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ياعاقوب أبينو يعود إلى إيريص إسرائيل بعد أن عاش
عشرين سنة في المهجر ،واآلن السبب الذي جبره أن
يهرب من إسرائيل هو مالحقة عيساف له لقتله ،واآلن
يعود ليواجه نفس األخ ونفس العدو المتربص به من
عشرات السنين .واآلن تم اللقاء بين األخين المتناقضين
بين ياعاقوب المفضل بين اآلباء وبين عيساف الراشاع
بكل معنى الكلمة .ماذا عمل ياعاقوب قبل هذا اللقاء؟
قام بالصالة إلى (ه) ليخلصه من عدوه عيساف ،وأرسل
له هدايا كبيرة وثمينة ،وكذلك تحضر لخوض معركة
معه إذا اضطر لذلك .وعندما رأى عيساف هذه الهدايا
الضخمة سأل ياعاقوب :لماذا أرسلت لي كل هذه الهدايا
ي وتسامحني ،كما
؟ أجابه  :حتى أنال رضاك عل ّ
سامحني المآلخ تبعك في الشمايم واعترف لي على كل
البراخوت تبع بابا وعليك أنت تقبل بالواقع وال تعارض
المآلخ تبع السماء .هنا عيساف دخل الخوف والرعب
في قلبه وسأل نفسه  :هل المعقول المآلخ يحكي مع
ياعاقوب وأنا بالذات لم يقابلني ولم يحكي معي ولو مرة
واحدة ؟ هنا بدأ عيساف يتكبر وينفخ حاله ويقول إلى
ياعاقوب  :خذ هديتك أنا لست بحاجة لك .وأنا مليونير
.هنا توسل له ياعاقوب وقال :أرجوك اقبل هديتي من
فضلك .فورا" قبل عيساف الهدية .واآلن جاء دور
عيساف ليعرض ماعنده إلى ياعاقوب فقال له  :هيا
نمشي سوية ونعيش مع بعضنا البعض كما في السابق
.هنا ياعاقوب يرفض .ثم يعرض عليه عرضا" ثانيا"
أترك لك بعض رجالي حتى يحموك في الطريق ،هنا
أيضا" ياعاقوب يرفض .ألنه هو رجل إيميت وصادق
،يعرف متى يقبل ومتى يرفض .فقال له عيساف  :لماذا
ترفضني ؟ مثلما أنا قبلت هداياك عليك أن تقبل عرضي
ومساعدتي لك .لماذا ال تريد أن نعيش سوية بمحبة
ووئام .أجابه ياعاقوب  :أفكاري ومبادئي ال نتفق معك
كل واحد له وجهة نظر خاصة به في هذه الحياة لكن

أوعدك سآتي لك إلى بلدتك سيعيرا .هنا نسأل  :إن ياعاقوب
لم يذهب لزيارة عيساف في بلده ولو مرة واحدة فكيف وعده
بأنه سيقابله في بلده ؟ إن كالم ياعاقوب ال يقصده إنه بالذات
أي ياعاقوب سيزور عيساف بالذات ،وانما يقصد بعد زمن
طويل وبالتحديد أيام الماشياح كما قال الباسوق  :فيعالوا
موشيعيم ....لشبوط إيت هار عيساف .أي قال إلى عيساف
 :سيأتي يوما" ونلتقي وسنتحاسب عن كل المضايقات
واالعتداءات والظلم والقتل الذي مارسوه أوالدك ونسلك
طوال التاريخ مع نسلي وأوالدي بني إسرائيل .في اسبانيا
–في المانيا – في الحروب الصليبية – حتى يومنا هذا
.والحاكم بيننا هو الخالق عز جالله ،وسينتقم من كل واحد
اعتدى علينا .ويقول ربينو باحيه :اننا نالحظ في هذه
البراشاه الهوة الواسعة والفارق الكبير بين ياعاقوب
وعيساف،حيث عيساف في كل كالمه وفي كل مصحف
بيريشيت لم نجده مرة واحدة ذكر اسم (ه) على فمه ،لكن
ياعاقوب في كل كالمه ذكر اسم (ه) عدة مرات كما قال :
