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نالحظ في هذه البراشا كيف كانت حياة ياعاقوب أبينو
،حيث تختلف نهائيا" عن حياة والده اسحق وجده
ابراهام .نعم إن أبراهام كان من عظماء اليهود الذين
دعوا الناس لإليمان بالخالق وعمل الخير مع اآلخرين
.أما اسحق أبينو كان وديعا" خلوقا" ومؤمنا" كبيرا"
وضحى في حياته حتى يرضي ارادة هشيم .لكن
ياعاقوب أبينو أخذ لقب أفضل اآلباء .لماذا ؟ ألنه
عانى األمرين في حياته بالرغم كان ال يفارق
المدراش ودراسة التوراة ،مع ذلك ،المشاكل
والمطاردات بدأت معه وهو موجود في بطن أمه مع
أخيه عيساف التوأم ،وأثناء الوالدة أيضا" نراه يمسك
برجل أخيه التوأم كرمز على قتال وشجار بينهما .ثم
اضطر للهروب من بيت أهله خوفا" من بطش أخيه
عيساف ،ذهب إلى بيت خاله البان حتى يتزوج امرأة
،وإذ يتفاجأ بأن خاله البان لعب عليه وبعد أن وعده
بتزوجه ابنته راحيل مقابل أن يرعى أغنامه مجانا"
وزوجه أختها ليئا
لمدة سبع سنوات ،لكن لعب عليه
ّ
،وطلب منه أن يعمل مجانا" سبع سنوات أخرى من
أجل الحصول على راحيل .ثم غادر مدينة حاران مع
عائلته ،فلحق به خاله البان لينتقم منه ،ألنه غادر
المدينة وأراد العودة إلى والديه .وأثناء عودته إلى
اسرائيل كان ينتظره أخوه عيساف مع  400محارب
معه لينتقم منه .وأثناء ذلك تشاجر مع مالك من
السماء وضربه في رجله وأصبح يعرج في مشيته
.وأخيرا" المشكلة داخل بيته وداخل عائلته ،قصة
ومشكلة يوسيف واخوته الذي غاب عنه  22عاما"
وال يعرف مصيره ومكان وجوده .كل هذه المصاعب

الحقته طوال حياته لذلك لقبوا  :أفضل اآلباء .والسبب
ألن من يتعذب في هذه الدنيا يعتبر محبوبا" عند هشيم
.وفي األخير ينال عوالم هبّا ويترك الدنيا وماعنده
أي عافون يتحاسب عليه .لذلك تسمى الشعب اليهودي
باسم اسرائيل نسبة إلى اسم ياعاقوب الذي سماه هشيم
اسرائيل وكذلك مصير الشعب اليهودي مثل مصير
ياعاقوب ،حيث في بداية تكوينه تعذب  400عام في
مصر ثم نال وحصل على التوراة .وكذلك تشتت في
صحراء سيناء  40عاما" ثم نال أرض اسرائيل .وفي
العصر الحديث تعرض لألبادة الجماعية من النازيين
ثم نال دولة اسرائيل ،لذلك وجودنا في هذه الدنيا مثل
درجات السلّم الذي رجليه تقف على األرض
ومعرضة للغبار والتلوث ،لكن رأس السلّم هو في
السماء وفي األعلى ،أي بدايته ضعف ونهايته علو
وارتفاع و (ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال الباسوق إن ياعاقوب أبينو قبل أن ينام أخذ ثالث
أحجار ووضعها حول رأسه ،لكن عندما استيقظ قال
الباسوق  :وأخذ الحجرة الواحدة التي جعلها تحت رأسه
.هنا نسأل  :لماذا في البداية كانوا ثالثة أحجار ثم
تحولوا إلى حجرة واحدة ؟ إن في البداية أخذ ثالث
أحجار ليعبر عن ثالث أشياء واقفة الدنيا عليها وهي :
التوراة -عبادة هشيم وعمل الخير مع أخيه االنسان
.وبدأت هذه األحجار تتقاتل مع بعضها البعض من هو
األهم هل التوراة أو العبادة أو عمل الخير ؟ لكن بقدرة
هشيم تحولت هذه األحجار الثالث إلى قطعة واحدة
ليرمز لنا بأن علينا أن تتمسك وننفذ في حياتنا هذه
المبادىء الثالث أن ندرس التوراة ونعبد ونشكر (ه)

