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هذه البراشا تعرفنا على شخصية اسحق أبينو الحقيقية
وبوضوح .وصفوه الحاخاميم عواله تيميماه أي
القوربان الوديع واللطيف .حيث نجده يبتعد عن كل
مشاكل وشجار مع اآلخرين حفر عدة آبار من الماء
وأتوا أهل الحارة وقالوا له هذه اآلبار لنا وأخذوها منه
،وهو انسحب منهم وبدون أي مشاكل .بينما رأينا والده
أبراهام ،عندما سمع بأن خطفوا ابن أخيه لوط أسرع
النقاذه وحارب عدة ملوك هو ورجاله وانتصر عليهم
.وحتى في داخل بيته وداخل عائلته ليس هو اآلمر
والناهي ،زوجته ربكا هي األول واألخير استغله ابنه
عيساف واستطاع أن يلعب بعقله متدين ومستقيم ويعمل
كثير من الزخويوت يوميا" .فصدقه والده والحقيقة كان
غشاشا" ودجّاال" وأراد أن يعطيه والده البراخاه الثمينة
وحولت
واألبدية ،لوال ربكا علمت بالخبر وأسرعت
ّ
البراخا من عيساف إلى الولد الثاني المتدين ياعاقوب
.وأيضا" عندما أراد عيساف أخيه أن يقتله وينتقم منه
من أجل البراخوت ،شاهدناها هي التي تصرفت
وأقنعت زوجها اسحق بأن يرسل ياعاقوب إلى بيت
أهلها ليتزوج من العائلة ذاتها كما فعل اسحق بالذات
معها .باالضافة إلى كل تواضع اسحق رأيناه هو المدافع
القوي عن بني اسرائيل عبر التاريخ .عندما قال له
هشيم  :إن أوالدك أخطؤوا وماهو عقابهم ؟ أجابه :
عمال تسميهم أوالدي ألم تسميهم أوالدك لذلك ارحم
عليهم وسامحهم .لذلك البراخوت التي أعطاها إلى
ياعاقوب وأوالده هي المشعل المنير لنا عبر التاريخ
،حيث كل تقدم ونجاح يحققه بني اسرائيل في هذه الدنيا
والدنيا اآلخرة هو الفضل يعود للبيراخوت التي أخذناها
من اسحق .لذلك علينا أن نتعلم من اسحق ومن أخالقه

وقلبه الحنون والعطوف ،وهو أفضل طريق ينفعنا في
حياتنا وهو أن نتقبل اآلخرين ونسامحهم إذا أخطؤوا
معنا ،وال نعاتب على كل شيء وال نخلق المشاكل التي
التفيدنا وال تفيد غيرنا و(ه) يحمينا أمين .
تعليقات على البراشا
عندما وصفت التوراة عيساف وياعاقوب وتحدثت عن
عملهم قالت إن عيساف رجل صيّاد رجل يعيش في
البراري .أما ياعاقوب فهو رجل كامل يدرس التوراة
طول النهار :نالحظ الفرق بين الوصفين إن عيساف
ذكرت التوراة في اسمه مرتين كلمة -رجل .لكن
ياعاقوب  :وصفته رجل مرة واحدة ماهو السبب لذلك
؟ ألن عيساف غشاش ويلعب على والده يفرجيه حاله
متديّن لكن في الخفاء ماعنده دين لذلك هو يمثل
شخصين لذلك كتبته التوراة مرتين .لكن ياعاقوب هو
وضعه واضح مثل داخله مثل خارجه ال يلعب واليغش
وطول النهار عمال يتعلم توراة لذلك وصفته رجال"
واحدا" ال أكثر -2.قال الباسوق عندما قال لوالدته عندما
طلبت منه أن يذهب لوالده ويقدم له الطعام حتى يباركه
،وكان اسحق فاقد البصر ال يرى من هو أمامه وقالت
له قل إلى والدك إنك أنت عيساف فقال لها  :ربما والدي
يشك فيني ويطلب مني أن يتحقق من كالمي ويمد يده
ويلمسني ألن أخي عنده شعر وأنا ماعندي ،حينئذ
تنكشف الحيلة وتقع المصيبة .يقول ربي موشي من
مدينة فوربين  :فسر هذا الباسوق بطريقة توجيه ديني
لالنسان كالتالي  :عندما يذهب االنسان لمالقاة الخالق
بعد العمر الطويل ويكون هذا االنسان آخذ معه
الزخويوت والحسنات والصالوات ليكافئه هشيم عليها
.لذلك قال ياعاقوب  :ربما يأخذ هشيم هذه الزخويوت

وهذه الصالوات ويدقق بها هل كانت على مايرام هل
كانت صحيحة وصادقة ومافيها تالعب وغش.لذلك إذا
كانت غير صالحة وغير جيدة سيرميها (ه) في وجهي
ويقول لي  :هل هذه صالة ؟ هل هذه الصداقاه المسروقة
من عند اآلخرين ،حينئذ كل الزخويوت وكل الصالوات
راحت على الفاضي .لذلك يجب التركيز واالنتباه في
صالتنا وفي أعمالنا حتى ال نخسر أنفسنا الفي هذه
الدنيا وال في دنيا اآلخرة .
