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ي وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق وهشيم يباركهم
المحسن الكريم السيد فكتور ايميل قمعو وزوجته السيدة مير ّ
بالروحانيوت والكشميوت أمين .
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

جرب هشيم إلى ابراهام ونجح في
عشرة تجارب ّ
جميعهم ومن هم هؤالء العشرة ؟ أراد الملك نمرود أن
يقتله ألنه اليعبد األصنام وهرب واختبأ  13عام في
المغارة -2أمر الملك أن يرموه في النار لحرقه وأنقذه
هشيم -3.طلب (ه) منه أن يغادر وطنه وأهله إلى
المهجر -4.منذ خليقة الدنيا لم يحدث مجاعة في العالم
،إال في تلك العام الذي هاجر العراق إلى اسرائيل -5.
أخذوا له سارا زوجته -6.حارب  4ملوك النقاذ ابن
أخيه لوط -7.قال له (ه)  :إن أوالده سيتعذبوا 400
عام -8.عمل الميال وعمره يناهز  100عام -9.طرد
ابنه اشماعيل وأمه من بيته بناء" على طلب زوجته
سارا -10.تقديم ابنه اسحق قوربانا" .لكن هارامبام
يختلف على بعض هذه التجارب ويحذف قضية نمرود
ورميه في النار ،ويضع عوضهما -1 :تزوج خادمته
هاكار وهذا الزواج اهانة له -2.طرد هاكارمن بيته
وهي حاملة .لكن ربي يونا يحذف تجربة النار ويضع
عوضها  :توسله إلى زعماء البلد ليسمحوا له بدفن
زوجته سارا مع العلم وعده (ه) بأن كل أرض اسرائيل
له وألوالده ودفع مبلغا" ضخما" حتى حصل على
مكان القبر هنا نسأل في الحقيقة لماذا هشيم جربه
عشرة مرات ؟ لحتى (ه) يسمح إلى بني اسرائيل أيام
موشي الذين جربوا (ه) عشرة مرات على مقدرته
.وهذه البراشا تخبرنا إن سارا ماتت فورا" عندما رأت
العاقيدا وإن زوجها يدبح ابنه اسحق المدلل والوحيد
عندها .ألن يوجد عندنا امتحانين في الحياة وهما :
امتحان العمل الخيري -مدات هاحيسيد -وامتحان
التشدد ونسميه مدّات هدّين .وسارا استعملت هذين
االمتحانين في حياتها حيث استعملت الرحمة والخير
للناس واستعملت الشدة والقساوة عندما قررت طرد
هاكار وولدها اشماعيل من بيتها .أما ابراهام طول

حياته امتحنه هشيم في الخير والحيسيد .لكن في آخر
تجربة وهي العاقيدا امتحنه في التشدد والقساوة حيث وافق
على دبح ابنه لذلك قال له المآلخ  :اآلن أثبتت إنك عندك
مخافة الدين وتحب التشدد في ارضاء هشيم .لذلك سارا
طوال حياتها كانت تنتظر أن ترى زوجها نجح في التشدد
.وعندما رأته في العاقيدا نجح بذلك ،و(ه) طلب منه مسبقا"
أن ينفذ أقوال سارا حتى في التشدد ،فرحت جدا" وأعادت
روحها إلى السماء وهي سعيدة بأن زوجها أصبح كامال"
مكمال" .لذلك وردت قضية وفاتها إلى قضية العاقيدا و(ه)
يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :هذه سنين حياة أبراهام التي عاشها .لماذا
قال الباسوق هاتين الكلمتين  :التي عاشها إنها زائدة
والحاجة لقولها ؟ رأينا في غير مكان استعمل الباسوق
هاتين الكلمتين  :التي عاشها في حياة آدام أول انسان على
األرض .المعنى إن أدام هاريشون أو أبراهام كليهما كانت
مدة حياتهم مقررة اكثر مما عاشوها فعال".حيث أدام كان
سيعيش  1000عام لكن فعليا"  930عام والسبب ألنه
أعطى من حياته  70عاما" إلى دافيد هاميليخ .وكذلك هنا
أبراهام كان سيعيش أكثر مما عاش فعليا" ،لكنه مات قبل
أوانه ،حتى ال يرى حفيده عيساف سيصبح عاطال"
وفاسدا" وقطاع طرق ومجرما" .لذلك عندما بلغ عيساف
 13عام من عمره فورا" توفي جده أبراهام حتى ال يراه
حفيدا" شريرا" (.هاراماع).
قال الباسوق  :إن هشيم بارك أبراهام في كل شيء .ماذا
تعني كل شي؟ يقول ربي شموئيل بن ربي اسحق  :قال
الباسوق  :من يعمل ويدفع الصداقا سيجد الحياة والصداقا
واالحترام .مامعنى هذا الباسوق ؟ إن االنسان الذي يجمع
من الناس الصداقوت لمساعدة الفقراء سيواجه ثالث
مصاعب في عمله الخيري هذا وهو أوال"  :يقول إنه