ونعمل الخير ونساعد الفقراء (.ربي فيسونسكي )-2
عندما جلب رؤبين الياسمين لوالدته قال الباسوق  :كانت
أيام حصاد القمح .يقول حاخام حاتام سوفير  :كلما تذكر
التوراة أيام الحصاد تقصد عيد الشابوعوت .وفي عيد
الشابوعوت هو عيد اعطاء التوراة لذلك في تلك الليلة
حملت ليئاه من زوجها وأنجبت يسّاخار الذي هو رمز
للتوراة ألنه كان يدرس التوراة طوال حياته .
معلومات تاريخية مختصرة  23:سنة بعد خراب
المقداش أي في عام  91ميالدي
عندما توفى ربي إيلعيزير ،فورا" مزق ربي عاقيبا
قميصه عالمة الحزن على وفاة حاخامه ،وقام ربي
يهوشواع وأعاد جميع القوانين الدينية التي أصدرها
ربي إيلعيزير قبل وفاته وصار يقول  :كل دين يوجد
فيه خالف ،الحق مع ربي إيلعيزير وأثناء الجنازة :
ألقوا كلمات تأبينية على روح ربي ايلعيزير ومن هذه
األقوال هذه الجملة المشهورة  :بعد وفاة ربي ايلعيزير
اختفت علوم التوراة ثم استلم مكانه ربي عاقيبا .الذي
ولد في عام واحد للميالد أي نفس العام الذي ولد فيه
عيسى .والد ربي عاقيبا كان غير يهودي منذ والدته ثم
اعتنق الدين اليهودي لكن زوجته كانت يهودية وهو من
ساللة القائد العسكري الذي حارب اليهود هو سيسيرا
أيام النبيّة اليهودية ديبورا .وربي عاقيبا بداية حياته
حتى سن األربعين كان لم يتعلم التوراة أبدا" .لكن بعد
ذلك وبتوجيه من زوجته راحيل الذي كان والدها غني
جدا" وهي أحبته وأرسلته لدراسة التوراة ،وهو كان
فقيرا" جدا" .لكن آخر حياته أصبح غنيا" ألنه والدة
زوجته أعطاه نصف أمواله ألنه درس التوراة .وفي
احدى المرات كان ربي عاقيبا ماشيا" على حافة البحر
وجد خروفا" مصنوعا" من الذهب يصل وزنه  10كيلو
من الذهب أخذه إلى بيته ،لكن عندما سمع من هو
صاحبه فذهب لعنده وأراد أن يعطيه هذا الخروف
الذهبي ،لكن صاحبه عندما رآه أمينا" ومخلصا" ،فقدم
له هذا الخروف هدية .ومن هذه األمور أصبح غنيا".
الطريق للشفاء والصحة
يجب على المسنين عدم الضغط على الغضروف
الموجود بين العظام .لذلك ممنوع عليهم الركض أو
القفز أو حمل األشياء الثقيلة .وأيضا" نزول الدرج يجب

أن يمسك الدرابزون أثناء صعوده أو نزوله الدرج
.وعدم صعود ونزول الدرج بكثرة كل هذه األشياء
تسبب في ذوبان الغضروف في الجسم .واآلن سنتحدث
عن شيء هام وضروري لحياة االنسان وهو النوم
،حيث بعد أن أنهى هشيم خليقة الدنيا نظر إليها ونالت
اعجابه واحدة من كل هذه الخليقة العظيمة الجبارة
ووصفها بأنها جيدة جدا" ولم يذكر ماهو هذا الشيء
العظيم .ورد السؤال في الكيمارا ماهو هذا الشيء
العجيب ؟ أجابه أحد الحاخاميم وقال  :هو النوم وحاخام
آخر قال  :هو الموت ألن مثل النوم هو دواء رائع لحياة
االنسان وكذلك الموت هو رائع النهاء حياة االنسان في
آخر مراحلها حيث يعاني الكثير من الناس في طلب
الموت لكن ال يجدوه .وموضوعنا اآلن هو النوم .إن
عدد ساعات اليوم ليال" نهارا" هو ساعدة يجب على
االنسان أن يكون صاحيا" ومستيقظا"  24ساعة و 8
ساعات يقضيها في النوم .أما المسنون فيكفيهم 6
ساعات نوم ،ألن كلما تقدم الجسم في العمر نقص عنده
ساعات النوم .وقال هارامبام  :على كل انسان في حياته
أن يعبد هشيم باستمرار ليس فقط أثناء الصالة وعمل
الخير ،إال حتى وقت النوم ووقت العمل ووقت الطعام
ووقت الراحة .وكيف يتم ذلك ؟ يكون ذلك عندما
يصرح قائال"  :هاأناذا ذاهب للنوم حتى يستريح جسمي
ويأخذ راحته ،حتى يقوى جسمي وأستطيع النهوض
صباحا" للصالة وقراءة التوراة ،حينئذ يعتبر هشيم أثناء
نومه بأنه يعبد ويصلي إلى هشيم ،وكذلك يقول قبل
الطعام هاأنا آكل اآلن حتى يقوى جسمي وأستطيع
الصالة وعبادة هشيم ودراسة التوراة فيكون تناول
الطعام هو عبادة أيضا" .وكذلك العمل يقول هاأنا أعمل
حتى أجلب المال ألصرفه على عائلتي وتعليم أوالدي
التوراة ولدفع الصداقا حينئذ عمله هذا بحد ذاته يعتبره
هشيم صالة وعبادة و (ه) يحمينا ويحفظنا أمين
توجيهات دينية" :ال تزعل"
إن الزعل هو في حد ذاته مرض لالنسان وهو مسبب
المضرة لصحة االنسان ويجلب عليه األمراض
الخطيرة والمزمنة .وكل مرض يعانيه االنسان في حياته
سببه الزعل والقهر .والزعل يهد الحياة وينظر صاحبه
الى الدنيا بمنظار أسود .واذا بدو يزعل وينرفز على كل
شاردة وواردة حياته ليست بحياة والسعادة تهرب منه