معلومات تاريخية مختصرة  23:سنة بعد خراب
المقداش أي في عام  91ميالدي
عندما سأل ربي عاقيبا إلى ربي إيلعيزير كيف ستكون
نهاية حياته ؟ أجابه ربي ايلعيزير عن موت رفاقه
الحاخاميم ستكون قاسية ومريرة ،وقال إلى ربي عاقيبا
 :أنت ستكون نهايتك أبشع من رفاقك .فورا" بدأ ربي
عاقيبا يرتجف من هذه اإلجابة المرعبة وبدأ يبكي
.وفعال" كانت نهايته بأن مزق الرومان جلده وهو حيا"
ومشطوا لحمه وجسده بأمشاط من الحديد .ثم قال ربي
عاقيبا إلى ربي إيلعيزير  :علمني توراة .فبدأ يعلمه
األسرار السماوية ،فورا" نزل نار من السماء وأحاطت
بهما .وعندما رؤوا بقية الحاخاميم هذه النار ،قالوا  :هنا
ليس مكاننا وفورا" تركوا الغرفة وخرجوا .فورا"
اختفت النار ،وتابع ربي ايلعيزير وكشف أسرار التوراة
إلى ربي عاقيبا ،ثم بدأ يشرح له تفسير شيرهاشيريم
السري العميق وقال له  :إن الناس يعتقدون إن مصحف
شيرهاشيريم التي معناها نشيد األنشاد هي تتكلم عن
حب وعشق ،هذا خطأ كبير هذه أسرار عميقة وبعد أن
شرحها له ،قال له  :إياك أن تستعمل أي كالم أو باسوق
ورد في شيرهاشيريم من األسرار التي كشفتها لك
.وطلب منه أن يحلف اليمين بذلك وقال له  :إذا
استعملت أي باسوق من شيرهاشيريم سوف هشيم
يخرب الدنيا على سكانها .ثم دخلوا الحاخاميم وسألوه
أسئلة كثيرة عن التوراة وأجابهم ،ثم قال لهم  :أحضروا
كرسي ليجلس عليه ربي يوحانان بن زاكاي الذي توفي
من خمسين عاما" مضت .لقد أتى ليرافقني في طريقي
إلى الجنة بعد وفاته .ثم سألوه هل حذاء اليابام وهو
حذاء يلبسه في المحكمة الدينية إذا مات أخيه بدون أوالد
فعليه أن يتزوج زوجة المرحوم وإذا رفض يخلع هذا
الحذاء من رجله وقالوا له  :هل الحذاء طاميه أم طاهور

؟ فقال لهم  :طاهور وفورا" توفي ربي ايلعيزير عندما
لفظ كلمة طاهور أي مات بطهارة فورا" اقترب منه
ربي يهوشواع ورفع له التفلين من على رأسه الذي كان
يلبسه ثم قبّله وباسه ،ووقفوا جميع الحاخاميم
الموجودين هناك وعملوا له هاتّاراه وقالوا  :موتاريم
الخ ! موتاريم الخ ! موتاريم الخ وف ّكوا له الحيريم أي
اللعنة التي لعنه إياها زوج أخته رابان كمليئيل .