ضعيف وماعنده القوة والصحة لجمع التبرعات .ثانيا"
 :يقول إن الناس يمتنعون أحيانا" عن الصداقا
ويرفضون طلبه  -3.أحيانا" يطلع ناس يبهدلوه
ويهنيئوه ويتهمونه بسرقة أموال الصداقا .لذلك قال
الباسوق  :من يقوم بهذا العمل في جمع الصداقوت
سيساعده هشيم في ثالث شغالت -1:يعطيه الصحة
وطول العمر ليستمر في عمله النبيل هذا -2.سيحط
(ه) في قلب الناس بأن يدفعوا له صداقوت وال
يرفضون طلبه ألنه يشتغل لشيم شمايم وليس له
مصلحة خاصة -3.يحط (ه) في عقول الناس بأن
يحترموه وال يبهدلوه .لذلك هنا ابراهام قال الباسوق :
باركه في كل شي المعنى  :في الصحة وطول العمر
وجمع التبرعات بسهولة واحترمه الجميع .
معلومات تاريخية مختصرة  :أيام خراب المقداش 68
ميالدية
بعد خراب المقداش ،سيطر الرومان على جميع
أراضي اسرائيل ماعدا ثالث أمكنة محصنة وهم :
هوريديون -ماخير-ماصداه .لكن طيطوس لم يهمه ذلك
الفشل ،ألنه كان مستعجال" للعودة إلى روما ليحتفل
بعيد النصر الذي حققه في حرق بيت المقداش .وعندما
سمع إن والده اسبسيانوس تعيّن في روما ليكون قيصر
األمبراطورية الرومانية .فورا" قرر طيطوس
االسراع إلى روما .أخذ السفينة وأخذ معه غنائم
وأدوات المقداش لينقلها إلى روما ،وجلب الباروخيت
تبع المقداش .البرداية المقدسة – وأمآلها بأدوات بيت
هامقداش .كما أخذ معه المعارضين الزعيمين وهما :
شمعون ويوحانان إلى روما كما اصطحب معه 16
ألف أسيريهودي إلى روما .وفي الطريق بدأت أمواج
البحر تقوى وتشتد لتغرق سفينة طيطوس .فوقف
طيطوس أمام رجاله وقال بصوت عال  :إن إله اليهود
قوته بالبحر وليس على اليابسة ،حيث برعو أغرقه في
البحر ،وجنود سيسيرا أغرقهم في وادي قيشون ،وإذا
يريد محاربتي أنا مستعد ألحاربه على األرض وليس
في وسط البحر ،ووجه سفينته إلى الشاطىء وطلع
صوت من السماء يقول له  :سأرسل لك أصغر
مخلوقاتي وهي الذبابة الصغيرة ستدخل في رأسك وال
تخرج .وفعال" دخل في أنفه ذبابة صغيرة وسببت له
الصداع لمدة سبع سنوات
الطريق إلى الصحة والشفاء
ذكرنا سابقا" إنه عندما االنسان يكون في وضع خوف
او توتر فورا" الجسم يفرز مادة أدرنالين -التي هي
بمثابة البنزين للجسم .وعندما يفرز الجسم هذه المادة

