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قرأنا في البراشا السابقة ،كيف يوسيف فسر إلى
الوزير المصري الذي كان معه في السجن وفسر له
المنام وكان التفسير صح ،فطلب منه يوسيف قائال"
 :أرجوك أن ال تنساني وتذكرني عند برعو حتى
يخرجني من هذا السجن ألني مظلوما" .لكن هذا
الوزير نسي طلب يوسيف نهائيا" ،حتى مر على ذلك
عامين كاملين .حتى حان الوقت وبرعو رأى مناما"
معقدا" ولم أحد عرف أن يفسره له.هنا نسأل  :لماذا
تأخر خروج يوسيف من السجن عامين كاملين
اضافيين .ولماذا تخبرنا التوراة إن الوزير نسي قضية
يوسيف نهائيا" ؟ إجابة واضحة في التوراة ال يوجد
،لكن الحاخاميم قالوا  :إن المدة المحددة من السماء
أن يبقى يوسيف قاعدا" في السجن مدة عشرة أعوام
كاملة .لكن من أجل كلمتين التي قالهم يوسيف إلى
الوزير أن يتذكره،كلفته كل كلمة عاما" كامال" .هنا
نسأل  :لماذا عاما" كامال" ال أقل وال أكثر ؟ معروف
إن الميت حتى تنساه عائلته يجب أن يمر عليهم عاما"
كامال" حتى ينسوه وهنا كل كلمة قالها يوسيف زيادة
يجب أن ينتظر من أجلها عاما" كامال" في السجن
.وهو قال كلمتين لذلك بقي عامين زيادة .لكن السؤال
األغرب وهو  :يقول المدراش  :الباسوق قال  :أشريه
هاكيبر أشير سام هشيم مبطاحو الخ… هذا يوسيف
الذي اتكل على هشيم .ولم يتكل على الوزير
المصري .والسؤال الثاني هل ال يجوز لالنسان الواقع
في مشكلة أن يحاول ويجتهد ليبحث على وسيط أو
مساعد أو أي دعم آخر ليحل له مشكلته ؟ وكثير من
المرات وجدنا قول الحاخاميم هذا  :على االنسان أن
يحاول يحل مشاكله وال يتكل بأن هشيم يساوي له
عجائب ومعجزات ؟ إال اإلجابة على ذلك هو  :نعم

يوسيف اتكل على هشيم بأن ينقذه من السجن ،لكن طلب
من الوزير مساعدته ليبقى عامين اضافيين في السجن
حتى يؤخر عذاب بني اسرائيل عامين ناقص وهو يتحمل
العذاب عوضا" عنهم ،ألنه لوال طلب المساعدة من
الوزير ولم يحدث التأخير لكان خرج من السجن على
وقت وبدال" من وجود بني اسرائيل في مصر مدة 210
سنوات ،لوال تأخير يوسيف لتواجدوا في مصر 212
عاما" .أي عامين زيادة من العذاب ،وهكذا تحمل يوسيف
العذاب عوضا" عنهم ونقص من عذابهم عامين كاملين
و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
يقول هارامبام  :كل شخص ملزم أن يقرأ ويتعلم التوراة
مهما كانت ظروفه صعبة وأوقاته ضيقة ومشغول كثيرا"
وماعنده وقت لتعلم التوراة ،لكن يوجد له حال" آخرا"
وهو أن يدعم تلميديه حاخاميم الذين يدرسون التوراة
عوضه بالمال حينئذ يعتبره هشيم بأنه يقرأ التوراة هو
بالذات ويوجد رمزا" لذلك من هذه البراشا ومن هذا
الباسوق بالذات  :وفرعو حوليم وهو واقف على النهر
.والتفسير كالتالي  :إن كلمة فرعو تعني دفع وتسديد
الديون من كلمة بورياع حوبو أي يدفع ديونه .وكلمة
حوليم نقلبها وتصبح ليحيم أي طعام ،والتفسير كالتالي :
من يدفع للحاخام مصاري ثمن الطعام ومعيشته يحق له
أن يقف عال هايئور -أي كلمة أور تعني التوراة .كما
يقول الباسوق كي توراه أور .لذلك من يدفع من أجل أن
يقرؤوا التوراة عوضه يعتبر نفسه إنه واقف مع الحاخام
الذي يدرس التوراة وله حصة معه .قال الباسوق  :برعو
رأى مناما" واستيقظ ثم نام مرة ثانية .لكن قال الباسوق
على ياعاقوب :ونام واستيقظ ولم يعد لينام مرة ثانية بل
قال :ان (ه) موجود هنا وبدأ يقرأ التوراة .من هنا تعلمنا

التوراة درسا" في حياتنا،ان االنسان اذا استيقظ ليال"
وشبع نوم ال يحاول أن ينام مرة ثانية مثل برعو أو
يفتح تلفزيون أو يقرأ مجلة إال يعمل مثل ياعاقوب
فورا" يغسل يديه ويبارك براخوت هشاحار ويفتح
مصحف ويقرأ تقون حاصوت أو تهليم أو زوهار أو
كيمارا ويكون زخوته عظيم وكبير جدا".