أشير حانان (ه) – كرئوت –بنيه إيلوكيم –كي حاناني
إيلوكيم ..الخ...ومن هنا نتعلم درسا" في حياتنا على كل
واحد منّا أن نذكر (ه) في كل عمل نريد أن نعمله ونقوم به
أن نذكر (ه) أي تقول بيعيزرات (ه) سأعمل العمل الفالني
.بمساعدة (ه) سأصل إلى المكان الفالني في الوقت والزمن
الفالني وغيرها من األعمال وبذلك نقوي ايماننا بالخالق
،ونحصل على مساعدته ورعايته وتوفيقه لنا ،ألن االنسان
ال يستطيع أن يقوم بأي عمل إال بمساعدة (ه) وتوفيقه له
و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
ياعاقوب بعد أن نقل عائلته إلى الطرف الثاني من النهر تقول
التوراة ،عاد ياعاقوب لوحده ليال" ليجلب عدة صحون صغيرة
نسيها وهناك ظهر عليه المآلخ لمضايقته ولمحاربته .هنا
نسأل ماهو االرتباط بين الصحون الصغيرة والرخيصة وبين
محاربة المآلخ؟ أراد ياعاقوب أن يعلمنا درسا" في الحياة بعدم

التبذير وهدر المصاري الذي أعطانا (ه) لنا .وحتى
الطعام ال يجوز هدره ورميه في الزبالة .ألن ذلك يعتبر
عافون وسيحاسب عليه ألن التوراة قالت  :لوتاشحيت.أي
ال تكب وال تتلف كل شي أعطاك (ه).لذلك ياعاقوب أبينو
حافظ على هذه المصفا بكل معنى الكلمة ،وعندما رأى
المآلخ إن ياعاقوب عاد ليحافظ على هذه المصفا ولعدم
هدر الصحون ولو صغيرة ،أراد أن يمنعه من هذه المصفا
وحاول محاربته ومنعه ،لكن تمسك ياعاقوب بعدم الهدر
والتبذير وانتصر حتى على المآلخ ونال منه البراخا
أخيرا" .لذلك على النساء عدم التبذير والمحافظة على
أموال أزواجهم قدر اإلمكان و (ه) يباركهن أمين ويتركوا
أموالهم ألوالدهم الذين سيحتاجون لها يوما" ما في
المستقبل -2.قالوا أوالد ياعاقوب  :هاخزونا ياعاسيه إيت
أحوتينوا عندما اعتدى شيخيم على دينا بنت ياعاقوب
.يحكى في احدى المرات تناقش الحاخام اسحق مع حاخام
بنحاس عن أي عافون كبير يغلط به الناس .قال ربي
إسحاق  :عافون الحكي وقت الصالة في الكنيس خاصة
وقت الحازارا والقديش والسيفر توراة .أما ربي بنحاس
قال  :العافون العام هو عدم الصينيعوت والنساء والبنات
ال يلتزمن في األلبسة المستورة .وعندما اختلفا هذان
الحاخامان قررا أن يفتحا أي مصحف أمامهما ويفحصان
الصفحة التي تتحدث ربما عن خالفهما وهو العافون
العامي هو الحكي في الصالة أو اللباس الغير مستور
.وكان أمامهما مصحف بيريشيت وفتحوه وطلعت معهم
الصفحة التي تقول  :هاخزونا ياعاسيه إيت أحوتينو
.ففرح ربي بنحاس وقال  :هذه إشارة من السماء إن
كالمي هو الصح أي عافون األلبسة القصيرة .لكن ربي
اسحق فحص في هذه الصفحة وتعمق بها أكثر ووجد
التركوم يفسر هذا الباسوق بهذه الجملة :اليليق لبني
إسرائيل أن يتحدثون في الكنيس والمدراش ألنه يعادل
عافون عدم الصينيعوت وفرح االثنان وقاال :كالمن أنا
وأنت هو صح وعلينا أن ننتبه بعدم الحكي في الصالة
وااللتزام باللباس المستور( .مدراش بنحاس).
