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عندما وقع الطوفان أيام نواح ،كانت أكبر كارثة
مدمرة حلت في العالم والتاريخ ،حيث خسرت
الدنيا سكانها ،وقضى عليهم الطوفان ومسحهم
من الوجود ،كل ذلك حدث بسبب األخطاء
الفاحشة التي ارتكبتها البشرية آنذاك وتم ذلك بعد
مرور مايقارب  1600عام من خليقة الدنيا .وهذا
الدمار الكاسح لم يشمل سفينة صغيرة التي كانت
تعوم وتسبح على سطح مياه هذا الطوفان ،وهذه
السفينة التي ضمت داخلها  8أشخاص فقط وهم
نواح وثالثة أوالده وزوجاتهم ومنهم تكون
عالما" جديدا" وتطور وكثر حتى يومنا هذا
.والسبب لهذا العقاب أخطاء االنسان بينه وبين
خالقه وبينه وبين رفيقه االنسان .هذه األخطاء
تغلغلت في صفوف الحيوانات أيضا" ،وازدوج
كل حيوان بغير فصيلته ونوعه  ،وولدت
حيوانات غريبة في شكللها ونوعها  ،وكل هذه
األعمال أغضبت الخالق  ،مما أدى لمعاقبتهم
ومسحهم من الوجود .هذا الحدث يعلمنا درسا"
في حياتنا الحالية ،ماذا علينا أن نعمل وماذا علينا
أن نتصرف في هذه الحياة المحدودة ،التي
نعيشها على األرض .الزال خطأ األقدمين ساري
المعفول حتى أيامنا هذه .الطوفان يحيطنا من كل
جانب واألخطاء تحوم حوالينا لتوقعنا في شباكها
.األجواء المحيطة بنا تشمل كل خطأ وكل فاحش
يغضب الخالق ،الكفر وعدم االيمان منتشر بكثرة
،وتعدي االنسان على أخيه االنسان يزداد يوما"
بعد يوم .وعقاب صارم موجود الوجع رأس
والمشاكل واألمراض والضغوط النفسية
واالجتماعية مما يعانيها كل انسان .الملجأ الوحيد
والسفينة الصغيرة التي يجب أن نلجأ إليها لتحمينا

من كل هذا وذاك هي الكنائس والمداريش ودراسة
التوراة وتنفيذ وصاياها ونصائحها .لتصل بنا إلى
شاطىء األمان والسالم .وااللتحاق بالصديقيم
والحاخاميم والمتدينين المحافظين والحقيقين الذين
يكثرون التواجد في هذه األمكنة المقدسة الذين
يشبهون نواح وعائلته الذي شهدت عليهم التوراة
بأنهم صديقيم وصالحين علينا أن نحسن أخالقنا
ونساعد اآلخرين ،ونعيش حياة طاهرة ومقدسة
بعيدين عن الغيرة والحسد ومراقبة الغير،نلتحق
بالروحانيوت ونبتعد عن الكشميوت وشهوات
وملذات هذه الدنيا التي تدمر الحياة كما دمرت من
جاء من قبلنا و(ه) يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
"نواح إيش صديق " نتعلم من هذا الباسوق قول
الحاخاميم هذا  :من جلس ولم يرتكب عافون وخطأ
،إن (ه) يكافئه كأنه عمل خيرا" .وهنا يرمز الباسوق
"نواح" أي من يرتاح ويجلس ولم يقوم الرتكاب
العافون حينئذ يعتبره (ه) رجل صديق وله أجر على
ذلك -2.عندما نزل نواح من السفينة قرب القرابين
ليشكر هشيم ونوع هذه القرابين هي قوربان عواله
.الذي يحترق على المذبح كليا" .هنا نسأل  :معروف
من يسافر في البحر ويصل إلى مكانه بسالم عليه أن
يقرب قوربانا" يسمى قوربان توداه .ولماذا نواح
قرب نوعا" آخرا" من هذا القوربان ؟ ألن قوربان
توداه يأكل منه صاحبه ،وباعتبار كان محرما" على
االنسان أكل اللحم حتى ذلك الوقت ،لذلك قرب نواح
قوربان عواله وليس توداه ".وشرب نواح من النبيذ
وسكر " كلمة النبيذ هذه يوجد بها "أل"التعريف أي
شرب من النبيذ المعروف قبل الطوفان .وقبل
