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ذهب إيليعيزر إلى بيت أهل أبراهام سيده ،هذا البيت كان
في أورفه في تركيا ،هذا البيت حدث فيه ذكريات قديمة
ومقدسة ،هذا البيت نشأ وعاش فيه ابراهام بعد أن ّ
حطم
جميع األصنام التي كان يبيعها والده تيراح .هناك كان
ينشر أبراهام دعوته لإليمان باالله الواحد ،ثم غادره
أبراهام برفقة أتباعه إلى أرض اسرائيل .وبعد مرور 65
عاما" على خروجه من هناك ،في هذه البراشا يعود
خادمه إلى هذا البيت مع قافلة تضم عشرة جمال مليئة
بكل الخيرات والهداياه حتى يقدمها هدايا للعروس ربكا
وألهلها .أبو العروس بيتوئيل استدعاه واستضافه في بيته
،وهناك حكى لهم سبب مجيئه ،جاء ليأخذ العروس ربكا
زوجة للولد المدلّل والغني اسحق ،فقدموا له مائدة غداء
ترحيبا" به ،وهنا وقعت المفاجأة .أبو العروس بيتوئيل
وضع س ّما" مميتا" في صحن عبد ابراهام حتى يميته
ويتخلص منه .وإذ أتى مالك من السماء وغيّر وبدّل
الصحون وصار الصحن المس ّمم أمام بيتوئيل فأكله ومات
فورا" .ونجا ايلعيزير عبد أبراهام من الموت .هنا نسأل
 :ماذا ف ّكر بيتوئيل حتى قام بهذا العمل الوحشي والغادر
لقتل عبد ابراهام ؟ وماذا كسب من ذلك ؟ هكذا فكر
بيتوئيل وقال  :مبدئيا" نأخذ الهدايا كدفعة أولى  ،ورجاله
يحسبون إنه مات موتا" طبيعيا" ويعودون إلى أبراهام
ويحكون له الحدث .هنا ماذا سيتصرف أبراهام ؟ أكيد
سيرسل وفدا" جديدا" وهدايا جديدة البل أكثر من الرحلة
األولى حينئذ يكون بيتوئيل قد حقق ربحا" مضاعفا"
وهدايا كثيرة .كل ذلك حدث من األنانية والمصلحة
الشخصية تبع بيتوئيل وابنه البان هاراشاع .ماذا نستفيد
من هذه القصة في حياتنا ؟ وماذا نتعلم منها درسا" في
الحياة ألن التوراة كل حدث تذكره هو لتعلمنا التصرف

الصح والتعامل الجيد مع أنفسنا ومع اآلخرين .على كل
واحد منا أن ال يكون ط ّماعا" وجشعا" ال يخطط ألذى
اآلخرين حتى يحقق أي استفادة من ذلك كبيرة أو صغيرة
.خلق هشيم االنسان ليساعد الغير وليقدم العطاء لآلخرين
،عليه أن يترك األنانية وال يفكر أنا أوال" ومصلحتي قبل
كل شيء فيكون هو الخاسر ،افتح قلبك افتح يدك ،فكر
كيف نستطيع أن تفيد غيرك بمالك وبمواهبك بعطاءاتك
،انصح اآلخرين دلّهم على الطريق الصحيح حينئذ يعود
الخير والبركة عليك قبلهم و(ه) يعطيك أكثر وأكثر وبذلك
تكسب هذه الدنيا ودنيا اآلخرة و(ه) يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
معروفة قدسية ميعاراة هاماخبيال وهي مرقد آدم وحفا
واآلباء المقدسين ابراهام اسحق وياعاقوب وزوجاتهم
.هنا نحكي قصة صغيرة حدثت عام  1376أي قبل 645
عاما" تقريبا" .أتى سائح غني من أوروبا واسمه ربي
بيتاحياه .تقدم إلى حارس الميعاراه وأعطاه ليرة ذهبية
ليفتح له الباب ويدخل معه إلى داخل المغارة ليطلّع ماذا
فيها ؟ وعندما فتح له الباب األول ،شاهد ثالث أكواخ من
الحجر متقاربة لبعضها البعض .فاعتقد إنهم قبور األباء
.فقال له الحارس  :هذه ليست قبور وهي فارغة وضعوها
القدماء لمنع الزوار من التقدم داخال" ليكشفوا مكان القبور
الحقيقية ،فسأله ربي بيتاحياه ،هناك أرى بابا" ثانيا"
مقفوال" هل تستطيع أن تفتحه لي ؟ فقال له  :هناك ظالما"
دامسا" ودرجا" عميقا" تحت طبقات األرض السفلى وال
أحد يتجرأ االقتراب منه خوفا" على حياته .فأعطاه ليرة
ذهبية ثانية وقال له  :افتح لي الباب الثاني سأدخله .ففتح
له الباب وأعطاه في يده مشعال" ليضيء الطريق وعندما
فتح له الباب وجد أمامه درجا" عميقا" فيه  15درجة

لألسفل .نزل السائح الدرج لوحده وفي يده مشعال" من
النار وإذ وجد أمامه حفرة في األرض ،وبقية األرض
كانت كلها من حجر الصيوان الصخري القاسي .وعلى
هذه الحفرة عدة قضبان من الحديد تمنع دخول أي شخص
في هذه الحفرة .وعندما اقترب منها وإذا يخرج منها
تيارات هوائية شديدة وباردة وانطفأت الشعلة التي في يده
وبقي في الظالم وكلما تأخر من االنسحاب كان يالحظ
إن الرياح تشتد وتسحبه إلى الوراء ،فعرف إن هناك قبور
اآلباء فوقف وصلّى صالة مختصرة وعاد مهزوما"
مرعوبا" وخائفا" وصعد الدرج فورا" وخرج من المغارة
بسالم وحكى للناس ماجرى معه بالحرف الواحد وسجلت
هذه الحادثة في أحد مصاحف الحاخاميم القديمة .
