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في هذا الشبات نقرأ  2براشيوت ،التي تحوي عدة
مواضيع مختلفة ،وسنتحدث باختصار عن أربعة
مواضيع مختلفة أوال"  :طلب هشيم من موشي قائال" :
انتقم من المديانيم قبل أن تتوفى .هنا نسأل  :لماذا االنتقام
من المديانيم وليس من المؤابيم ،مع العلم إن المؤابيم هم
األساس في توريط شباب بني إسرائيل بالزنا مع بنات
مؤاب ؟ ألن بنات مؤاب فقط عملوا عمل الزنا فقط ،لكن
نساء المديانيم قاموا بعملين األول  :عمل الزنا ،والثاني :
التقبل الزانية إال بعد أن يركع الزاني ويعبد العابوداه
زاراه أي عبادة األصنام .الموضوع الثاني  :ذكرت
البراشا عندما عددت رحالت بني إسرائيل في صحراء
سيناء لمدة  40عاما" .ذكرت البراشاه جملتين
متناقضيتين وهاتين الجملتين هما  :هذه أسماء المناطق
الذين خرجوا منها ورحلوا إلى المناطق الجديدة وبالعبري
وردت هذه الكلمات  :موائيهم لماسعيهم .ثم وردت الجملة
الثانية عكس األولى كما قالت البراشا  :وهذه مناطق التي
رحلوا منها إلى مناطق خروجهم منها وبالعبرية :
ماسعيهم لموصائيهم .لماذا هذا التغيير ومالقصة منه؟ إن
تنقالت بني إسرائيل في صحراء سيناء تم بطريقتين
مختلفين  :األولى انطلقوا من مكان وجودهم واتجهوا إلى
األمام إلى مناطق جديدة أما الطريقة الثانية هي تركوا
المناطق الجديدة التي وصلوا إليها ،وعادوا إلى المناطق
األولى التي تواجدوا بها سابقا" .وسبب هذا الخالف هو
عندما يريدون التقدم واطاعة أوامر هشيم يتقدمون إلى
األمام ،لكن عندما يعصون هشيم ويخالفون إرادته ،كانوا
يعودون إلى الوراء ليصلوا إلى المكان األول الذي
خرجوا منه وكان هدفهم من ذلك العودة إلى أرض مصر
من جديد ،ألنهم لم يعجبهم الحياة في صحراء سيناء
وخالفوا أوامر هشيم واتجهوا إلى الوراء باتجاه مصر
.الموضوع الثالث هو  :عندما عاد الجنود من حرب

مديان ومعهم الغنائم والمواشي وغيرها .أخذ موشي نصف
الغنائم بأمر من هشيم ووزع النصف األول للشعب والنصف
الثاني للجنود المحاربين .وفي خطوة ثانية فرض ضريبة على
الشعب وعلى الجنود وأخذ قسم ونسبة قليلة الكوهانيم وإلى
اللفييم .وفجأة وبعد كل هذه التوزيعات أتى الصباط إلى موشي
وقدموا أيضا" ضريبة جديدة وهي عبارة من الذهب والحلي
وأدوات التزيين إلى بيت هامقداش ليعبروا عن شكرانهم إلى
هشيم الذي ساعدهم في الحرب ولم يقتل وال جندي واحد من
جنودهم برعاية إلهية .فقال هشيم إلى موشي  :خذ منهم هذه
الهدايا وضعها في المقداش ذكرى لهذه الحرب وذكرى بأن
هشيم ساعدهم ولم يتآذى والجندي واحد منهم .الموضوع
الرابع هو  :إن هشيم طلب بتحديد ستة مدن يلتجي إليها من
يقتل رفيقه بالغلط وبدون قصد ،وحتى الينتقموا منه أهل القتيل
