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بدون أي مقدمة وبدون أي معرفة عن ابراهام أبينو
،ومن هو وماهو عمله تفاجئنا البراشا منذ بدايتها بأن
هشيم يطلب من ابراهام فجأة أن يغادر بالده ومكان
والدته وبيت أهله ويتجه إلى جهة مجهولة لم يحددها له
هشيم بعد ومعروف إن هشيم قد امتحن ابراهام أبينو
عشرة مرات ليتأكد من اخالصه وايمانه بالخالق وقد
نجح بهم جميعا" .وهنا بدأت التجربة األولى واالختبار
األول عندما قال له هذه الجملة ليخ ليخا أي أذهب لمهمة
ما .وفي نفس التعبير وفي نفس الجملة استعملها في
التجربة العاشرة عندما قال له  :ليخ ليخا اذهب واذبح
ابنك قربانا" .هنا نسأل  :االمتحان األول أن يترك بلده
وأهله ويرحل إلى مكان ما .ما هذه التجربة الكبيرة
وخاصة وعده هشيم بأن رحيله هذا سيوفر له البركة
والخير وأنجاب األطفال وغيرها من الوعود المبشرة
والسارة ؟ لإلجابة على هذه التساؤالة يقول  :إن في
البراشا السابقة جرت حادثة مع ابراهام قبل أن يتجلى
عليه هشيم ،بأن ابراهام كسر وحطم جميع أصنام والده
تيراح وذهب والده واشتكى أمره عند الملك الكافر
نمرود ،فقرر الملك حرق ابراهام بالنار على عمله هذا
،وفي أعجوبة خارقة رموه في النار وأرسل هشيم
مالكا" من السماء وحافظ عليه من النار ولم يصب بأي
أذى يذكر .وهذه الحادثة لم تذكر في التوراة بصورة
واضحة وانما عن طريق الرمز فقط كما قال له هشيم
فيما بعد  :أنا الذي أخرجتك من أوركاسديم أي من نار
نمرود ملك كاسديم .لذلك بعد هذه الحادثة بدأت البراشا
هذه وطلب منه هشيم أن يترك بالده وأهله أي عرفنا
سابقا" من هو ابراهام .وهنا نسأل  :لماذا لم تذكر
التوراة هذه الحادثة تبع رمي ابراهام في النار ؟ ألن
قبل إعطاء التوراة غير ملزم االنسان أن يضحي في

حياته من أجل اإليمان في الخالق .لذلك لم تذكر التوراة
قصة أبراهام أبينو بأنه رمى نفسه في النار من أجل
االيمان بالخالق .والسؤال هنا هو  :هل ترك موطنه
وأهله إلى مستقبل وعده هشيم باألفضل له في جميع
المجاالت من هو غبي ال يرضى بالرحيل عن بلده
مقابل هذه الوعود العظيمة ؟ والسؤال الثاني  :ماهو
التشابه بين هذا الرحيل من وطنه مع طلب هشيم منه
أن يذبح ابنه ماهو هذا التشابه بين االمتحانين ؟ إن
ابراهام أثناء وجوده في العراق أقنع آالف الناس بترك
عبادة األصنام واللجوء لإلمان بالخالق وعبادته وكانوا
كل يوم يسمعون خطاباته الدينية ويزداد عددهم
باستمرار ،فكيف اآلن سيتركهم ويذهب إلى جهة
مجهولة ،وربما هؤالء المؤمنين عندما يرونه تركهم
يرجعون لعبادة األصنام ألن ماعندهم قائد .وكذلك
بالنسبة للعاقيدا كانت العادة طريق عبادة األصنام بأن
يحرقون أجساد أوالدهم إلرضاء الصنم ،وأبراهام
منعهم وأبعدهم عن هذه األمور ،فكيف اليوم يقول له
هشيم  :اذهب واذبح ابنك قوربانا" فماذا يقولون ؟ مع
ذلك لم يتردد وثبت إنه مخلص في اطاعة هشيم وتنفيذ
أوامره مهما كانت صعبة وهشيم يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق على أبراهام  :وآمن في هشيم واعتبرها
هشيم له هذا اإليمان زخوت وأجرته كبيرة جدا" من
هنا نتعلم درسا" في حياتنا وهو  :ابراهام أبينو هشيم
كلمه وحكى معه مباشرة ووعده بالكثير من الطيبات
والبراخوت وآمن ابراهام بكل وعود هشيم هذه وسجل
هشيم له زخوت كبير ،خاصة نحن آالف السنين
مطاردين من األعداء والجميع يقتلون بنا ومشاكل