،فورا" يرتفع مستوى السكر في الدم حتى تولد الطاقة في
الجسم ويعطي للجسم القوة لدفع الخوف والتوتر ،وهذه
المادة تسبب إلى تقلص شرايين الدم وارتفاع ضغط الدم
.هنا نسأل  :إن هشيم خلق االنسان بحكمة رائعة وخارقة
،لماذا الجسم ذاته ال يفرق بين الحالة الخطرة التي يمر فيها
وبين الحالة أقل خطرا" حينئذ ال داعي للجسم لفرز مادة
األدرنالين بكثرة ؟ اإلجابة هي  :إن هذا التصرف في
الجسم هو الحكمة االلهية .ألن مادة األدرنالين خلقها هشيم
لتنقذ االنسان عندما يكون في حالة الخطر .وكل لحظة تمر
في تلك اللحظة لها قيمة كبيرة لحياته ،وإذا الجسم تركناه
لوحده ليقرر هل هو خطر فعلي أم ال ،في لحظة تفكيره
هذه ولحتى تأتي األوامر من الدماغ بأن على الجسم أن
يفرز أدرنالين ويبدأ بذلك ويستغرق مدة من الزمن حتى
تكون هذه المادة كافية لتنقذ حياته ،يكون هذا االنسان قد
فارق الحياة السمح (ه) لذلك أمره (ه) في لحظة وقع
الخوف في هذا االنسان أو التوتر ،يجب على الجسم أن
يفرز هذه المادة المنقذة فورا" وبدون تردد وإذا كانت
ضرورية أم ال .وحياتنا العصرية اآلن تغيرت عن السابق
كثيرا" ،حيث االنسان كان يعلم عما يجري حوله مسافة ال
تبعد أمتار عن مكان وجوده ويكون بعيد عن التوتر
والتعصب ،والكان يوجد تلفون وال جرائد وال سللرفون
،وال تلفزيون ،وكان ال يسمع بالخبر المثير والمدهش إال
بعد شهور إذا وصله الخبر .لكن اآلن كل شي سريع بلمحة
البصر مايحدث في أقاصي األرض تسمعه فورا" بلحظة
وقوعه ،وهنا يتعرض الجسم للتوتر والخوف والقلق
وغيرها من متاعب الحياة و (ه) يحمينا من المفاجآت أمين
.
هاريشون لصيون ربي رفائيل ميو ّحاس 1771-1700
عندما سألوه المعلمين للحاخام هل يقبلوا في الكتّاب أي
المدارس االبتدائية أوالد القارائيم الذين اليؤمنون في
تفاسير التوراة من قبل الحاخاميم .أجابهم الحاخام  :هل
هؤالء األوالد ّ
مطهرين أي عملوا لهم المياله .أجابوه  :نعم
فقال  :اقبلوهم ربما أحدهم يتعلم منكم أن يؤمن في كالم
الحاخاميم ،وازرعوا بهم االيمان في الحاخاميم وينضموا
إلينا في كبرهم .وفعال" قبلوهم .وبذلك حدث تقارب بينهم
وبين اليهود المؤمنين وأصبح الوضع أفضل من السابق
.وفي أحد األيام طلب الوالي من الجالية اليهودية أن تدفع
مبلغا" كبيرا" من المال ألن خزينة الدولة فاضية وسيأخذ
منهم بالقوة والضرب إذا لزم األمر .وجهاء الطائفة
استشاروا الحاخام في األمر ،وطلب االجتماع معهم
بصورة سرية في أحد كنائس القاراّئيم التي يبنوها في
أعماق األرض ،وعيون الحكومة بعيدة عن هذا المكان

المخفي نوعا" ما.وعندما وصل الحاخام لالجتماع وبدأ
ينزل الدرج باتجاه القبو العميق ،تزحلقت رجله ووقع
على األرض وفورا" أسرع الشموش وأوقفه على
رجليه ،ثم وقع ثانية ،فصرخ قائال"  :يوجد هنا في هذا
المكان رواح راعاه وطومئاه أخرجوني فورا" ،وال
يجوز استعمال هذا الدرج أبدا" .وسأحاول كشف هذا
السر .
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 موجّه 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
في مدينة ناسويد في بولونيا كان القائد الروحاني للطائفة
هناك هكاؤون ربي ابراهام يهوشواع ،الجميع يستشيرونه
ويسمعون بنصائحه الدينية ،وكانت جميع المدن المجاورة
يرسلون له السؤاالت الدينية لالجابة عنها وليحل المشاكل
التي تعترضهم وذاع صيته في جميع مدن بولونيا كان عمر
الحاخام قد وصل إلى  70عاما" عندما جرت معه هذه
القصة وعلى الجميع سماعها وهي كالتالي  :كانت الساعة
الثانية بعد منتصف الليل الحاخام بعد يوم طويل من العناء
والتعب مع مشاكل القاهال والقاء الشيعوريم ذهب إلى
فراشه لينام ساعتين ال أكثر حتى يستيقظ بعدها ليبدأ يومه
الجديد ولعبادة هشيم من كل أعماق قلبه .وأثناء نومه هذا
،رأى في منامه إنه مريض وضعيف ،وإنه انتشر خبر
مرضه في جميع البلد ،كما رأى في منامه إن أهل بيته
ووجهاء القاهال يقفون حول فراشه وهم زعالنين .وأشهر
األطباء يعالجونه يقيسون الضغط ودقات القلب ،وينظر
حوله والينطق بأي كلمة ،واألطباء يحركون رؤوسهم
عالمة اليأس منه وسمعهم يقولون  :بقي له أيام معدودة
لمفارقة الحياة ،وقالوا للعائلة عليكم أن تودعوه الوداع
األخير .ويتابع المنام قائال"  :الكنائس امتألت بالصالوات