عليهم بالذهاب لالختباء بهذه المدن اآلمنة .ونسميهم بالعبرية
 :عاريه مقالط .لكن المالحظ في تحديد أمكنة هذه المدن الستة
يبدوا غريبا" وغير منطقيا" حيث في الضفة الشرقية من
األردن عاش هناك شيبيط عدد اثنين ونصف شيبيط .وطلب
هشيم تحديد ثالث مدن للجوء القاتل ،أما في أرض إسرائيل
ذاتها والكبيرة ويسكنها  9شيباطيم ونصف ،حددت التوراة 3
مدن فقط للجوء .هنا نسأل  :هذا غير عادل وغير منطق فكيف
تم ذلك ؟ إال في الحقيقة تم التوزيع بالعدل بين كل الشيباطيم
وكيف تم ذلك ؟ لذلك نرى عندما أعطى موشي مدن إلى اللفييم
ليعيشوا فيها هم وعائالتهم .أعطاهم  42مدينة زائد ستة مدن
تبع عارية مقالط أي مكان هروب ولجوء القاتل بالغلط
والمجموع هو  48وأين مواقع هذه المدن كانت ؟ لقدم تم
توزيعهم بالتساوي على عدد الشيباطيم .وكل شيبيط يطلع له
 4مدن لجوء ،واآلن سنفصل هذا التوزيع بالتساوي  :في شرق
نهر األردن حيث يعيش شيبطين ونصف  :أخذوا  9مدن فقط
على هذا الشكل شيبيط رؤبين  4 :مدن شيبيط كاد  4 :مدن
أما منشي أعطوه مدينة واحدة فقط ألن ثلث الشيبيط كان في

شرق األردن أما بقية منشيه وهم أكثرية الشيبيط عاشوا
في أرض إسرائيل بالداخل وأخذوا  3مدن فقط .ومدينة
واحدة في شرق األردن أصبح أخذ منش  4مدن مثل بقية
الشيباطيم .أما بقية  9شيباطيم كل واحد يطلع له  4مدن
يكون مجموع الذي أخذوه هو  36=4x9مينة أصبح
داخل إسرائيل يوجد  36إلى شيباطيم ومنشي طلع له 3
مدن أصبح عدد المدن داخل إسرائيل  39=3+36أما
شرق األردن يوجد شيبيط عدد اثنين كل واحد  4مدن أي
االثنين  8مدن .ومدينة واحدة لثلث شيبيط منشي أصبح
في شرق األردن  9مدن وداخل إسرائيل  39والمجموع
 48=9+39مدينة كما ذكرت التوراة أصبح التوزيع كان
عادال" ومتساويا" للجميع و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
يقول المدراش تواجد في إسرائيل عبر التاريخ  48نبي
فقط مقابل  48مدينة عاريه مقالط للجوء القاتل بالغلط
إليهم .ماهو االرتباط بين عدد األنبياء وعدد مدن اللجوء
أي عاريه مقالط ؟ إن عدد األنبياء الذين ذكر اسمهم في
التوراة مع يهوشواع بن نون هم ( )6وهم  :ابراهام -
اسحق -ياعاقوب-موشي -أهارون -يهوشواع .وفي أيامهم
أعطانا هشيم  5مصاحف التوراة  +مصحف يهوشواع
هذا يكفينا .لكن عندما أخطؤوا بني إسرائيل بعد وفاة
يهوشواع أرسل لهم  42نبي حتى يراجعوهم على
أخطائهم .وهذا العدد ينطبق على نفس العدد تبع عاريه
مقالط .مدن اللجوء .المدن الستة األولى مقابل ستة
األنبياء األولين وأخرهم يهوشواع ،لكن ذاد  42مدينة
أخرى مقابل  42نبي جديد أصبح مجموع األنبياء 48
وعدد مدن اللجوء هو  48مدينة .
معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد خراب
المقداش أي  190ميالدي
زوجة ربي شمعون بن حاالفتا عندما رأت زوجها الفقير
جلب الكثير من األطعمة من أجل الشبات استغربت وقالت
له  :من أين لك المصاري هذه ؟ قال  :من هشيم وليلة
الشبات بعد عودته من الكنيس سألته سألته  :سوف ال
أذوق من الطعام وال أضع لقمة في فمي قبل أن يحكي لي
القصة الحقيقية من أين لك هذا ؟ قال لها  :صليت إلى
هشيم أن يساعدني ونزل لي جوهرة من السماء وأخذتها
الصراف واشتريت بها طعام للشبات .قالت
ورهنتها عند
ّ
الصراف وخذ
له  :عندما ينتهي الشبات اذهب إلى
ّ
المجوهرة وأعيدها إلى مكانها ،أنا ال أرضى غدا" في

الجنة نجلس مع بقية الصديقيم وطاولتنا ناقصة عن غيرنا
بسبب هذه المجوهرة التي أخذتها اآلن في هذه الدنيا .ذهب
ليلة الشبات إلى بيت ربينو هاقادوش ليأخذ رأيه عن الموضوع
.قال له  :قل إلى زوجتك إذا نقص شيء من طاولتكم في الجنة
سأعطيكم من طاولتي تبع الجنة .فعاد إلى زوجته وقال لها
كالم ربينو هقادوش فقالت له  :أنا ال أبدّل الذي ملكناه في هذه
الدنيا من أجل الجنة مع فقر وعذاب مع شخص غني مثل
ربينو هقادوش الذي كان غنيا" وتوراته التي حصل عليها
وهو غني ومرتاح التعادل التوراة التي درستها أنت وتعاني
من الفقر والحرمان .ثم ذهب ربي شمعون وأخذ المجوهرة
من الصراف ووصل إلى المكان الذي وجدها هناك ،ونزل
مالك من السماء وأخذها وطار بعيدا" .عندما سمع ربي حيّا
إن ربي شمعون بن حاالفتا فقيرا" أعطاه حقال" ليقطف به
الثمار ويتقاسم معه ربح بيع الثمار .وفي أحد األيام ذهب ربي
شمعون إلى حفلة طهور وبقي في الحفلة إلى منتصف الليل
.ثم خرج ليعود إلى بيته ليال" ،فوجد مالك الموت في الطريق
وهو زعالن ومزعوم .فسأله عن السبب ،فأجابه أنا أزعل
على الناس الذين يخططون ويقولون سنعمل غدا" كذا وكذا
في المستقبل القريب أو البعيد وهم يحلمون بذلك واليعرفون
متى يأتي األمر من السماء لي ألذهب وآخذ روحهم ويموتون
وتكون مخططاتهم كلها مجرد أحالم وكالم فاضي .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاول الياشار 1906-1817
زوجة ربي إيلعيزير والدتها وابنها الصغير ياعاقوب تركوا
ليال" مدينة صيفات واتجهوا إلى يروشاليم حسب رسالة
زوجها الهارب إلى دمشق وقبل وصولهم إلى مشارف
يروشاليم ليال" ،ظهر أمامهم ثالث رجال البسين لبس البدو
مع العباءة والعكال وهم يتقدمون نحوهم ،فدخل الخوف
والرعب في قلب الزوجة ثم سمعت صوتا" صادرا" عن
الثالثة يقول لهم  :توقفوا مكانكم وال تتحركوا ،وعندما اقتربوا
منهم كشف أحد الرجال الثالثة عن وجهه وإذ هو زوجها ربي
ايلعيزير مع رفقة صديقه من دمشق الذي أخفاه عنده في بيته
،والثالث كان صاحب عربة مع خيل يجرها للسفر بها إلى
أمكنة بعيدة اللقاء كان حميما" ومفاجئا" لكن الوقت قصير
،عليهم بمواصلة السفر نحو يروشاليم وفي اليوم التالي وصل
ّ
الجزار
الجميع إلى يروشاليم تعبانين ومرهقين ،والحاكم عبده
فقد األمل بالعثور عليهم .بعد أن فتش في كل مكان واستدعى
الجيران لكن كل شيء كان في عالم الغيب .
الطريق للصحة والشفاء
ال يجوز شرب الماء قبل تناول الطعام وإذا شرب عليه
االنتظار مدة  45دقيقة ثم يتناول طعامه .وأثناء تناول الطعام
ال يجوز شرب الماء فقط مسموح شرب ماء إذا كانت وجبة

الطعام ناشفة مقدار فنجان قهوة من الماء ال أكثر من أجل
تسهيل عمل المعدة .كما ال يجوز شرب الماء أثناء
خروجه من االستحمام حتى ال يبرد الكبد.وال يجوز له أن
يتناول طعامه قبل أن يفحص نفسه هل هو بحاجة للذهاب
إلى الحمام .يجب عليه أن يبعد نفسه عن اإلمساك
باستمرار ألن ذلك هو أساس صحة االنسان.يجب ماعدا
االنتباه على الطعام يجب االنتباه بعدم تعريض نفسه
للنرفزة والتعصب والتوتر ،ويجب أن يضع نفسه بجو
هادئ والشعور بالسعادة والهناءة واالرتياح وعليه أن
يقنع بنصيبه إن كان كثيرا" أو قليال" ،وال يزعل على
دنيا ليست ملكه ،وال يطلب المزيد من الكماليات والبطر
،وال يراقب وال ينظر إلى غيره ،من يتمسك في هذه
المبادىء صحته تتحسن وتبتعد عنه األمراض ،ويكثر
ذكاؤه ،وتتحسن قوة النظر والرؤية عنده .والفرح
والسعادة التي نقصدها ال تعني امالء البطن في الكثير من
الطعام والشراب ،العكس هو الصحيح قلة الطعام هو الذي
يجلب الصحة والسعادة .وكثرة الطعام يسبب أحيانا" عن
توقف عمل القلب فجأة من كثرة الضفط.وخاصة األجسام
ذات الوزن الثقيل ،تقل الحرارة في أجسامهم ألن عروقهم
تصبح ضيقة وسرعة الدورة الدموية تقل وبالتالي تقل
حرارة أجسامهم ،والزعل يضر الجسم كثيرا" ويقلل
سرعة الدورة الدموية وبالتالي تنخفض حرارة الجسم
ويؤثر ذلك على حركة القلب بالذات ويتعرض لمفاجآت
غير جيدة ال سمح (ه).