الطوفان كان جسم االنسان قويا" ولم يسكر .لكن بعد

الطوفان حل الضعف في حياة وجسم االنسان
لذلك هذا الكأس العادي الذي شربه اآلن وكان
يشربه سابقا" أثر عليه وأصبح سكرانا" ألن
جسمه ضعف ولم يكن قويا" كالسابق (.فايدابير
دافيد)
معلومات تاريخية أيام خراب المقداش  68ميالدية
عندما احتل طيطوس هاراشاع يروشاليم ،ودخل
المقداش وأمر بهدمه وكلف  4ضباط مع فرقتهم
ليقوموا بهذه المهمة وكل ضابط سلمه جهة واحدة
من الجهات األربع للمقداش لهدمها .ونفذ الضباط
الثالث أوامره وهدموا األطراف التي أوكلهم .بها
طيطوس .لكن الضابط الرابع ويدعى  :فانكار
عارابيا ،لم يهدم الجدار الرابع وهو الكوتيل
الماعارابي .الموجود حتى اآلن .وعندما سمع
طيطوس بتصرفه استدعاه فورا" ليعاقبه على
تمرده هذا .فأجاب الضابط قائال"  :سيدي الرئيس
!...أنا عملت ذلك ألحافظ على كرامة
األمبراطورية الرومانية ،لو خربت هذا الجدار
سيقولون األجيال القادمة  :بيت صغير هدم
طيطوس وال يوجد به أي شهرة .لكن اآلن تركت
هذا الجدار حتى يشاهد األجيال ضخامة وعظمة
هذا البيت ويقولون  :طيطوس هدم لليهود شيئا" له
قيمة فقال له طيطوس  :إن جوابك مقنعا" !.لكن لم
تأخذ موافقتي مسبقا" على ذلك ،لذلك أصعد إلى
أعلى الجدار وارمي بنفسك من األعلى لتموت
قرب هذا الجدار .وهذا هو عقابك .وفعال" صعد
إلى األعلى ورمى بنفسه ومات فورا" .لكن قال
ربي يوحانان الحقيقة ليس كما ادعى هذا الضابط
،وإنما ترك هذا الجدار حتى يدخل العذاب في قلب
اليهود عبر التاريخ ويقولون بيت عظيم وضخم
هدم طيطوس لذلك لعن ربي يوحانان هذا الضابط
بأن يموت قرب الجدار وفعال" مات هناك .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن مرض السكر يحدث عادة في تقدم سن االنسان
.لذلك على كل شخص بلغ ال 45من عمره يجب
فحص دمه ليتأكد من سالمته .ألن هذا المرض
ليس له أي عالمات انذار بحدوثه مسبقا" وال
يسبب أي وجع في الجسم .ويوجد عدة أسباب التي
تسبب مرض السكر -1.الوزن الزائد في الجسم

حيث  %90من أسباب هذا المرض هو الوزن الزائد
-2.كل بطن مقياسه يزيد عن  102سم أي مايعادل 41
إينش عند الرجال وعند النساء كل من يزيد عن 88سم
أي مايعادل  35.2إينش .يكون سببا" لالصابة بهذا
المرض  -3.من يكون مستوى السكر عنده في آخر
يوم من الصيام أكثر من  100درجة يكون مصاب
بالمرض  -4.بعد تناول وجبة الطعام ضمن ساعتين
من الوجبة التي تناولها يطلع عنده السكر أعلى من
 200درجة يعتبر مصاب بالمرض بالرغم إنه في يوم
الصيام النسبة عنده طبيعية  -4.كما يوجد مصابين بهذا
المرض عن طريق الوراثة من أب أو أم أو أخ أو
أخت ،وعليه أن يفحص دمه وهو عمره  25عاما"
ومافوق  -5.امرأة إذا أنجبت طفال" وزنه أكثر من 4
كيلو أي أكثر  9باوند معرضة إلصابة بالسكر
.واالنتباه من اإلصابة بهذا المرض هو  :تالفي
األسباب التي ذكرناها اآلن .وكل مصاب مرض السكر
الوراثي يجب عليه الحذر واالنتباه أكثر من غيره من
هذا المرض وعليه دائما" فحص دمه ليتأكد من وضع
صحته وسكره .ودالئل االصابة بالسكر هو ارتفاع
الشعور بالعطش وكثرة التبول ونزول الوزن بصورة
فجائية .
