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أبراهام أبينو كان يحب أن يعمل الخير والصداقا مع
األخرين واستضافة الضيوف في بيته ،وزرع االيمان
في قلوب الناس .وعندما عمل الميال والطهور في
جسمه وكان عمره  100عام .أصبح شبه مريضا" في
األيام األولى من العملية .لكن تمسكه من كل قلبه في
عمل الخير ،استغرب لماذا ال يأتون ضيوف لبيته ؟ لكن
فقوى حرارة الشمس في ذلك
هشيم أراد أن يساعده ّ
اليوم حتى يمتنع الناس من خروجهم من بيوتهم وبالتالي
ال يضايقون أبراهام أبينو في هذه الظروف .لكن
أبراهام أبينو استغرب من عدم دخول ضيوف لبيته
،فقام من فراشه وسار بصورة بطيئة وهو يتوجع حتى
وصل إلى باب بيته وجلس هناك ربما يرى أي عابر
طريق ويدعوه لدخول بيته .وعندما رآه هشيم في هذه
الحالة أي كان مضايق جدا" ألنه لم يجد ضيوف في
بيته ،أرسل له هشيم ثالث مآلخيم من السماء بصورة
رجال حتى ترتاح نفسه تبع أبراهام أبينو بأنه بالرغم
من مرضه عمل الزخوت واستضاف الضيوف .من
هذه القضية تتعلم درسا" في حياتنا .وهو إن عمل الخير
مع اآلخرين إن كان بمساعدتهم جسديا" أو ماليا" أو
معنويا" فهذه المساعدة ليست فقط تفيد لآلخرين ،وانما
أيضا" مفيدة جدا" لكل من يساعد اآلخرين في أي
مساعدة .حيث تنعكس هذه المساعدة على المتبرع ذاته
وتفيد روحه وتطهرها وتمسح له العافونوت وتفتح له
أبواب الخير والرزق والصحة والسعادة في هذه الدنيا
وتفتح له أبواب الجنة في العالم القادم .لذلك نقول يوميا"
 :لماذا أعطانا هشيم  613مصفا ؟ حتى عندما ننفذهم
،تعود المنفعة على أرواحنا وأجسادنا بالذات كما نقول
 :لذلك أكثر لنا هشيم الوصايا حتى يزكينا ويطهرنا

ويمسح لنا ذنوبنا .ونالحظ أيضا" في البراشا وفي هذه
القصة بالذات  ،بعد أن بشروه بانجاب صبي من زوجته
سارا ،عرف انهم مآلخيم وليس أشخاص عاديين  ،مع
ذلك و ّدعهم أثناء مغادرتهم بيته هنا نسأل  :هل المآلخيم
بحاجة إلى الوداع ؟ إال يعرف أبراهام أبينو إن عمل
الخير يعود على االنسان ذاته ولو الطرف الثاني ليس
بحاجة لهذه المساعدة .لذلك علينا االكثار من المصفوت
والصيداقوت ألنها كلها تعود علينا بالخير والبركة
والصحة و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
عندما سمعت سارا بالخبر السار عن طريق المآلخيم
بأنها ستنجب طفال" ضحكت في قلبها وقالت  :هل من
المعقول أن أنجب ولدا" وأنا وزوجي تقدمنا في السن
كثيرا" ،فجاء الرد من هشيم إلى أبراهام قائال"  :لماذا
ضحكت سارا أال تؤمن أنها ستنجب ،وعندما عاتبها
ابراهام نكرت وقالت  :أنا لم أضحك فأجابها  :ال  ،أنت
ضحكتي .هنا نستغرب كيف ساراه المؤمنة من الدرجة
األولى يطلع منها هذا الكالم ؟ إال تفسير الباسوق
كالتالي  :أوال" سارا ماعرفت إن هؤالء الضيوف هم
مالئكة .واعتبرتهم رجال عاديين والدليل على ذلك
طبخت لهم الطعام وأكلوا كل شيء مثل بقية الناس
.وعندما سمعت إنهم يقولون إنها ستنجب طفال" .قالت
في نفسها  :أنا وزوجي غير قابلين لالنجاب ونحن
متقدمون في السن .فورا" قال هشيم إلى أبراهام  :لماذا
ي
ضحكت سارا ؟ ولو تقدمتم في السن أنا ال يصعب عل ّ
أي شيء أريد أن أعمله .فقال أبراهام كالم هشيم هذا
إلى زوجته .فقالت له  :أنا لم أضحك ألنها فعال" لم
تضحك أمام أي انسان وانما في قلبها فقط وال يراها

