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ألف عام كان أدام هاريشون مدفون في ميعاراة
هامخبيال هو وزوجته حافّاه .وخالل هذه الفترة الدنيا
انخربت من سكانها وأغرق الطوفان أيام نواح سكان
تكون عالم جديد ،مع
العالم .وبقي نواح وأوالده ومنهم ّ
كل هذه الحداث لم أحد يعرف مكان وقبر أدام وزوجته
،هذا االنسان الذي لم يولد من أب أو أم وانما خلقه هشيم
بيديه بالذات ،كان نبيا" ،قدراته أقوى من المالئكة وكان
حاسيد وصديق .أكثر من ألف عام انتظر آدام في هذه
المغارة ولم يزره أحد ،حتى أتى ابراهام أبينو ودخل
هذه المغارة ورأى نور كبير وشم رائحة الجنة ورأى
وجه أدام وحافا ،ومن ذلك اليوم قرر ابراهام أن يتقرب
هو وزوجته إلى أدام وحافا ويندفن بجوارهما .وتبعهم
ابنه اسحق وحفيده ياعاقوب وزوجاتهم ليندفنوا هناك
.وعندما توفيت سارا أمينو ،قام أبراهام بتنفيذ حلمه وقام
بشراء هذه المغارة ومهما بلغ ثمنها .ومنذ ذلك اليوم
سموه أهل البلد بأنه زعيم روحاني يعيش في وسطهم
.وأنت يليق بك أن تكون ملكا" علينا .وكل من عاش
في تلك المدينة حبرون -أي الخليل استفاد من قدسية
هذه المغارة المقدسة .ونالحظ في هذه البراشا بالرغم
من وفاة زوجته سارا مع ذلك بقي أبراهام قوي
العصاب وتصرف بحكمة وذكاء وبأخالق كريمة
ومتواضعة ،وركع مرتين لزعماء المدينة إلى صاحب
المغارة .وقالوا الحاخاميم  :مقابل هاتين الركعتين التي
ركعها ابراهام ،في المستقبل وأيام الماشياح ستأتي
ملوك الرض ويركعون إلى أوالد ابراهام ويقدمون لهم
الهدايا من هنا تعلمنا التوراة زخوت من يحترم اآلخرين
،سينال الجر الكبير في الجيال القادمة و(ه) يحفظنا
آمين .

تعليقات على البراشا
عندما ذهب ايلعيزير عبد ابراهام ليجلب عروس إلى اسحق
ابن ابراهام ،قالوا أهل العروس هذه الجملة  :من هشيم
يصدر قرار الزواج ،وتكررت هذه الفكرة مرة ثانية في
كالم النبياء أيام شمشون  :عندما تزوج زوجته ،والده وأمه
لم يعرفوا إن هذا الزواج هو قرار من هشيم .ثم تكررت
هذه الفكرة ثالث مرة في الكيتوبيم عندما قال شلومو هاميليخ
 :الزوجة الصالحة هي من هشيم .لكن هنا نسأل  :إن أخو
العروس ربكا ووالدتها قالوا إلى إيلعيزير  :الزواج هو من
هشيم وال نستطيع أن نفتح فمنا أبدا" وال نحكي ال كلمه جيدة
وال عاطلة في هذا الموضوع أي موضوع الزواج .هنا نسأل
 :فهمنا كالم عاطل ومعارض ال يستطيعوا أن يقولوا لكن
لماذا اليستطيعوا أن يقولوا كالم جيد وطيب في حق
العروسين ؟ اإلجابة على هذا السؤال هو كالتالي  :لن
الكالم الجيد والمدح والموافقة على هذا الزواج من قبلنا
يعتبر صفرا" أمام قرار هشيم من السماء ،لذلك كالمنا اليقيم
وال يحط ،لن الزواج هو قرار سماوي وحتى إذا نحن وافقنا
،ليست بادرة وقلب طيب من قبلنا  ،لن الزواج ليس في يد
االنسان وانما في يد هشيم بالذات  -2.عندما ذهبت ربكا
إلى النبع لتملىء الجرة ماء قال الراشي  :فورا" الماء تدفقت
الجرة ماء" ولم تتعب
بكمية كبيرة من تلقاء نفسها وأمألت
ّ
ربكا أبدا" في ملء الجرة .والحظ إيلعيزير هذه العجوبة
فورا" ركض اتجاهها وحكى لها الموضوع .لكن بعد ذلك
عندما قالت له  :سأسقي لك جمالك العشرة مع رجالك ،لم
تتدفق الماء أمامها وانما تعبت وبذلت جهدا" كبيرا" حتى
سقتهم جميعا" .هنا نسأل  :ماسبب ذلك ؟ يجيب حاخام
قيدوشاة ليفي كالتالي  :في المرة الولى تدفقت المياه أمامها
لنها صدّيقيت وقلبها طيب .لكن في المرة الثانية عملها كان
صادر عن عمل خير وحسنة بأن تسقي الحيوانات ،لذلك

