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المحسن الكريم الشاب نحماد فناعيم أهارون بانيجيل ووالديه واخوته للنجاح والتوفيق و(ه) يباركه بالروحانيوت
والكشميوت ويبعت له عروس مالئمة أمين
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

قالت البراشاه :ورأت سارا إن اشماعيل ابن هاكار
يتمصخر فانزعجت وقالت لزوجها ابراهام اطرد
هاكار وابنها ،ألنه سوف ال يورث مع ابني اسحق
.هنا نسأل  :ماهو خطأ اشماعيل حتى طردوه من
البيت ؟ قال ربي عاقيبا  :إنه كان يعبد الصنم .أما
ربي اشماعيل قال  :كان يزني مع فتاة ربي
ايلعيزر يقول  :إنه قتل شخصا" .لكن ربي شمعون
اختلف مع كل هؤالء الحاخاميم الذين ذكرناهم
،وقال فكرة جديدة وهي  :غير معقول أن يكون في
المحرمة .وإن (ه)
بيت أبراهام أبينو هذه الحاالت
ّ
شكر أبراهام بأنه عمال يعلم أوالده وع ّمال بيته
الدين واإليمان والصدق والشرف .إال نقطة
الخالف هنا بين سارا واشماعيل هي كالتالي :
عندما ولد الطفل اسحق ،جميع معارف وأصحاب
ابراهام وسارا غمرهم الفرح والسعادة مهنئين
وبدؤوا يقولون  :لقد أعطى هشيم ،ولدا" إلى
ابراهام إنه سيورث كل أموال والده الكبيرة .وكان
هناك اشماعيل يسمع هذا الكالم .فورا" رفع صوته
وقال  :أنتم غلطانين ،الورثة ليست إلى اسحق
وحده ،بل أنا البكر ويطلع لي ورثة مضاعفة عن
أخي اسحق .وعندما سمعت سارا بكالمه هذا
فورا" طلبت من ابراهام أن يطرده من بيتها
.والدليل على إن الخالف هو من أجل الميراث
،كما قالت سارا لزوجها أبراهام  :إن اشماعيل ال
يورث مع ابني اسحق ،معنى ذلك الخالف على
الميراث .وفورا" قال (ه) إلى ابراهام  :كل الذي
تقوله سارا اسمع كالمها ألن نسلك الحقيقي هو
اسحق .لكن هنا وقع الخطأ ألن ابراهام طرد
اشماعيل ووالدته وعطاهم فقط خبز وجرة ماء

.فهذا ال يكفي ،وإن (ه) قال له  :أنا قلت لك :كل الذي
"تومار " ستقول لك سارا اسمع كالمها أي في
المستقبل ،ولم يقل له كل الذي "آمراه" قالت في
الماضي سارا اسمع كالمها .ومن أجل هذا الخطأ ،دفع
الثمن بني اسرائيل أثناء خروجهم من مصر كما قال
الباسوق  :كي كورشوا ممصراييم أي طردوهم من
مصر وليس باحترام حتى الخبز لم يختمر ولم يأخذوا
معهم زواّدة وفي صحراء سيناء قال الباسوق " :
فايصماه شام هاعام ال مايم " أي ماكان عندهم ماء"
للشرب ،أي تعاملوا مثل معاملة ابراهام وسارا إلى
هاكار واشماعيل طردوهم وكمية خبز صغيرة وجرة
ماء أي مدّاه كينيغيد مدّاه .لكن ابراهام أبينو صحح هذا
الخطأ مع أوالد كيطوراه الزوجة الثالثة كما قال
الباسوق عندما أبعدهم عن اسحق أعطاهم هدايا
بكميات كبيرة و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
ثالث براشيوت متتالية ورد اسم -لوط ابن أخو ابراهام
في براشاة نواح -ليخ ليخا -فيرا ،وتكرر اسمه  29مرة
ويرمز ثالث مرات وردت في البراشيوت المذكورةمقابل ثالث معاني التي تعني كلمة لوط في اللغة
العبرية .المعنى األول  :لوط -غطاء مثل  :فياليط
بادارتو (بالعباءة) .المعنى الثاني :لوط =لعنة المعنى
الثالث  :روائح عطرة مثل قال ياعاقوب إلى أوالده
قدموا هدية إلى يوسيف  :عسل وصوري ولوط أي
عطور .وهذه المعاني الثالث انطبقت على لوط في
تصرفاته .المعنى  :اللعنة ألنه ترك عمه أبراهام
والتحق في سيدوم العاطلة وترأس عليهم وفقد بناته
وأصهرته وأوالدهم وارتكب الخطأ معهم .المعنى
الثاني تعني الغطاء أي تغطى في زخوت أبراهام