وأمراض مختلفة وهشيم اليحكي معنا مباشرة وماعندنا
نبي ينقل لنا أقوال من هشيم مع ذلك نؤمن ايمانا" قويا"
وراسخا" إن كل مايجري معنا هو من هشيم بالذات
ونتقبله بصدر رحب وبأخالص ،لذلك كم سيكافئنا هشيم
على هذا االيمان الراسخ والقوي وينتظرنا الكثير من
األعاجيب والمعجزات أمين
معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد خراب
المقداش  170ميالدي
يقول ربي شمعون بن يوحاي  :عندما تصلي إلى هشيم
،التجعل صالتك واجب مفروض عليك فرضا" فقط وانما
اجعل صالتك توسّل وتخدع إلى هشيم صاحب الراحاميم
وقراءة التوراة ودراستها أهم من الصالة .وقال أيضا" :
لوكنت أنا واقفا" على جبل سيناء أثناء هشيم عطانا
التوراة لندرسها ،لكنت قد طلبت من هشيم أن يخلق لنا فم
عدد اثنين ،الفم األول من أجل استعماله في قضاء لوازمنا
اليومية والفم الثاني نخصصه فقط لدراسة التوراة ،لكنه
تراجع عن هذه الفكرة وقال  :هذه الفكرة غلط إذا طلبتها
من هشيم ،ألن إذا هشيم خلق لنا فما" واحدا" ومع ذلك
نرتكب به العافونوت ونحكي الشون هاراع ،وخاصة إذا
كان عندنا فمين عدد اثنين مع لسانين كم سنرتكب أخطاء
ونحكي الشون هاراع أكثر وأكثر .ويقول ربي شمعون
أيضا"  :يقول هشيم لإلنسان توراتي في يدك ،وروحك
في يدي إذا تحافظ أنت ياانسان على توراتي أنا أحافظ لك
على روحك التي هي بيدي .وإذا رأيت أشخاصا"
اليقرؤون التوراة التقلدهم وانما اقرأ التوراة ولو بقيت
لوحدك تقرأ .ألن سيعطيك هشيم أجرا" كبيرا" مقابل كل
هؤالء األشخاص الذين اليقرؤون التوراة .وقال أيضا" :
ثالثة أشخاص إذا أكلوا طعاما" على مائدة واحدة ولم
يحكوا كالم توراة على المائدة يعتبرهم هشيم بأنهم يأكلون
لحم غير كوشير وانما طاريف وقال أيضا"  :إذا رأيت
انسانا" غنيا" وخسر أمواله فجأة ،يجب أن تعلم ألنه
اليدفع صداقا عشر من ماله من أجل تعليم التوراة وبناء
الكنائس واليشيبوت لدراسة التوراة .
الطريق للصحة والشفاء
إن جهاز الهضم عند االنسان ال يشابه مع غيره االنسان
وكل انسان له طبع ومزاج خاص به ال ينطبق على
غيره،مثال" يوجد انسان يأكل كل شي ويقبل كل شيء
أما غيره التتقبل نفسه ما يأكله رفيقه .وحتى أثناء