معلومات تاريخية مختصرة  :أيام خراب المقداش
 68ميالدية
الحفلة التي أقامها طيطوس ووالده القيصر على
انتصاره على يروشاليم سموها عيد النصر .وأجبروا
 700شابا" يهوديا" جلبوهم من اسرائيل وكلهم ذات
قامة وجمال ليعدّوا في المهرجان أمام عيون جميع
المشاهدين ،وكذلك م ّر في المهرجان جميع أدوات بيت

هامقداش المصنوعة من الذهب والفضة ومنهم :شولحان
المائدة الذهبية تبع المقداش -المينورا الشمعدان الذهبي تبع
المقداش -الهاون النحاسي تبع عائلة أبطيناس وكان
مصنوعا" من أيام موشي ربينو لطحن ودق به أدوات
ومركبات القيطوريت البخور تبع المقداش -الصيص وهو
لوحة ذهبية مكتوب عليها اسم هشيم يضعها الكوهين
الكادول على جبينه .في المقداش ،والباروخيت البرداية
الكبيرة التي تفصل بين القوديش وقوديش هاقوداشيم ،وسفر
توراة الذي كان موجودا" في أرون صندوق المقداش
وغيرها من األدوات ،وفي نهاية المهرجان جلبوا قائد
الجيش االسرائيلي ويدعى شمعون بن كوريا ،وسحبوه في
الشوارع مكبل األيادي في سالسل الحديد ،ثم سطحوه على
األرض وصعدوا على جسمه وداسوه في أرجلهم ثم قطعوا
رأسه وبدأت الهتافات والزغاليط تتعالى من هنا وهناك .ثم
رموا جثته إلى الكالب الجائعة حتى تلتهمه .أما المتعاون
والموسير اليهودي يوسيف بن ماتاتياهو والذي نقل األخبار
،كرمه طيطوس
العسكرية إلى طيطوس أثناء الحرب
ّ
وأجلسه على مقربة منه أثناء المهرجان ،وغيّر اسمه وسماه
 :يوسيفون فاليبوس ،وكان يشاهد في أعينه ،كيف أخوانه
اليهود يمرون في المهرجان ويلعنوهم ويبصقون عليهم
المتفرجون .ثم أمر القيصر لبناء قصر مفتخر لوضع وحفظ
جميع الغنائم التي سرقوها من المقداش مع سيفر هاتوراه
وأمر بالحفاظ عليهم وعدم استعمالهم لذكرى عيد أنتصارهم
وهم موجودون اآلن في روما حتى هذا التاريخ .ثم خاف
القيصر من يهود يروشاليم أن يجمعوا رجالهم ويتحضروا
للقيام بالثورة والتمرد ضد الرومان ،لذلك أرسل قائدا"
عسكريا" من روما اسمه باسوس ،حتى يالحق بقية اليهود
ويهدم لهم تحصيناتهم التي لم يصل إليها طيطوس وهي
صاداه.
ثالثة قالع  :ماخور -هوراديون -ما ّ
الطريق إلى الصحة والشفاء :
يجب على كل انسان أن يحافظ على مستوى السكر الطبيعي
في جسمه ويراقبه باستمرار المريض والمعافى على السواء
.وكل شخص عليه أن يضبط وجبات طعامه أن ال تكون
أكثر من صحفة من الطعام وليس صحنا" متلتال" .وجسمه
يكتفي بذلك وليس بحاجة إلى أكثر .ويكثر من الوجبات في
اليوم بشرط أن تكون قليلة وصغيرة ،وهذا أفضل من أن
يأكل مرتين والوجبات كبيرة .ويبتعد عن أكل الخبز
والمعجنات والحلويات بجميع أنواعها .ويوجد معلومات
ضرورية سنذكرها اآلن لكل مريض سكر أن يتقيد بها حتى

ال تتدهور صحته أكثر وهي  :عليه كل فترة أن يعرض
نفسه لطبيب عيون ولو هو يشعر بنفسه إنه سليم وال
يشعر بشيء يزعجه ،ألن إذا السكر بدأ يفتك في عيونه
حتى يؤذيها تستغرق مدة خمسة سنوات ،وفجأة يشعر
حاله إنه وقع في الفخ .وحينئذ يصعب العالج ،لكن إذا
دائما" هو تحت المراقبة ،فإذا تبين لطبيب العيون أي
قصور في عيونه يستطيع أن يعالجها ويتداركها في
مراحلها األولى وقبل تطورها .إن مريض السكر إذا
نسبة السكر تصل معه إلى  150في آخر يوم الصيام
وقبل أن يأكل ،معرض كثيرا" ليصاب بعيونه ونظره
.وهناك أيضا" معلوماته ثانية وهي عمل الكالوي
وفشلهم ،ويبدأ السكر باصابة الكلية حيث يرفع كمية
الكرياتين في الجسم ،واآلن ماهو الكرياتين ؟ هو منتج
مشتق من أنسجة العضالت تطرحه العضالت في الدم
بنسبة قليلة ،ثم تقوم الكلى بتصفييته والتخلص منه عن
طريق البول .نسبته في الرجال أكثر من النساء فالرجال
المعدل الطبيعي عندهم يتراوح من  0.76إلى 1.27
أما عند النساء فيتراوح المعدل الطبيعي عندهم أقل من
الرجال حيث يتراوح من  0.57إلى.1.10.فعندما يزداد
السكر في الدم تزداد كمية الكرياتين في الدم ،وتضعف
الكلى بتصفيته واخراجه من الجسم وبالتالي تقول إلى
المريض مصاب بالفشل الكلوي .لذلك يجب معالجته
عن طريق شرب الماء بكثرة معدل  10كاسات يوميا"
والتقليل من أكل اللحوم الحمراء والتقليل من الملح
واالكثار من الخضراوات واالبتعاد عن التمارين
الرياضية المرهقة واالكثار من تناول  :الخيار -الجزر
الخس الفجل -الملفوف -القرنبيط البابونج -القرفة.وغيرها من األعشاب .أما أعراضه فهي -1.تكرار
التبول الليلي -2.تحول لون البول إلى الداكن والغامق
-3.الغثيان والتقيؤ-صعوبة في التنفس -4.-الح ّكة .