معلومات تاريخية مختصرة  23:سنة بعد خراب المقداش
أي في عام  91ميالدي
بعد وفاة رابان كمليئيل واستلم مكانه ربي ايلعازار بن
عازاريا ،وطول حياة ربي إيلعيزير الذي وضعه رابان
كمليئيل في حيريم -اللعنة .الحاخاميم لم يعملوا له هاتّاراه
حتى ال تكثر الخالفات الدينية في اسرائيل ،وبعد مرور
عشر سنوات لهذا الخالف مرض ربي إيلعيزر مرضه
األخير .فقرروا الحاخاميم زيارته ،وذهبوا إلى بيته يوم
الجمعة بعد الظهر ،سمعوا كيف ربي إيلعيزير صرخ إلى
ابنه هورقانوس وطلب منه أن يجلس إلى يمينه  ،وبدأ والده
يكشف له أسرار التوراة العميقة .لكن الولد هورقانوس كان
في البداية اليقتنع بما يقول له والده ،واعتقد إن والده قد فقد
عقله أي صار معه آيزهامر كما في أيامنا .وعندما وصل
ربي إيلعيزير إلى أسرار سماوية ،توقف وبكى وقال لولده
 :إذا استمريت أنا في كشف لك هذه األسرار السماوية
ستتعرض للخطر وستموت قريبا" لذلك األفضل أن أسكت
.واذهب وقل لوالدتك إ ّما -شالوم التي هي أخت رابان
كمليئيل ،بعد أن يتوفى ربي إيلعيزير ،تأخذ التفلين تبعه
وتضعه في مكان آمن وعالي وال أحد يستعمله .ألني بعد
الموت ستأتي روحه إلى البيت ويريد أن يرى التفلين موجود
في مكانه ،وفي تلك اللحظة دخلوا الحاخاميم غرفته حتى
يودعوه الوداع األخير وهم ربي عاقيبا ورفاقه .فورا" قال
البنه هورقانوس  :اذهب إلى أمك وقل لها بأن تشعل نيروت
الشبات ألن صار وقت الكاندل .ثم توجّه إلى الحاخاميم وقال
لهم لماذا أتيتم لعندي ؟ قالوا له  :لنتعلم منك توراة .ثم قال
لهم  :أين كنتم هذا الغياب الطويل عشر سنوات ولم أشاهد
واحدا" منكم ؟ قالوا له  :كنا مشغولين فورا" لعنهم ودعى
عليهم ،وقال لهم  :سوف اليموتون موتا" طبيعيا" .فقال له

ي ؟ أجابه أنت طريقة موتك
ربي عاقيبا  :وأنا ماذا تقول عل ّ
ستكون أصعب وأبشع من كلهم .وفعال" صار كالمه وماتوا
كلهم وهم مانسميهم عاساراه هاروكيه ملخوت أي عشرة
حاخاميم الذين قتلوهم الرومان موتا" شنيعا" وربي عاقبا
مشطوا له لحمه بأمشاط من حديد حتى مات وصار كل ذلك
حسب ماقال لهم ربي إيلعيزير قبل وفاته .