غير هشيم .فقال لها ابراهام  :ال! إنك ضحكتي وهشيم
يعرف خفايا كل إنسان .حينئذ سكتت ولم تقل شيئا" أي
اعترفت بذلك .
معلومات تاريخية مختصرة  23:سنة بعد خراب
المقداش أي في عام  91ميالدي
عندما توفي رابان كمليئيل بسبب صالة ربي إيلعيزير
الذي هو زوج أخته بسبب خالفات دينية .انتخبوا
الحاخاميم ربي إيلعازار بن عازاريا ليكون حاخام باشي
وآب بيت الدين .وعندما اجتمعوا الحاخاميم أول جلسة
 :أتى إليهم هذا السؤال  :هل دراسة التوراة أهم أم العمل
الديني وتنفيذ الوصايا أهم ؟ أجاب ربي طارفون التنفيذ
العملي للدين هو األهم .أما ربي عاقيبا قال  :دراسة
التوراة هي األهم وهي التي تدفع االنسان للدين العملي
والفعلي .القيصر نيرباه استمر حكمه فقط عام ونصف
ثم مات .واستلم مكانه طاربيانوس الظالم .وبدأت األيام
السوداء آنذاك .واليهود حتى الذين عاشوا في المهجر
وفي روما لم يختلطوا مع الرومان وال في عاداتهم
.وقالوا الحاخاميم  :في دنيا اآلخرة سيجتمعوا الصديقيم
في الجنة و(ه) سيجلب معه التوراة ويستمع من
الحاخاميم دينيم المصفوت والحرام والحالل والطهارة
.ويقف على رأسهم دافيد هاميليخ ويقرأ تهليم وكيمارا
ثم يقرأ قديش والرشاعيم الموجودين في جهنم يسمعون
ويردون أمين .وعندما يسمع هشيم صوتهم يقول
للمآلخيم  :اخرجوهم من جهنم وافتحوا لهم أبواب الجنّة
ألنهم يردون أمين .كما قال الباسوق  :افتحوا األبواب
ويدخلون شومير إيمونيم أي الذين يردون آمين على
قراءة التوراة والقديش .
الطريق للشفاء والصحة
إن أمراض تقويم العظام هي هامة وموجعة جدا" حيث
ال يوجد وجع في الجسم يعادل وجع العظام .وعادة
عندما يصاب العظم بالصدمة أو الوقوع أو الكسر
،الوجع ال يظهر فورا" وانما يتأخر فترة من الوقت ثم
يبدأ باأللم .ويجب االنتباه كثيرا" لكل حركة يقوم بها
االنسان أن تكون بصورة هادئة وسليمة ومر ّكزة حتى
اليصيب العظم .وكذلك يجب االنتباه عند حمل أشياء
ثقيلة ورفعها من األرض بدون تركيز أو أكثر من أن
يستطيع تحملها .فيشعر وعكة خفيفة في العمود الفقري

أو الكتف أو أي مكان آخر في الجسم ،فهو ال يشعر
بألما " اآلن  ،لكن بعد مرور وقت من الزمن تبدأ
األوجاع والصراخ .وخاصة األشخاص ذات الوزن
الثقيل عندما يقومون بتمارين رياضية لتنزيل الوزن
،لكن يفشلوا بذلك ،والوزن ال ينزل ويسببون ضررا"
لغضاريف الجسم وهي المادة التي تقع بين عظم وآخر
،ألن تنزيل الوزن ال يتم عن طريق الرياضة وانما عن
طريق اغالق الفم من األكل العشوائي والغير منضبط
من يلجأ لممارسة الرياضة عليه أن ينتبه بعدم االكثار
من التمارين في اليوم األول من بداية الرياضة ،عليه
أن يبدأ رويدا" رويدا" في اليوم األول ممارسة التمرين
خمس مرات في األسبوع الثاني يرفع العدد إلى عشرة
في األسبوع الثالث إلى خمسة عشر مرة وهكذا دواليك
يالحظ إن كل شيء يسير على مايرام وبدون أوجاع
.لكن عندما ال يتقيد بالتدريج في اليوم التالي يشعر
باآلالم في عضالته في ذراعيه في رجليه في األكتاف
في الظهر ويصرخ من األلم والوجع .
توجيهات دينية " :بقّور حوليم" زيارة المريض.
هي مصفا وزخوت عظيم وكل من يزور المريض
ينقص من مرضه نسبة واحد من الستين من مرضه
.والكثير يسألون  :هل زيارة المريض الذي هو في حالة
غيبوبة أو العناية المشددة أو فاقد الوعي ويعيش على
الماكينات وال يعرف أحد ال أفراد عائلته وال من يزوره
.هل في هذه الحالة هل هذه الزيارة واجب وتعتبر مصفا
وزخوت؟ إن زيارة المريض لها عدة فوائد األولى :
مساعدته في تأمين طلباته التي يحتاج لها كاألدوية أو
أستحضار الطبيب أو تحضير له الطعام المالئم .الثانية:
الصالة من أجل شفائه الصالة تفيد جدا" في الشفاء إن
الشيخينا تقف على رأس المريض ،لذلك الصالة قريبة
منه.من يزور المريض وال يدعى له بالشفاء لم يحقق
المصفا .ومن الذي ال يزور المريض يعتبر كأنه يقتل
انسان.كما يجب التكلم معه ودعمه وتشجيعه تشجيع
أهله المتواجدون حوله.حتى المريض الفاقد الوعي
يجب زيارته ولم ال يعرف من يزوره .ولو كان
المريض نائما"المصفا موجودة والزخوت تسجل للزائر
.ويجب عدم االكثار من الزيارات التي تزعج المريض
وعائلته.من يذهب لزيارة المريض سيرا" على األقدام
زخوته يبدأ مجرد خرج من بيته ليتوجه إلى مكان وجود

