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إن مصحف بيريشيت اسمه :سيفر هاياشار .أي هو يعلّم
االنسان كيف يسير في الحياة في الطريق الصحيح في
المحبة في عمل الخير .في االيمان وعبادة هشيم
واألخالق الحميدة .وأحد هذه األخالق الجيدة التي
نتعلمها في هذه البراشا هي االعتراف بالجميل.وهذه
الصفة تحوي داخلها التواضع ،االيمان ،وحب اآلخرين
واالعتراف بفضائل هشيم عليه وشكر هشيم على ذلك
،وهذه الفكرة تعلمناها من ليئا زوجة ياعاقوب عندما
رزقها هشيم الولد الرابع قالت  :هذه المرة أشكر هشيم
على عطائه ،لماذا في هذا الولد ؟ ألنها قالت  :نحن
زوجات ياعاقوب عددنا أربعة ،وكل زوجة يطلع لها
أن تنجب  3أوالد ،لكن أنا أعطاني هشيم الولد الرابع
معنى هذا إن هشيم فضّل علي لذلك سميته يهودا أي
شكران وعلى اسمه تسمى الشعب االسرائيلي باليهود
نسبة إلى اسم يهودا .لذلك علينا أن نشكر هشيم على
كل صغيرة وكبيرة ،ألن من يهمل ذلك فورا" يشعر
بنقص ما في حياته اليومية بالجسم بالصحة بالمال
وغيرها من مشاكل الحياة .وكل ذلك حتى يذكرنا هشيم
بأن الننسى فضائله علينا في كل خطوة في حياتنا
.وإليكم هذه القصة  :عائلة في اسرائيل رب العائلة اسمه
شموئيل .ربّى في بيته ولد مقطوع يتيم مع أوالده
وعندما بلغ هذا الولد عمره  17عام دخل في ذلك الوقت
فقير ودق على الباب وطلب صيداقا فأعطاه شموئيل
خمسين دوالر فشكره وباركه بكل البراخوت .فقالت له
زوجته راحيل  :انظر هذا الفقير أخذ منك مرة واحدة
خمسين دوالر كم مرة شكرك وكم مرة دعالك
بالخيرات ،لكن هذا اليتيم الذي ربيناه في بيتنا  17عام
واليوم واحد قال لنا  :شكرا" لكم ويعطيكم العافية
،فورا" قال شموئيل للولد  :اآلن أصبحت رجال"

وبامكانك الخروج من بيتنا واالعتماد على نفسك فخرج
الولد خارج البيت مدة ثالث أيام وفي اليوم الرابع عاد إلى
بيت شموئيل ،أثيابه موسخة جائع ويرتجف جسمه من البرد
،وقال له :أرجوك أن ترجعني إلى بيتك فضلك علي كبير
جدا" .رحب به شموئيل وطلب منه أن يدخل الحمام ليغتسل
،ثم قدم له الطعام ،وبدأ على كل خطوة يشكر إلى صاحب
البيت وعندما دخل الفراش الدافىء شكره أيضا" ،قالت
زوجة شموئيل لماذا تغيّر اآلن ؟ قال لها زوجها  :كل واحد
منّنا هكذا يتصرف مع هشيم إن هشيم يعطينا كل شيء
صحة ومال وزوجة وأوالد وأفراح وبيت وغيرها من
تعودنا على ذلك لكن
خيرات الدنيا لكن النشكره دائما" ألن ّ
عندما ينقصنا أي شيء نركض إلى (ه) ونطلب منه أن
يساعدنا .لذلك نتعلم من هذه القصة  :أن نشكر (ه) بصورة
متواصلة على كل لحظة وعلى تنفس نتنفسه نقول شكرا"
لك هشيم على هذه الفضائل و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
عندما طلب ياعاقوب الزواج من راحيل ابنة البان قال له :
أنا على استعداد أن أخدمك سبع سنوات مجانا" من أجل
تزوجني راحيل .هنا نسأل  :لماذا حدد ياعاقوب سبع سنوات
ال أكثر وال أقل ؟ ألن العدد سبعة هو عدد مقدس عندنا
وكثير من األمور الدينية عددها سبعة مثل  :سبعة أيام خليقة
الدنيا -عيد البيساح  7أيام -عيد السوكوت  7أيام -عيد
الشابوعوت يأتي بعد سبعة أسابيع من عد العومير -سبع
سنوات الشيميطا وغيرها .ماالسبب ؟ لحتى نكسر الطومئاه
الموجودة في الدنيا ألن هشيم مثلما خلق عدد  7للقيدوشا
أيضا" خلق مقابل لها عدد  7للطومئا .لذلك ياعاقوب حتى
يقتلع عدد  7من بيت البان هاراشاع وعبادته لألصنام خدم
سبع سنوات حتى يتزوج راحيل وتدخل معه للقيدوشاه
.وكذلك رأيناه أيضا" سجد  7مرات إلى أخيه عيساف عندما