هاريشون لصيون ربي رفائيل ميو ّحاس -1700
1771
عندما خرج ربي رفائيل من مصر عائدا" إلى
يروشاليم عن طريق صحراء سيناء .وإذ فجأة ظهر
عليه تسعة حرامية الذين قاموا بنهب كل شيء بحوزته
من مصاري جمعها ليوزعها على الفقراء إلى حتى
ألبسته الذي يلبسها وضربوه بشدة وبقساوة ،فورا" رفع
ربي رفائيل رأسه إلى السماء مصليا"  :ياخالق الدنيا
ساعدني مثلما ساعدتني منذ والدتي .وفجأة عادوا
الحرامية إلى مكان الحاخام لكن هذه المرة لالعتذار
منه وأعادوا له جميع األشياء التي أخذوها منه منذ
ساعة مضت .وتقدم رئيسهم نحو الحاخام راكعا"
مخشوعا" وقال  :سيدنا الحاخام سامحنا ألن عندما
ابتعدنا عنك مسافة من الزمن شعرنا بأننا جميعا"
ضعفت أجسامنا ولم نعد نستطيع متابعة سيرنا إلى
مخابئنا وليس ألننا مرضى ألننا كلنا أقوياء وأشداء
.لكن قال أحدنا  :هذا مايجري معنا من غضب ودعاء
الحاخام اليهودي علينا الذي اعتدينا عليه وأخذنا له ماله

ولباسه .لذلك سامحنا وها نحن نعيد لك كل شيء
وباركهم الحاخام وكان تاريخ هذا اليوم هو 16
أدار وقرر الحاخام بأن كل عام يحتفل هو وعائلته
في هذا التاريخ ليشكر هشيم على هذا الحدث وهذه
األعجوبة الرائعة
توجيهات دينية:مفهوم الحياة الحقيقي.
من يرغب أن يعيش حياة هنيئة وحياة ينال بها
رضى (ه) عليه االبتعاد عن البطر،واليعلم نفسه
على السير في حياة الترف والبسط الزائد وتناول
األطعمة ولباس األلبسة الغالية وغيرها من
التصرفات الكمالية والزائدة فهذا النمط في الحياة
هو في حد ذاته خطر،ربما اليستطيع طوال حياته
السير في نفس المستوى ونفس البطر،حينئذ
سيشعر بأن حياته صعبة وقاسية ويتعذب أكثر
وأكثر ألنه حرم من عاداته الطائشة
والمتهورة،وربما يحتاج إلى سلوك طرق غير
صحيحة في سرق مال اآلخرين والتالعب عليهم
حتى يستطيع أن يؤمن حياة الترف التي اعتاد
عليها وبذلك سيكون حسابه كبير في السماء في
نهاية المطاف وعقابه شديد .وقد يضر نفسه ويضر
أوالده وعائلته الذين عودهم وعلمهم على هذا
النمط الفاشل من الحياة .لذلك على االنسان أن
يمشي على قد حاله ويقتنع بالقليل والضروري ولو
كان غنيا" وصاحب مال،اليسلك هذا الطريق
المتهور والطائش ألنه ليس كل األوقات متساوية
والزمن اليضحك لصاحبه على الدوام .لذلك عليه
أن يفكر في هذه الحياة هذا التفكير السليم
والصح،وهو كيف يتقرب إلى عبادة (ه) أكثر
وكيف يقضي وقته في مساعدة اآلخرين وعمل
الخير في ماله وجسمه،يتجه لقراءة التوراة
ودراستها وحضور الشعوريم ألن كل ساعة
يقضيها في مثل هذه األعمال الجيدة ستبقى هذه
الساعة ضوءا" مشعا" ومتوهجا" إلى األبد ال
ينطفىء ال في هذه الدنيا وال في دنيا اآلخرة .وإذا
لم يسلك هذا الطريق سيندم ندما" شديدا" وسيقول:
ياحيف (وا أسفاه) على الزمن الذي قتلته بيدي في
السهروالسمر والكالم الفاضي والالشون هاراع
ولعب الورق لذلك علينا تحديد مسارنا الصحيح في

هذه الحياة و (ه) يحفظنا ويعطينا الرزق والسعادة
أمين.