المريض هكاؤون ربي أريه الفين:كان يكثر من زيارة
المريض الفاقد الوعي وال يعرف من هو الزائر ويسمي
هذه المصفا :لشيم شامايم . %100والشيخينا الموجودة
على رأس المريض تعرف من زاره.وهذه الزيارة
تعتبر عمال يقابل الشيخينا .زيارة المريض الفقير
زخوتها أكبر من زيارة الغني .والصالة للمريض إذا لم
تنفع جسده تنفع روحه.وخاصة إذا يساعد المريض في
لبس الطليت والتفلين زخوته عظيم جدا" .ودفع الصداقا
لشفائه مفيدة جدا"
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل حزاّن 1821-1741
عندما بلغ ربي رفائيل سن الزواج ،كانت من نصيبه
زوجة صديقيت إيشيت حايل ،قلبها طيب وبنت أوادم
السيدة هارابانيت رانيا .وأخالقها ممتازة وساعدت
زوجها كثيرا" في التقدم في التوراة .وفي القيام بأعماله
الشعبية .كانت قليلة الكالم وكثيرة العمل .طوال حياتها
لم يستطيع أحد أن يورطها في كالم غير مقبول أو في
حكي فاضي .وإذا حكت كان كالمها مختصر مفيد ماق ّل
ود ّل.وصوتها الينسمع ألحد .وأعطاها هشيم العمر
الطويل والصحة التامة طوال عمرها .وأنجبت حفيدها
المشهور ربي حاييم فالجي .وهو الذي رثاها أثناء
وفاتها في وقت اللفّاياه .ووصفها بأنها األم الحنونة
والزوجة الصالحة والجدة الناجحة .التي أنجبت كثير
من األوالد واألحفاد المتدينين وحاخاميم.زوجها ربي
رفائيل أحب كثيرا" أن يقضي آخر حياته في أرض
اسرائيل .وكان كلما يأتي حاخام من اسرائيل إلى أزمير
في تركيا يجلس معه ساعات طوال ليسمع منه حدوشيم
تبع التوراة .وعندما وصل سن السبعين من عمره ،قرر
الذهاب إلى اسرائيل وفعال" نفذ حلمه وتوجه فورا" إلى
مدينة حبرون -الخليل.واستقبلوه استقبال الرؤساء
.وخالل أيام معدودة عيّنوه آب بيت دين حينئذ فرح بأن
حقق حلمه الذي حلمه من قبل سنين .وبقي هناك مدة
خمس سنوات ،حتى توفي هاريشون لصيون ربي
ياعاقوب كورال تلميذ ربي ياعاقوب عيّاش .
قصة
في أشهر الصيف كان ربي موشي يترك نيويورك
ويذهب لقضاء فصل الصيف في المناطق الجبلية ذات
الهواء الطلق ،وهناك يلقي المحاضرات والشيعوريم