بعيدا" .لذلك حاول وابذل جهدا" كبيرا" للتخلص من
الزعل،حينئذ يطول عمرك وتتحسن صحتك ويذهب
منك المرض .ونجاح االنسان في أمور الدنيا وأمور
الدين تتعلق بقدر تحمله لمشاكل الحياة التي تمر عليه
يوميا"،إما من زوجته أو أوالده أو جيرانه،أو من
المصلين معه أو من شركائه ومن عماله أو من
رفاقه،كل هذه المشاكل تسبب له خربطة في عقله ويبتعد
عن الصح والمسامحة وطولة البال،وينجرف في القتال
والشجار والمعاتبات واالنتقامات وغيرها من
التصرفات التي ال تنتهي ال هي وال مساوئها .لذلك ارمي
كل شيء وراء ظهرك،اذهب الى الخالق خاطبه،احكي
معه،اطلب منه مساعدتك،وال تنخض على متاهات هذه
الدنيا التي كلها أفالم واهية ووقتية .كل شيء يزول حتى
االنسان بالذات،اذن على أي شيء تزعل وتنقهر؟ كل
مشكلة تعترضك،تقبلها ببساطة وفورا" ارميها من ذهنك
وانتقل الى موضوع آخر يفرحك ويسعدك واذا بدك تبقى
في نفس المشكلة وتنرفز وتعاتب عليها ال يبقى معك
غير الصفر .حافظ على صحتك اسمع نصيحة الحاخام
سامح للذين غلطوا معك وفورا" اقلب الصفحة وافتح
صفحة جديدة وبذلك تحافظ على صحتك وضغط
دمك،ونبضات قلبك،اضحك وافرح واقترب من عبادة
هشيم أكثر حينئذ تنسى كل شيء وتهمل كل مشكلة وأنت
سعيد ومبسوط وتنال رضاء (ه) عليك أمين.

هاريشون لصيون  :ربي يوم طوب دانون
1825-1742
عندما توفي الحاخام األكبر السابق ربي رفائيل حزان
في عام  1821توجهت أنظار الحاخاميم الختيار البديل
عنه فوقع نظرهم على الحاخام العظيم ربي يوم طوب
دانون الختياره وظيفة هاريشون لصيون .كان متقدما"
وشاطرا" جدا" في التوراة ومخافة هشيم ،وسموه
الحاخاميم في تلك األيام  :ماؤر ها ّكواله أي مشعل ينير
اسرائيل .وسموه أيضا" قائد الشعب .وكان يتمتع
بأخالق عالية وممتازة .طوال حياته كان يكتب ويؤلف
مصاحف دينية تجمع كل شيء عن التوراة عن
الكيماراه عن التوجيهات الدينية عن الدينيم والقوانين
الدينية لكن صعب عليه طبعها على شكل مصاحف
وذلك بأن يرسلها إلى ايطاليا لطباعتها هناك .وكان
يجمعها داخل صناديق من الكرتون حتى يتوفر له
الفرصة بطبعها وفي أحد األيام وقعت الكارثة الغير