قابله  :حتى يكسر له الطومئاه والوساخة التي عنده
(.أور هاحايم هاقادوش )
الطريق للصحة والشفاء
إن امالء المعدة في الطعام هو سبب كل أمراض
جهاز الهضم نعطي مثاال" على ذلك ماكينة الغسيل
الكهربائية إذا ربة البيت امألتها باأللبسة بصورة
مضاعفة عن سعتها ،النتيجة الغسيل يبقى وسخا"
والصابون والمواد المنظفة التصل لثنايا وطيات
األلبسة ،ثم تبدأ الماكينة تتعب والموتور يحترق
.كذلك نتيجة امالء المعدة بالطعام بكمية كبيرة مثل
الغسالة الكهربائية لذلك واجب مرمي على األم وهي
المسؤولة عن تقديم وجبات الطعام ألفراد عائلتها
.فاليجوز لها امالء الصحون بكميات كبيرة من
الطعام ،وهي تعتقد إن هذا واجبها باالكثار من الطعام
لصحة أوالدها ،فهذا خطأ كبير ال يغتفر .إنها تسبب
لهم األمراض في يديها .وهناك بعض األمهات
يعتقدن إن كلما أكلوا أوالدهم كميات كبيرة من الطعام
،إن أجسامهم تصبح قوية ويقاومون األمراض ،فهذا
المفهوم خطأ فادح والعكس هو الصحيح إن قلة
الطعام مفيد أكثر من كثرته .ويقول هارامبام على كل
انسان أن يأكل  %75من طعامه ال أكثر .والحقيقة
تطبيق هذه النظرية صعب جدا" ألن الشهية تزداد في
الجسم مثل يصير هاراع الذي يدفع االنسان الرتكاب
العافونوت ،كذلك المعدة والشهية تدفع االنسان لألكل
المزيد من الطعام .لكن إذا عرفنا كم نضر أجسامنا
بكثرة الطعام حينئذ نبتعد عن امالء معدتنا بكميات
كبيرة ولكي تقضي على الشهية والشعور بالجوع
الطريقة الوحيدة هي شرب الماء حينئذ نضعف
الشهية ويخلص نفسه كثير من المشاكل واألمراض .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  180ميالدي
بعد وفاة ربي عقيبا ،لم تسمح الحكومة الرومانية بدفنه
،وأمرت باعادة جثته إلى القبو في السجن ،ووضعوا له
حارس على الباب حتى اليسرق أحد جثته .لكن دخل
الياهو هنابي إلى هذا المكان وحمله على كتفه ولم يره
أحد .وفي الطريق رآه ربي يهوشواع هاكارسي
،واقترب وحمل ربي عاقيبا مع الياهو هانابي .وسارا
به في طبريا حتى وصال إلى مغارة فدخلوها وشافو بها