قصة
اسحق دافيد المطلوب ليسلم نفسه للسلطات الهنغارية
ليلتحق بالجيش النازي لمحاربة روسيا .وقبل مثوله
أمام لجنة التجنيد لفحصه هل هو صالح للخدمة
العسكرية جسديا" .ذهب إلى ربي حاييم ليأخذ منه
بيراخا ونصيحة تفيده في حل وضعه الصعب حيث هو
وزوجته عندهم ثالثة أطفال صغيرة .لكن تفاجأ من
مقابلة الحاخام عندما استقبله بفتور وبوجه ناشف وقال
له  :أنت مجنون لماذا جئت لعندي ؟ وخرج من غرفة
الحاخام زعالن ولم يفهم كالم الحاخام .وعاد إلى بيته
وبدأ يفكر بأن يؤذي جسمه بطريقة ماحتى يصبح
معاقا" وغير صالحا" للتجنيد في الجيش .لكن خاف
من نتائج هذه األفكار المؤذية التي قد تودي بحياته
نهائيا".وعندما وصل تاريخ التجنيد توجه إلى مبنى
التجنيد وهو يرتجف من الخوف ،دخل الغرفة ووجد
عدة ضباط كل واحد على مكتبه وبدأت مراحل
الفحص واالستجواب عن حالته الصحية واالجتماعية
.وكانت النتيجة إن كل أعضاء اللجنة الذين استجوبوه
ختموا على ورقة هذه الجملة  :إنه صالح للخدمة في
الجيش صحيا" وعقليا" وقوة .
دين عدد اثنين من هكاؤوون موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
وقت المسموح لقراءة قريات شيماع يوميا" صباحا"
هو من طلوع الفجر حتى نهاية ثالث ساعات زمنية
من اليوم ،والساعة الزمنية نحصل عليها عندما نحسب
الوقت من طلوع الفجر حتى ظهور النجوم ليال" ونقسم
وقت هذه الساعات على  12والنتيجة هو الساعة
الزمنية لتلك اليوم .وإذا انتهت مدة ثالث ساعات زمنية
،يكون فقد قيمة قريات شيماع في وقتها .وعنده ساعة
رابعة اضافية لقراءتها مع براخات يوصير حتى انتهاء
العاميدا .لكن بعد مرور أربع ساعات زمنية يقرأ
قريات شيماع بدون براخوت تبع يوصير -2.من
يصلي يوميا" منيان  :فاتيقين زخوته كبير جدا" .يجوز
أن يقرأ قريات شيماع جالسا" أو وقوفا" لكن األفضل
جالسا" .لكن إن كان يريد أن يقاوم النعاس والنوم الذي
يصيبه مسموح له أن يقرأها وهو واقفا" حتى يبعد عنه
النوم والنعاس .

