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في براشيوت بمدبار ،نالحظ كيف القائدان
المخلصان للشعب ،يتعرضوا لإلهانة واالنتقاد
،وهما موشي وأهارون المقدسين الذين عانوا
الكثير من معادات الشعب لهم بدأت في قضية
الميراكيليم وانتقلت إلى خالف قوراح الشخصي
معهم حيث طالبهم باالستقالة من وظيفتهم
واستالمها منهم هو وجماعته .حتى في هذه
البراشا أيضا" حدثت مشكلة ليست قليلة لكن معقدة
بعض الشيء ،ونحن كل عام نقرأ هذه البراشا وال
نالحظ ماذا تضمن هذه المشكلة ؟ هي بدأت من
وفاة مريام أخت موشي وأهارون .والشعب لم
يحترم وفاتها وبسبب ذلك انقطع بئر الماء
،وعطش الشعب ،وبدأ االنتقاد واللوم يتوجه إلى
السماء وإلى موشي وأهارون وقالوا هذه الجملة
القاسية :لماذا أخرجتونا من مصر حتى نموت
عطشا" ؟ في هذه اللحظة وكان موشي وأهارون
أبيليم وحزينين على وفاة أختهم مريام .وفورا"
خافوا من انتفاضة الشعب ضدهم وهربوا فورا"
إلى المقداش ليختبؤا فيه من نقمة الشعب الثائر
.فورا" تجلّى عليهم هشيم وقال لهم  :لماذا هربتم
؟ هل هذا وقت أن تحزنوا على أختكم مريام
وأوالدي بني إسرائيل يعانون من العطش المميت
،حيث االنسان يتحمل الجوع من الطعام ولكنه
اليتحمل العطش .لذلك اخرجوا من المقداش
وأوجدوا الماء للشعب ألنه ضروري جدا"
لحياتهم لهم ولمواشيهم .هنا تعلمنا درسا" في

الحياة االجتماعية إن المسؤول ويترأس الشعب
وظيفته األولى واألخيرة ،أن يهتم في مشاكل الشعب
ويحاول أن يؤمن لهم ضروريات الحياة قبل أن يسأل
عن نفسه وعن مطالب عائلته حينئذ يكون قائدا"
مخلصا" ووفيا" لشعبه ،وعليه أن يسهر على رعاية
شعبه ،ويبتعد عن األنانية وحب الذات لكن وظيفته
التضحية من أجل شعبه ورعاية مصالحهم ،وإال عليه
أن يتنحى من وظيفته ويعطي الدور لغيره الذي قد
يفيد شعبه ويخدمهم بإخالص وتفاني و(ه) يحفظنا
أمين .
تعليقات على البراشا
بدأت البراشاة بهذه الكلمات  :زوت حوقات هاتوراه
والتركوم ترجمها ترجمة غريبة لهذه الكلمات الثالث
حيث قال  :هذه كيزيرا وقرار صعب صدر من السماء
في هذه البراشا .وكثير من الحاخاميم لم يعرفوا سر
هذا التفسير الغريب الوارد في هذه البراشا ،إلى أن
وصل عام  1244ميالدي أي قبل  800عام مضت
حيث تم في الساحة العامة في باريس احراق 20
عربة مليئة بمصاحف التوراة والكيماراه والتلمود
والشولحان عاروخ والتهليم وغيرهم من المصاحف
،بصورة علنية وأمام الجميع وكلهم يتفرجون ولم
يفتحوا فمهم ،وسأل أحد الحاخاميم العظماء في تلك
الفترة عن سبب هذه الكارثة المؤلمة ؟ فأتت اإلجابة
من السماء عن طريق المنام ،إن في هذا المكان حرقوا
الحاخاميم المعارضين لمصاحف هارامبام ،مصحف
هارامبام الذي س ّماه هارامبام  :موريه هانيبوخيم أي