فراش وشمعة مشعولة فقررا وضعه هناك ووضعوه
وخرجا من المغارة وفورا" وبأعجوبة تسكرت المغارة ولم
يعد لها أي مدخل .وبقي هناك قبر ربي عاقيبا حتى اآلن
.فورا" قال الياهو هانابي  :هنيئا" لكم ياصديقيم هنيئا" لكم
أنتم الذين تتعلمون التوراة .هنيئا" لكم الذين تخافون هشيم
.هنيئا" لك ربي عاقيبا وهنيئا" لك لمستقبلك في الجنة .وبعد
وفاة ربي عاقيبا انخفض مستوى قراءة التوراة .وعندما
سمعا ربي يهودا وربي حانانيا بوفاة ربي عاقيبا فورا"
مزقوا لباسهم مثل أبيليم عليه .وقالوا  :لم يموت ربي عاقيبا
إال ألجل أن يمسح عافونوت اسرائيل وفي ذلك اليوم خلق
الطفل ربينو هاقادوش مؤلف المشنايوت
إن اليوم الكامل مؤلف من  24ساعة والساعة  60دقيقة
والدقيقة  60لحظة أو ثانية :
هنا نسأل ماهو مصدر هذا التوقيت ومتى بدأ التعامل به؟ إن
زمن الساعة والدقيقة والثانية بدأ التعامل به منذ ثالث آالف
عام ،وتم تحديده في بيت هامقداش من أيام دافيد هاميليخ وابنه
الملك شلومو .ألنه عندما ألف دافيد هاميليخ التهليم كتب فيه
 15مقطع تبدأ بكلمة شير هاماعلوت .مامعنى هاتين الكلمتين
؟ أي األغنية أو النشيد الذي يقولوه اللفييم في بيت هامقداش
على درجات المتساوية وفي أحجامها وطولها في باحة بيت
هامقداش .هنا نسأل لماذا عددها  15ال أقل وال زيادة ؟ ألن
أطول نهار في السنة تشرق الشمس على هذه الدرجات منذ
شروقها حتى مغيبها ،هو مسافة طول هذه الدرجات ال15
.وأطول نهار لوجود الشمس على هذه الدرجات هو أول شهر
تموز من كل عام .والحظوا إن الشمس تبدأ شروقها على هذه
الدرجات ثم تنتقل من درجة إلى درجة تالية لها .وهذه
الدرجات متساوية الطول .وحددوا إن وجود الشمس على كل
درجة حتى يغيب عن هذه الدرجة يستغرق وقت محدد زمني
واعتبروا وحدة هذه الزمن وحدة ثابتة وسموها ساعة .وحسبوا
إن النهار الطويل وهو أول تموز والذي تتواجد الشمس على
هذه الدرجات هو  15ساعة زمنية .وهنا بدؤوا يحسبون إذا
كان في الليل درجات مثل النهار كم يكون عددها هذه الدرجات
منذ غياب الشمس حتى ظهورها صباح اليوم التالي ؟
وتشاوروا الحاخاميم فيما بينهم وقالوا نطلب من أي انسان
عادي أن يسير بقدميه بصورة متتالية بدون أن يبعد قدم عن
قدم آخر منذ وجود الشمس في النهار على أي درجة منذ بداية
الدرجة ذاتها وتكون الشمس تصغر وتزول عن هذه الدرجة
نهائيا" فسألنا هذا االنسان الذي سار في قدميه كم عدد األقدام
التي سارها ؟ أجابنا  3600قدم .وكررنا هذه العملية على بقية
الدرجات وطلع معنا كل درجة حتى تغيب الشمس عنها

يستغرق مشي  3600قدم .وبعد مغيب الشمس طلبنا من
عدة أشخاص إن كل واحد يعد في رجليه  3600قدم
.ويترك ويذهب ونطلب من رجل ثاني  3600قدم آخر
ثم يترك ويبدأ شخص ثالث ويعد األقدام ويكون الواحد
تلو اآلخر وليس مع بعضهم إال يبدأ الواحد وينتهي ،
فورا" يبدأ الثاني بالعد .وبقيوا طول الليل على هذه الحالة
حتى فجأة في الصباح بدأت الشمس تشرق من جديد على
درجات المقداش .ثم عدّوا كم رجل سار طوال الليل منذ
مغيب الشمس حتى ظهورها في اليوم التالي ؟ طلع معهم
 9أشخاص أي بمعنى آخر لو كان يوجد درجات في الليل
عددهم  9وتخايلنا إن الشمس تنتقل من درجة إلى أخرى
نجد أنفسنا قد وصلنا في اليوم التالي إلى شروق أشعة
الشمس من جديد .وهكذا صار عندنا طوال النهار 15
والليل  24=9وحدة زمنية متساوية وكل وحدة سموها
ساعة هكذا صار عندنا اليوم الكامل هو  24ساعة تماما"
.واآلن قالوا :كم قدم عندنا خالل  24ساعة نضربها
ب 3600قدم= يطلع عندنا عدد األقدام خالل  24ساعة
كالتالي 86400=24 x3600قدم .قالوا هذا الرقم ضخم
جدا" وال يستطيع االنسان أن يستعمله ويستفاد منه .بل
يجب علينا أن نصغره قدر االمكان حتى يسهل استعماله
سموا درجة واحدة على  10أي
واالستفادة منه .قاموا ق ّ
 3600تقسيم  360= 10قدم وقالوا هذا أيضا" رقم كبير
وال نستفيد منه.ثم قسموه على  20حتى يصغر وطلع
 3600تقسيم  180=20طلع أيضا" كبير .ثم قسموه على
 30هكذا  3600 :تقسيم  120=30أيضا" كبير .ثم
قسموه على  40أي  3600تقسيم  90= 40أيضا" كبير
.ثم قسموه على  50هكذا  3600تقسيم  72=50أيضا"
كبير ثم قسموه على  60هكذا  3600تقسيم  60=60قالوا
هذا الرقم معقول ومقبول فقالوا أصبح كل درجة تشرق
عليها الشمس حتى تغيب عنها هو  60وحدة وسموا هذه
الوحدة دقيقة أي كل ساعة يوجد فيها  60دقيقة .وهو أي
العدد  60أصغر رقم اليوجد فيه كسور وإنما هو رقم
كامل وتام .ألن إذا قسمنا الساعة على هذا الشكل على
 70مثل  3600تقسيم  51.42=70هذا الرقم مكسور
والنستطيع االستفادة منه .وهكذا قرروا الساعة فيها 60
دقيقة .وبعد أن حصلوا على الساعة والدقيقة بدؤوا
يبحثون عن رقم أصغر وهو الثانية .فقاموا بعد ذلك بتقسيم
الدقيقة .كيف تم ذلك ؟ طلبوا من انسان أن يعد بأقدامه كم
قدم يسير حتى تنتهي الدقيقة طلع  60قدم =دقيقة واحدة

