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من يوم وفاة ياعاقوب أبينو بدأت الكالوت والعذاب لبني
اسرائيل في مصر .ماهو الدليل على ذلك من البراشا ؟
ألن يوسيف كان الرجل األول في مصر بعد سلطة الملك
برعو وهو الحاكم الفعلي في مصر حيث برعو سلمه كل
أمور الدولة ،مع ذلك نراه عندما توفى والده ياعاقوب
،أرسل واسطة إلى الملك بأن يسمح له بالخروج من مصر
لقبر والده ياعاقوب حسب وصيته .ولم يستطع يوسيف
أن يخرج من مصر بدون إذن من برعو ،وكذلك لم يتمكن
يوسيف من الطلب مباشرة من برعو بالخروج إال عن
طريق وسيط آخر ،فكل هذا يدل على ضعف مركز
يوسيف في الدولة .وكأنه مواطن عادي .فهذا الوضع بحد
ذاته هو كالوت ومذلّة وخضوع .وعندما تمت الموافقة
من قبل برعو ،وبدأت اللفّايا ،حينئذ كل وجهاء وقيادات
وجنراالت مصر ،خرجوا مع يوسيف لتوديع ياعاقوب
أبينو .وكانت الشيخينا تمشي معهم .وفجأة أقبلوا أوالد
اشماعيل وأوالد عيساف وأوالد كيطوراه ليحاربوا أوالد
ياعاقوب وليمنعوهم من دفن ياعاقوب في مغارة
هاماخبيال ،لكن عندما شاهدوا التاج الذهبي تبع يوسيف
موضوعا" على اآلرون فورا" خافوا وأنزلوا تيجانهم من
على رؤوسهم ووضعوها على اآلرون .وحتى األحصنة
كانت تبكي ،وعندما وصلوا إلى قرية تدعى  :كورين
هاأطاد" هناك ألقوا الخطابات التأبينية والتنويح على وفاة
الصديق ياعاقوب .هنا نسأل  :لماذا لم يعملوا هذه
الخطابات في مصر بالذات ولماذا انتظروا حتى خرجوا
من مصر ؟ ألن المكان الذي يعيش به الصديق تنتشر
البراخا والسعادة حتى بعد وفاته ،لذلك تركوا البكاء
والعويل إلى خارج مصر .وكل الذين خرجوا لوداع
ياعاقوب لم يمرض أحد منهم ولم يتوفى في ذلك العام
.ألن يوجد زخوت كبير لمن يودع صديق أثناء وفاته أو

يعمل له خطابا" يشيد بأعماله الجيدة .و(ه) يحفظه ويحميه
من كل شر وأذى .وعندما وصلوا إلى باب الميعارا ،أتى
عيساف وأوقف اآلرون من ادخاله وادعى هذا المكان
يطلع له عوضا" عن ياعاقوب ألنه هو الولد األكبر .فقالوا
له  :أنت بعت حصتك إلى والدنا ياعاقوب أجابهم  :أنا
الولد البكر ويطلع لي حصة مضاعفة أعطيته الحصة
األولى والثانية بقيت عندي .قالوا له  :هذا الكالم مرفوض
نهائيا" أنت بعت كل أمورك إلى ياعاقوب ،وبدأت
الخالفات واألصوات تتعالى من هنا وهناك ،وكان
موجودا" هناك "حوشيم" ابن دان ابن ياعاقوب وهو
أطرش ال يسمع ،سأل :مالحدث لماذا التقبرون جدّي؟
قالوا له  :عيساف يعارض ،فأخذ الساطور وقطع رأس
عيساف ،وتدحرج رأس عيساف ودخل الميعاراه ،وبذلك
تنفذت نبوءة ربكا أمينو التي تنبأت بأن عيساف وياعاقوب
سيموتون في يوم واحد .ولو كان تاريخ الوفاة مختلف لكن
وقت الدفن كان في نفس اليوم و(ه) يحمينا أمين .