الطريق للشفاء والصحة
تبدأ أوجاع الهيكل العظمي أوال" من أوجاع والتهاب
الغضاريف التي تقع بين مقاطع العظام في الجسم وهي التي
تحمي من احتكاك عظم مع عظم آخر .فعند تقدم السن
تضعف هذه الغضاريف وتبدأ بالذوبان وتضعف وظيفتها
،وبالتالي يحتك عظم بعظم آخر ويسبب الوجع واآلالم
الشديدة .لذلك في هذه الحاالت ال يجوز عمل تمارين
رياضية لهذه األمكنة ألنها تزيد الوجع وال تحل المشكلة
.ومعروف عادة عندما االنسان يصاب بأوجاع في ظهره أو
رجله أو أي مكان تواجد العظم في جسمه ،تراه يتقوى
ويتغلب على الوجع ويضغط على نفسه ويقوم ويمشي ويقعد
وغيرها من الحركات اعتقادا" منه بأنه يتغلب على الوجع
وستتحسن صحته وصحة عظامه ،فهذا التصرف هو خطأ
كبير ،ويزيد كما يقال  :يزيد ّ
الطين بلّه .لذلك في هذه
الحاالت عليه أن يبتعد من حمل أشياء ثقيلة ،كما ال يجوز
له أن يرفع من األرض أي وزن ثقيل أو الركض أو القفز
.كل هذه الحركات مضرة للجسم والعظام .ومن ينصحه
الطيب األخصائي بأن يلبس حذاء خاص في هذه الحاالت
،عليه أن يتقيد بذلك حرفيا" .ومن يتوجع في كتفيه اليسمح
له بالقيام بأعمال يدوية تزيد له الوجع واأللم .إال ينتظر مدة
من الزمن حتى يزول الوجع من تلقاء نفسه بعد استشارة
طبيب بذلك .كذلك من يشعر بألم في رقبته أو أي تشنج في
عضالت الرأس والرقبة عليه االمتناع من الحركات
المقاومة لهذا األلم ،إال يترك األمور تسير لوحدها ويتعافى
لوحده .واآلن في اسرائيل توصل العلماء في معالجة التهاب
الغضروف بين العظام ،يأخذون جزء من هذا الغضروف
أو كله إلى مختبر خاص  ،ويحاولون بطرق خاصة لتكبير
وتنمية هذا الغضروف حتى يتشكل طبقة جديدة وكبيرة بعد
عدة أسابيع ثم يعاد شتلها داخل الجسم ،حينئذ يشعر المريض
بالراحة والشفاء .
توجيهات دينية" :من يسامح اآلخرين"
كل من يسامح اآلخرين على أخطائهم معه،حينئذ من السماء
يمسحون له كل ذنوبه،يعلق على هذه الفكرة العظيمة
الحاخام هكاؤون "موهارام" قائال" :على كل انسان يجب أن

يعلم ان كل خطأ يرتكبه في حياته مابينه وبين الخالق مثل:
حلول شبات -طعام غير كوشير وغيرها اذا رجع بتشوبا
(ه) يمسح له .لكن ذنوب بينه وبين رفيقه مثل :سرق له
ماله -أكل له أتعابه -أهانه -حكى عليه الشون هاراع-
خجله -صاعره وعذبه وغيرها من هذه العالقات،مسح هذه
العافونوت صعب جدا" إال بعد االعتذار منه وطلب منه
السماح واعادة له ماله الذي سرقه منه .أما العافونوت التي
بينه وبين الخالق يجب أن يعمل "تيشوبا" ماهي هذه التشوبا؟
هناك عافونوت كبار يجب حتى أن يمسحهم عليه أن يذهب
الى الحاخاميم ويسألهم كيف أمسح هذه العافونوت؟ يقولون
له :عليك أن تصوم عدة صيامات حتى تتعذب نفسك أو
تتحمل أي مرض ..يقول لهم :أنا صحتي ناظيك وال أتحمل
الصيام والعذاب وال أي مرض،ويسألهم :أال يوجد حل آخر؟
يقولون له :يأتي العذاب والمشاكل على أوالدك هل تقبل
بذلك؟ يجيب :ال وألف ال!( ..ه) يحفظهم وال أرضى أن
يتحملوا عوضي أي عذاب .ثم يسألهم هل يوجد حل آخر؟
يقولون :أن تخسر مصاري .وهنا يرفض أيضا" .ثم يسألهم:
أال يوجد حل آخر وأسهل من هذه الحلول؟ يقولون له يوجد
حل سريع ورخيص وال يكلفك شيئا" وهو اذا زعجك رفيقك
في أي شيء ،وطلب منك المعذرة،فورا" اسمح له من كل
قلبك .وفورا" في السماء يمسحون لك كل عافونوتك أمين.