مرتين أيام الحرب مع كيدور العومير وحلفائه
وأنقذه أبراهام ،كما أنقذه هشيم في كارثة وخراب
سيدوم في زخوت أبراهام أما المعنى الثالث  :وهو
عطور رمز إلى روت الذي كانت من ساللته
وطلع منها دافيد هاميليخ والماشياح في المستقبل .
معلومات تاريخية مختصرة  :أيام خراب المقداش
 68ميالدية
وغادر طيطوس يروشاليم بعد أن هدمها كليا"
وتوجه إلى مدينة قيصري التي بناها هورودوس
منافسة ليروشاليم .ونقل معه كل غنائم يروشاليم
وذهبها وأموالها .وأودعهم في مدينة قيصري .كما
أخذ معه آالف األسرى من اليهود لحتى يتفاخر بهم
ولحتى يهينهم ويبدلهم أمام الجميع ،وأنزل بهم
العذاب والموت بشتى الوسائل القاسية .ومنهم
أرسلهم إلى الدول المجاورة إلى سوريا ولبنان
واألردن حتى يقيموا الحفالت والمسارح ويرموا
اليهود طعاما" للوحوش المفترسة في معارض
ومسارح جماعية ليتمتع بها المشاهدون
والمتفرجون .وأقام المسارح وأنزل منهم إلى
الساحة العامة ليقاتلوا بعضهم البعض بالسيوف
وليقتلوا بعضهم تحت أنظار أعدائهم .ومنهم ألقى
بالسجون المظلمة بدون طعام وشراب وفي تلك
الفترة وصل الخبر إلى طيطوس إنه ألقي القبض
على خصمه الكبير شمعون بن كيورا ،وكبلوه
بالكالبشا وقدموه إلى طيطوس ،هنا بعد الضغط
الكبير عليه قرر شمعون بن كيورا خيانة شعبه
وبدأ يكشف إلى طيطوس مخابىء اليهود الذين
اختبؤوا في هذه األنفاق وكشف أمورهم
،وأخرجوهم من مخابئهم وتعاملوا معهم مثل بقية
الشباب اليهود الذين قتلوهم وعذبوهم وأعدموهم
.أما زعيمهم شمعون بن كيورا فأمر طيطوس
بابقائه حيّا" حتى يوم عيد النصر في روما
العاصمة لألمبراطورية الرومانية .وفي تلك
الفترة قتل طيطوس  2500رجل من المختبئين
منهم عن طريق تسليط الوحوش عليهم أو حرقهم
أحياء" أمام الجميع ،وأقام طيطوس عيد ميالد
لوالده واستغل هذا العيد ليقتل المزيد من اليهود
ليتمتع رجاله وأتباعه من هذه الحفالت الدامية .

الطريق إلى الصحة والشفاء
الضغط النفسي وتوتر األعصاب هي المسبب األول
لوقوع هذا الشخص في مرض السكر ،عندما االنسان
يتعرض للخوف ماذا يحدث في جسمه في تلك لحظة
الخوف يوجد مادة في جسمه تسمى باالنكليزية -
أدرنالين-وهي تعمل الدور يشبه دور البنزين في
السيارة .وعندما تكثر مادة أدرنلين يلزمها تمارين
رياضية للتخلص منها وإذا لم يتم ذلك سيتعرض الجسم
لمرض السكر .ألن هذه المادة ترفع نسبة السكر في
الدم حتى الجسم واألوعية الدموية يستعملون هذا
السكر للتخلص من الخوف .لذلك علينا االبتعاد عن
الخوف والتوتر ،وهناك عدة أمور التي تسبب في
افراز األدنالين في الجسم ،إذا كنت راكب في سيارة
وتريد الوصول إلى مكان معين مثال" إلى اجتماع أو
إلى حفلة وعمال ينتظرونك وأنت في الطريق تعرضت
إلى عرقلة سير -ترافيك -تبدأ تنفعل وتنزعج على هذا
التأخير وكل لحظة تنظر إلى الساعة كيف يسير الوقت
وأنت واقف في مكانك هذا يعتبر توتر في جسمك
ويعرض للسكر ،وأيضا" ارتفاع في ضغط الدم
وتقلص الشرايين تسبب في ارتفاع السكر ،وإذا نسبة
السكر بقيت مدة طويلة عالية ولم تعالج قد يسبب
مرض السكر .وكذلك متطلبات حياتنا اليومية تعرضنا
للتوتر والضغط النفسي في المنزل مع الزوج أو
الزوجة مع األوالد أو مع الجيران أو مع الزبائن لذلك
علينا الهدوء وتقبل كل توتر بارتخاء وعدم انفعال ألن
كل شيء هو من السماء والتوتر ال يفيدنا شيئا" بل
يعرضنا لإلصابة باألمراض مثل السكر وارتفاع
الضغط .حتى إذا ركضت لتلحق الباص أو السابوي أو
وقت الصالة كلها تسمى توتر لذلك أهدأ واقبل كل
شيء وكل مشكلة بصدر رحب وبدون توتر وانزعاج .
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 أمام 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 تستفاد 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.
هاريشون لصيون ربي رفائيل ميوحاس -1700
1771
عام  1755وقع هزة أرضية في مدينة صيفات
والمدينة تحولت إلى تلة من التراب .وسقط عدد
كبير من سكان المدينة تحت األنقاض .وصل
عددهم إلى  162قتيال" .وتجمع القاهال في
يروشاليم حول ربي رفائيل قائلين له  :نحن نخاف
أن تصل الهزة األرضية إلى يروشاليم نريد أن
تفرض يوم صيام وقراءة تهليم حتى هشيم يحمينا
ويخلصنا من هذه الكارثة .لكن ربي رفائيل بعد أن
فكر مليا" ،أجابهم  :الداعي للصيام إن يروشاليم
ال يصيبها أي أذى ألن قال دافيد هاميليخ عليها هذا