تعليقات على البراشا
نالحظ في براخات ياعاقوب إلى أوالده ذكر أسم
زيبولون قبل يسّاخار مع العلم إن يسّاخار هو األكبر
،وكذلك موشي ربينو عندما بارك الشيباطيم أقدم اسم
زبولون قبل اسم يسّاخار ماهو السبب لذلك؟ معروف إن
زبولون هو الذي يدعم قراءة التوراة تبع يسّاخار ليكون
له حصة معه في زخوت التوراة .ومن هو األهم ؟ من
يدعم التوراة أو الذي يقرأ التوراة بالذات ؟ لذلك ياعاقوب
ساخار ليعلمونا إن
وموشي ربينو ذكروا زبولون قبل ي ّ
زبولون أهم من يساخار ويزكى في عوالم هزيه وعوالم
هبّا ،حيث في هذه الدنيا يعيش بارتياح والينقصه شيئا"
ويتمتع بكل مايتمناه من بسط وسعادة ،ألن زخوته
مضاعف حيث يؤمن معيشة الحاخام الذي يدعمه هو

وأفراد عائلته ،وكذلك يوفر للحاخام الوقت الالزم ليقرأ
في التوراة .وكذلك الذي يدعم التوراة إذل يقرأ التوراة
ويحضر شيعوريم بعد عمله اليومي هنيئا" له و(ه) يباركه
أكثر من الحاخام بالذات (.سيفير هاسيحوت)
-2عندما بارك ياعاقوب إلى أوالد يوسيف قال  :على كل
يهودي أن يبارك أوالده بأن يقول لهم يجعلك هشيم مثل
افرايم ومثل منشيه .هنا نسأل لماذا اإلسمين أال يكفي
اسما" واحدا"؟ ألن يجب على األب أن يعلم ابنه ليس فقط
توراة وانما يعلمه موسار وديريخ إيريص وأدبيات الحياة
وأصول التعامل مع اآلخرين .لذلك افرايم يمثل قراءة
التوراة أي تلميد حاخام ألنه تعلم عند جدّه ياعاقوب ،لكن
منشى كان رجل اجتماعي ومنسق األمور بين الناس
وكان مثاليا" وممتازا" لذلك نبارك أوالدنا بأن يكونوا
متدنيين وبنفس الوقت اجتماعيين ويحترمون اآلخرين
ويتعاملون معهم بصدر رحب وبوجه بشوش (.كاتاب
سوفير)
معلومات تاريخية مختصرة :أيام خراب المقداش 68
ميالدية
صاداه المشهورة في اسرائيل ،وهي مبنية على
قلعة ما ّ
صخرة عالية وواسعة في قمة الصخرة ،وهي عالية جدا"
ويحيطها وديان عميقة ومخيفة من شدة عمقها ،لم تدوسها
رجل انسان ،ولها طريقان ضيقان فقط للوصول إليها
.الطريق األول ضيق وملتوي أحيانا" يسير بك إلى األمام
وأحيانا" يسير بك إلى الخلف .وارتفاع القلعة يصل إلى
 30ريس ،والريس طوله  128مترا" ومجموع االرتفاع
أصبح  3840=30+128مترا" تعلو القلعة من األرض
.وعندما تصل إلى أعلى الجبل ترى هناك سهال" ممتدا"
عريضا" وواسعا" يسمح للعيش به بأعداد وكبيرة من
الناس .ومن يستعمل هذا الطريق الضيق للوصول إلى
القلعة العالية عليه االنتباه حتى ال تتزحلق رجله ويهوي
إلى األسفل ميتا" بصورة حتيمة .أما الطريق الثاني هو
من الغرب وهو أسهل من األول الصعود به ويسمى
:باهار حتى يومنا هذا .لكن اآلن أحاطوه بسياج من بعد
ألف متر من مكان القلعة ،وفي هذا الوضع للقلعة كان في
العصور القديمة صعبا" جدا" للوصول للقلعة ماصاداه
والسيطرة عليها .وأول من قام ببنائها هو يوناتان كوهين
صادا .وبعد ذلك أتى الملك
كادول وهو الذي سماها ما ّ
هورودوس الذي بذل جهدا" كبيرا" لتقوية هذه القلعة
وهيأها كملجأ له ولعائلته ولرجاله في حالة إذا هاجمه أحد

األعداء وخاصة من الشعب اليهودي ،ألنه لم يكن يهوديا"
.وهو عذب اليهود أكثر من أي حاكم حكم اسرائيل .وفي
تلك األيام حاولت الملكة كليوباتراه المصرية احتالل
يروشاليم والسيطرة عليها .وأمن هورودوس لسكان
القلعة الزراعة للخضار واألشجار للفاكهة في حالة
محاصرتهم من أي عدو .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن معنى ضغط الدم هو المقياس لمعرفة قوة اندفاع الدم