المرض ،يوجد انسان يتعافى بسرعة ويوجد آخر تطول
مدة عالجه حتى يشفى .ال يجوز البحث عن األطعمة
اللذيذة وهي مضرة ،ابحث عن االطعمة الصحية
والمغذية ولو كانت غير لذيذة وغير طيبة  -2.وجبة
الطعام المهروسة والمفرومة والناضجة كثيرا" وتنبلع
بسهولة والضرورة لعلكها في الفم هي تريح المعدة
أكثر والدم يمتصها بسرعة ويستفيد منها مثال" اللحمة
المفرومة سهلة الهضم أكثر من لحمة الشقف
واالستيكات .الشوربا تبع الخضر المسلوقة أفضل من
األطعمة الناشفة والتي بحاجة لبقائها مدة طويلة في
المعدة حتى تتحول إلى سائل سهلة الهضم .ويلتحقون
بكل عضو من أعضاء الجسم بسرعة ويقدمون له الغذاء
والالزم لنموهم وتقويتهم .إن الجسم ينقسم قسمين في
الطول الطرف اليمين يجري به الدم األحمر النظيف
والطرف األيسر يجري به الدم أقل نظافة من الطرف
األيمن .لذلك األعضاء الداخلية والخارجية في الطرف
األيمن تكون أقوى من أعضاء الطرف األيسر -3.
تعرق الجبين بكثرة وتعرق الصدر يدل على ضعف في
الجسم وضعف مقاوته لألمراض -4.عرق االنسان
طعمه مالح فاالصحاء تكون الملوحة في عرقهم قليلة
أما المرضى فطعم الملوحة في عرقهم هو أكثر -4.
الوهم والتفكير الزائد يذيب الدهون في الجسم ويسبب
يباس الجلد -5.البطر الزائد وااللتحاق وراء الكماليات
تضعف قدرة الدم وفعاليته  -6.أسباب األمراض
وضعف الجسم تأتي من األمور التالية -1.حب المال
والركض وراءه باستمرار .التفكير في النساء -3.حب
السيطرة وفرض الرأي على اآلخرين  -4.الغيرة من
اآلخرين بما يملكون وبما يربحون-5.من يوجع رأسه
في االطالع على مشاكل اآلخرين -6.التعب الزائد
والجهد المتعب وبدون الحصول على الراحة بعد هذا
التعب .
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 واسطة
وتراه سعيدا" طوال النهار.وكل عمل تقدم عليه قول
"بعيزرات هشيم" أي مساعدة (ه) تساعدني وترزقني
وتعطيني الصحة والعمر وااليمان أمين.
هاراب هكاؤون حاخام شالوم كوهين 2022-1931
حاخام شالوم كوهين تعلم التوراة مع رفيقه ماران
حاخام عوبديا يوسيف عدة سنوات طويلة ،وكان يقرأ
معه على نفس الطاولة .وأقام عالقات محبة واحترام
معه .وعندما بلغ حاخام شالوم عامه ال 22تزوج من
ابنة الحاخام منصور بن شمعون زخرونو لبراخا الذي
كان أحد حاخاميم يشيبات بورات يوسيف المشهورين
،وتوفيت زوجة حاخام شالوم قبله بخمس سنوات أي
في عام ، 2017وبعد وفاة زوجته نقل فراشه بيت ابنته
في شارع راموت في يروشاليم .كان حاخاما"
متواضعا" وبيته بسيطا" .صالون بيته كان فارغا" من

كل المفروشات ،وكان يقول اليلزمني غير طاولة
وكرسي حتى أقرأ عليهم التوراة .وكان عنده مكتبة
مصاحف كيمارا وغيرها تحيط جميع جدران الصالون
.على طاولته الخشبية القديمة والبسيطة يوجد عليها
ضوء نيون صغير يكفي ليضيء له صفحة الكيماراة
التي يدرسها .وكان يكتفي بذلك .وطوال النهار يجلس
حول هذه الطاولة .حتى بعد زواجه استمر في دراسة
التوراة والتقدم بها .وفي آخر حياته أصبح هو رئيس
اليشيبا تبع بورات يوسيف .ثم تعين أحد أعضاء مجلس
الحاخاميم األعلى في إسرائيل برئاسة ربي شمعون
باعاداني .وبعد إعادة يروشاليم عاد إلى مكانه األول
الذي بدأه أول حياته .
قصة
بعد أن بارك ربي موردخاي إلى الزوجة بيال زوجة
نيسان .وبعد أن أعطته علبة الصداقا تبع بيتها بدون علم
زوجها .لكن زوجها أراد أن يضع بعض النقود في علبة
الصداقا فلم يجدها .سأل زوجته عليها ،فقالت له أعطيته
إياها إلى ربي موردخاي مقابل بارك عائلتها بالرزق
الوفير ،فورا" اشتد غضبه وبدأ يصرخ ويبهدل زوجته
،لكن هي لم ترد عليه ولو بكلمة واحدة .وخافت هي
وبناتها ربما يركض زوجها وراء حاخام موردخاي
ليسترد منه علبة الصداقا ،وحينئذ تروح البراخا هذه
لكن فعال" قرر نيسان أن يلحق الحاخام ويسترد منه
علبة الصداقا .ولبس معطفه وفتح الباب ليذهب ،لكن
حدث شيء من السماء واألمطار بدأت تهطل بكميات
غزيرة والشوارع طافت بأنهر من المياه واليوجد أي
شخص يمشي في الشارع مع اشتداد رياح قوية تطير
االنسان الذي يسير في الشارع ،فوقف نيسان أمام الباب
عمال يفكر هل يخرج من البيت أم ال؟ أخيرا" قرر عدم
الخروج ألن الطرق غير سالكة ويوجد خطر على
حياته فامتنع من الخروج وخلع ثيابه وجلس مع عائالته
بوجه مقلوب وغاضب .
دينيم
وقت الطليت هذا الشبات حسب ماران حاخام عوبديا
يوسيف وحسب رأي بن إي شحاي كالتالي  :طلوع
الفجر هو ساعة وخمس زمنية قبل شروق الشمس
.واآلن الساعة الزمنية هي  60دقيقة تماما" وخمسها
= 12دقيقة أصبح ساعة  +60خمسها  =12المجموع