الماء لم يتدفق كما في المرة الولى ،لن من يعمل
خيرا" مع اآلخرين يجب عليه أن يتعب ويجهد ،وكلما
تعب أكثر زخوته واجرته تكون أكبر وأكثر ،لذلك في
المرة الثانية تعبت كثيرا" وهشيم أعطاها اجرة أكبر
وأعظم .
الطريق إلى الصحة والشفاء
السكريات والكاندي تسببان لألوالد اإلدمان عليهم
والتطلب المزيد منهم ،واليكتفون بكاندي واحدة ،طفل
الذي يشرب صباحا" شرابا" حلوا" إن جسمه يتطلب
فورا" كأسا" ثانيا" .لماذا؟ لن عندما يدخل السكر
جسمه إن الدم فورا" يمتص السكر ،ونسبة السكر ترتفع
بصورة مفاجئة ،فورا" البنكرياس الغير مريضة تنتج
كمية كبيرة من النسولين لخفض مستوى السكر عند
الطفل ،وينخفض السكر بسرعة وبكمية كبيرة ،فورا"
يشعر الطفل بأنه ينقص شيئا" في جسمه لذلك تراه يبكي
ويطلب المزيد من الكاندي ،لذلك يجب االنتباه كثيرا"
بعدم اعطائهم سكاريات وخاصة في الصباح ،ويجب
أن نعلم إن في قطعة الكاندي كمية السكر الموجودة
ليست بحجم الكاندي فقط ،وانما ضعف وزنها وحجمها
،لن السكر ذاته يحوي ماء ،ولتحويله إلى كاندي يمر
في مراحل غلي على النار أي طبخ حتى المياه التي في
داخله نتبخر والقطعة ينقص حجمها وتصبح قاسية ،كما
يجب االنتباه من تناول الطعمة الملونة ومواد حافظة
لهذه المأكوالت حيث يصبح في تناولهم الضرر أكبر
للصحة .ويضعون هذه الصبغة والمواد الحافظة بكمية
كبيرة حتى ال تفسد هذه المأكوالت وقد قامت جامعة
ومستشفى في أمريكا تجارب على  3871طفل عمرهم
ثالث سنوات ،وفي السبوع الول أعطوهم أطعمة
طبيعية خالية من الصبغة والمواد الحافظة ،وفي
السبوع الثاني قسموهم إلى فريقين ،الفريق الول بقي
على تناول الطعمة الصحية الخالية من الصبغة
الملونة والمواد الحافظة أما الفريق الثاني أعطوهم
أطعمة ملونة ومواد حافظة ،الفريق الول ظل في حالة
طبيعية ممتازة ،أما الفريق الثاني بدأ يتطلب المزيد من
السكريات والكاندي بسبب اللوان والصبغة والمواد
الحافظة التي غرزت به الشهية والشراهة أكثر وأكثر
.

معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام عاما" بعد خراب
المقداش أي  150ميالدي
استمرت الحكومة الرومانية في منع اليهود من تنفيذ وصايا
التوراة ،ثم انتقلت لمنعهم من دراسة التوراة .ثم انتقلوا
للقضاء على الحاخاميم العظماء الذين نعيش نحن من
توراتهم وتأليفاتهم .وقتلوا عشرة حاخاميم ونسميهم بالعبرية
عاسارا هاروكيه ملخوت وعلى رأسهم ربي عاقيبا .نبدأ
اآلن ونتحدث عن ربي عاقيبا الذي كان يجمع الناس
ويعلمهم توراة .ثم رموه بالسجن قبل قتله .وذهب يوحاي
والده إلى ربي شمعون بن يوحاي وكان من شخصيات
يروشاليم ،ذهب إلى روما وقابل المسؤولين هناك حتى يمنع
قتل ربي عاقيبا حيث كان عمره  120عاما" آنذاك .لكن لم
يردوا على يوحاي أبدا" .وكان ربي عاقيبا ينتبه ويدقق في
تنفيذ الوصايا والمصفوت بصورة مركزة ودقيقة .ولو كان
داخل السجن .وكان ربي يهوشواع هاكارسي يجلب له ماء
ليعمل نيطيالت يدايم ويغسل يديه قبل تناول الطعام وباقي
الماء يشربه وفي أحد اليام حارس السجن رأى كمية الماء
التي ستدخل إلى غرفة ربي عاقيبا فقال هذه كمية كبيرة
ربما يحفر ربي عاقيبا أرض السجن لينهزم فسكب نصفها
على الرض وأعطاه الباقي وعندما أوصل الماء إلى ربي
عاقيبا ،ورأى الكمية قليلة قال إلى ربي يهوشواع  :أنت تعلم
حياتي متوقفة على الماء الذي تجلب لي يوميا" وأنا رجل
مسن وختيار لماذا الماء قليل ؟ فحكى له القصة فقرر ربي
عاقيبا أن يستعمل الماء القليل لغسل يديه ،وترك نفسه
عطشان بدون ماء .فقال له ربي يهوشواع  :الهم أن تشرب
وليس غسل اليدين .فقال له ربي عاقيبا  :إن عدم غسل
اليدين قبل الطعام عقابها شديد .لكن شرب الماء أستطيع أن
أتحمل بعض الوقت .ثم انتظر ولم يأكل حتى جلب له ماء
ثاني مرة وغسل يديه ثم أكل .
هاريشون لصيون ربي حاييم حزان 1869-1789
في أيام ربي حاييم ،حل الجراد على يروشاليم وضواحيها
والتهم كل الفواكه والقمح وجميع المزروعات ،وح ّل الجوع
في المدينة وصار رغيف الخبز نادرا" وغاليا" والقاهال
يعانون من الجوع والحرمان .وبعد مدة قصيرة من مشكلة
الجراد ،انتشر وباء مرض الكوليرا بين الشعب واكثير من
السكان فارقوا الحياة ،وكل بيت خرج منه ميتا" واحدا" على
القل من العائلة في هذا المرض الخطير .وكان ربي حاييم