دليل الحائرين وفي سبب هذا العافون الكبير صدر
من السماء قرار قاسي وحرقت الحكومة الفرنسية
مصاحف الحاخاميم كلها .ووقعت الحادثة يوم
الجمعة  9تموز براشاة حوقات وكثير من يهود
فرنسا يصومون كل عام يوم الجمعة في هذه
البراشا ذكرى الحياء هذه الحادثة األليمة
واليتقيدون بأن يصوموا  9تموز وانما يوم الجمعة
قبل شبات براشاة حوقات .والينظرون إلى تاريخ
 9تموز ،ألنه الموضوع مرتبط مع براشاة
حوقات فقط .
معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد خراب
المقداش  190ميالدي
عندما فتشوا الرومان ليقتلوا ربي يهودا بن بابا الذي
أعطى شهادة حاخام أي  :سا ّماخا إلى ربي رؤبين
وهذا ممنوع من قبل الرومان المحتلين حتى يمنعوا
انتشار التوراة .قال ربي رؤبين إلى حاخامه  :أتسمح
لي أن أسلم نفسي للرومان عوضا" عنك ؟ قال له :
إن قرار قتلي هو من السماء وليس االنسان لذلك إذا
سلمت روحك عوضا" عني هذا الينفعني ،ثم قتلوه
إلى ربي يهودا بن بابا وبارك عليه ربي رؤبين :
باروخ دايان هاإيميت .ثم ربي رؤبين لبس لباس
الرومان وربى شعره مثلهم كأنه واحدا" منهم وذهب
وجلس مع مجلس الشعب في روما وأقنعهم بعدم
مالحقة اليهود بدراسة التوراة واقتنعوا منه ،لكن بعد
فترة عرفوا انه يهودي ،فأعادوا القرار ثانية لمحاربة
التوراة .ومن أقوال ربي رؤبين هي  :إن الزوجة
للزوج هي قرار من السماء وليس في يد االنسان
والدليل على ذلك من التوراة كما قال الباسوق  :من
السماء زواج ربكا إلى اسحق ومن النبيئيم كما قال
الباسوق  :إن هشيم حضّر زوجة شمشون ولو كانت
غير يهودية لحتى ينتقم من أعدائه .ومن مصحف
الكيتوبيم كما قال شيلومو هاميليخ  :المال والبيت يأتي
أحيانا" وراثة من أبيه ،لكن الزوجة هي هدية من
السماء .وقال أيضا" إن كل عمل يقوم به االنسان
سيتحاسب عليه ولو كان عمله نصفه أو ربعه أو
القليل منه مع ذلك سيتعاقب عليه وأيضا" إذا رأى

غيره عمل هذا العافون وهو في قلبه فرح على ذلك أيضا"
سيتحاسب عليه .
الطريق إلى الصحة والشفاء :
عندما يستيقظ االنسان من نومه عليه أن يغتسل داخل فمه
قليل من زيت الزيتون مقدار ملعقتين كبيرتين ويتمغمض
داخل فمه بها لمدة عشرة دقائق ويوجهها إلى جميع
الجهات واألطراف وال يبتلعها ثم يرميها من فمه ،فهي
مفيدة جدا" لتقوية لثة األسنان وتمنع االلتهابات في الفم
وتحافظ على عدم سقوط االنسان من الفم  .حتى نقوي
األسنان واللثة معا" يجب اتباع النصائح التالية -1 :
مضغ العلكة المسكة لمدة أكثر من ساعة تضر باللثة
-2.تناول البزر القاسي يسبب األذى لألسنان  -3.قص
األظافر عن طريق أسنان الفم يؤذي األسنان ويسبب
اعوجاجها  -4.ال يجوز تناول األطعمة والمشاريب
الساخنة كثيرا" وال الباردة كثيرا" إالّ الوسط  -5.ال
يجوز استبدال الطعام الساخن ووراءه طعام بارد ،ألن
هذا التغيير يضر األسنان واللثة -6.يجب تنظيف
األسنان بالمعجون والفرشاة بعد كل وجبة طعام ،حتى
ال نترك بقايا من الطعام في فمنا بين األسنان ،ألن
وجودها يسبب روائح كريهة وبعض البكتريا
وااللتهابات .وخاصة يجب تنظيفها قبل الذهاب إلى
النوم .ويجب االستعانة بعود خشبي أو بالستيك أو
خيوط بالستيك للتأكد من ازالة جميع بقايا طعام من الفم
وال تكفي الفرشاة لوحدها .ويجب تغيير الفرشاة كل عدة
شهور من االستعمال .واستعمال فرشاة جديدة -7
معجون االسنان الذي يحتوي على مادة الفلور يجب
منعها من األطفال الستعمالها في أسنانهم ألنهم ال
يعرفون مضارها ويبتلعون منها إلى معدتهم .
توجيهات دينية :هاسنئا الكراهية
إن الكراهية هي مرض خطير ومرض أعمى حيث
تسأل انسان ،ماهي الكراهية ؟ال يعرف أن يجيب شيئا"
،إال عبارة عن تصرف أو اتخاذ موقف اعتباطي ليس
له معنى وال هدف.وهذه الكراهية التي تسبب لنا
الكالوت والعذاب.لماذا أكره رفيقي ألنه ال يوافقني برأي
.هو له التفكير آخر ،هو اليحسب كما أنت تحسب
،وانطالقا" من هذه السخافات تظهر السنئا بين صديقين