لشفائه العاجل ،لكن النهاية يرى في منامه إنه توفي
وبدأت التحضيرات إلى اللفايا المحترمة التي تليق به
دينيم عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخاه
عندما يقرأ قريات شيماع ال يجوز أن يعمل حركات ال
في يديه وال في رجليه ،وال يغمز بعينيه وال حركات
في شفائفه ،لكن من أجل مصفا يجوز أن يعمل شيء
بسيط في البراشاة الثانية وما بعدها مثل أن يدفع صداقا
بعد البراشاة األولى -2.وعندما يقرأ قبل شيماع هذه
الجملة  :مي أرباع كانفوت هاآريص -يجمع أطراف
الصيصيت األربعة وإذا صعب عليه يمسك طرفين
األماميين فقط ويمسكهم في يده الشمالية ويقربهم على
صدره مكان القلب وعندما يصل إلى براشاة
الصيصيت يمسكهم مع اليد اليمنى أيضا" وعندما يقول
 :ورئيتيم أوتو يضعهم على عيونه ثم يبوسهم .وكل
مرة يقول كلمة صيصيت في البراشا يبوسهم .ويظل
ماسكهم في يده حتى كلمة العاد بعد قريات شيماع ثم
يتركهم من يده.
دينيم شبات
أداة التي تستعمل للقيام بها بأي عمل صناعي محرم
يوم الشبات مثل المطرقة أو الكماشة أو طنجرة معدة
لطبخ الطعام ،كلهم وماشبههم نسمينهم -موقصيه-
واليجوز تحريكهم من مكانهم يوم الشبات .لكن إذا
أراد أن يستعملهم لشيء حالل يوم الشبات يجوز
تحريكهم واستعمالهم مثال"  :المطرقة أو الكماشة
لكسر جوز أو بندق وماشبه ذلك .والطنجرة يريد
امالءها بالماء حتى يشرب منها طوال الشبات -2.عود
الكبريت موقصيه ال يجوز لمسه أو تحريكه يوم
الشبات لكن إذا أخذ العود ليخرج به بعض الطعام
العالق في أسنانه مسموح استعمالهم وكذلك ابرة
الخياطة تسمى موقصيه .لكن إذا أراد استعمالها
الخراج شوكة من أصبعه دخلت يوم الشبات يجوز
استعمالها .وكل هؤالء نسميهم بالعبرية  :لي صوريخ
كوفو أي يلزمني المطرقة أو االبرة أو العود تبع
الكبريت بالذات الستعمالها في الحالل .
ساهم في هذه النشرة
هاراب ادمون ناحوم وزوجته وأوالدهم للنجاح
والتوفيق امين ***.الشاب نحماد فناعيم هاأبريخ
مايكل فكتور قمعو هشيم يباركه ويعظم بالتوراة
ويفرحوا به والديه وجدّيه أمين ***.السيد دافيد
كباريتي وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد جوزيف سالمة وزوجته وأوالدهم

للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد صيون شالوح هكوهين
وزوجته السيدة نورا للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته
لوريس بنت مريام عليها السالم أمين ***.السيد ليون
فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح همانواح دانيال بن عائشة عليها السالم أمين
***.السيدة ليلى سالمة وأوالدها األكارم  :فرج-جاك-
مريام-كليمانس للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح اسحق بن مريام عليه السالم
أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.األخوة األكارم :
راحاميم-دافيد-يهوشواع-ايفون لعائلة خضرية للنجاح
والتوفيق وعلى روح الحاخام همانواح موردخاي شرعبي
عليه السالم وعلى روح والدهم همانواح موردخاي بن
مزال والجندي المقدس أبراهام بن فريدة عليهم السالم
أمين***.األخوة األكارم  :موشي -أهارون -ناتان -اسحق
صوفي لعائلة ثروة للنجاح والتوفيق مع عائالتهمويدعونكم لسماع الداروش على روح والدهم همانواح
شمعا ثروة بن بديعة عليه السالم يوم األربعاء الساعة
 7:00مساء" في كنيس شيبيت أحيم وتزكوا لمصفوت
أمين ***.األخوة األكارم :سارا -ليندا-جوزيف حلبية
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
قاسم بن استر ووالدتهم مريام بنت صلحة عليهم السالم
أمين***.عائلة عماش للنجاح والتوفيق ويدعونكم لسماع
الداروش على روح المرحومة صبحية كوهين عماش -أم
ايلي-يوم األحد  24نوفمبر بعد صالة منحا في كنيس
شيبيت أحيم وتزكوا لمصفوت 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*** .عائلة خفيف وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتهم راحيل بنت زكية عليها السالم أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1600$
والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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