من القلب إلى العروق واألوعية الدموية لتنقل الغذاء
الالزم واالوكسجين لجميع عضالت الجسم ،وهو يمر في
مرحلتين األولى هي قوة دفع الدم إلى داخل الشرايين
والثانية هو عودة الدم إلى القلب ليغذي القلب ذاته وليجمع
الغذاء واألوكسجين من جديد ليعود ويوزعها على جميع
عضالت الجسم ،ففي المرحلة األولى ينطلق الدم بقوة دفع
من القلب إلى داخل الشرايين وقوة االندفاع في الحالة
الطبيعية يكون مابين  120إلى  130درجة .أما الدفع
الثاني وهو عودة الدم إلى القلب يكون قوة الضغط أضعف
وتتراوح قوته بين  70إلى  80درجة .وعندما يكون
الضغط العالي فوق ،130يجب على المريض مراجعة
الطبيب .وعندما يكون الضغط الواطي فوق  80أيضا"
يجب مراجعة الطبيب .إن مرض ارتفاع الدم يسمونه :
القاتل الصامت ،ألن أكثرية الناس الذين يعانون من
ارتفاع ضغط الدم ،ال يعرفون انهم مصابون بهذا المرض
.ولمعالجة ارتفاع الضغط ،العالج األول هو االلتزام
بنظام تناول طعام صحي ،وهذا النظام هو دواء لكل
مرض تقريبا" .ولحتى للذين ال يعانون من أي مرض
عليهم بااللتزام بالطعام الصحي وتمارين رياضية يومية
وعدم االكثار من تناول الطعام كل هذه األمور الثالث
هي مفتاح الصحة وحتى الرياضة يجب استشارة الطبيب
عليها .
توجيهات دينية" :أيام الشوبابيم
ستبدأ يوم االثنين القادم جانوري  13وتنتهي يوم
الخميس فبراير 20
ان كلمة "شوبابيم" هي رؤوس كلمات هذه البراشيوت:
"شيموت -فايرا -بو -بشالح -يترو -مشباطيم .وهذه األيام
تبدأ من براشاة "شيموت" و تنتهي مع براشاة " مشباطيم
" .ان هذه األسابيع الستة ،هي أكثر مالئمة و مفيدة لكل
يهودي ليستيقظ من نومه في االنجراف وراء ملذات الدنيا
و أخطائها .و عليه أن يحاسب نفسه و يسألها :ماذا أعمل
ي أن أتقدم أكثر و أكثر في
أنا اآلن في هذه األسابيع؟ عل ّ

ي أن أصحح أخطائي السابقة
القدوشا و الطهارة .يجب عل ّ
و أصلح الذي تشرك منها .يجب أن يصل صوتي الى
الخالق تعالى،يجب أن أرجع بالتشوبا ألن الوقت هذا
مناسب جدا" لنا كما قال الباسوق" :يقول (ه) ان صراخ
بني اسرائيل لي وصلت لي و سمعتها و سأساعدهم" .لذلك
علينا بالصالة و التوسل و التخدع الى الخالق .علينا
االكثار من قراءة التوراة و حضور الشيعوريم في كل
مكان و كل يوم  .ان التوراة لها القوة الكافية أن تمسح
ذنوبنا و تطهرنا تماما" .و علينا الصيام كل يوم اثنين و
خميس ابتداء" من طلوع الفجر الساعة  6:11صباحا" و
ينتهي بعد المغرب حوالي  30دقيقة (طبعا" ان هذا
التوقيت يتغير أسبوعيا" يجب مراقبته و التقيد به في
النشرات القادمة) و الذي يصوم يجب عليه أن يقبل في
صالة منحا في "شيماع قولينو" قائال" هذه الجملة" :ها أنا
أقبل صياما" غدا" بدون ندر" و اذا نسي يستطيع أن يقول
هذه الجملة في نهاية العاميدا و ذلك حتى يستطيع أن يقرأ
"عانينو" في العاميدا و اذا نسي و لم يقل هذه الجملة
المذكورة يصوم كالمعتاد لكن ال يقرأ "عانينو" في
العاميدا .و قبل أن ينام يقول أنا سأستيقظ صباحا" قبل
الفجر حتى آكل بعض الطعام من أجل الصيام .باالضافة
الى ذلك علينا التقيد بهذه األمور تماما" و هي كالتالي-1 :
نرجع بتشوبا و قراءة الفدّوي (أنّاه)  -2قراءة التوراة و
التهليم يوميا" -3 .االنتباه بعمل نيطالت يادايم حسب
التعليمات الخاصة بها -4 .نقدم الطعام الى المحتاجين-5 .