وبين امرأة وجارتها أو رفيقتها.وقد تؤدي هذه
التصرفات واالنتقادات إلى القطيعة وعدم تكلم
األول مع الثاني .لذلك سميت الكراهية بالمرض
الخطير والساري ،الذي يجر وراءه كثير من
العافونوت كالبهدالت واالهانات واالنتقامات
والتحديات وكأن جبهة حرب بين الطرفين .من
سيحقق النصر على اآلخر.يجب أن نعرف نقطة
هامة وأساسية وهي إن كل منا هو عبارة عن امتداد
من السماء ،وجودنا هو معنى وجود (ه) هنا في
الدنيا ،كل واحد منا يحمل منا يحمل نشاما من أعالي
السماء وهي هدية من الخالق تعالى ،إذن من يكره
الثاني اليكره به جسمه فقط وإنما يكره النشاما
أيضا" وبالتالي يكره الجزء المقدس الذي وضعه به
(ه) في أجسادنا واليوجد أي مبرر أو أي مصداقية
للكراهية ،مثلما أجسامنا ووجوهنا مختلفة أيضا"
أفكارنا وآراؤنا وحسابتنا مختلفة إن رفيقي غير
ملزم بأن يفكر مثلي.وغير مجبور أن يتصرف
مثلي ،وأن يكون طبعه ومزاجه مثلي هذا مرفوض
نهائيا" إذن لماذا الكراهية،علينا أن نؤمن ان (ه)
يعطينا كلنا الحياة والصحة والرزق ،هو يعطي من
يشاء ويحرم من يشاء ،واليستطيع أي انسان أن
يأخذ منك وال ليرة واحدة مما كتبها (ه) لك وإذا
آمنا" بذلك بكل قلوبنا وكل تفكيرنا ،إذن كل واحد
منا في نصيبه وال نطلع على اآلخرين وال نحكي
عليهم بالعاطل،ننظر إلى انفسنا فقط حينئذ تزول
الكراهية وتذوب و(ه) يحفظنا آمين.
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاؤل الياشار
1906-1817
ربي ايلعيزير والد الولد الصغير ياعاقوب عندما
هرب من السجن ومشي عدة أيام سيرا" على األقدام
حتى وصل إلى بيته في حيفا ففرح الجميع بقدومه
ّ
الجزار والي عكا بأن ربي
،لكن لما سمع أحمد
ايلعيزير هرب من السجن أرسل جنوده ليفتشوا عنه
.وكان موجودا" في احدى المحالت ليشتري لوازم
بيته ،قال له أحد العمال  :اهرب إن رجال البوليس
يبحثون عنه ،فقرر الخروج من البلد نهائيا" ورأى
ولدا" صغيرا" من حارته وقال له  :اذهب وقول

لزوجتي إني مسافر خارج البلد وسوف التراني يوم
الشبات في البيت ،وهرب يوما" كامال" تجاه حدود لبنان
حتى وصل إلى مدينة حاصبيا ،ثم تابع طريقه إلى دمشق
ّ
الجزار
وكان حاكمها أنذاك يحارب حاكم عكا أحمد
،وسكن عند أحد أقربائه واطمأن إنه بعيدا" عن أحمد
الجزار واليستطيع القبض عليه .بينما رجال الباشا
الجزار لم يتركوا كنيس أو مدراش أو أي بيت يهودي
مادخلوه ليفتشوا عن ربي ايلعيزير الهارب .وعندما فشلوا
أخذوا أفراد عائلته وبدؤوا بتعذيبهم والتحقيق معهم ،حتى
الولد الذي بلغ زوجته بأن ربي ايلعيزير سيذهب إلى
خارج البلد أيضا" استدعوه وحققوا معه مع الضرب
والتعذيب .
قصة
المستأجر الجديد يوم االستالم كان فرحا" جدا" مع
أصحابه وأقربائه ،وكان الطقس جيد جدا" وقرر أن يسبح
في النهر بالرغم من أن الحاخام أنذره بعدم السباحة ألنه
سيخاطر في حياته وشلح ثيابه ولبس لباس السباحة ورفع
صوته عاليا"  :أنا أشهر وأشطر سبّيح في العالم ورمى
نفسه بالبحر بحركات بهلوانية وهسترية لحتى يفرجي
حاله إنه شاطر بالسباحة ثم وصل إلى مكان وجود
المطحنة وهناك تدفق النهر كان قوي جدا" ،ومجرد
اقترابه من هناك ،دفعه تدفق الماء إلى الوراء وعاد إلى
نقطة انطالقه األولى فصفق له الجميع وحيّوه وقالوا له :
أنت فعال" تستحق أن تمتلك هذه المطحنة وليس اليهودي
شمعون .
دينيم
-1قال ربي ايلعازار  :وجدنا في التوراه والنبيئيم والكيتوبيم
إن المحافظة على الشبات تعادل كأنك تحافظ على كل
وصايا التوراة .والعكس صحيح من يحلل الشبات كأنه
يخالف التوراة كلها.
-2قال ربي حيّا بن ربي أبّا  :في أحد المرات زرت بيت
أحد األغنياء يوم الشبات ،تفاجأت عندما رأيت في بيته عند
حان وقت السيعودا يوم الشبات ،طلب الغني من خادمه أن
يجلب السعودا .انفتح الباب ،رأيت  16خادما" يحملون
طاولة ثقيلة مصنوعة من الذهب وحوالي الطاولة سالسل
من الفضة لمسك الطاولة وتحريكها بواسطتهم .وعلى
الطاولة موجود صحون وكاسات ومالعق وشوكات كلها
مصنوعة من الذهب ،وفي هذه األطباق كان هناك أفخر

