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المحسن الكريم السيد جاك أبراهام سعادة وزوجته السيدة شيال وأبنائهم وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق و(ه) يباركه
بالروحانيوت والكشميوت أمين .
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

في هذه البراشا ورد الخالف الكبير بين األخوين
التوأمين ياعاقوب وعيساف ،وابتدأت منذ شراء
ياعاقوب البكورية من أخيه عيساف ،وانتهت بان
أخذ ياعاقوب البراخاة من والده اسحق التي كان
يريد أن يباركها إلى عيساف لكن هذا الخالف ليس
مادي أبدا" وانما خالف روحاني ،خالف بين
القيدوشا والطومئا .لماذا حدثت كل هذه الخالفات ؟
ألن (ه) ينتظر أن يسمع صالوات ودعاءات
الصديقيم واألبرار ،هنا نسأل  :هل من المعقول إن
هشيم وعظمته ينتظر من االنسان الدعاء
والصالوات ؟ إال الصالوات والدعاءات هي تعبير
من االنسان بأنه يؤمن كل اإليمان بأن كل ما يحدث
معه في هذه الحياة هي من عند هشيم واالنسان ال
يطلع في يده شيئا" ،لذلك يلجأ إلى هشيم الذي هو
صاحب القرار الفعلي والحل عنده لكل مشاكل الحياة
من صحة ورزق وطول العمر وراحة البال وغيرها
من األمور وكل مايحققه االنسان في هذه الحياة من
نجاح وتفوق ليس بفضل جهوده أو ذكائه وانما
بمساعدة من السماء وبقرار من هشيم بالذات
وتتماش هذه القرارات حسب تمسكه بالدين والتوراة
ومكارم األخالق ويعترف إن كل شيء هو من عند
هشيم بالذات .وعندما يقع في أي مشكلة يتجه فورا"
إلى (ه) ليصلي له ويطلب منه الحل والمساعدة
لمشاكله مهما كانت ومهما صعبت -ومن يمشي في
هذا االيمان وهذا الطريق حينئذ كل مايحصل عليه
يبقى في يده وإلى األبد ،والذي اليمشي في هذا
الطريق تراه يخسر ويفقد كل شيء ألن رفع اتكاله
على هشيم واعتمد على قدراته وجهوده وذكائه
.لذلك آباؤنا األقدمين كانوا عاقرين الينجبون األوالد

ولماذا؟ حتى يصلوا إلى (ه) ويطلبون منه ذلك ،وعندما
صلّوا حصلوا على طلبهم ،إذن هشيم ينتظر من كل
واحد منا الصالة والدعاء ليساعدنا في كل مانحتاج
.وعلى هذا المبدأ ت ّكون الشعب اليهودي في العالم وبقي
وإلى األبد مهما تحمل من عذاب واضطهاد من جميع
األمم عصر التاريخ ومرور األجيال .والدليل على ذلك
هو عند خروجهم من مصر برعو وجيشه الحقهم حتى
البحر ليعيدهم إلى مصر ،رفعوا أصواتهم في الصالة
والدعاء وفورا" حدثت معهم األعاجيب وعبروا البحر
باليباس ووصلوا إلى شاطىء األمان بمساعدة (ه) وعن
طريق صالواتهم وايمانهم .لذلك نعود إلى خالف
صاديق وعيساف هاراشاع إلى نفس
ياعاقوب ها ّ
النظرية التي تحدثنا عنها اآلن وهو إن عيساف اعتقد
بأن االنسان مثل ياعاقوب حصل على البكورية بفضل
صحن من العدس ،وحصل على البراخا من والده بفضل
اللحم والنبيذ الذي قدمه لوالده ،وفورا" باركه والده باسم
(ه) عندما قال له  :ويعطيك (ه) كل الخيرات ذكر اسم