وسموا كل قدم ثانية والدليل على ذلك أيها القارىء امشي في
قدميك في بيتك اآلن وعد  60قدم متتالية وانظر إلى الساعة
التي تحملها في يدك تالحظ في  60قدم انتهت الدقيقة الواحدة
واآلن توصلنا إن اليوم  24ساعة وكل ساعة فيها  60دقيقة
وكل دقيقة فيها  60ثانية كل هذا بفضل هشيم الذي أعطى
الذكاء للحاخاميم للتوصل إلى هذه الوحدات الزمنية التي
استفاد منها سكان العالم جميعا" .وعلى كل قارىء أن يعيد
ويقرأ هذا الموضوع أكثر من مرة حتى يفهمه ويستوعبه جيد
جدا" وتزكوا لمصفوت أمين .مالحظة هامة  :إن الكوكل أي
االنترنت ال يعرف هذا المصدر وهذه المعلومات أبدا" .
توجيهات دينية" :ماهو واجب االنسان في هذه الدنيا؟"

خليقة الدنيا وخليقة االنسان هما كليهما هدف واحد .والهدف
هو تنفيذ رغبة وارادة خالق االنسان والدنيا .واالنسان ال
قيمة من وجوده في هذه الدنيا واستمرار حياته بدون برنامج
ينفذ خالله مهمته في هذه الدنيا التي يعيش بها،وال يجوز له
استعمال مؤهالت وقدرات هذا الكون العظيم،اذا لم يكن هذا
االستعمال هو الغرض منه عبادة واطاعة الخالق .لذلك
أوال" وقبل كل شيء يحتاج الى مدرب والى موجّه والى
مرشد،ليسير به وليساعده في تنفيذ هذا الهدف الذي خلق
من أجله .واذا سار في هذا الطريق حينئذ يسمى "آدام" أي
"انسان" بكل معنى الكلمة،وإال ال فرق بينه وبين الحيوان.
وكما نقول يوميا" في صالتنا الفرق بين االنسان والحيوان
هو كلمة "ال"" .الحيوان" ال يعرف تغيير حياته ،هدفه
الطعام والشراب والنوم واالنجاب،وال يعرف أن يختار بين
هذا وذاك،حياته ثابتة من بدايتها حتى نهايتها وبدون أي
تغيير .أما االنسان فله القدرة أن يرفض ويقول" :ال" .ال
أريد "هذا" وانما أريد "ذاك" .ويستطيع بعقله الذي زوده
الخالق به أن يميز بين الصح والخطأ،بين الجيد وبين
األجود،بين الحسن واألحسن .لكن االنسان الذي يسير في
حياته بدون منهاج معين ومدروس ومفيد في هذه الدنيا ودنيا
اآلخرة هو ليس انسانا" وانما فاشال" وخاسرا" .وباستمرار
ان االنسان يملك عالوة عن الحيوان :القول -المعرفة-
العطاء .التي يفتقر لها الحيوان .وهذا العقل والمعرفة يقوالن
لالنسان :يا رفيق! ..وجودك في هذه الدنيا داخله هدف
سامي ومقدس،عليك أن تنفذه قدر االمكان،افرح وانبسط اذا
تعمل على تنفيذه،وازعل واحزن اذا أنت تبتعد عنه وال
تنفذه .السعادة النفسية هي سر النجاح في هذه الحياة .ألن
بدون ابتسامة وبدون سرور وبدون فرح الرعاية االلهية
تبتعد عنك كثيرا" .حتى دراستك وفهمك للتوراة ونجاحك