توجيهات دينية "العيب والنقص في االنسان"
اليوجد انسان في العالم ماعنده عيب أو أي نقص إما في
األخالق إما في التصرفات .مثلما ال يوجد قمح الحنطة
بال "تبن".كما اليوجد انسان بدون عيب .وكل انسان
يخطء مهما كانت درجته عالية.واليوجد انسانا" كامال"
في العوالم ،الكمال فقط للمولى تعالى عز جالله ،لذلك
اليجوز لنا ادانة اآلخرين على أخطائهم وعيوبهم
وتصرفاتم.ومعروفا" للجميع هذا المقال  :االنسان اليرى
عيوبه وانما يرى عيوب ونواقص رفيقه".وأحيانا" يكون
هذا االنسان بالذات الذي ينتقد غيره عنده عيوب وأخطاء
أكثر من غيره .لذلك على كل واحد منا أن يفتش عن
عيوبه بالذات وليس عن عيوب اآلخرين .وإذا لم يجد هذه
العيوب ،يذهب ليسأل الحاخاميم ويأخذ منهم المشورة
وينصحوه بتصحيح وضعه.ويطلب من اآلخرين قائال" :
من يعرف بي إنه عندي بعض النواقص ليرشدني
وينصحني حتى أصحح وضعي وخاصة بأن ال يزعل إذا
أحد نصحه بتصحيح أغالطه.وال يحاول التمسك بعقله

ويتصلب برأيه ،إال عليه أن يكون عنده مخافة
هشيم،واالعتراف بالصح واليحاول التالعب والتهرب من
الحقيقة ولو صعبة ومرة .ويأخذ التوجيه من األكبر منه سنا"
وعلما" وخبرة .ويلغي رأيه أمام الرأي الجماعي ،وال يركب
رأسه ،وبذلك ينال احترام ومحبة اآلخرين،ويصل إلى درجة
الكمال والصح واالحترام من قبل الغير وبذلك ينال رضاء (ه)
وبركاته أمين.وهذه القصة الصغيرة تعلمنا كيف التصرف مع
اآلخرين :دخل شخص من بغداد إلى الحاخام العظيم "بين إيش
حاي" وقال له :إن جاري غير متدين ويستهتر بالمصفوت
وقرأت في ماسيخيت آبوت" :ابتعد من الجار العاطل" ماهو
رأيكم يا سيادة الحاخام أن أبيع بيتي وأذهب وأسكن في شارع
آخر حتى أبتعد عنه؟ أجابه الحاخام  :أنت فهمت كالم
الحاخاميم بالغلط وهيك تفسير المشنا :أبعد من جارك العطل"
أي أنت ال تبتعد عنه وانما حاول ابعاد الشر عنه وصلي إلى
(ه) من أجله.وذهب هذا الشخص وصلى إلى (ه) حتى يتحسن
الوضع الديني تبع جاره و(ه) استجاب له وصار جاره مليح
.و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
اجتاح البرد والثلوج أرض أوكرانيا وخاصة مدينة زالطي
بولي التي كان يعيش نيسان وزوجته بيال في حوش واسعة
وعندهم ثمانية أوالد ،هذا البيت وصل إليهم عن طريق
الوراثة .لكن صاحبنا نيسان لم يكن كسوال" واليحب العمل
،لكن حظه كان ضعيفا" ومنحوسا" .كل الجيران يقطعون
األخشاب من البساتين للتدفئة ،ولكن نيسان حتى ذلك العمل
اليطلع في يده .وفي كل عام يزورهم وفدا" من الطائفة ليقدم
لهم بعض المساعدات مثل الحطب ،وبعض المأكوالت
والحبوب وبعض الطحين لعمل الخبز نيسان هذا كان
اليؤمن بكالم الحاخاميم ومباركتهم ،وفي كل عام يأتي
لبلدهم حاخام مشهور هو هاراب هاماكيد وكان يقدم
البراخوت للقاهال وبالمقابل يعطوه بعض النقود لينالوا منه
البراخا ه وهو يجمع المال ليساعد به  36صديقيم التي تعيش
القيهاله في زخوتهم .ونصحوه بالذهاب إلى هاراب ه ّماكيد
ربي موردخاي لينال منه البراخا ربما يتحسن وضعه
الحالي لكنه رفض الفكرة نهائيا" وادعى إن الحاخام يجمع
المال لذلك اليرغب أن يقابله أبدا"
دينيم