الطريق للشفاء والصحة
ماهو الغضروف في جسم االنسان ؟ إن جسمنا مركب
ومؤلف من عظام منها صغيرة ومنها كبيرة .أما حوض
االنسان هو مكان المقعد الذي يجلس عليه االنسان أثناء
جلوسه على كرسي ،هذا ضخم وقوي وهو يحمل الجسم
كله ويوجد بين كل عظم وعظم آخر يتليه ،قطعة من
طبقة لزجة ومرنة تسمى الغضروف وهي وظيفتها
حماية العظم من أن يحتك مع عظم آخر يتليه ويأتي
بعده ،حينئذ تتحرك العظام بسهولة وبدون تصادم
واحتكاك مع بعضها البعض وهي معجزة سماوية
لالنسان حتى بين فقرات العمود الفقري يوجد قطع
صغيرة غضروفية بين كل فقرة وفقرة .وهي التي
تعطي حرية الحركة بين عضو وعضو في الجسم في
الوقوف وفي الجلوس وفي المشي وفي الركض
وغيرها من الحركات التي يقوم بها االنسان .إن هذا
الغضروف يتفكك ويخلق غضروف جديد بقدرة إلهية
.وهذا التغيير يستمر حتى سن  30أو  35من عمر
االنسان أي دائما" في حالة تجدد .لكن بعد هذا السن
يتوقف عن التجديد ويبقى الغضروف ذاته حتى نهاية
العمر والحياة .لذلك على االنسان في هذا السن الحفاظ
على سالمة هذا الغضروف ألنه اليتجدد أبدا" .لذلك
على المسنين عدم الركض أو القفز أو حمل األشياء
الثقيلة أو ركوب الدراجة بشكل عنيف .كل هذه
الحركات تسبب تلف وذوبان هذا الغضروف وتبدأ
العظام تحتك مع بعضها وتسبب اآلالم الشديدة والتعرج
أثناء المشي .لذلك من يعاني من آالم في رجلين أو في
ركبتيه أو أثناء المشو،يعتبر إن الغضروف تعب وبدأ
يذوب ويصغر .لذلك يجب عدم الضغط على هذه
المناطق وعدم ممارسة التمارين الرياضية ألنها ال تفيد
بل تساعد بذلك على زيادة األوجاع وتلف الغضروف
أكثر و أكثر .

توجيهات دينية  :اإليمان
إن اإليمان بوجود (ه) وبالتالي يوجد دين وحساب على
كل عمل يقوم به االنسان من عمل ،إما عمال" جيدا" فله
المكافأة وإما عمال" شرا" فله العقاب .ولوال هذا اإليمان
وهذا االعتقاد ،ألصبح االنسان يشبه الحيوان ،وبالتالي
يمتنع عن القيام بأي عمل خير وال يلتزم باالمتناع عن
القيام بأي عمل شر ومؤذي لآلخرين.واليتقيد بأي توجيه
ديني وتهذيبي واليحترم المجتمع ،ويعتبر إن الموت هو
نهاية االنسان كليا" واليوجد أي شيء يحدث بعد
الموت.فيقوم بقتل اآلخرين وسرق أموالهم ،الرادع له وال
يملك ال وجدان وال خمير وال رحمة .وما هي الشيء الذي
يردع االنسان الطائش هذا؟ هو اإليمان بالخالق وبوجود
(ه) وبوجود حساب ومكافأة وعقاب على كل عمل يقوم
به أثناء حياته .وعدم االيمان بذلك فإن االنسان يسير
ويعيش لتنفيذ نزواته وشهواته وكل مايحلو له الرادع وال
منازع له.كل شيء أمامه حالل وصح .لكن عندما يؤمن
إيمانا" تاما" بالخالق ،حينئذ ينظر إلى مخاليق (ه) بأن (ه)
أعطاهم شيئا" خاصا" بهم وعائدا" لهم فقط وال يجوز
لآلخرين من أن يأخذوه منهم ،ألن هذا حقهم من الخالق
تعالى فقط لهم .وبدون اإليمان هذا فإن االنسان الكذب
تبعه يعتبره صح وصدق .مع العلم إن الصدق واالستقامة
هو نظرية واحدة ومتساوية للجميع وتطبق على الجميع
وال يوجد نوعين من الصدق واإليميت وانما خط واحد
ومستقيم ويطبق على الجميع وعليها يقف العوالم وعليها
تعيش الدول والمجتمعات مع بعضها البعض .ومن أين
يعرف االنسان ماهو اإليميت وماهو الحق ؟ لذلك أهدانا
(ه) التوراة التي هي حكمة الخالق وضع فيها كل مايلزمنا
للسير في هذه الحياة بالطريق المستقيم والصح وهي التي
تقرر لنا طريق الحياة وهي التي توجهنا ،ومن ينحاز عنها
يكون ينحاز عن الحياة كاملة وبالتالي ينزلق بطريق
الدمار والخراب ويخسر كل شيء ،هذه العوالم وعوالم
هبا و (ه) يحفظنا آمين.