بها ال يتم اذا لم تكن سعيدا" وفرحا" بما تدرسه وتفهمه.
يجب أن تحبه وبقناعة ومن أعماق قلبك .يجب أن تقنع
بأنك تمسك بيدك الجوهرة الثمينة التي تؤمن لك نجاحك
في هذه الدنيا ودنيا اآلخرة .صحيح والواقع يقول :ال
يوجد انسان في هذه الدنيا بدون مشكلة وصعوبة يعاني
منها،ال يوجد انسان سعيد بكل معنى الكلمة،افتح قلبه
ستجد به كثيرا" من الهموم واالنزعاجات والقهر .لكن
هنا تأتي قوة ارادة االنسان الناجح،ال ينظر الى هذه
الهموم بكل عقله وبكل تفكيره،فإذا نظر اليها،وقع في
شباكها وتخبط في عراقيلها وزادت همومه هما"
وأوجاعه وجعا" .ليس كل شيء مشكلة وهم وغم،انظر
الى الجانب الجيد في هذه الحياة ولو كان قليال"
وصغيرا" جدا" .الجانب اآلخر واألكبر وهو في نظرك
غير جيد ومؤلم،لكن في داخله يحمل الخير واالفادة لك
ولمصلحتك .وعليك أن تؤمن بأن كل مايحدث لك في
هذه الدنيا هو قرار من السماء ومن السماء ال يأتي لنا
إال الخير والذي هو مفيد لنا،ولو في نظرنا هو غير
جيد .النظرية العظيمة التي عليك أن تتمسك بها طوال
حياتك هي :الذي مضى انتهى وخلص لماذا الزعل؟
والمستقبل والذي سيأتي فيما بعد والذي تخاف منه،لكن
اآلن لم يأت بعد فلماذا الزعل عليه؟ ليس مطلوب منك
إال أن تعيش اللحظة والساعة التي تعيش بها اآلن
فقط،حينئذ همومك تصغر وتضعف وتنتهي منها و(ه)
يحفظك أمين.
ساهم في هذه النشرة
السيد جوي كندي وزوجته السيدة أرليت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويهنئون السيد سولي زكي بوابة وزوجته السيدة
مولي بمناسبة ولدهم حاتان بار مصفا هاأبريخ دافيد
بمزال طوب وألف مبروك أمين***.السيد زوكي ميتا
وزوجته السيدة استيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد جيمي كندي وزوجته السيدة بوال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويهنئون ابنتهم كميل بعيد ميالدها عقبال
 120أمين***.السيد الفريد صائغ وزوجته السيدة ليلى
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد آبي دهب
وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
ومزال طوب بالمولود الجديد دافيد وألف مبروك أمين
***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام هاشاليم أبراهام
حمرة بن طيري استر عليه السالم أمين ***.السيدة سيلي
جاجاتي وأوالدها للنجاح والتوفيق مع عائالتهم على روح

والدهم همانواح ليون جاجاتي بن جميلة هاليفي عليه السالم
أمين ***.عائلة خفيف للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيهم
همانواح موشي بن راحيل عليه السالم أمين ***.السيد جوجو
شحيبر وزوجته السيدة تيري وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدته مارسيل بنت شفيقة عليها السالم أمين ***السيدة
بيرتا ملبساتي -نصيري وزوجها السيد الصيدلي األستاذ الياهو
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح البير
نصيري بن صبرية 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 .

مالحظة
تشكلت لجنة عمل خير من متطوعين رجال ونساء
بزعامة الحاخام جوزيف حمرة مهمتهم الجمع بين
الشباب والبنات الذين يرغبون في الزواج ومن يهمه
األمر االتصال على هذا الرقم
917-415-0869-718-336-8317
*********
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 66900شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1000$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