توجيهات دينية" :تصليح (تقون) هنشاما"
إن النشاما الموجودة داخلنا هي جزء من الخالق تعالى.
وتتواجد في الدماغ،وهي مغطاة بعشرة أغطية أو ألبسة
اذا صح التعبير،وهم طبقة فوق طبقة .واللباس
الخارجي هو التفكير الجسدي والمادي،وااللتحاق
بشهوات الدنيا وملذاتها .لكن عندما االنسان يستعمل
الدماغ والتفكير في األمور الدينية والتوراة والقدوشا
والطهاراة وفي عبادة (ه) وفي عمل الخير،يكون بذلك
يخلع جميع هذه األغطية تبع النشاما غطاء وراء غطاء

حتى يصل الى النشاما بالذات .وعندما يصل الى هذه
المرحلة،يكون قد حقق مايسمى" :تقون هانشاما" أي اصالح
الروح .وبالتالي ينال رضاء (ه) عليه ويكون على اتصال
دائم ومباشر مع الخالق .لكن عندما يتجه نحو العافونوت
وشهوات الدنيا وملذاتها المحرمة والتعامل باألخالق السيئة
كالكبرياء والغيرة والحسد واالنتقام وحب الشر
لآلخرين،حينئذ النشاما تتدهور وتقريبا" تختفي وال
تظهر،وبالتالي نقول عليه :قد أفسد وحرق النشاما تبعه
وشركها .ويجد نفسه بعيدا" عن (ه) ومن اشرافه وعطفه
عليه،ويعترضه الكثير من المشاكل واألمراض والمتاعب
والصعاب،والخسائر في عمله واالهانات حتى درجة يكاد
ال يحتمل الحياة واالستمرار بها .ويبدأ اليأس ينهش جسمه
وقوته وصحته .ونقول عليه أنه يعيش في "كالوت هانشاما"
أي النشاما تبعه عمال تتعذب وتعذبه معها،ألنه جرها الى
مايتعارض مع كونها ومع مصدرها السماوي .لذلك قبل أن
يصعب الحل،عليه أن يؤمن ان (ه) موجود في كل مكان
وفي كل لحظة وفي كل كائن حي بالصخور بالمياه
باألشجار بالنباتات وبالحيوانات،الكل هو ملك الخالق،لذلك
علينا أن نعمل كل ماهو أفضل لنا ولروحنا ولمستقبلنا في
هذه الدنيا ودنيا اآلخرة و(ه) يحفظنا أمين.
هاريشون لصيون ربي رفائيل ميو ّحاس 1771-1700
ربي رفائيل ألف في حياته الكثير من المصاحف منها :
بيري هاأداما – تفسير لمصاحف هارامبام -مزباح أداماه -
تفسير على شولحان عاروخ أي الدينيم .بينيه هاداما -تفسير
على براشيوت التوراة .منحات بكوريم -على الكيمارا -
وأيضا" عطور هابيكوريم على الكيماراه .وفي تاريخ 22
آب عام  1771فارق الحياة وكانوا يسموه ربي رفائيل
باعال هانيس أي صاحب المعجزات .وكتبوا على لوحة
قبره تعبر عن تواضعه مثل  :تراب من األرض -يساعد
الفقير -في زخوته جلب الخير على شعبه -تباركوا به اليهود
وغير اليهود وزخوته يحمينا أمين .