معلومات تاريخية مختصرة :أيام خراب المقداش
 68ميالدي:
بعد خراب المقداش طلب ربي يوحانان من القيصر
أسبسيانوس أن يحافظ على دراسة التوراة وقال له
بالحرف الواحد :تين لي يابنيه وحاخاميمها،أي اسمح
لي أن نعيش في مدينة يابنيه التي هي مليئة بالحاخاميم
والديّانيم لندرس في التوراة وسمح له بذلك .وأقام
السنهادرين وفتح يشيبا وأصبح ربي يوحانان هو
رئيس اليشيبا .ووصل عمره الى  120عاما".
وفرض الرومان على سكان اسرائيل بأن يدفعوا
سنويا" ضريبة معينة لالمبراطورية الرومانية وهكذا
وقعت جميع أراضي اسرائيل تحت االحتالل
الروماني .ماعدا قلعة قوية ومحصنة تدعى:
صادا؟ هي تقع على
صادا" .من هي القلعة ما ّ
"ما ّ
مقربة من بحر الميت وهي قاومت طيطوس ولم
يستطع اقتحامها واحتاللها .وكثير من اليهود
المقاومين للرومان هربوا والتجؤوا إليها وعلى
رأسهم الكوهين إيلعازار بن يائير الذي هو من ساللة
يهودا إيش كامال الذي أقام اليشيبوت والكتاب لتعليم
التوراة للصغار والكبار .حتى ال تنتسى التوراة من
الشعب اليهودي .وهذا الزعيم إيلعازار بن يائير
حرض الشعب ضد االحتالل
هكوهين هو الذي ّ
الروماني،وفي تلك األيام مات باسوس القائد
العسكري الروماني،وعيّن القيصر أسبسيانوس قائدا"
عسكريا" يدعى فالبيوس عوضا" عن باسوس.
وطلب منه أن يقتحم قلعة ماصادا .وهي قلعة قوية
ومحصنة وتقع في رأس الجبل ومحاطة بوديان
عميقة والوصول إليها صعبا" جدا" .وكان لها فقط
طريقان للوصول إليها هذان الطريقان ضيقان
وينحدران من أعلى الجبل الى أسفل الوادي المحيط
بالقلعة وهذا الطريق ملتوي جدا" عندما تسير به ترى
نفسك تتقدم نحو القلعة ثم يلتوي الى الوراء وتشعر

بنفسك بأنك تبتعد عن القلعة ويسموه :طريق النّاحاش .أي
ملتوي مثل األفعى.
الطريق الى الصحة والشفاء:
يجب االنتباه لمرضى السكر بفحص اللثة والفم عند طبيب
األسنان على األقل مرة واحدة في كل عام .ومعالجة كل
التهاب يحدث هناك،ألن أي التهاب يحدث في الجسم
فورا" ترتفع نسبة السكر في الدم .وال تنزل إال بعد
التخلص من االلتهاب والبكتريا .كما يجب على مرضى
السكر أن ينتبهوا جدا" من نزول مستوى السكر في
الدم،فالنزول في نسبة السكر هو أخطر من صعوده.