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل حزاّن 1821-1741
عندما توفى هاريشون لصيون ربي ياعاقوب كورال وهو
تلميد ربي ياعاقوب عياش ،وربي ياعاقوب كورال بقي في
وظيفته فقط عامين وتوفي بعد ذلك ،بدأ الحاخاميم في
يروشاليم بالبحث عن حاخام يالئم هذه الوظيفة العالية .وبعد
مدة طويلة من البحث والتفتيش لم يجدوا أفضل من ربي
رفائيل حزان بأنه يليق بهذه الوظيفة .لقد ذاع صيته أثناء
وجوده في تركيا ثم أكثر عندما وصل إلى حبرون -الخليل
.لكن المشكلة كانت إنه متقدم في السن وهو في الثمانين من
عمره .ومع ذلك قرروا تسميته وتسليمه هذا المنصب العالي
.وتشكل وفد من الحاخاميم وتوجهوا إلى حبرون مكان
وجود الحاخام رفائيل وبعد المعالجة قبل أخيرا" هذا
المنصب .وطالما كان جده للحاخام هكاؤون ربي حاييم
فالجي .نسرد قصة صغيرة عليه جرت معه في تركيا :
كان في مدينة إزمير في تركيا رجل غني ومحترم وبعد
وفاته بشهر ،ظهر في المنام للحاخام حاييم فالجي ،ورآه
يضحك ويلبس ألبسة جيدة وجديدة .سأله ربي حاييم في
المنام  :ماهو حالك في تلك الدنيا ؟ أجابه أنا مرتاح ومبسوط
جدا" في الجنة أي في كان عيدين .نسأله الحاخام  :ماسبب
وأي زخوت أدخلك إلى الجنة ؟ ألن كان عندي في المعمل

كثير من العمال من اليهود وغير اليهود ،وما كنت أظلمهم
وال أستغلهم وال أستعبدهم وأحترمهم وكانوا يحبون أن
يشتغلوا معي لمعاملتي الحسنة معهم ،وبهذا السبب أدخلوني
الجنّة .ثم اختفى هذا الميت من المنام ،وفي اليوم التالي ذهب
الحاخام ربي حاييم للمعمل وسأل العمال عن معاملة صاحب
المعمل المتوفي لهم فأجابوهم كلهم بأنه كان من أحسن
مايكون بتعامله معنا .
قصة
ربي موشي الدارشان في فصل الصيف في ليك وود كان
يلقي المحاضرات والشيعوريم للتلميديم ،والحظ في اليشيبا
يتواجد كل يوم رجل في أحد زوايا اليشيبا يقرأ في الكيمارا
لوحده ،في أحد األيام اقترب ربي موشي من مكان وجود
هذا الرجل ليطلّع ماذا يقرأ ومن هو هذا الرجل ؟ الكيماراه
التي يقرأ بها كانت مترجمة إلى اللغة االنكليزية .وفجأة هدأ
الرجل من القراءة وبدأ يحك في رأسه ألنه تعثر في فهم
الكيماراه .بعد ذلك رفع رأسه ونظر من حوله ربما يجد
حاخاما" أو رجال" يساعده في الكيمارا.فرأى ربي موشي
جالسا" على مقربة منه .فورا" اقترب منه وطلب منه
المساعدة ،أجابه ربي موشي على كل أسئلته .وهنا أراد
ربي موشي أن يعرف عن حياة هذا الرجل ،ولكن الرجل
بدأ يسرد قصة حياته إلى ربي موشي .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
عندما نضع مصاحف على بعضها يجب التقيد دائما" أن
يكون مصحف التوراة أي الحوماش فوق مصحف نابي أو
مصحف كيتوبيم .لكن مصحف نابي أو كيتوبيم مسموح
وضع أحدهم على األعلى والثاني على األسفل والفرق بينهم
.اليجوز رمي أي شلف المصحف إلى رفيقه من مكان بعيد
.إال يسلمه بيده مباشرة .واليجوز وضع أي مصحف على
المقلوب إال دائما" بدايته أي وجه المصحف تكون إلى
األعلى وليس طب إلى األسفل .وإذا وجد مصحف بهذا
الشكل عليه أن يصححه كما ذكرنا .واليجوز وضع تولية
للسفر توراة مستعملة إال جديدة -2.اليجوز استعمال
المصحف لمصلحته الخاصة مثال"  :وضعه في وجه
الشمس لمنع الشمس الوصول إلى وجه القارىء .كما ال
يجوز وضع مصحف في وجه رفيقه حتى ال يرى رفيقه هو
ماذا يعمل أو ماذا يكتب أو يقرأ .لكن مسموح وضع
مصحف في وجه الشمس إذا كانت الشمس تصل إلى صفحة
المصحف الذي يقرأ به اآلن ألن هذا التصرف ليس
لمصلحته وانما لمصلحة القراءة .كما يجوز وضع مصحف
فوق مصحف حتى يكون قريب عليه ويستطيع أن يقرأ به

بارتياح ويوجد حاخاميم يمنعون ذلك .ال يجوز وضع ورقة
أو عملة أو شك داخل المصحف ليحافظ عليه مؤقتا" مثل
كان شبات أو عيد .