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل حزاّن 1821-1741
توجه وفد حاخاميم من يروشاليم إلى ربي رفائيل في
مدينة حبرون وعرضوا عليه أن يكون هو الحاخام
الباشي للشعب اليهودي وبعد تردد في البداية قبل بهذه
الوظيفة .وقالوا له  :إن في مجيئك إلى يروشاليم ستكبر
وتعظم التوراة ،وهكذا غادر مدينة حبرون وتوجه إلى
يروشاليم فاستقبلته المدينة رجاال" ونساء" وأطفاال"

،وأعلن الجميع يوم عطلة عن العمل .وهناك قاد القاهال
بحكمة وذكاء ونشر التوراة ،وبعد عام واحد توفي في
عام  1821ودفعوه في القبر الذي اشتراه من عدة
سنوات وكان مجاورا" لقبر والده وجده وزخوته يحمينا
أمين.
قصة
عندما جلس ربي موشي إلى جانب الرجل الغريب الذي
كان يتردد يوميا" إلى اليشيبا ويقرأ الكيماراه ،وفي ذات
اليوم تعثر على الرجل فهم الصفحة التي كان يقرأها
،فاقترب من الحاخام وطلب منه المساعدة فشرح له
الحاخام كل ماطلبه منه ،ثم لوحده بدأ يحكي للحاخام
قصة حياته وبدأ قائال"  :صار لي عدة سنوات تغيرت
حياتي كليا" ،كنت رجل ضائع وما عندي دين أبدا"
وحياتي كلها على الفاضي لكن أخيرا" رجعت بتشوبا
والتوبة وصرت أشكر (ه) الذي ساعدني في التخلص
من العافونوت .لكن من مدة عدة أشهر مضت بدأت
أشعر بالمرض وصحتي عمال تتدهور من يوم إلى يوم
وعائلتي نصحوني أن أذهب إلى الطبيب ،وذهبت وبع
الفحوصات ثبت إن عنده مرض خطير .وعرضت
نفسي على عدة أطباء وجميعهم كلمة واحدة إن مرضه
ليس له دواء وال شفاء .وإن بقي له البقاء في هذه الدنيا
أسابيع معدودة .ثم التجأت للمدراش وكل يوم أقرأ
كيماراه .فقال له الحاخام  :كيف تستطيع أن تركز في
الكيماراه وأنت في هذه الحالة اليائسة ،حيث إذا أي
انسان مريض بعض الشيء اليستطيع أن يركز ويفهم
الكيماراه فكيف أنت اآلن وفي هذه الحالة عمال تفهم
كيماراه وكأنك بصحة جيدة ؟
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
إذا السمح (ه) وقع أحد من يده سيفر توراة على األرض
ولو كانت مع بيتها الخشبي أو غيره ،يجب أن يصوم ذلك
الشخص ،وكذلك كل الذين موجودين في الكنيس في تلك
اللحظة وشاهدوا الوقوع الزم يصوموا لكن إذا كان
بعضهم مريض أو رجل مسن وال يستطيع الصيام فعليه
أن يدفع صداقا تعادل ثمنها ثالث وجبات من الطعام ال
يجوز كتابة أشياء يومية تشابه كتابة أحرف السيفر توراه
ونسمي كتابة السيفر توراة كتابة آشورية -2.إن
األشخاص في الحياة يختلفون في عقولهم وطبائعهم

وتصرفاتهم يوجد شخص عصبي وينرفز ألتفه األسباب
وبالمقابل يوجد شخص قلبه بارد وال ينرفز أبدا" ربما
مرة واحدة في األسبوع أو في الشهر .ويوجد انسان متكبر
وشايف حاله وبالمقابل يوجد متواضع .ويوجد إنسان
ط ّماع ويحب المال ويركض وراءه بالحالل والحرام