دينيم شبات
الحاخاميم حرموا لنا تحريك الموقصيه يوم الشبات
الذي يعني ممنوع تحريك ولمس المصاري -القلم -
القشور التي ال يأكلها الحيوان -أدوات العمل
والصناعة وغيرها من األمور واألشياء ،حتى ال
نغلط ونستعملها في عمل ممنوع عمله يوم الشبات
والسبب لحتى ال يكون حركاتنا يوم الشبات مثل
أيام األسبوع استنادا لما قالته التوراة  :لماعان
يانواح أي ارتاح وال تحرك شيئا" غير ضروري
 -2.قالت التوراة  :بارك هشيم إلى يوم الشبات
.بماذا باركه ؟ باعتبار يوم الشبات محرم العمل به
وبالتالي سيخسر مصاري بسبب عدم العمل ،لذلك
تقول التوراة إن الشبات ذاته مبارك وسيعوض لك
هذه الخسارة بطريقة ما-3.في قراءة "شالوم
عاليخيم " ليلة الشبات قبل القدوس في أو ل سطر
تقول مألخيه هاشاريت ،ثم نقول ونسميهم مألخيه
هاشالوم لماذا هذا التغيير ؟ ألن عندما يعود
االنسان إلى بيته من الكنيس يمشي معه اثنين
مآلخيم أحدهم جيد والثاني غير جيد ،وعندما
يدخلون البيت معه ويجدون كل شيء على مايرام
نيروت تضيء طعام لذيذ وممتاز -مائدة مرتبة
وزوجة مستعدة عمال" وشكال" ولباسا" .ينضم
المآلخ الغير الجيد للمآلخ الثاني ويتصالحوا مع
بعضهم حينئذ نسميهم مألخيه هشالوم ويباركون
العائلة .
ساهم في هذه النشرة
السيدة روزيت كوهين وأوالدها للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم ورفوئاه شيليما وطول العمر أمين.
***الحاخام باروخ توفيق شبوت وزوجته السيدة
كيتي وأوالدهم للنجاح والتوفيق ومزال طوب
بالحفيد الجديد يوسيف وألف مبروك أمين
***..الحاخام يوسيف أسه وزوجته السيدة نورما
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد ماير
وهبة وزوجته السيدة بولين وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيدة بيكي حاره وزوجها
السيد طالب أبو جاك وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويتمنون رفوئاه شيليما ألخيها السيد ليون جاجاتي
هاليفي بن جميلة وطول العمر وصحة جيدة أمين
***.السيد مراد ليفي وزوجته السيدة كيتي

وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح المرحومة تونة
مزال شقالو بنت راحيل عليها السالم أمين
***.الحاخام أيزيك يديد وزوجته السيدة فريدا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد إيالي
كوهين وزوجته السيدة رينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويتمنى لوالدته السيدة روزيت الصحة والعافية وطول
العمر آمين***.السيد أبراهام صيون شمس وزوجته
السيدة روزي وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون إلى
أبو الصبي السيد البير خودري وزوجته ديبورا
بالمولود الجديد يوسيف وألف مبروك أمين ***.
السيد شلومو البغدادي وزوجته السيدة ليندا وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته روزيت
بنت لطيفة عليها السالم أمين  ***.الشاب هاأبريخ
هاتوقياع ليئور جوزيف الكدع ووالديه وجديه للنجاح
والتوفيق أمين***.السيد ايميل قمعو (أبو جاك)
وزوجته السيدة ليزيت وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويهنئون صهرهم السيد جاك وزوجته السيدة شيال
بالعروسين ماير ولويزا بمزال طوب وألف مبروك
وبانيم زخاريم أمين ***.السيد البير مالح وزوجته
السيدة أميليا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والده هامانواح كامل بن جميلة ووالدته شفيقة بنت
صلحة عليهم السالم أمين ***.السيد موريس
مرعشلي وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته همانواح اسحق بن كلثم
أمين *** .عائلة نقاب للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدهم همانواح جميل بن عائشة عليه السالم أمين .
***السيد شحود شقالو وأوالده السادة عبدو -جوي-
ريمون للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم تونة مزال بنت راحيل عليها السالم أمين.
*** السيدة يتا يديد سردار وزوجها السيد موشي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
مراد سردار بن روزه عليه السالم امين*** .عائلة
خفيف وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم
راحيل بنت زكية عليها السالم أمين.
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1900$والمصاريف 1250$
وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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