(ه) في البراخا .لكن عيساف عندما سمع بذلك وهو
اليؤمن إن كل شي هو من عند هشيم رفع صوته باكيا"
جاعرا" وقال لوالده باركني لي أيضا" ياأبي ولم يصرخ
إلى هشيم ولم يطلب منه شيئا" وقال لوالده  :جلبت لك
الطعام كما أحببت .فكانت براخات والده ناشفة ولم يذكر
بها اسم هشيم بل قال له  :استفد من خيرات األرض
المليئة الخ .و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال عيساف إنه أخيرا" سيموت وال تلزمه البكورية
وباعها إلى ياعاقوب قالوا الحاخاميم  :إذا انسان سيطر
عليه يصير هاراع حتى يرتكب العافون كي يتخلص منه
عليه أن يذكر له يوم الموت .إن هذه النظرية تنطبق على

الصديق فقط ،ألنه عندما يذكر يوم الموت ويوم
الحساب فورا" يرتدع ويبتعد عن العافونوت .لكن
الراشاع إذا تذكر يوم الموت فورا" يرتكب العافون
ويقول يحب أن يلّحق حاله قبل الموت وفوات األوان
ويريد أن ينبسط من العافونوت ويعلق حافيص حايم
على ذلك قائال"  :يوم الموت هو ذو حدّين يفيد
الصديق ويدهور الراشاع .وهنا عيساف تصرف
مثل الراشاع وقال إنه سيموت فلماذا القدسية
والديانة والتقرب إلى (ه)  -2.إن اسحق أبينو حفر
اآلبار الذي كان من زمان حفرها والده ابراهام
واألعداء طمروها في التراب لألذى .لكن اسحق
أعاد حفرها وأطلق عليه ذات االسماء التي سماها
والده .ماذا نتعلم من ذلك ؟ إن اسحق عمل كابود
واحترام لوالده حتى بعد موته ولم يرضى تغيير
أسماءهم ،ليعلمنا أن نتمسك في عادات ومنهاكيم
اآلباء وال نغيرها على كيفنا .
معلومات تاريخية مختصرة  :أيام خراب المقداش
 68ميالدية
عندما كفر طيطوس أثناء عودته إلى روما ليحتفل
باالنتصار على يروشاليم وهدم المقداش ،هاج
البحر عليه وبدأت السفينة تتجه للغرق ،فرفع صوته
أمام ضباطه وقال  :إله اليهود قوته بالماء ،يريد أن
يعود إلى اليابسة ليحارب السماء حاس فشالوم
،وفعال" عادت السفينة إلى اليابسة وهناك أرسل له
هشيم ذبابة صغيرة دخلت من أنفه وبقيت  7سنوات
تسبب له وجع رأس وعذاب وآالم .وفي أحد األيام
مر أمام حداّد يطرق بالمطرقة وعندما سمعت الذبابة
صوت المطرقة توقفت عن الحركة ،ففرح كثيرا"
وقال وجدت الدواء لمشكلتي فجلب حداد مع مطرقته
إلى بيته ليدق بالمطرقة أمامه طوال اليوم وكان
يجلب حدادا" غير يهوديا" ويعطيه اجرته يوميا" 4
ليرات دهب ،وفي اليوم الثاني يجلب حدادا" يهوديا"
وال يعطيه اجرته قائال" له  :أال يكفيك أن ترى
عدوك يتألم ويتعذب ،وستطلب اجرتك ؟ لذلك كان
ال يدفع له شيئا" .وعندما صار عمره  76عاما"
مات بعد مرور  8سنوات على خراب المقداش
،وفتحوا له رأسه ووجدوا الذبابة قد كبرت
وأصبحت مثل الحمامة وكان وزنها  400غرام
،وأوصى قبل موته أن يحرقوا جثته ويحولوها إلى

صفوة ويبدروها في سبع بحار الدنيا حتى يضيع ويختفي
نهائيا" قائال"  :حينئذ إن (ه) ال يستطيع أن يحاسبه وينتقم
منه على خراب المقداش وقتل اليهود .
