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قال الباسوق  :أخذ ياعاقوب وأوالده كل أموالهم
ومواشيهم التي كسبوها في أرض اسرائيل وسافروا إلى
مصر عند يوسيف أخيهم .هنا نسأل :لماذا قال الباسوق
أموالهم التي كسبوها في أرض اسرائيل ؟ ومعروف إن
ياعاقوب جلب معه ذهب وفضة ومواشي بأعداد هائلة
من حاران في تركيا عندما اشتغل هناك عند عمه البان
.إذن لماذا قالت التوراة أخذوا معهم فقط ماكسبوه في
أرض اسرائيل ولم يذكر المال الذي كسبوه في تركيا -
حاران ؟ ألن ياعاقوب عندما تقابل مع عيساف أخيه طلب
منه أن يبيع ويتنازل عن حصته في ميعاراة هاماخبيال
،ومقابل ذلك أعطاه ياعاقوب كل أمواله التي جلبها معه
حاران ،وتمت عملية البيع ومضى عيساف هذا االتفاق
.هناك نسأل  :لماذا دفع ياعاقوب كل هذه المبالغ الضخمة
مقابل مكان قبر مع األجداد ،مع العلم إن أبراهام أبينو
بالذات دفع ثمن األرض والمغارة والبستان الذي حولها
 400ليرة فضة فقط ،وهنا جزء صغير دفع كل أمواله
.ماهو السبب لذلك ؟ ألنه عندنا الدّين إذا أحد شاري قبرا"
في حياته قريبا" من أجداده وقام هذا الشخص وباع هذا
القبر ألحد غريب ال يقرب العائلة ،عندما يتوفى هذا
الشخص البائع ،يحق ألوالده أن يأتوا للشاري الذي
اشترى القبر ويستردوه منه بشرط أن يدفعوا له كل
المصاري التي دفعها لوالدهم قبل وفاته .وهنا ياعاقوب
،دفع ثمن هذه الحصة مبالغ طائلة ،حتى إذا في المستقبل
أرادوا أوالد عيساف أن يستردوا بيع مكان القبر ويحق
لهم بذلك ،لكن يجب أن يدفعوا نفس المبلغ الذي قبضه
والدهم ،وطالما هنا ثمن الشراء غالي ومرتفع جدا"
،حينئذ أوالد عيساف ال يرضوا أن يعيدوا هذه المبالغ
الضخمة مقابل مكانا صغيرا" للقبر .وهناك سبب ثاني

لماذا أعطى ياعاقوب كل أمواله إلى عيساف ،ألن هذه
األموال كسبها ياعاقوب عن طريق عمه البان الذي كان
يعبد األصنام ،وهذا يرفضه ياعاقوب أن يدخله معه إلى
أرض اسرائيل المقدسة ،لذلك تخلى عنه نهائيا" وأهداه
إلى عيساف ،وكما رأينا ياعاقوب قبل دخوله أرض
اسرائيل قال ألوالده ولع ّماله ،انزعوا من عليكم جميع
الحلي والمصاغ والذهب والفضة التي كلها أتت عن
طريق عبادة األصنام ،وأخذهم ياعاقوب وطمرهم في
حفرة في األرض وتخلص منهم نهائيا" ودخل أرض
اسرائيل طاهرا" ومقدسا" حتى األلبسة التي كانوا يلبسوها
طلب منهم خلعها وشراء ألبسة جديدة كما قال الباسوق
في البراشا السابقة.و(ه) يحفظنا أمين (ميليخيت
هاقوديش).
تعليقات على البراشاه
عندما كشف يوسيف نفسه على أخوته قال هذا الكالم :
أنا يوسيف هل الزال أبي حيّا" ؟ ثم تابع كالمه قائال" :
أنا يوسيف أخوكم الذي بعتوني عبدا" إلى مصر .هنا
نسأل  :عندما قال لهم أنا يوسيف في أول كالمه ،عرفوا
إنه أخيهم  ،لماذا عاد وقال لهم  :أنا يوسيف أخوكم الذي
بعتوه إلى مصر ؟ اإلجابة كالتالي  :رأينا في قصة دافيد
هاميليخ مع ابنه أبشالوم الذي تمرد عليه وأراد قتل أبيه
،وعندما مات ابنه ،قال دافيد أثناء الجنازة  :ياابني أبشالوم
،أنت ابني أنت ابني وبدأ يبكي على وفاة ابنه وذكر اسم
ابنه  8مرات وماالسبب ؟ قالوا الحاخاميم  :ذكره  8مرات
حتى أخرجه من سبع طبقات جهنم وفي المرة الثامنة
أدخله إلى الجنة .لماذا ؟ حتى يعلن هذا ابني وغير من
المعقول إن ولد يقتل والده ،والذي عمله ضدي هذا قرار
من السماء .وهنا يوسيف حتى يبرر ويبرىء اخوته من

عمليه البيع واليكسبوا عافون قال لهم في المرة الثانية :
أنا يوسيف أخيكم الذي بعتوني ،وليس من المعقول إن أخ
يبيع أخيه عبدا" إال هذا قرار من السماء ويجب أن يتم
بواسطتكم (.شاعاريه عزرا).
