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قال الباسوق  :ورأت سارا إلى يشماعيل يضحك
في بيتها فغضبت وقالت إلى ابراهام زوجها اطرد
هذا الولد من بيتنا هو وأمه هاكار ،ألن سوف ال
يورث مع ولدي اسحق .فانزعج ابراهام من هذا
الطلب ،فقال له هشيم  :اسمع كالم زوجتك ساراه
واطرد اشماعيل وأمه .هنا نسأل  :لماذا طردت
سارا إلى هاكار الجارية وابنها من أجل الورثة ؟
كان بامكان ابراهام أن يعطي جميع أمواله إلى
اسحق على الحياة ،ويعطيه إلى اشماعيل جزء من
المال والورثة كما عمل مع بقية أوالده عندما تزوج
امرأة ثانية اسمها قيطورا بعد وفاة سارا؟ كذلك غير
من المعقول سارا الصديقيت أت تتصرف بقساوة
بهذا الشكل من أجل المال ؟ ولماذا أيضا" زعل فقط
من أجل ابنه ولم يأكل هم هاكار زوجته التي
سيطردها من البيت ؟ ولماذا هشيم بالذات وافق
على هذا الطرد ؟ يجيب هاراب الشيخ هاقادوش :
السبب الورثة إال السبب كان يجلب عابودا زاراه
إلى بيت أبراهام وكذلك يلحق النساء من أجل الزنا
.لذلك خافت سارا أن يتعلم اسحق من أخيه اشماعيل
هذه األخالق الفاسدة ويصبح مثله .فقال لها ابراهام
 :هذا اشماعيل هو ابني فكيف أطرده من بيتي فقالت
له سارا  :إن أمه هاكار ليست زوجتك وانما جارية
في بيتنا وأنا حذرتها إلى هاكار والدته وقلت لها
إن ابنك اشماعيل يسلك طريقا" فاسدا" ويجب عليك
أن تمنعيه ،لكن هي رفضت وقالت لها  :التتداخلي
مع ابني هذا ليس شغلك ،لذلك سارا طلبت من
ابراهام طرد الولد وأمه .وقالت له  :إن هاكار هي

من األوائل من النساء التي علمتهم االيمان بالخالق
والعبادة له  :لذلك تفاجأت من تصرفها هذا ،وقالت له
األم هي األساس في البيت وهي التي تعلم أوالدها الديانة
والعبادة والعادات واألخالق الجيدة .لذلك وافق هشيم
على كالم سارا وطلب من أبراهام أن يسمع كالم سارا
وهشيم يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قالوا الحاخاميم  :إن المآلخ الذي يرسله هشيم للدنيا
،يكلفه هشيم في عمل همة ووظيفة واحدة فقط ال أكثر
.هنا نسأل  :كيف المآلخ الذي أتى ليعجل شفاء ابراهام
من عملية الطهور هو ذاته الذي أنقذه إلى لوط ابن أخو
ابراهام من دمار وخراب البلد ؟ بمعنى إنه قام المآلخ
بمهمتين كيف ذلك ؟ الحقيقة إن هذا المآلخ قام في مهمة
واحدة فقط وهي بأن أبراهام اليتعذب واليتضايق من
أي شيء يزعجه .لذلك عملية الطهور والجراحة كانت
تؤلمه لذلك خفف عنه الوجع ،وكذلك إذا سمع بأن ابن
أخيه قد مات في الدمار سينزعج ويتضايق لذلك هذا
المآلخ ذاته أنقذ لوط وهكذا تكون مهمته واحدة وليس
أكثر وهي يخفف العذاب من ابراهام من أي جهة تسبب
له االزعاج واآلالم  -2.سألوا الحاخاميم  :لماذا الطلب
من ابراهام بأن يقرب ابنه قربانا" أتى من هشيم مباشرة
،لكن الطلب الثاني بأن اليذبح ابنه لم يأت من هشيم
مباشرة ،وانما أتى بطلب من مآلخ ؟ يجيب حاخام :
ديباش هاسّاديه كالتالي  :إن عمل خطير وغريب مثل
ذبح ولده ،يجب أن يأتي من هشيم بالذات وليس عن
طريق مآلخ .لكن انقاذ اسحق من الذبح ليس من