وسبب هبوط السكر في الدم له عدة أسباب نذكر منها-1 :
تناول حبوب تنزيل السكر بكمية عالية أكثر من الالزم.
 -2تناول هذا الدواء بدون تناول الطعام -3 .أو التخلي
عن تناول احدى وجبات الطعام .لذلك يجب مراقبة
مستوى السكر في الدم بشكل متواصل ويومي .والحفاظ
على تناول الطعام الصحي وبشكل متنظم وتحديد
األوقات .وقد ظهرت دراسة أمريكية حديثة تقول :ثبت
علميا" األشخاص ذات الوزن الزائد والذين يأكلون بدون
تفكير وهمهم امالء البطن مهما كانت النتائج على
صحتهم،أصيبوا بمرض السكر في سن مبكر .وبلغ
عددهم ضعفي المرضى صاحبي الوزن العادي .وكذلك
تناول األدوية بكثرة تسبب انتشار مرض السكر وخاصة
تناول حبوب الكورتيزون .كما يسبب الى هشاشة وضعف
العظم ويسبب بالتالي كسره.
توجيهان دينية :الزوج والزوجة
التفاهم والمحبة بين الزوج والزوجة هي من ضروريات
الحياة الزوجية الناجحة والمباركة ويجب أن تكون نابعة
من القلب وأن يكون االحترام متبادل وليس وجهنة وعمال
يضحكوا ويمثلوا على بعضهم .وعلى الزوج أن يحترمها
ويشتري لها الهدايا واأللبسة على قدر مارزقه (ه) من
مال .وال يبخل عليها وال يحرمها من هذه األشياء،ومن
عنده زوجة فهيمة وعندها مخافة هشيم فهذه هدية من
السماء وال تقدر بثمن .وعندما يعيشون بتفاهم وبسالم
حينئذ هشيم يباركهم وهنيئا" لهم وألوالهم .وعليهم أن
يبتعدوا عن الخالف والمعاتبات والنكايات مع
بعضهم،حينئذ يقلبون حياتهم الى جهنم حارقة .وعلى
الزوجة أن تصلي يوميا" الى (ه) ان يوفق زوجها ويعطيه
الصحة وطول العمر،وأن يلحق دراسة التوراة وعمل

الزخويوت .وعليها أن تشجعه وتلح عليه يوميا" أن
يذهب الى الصالة باكرا" ويحضر الشيعوريم قدر
االمكان،ولو كانت الزوجة ستبقى لوحدها في البيت
أثناء الشيعور مع ذلك تتحمل وزخوتها كبير جدا"
ويطلع لها حصة مثل زوجها وكأن هي تقرأ التوراة
مثله .ودائما" صالة الزوجة مهمة أكثر من صالة
الرجل ومستجابة أكثر ألنها تصلي من أعماق قلبها
وال يوجد من تحكي معه أثناء الصالة،لكن زوجها
معرض أن يحكي في الصالة مع الجماعة ،لكن هي
تصلي في البيت وتركز في صالتها أكثر من زوجها.
كذلك عليها أن تصلي من أجل أوالدها بأن يطلعوا
رجال متدينين وصالحين في المجتمع،وال يجوز أن
تدعي على زوجها أو أوالدها أثناء غضبها ألن السّب
واللعنة خطرة وتؤذي صاحبها بالذات .واذا زوجها
عذبّها في شيء ما ال يجوز أن تقول له هشيم ينتقم
منك وال يجوز أن تنزل الدموع على خالفات
معه،ألن الدموع تجلب الضرر على العائلة كلها و(ه)
يباركها أمين.
هاريشون لصيون :ربي يوم طوب الجازي -1802
1727
بعد أن اشترى ربي كيداليا مدراش بيت إ -يل
وحول
الحالي،وسكن هو وعائلته في الطابق العلوي
ّ
الطابق األول الى يشيبا للمقوبّالين .من أحد تالميذه
المشهورين هو "هاراشاس" أي ربي شالوم شرعبي.