الطريق إلى الصحة والشفاء
على االنسان أن يبتعد عن التوتر والنرفزة ألنها تسبب
الكثير من األمراض ومن بينها مرض السكري .لكن في
الواقع حياتنا اليومية مليئة بالهموم والتوترات ،وال
نرتاح وتهدأ أعصابنا غير يوم الشبات فقط .ولكن ماهو
الحل لهذه الحاالت ؟ يقول ربي حاييم من فولوجين مايلي
 :أول وقبل كل شيء على االنسان أن يؤمن إيمانا"
صادقا" ونهائيا" إن كل شيء نراه أو يحدث معنا هو من
عند هشيم بالذات ،وطالما القرار هو سماوي وال نستطيع
أن تغيره لذلك لماذا الزعل ؟ لماذا النرفزة ؟ ولماذا
التعصب والتوتر ؟ إذا كان عندك مشكلة صلي إلى (ه)
لينقذك منها ويبعدها عنك .ويجب أن نؤمن كل الذي
يعمله هشيم معنا هو جيد ومفيد ،ولو لم يعجبنا و(ه) يريد
مصلحتنا ودائما" عندما يحدث معنا ومشاكل ووجع
رأس إن (ه) بذلك يمسح لنا ذنوبنا .وعلى االنسان أن
يتكل على (ه) بأن يساعده في حل مشاكله وقال شلومو
هاميليخ :إذا االنسان عنده مشكلة عليه أن يتصرف معها
بطريقتين أوال":أن يرفعها من ذهنه وال يفكر بها وال
يزعل وينقهر من أجلها .وثانيا" :أن يفش قلبه عند أقرب
صديق يثق به بأن ال يفضحه إذا فش قلبه عنده .وعندما
يفش قلبه ،تلقائيا" يرى ويالحظ إن أعصابه هدأت وزال
منها التوتر والعصبية .
هاريشون لصيون ربي رفائيل ميوحاس -1700
1771
عندما نزل ربي رفائيل درج كنيس القرائيم لحضور
اجتماع مع أعضاء الطائفة فورا" سقط من الدرج أول
مرة وثاني مرة وطلب فورا" الحاخام أن يفحصوا ماذا
يوجد تحت بالطات الدرج ،اقتلعوا البالط وشاهدوا تحته
أوراق من مصاحف هارامبام موجودة تحت بالط الدرج
حتى يدوسوا عليها في نزولهم وصعودهم ومعروف إن
هارامبام هو أكبر المتنقدين للقارائيم ويمنع التعامل معهم
وعدم االعتراف بهم ،وعندما عرف ربي رفائيل بذلك
رفع صوته قائال"  :أنا أطلب من (ه) إلى األبد ال يكون
في هذا المكان منيان من القرائيم حتى يفرقهم عن
بعضهم عشرة أي منيان ،وكما طلب أن ال يحدث عشرة
منهم يتواجدوا في يروشاليم للصالة مع بعضهم .وترك

الحاخام المكان فورا" ،وفعال" دعوة الحاخام نفذها
(ه) من السماء ومن ذلك اليوم لم يصلي أحدا" من
القرائيم في هذه الكنيس ،وحتى في يروشاليم ذاتها
إذا دخل واحد منهم ليعيش في يروشاليم فورا"
يموت أحد القرائيم الموجودين في يروشاليم حتى ال
يصبح مجموعهم عشرة في المدينة وبالتالي امتنعوا
الكثير منهم من السكن في يروشاليم .
توجيهات دينية" :ماهو واجب االنسان في هذه
الدنيا؟"
خليقة الدنيا وخليقة االنسان هما كليهما هدف واحد.
والهدف هو تنفيذ رغبة وارادة خالق االنسان والدنيا.
واالنسان ال قيمة من وجوده في هذه الدنيا واستمرار
حياته بدون برنامج ينفذ خالله مهمته في هذه الدنيا
التي يعيش بها،وال يجوز له استعمال مؤهالت
وقدرات هذا الكون العظيم،اذا لم يكن هذا االستعمال
هو الغرض منه عبادة واطاعة الخالق .لذلك أوال"
وقبل كل شيء يحتاج الى مدرب والى مو ّجه والى
مرشد،ليسير به وليساعده في تنفيذ هذا الهدف الذي
خلق من أجله .واذا سار في هذا الطريق حينئذ يسمى
"آدام" أي "انسان" بكل معنى الكلمة،وإال ال فرق
بينه وبين الحيوان .وكما نقول يوميا" في صالتنا
الفرق بين االنسان والحيوان هو كلمة "ال".
"الحيوان" ال يعرف تغيير حياته ،هدفه الطعام
والشراب والنوم واالنجاب،وال يعرف أن يختار بين
هذا وذاك،حياته ثابتة من بدايتها حتى نهايتها وبدون
أي تغيير .أما االنسان فله القدرة أن يرفض ويقول:
"ال" .ال أريد "هذا" وانما أريد "ذاك" .ويستطيع
بعقله الذي زوده الخالق به أن يميز بين الصح
والخطأ،بين الجيد وبين األجود،بين الحسن
واألحسن .لكن االنسان الذي يسير في حياته بدون
منهاج معين ومدروس ومفيد في هذه الدنيا ودنيا
اآلخرة هو ليس انسانا" وانما فاشال" وخاسرا".