الضروري أن يأتي من هشيم بالذات يكفي عن
طريق مآلخ لمنع ذبح اسحق .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
إن الرومان لم يكتفوا خراب المقداش فقط وانما
حاربوا اليهود بمنعهم تنفيذ وصايا التوراة ،وعندما
شاهدوا اليهود إنهم يدرسون في التوراة فقط بدون
تنفيذ وصاياها .فقرروا أن يمنعوهم من دراسة
التوراة أيضا" .والحقوا حاخاميم تبع المشنايوت
الذي نحن نعيش من مصاحفهم التي كتبوها لألجيال
.وقرروا قتل ربي عاقيبا ورفاقه الذين نسميهم
عاسارا هاروكيه ملخوت أي عشرة حاخاميم
ضحايا الرومان .ونبدأ اآلن بقصة ربي عاقيبا ،كان
يجمع جماعات وقيهلوت ويعلمهم التوراة ولم يهمه
من حكم الرومان .وكان يقول  :التوراة هي حياتنا
وسر وجودنا ويجب علينا دراستها ليال" نهارا"
بدون انقطاع .وفي احدى األيام وضعوه في السجن
بتاريخ يوم الخامس من شهر تشري أي بين روش
هشانا ويوم كبوريم .ويوجد ناس يصومون يوم
الخامس من تشري احياء" لهذه الحادثة .وفي نفس
اليوم قتلوا عشرين رجال" كانوا يدرسون التوراة
مع ربي عاقيبا .وأصدر الحاكم الروماني قرارا"
بعدم قتل ربي عاقيبا حتى يعود هو وجيشه من
الحرب التي أعلنها على الشعب العربي في
السعودية والخليج .إن مدة طويلة بقي ربي عاقيبا
في السجن ينتظر قرار اعدامه .ولم يقتلوه حتى عاد
القائد طورنوس روفوس من الحرب .في ذلك
الوقت وضعوا اليهودي فوفوس بن يهودا في
السجن مع ربي عاقيبا .الذي كان ينصحه بأن ال
يخاطر ويعلم توراة ضد قرار الرومان وسأله ربي
عاقيبا عن سبب سجنه ؟ فأجابه  :هنيئا" لك ربي
عاقيبا الذين وضعوك في السجن ألنك عمال تعلم
توراة ولعن نفسه بأنه وضعوه في السجن من أجل
حكي كالم فاضي على الحكومة الرومانية ..

الطريق إلى الصحة والشفاء  :مرض "ألزهايمر"
هذا المرض الخطير تكاثر في اآلونة األخيرة وانتشر
بصورة كبيرة .ماهو هذا المرض وهل باالمكان الشفاء
منه أو الوقاية منه ؟ عندما يتقدم الرجل بالسن يتعرض
للنسيان وفقدان الذاكرة بدايتها ويجب تداركها وتالفيها
قدر االمكان ،ألن بعد حدوثها ال يمكن السيطرة عليها
والقضاء عليها .وماهي الوقاية منها؟ أحيانا" أناس في
سن الخمسين يبدؤون بالنسيان ،فال يهتمون بذلك
ويدعون إنه "كبر" (تقدم في السن" لكن ال يعرفون إن
أسباب ذلك هو التعصب وحمل الهموم والقهر والزعل
وضغوط الحياة ،فتزداد هذه العوارض يوما" بعد
يوم.لكن إذا التجؤوا إلى الراحة والهدوء ،والتخلي عن
هموم الدنيا وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة خاليا
الدماغ تستعيد نشاطها والتتزايد وتبقى محدودة جدا"
وأحيانا" تختفي نهائيا" .من يقرأ التوراة باستمرار
ويشغل تفكيره بها ،معنى ذلك يزيح عنه هموم الحياة
وضغوطها .وبالتالي دماغه تشعر بالراحة فتعيد نشاطها
والتتدهور .ماهي عالمتها الخطرة ؟ إذا االنسان أضاع
مفاتيحه ونسي أين وضعها ،هذا ليس عالئم المرض
،ألن الكثير من الناس يحدث معهم ذلك ولو في سن
مبكر .لكن لما تحدث مع المسن ويقول عندما يفقد
مفاتيحه  :ماألفادة من المفاتيح وال يحاول البحث عنها
،فهذه هي عالمة إن المرض تفشى في دماغه .وإذا الجد
يخرج كل يوم من المنزل حتى يتمشى في الشارع ثم
يعود ،هذه الحالة طبيعية يمارسها الصغار والكبار على
السواء .لكن إذا أربع مرات لم يعرف طريق العودة إلى
بيته لوال مساعدة اآلخرين معنى ذلك قد تفشى المرض
في جسمه .وكذلك إذا العم ال يتذكر أسماء أوالد أخيه
وأسماء أوالدهم ،الذي كان يعرفهم من قبل،هذه هي
عالمات أيضا" بتفشي المرض في دماغه.
هاريشون لصيون  :ربي حايم دافيد حزان -1789
1869
هو أحد كبار الحاخاميم الذين أضاؤوا يروشاليم
بالتوراة .ووالده حاخام كادول وسموا ابنه حاخام حاييم
أسد ابن أسد في التوراة في أحد أيام الصيف الحارة
الشديدة ،اختبأ الناس في بيوتهم من شدة الحر حتى