هو حاخام باشي في تلك الظروف الصعبة والقاسية
.الذي وقف مع شعبه وواساهم وباركهم وكل شخص
يأخذ منه براخا كانت نفسيته جيدة ومتفائل في الشفاء
.من هو ربي حاييم ؟ هو ولد في إزمير في تركيا عام
 1789والده هو ربي رفائيل حزان تركيا وذهب إلى
اسرائيل وكان أنذاك عمر ابنه ربي حاييم  20عاما"
،وطلب من ابنه ربي حاييم أن يبقى في تركيا ويطبع
له مصحفه المشهور واسمه "حقريه ليب" .وعندما
أصبح ربي حايم شابا" تعلم مهنة الشيحيطاه في تركيا
وتفوق على جميع الشوحاطيم وصار جميع القاهال
يأكلون من الدبح الكاشير الذي يذبحه هو بنفسه وعينوه
رئيس الشوحاطيم في تركيا .
توجيهات دينية" :االستفادة من شهوات هذه الدنيا"
قال الحاخاميم ان ملذات هذه العوالم و عوالم هبّا هما
نقطتان متباعدتان و متناقضتان الواحدة تجاه
الخرى،حيث ان االنسان الذي تفكيره ينحصر في
البحث عن الطريقة التي تؤمن له الوصول الى ملذات
و شهوات هذه العوالم،يعتبر هذا االنسان بعيدا" عن
ملذات عوالم هبّا ،و صعب عليه جدا" الحصول عليها
في المستقبل البعيد،لن ملذات هذه العوالم طبعا"
المحرمة منها هي جزء من "السطرا أحارا" أي من
المالئكة التي تتربص باالنسان لتوقعه في شبكاتها و
مصايدها حتى تصل به أخيرا" الى عوالم هبّا صفر
اليدين و ال يحق له دخول عوالم هبا و التمتع و التلذذ
من وجود الشيخينا و القدوشا و الطهارة المبنية و
المكونة منها عوالم هبّا  .لذلك حينئذ يندم ندما" شديدا"
و يقول ماذا عملت؟ لماذا أضعت وقتي و صحتي و
جسمي و مالي في اللهو و اللعب في عوالم خاوية خالية
من كل المفاهيم الطاهرة و المقدسة؟ و هناك تبدأ
المحاسبة و تسديد الفواتير المستحقة و الدفع سيكون
صعبا" و قاسيا" و بالعملة الصعبة  .لكن االنسان الذي
يعتبر نفسه كعابر سبيل يستفاد من هذه العوالم بصورة
حاللية و معقولة و مدروسة حيث ال تتعارض مع
وصايا و رضى (ه) و واجبات التوراة،سيكون جسده و
روحه مطمئنين و مرتاحين هنا و هناك و كما قال دافيد
هاميليخ" :آخ بساري يشكون البيطاح" أي ليست
روحي و انما جسدي أيضا" سيكونان في أحسن صحة
و أحسن حال و سعادة روحانية ال يتصورها عقل انسان
 .و هنا يسأل االنسان ما هي الوسيلة للحصول على