وباستمرار ان االنسان يملك عالوة عن الحيوان:
القول -المعرفة -العطاء .التي يفتقر لها الحيوان.
وهذا العقل والمعرفة يقوالن لالنسان :يا رفيق!..
وجودك في هذه الدنيا داخله هدف سامي
ومقدس،عليك أن تنفذه قدر االمكان،افرح وانبسط
اذا تعمل على تنفيذه،وازعل واحزن اذا أنت تبتعد
عنه وال تنفذه .السعادة النفسية هي سر النجاح في

هذه الحياة .ألن بدون ابتسامة وبدون سرور وبدون فرح
الرعاية االلهية تبتعد عنك كثيرا" .حتى دراستك وفهمك
للتوراة ونجاحك بها ال يتم اذا لم تكن سعيدا" وفرحا"
بما تدرسه وتفهمه .يجب أن تحبه وبقناعة ومن أعماق
قلبك .يجب أن تقنع بأنك تمسك بيدك الجوهرة الثمينة
التي تؤمن لك نجاحك في هذه الدنيا ودنيا اآلخرة.
صحيح والواقع يقول :ال يوجد انسان في هذه الدنيا بدون
مشكلة وصعوبة يعاني منها،ال يوجد انسان سعيد بكل
معنى الكلمة،افتح قلبه ستجد به كثيرا" من الهموم
واالنزعاجات والقهر .لكن هنا تأتي قوة ارادة االنسان
الناجح،ال ينظر الى هذه الهموم بكل عقله وبكل
تفكيره،فإذا نظر اليها،وقع في شباكها وتخبط في
عراقيلها وزادت همومه هما" وأوجاعه وجعا" .ليس كل
شيء مشكلة وهم وغم،انظر الى الجانب الجيد في هذه
الحياة ولو كان قليال" وصغيرا" جدا" .الجانب اآلخر
واألكبر وهو في نظرك غير جيد ومؤلم،لكن في داخله
يحمل الخير واالفادة لك ولمصلحتك .وعليك أن تؤمن
بأن كل مايحدث لك في هذه الدنيا هو قرار من السماء
ومن السماء ال يأتي لنا إال الخير والذي هو مفيد لنا،ولو
في نظرنا هو غير جيد .النظرية العظيمة التي عليك أن
تتمسك بها طوال حياتك هي :الذي مضى انتهى وخلص
لماذا الزعل؟ والمستقبل والذي سيأتي فيما بعد والذي
تخاف منه،لكن اآلن لم يأت بعد فلماذا الزعل عليه؟ ليس
مطلوب منك إال أن تعيش اللحظة والساعة التي تعيش
بها اآلن فقط،حينئذ همومك تصغر وتضعف وتنتهي
منها و(ه) يحفظك أمين.