في هذا العام يحكم تشعا بآب يوم األحد بعد براشاة ديباريم
،لذلك ال يوجد عندنا مانسميه شابواع شي حال بو تشعا بآب
لذلك مسموح بالحالقة طوال األسبوع ماقبل تشعا بآب
ومسموح باالستحمام بالماء الساخن ،وكذلك تبديل األلبسة

المغسولة بدون أي اشكال ،لكن من األفضل أن نحلق يوم
الخميس عوضا" عن يوم الجمعة عيريب شبات حازون
براشاة ديباريم -2.كذلك يجوز غسل األلبسة كالمعتاد في
ذلك األسبوع ماقبل تشعا بآب -3.اليجوز أكل اللحم من
بعد روش حوديش آب حتى يوم العاشر من آب يوم
االثنين مابعد  9آب ألن بيت هامقداش ظل يحترق طوال
اليوم التالي لتشعا بآب .لكن يوم روش حوديش بالذات
مسموح وكذلك يوم الشبات مسموح بأكل اللحم -4.يحرم
أكل الدجاج مثل تحريم أكل اللحم لكن السمك مسموح
أكله-5.طعام الذي طبخوا به لحما" ،ولو رفعوا قطع اللحم
منه مع ذلك ال يجوز أكل هذا الطعام -6.يجوز طبخ
الطعام العادي ال زفر وال لبن في طنجرة دست
المخصصة لطبخ اللحم .ولو هذه الطنجرة لم يمر على
طبخ اللحم بها  24ساعة ونسميها بات يوماه -7.يجوز أن
يذوق الطعام تبع اللحم يوم الجمعة مشان يكون الطعام
جيد وطيب ليوم الشبات ،ومن األفضل أن يذوق لكن ال
يبلع هذا الطعام .ومن ال يذوقه أبدا" ليتبارك من السماء
-8.إذا بقي من طعام اللحم تبع الشبات إلى ليلة األحد
يجوز أكله في السعودا الربيعيت .لكن ال يجوز أن يتقصد
بإبقاء من هذا اللحم من الشبات إلى ليلة األحد .كذلك
يجوز أطعام األطفال من الطعام الذي زاد من يوم الشبات
ولو في يوم األحد وهؤالء األطفال ال يتجاوز عمرهم
أكثر من عشرة سنوات -9 .هذا العام يجوز أكل اللحم
يوم االثنين ألن يكون التاريخ  11آب ألنه مؤجل
ساهم في هذه النشرة
السيد دافيد فارحي وزوجته السيدة سوزي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم السيد جوي كندي
وزوجته السيدة ليني بالمولودة الجديدة وألف مبروك
أمين***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون الحاخام أهارون
فارحي وزوجته السيدة استر بالحفيدة الجديدة ومزال
طوب وألف مبروك أمين ***.السيد ايالي ليفي
وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة أمين***.السيدة نينا نوامة -الوية وزوجها
السيد جبرا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
خالتها المرحومة راحيل بنت مزال عليها السالم أمين
***.السيدة دينا حمر -عنتابي وزوجها السيد فرح
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
توفيق عنتابي بن مزال عليه السالم أمين ***.الحزان

هاناعيم هاعسقان صبوري البير شاشو وزوجته السيدة كامو
وأوالدهم للنجاح والتوفيق 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 ***.األخوة األكارم السادة جاك -جوي-ريزي-
فيرا لعائلة سردار للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم
راحيل بنت الفيرا 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 .
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 التاريخ98600شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
950$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