معلومات تاريخية مختصرة  30 :عام بعد خراب
المقداش أي  98ميالدي
ربي طارفون كان غني جدا" ،وفي أحد األيام زاره ربي
عاقيبا وقال له يوجد قرية كاملة صاحبها يريد بيعها ب4
آالف ليرة ذهبية هل تريد أن تشتريها ؟ فوافق ودفع له
المبلغ كامال" .وربي عاقيبا لم يقابل ربي طارفون مرة
ثانية بعد هذا الشراء .وفي أحد األيام رآه ربي طارفون
عن طريق الصدفة في الشارع فقال له  :أين اختفيت ؟
أين القرية التي اشتريتها لي وأين ورقة الشراء ؟ أخذه
إلى المدراش وفتح مصحف التهليم وطلب من ولد كان
هناك في اليشيبا أن يقرأ الباسوق الذي فتحه له وهو :
من يدفع صداقا للفقراء زخوته كبير جدا" وينفعه في
عوالم هبا .ثم قال ربي عاقيبا له  :وزعت المصاري
تبعك على الفقراء .ففرح ربي طارفون وقبّله من رأسه
وس ّماه  :أنت حاخامي وزميلي .وأعطاه  4آالف ليرة
ذهبية ثانية وقال له  :اذهب ووزعها على الفقراء .وكانت
والدة ربي طارفون ختيارة وال تتطيع الصعود إلى تخت
ال نوم لتنام عليه ،وكان ربي طارفون يحني ظهره أمامها
ويقول لها اصعدي على ظهري حتى تصلي إلى مكان
الفرش .وفي أحدى المرات ،كانت والدته تمشي في
الحوش وانفك حذاؤها وبقيت حافية وتريد العودة إلى
غرفتها فذهب ابنها ربي طارفون ووضع كفّي يديه على
األرض وقال لها  :دوسي عليهم وامشي إلى غرفتك حتى
التتعذبي بالسير بدون حذاء هكذا يصل درجة احترام
الوالدين .لذلك علينا أن ننتبه ونحترم والدينا بكل قوانا .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يجب المحافظة على الصحة وهذه توصية من التوراة
لذلك يجب التقيد فيما يلي  :التقليل قدر االمكان من
استخدام السللور -2.كل دقيقة أقل استعمال في السللور
يمنحك الصحة ويبعد عنك األمراض -3.األوالد في سن
النمو تحت  14عام ،يجب منعهم من استعمال السللور
،ألن خاليل الدماغ تبع األوالد تتأثر من استعمال السللور
،وهذا السللور ال يعتبر لعبة يلعبون بها -4.يجب استعمال
المكرفون أو جهاز يوضع على األذنين -5.يجب ابعاد
السللور أثناء استعماله عن الفم والوجه وعلى األقل يجب

ابعاده 5سم عن الوجه .وكذلك ابعاد الميكروفون عن
الوجه  -6.اليجوز وضع التلفون السللور قريبا" من
الجسم ،ويجب وضع وجه التلفون متجه وجهه أي مكان
األرقام نحو الجسم وظهر السللور متجه إلى خارج الجسم
-7.إن تأثير الشعاعات التي تصدر من السللور تقوى
وتكون في أوجها أثناء الدق على األرقام وعندما تبدأ
المكالمة تخف هذه الشعاعا .ويجب أثناء المكالمة ابعاد
وجهه عن التلفون  -8.يجب تبديل التلفون أثناء المكالمة
من أذن إلى أذن ثانية ،والتبقيها طوال المكالمة على
طرف واحد من أذنك -9.إذا الحظت إن الصوت ضعيف
في السللور معنى ذلك الشعاعات ستقوى لذلك حاول
ابعاده عنك أو توقف عن استعماله  -10.أثناء الركوب
في السيارة وخاصة إذا كانت السيارة مسرعة ،حينئذ
يحدث تغييرات في الشعاعات واالتصاالت مع القمر
الصناعي ،لذلك حاول أن التتكلم في السللور ،ولو أنت
لست السائق .