حركة الهواء اختفت من الجو فجأة اسودّت وعتمت
السماء في عز النهار ،وبدأت تظهر في السماء
الجراد باآلالف وحطت في الحقول
أمواجا" من
ّ
والبساتين وعلى األشجار وبدؤوا يلتهمون كل شيء
لونه أخضر مثل الحشيش .وأصبحت األشجار
عارية من أوراقها وفواكهها في عز الصيف .ثم
غادروا إلى جهة مجهولة .وبعد ذلك ح ّل الجوع في
يروشاليم جميع سنابل وحبّات القمح التهمها الجراد
.وأصبح وجود الخبز نادرا" وغالي الثمن إذا وجد
،وظهرت عالمات الجوع والضعف على وجوه
الناس لعدم وجود أي طعام يأكلوه .
توجيهات دينية:تكلم بمفردك مع (ه).
التكلم مع (ه) على انفراد هي ميزة ممتازة ال تقدر
بثمن .وذلك بأن يخصص كل يوم ولو لدقائق
معدودة يحكي مع (ه) بعيد عن أي انسان،ويطلب
منه طلباته ولوازمه،ويطلب من (ه) أن يساعده في
التقرب منه في العبادة،وهذه الطلبات يقولها باللغة
التي يفهمها،ويفش قلبه في هذا الدعاء .ويصرح بأنه
ندم على كل عافون ارتكبه في الماضي،ويطلب من
(ه) السماح عليه .وكل انسان تكون صالته هذه
حسب درجته في التوراة أو درجته في األعمال
الخيرية .ويكرر هذه الصالة يوميا"،واذا يقدر
يكررها عدة مرات في اليوم .ولو ال يعرف ماذا
يجب أن يقول،اذا قال فكرة واحدة لها قيمة كبيرة
عند (ه) .ألنه بذلك يثبت على نفسه بأنه مؤمن في
(ه) يسمعه ولو هو رجل بسيط وضعيف في التعبير.
ويجب أن يعلم ان هذه الصالة تصل الى السماء
حتى كرسي العرش تبع الخالق .وتنفعه بإبعاد عنه
كثير من المصائب والمشاكل واألمراض واذا
مانفعته له تنفع أوالده،وال تذهب هدرا" .ألن هذه
الصالة هي االتصال الوحيد بينه وبين الخالق.
صحيح يصلي كل يوم الصالة العادية،ربما ال يركز
بها وال ينتبه ماذا قال وماذا صلى وانما مجرد نص
مطبوع في المصحف اعتاد عليه يوميا" وبدون
كفانا .لكن صالته الصغيرة هذه يقولها من أعماق
قلبه وتعطي مفعولها بدون شك .وكل حدث يحدث

معك في البيت في العمل،الزم تعرف هي نتيجة هذه
الصالة الصغيرة .وإن في السماء يسمعوك .واطلب من
(ه) بأن اليجربك واليضعك في مواقف حرجة
التستطيع الثبات بها حسب الدين والتوراة.حينئذ تدخل
إلى نفسه راحة النفس ويشعر بالسعادة والطمأنينة بأنه
باستطاعته االتصال مع (ه) مباشرة وبدون أي وساطة
وتراه سعيدا" طوال النهار.وكل عمل تقدم عليه قول
"بعيزرات هشيم" أي مساعدة (ه) تساعدني وترزقني
وتعطيني الصحة والعمر وااليمان أمين.
قصة
الغني يشعياهو الذي عاش في مدينة كييف في روسيا
كان عنده ولد ال يتكلم ،وقابل هو وزوجته كثير من
األطباء في جميع عواصم أوروبا لكن لم يجد أي حل
إلى ابنه .والولد عمال يكبر وصار عمره مايقارب 13
عام وسيلبس تفلين .رفقائه يوم الحفلة لبي تفلين تبعهم
،يقرؤون السيفر توراة ويقرؤون قريات شيماع ،لكن
هو ينظر لهم بقلب مجروح والوالدين يتألمون أكثر
وأكثر على وضعه األليم هذا .وفي أحد األيام وصلهم
خبرا" إن في القرية المجاورة لهم كان هناك ولدا" مثل
ابنهم اليتكلم ،لكن بمساعدة هشيم طاب وتشافى من
مرضه وأصبح يتكلم مثل اآلخرين .فقرر يشعياهو هو
وزوجته أن يذهبوا لمقابلته وليطلعوا على أحواله وكيف
تشافى من مرضه ،وأخذ معه كيسا" مليء بالليرات
ربما يحتاج الستعمالهم إذا يوجد أي مجال لشفاء ابنه
.وعندما وصل إلى بيت الطفل المعافى ،استقبلهم من
الباب ورحب بهم بعد أن سمع قصتهم وهذا الولد كان
اسمه موردخاي .وطلب من يشعياهو أن يدخل معه إلى
غرفة لوحدهم وبدأ يحكي له قصته من أولها إلى آخرها
دينيم:
 -1يجب عدم كتابة كرت العزيمة تبع حاتان بار مصفا
بالكتابة العبرية المربعة أي مثل كتابة أحرف السيفر
توراة،وانما نكتبها كتابة اليد المستعملة بين األشخاص
والتي تسمى" :عبري عاكول" أي أحرف مستديرة-2 .
يجوز قراءة كرت العزيمة تبع األعراس أو حاتان
بارمصفا يوم الشبات وال تعتبر مثل شكات أو رسالة
التي ال يجوز قراءتها يوم الشبات -3 .يجب على األب