ومن هو ربي شالوم هذا؟ هو هاجر من اليمن الى
العراق وثم هاجر الى دمشق ومنها الى
يروشاليم،وطلب من ربي كيداليا أن يشغله عنده في
اليشيبا شموش للمدراش وبعد االلحاح وافق ربي
كيداليا أن يكون ربي شالوم شماش للمدراش .كان
يجلس في زاوية الصالون ويصغي لقراءة الحاخاميم
العظماء .بدون أن يلفت نظرا" الى أحد .وفي أحد
األيام كان ربي كيداليا وزمالؤه الحاخاميم يقرؤون
في مصحف "عيص هاحايم" لمؤلفه موهاراحو
المدفون في دمشق واسمه الحقيقي "ربينو حايم
فيطال" وكان ربي شالوم هاشاماش ينتبه لهم
جيدا"،فوقعوا في مأذق وحاولوا أن يفهموا ماكتبه
موهاراحو في مصحفه لكن كل محاوالتهم في فهم
التوراة المكتوبة في المصحف باءت بالفشل،وحان

وقت االنصراف وبدون حل .وتوجه الجميع الى
بيوتهم،فقام ربي شالوم هاشاماش وفسر المقطع الذي
صعب عليهم،ووضع ورقة التفسير داخل المصحف،وفي
اليوم التالي عندما عاد رئيس اليشيبا ليتابع ماقرأه أمس
وجد في المصحف االجابة الصحيحة للسؤال الذي لم
يفهموه يوم البارحة .ففرح جدا" واعتقد الجميع ان هذه
الورقة نزلت من السماء لمساعدتهم في فهم القراءة
لموضوعهم الذي تصعبوا به.
قصة:
ربي أبراهام يهوشواع رأى في منامه إنه واقف أمام بيت
الدين السماوي يتحاكم .والمآلخيم جلبوا الى قاعة المحكمة
جميع الزخويوت وصفحات الكيمارا التي قرأها طوال
حياته .واذ فجأة يدخل مآلخ معارض ومنتقد لهذه القراءة
وهذه الزخويوت وقال الى ربي يهوشواع :إن هذه
األوراق والزخويوت كلها لم تكن لشيم شامايم،وال يطلع
لك اجرة أو زخوت عليها .إن هشيم أوصاك قراءة التوراة
من أجل ارضاء هشيم وليس من أجل مصالحك
الشخصية .وهيك توراة وهيك زخويوت مرفوضة في
السماء،ثم اقترب من األوراق الثبوتية الموجودة أمام
المحكمة السماوية العليا،وبدأ ينفخ في هذه األوراق حتى
طارت جميعها من على الطاولة .وتبعثرت األوراق هنا
وهناك في جميع زوايا الصالون الكبير.وطاولة الحكام
بقيت فاضية ال يوجد أي اثبات على زخويوت الحاخام.
وخرج المآلخ غاضبا" من القاعة بعد أن خرب كل شيء
وحزن ربي أبراهام على هذا المشهد وهذا الموقف
المزعج ،ينتظر قرار المحكمة عن مصير زخويوته .
دينيم عدد اثنين من هاكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
أثناء الصالة على كل شخص أن يركز بها ويفهم معنى
الكلمات التي تخرج من فمه ،والصالة هي مثل تقديم
القوربان ،وبما ان القوربان يعتبر باسوال" وال غيا" إذا
صاحبه فكر أثناء تقريبه بأفكار غريبة ومخالفة لقوانين
القوربان ،كذلك الصالة إذا لم تتالئم وتتماشى مع أفكار
صاحبها ويقرأ شيئا" ويفكر بشيء آخر حينئذ الصالة
تعتبر الغية والتعطي مفعولها .لذلك يجب التركيز في
فهم الصالة وعدم الحكي أو اشغال نفسه وتفكيره بأشياء
بعيدة عن الصالة.