ملذات عوالم هبّا التي نتكلم عنها؟ الجواب :عمل الخير-
التبرع بالصداقا -قراءة التوراة – تنفيذ وصايا التوراة  .و
بهذه العمال تبني لنفسك قصرا" فخما" في عالم القادم،في
عالم البدي،الذي يتطلع اليه كل يهودي مخلص الى دينه و
توراته المقدسة،فالوقت قصير،والمهمة كبيرة،واالنسان
متكاسل يهمل في الواجبات و يؤجلها من يوم الى آخر،و
الوقت يضيع،و المور تفلت من أياديه حتى يصل الى نهاية
المطاف مفلسا" و صفر اليدين،خاجال" مرتبكا"،نادما"
متحسرا" قائال"  :لماذا لم أسمع نصائح حاخامي و موجهي؟
لماذا لم أركض الى الصالة و قراءة التوراة؟ لماذا امتنعت
عن عمل الخير؟ االجابة على هذه السئلة كلها بين يديك يا
عزيزي القارئ ،الزالت الفرصة سانحة و الوقات ميسّرة
لذلك سارع و ادخل هذا القطار الديني ،و احجز كرسيا"
مريحا" و مطمئنا" ،فهنيئا" لك و لعائلتك اذا عملت في هذه
التوجيهات و ستكون بأحسن حال و (ه) يحفظك و يعطيك
الخير و طولة العمر آميــن
قصة
الغني يشعياهو ذهب هو وزوجته إلى بلدة مجاورة لمدينة
كييف حيث سمعوا إن هناك ولدا" كان ال يحكي مثل ابنهم
لكنه شفي وبدأ يتكلم مثل بقية الوالد .وعندما دخلوا بيت
هذا الولد ،فتح لهم الباب وااستقبلهم وأدخلهم لغرفة خاصة
لوحدهم بعد أن سمع مشكلتهم وكان اسم هذا الولد موردخاي
،وقال لهم اسمعوا قصتي من أولها  :عندما بلغت سن الثامنة
من عمري  ،لم أستطع أن أنطق والكلمة من فمي ،غير
أصوات من الحنجرة وليس لها أي معنى .لكن تعلمت
القراءة والكتابة بصورة جيدة وذهبت إلى اليشيبا وسمعت
وتعلمت كل شيء في الصف مع رفاقي لكن بدون أي كلمة
واحدة ،وكل هذا تم باالشارات فقط أو كتابة على الورق
.وكنت ذكي وسريع البديهة وأعبّر عن رغباتي عن طريق
اليادي والحركات .وتعلمت قراءة الكيمارا عن طريق
اإلشارات وأطرح أسئلة وأجيب عن أسئلة عن طريق القلم
والكتابة .وقدمت امتحانات في كل شي درسته وتعلمته
وتفوقت على رفاقي .وكان والدي ووالدتي يوميا" يصلون
من أجلي بأن اتشافى وأصبح مثل بقية رفاقي .وعندهم ايمان
قوي بأني سأشفى إن عاجال" أو آجال" .ثم سمع والدي في
أحد اليام إنه يوجد حاخام صديق وقادوش واسمه ربي
موشي مسوارين وبركاته للمرضى تعمل المعجزات .

دينيم
-1يوجد عادة بأن يحتفل الب والم عندما تصل ابنتهما
سن ( )12عام كاملة.لكن اليجوز عمل هذه الحفلة في
الكنيس ،ولو حافظوا على قدسية المكان ولو كان ليال"
واليوجد مصلين في الكنيس.
-2يجب االنتباه جدا" بعدم الرقص ذكورا" واناثا" سوية
في أي حفلة كانت ال في العراس وال في حفلة حاتان
بار مصفا .وإذا حدث مثل هذا العافون الكبير ،على كل
متدين أن يترك الحفلة فورا" ،ولو كان قريبا" للعائلة .
 -3اليجوز جلب ساحر وعمل شعوذة في حفالت دينية
مثل حفلة "بار مصفا" وغيرها .لن هذه العمال
محرمة من التوراة بشكل تام وصارم .واليجوز التواجد
في مثل هذه الحفالت ،بل يجب أن يعملوا دبريه توراة
في هذه الحفالت لتقوية التوراة وزرعها في قلب الجيل
الصغير المشاركين في هذه الحفالت.
 -4يجوز عمل حفلة "بار مصفا" في حول هموعيد
(وسطاني عيد) والتعتبر عمال نخلط فرحة مع فرحة
أخرى (سمحا بسمحا).
 -5يجوز عمل حفلة صباحية يوم الجمعة (عيريب
شبات) أو عيريب يوم طوب لحاتان بار مصفا إذا كان
هذا اليوم هو أول يوم من العام الرابع عشر من
عمره.لكن إذا لم يكن وقته تماما" ال يجوز عمل أي
حفلة له يوم الجمعة ولو صباحا" .
ساهم في هذه النشرة
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
***.الخوة الكارم 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***.السيد فكتور كندي وأوالده الكارم  :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 .

مالحظة
تشكلت لجنة عمل خير من متطوعين رجال ونساء
بزعامة الحاخام جوزيف حمرة مهمتهم الجمع بين
الشباب والبنات الذين يرغبون في الزواج ومن يهمه
المر االتصال على هذا الرقم
917-415-0169-718-336-8317

*********
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 65100شخص وتزكوا لمصفوت أمين وصلت
التبرعات لهذه النشرة 1150$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت
أمين.

********

www.bethyosef.com