الباسوق " :كي حيزاق بيريحيي شعارايخ بيراخ بانايخ
بقربيح " أي هشيم يحمي ويحفظ يروشاليم ويبارك
سكانها .وفعال" تكررت الهزة األرضية في عدة مدن
اسرائيل لكن يروشاليم سلمت في هذه الهزات ولم
يحدث بها أي ضرر .وفي أحد األيام تقدم المعلمون في
الكتّاب الذين يعلمون األوالد الصغار في المراحل
االبتدائية وسألوا الحاخام هذا السؤال  :إن الكثير من
جماعة القارئيم وهو يهود يؤمنون في كل شيء مكتوب
في التوراة بالحرف الواحد لكن اليؤمنون في تفسير
الحاخاميم للتوراة أبدا" ،مثال" يوم الشبات يبقون في
الظالم ال يتحركون من مكانهم  24ساعة ألن ورد في
التوراة التشعلوا الضوء والنار في بيوتكم يوم الشبات
واليقوم أي انسان من مكانه وهم ينفذون ذلك بحذافيره
.وسألوا هؤالء المعلمين للحاخام :إن القارائيم يطلبون
أن نسجل أوالدهم عندنا في مدارسنا لنعلمهم توراة فقط
وبدون تفسير ونحن نرفضهم وال نقبل ضمهم لمدارسنا
هل تصرفنا هذا صح أم خطأ ؟ كذلك يفسرون الباسوق
 :مماعاميقيم قراتيخا أموناي أي من األعماق أصرخ
لك هشيم ،لذلك يبنون كنائسهم في حفرة داخل األرض
.ماذا نعمل ؟ أجابهم الحاخام  :اقبلوهم وعلموهم الالزم
وفسروا لهم التوراة كما نعرف ربما يطلع منهم في
كبرهم يؤمنون بكالم الحاخاميم .وكذلك الحاخام كان
يقرأ في التوراة طول اليوم وكذلك يلبي طلبات شعبه
بكل األمور الدينية والدنيوية .ودائما" طاولته مليئة
بالمصاحف المتراكمة فوق بعضها .
قصة
كانت مدينة "ناسويد" في هنغاريا ،مليئة بالحاخاميم
وتعتبر من المدن الدينية الكبيرة ،ألن عاش فيها
حاخاميم كيدوليم وكذلك تجار يهود ناجحين وأغنياء
وعندهم مخافة هشيم ويحضرون الشيعوريم يوميا"
.وكان يرأسهم الحاخام األكبر هاقّادوش ابراهام
يهوشواع فرايند .وكانت علومه الدينية تصل إلى جميع
مدن هنغاريا ويجيب على األسئلة التي ترده من خارج
البالد أيضا" .وكثير من حاالت النساء الذين تركوهم
أزواجهم ولم يعرفوا مصيرهم ويريدون الزواج ثانية
ألنهم الزالوا صغارا" في السن وكان يحل لهم
مشاكلهم ضمن الدين .وقد أخذ على عاتقه حل كل
مشاكل القاهال وكان المستشار األول لهم في حياتهم
الدينية والدنيوية .تراه يستقبل الكبير والصغير ويستمع