هاريشون لصيون  :ربي شلومو موشي سوزين
1836-1736
ربي شلومو كان من الحاخاميم المشهورين في تلك األيام
،وكلفوه الحاخاميم قبل أن يصبح حاخام باشي ،أن يسافر
خارج اسرائيل لجمع التبرعات لفقراء وتلميديم يروشاليم
،وذهب إلى تركيا ،وأيضا" إلى شمال افريقيا إلى ليبيا
وتونس والجزائر والمغرب .وكل مكان وصل إليه رحبوا
به وقدموا له المساعدات الممكنة .وكانوا الحاخاميم
ورؤساء الطائفة في تلك البالد يتنافسون فيما بينهم من
سيستضيف ربي شلومو في بيته .وكل من استضافه في
بيته كان يفتخر أمام الجميع بأن ربي شلومو نام عنده في
بيته .وفي احدى المرات ،كان حاخام تونس ويدعى ربي
أبراهام بالريش ،كان يعاني زمنا" طويال" من أوجاع في
رأسه ،وكان يتعذب كثيرا" أثناء دراسته للكيماراه من
كثرة الوجع ،وعندما استضاف ربي شلمو في بيته ودرس
معه الكيمارا ساعات طوال ،قال له إنه يعاني من أوجاع
في رأسه وطلب منه أن يباركه .وفعال" باركه ومن تلك
البراخا زالت األوجاع من رأسه ،وصار يدرس الكيمارا
بارتياح وبهناءة .
توجيهات دينية" :الصيام"
بمناسبة اقتراب أيام الصيام اآلن "عاسارا بطيبيت" وأيام
الشوبابيم (التي ستبدأ االثنين  4جانوري ) رأينا أن نتحدث
عن أهمية الصيام،ويجب االلتزام به وعدم التهرب من ذلك.

ألن قالوا الحاخاميم :من يصوم يسمى "قادوش" مقدس.
وهنيئا" لمن يصوم أحيانا" من أجل مسح ذنوبه .إن الصائم
يبتعدوا عنه المؤذيين (همازيقين) والصائم يكسب
التواضع،ألنه يصبح بعيدا" عن الكبرياء ألن قواه تبدأ
تضعف وتنهار يوم الصيام بسبب عدم تناول الطعام،لذلك
نفسيته تكون متواضعة ويشعر من أجل حرمان رغيف
خبز،طرأ تغيير في قدراته وقوة جسمه .وأيضا" في السماء
جميع المناوئيين له من المالئكة يلتزمون الصمت بعدم
المشاغبة عليه أو التحريض عليه والسبب ألنه صائم .ومن
يصوم يجب أن يعلم أن جميع األعمال الخيرية التي عملها
قبل الصيام،سترتفع الى السماء وبقوة واندفاع بفضل
الصيام .ومن يصوم يعتبر بأنه يقدم قربانا" أمام (ه) ألن
القربان نقدم منه الدم والشحم على المذبح وهذا االنسان
الصائم يضعف دمه وشحمه وقوته ليقدمها هدية الى (ه)
لكن هايصير هاراع حسب عادته يلعب في عقلنا ويقنعنا
بعدم الصيام قائال" لنا :ربما ستمرض اذا صمت وصحتك
التسمح بذلك ،والتوراة تطلب منك المحافظة على صحتك
ودير بالك عليها وصاحبنا فورا" يتجاوب مع نصائح
"يصير هاراع" لذلك علينا االنتباه ونقول له :اذهب بعيدا"
عنا واتركنا،نحن سنصوم،سنمسح أخطائنا بهذا
الصيام،والعذاب الذي يتعذبه االنسان أثناء الصيام،إن (ه)
يلغي له أي مرض أو عذاب مقرر عليه في السماء .ألن
هذا االنسان عذب نفسه عندما صام .لذلك هنا نسأل كيف
سنمسح ذنوبنا؟ هل بتناول أطيب المأكوالت ونشرب أحلى
المشروبات وأحلى السهرات والحفالت؟ لذلك دعنا جميعا"
أن نصوم هذه الصيامات القادمة،ونزعج أنفسنا بعض
الشيء والصيام طبعا" يفيد الجسم ويريحه ولنا زخوت كبير
أميــن.