قصة
ربي ابراهام يشاهد في منامه إنه موجود في محكمة بيت الدين
السماوية .وشاهد كثير من المآلخيم يحملون اضبارات
وأكياس من األوراق ويدخلونها إلى قاعة المحكمة ويضعوها
في زاوية الغرفة .وقال له المآلخ في المنام :إن هذه األكياس
هي كلها لك .وهي مليئة بجميع صفحات الكيمارا التي قرأتها
في حياتك ومقاطع التهليم والتوراة والنبيئيم والزوهار
.وشولحان عاروخ ومصاحف الدينيم .واآلن سيدخلون الحكام

ويسألونك هل قرأت التوراة في حياتك .أنت غير مجبر
أن تنطق ولو كلمة واحدة فقط عليك أن تشير بأصبعك
إلى هذه األكياس واالضبارات التي تثبت لهم إنك درست
التوراة بصورة جيدة وبعد أن حكى المآلخ كالمه هذا
فورا" اختفى .وفرح الحاخام في تلك اللحظة من كالم
المآلخ واآلن كان ينتظر في منامه وصول ودخول
أعضاء المحكمة السماوية لمحاكمته .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبارخا
وقت صالة شحريت يوميا" الممتاز هو أثناء شروق
الشمس أي منيان فاتيقين .ومن اليصلي معهم ،يستطيع
ان يصلي بعد طلوع الفجر وهو ساعة زمنية وخمس
الساعة الزمنية قبل طلوع الشمس .وله أيضا" الوقت
المسموح للصالة حتى نهاية  4ساعات زمنية من طلوع
الفجر .وفي حاالت الضرورة القصوى يستطيع أن يصلي
لعند حاصوت أي منتصف النهار ،لكن بعد هذا الوقت
راح وقت الصالة واليجوز أن يصلي شحريت أبدا" .لكن
إذا كان في وضع ال يسمح له الصالة قبل حاصوت مثل:
غلط أو نسي أو كان مضطرا" بوضع ال يسمح له بالصالة
مثل مريض أو مغمى عليه حينئذ عليه أن يصلي منحا
مرتين حتى يعوض صالة شحريت التي لم يصلّيها .عندما
يصل للعاميدا صباحا" وعندما يقرأ هذه الكلمات  :تهلّوت
لشيم عليون ،عليه أن يقوم من مكانه فورا" في كلمة
"تهلوت" استعداد ا" للوقوف للعاميدا .ويجب عليه أن يقرأ
كلمة "تهلوت" وهو واقفا" .ثم يرجع إلى الوراء ثالث
خطوات ويقف وينتظر وعندما يقول الكلمة األخيرة كاآل
اسرائيل يكون قد تقدم إلى مكان العاميدا بعد أن يعيد
الثالث الخطوات التي رجعها إلى الوراء وهذه الحركة
تعني إنه يتقدم ليقول كالمه -العاميدا-أمام ملك الملوك
.واليجوز أن يرد هناك على أي قديش أو أمين أو قيدوشا
أو باريخو بين كاآل اسرائيل وبداية العاميدا ،وعليه أن
يركز أن يبدأ العاميدا مع الحزان سوية القبله وال بعده
.هذه التعليمات فقط في شحريت لكن في صالة منحا أو
عربيت يجوز أن يرد قبل العاميدا على القديش والقيدوشا
وباريخو لكن على آمين ألي براخا ال يجوز أن يرد .
دينيم شبات
ال يجوز تحريك أي غرض موقصيه يوم الشبات حفاظا"
على هذا الغرض حتى اليتشرك ،مثال" عنده بسكليت
موجود في الباحة أو في الباكيارد ال يجوز تحريكه من
مكانه وادخاله إلى البيت خوفا" عليه من أن يسرقه أحد

أو من أي سبب آخر مثل ال ينزل عليه مطر أو ثلج أو ال يتأثر
من أشعة الشمس .هذه بعض األدوات تسمى موقصيه وال
يجوز لمسها وتحريكها يوم الشبات .البسكليت-غطاء الحديد
الذي نضعه على الغاز لتسخين الطعام مثل البالتا -القاطات
تبع حبل الغسيل -جزدان للمصاري -جرة غاز-علبة كبريت-
منظفات الغسيل بأنواعها -أدوية رشاشة لقتل الذباب -ختم
الشركة -قناديل تبع الحانوكاه -بورية الغاز الحديدي -العجّانة
صارة الكهربائية -أدوات تستعمل لخبز الخبز
الكهربائية -الع ّ
أو األطعمة -طناجر للطبخ -بضاعة معدة للبيع
ساهم في هذه النشرة
الحاخام هانري ليبير وزوجته السيدة بيسي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين  -2.السيدة يافا سبتون وزوجها السيد روبيرت
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد جوزيف يشاي
وزوجته السيدة سوزيت والسيد حوطير وزوجته السيدة
راحيل وللعروسين داني وماغي بمزال طوب وألف مبروك
وبانيم زخاريم أمين***.السيد يهودا بركات وزوجته السيدة
ليل ى وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة التامة ويهنئون
العروسين موشيه ونينا بمزال طوب وألف مبروك وبانيم
زخاريم أمين ***.الدكتور السيد نسيم بسول وزوجته السيدة
بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة سيلي
جاجاتي وأوالدها للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح ليون يهودا بن جميلة 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 ***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  600$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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