للفقير والغني على السواء وكان يعود إلى بيته في
ساعات متأخرة من الليل .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون موردخاي زخرون
صديق لبراخا
عندما يقول كلمة إيحاد في قريات شيماع الزم
يفصل رموز كلمة إيحاد كالتالي  :األلف  :تعني
هشيم واحد وحيد .الحيت  :هشيم وحيد في سبع
طبقات السماء+وفي األرض والمجموع . 8:الدال
 :هشيم وحيد في أربع أقاصي األرض .وإذا لم
يركز في هذا الباسوق كما ذكرنا ال يطلع الزامه
في قريات شيماع .ويجب اعادة قراءة الباسوق
شيماع ثانية لكن بعد أن يقرأ المقطع األول من
قريات شيماع حتى هذه الجملة .بيتخا وبشعاريخا
.ثم يعود إلى شيماع ويركز بها ويتابع قريات
شيماع من في أهابتاه حتى النهاية -2.عندما يقرأ
قريات شيماع الزم يس ّمع أذنيه أثناء القراءة
.وعندما يصل إلى كلمة نهايتها مثل بداية الكلمة
المجاورة يجب أن يوضح ويتوقف قليال" بين
الكالمتين مثل هاتين الكلمتين بخول -لبابيخا
وغيرها .ويجب قراءتها مع طاعاميم مثل قراءة
التوراة يوم الشبات .وعندما يقرأ كلمة "نشباع"
يوضح قراءة حرف العاين وال يقرأها نشباه كذلك
حرف الزاين في كلمة تذكروا .كذلك حرف الزاين
في كلمة :وزخارتيم .
دينيم شبات
هنا نذكر عدة أشياء تسمى موقصيه اليجوز لمسها
أو تحريكها أو نقلها من مكانها يوم الشبات وهي :
مكاتيب -آالت موسيقية جميعها -حوض سمك -
صندوق كبير ذات وزن -ايتروك تبع العيد في يوم
الشبات -ألبسة معدة للبيع -أقمشة معدة للبيع -
طوابع بريدية -أوراق كتابة فاضية -دفتر شكات -
زجاجات نظارات سقطوا من النضّارة -خيطان
صيصيت غير مركبة في الطليت -ز ّمارة -حانوكيا
من الفضة -أشياء أنتيكا -حسابات تجارية -أدوات
وطناجر المخصصة فقط لالستعمال في البيساح
،اليجوز تحريكها غير أيام البيساح -أدوات
ومعدات جاهزة للبيع -بطاقات سفر تبع الطائرة
كرت باص أو سابوي -بسامير وبراغي جديدة -
ميزان حرارة ليس الستعمالها -أدوات وجهاز

االليكترون -تلفون -أدوات طباعة -آلة كاتبة -ظروف
مكاتيب-آلة تصوير -ثريا موجودة على األرض وغير
معلّقة -سكين الشوحيط والموهيل -دفتر حسابات -
أقالم-أفالم تصوير-صمديّات للعرض -ايصاالت
وفواتير تجارية -كاسيت -راديو -كمبياالت -ساعة
حيط -صور معلقة على الجدران -هوية شخصية -
شهادة سيارة وجميع العمالت الورقية والمعدنية .
ساهم في هذه النشرة
السيد حاييم اللحام هكوهين وزوجته السيدة فيوليت
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون العروسين داني ولويزا
بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين***.السيد
ريمون شقالو وزوجته السيدة نونا وأوالدهم ووالديهم
للنجاح والتوفيق والصحة التامة ورفوئاه شيليماه وبهنئون
العروسين يهودا وباتياه بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف
مبروك أمين ***.األخوة األكارم السادة موشي وأهارون
حاصباني وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح نسيم بن حسنة ووالدتهم راحيل بنت فريده وأختهم
الشابة استر بنت راحيل عليهم السالم أمين***.السيدة
صوفي مغربي وأوالدها للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدهم همانواح أبراهام بين كونا عليه السالم
أمين ***.السيد ليئاه سالمة وأوالدها األخوة األكارم :
فرج -جاك مريام -كليمانس للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدهم همانواح اسحق سالمة بن مارسيل عليه السالم
أمين ***.األخوة األكارم هانري وايزاك ثروة وعائالتهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح شمعا بن
بديعة عليه السالم 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 2200$
والمصاريف  1250$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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