دينيم
قطعة خبز إذا سلقها بالماء أو قالها بالزيت وأراد أن يأكلها
ماهي البراخا االزمة .إذا كان يوجد وزنها قطعة واحدة
ّ
كازايت أي  28غرام ،يبارك عليها هاموصي ووراءها
برخات همازون .لكن إذا كانت القطعة أصغر من كازايت
أقل من  28غرام يبارك عليها ميزونوت ووراءها عال
هامحيا إذا كان مجموع ماأكله  28غرام أي أكثر من قطعة
أكل حتى يبارك عال هامحياه -2.كل الدين الذي ذكرناه هو
أن وضع قطعة الخبز في الزيت أو في الماء وكان هذا
الزيت أو الماء يغلي على النار مانسميه كيلي ريشون ،لكن
إذا وضع قطعة الخبز في مرق ساخن أو زيت ساخن لكن
ليس موجود على النار .إذا قطعة الخبز ظاهرة إنها خبز
ولو هي أصغر من كازايت يبارك عليها هموصي ووراءها
برخات همازون إذا كان المجموع الذي أكله وزنه  28غرام
لذلك من يأكل فتّه وهي حب حمص ساخن في الصحن
ووضع عليه قطع خبز صغيرة يبارك هموصي وبرخات
همازون إذا أكل منهم  28غرام خالل  7دقائق وليس أكثر
-3.إذا وضع قطعة خبز كازايت على النار داخل المرق أو
الزيت ،ثم هذه القطعةانكسرت أو تفتتت وأصبحت قطع
صغيرة مع ذلك نبارك عليها هموصي وبرخات همازون
ألننا من البداية وضعنا كازايت قطعة ودفعة واحدة ولو بعد
ذلك تكسرت وأصبحت صغيرة ،مع ذلك تحافظ على
برخات هموصي وبرخات همازون إذا أكل مجموعة 28
غرام خالل  7دقائق .
ساهم في هذه لنشرة
الحزان ناعيم زميروت اسرائيل إيلعيزير شريم وزوجته
السيدة بيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين
أيزيك وجويس بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك
أمين****.السيد مراد اللحام هكوهين وزوجته السيدة
لوسيت وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم السيد
أيزيك كبابية وزوجته السيدة بيرتا بالمولود الجديد حبيب-
هاري بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد ادوار
كوهين وزوجته السيدة كامو وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويباركون للسيد مراد اللحام وزوجته السيدة لوسيت بالحفيد
الجديد حبيب هاري وألف مبروك أمين***.السيدة سارين
صباغ وأوالدها للنجاح والتوفيق والصحة أمين***.الحاخام
سيمون كولدستين وزوجته السيدة سيمي وأوالدهم ووالديهم

للنجاح والتوفيق أمين***.عائلة المرحوم ميرو ستون
للنجاح والتوفيق مع جميع عائالتهم أمين ***.األخوة
األكارم :جانيت -رحمين -ايفون -دافيد -يهوشواع لعائلة
خضرية للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح موردخاي بن مزال وأخيهم الجندي هاقادوش
ابراهام بن فريدة عليهم السالم أمين ***.األخوة األكارم
السادة  :سارا -ليندا-جوزيف لعائلة حلبية على روح والدهم
همانواح نسيم بن استر ووالدتهم ماري بنت صلحة عليهم
السالم أمين ***.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده يهودا أصالن
ابن جميلة أمين ***األخوة األكارم  :سولي -هليل-أرليت-
صوفيا لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدهم همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا وراحيل
شيال بنت شفيقة عليهم السالم أمين  ***.األخوة األكارم
السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر -كياله-
فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها السالم أمين .
***السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم -سامي بن أميليا
عليه السالم أمين *** السيد عبود ابراهيم وزوجته السيدة
صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان للنجاح
والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن صباح عليه
السالم أمين.

***شلومو كالت ***
كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 23100شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  1000$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