اللحوم والستيكات والكماية .ووضعوا أمامه الطاولة
وقالوا بصوت واحد  :إلى (ه) االمالك واألرض
ومقنياتها .حسب طلب صاحب البيت الغني حتى ال
يتكبر .وعندما انتهت السعودا ،عادوا الخدم ورفعوا
الطاولة قائلين  :السماء عائدة إلى (ه) واألرض أعطاها
لإلنسان .يقول ربي حيّا  :سألت الغني من أين لك كل
هذا المال ؟ قال أنا بائع لحم وطوال األسبوع كلما أجد
بقرة أو خروف من النوع الممتاز أتركهم إلى كابود
شبات ،وأحسن البضائع أتركها للشبات .فقلت له :
هنيئا" لك على هذا الزخوت العظيم .
-3إذا أحد يعمل عافون وال ينفذ أحد مصفوت التوراة
مثل :ال يبارك على اللوالب ،ال يعتبر كافر في كل
هاتوراة ،لكن من يحلل الشبات يعتبر كافر في كل
التوراة والمصفوت .وإذا كان شوحيط ودبح خروف
هذا الخروف يعتبر طاريف ولو هي كيشيرا .وإذا مسك
نبيذ كوشير يصبح نيسيخ .ومحرم شربه ،ولو عمال
يخالف المحرمات تبع الشبات هي من الحاخاميم كذلك
يعتبر راشاع.
-4الشبات هي عالمة العهد بين (ه) وبين إسرائيل وكل
من يحلل الشبات يعتبر راشاع .
-5لباس إذا يوجد عليك وسخ ،إذا صاحبه يخرج به يوم
الشبات وال يهمه هذا الوسخ وال يفرق معه ،حينئذ يجوز
تنظيفه يوم الشبات وإزالة الغبار من فوقه ،بيده فقط
-6لباس الذي يوجد عليه ريش من الدجاج طالما غير
ملصوقين مع اللباس يجوز نزع هذا الريش من على
لباسه يوم الشبات ولكن ليس بواسطة البرشاية
-7حذاء من لستيك يجوز تنظيفه من الغبار يوم الشبات
بطريقة خفيفة وبدون ضغط وبواسطة قماشة يابسة .
ساهم في هذه النشرة
الحاخام أهارون فارحي وزوجته السيدة استر وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون الدكتور السيد ماير بالس
وزوجته بمناسبة زواج العروسين إيلي وعادينا بمزال
طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين***.هارابانيت
السيدة استر خمري وعائلتها للنجاح والتوفيق والصحة
أمين***.السيد سولي عرمان وزوجته السيدة فيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيه الشاب
همانواح أيريئيل عرمان بن راحيل عليه السالم أمين .

***السيد شلومو شالوح هاكوهين ووالدته السيدة
سيلي وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح

والتوفيق وعلى روح والده همانواح يوسيف شالوح بن
أميليا عليه السالم أمين ***.السيد ايزاك شقالو واخواته
كراسيا -شيال-فيوليت-استيال-كلودي للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم وعلى روح والدتهم بيال شقالو -موضب
بنت كحيلة عليها السالم أمين ***السيد فكتور كندي
وأوالده األكارم  :هانري -فريدي -بيال للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدتهم ناديا حايا بنت فكتوريا 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 .
***********

الصيدالنية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون
 718-758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .

السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني
ماركيت يرحب بكم في محله الكائن AVE 902
 Uتلفون  347-348-9779ويقبل فود ستامب
وجميع كريديت كارت .
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 96100شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
600$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