متوقعة ،وهي في أحد األيام كان عائدا" إلى بيته من
المدراش ورأى ألسنة النيران وأعمدة الدخان تخرج من
بيته ،فعرف إن البيت يحترق ،فورا" اهتم باخراج
صناديق الكرتون المحفوظ بها أوراق وصفحات التي
كتبها طول حياته عن التوراة .ووضع نفسه في خطر
ودخل غرفة هذه األوراق ،لكن لسوء الحظ كانت
النيران التهمتها ولم يبق منها شيئا" يذكر ،وكان تعب
عشرات السنين قد ضاع منه وذهب أدراج الريّاح
،وجرت معه هذه الحادثة قبل تعيينه وظيفة هاريشون
لصيون وبقي طوال حياته زعالن ومقهور على هذه
الخسارة التي ال تعوض .
قصة
ربي موشي في أحد األيام دخل اليشيبا ليحضر الشيعور
للتلميديم .فوجد هذا الرجل الذي تحدثنا عنه بأن رجع
بالتوبة والتيشوبة من ثالث شهور وكان يتردد يوميا"
إلى اليشيبا يجلس بمفرده ويقرأ بالكيمارا.وفي ذلك اليوم
الحظ ربي موشي إن هذا الرجل تظهر على وجهه
عالمات الزعل وعدم الرضى فتقدم إليه وسأله  :لماذا
أنت زعالن ؟ أجاب الرجل  :أنا أنظر حوالي كل يوم
في هذه اليشيبا وأجد عدة حاخاميم شاطرين ومتقدمين
في التوراة والمعرفة .كما أجد التلميديم من الجيل
الصغير يجتهدون ويحاولون التقدم في التوراة ليصبحوا
حاخاميم كبار في المستقبل .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
الطريق الجيد والصحيح في الحياة ،هو أن يسلك االنسان
في حياته طريق الوسط ،وذلك بأن ال يركض وراء ملذات
الدنيا واليهدر المصاري التي رزقه هشيم بها بل عليه أن
يحافظ عليها ويصرفها في الضروريات ،ال ينظر إلى
األعلى منه ،ينظر إلى نفسه ويقنع بنصيبه .حتى وجبات
الطعام يكتفي بالقليل الذي عن طريقه يحافظ على صحته
ويستطيع أن يقوم بواجباته الدينية .ألن الكثير من الناس
جمعوا وصرفوا وهدروا وأرادوا أن يقلدوا األكبر منهم
في المال والمستوى االجتماعي ،ركضوا وركضوا وفي
األخير لم يحققوا أطماعهم.وخسروا الذي كان عندهم .من
ينظر إلى غيره ويحاول أن يقلده هذا التصرف وجع رأس
كبير ومرض نفساني خطير .الحياة في هذه الدنيا محدودة
،ومحاطة بكثير من المشاكل والمصاعب لذلك عليه أن

يلحق الدين والقناعة وحب عمل الخير فيعيش حياة هادئة
ومريحة وآمنة .
دينيم
إذا في الكنيس يوجد حفلة حاتان بار مصفا ،إذا كانت هذه
الحفلة في تاريخ يوم والدته بالعبري بالتمام مثاال"  :إذا
ولد في  8شيباط عبراني وعمل الحفلة يوم لبس تفلين
في يوم  8شيباط أي مثل يوم والدته ،حينئذ يقرؤون في
المنيان يهي شيم لكن إذا كانت الحفلة قبل أو بعد التاريخ
الحقيقي حينئذ يقرؤون في الصالة أنّاه وليس يهي شيم
-2.يوم الصالة في الشبات إذا يوجد حاتان أو أبو صبي
وغيره ويوجد ضيوف يريدون أن يطلعوا عاليا للسيفر
توراة على الحزان أن يحاول أن يقرأ لكل شخص ثالث
بيسوقيم جدد وهذا أفضل من االعادة .وإذا ال يوجد مجال
لذلك حينئذ يجوز اعادة نفس القراءة عدة مرات حسب
الحاجة ويجب على المسؤولين عدم االكثار من عدد
األشخاص الذين يطلعون للتوراة حتى ال يكسبوا عافون
طوراح صبور أي مضايقة بقية المصلين في التأخير -3.
حاتان بار مصفا يطلع للسيفر توراه شيلشي -الثالث أو
شيشي -السادس .وهذا أفضل من أن يطلع مشليم أو
مفطير .لكن الذي عنده أزكارا على أمواته يطلع مشليم
أو مفطير .ويجب االنتباه بعدم حدوث خالفات في الصالة
على ذلك ويجب المسايرة قدر االمكان والتسامح وعدم
المعاتبة واالصرار .
ساهم في هذه لنشرة
السيد جوزيف يشاي وزوجته السيدة سوزيت وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون العروسين أبراهام وراحيل
بمزال طوب وبانين زخاريم وألف مبروك أمين
***.حاخام ماير دكمي وزوجته السيدة فريدة وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين موشي
وتكفاه بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيد أصالن زيات وزوجته السيدة فريدة وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين دافيد وإيمي بمزال
طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين***.الحاخام البير
ياعاقوب سردار وزوجته السيدة نينا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة أمين ***.هارابانيت استر كوهين -
خمري وتلميذاتها الذين يحضرون الشيعور في كنيس
شيبيت أحيم هشيم يباركهم بالصحة والتوراة والرزق
أمين ***.السيد فكتور كندي هكوهين وزوجته السيدة
ناديا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ورفوئاة شيليما إلى ناديا

آمين وعلى روح والدته لطيفة بنت أديل عليها السالم
أمين*** .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 ***..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 24400شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  1100$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