الدينية لكثير من التلميديم واألتباع الذين أحاطوا به
لسماع توراته اللذيذة .اليشيبا التي يتردد إليها كانت
مليئة بالتلميديم وبالمتدينين .وكثير من سكان الدائمين
في هذه المصايف ينضمون إلى مدراش ربي موشي
.وفي أحد األيام ،بينما ربي موشي كان يحضر
شيعورا" في التوراة اللقائه على تالميذه ،لفت نظره
شخصا" غريبا" جالسا" في أحد زوايا اليشيباه بمفرده
.فاتح مصحف كيمارا يقرأ ويفسر لنفسه بصوت مرتفع
بعض الشيءؤ لكن ال يزعج اآلخرين .وأحيانا" يغلق
عينيه عدة دقائق ليركز بموضوع ما.ثم يتابع قراءته
.وفي نظرة أولى يبدو عليه كأنه باعال تيشوبا ،وعاد
إلى الدين حديثا" .ربي موشي بدأ يراقبه ويراقب
حركاته ،وأخيرا" قرر االقتراب منه ليتوضح الموقف
عن قرب .أو ليقدم له أي مساعدة في القراءة .
دينيم عدد اثنين من هكاؤون حاخام موردخاي الياهو
زخرونوا لبراخا
على كل انسان أن يخصص وقتا" محددا" ليدرس
التوراة .ويجب أن يركز ويفهم مايقرأ .وعليه أن يلفظ
الكالم في فمه ويس ّمع أذنيه مايقرأ بدون ازعاج اآلخرين
.وحتى إذا ال يفهم مايقرأ مع ذلك يداوم باستمرار في
حضور الشيعوريم وبعد العمر الطويل سيفهم كل شيء
وعلى كل انسان أن يقرأ الدينيم التي تلزمه في حياته
اليومية ودينيم الشبات واألعياد والبيراخوت حتى يكون
شاطر بها جيدا" -2.اليجوز قلب المصحف على وجهه
مفتوحا" إذا سيترك المكان .إال يغلقه ويخرج ويفتحه
عندما يعود .ومن ال يستطيع أن يكتب سيفر توراة
السمه أي خاصة به ،يشتري مصاحف ويقرأ بها
ويعتبر كأنه كتب سفر توراه ،أو يشتري مصاحف
ويعطيهم إلى حاخام يقرأ بهم ويعتبر كأنه هو يقرأ بهم
.من يستعير مصحف أو كوراشا من رفيقه يجب أن
يأخذ إذن منه بذلك قبل االستعارة .وإذا يعرف إن
صاحب المصحف أو الكوراشا ال يزعل واليعاتب إذا
أحد استعار منه شيء بدون علمه ،حينئذ مسموح
االستعارة لكن بشرط اعادة كل شيء إلى مكانه األول
كما كان .
دينيم
المرأة غير ملزمة بصالة موساف .لكن ملزومة أن
تصلي كل يوم صالة واحدة حتى تطلب رحمة وبركة

من هشيم .لكن صالة موساف هي ليست طلب رحمة
وهي مقابل قوربان موساف في بيت هامقداش وهي
تأتي من وقت إلى آخر لذلك المرأة معفية من صالة
موساف -2.وقد كتب حاخام عوبديا يوسيف زخرونو
لبراخا إن النساء اليصلون موساف خوفا" أن تكون
ّ
لباطااله .ومع ذلك تابع قائال" إذا امرأة
صالتهم براخا
أرادت أن تصلي موساف النمنعها من ذلك -3.نبتة
القرنفل الكاملة نبارك عليها عندما نشمها بوريه عاصيه
بيساميم .وكذلك أعواد القرفة الغير مطحونة إذا نشمها
نبارك قبل الشم بوريه عاصيه بيساميم .لكن قرفه
مطحونة نبارك قبل الشم بوريه مينيه بيساميم .وكذلك
القرنفل المطحون نبارك عليه بوريه مينيه بيساميم .
ساهم في هذه لنشرة
السيد ريمون كوهين وزوجته السيدة رانيا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين جوي وفيفيان
بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك
أمين***.السيد الفونس قباني وزوجته السيدة كولدا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين موشي
وتكفاه بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.العريس السيد موشي األلوف وزوجته السيدة تكفاه
ووالديهم للنجاح والتوفيق وبمزال طوب وبانيم زخاريم
وألف مبروك أمين***.السيد يهودا بركات وزوجته
السيدة ليلى وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة وعلى روح روزلين بنت حافا عليها
السالم أمين ***.السيد جوزيف الكدع وزوجته السيدة
فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للعروسين
ايزيك الطي وشيلي بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.هامشكياح موشي كريدي وزوجته السيدة
ايفون وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها
راشيل بنت سارا عليها السالم أمين ***.الدكتور سامي
بيخار وزوجنه السيدة دولي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد إيالي ح ّكون وزوجته السيدة أمينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.عائلة جناني للنجاح
والتوفيق وعلى روح همانواح جاك ياعاقوب بن سارا
عليه السالم أمين***.هاعسقان صبوري السيد شلومو
كوهين وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدته كرجية يافا بنت سمحا عليها السالم

أمين ***.السيدة سيلي جاجاتي وأوالدها للنجاح
والتوفيق ويدعونكم لحضور الداروش يوم الخميس 12
نوفمبر الساعة  7:30مساء على روح والدهم همانواح
ليون يهودا جاجاتي بن جميلة في كنيس مشكان
يروشاليم  AVE Xوتزكوا لمصفوت  *** .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 22500شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة  1100$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

