعوه
الوداع األخير وكلهم يقولون هذه العبارة :خسارة التقدر
والتعوض .هو حمل همومنا وأوجاعنا ووفاته كانت
بمثابة قوربان وغفران لخطايانا وذنوبنا .ومعروف في
كل فترة تنزل الشيخينا من السماء لتقطف وردة ونشاما
طاهرة لتمسح بها خطايا شعبنا وهو يكون كبش الفداء
عوضا" عنا جميعا" .هذه النشاما مليئة بالزخويوت والتعد
وال تحصى .ومنذ أيام شبابه كرس جهوده وقبل على نفسه
أن يكون خادما" للشعب بكل معنى الكلمة .أوال" أمضى
 12عام في دراسة الشيحيطا دينيا" وعمليا" وفحص
السكين عند الحاخام زاكي أسيه الذي كان رئيس
الشوحاطيم في دمشق زخرون صديق لبراخا وبعد مرور
 12عام أعطاه الشهادة ليقدم على الشيحيطا والمياله
.أمضى أيامه في سوريا يتنقل من دمشق إلى حلب إلى
القامشلي ليقدم لهم الخدمات الدينية المطلوبة منه في

الشيحيطاه والمياله .لم يكن هدفه المصاري طوال
حياته ،وكل مكان أوبيت زاره ،يملؤه بالبراخوت
والنجاحات ألهل البيت وعندما ترك سوريا وهاجر
إلى نيورك ،تابع نفس المشوار في العطاء والمساعدة
لكل من قصده والجميع يشهدون إن براخاته تعطي
ثمارها ويشعرون بأعاجيب تحدث معهم من هذه
البراخوت .لم يعمل لمصلحته الخاصة أي شيء يذكر
،يرحب في كل انسان يقابله بوجه بشوش مع كلمات
البراخا والنجاح والصحة كان يهرب من الكابود
واألبهة ،أحب الجميع وأحبه الجميع ،واليوجد أي
انسان يستطيع أن يقول  :إن حاخام ايلي زعجني
.تحمل كثير من العذاب بصورة مستمرة ومع ذلك
دائما" يشكر هشيم على كل مصيبة وعذاب ومرض
لذلك جميع أفراد القاهال يقولون :خسرنا حاخام
متواضع ومبارك في دعائه لكل شخص ،كان
شمعدانا" يضيء للجميع ،لذلك عنده أعمال خيرية
كبيرة وعديدة وخالل عشرات السنوات من حياته
،فهي كافية ليدخل بها إلى الجنة ،ويصلي إلى هشيم
عن أوالده وابنته وأحفاده بالخير والصحة وطول
العمر ويصلي من أجل الماشياح أن يأتي في أيامنا
وبتشفع للجميع كل خير وصحة وراحة البال ،وتسكن
روحه في كان عيدين أمين .
دينيم
عندما المصلّي ينتهي من قراءة العاميدا عليه أن يفشخ
ثالث فشخات من مكان وقوفه إلى الوراء ثم يقرأ هذه
الكلمات  :عوسيه شالوم يمروماف ،ويميل نفسه إلى
الطرف اليسار ،ثم يلتفت إلى طرف اليمين ويقول
هذه الكلمات  :هو ياعاسيه شالوم عالينو .ثم يركع إلى
األمام من مكان وقوفه ويقول هذ الكلمات فعال كول
عموا اسرائيل في إمروا أمين-2 .لكن عندما يكون
يقرأ نقديشاخ في الحازارا ويصل إلى هذه الجملة في
قارازيه إيل زيه في أمار  :يلتفت أوال" لطرف اليمين
ثم إلى طرف اليسار ،مثل حركة المالئكة في السماء
عندما يقرؤون هذه الجملة ،بمعنى آخر عكس
التصرف تبع عوسيه شالوم تبع العاميدا التي ذكرناه
في الدين األول وكان ماران حاخام عوبديا يوسيف
يتصرف كما ذكرنا .

ساهم في هذه النشرة
السيد زوكي ميتا وزوجته السيدة استيال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح الحاخام هاشاليم الياهو -ايلي خليفة
هكوهين بن شفيقة عليه السالم ***.السيد ايالي ليفي
وزوجته السيدة بيكي للنجاح والتوفيق والصحة أمين
***.السيد ريكي شحيبر وزوجته السيدة مايرا للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيد هانري زبيده وزوجته السيدة
جويس وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة بيرتا
ملبساتي وزوجها الصيدلي االستاذ الياهو -الياس
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
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
***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 79200شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
900$والمصاريف  1550$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