هو  72دقيقة قبل طلوع الشمس الذي هو  7:31نعود
اآلن إلى الوراء قبل طلوع الشمس  72دقيقة يطلع
الفجر الساعة  6:19صباحا" ومسموح لباس الطليت
عادة ساعة زمنية واحدة قبل طلوع الشمس .وطلوع
الشمس هو الساعة  7:31نعود إلى الوراء  60زمنية
يكون مسموح لباس الطليت الساعة  6:31بالتمام وكل
توقيت آخر للفجر ولزمن الطليت هو مخالف إلى ربي
عوبديا يوسيف وبن إي شحاي عليهم السالم -2.من
يحلل الشبات ويخالف قدسيته حددت التوراة عقابه
الموت رميا" باألحجار .ومتى ينفذ هذا العقاب له
شروط كالتالي  -1:يكون العمل هذا محرم من التوراة
وليس من الحاخاميم -2.أن يعرف المخالف إن هذا
العمل محرم من التوراة  -3.أن يعرف إن هذا اليوم هو
شبات  -4.أن يأتي شاهدان ويخدروه بأن هذا العمل إذا
ارتكبه عقابه الموت وإذا فورا" قال أعرف ذلك وفورا"
عمل المخالفة وحلل شبات -5.أن رجالن شاهدوه عندما
يرتكب العافون من البداية حتى النهاية  -6.أن يذهب
هذان الشاهدان إلى المحكمة العليا سنهادرين ويخبروهم
بما شاهدوا .وإذا لم تتنفذ جميع هذه الشروط ،اليجوز
معاقبته بالموت ،إال من السماء يعاقبوه فقط
ساهم في هذه النشرة
السيد موريس عبادي وزوجته السيدة ميرا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد ريكي جوجو شحيبر
وزوجته السيدة مايرا للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
ماير وهبة وزوجته السيدة بولين وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيدة ايفلين عنتابي وأوالدها
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح ادمون عنتابي بن كرز عليه السالم أمين
***.األخوة األكارم السادة موسى وأهارون حاصباني
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح نسيم بن حسنة ووالدتهم راحيل بنت فريدة
وأخوهم همانواح ابراهام بن راحيل وأختهم الشابة استر
بنت راحيل عليهم السالم أمين***.السيد جبرا الوية
وزوجته السيدة نينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدته ليندا بنت سمحا عليها السالم أمين
***السيد شلومو شالوح هاكوهين ووالدته السيدة سيلي
وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى

روح والده همانواح يوسف شالوح بن أميليا عليه السالم
*** السيد ايزاك شقالو واخواته كراسيا -شيال-فيوليت-
استيال-كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم بيال شقالو -موضب بنت كحيلة عليها السالم
أمين ***.األخوة األكارم السادة جاك -جوي-ريزي-
فيرا-لينا لعائلة سردار للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم راحيل بنت الفيرا عليها السالم أمين***.السيد
ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح المرحومة راحيل ستون بنت
باهية عليها السالم أمين .
***********
الصيدالنية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون 718-
 758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .
السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني
ماركيت يرحب بكم في محله الكائن AVE U 902
تلفون  347-348-9779ويقبل فود ستامب وجميع
كريديت كارت .
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 التاريخ135600شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
$ 700والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.
**********

www.bethyosef.com