وبالمقابل يوجد مقتنع في نصيبه وغير ط ّماع أبدا"
.ويوجد انسان بخيل ويحرم نفسه حتى من الطعام الالزم
لصحته ويحافظ على الفرنك الواحد .ويوجد بالمقابل
كبيب مصاري ويصرف بدون تفكير وبدون عقل ويبقى
باألخير شحّاد .ويوجد انسان قلبه حنون ورحوم وبالمقابل
يوجد قلبه قاسي وظالم .وأفضل طريق عليه أن يختاروه
هؤالء األشخاص هو طريق الوسط وهو أحسن شيء
للحياة وللصحة وللضمير .
دينيم
إإذا ولد صبي خلق يوم الجمعة بعد المغرب ب 15دقيقة
اليجوز عمل له الميال يوم الشبات القادم إال يؤجلوه إلى
يوم األحد .ألن أول  15دقيقة بعد المغرب يمكن اسمه
يوم الجمعة أو اسمه يوم الشبات وطالما النعرف على
التمام لذلك نؤجله إلى يوم األحد -2.إذا ولد خلق بعد
عملية قيصرية ألمه نعمل الميال في اليوم الثامن كالعادة
لكن إذا كانت العملية القيصرية يوم الشبات ال يجوز أن
نعمل له الميال يوم الشبات القادم ،ألن الوالدة غير
طبييعية لذلك ال نحلل عليه الشبات ويعملوا له الميال يوم
األحد -3.إذا يوجد ميال في الكنيس كل المنيانيم الذين
يصلون فسي هذه الكنيس يقرؤون يهي شيم .حتى بعد
الظهر في نفس اليوم والميال صارت صباحا" وخلصت
،مع ذلك نقرأ يهي شيم في صالة منحا .ألن قداسة الميال
تبقى هناك طوال اليوم ،وخاصة إذا في صالة منحا يوجد
الموهيل أو السّنداق أو أبو الصبي تقرأ يهي شيم .
ساهم في هذه لنشرة
السيد موريس عبادي وزوجته السيدة ميرا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة صبحية غنيجة أم قاسم
شقيفاتي للنجاح والتوفيق مع أوالدها وتشكر هشيم على
فضائله معها وتبارك ألوالدها السادة  :آسم -شلومو -دافيد
ماركو شيال-صوفي -ايفيت بالصحة وطول العمر هممع أعيالهم وهشيم يحفظهم ويبعد من علينا مرض
الكورونا آمين ***.من يرغب في الزواج من فتاة شابة
عمرها  23عاما" متدينة وأخالقها جيدة وعندها راتب
شهري محترم ،عليه أن يتصل على هذا التلفون

 646-552-3412ليؤمن لهم مقابلة مع بعضهم البعض
وشكرا"***.السيد ادمون سعادة وزوجته السيدة حياة
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخته المرحومة
تونة مزال بنت شفيقة زوجة المرحوم يوسيف قصاب
عليهم السالم أمين ***.عائلة جناني للنجاح والتوفيق
وعلى روح همانواح جاك ياعاقوب حاييم بن سارا عليه
السالم أمين ***.الدكتور السيد نسيم قطري واخته السيدة
بوال للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح موشيه بن جميلة ووالدتهم فكتوريا بنت سارا
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 23700شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  1000$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