نأكل بعد برخات همازون قطعة خبز من تبع بقية
هاموصي مع براخا -6 .االنتباه في برخات همازون و
بقية البراخوت على مهل مع فهم ما نقوله -7 .االنتباه في
رد "األمين" في الصالوات -8 .عدم التكلم في الصالة
خاصة في الحازارا و القديش و أثناء قراءة سيفر توارة
ألن الحكي فيهم يعتبر عافون ال يغتفر و يسبب المشاكل
(برمنان) لصاحبها -9 .ينتبه في قريات شيماع و خاصة
في الباسوق األول و قراءة الكلمات بصورة واضحة و
جيدة -10 .الغطس في المكفيه (المطبل) -11 .قراءة
"بيريخ شيميه" يوم الشبات أثناء فتح الهيخال -12 .أن
ندفع صداقا يوميا" -13 .أن نحافظ على قدسية الشبات و
نفرح فيه بالطعام و الشراب و النوم و الصالة و قراءة
التوراة -14 .احترام الحاخاميم و تكريمهم -15 .الصالة
بانتباه و مع دموع اذا أمكن -16 .قراءة مشنايوت يوميا".
 -17أن يتصبب العرق من جسمنا عندما نقوم بعمل
المصفا و الزخوت -18 .االنتباه بعمل "مايم أحارونيم"
بعد انتهاء الطعام و قبل برخات همازون -19 .أن نكون
من العشرة األوائل الذين يدخلون الكنيس يوميا" -20 .أن

ننتبه عند لباسنا للتفلين و نفكر به دوما" -21 .ننظر في
التوراة عندما يطلع الجليان -22 .أن نقرأ مع الحزان
عندما نطلع "عاليّا " للسفر توراة -23 .نحاول عمل
مصالحة و سالم بين رجل و رفيقه و زوج مع زوجته.
 -24أن نوجه أوالدنا للدين و األخالق الكريمة -25 .أن
نفرح العروسين و نرقص معهم -26 .ننصح اآلخرين
بعمل التشوبا -27 .أن نبارك  100براخا يوميا" -28 .أن
نبتعد عن الغش و التالعب و أكل و سرق أموال اآلخرين.
 -29ال نحكي الشون هاراع على أحد -30 .نحكي كالم
جيد على الشعب اليهودي -31 .أن نقرأ "قريات شيماع
عال هامطا" قبل النوم -32 .أن نأكل سعودا شيلشيت يوم
الشبات و سعودا ربيعيت ليلة األحد .و أيام "الشوبابيم"
هذه يساعدون االنسان على التقدم في القدوشا و مسح
الذنوب و (ه) يرضى و يفرح بذلك في هذه األيام .ألن
المطالبة من السماء في هذه األيام قوية و ملحّة أكثر من
أي وقت آخر .ألن آبائنا في مصر في هذه البراشيوت
صرخوا الى (ه) و صاروا طهوريم و بالتالي وقفوا على
جبل سيناء و استقبلوا الشيخينا و قبلوا التوراة،ان هذه
األيام و أعمالها و الصيامات تفيد الرجال و النساء على
السواء،للعروسين و للشباب و لمسح العافونوت كلها و (ه)
يحفظنا أمين .
هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب الجازي 1802-1727
بعد وفاة ربي كيداليا رئيس يشيبات بيت -إيل ،واستلم القيادة
مكانه تلميذه هاراشاش ،وكان عنده  12تلميديم ميقوباليم
،وكلهم قرروا االتحاد سوية كأنهم رجل واحد ،وختموا على
معاهدة جاء فيها مايلي  :أي شخص منّا إذا وقع في مصيبة
ما جميعنا االلتزام بمساعدته وإذا أحد منّا أخطأ يجب علينا
مراجعته ال يجوز أن نحمل على بعضنا ونسامح بعضنا
فورا" ومن أعماق قلوبنا .وإذا أحد توفي الزم تقرأ على
روحه ونعمل مصفوت وزخويوت لتنفعه في عوالم هبّا
.وسموا نفسهم بهذا االسم  :أهابات شالوم .ومنهم  :حاخامهم
هاراشاش .ربي شالوم شرعبي هاراب حيدا المشهور أما
اسمه الحقيقي هو  :ربي حايم يوسيف دافيد ازوالي -ربي
حاييم دي روزا -ربي ياعاقوب الجازي .وهو كان أشهر
تالميذ هاراشاش ،ودراسته للتوراة أضاءت للدنيا وذكاؤه
الحاد تفوق على الجميع وكان يسميه حاخامه هاراشاش بهذه
الكلمات  :أبونا -راعينا-مقدس عندنا .هو ولد في إزمير في
تركيا وعندما كان طفال" انتقلت عائلته للسكن في اسرائيل
،والده كان هاريشون لصيون الحاخام األكبر في اسرائيل
واسمه ربي اسرائيل الجازي وعمل واجتهد كثيرا" حتى
يطلع ابنه ربي ياعاقوب حاخام كاؤون عظيم وفعال" تحقق
أمله كما يريد .

قصة
ربي ابراهام رأى في منامه إن كل الصفحات والربطات
الموضوعة على طاولة بيت الدين تبع السماء وهي كلها
عائدة له من صفحات التوراة والمصفوت التي عملها في هذه
الدنيا ،ودخل مآلخ ونفخ عليها وبعثرها هنا وهناك مدعيا"
إن كل هذه التوراة والمصفوت هي ليست لشيم شامايم إال
فيها أهداف ومصلحة شخصية للحاخام ذاته ،وبعد أن خرج
هذا المالخ بغضب من قاعة بيت الدين ،دخل مآلخ ثاني وبدأ
يفتش على الطاولة ولم يجد شيئا" التفت إلى ربي ابراهام
وسأله  :إن هنا كان موجودا" كثير من الربطات واألوراق
إن اختفت ومن أخذها ؟ أجابه ربي أبراهام باكيا" ومرتجفا"
:أى مآلخ منتقد ضدي ونفخ على كل هذه األوراق
والمستدات ولم أعرف أين مكانها اآلن .وعندما سمع المآلخ
كالم حاخام أبراهام صرخ عاليا"  :من سمح له بازالة وخفي
هذه األوراق المقدسة ،أال يعرف إن األجيال الجديدة في هذه
الدنيا ليست مثل األجيال السابقة أيام التنائيم واإليمورائيم
والكيئونيم ؟
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا :
عندما يقف العاميدا حتى يصلي ،يجب أن تكون رجليه قريبة
من بعضها ،وإذا صعب عليه ألنه رجال" كبيرا" يحاول
تقريبهم قدر المستطاع من جهة الصابع ،ويحني رأسه قليال"
أثناء العاميدا وإذا كان يصلي من رأسه يغلق عينيه وال ينظر
هنا وهناك ،واألفضل أن يصلي من المصحف حينئذ يستطيع
أن يركز ويفهم معاني الكلمات وال يرفع رأسه من المصحف
،وإذا يقرأ من رأسه بدون مصحف يضع يده اليمين على
يده اليسرى فوق بطنه ويصلي كأنه عبد إلى هشيم وكأنه
شحاد يقف على الباب ينتظر الصدقة  -2.يجب كل واحد أن
يصلي نص الصالة التي اعتاد عليها أي السفارادي يصلي
مثل عادته واألشكنازي يصلي مثل عادته ،وال يجوز التغيير
من نص األشكناز إلى السفاراد والعكس صحيح وبدون
زيادة أو نقصان .والحزان أين وجد يصلي حسب عادته
الحازارا ،لكن إذا كان موجود عند غير قيهال الزم يصلي
الحازارا مثلهم ،أما عندما يصلي العاميدا لوحده يصلي
حسب عادته إن كان اشكنازي أو سفارادي .