قصة
كان هكاؤون ربي أبراهام يهوشواع عمره  71عاما"
،في أحد الليالي ذهب لفراشه لينام بعد الساعة الثانية
ليال" بعد أن تعب طوال النهار في تدريس التوراة وحل
مشاكل القاهال ،وأثناء نومه رأى هذا المنام  :وإذ يرى
نفسه مريضا" طريح الفراش وعائلته تلتف حول سريره
يصلون من أجل شفائه ،ثم رأى في منامه أيضا" بأن
أشهر األطباء يفحصونه وقرروا فيما بينهم إن مرضه
خطير جدا" ولم يبق له للحياة فقط أيام معدودة ،وكل
الكنائس يصلون من أجل شفائه ،فورا" توفي على فراشه
مالحظة  :كل هذا في المنام وليس حقيقة -واجتمعوابيت الدين وقرروا تأخير اللفايا حتى يتجمع كثير من

تالميذه الذين كانوا في القرى المجاورة ،وبعد أن
تمت اللفايا بأعداد كبيرة وودّعوه إلى مثواه األخير
،وأنزلوه إلى القبر وغطوه في التراب ،وعاد الجميع
إلى بيوتهم .واآلن رأى إنه يدخل صالونا" كبيرا"
وقالوا له هنا تتحاكم أرواح األموات الذين يأتون من
هذه الدنيا .وبدأ الحاخام يرجف من شدة الخوف
،وفتحوا دفاتر أعماله التي قام بها بهذه الدنيا .وبقي
ساعة طويلة ينتظر وصول أعضاء المحكمة
السماوية ليقرروا مصيره بعد أن يدرسوا أعماله
كليا" .وبدأ يسأل نفسه في منامه  :هنا دنيا اآلخرة
هل يوجد تأخير وانتظار مثل هذه الدنيا ؟ ولم يحصل
على اجابة في منامه
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
عندما يقرأ في قريات شيماع  :وقشارتام … بين
عنينيخا يجب وضع يده على تفلين الرأس واليد
ويقبّلهم وعندما يصل الحزان إلى نهاية قريات
شيماع ويقول  :أني (ه) ايلوكيخيم ،يجب على
القاهال أن يرددوا وراءه كلمة إيميت بصوت عالي
.والحزان يقول معهم كلمة ايميت بصوت واطي ،ثم
يعود ويقول هذه الجملة لوحده ( :ه) ايلوكيخيم ايميت
ويتابع الصالة .والقاهال يتابعون الصالة مع الحزان
أيضا" -2.من يصلي لوحده أو متأخر عن الحزان
وإذا الحزان ال يعرف أنه يطالع الزام القاهال ،حينئذ
هذا الشخص الذي يصل إلى نهاية قريات شيماع
يقول ( :ه) ايلوكيخيم وكلمة ايميت يقولها بصوت
واطي ثم يعود ويقول أموناي ايلوكيخيم إيميت
ويتابع الصالة كالمعتاد .
دينيم شبات
كتبنا في النشرة السابقة إن المطرقة -وعود الكبريت
وابرة خياطة وغيرها هم موقصيه ال يجوزتحريكهم يوم الشبات من مكانهم ،لكن يجوز
استعمالهم لشيء حالل مثل المطرقة لكسر الجوز
وعود الكبريت الخراج بقايا الطعام من بين أسنانه
واالبرة الخراج شوكة دخلت في اصبعه يوم الشبات
وهذا نسميه تحركهم -لصوريخ كوفو -أي يلزمني
هذا الشيء بالذات .كما يجوز تحريكهم من مكانهم
إذا كان يلزمني مكانهم أي إذا كانت المطرقة على
الكرسي وأريد الجلوس على الكرسي ،وماعندي

مكان آخر للجلوس يجوز تحريكهم من على الكرسي
واعادتهم إلى المكان المخصص لهم وهذا نسميه نحركه
 :لصوريخ ميقومو .أي يلزمني مكانه -2.نقول ليلة
الشبات شامور في زاخور بدبور إيحاد  :هنا نسأل لماذا
ذكرنا كلمة شامور قبل زاخور مع العلم في التوراة
وردت زاخور أوال" في براشاة يترو وشامور في
براشاة فايتحانان ؟ السبب  :ألن شامور تعني الحفاظ
على الشبات وزاخور تعني اعمل قدّوس على النبيذ
،ونحن فعليا" ننفذ شامور ونبدأ الحفاظ على الشبات قبل
المغرب أما القدوس الذي هو زاخور يأتي بعد العودة
من الكنيس ليال" .لذلك نذكر شامور قبل زاخور
ساهم في هذه النشرة
الحاخام أبراهام ياعاقوب سردار هاليفي وزوجته السيدة
نينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح المرحومة
أولكا بنت بديعة زوجة هاشوحيط هانيئيمان همانواح
حاخام يعقوب سردار عليهم السالم أمين***.السيد
زوكي سليم بلله هاكوهين وزوجته السيدة شيرلي
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
شارلي قطان وزوجته السيدة مركليت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح أبراهام بن سلمى
عليه السالم أمين ***.السيدة بيرتا زردوك -كوهين
وأوالدها االكارم  :رافي -جوي-فيفيان-جولي
وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
دانيال بن عيشة عليه السالم أمين ***.السيدة ليلى
سالمة وأوالدها األكارم :فرج-جاك-مريم-كليمانس
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح ايزاك بن مريام عليه السالم ***.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*** .عائلة خفيف وعائالتهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت زكية عليها
السالم أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة  2350$والمصاريف
 1250$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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