إذا كان في البداية يحاول التركيز وفهم مايقوله في
الصالة وفجأة شعر بنفسه إن رأسه ذهب يفكر بشي
آخر ليس له عالقة بالصالة عليه بالتوقف فورا" عن
متابعة الصالة ،حتى يعود ويركز من جديد في
الصالة ،وخاصة العاميدا على األقل يركز في
البراخوت الثالث األولى لفهم معناها ،وإذا لم يستطع
أيضا" فعل ذلك عليه على األقل أن يركز في البراخا
والمقطع األول تبع العاميدا .
دينيم شبات
هذه األشياء ال يجوز تحريكها أو مسكها يوم الشبات
ألنها تسمى موقصيه ،إال إذا أردت أن استعملها من
أجل شي حالل أعمله يوم الشبات ،أو يلزمني الجلوس
مكانها حينئذ يجوز تحريكها واستعمالها ،مثل مطرقة
لكسر الجوز بها أو للجلوس على الكرسي الموجودة
عليه حينئذ يجوز تحريكها من مكانها حتى أجلس
على الكرسي -2.وهؤالء األشياء نسميهم موقصيه
وال يجوز تحريكهم يوم الشبات .البسكليت -جزدان
المصاري -جرة غاز -علبة كبريت -مواد تنظيفية
لأللبسة -رشاشات لقتل الحشرات -ختم -منصب
الغاز -أدوات تستعمل للخبيز أو للطبخ -العجّانة
اليدوية أو الكهربائية لوح الكتابة -السبورة -نفاضة
السجائر -مفتاح براغي -يرشاية لأللبسة ولألحذية -
برشاية للصباغ والتدهين -برشاية ومساحة األرض
برشاية قاسية لتسريح الشعر -برشاية أسنان قاسيةالتي تسبب اخراج الدم من اللثة أثناء استعمالها
.حكاكة جبن – مجرفة تراب -ساطور -ميزان حرارة
كهربائي -هاون -دليل التلفون -صاج للقلي -مسن
لسن السكاكين -مدور العائد لألدوات الهندسية -بيل
كهربائي -ابرة خياطة -آلة حاسبة وجميع األدوات
التي بداخلها بطارية بما فيها ألعاب األطفال -شمسية
مرجل لتسخين الماء -مطرقة كبيرة لتكسير الحجرقلم حمرة أو للكحل تبع النساء -مصيدة فئران -مثقبكهربائي -عصارة الليمون اليدوية ألنه ال يجوز
استعمالها يوم الشبات لعصر الليمون ونعصر الليمون
باليد أو الملعقة -مقص-مشط-مجرفة للتراب ذات
رؤوس رفيعة ومتعددة -مفتاح سيارة -مفتاح المصعد
-غليون تبع السيكارة.

ساهم في هذه النشرة
السيد أيزيك زريف وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيدة فريدة يديد -كندي وزوجها
الحاخام ايزاك يديد وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدها همانواح يوسيف كندي بن باهية عليه السالم
أمين***.السيدة ايفا فارحي -كندي وزوجها السيد ليون
فارحي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
همانواح يوسيف كندي بن باهية عليه السالم أمين
***.السيد ماسكيل فنابون ليون حاخام زكي سردار
وزوجته السيدة لينا وأوالدهم وذويهم للنجاح والتوفيق
أمين***.األخوات األكارم السيدات :بيال-كامو-لينا
زعفراني وأزواجهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
الحاخام ابراهام زعفراني بن لطيفة عليه السالم
أمين***.السيدة سيلي جاجاتي هاليفي وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح يهودا ليون جاجاتي
بن جميلة عليه السالم  *** .السيد شارلي ّ
قطان وزوجته
السيدة مركليت وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والده همانواح أبراهام بن سلمى عليه السالم أمين.
***عائلة نقاب للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح جميل بن عائشة عليه السالم أمين *** .السيد
شحود شقالو وأوالده السادة عبدو -جوي-ريمون للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم تونة مزال بنت
راحيل عليها السالم أمين*** .عائلة خفيف وعائالتهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت زكية
عليها السالم أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة  900$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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