دينيم
لماذا يحب أن نأكل سمك في الشبات إذا يحبه فقط ؟ ألن
السمكة الكبيرة تركض البتالع الصغيرة لكن التستطيع ألن
ذنب الصغيرة في وجهها .لذلك تركض على الفاضي ،لكن
هشيم يرسل لها للسمكة الكبيرة سمكة صغيرة تأتي مقابل لها
فتفتح فمها فتدخل مباشرة وتتغذى وتعيش منها .ومنها نتعلم
إن االنسان الذي يشتغل في الشبات مهما ركض ينقصه
ويرجع إلى الوراء إن عاجال" أو آجال" لكن إذا يحافظ على
الشبات يأتيه الرزق لوحده عن طريق مجهول ال يعرفه بل

عليه االتكال وااليمان بالشيم وهو الرازق ،وكذلك االنسان
ال يستطيع أن يأخذ رزق رفيقه وكل واحد يرسل له هشيم
رزقته المكتوبة له -2.هذه األشياء تسمى موقصيه وال يجوز
تحريكهم يوم الشبات :خفاقة بيض يدوية -مسن سكاكين-
وزنات-حذاء جلدي يوم الكبور ألن ممنوع أن يلبسه -وعاء
المزروع به خضار أو ورد-المنحخل-شمعدان أو شمعة -
سالح-صابون ال يريد استعماله اآلن -علبة سكائر -طناجر
الطبخ -دليل التلفونات -كتب لتعليم أصول الطبخ -أدوات
الطبخ-ميزورا للمقياس -قلم حبر أو قلم رصاص -أوراق
للكتابة -حكاكة جبنة -مطرقة -كماشة -بالطا كهربائية
للتسخين -بيل كهربائي -كرسي الكوي ويسموه جحش الكوي
غطاء الطنجرة -شوفار -ميكيالة استر -أسياخ شوي -بريزأو فيش كهرباء -صواني خبيز -تفلين-وأيضا" كل مادة التي
هي ليست أكل نسان أو حيوان وغير مسموح لالستعمال بها
يوم الشبات تسمى موقصيه وال يجوز لمسها أو تحريكها يوم
الشبات .
ساهم في هذه النشرة
السيدة روزيت كوهين وأوالدها وبناتها للنجاح والتوفيق
والصحة وطول العمر آمين***.الحاخام سيمون كولدستين
وزوجته السيدة سمحا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين
***.السيد أصالن زيات وزوجته السيدة فريدة وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويدعونكم لحضور بديون حفيدهم أصالن يوم
األحد القادم في كنيس  S.L.Cوتزكوا لمصفوت أمين
***.السيد البير نصيري وزوجته السيدة أرليت وأوالدهم
للنجاح والصحة والتوفيق ويهنئون السيد نسيم زيات وزوجته
السيدة كامو بمناسبة خطوبة ابنتهم ريشل بمزال طوب وألف
مبروك أمين ***.األخوان الكريمان هانري وايزاك سروة
وزوجاتهم وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح شمعة سروة بن بديعة وعلى روح راشيل بنت أديل
عليهم السالم أمين  *** .السيد شارلي ّ
قطان وزوجته السيدة
مركليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح
أبراهام بن سلمى 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*** .عائلة
خفيف وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل
بنت زكية عليها السالم أمين***. .السيدة سيلي جاجاتي هاليفي
وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح يهودا
ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم .

وصلت التبرعات لهذه النشرة 750$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