أن يعمل حفلة لولده حاتان بارمصفا عندما يبلغ
( )13عام كامل وهذه السعودا تسمى سعودات
بارمصفا .واذا عملها في غير وقتها أي قبل ()13
عام أو بعد ( )13عام،التعتبر سعوداة مصفا،إال اذا
حكوا بها دبريه توراة الحاخام أو الحاتان بارمصفا.
 -4اذا الحفلة عملناها بعد الظهر قبل المغرب،على
الحاتان بارمصفا عندما يدرش دبريه توراة أن
يلبس التفلين مع براخا أثناء الداروش الذي يقرأه
أمام القاهال -5 .ال يسمح تناول الطعام والشراب
في الكنيس وال التنزه داخل الكنيس .لكن اذا يوجد
سعودات حاتان بارمصفا يجوز األكل لكن ليس
شرب العرق والويسكي احتراما" لقدسية المكان.
 -6يجوز أكل سعودا شيليشيت في الكنيس يوم
الشبات لكن بدون شرب عرق أو ويسكي،لكن يوجد
من يسمح بشرب النبيذ اذا كان عادتهم يشربون نبيذ
في السعودا.
ساهم في هذه النشرة
السيد رحمون الفأس حكيم وزوجته السيدة تونة
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم
السيد موشي خولي وزوجته السيدة ليزيت بمناسبة
ولدهم حاتان بار مصفا هاأبريخ رحمين بمزال
طوب وألف مبروك أمين***.السيد عبدو إيدي
موضب هاليفي وزوجته السيدة تونة وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد شلومو شوشاني
وزوجته السيدة سيمادار وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين ***.السيد الري حيفيص وزوجته السيدة
كارن وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين
 ***.السيد البير أهارون فارحي وزوجته السيدة
رانيا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد سليم الكدع وزوجته السيدة روزي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة صوفي
شعيا -مغربي وأوالدها للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح ابراهام بن
كوني عليه السالم أمين ***.األخوة األكارم السادة
موسى وهارون حاصباني للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح نسيم بن

حسنة ووالدتهم راحيل بنت فريدة وأخيهم همانواح
ابراهام بن راحيل وأختهم الشابة استر بنت راحيل
عليهم السالم أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم
السيد صيون مرعشلي وزوجته السيدة داليا بالمولود
الجديد بمزال طوب وألف مبروك أمين  ***.الشاب
نحماد فناعيم جوي فرح حمرة ووالديه للنجاح والتوفيق
وعلى روح الحاخام هاشاليم أبراهام حمرة بن طيري
استر عليه السالم أمين *** .السيد فكتور كندي وأوالده
األكارم  :هانري -فريدي -بيال للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتهم ناديا حايا بنت فكتوريا عليها السالم أمين
*** .األخوة األكارم السادة  :ديبو -مارك-سامي-تونه-
كيتي-لينا-ناديا لعائلة خفيف للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم أولكا بنت زكية عليها
السالم أمين ***السيد ايزاك عنبه وأوالده للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدتهم ايفا عائشة بنت ليزا عليها
السالم أمين ***هاعسقان صبوري السيد زوكي جرادة
وعائلته واخواته السيدات ليال -باهية -ساراه-تونة
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم جميلة
بنت باهية عليها السالم أمين***.السيد ليون فارحي
وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح المرحومة راحيل ستون بنت باهية عليها السالم
أمين .
*********
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية نيسان
 2020حتى هذا التاريخ 63600شخص وتزكوا لمصفوت أمين وصلت
التبرعات لهذه النشرة 1150$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت
أمين.

********

www.bethyosef.com