قصة
طلب مؤلف كتاب خاص على حياة الموسيقار االيطلي
المشهور توسكاليو ،طلب منه أن يزوره في اليوم التالي
ليأخذ منه معلومات عن حياته ،لكن الموسيقار اعتذر وقال
 :غدا" يوجد فرقة سيمبونيةمن تالميذه سيقيمون حفل عام
سيحضره اآلالف من المستعمين  :وهو توسكاليلو ذاته
،سيتابع ويصغي لتالميذه عن طريق التلفون ليسمع أداءهم
وتلحينهم ببث مباشر ،فاعتذر عن المقابلة مع المؤلف .لكن
المؤلف أصر على المجيء لبيته،وانه بعد أن ينتهي الحفل
سيتحاور معه ويأخذ منه المعلومات عن تاريخ حياته
ليسجلها في الكتاب المنتظر .وهكذا في اليوم التالي دخل
المؤلف بيت الموسيقار وجلس يستمع عن أداء الحفل مع
طوسكاليو خطوة خطوة وعندما انتهى الحفل ،قال المؤلف

للموسيقار  :الحفل ناجح جدا" وهذا بفضلك .لكن الموسيقار
توسكاليلو  ،هز في يده كعالمة من عدم الرضى على الحفل
ولم يعجبه األداء الذي ت م أثناء الغناء سأله المؤلف  :لماذا ؟
قال له  :ألن طلبت منهم أن يستعملوا خمسة عشر آلة
موسيقية أثناء األداء ليشترك الجميع في األداء ،لكن الحظت
عندما سمعتهم بأنهم استعملوا فقط  14آلة واستغنوا عن
اآللة الخامسة عشر .فقال المؤلف في نفسه  :إن توسكاليلو
من كبر السن  85عام قد فقد عقله وكيف أذنيه في هذا السن
المتقدم يلتقطن أصوات النغم من بعيد وعن طريق التلفون
بأنه يوجد هناك نقص في أحد اآلالت الموسيقية ؟ ليس هذا
إال فقدان للعقل وضعف في التفكير .لكن هذا المؤلف بعد
أن خرج من بيت الموسيقار ،بدأ يبحث عن مكان الحفل
ومن المسؤول عنها ليتأكد بنفسه هل صحيح هناك نقص في
احدى اآلالت كما ادعى الموسيقار .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو زخرونوا
لبراخا
اليلتحق االنسان بالمهرجين والذين يضحكون على الناس
مدعيا" يريد أن يضحك وينبسط ،كذلك ال يجوز له أن يبقى
وحيدا" ومتعصبا" وزعالن على طول .إال عليه أن يسلك
طريق الوسط .مبسوط مع االنضباط .واليكون االنسان
طماعا" يركض وراء المال ويشتغل ليال" نهارا" حتى يجمع
ماال" أكثر ،وال يجلس باطال" عن العمل مما يصاب بالكآبة
وبعض األمراض ألن العمل هو سنّة الحياة وسعادتها
.وعلى االنسان عندما يتقدم السن عليه أن يقلل ساعات
العمل ويكثر من ساعات قراءة التوراة أو التهليم أو الزوهار
أو كيمارا حسب مايعرف .ألن قراءة التوراة هي التي
يأخذها االنسان آخر حياته كما قالوا الحاخاميم  :هنيئا" لما
ترك الدنيا وأخذ معه ساعات التي قرأ بها توراة في حياته
.
دينيم
-1الجميع ملزمون بالصيام في جميع الصيامات فيما بهم
صوم عاسارا بطيبيت .
-2التزام الصيام يبدأ صباحا" من طلوع الفجر الذي هو اآلن
 6:13 :وكيف نحسب طلوع الفجر  :يقول بن إي شحاي
وماران حاخام عوبديا يوسيف زخرونام لبراخا كما يلي :
الفجر هو ساعة زمنية وخمسها قبل طلوع الشمس
والمجموع يكون  72دقيقة زمنية .ويوم الصيام الساعة
الزمنية  55دقيقة ومعروف ذلك للجميع .واآلن نحسب
ساعة زمنية واحدة هي  55دقيقة  +خمسها وهو  11دقيقة
يصبح المجموع  66دقيقة واآلن نحسب من طلوع الشمس

وإلى الوراء  66دقيقة يطلع الفجر بالتمام والكمال 6:13
ألن طلوع الشمس هو  7:19 :صباحا" .وينتهي الصيام
الساعة 5:00والمتشتدين الساعة  5:11ومن يتشدد ليبارك
من السماء
 -3يجوز في هذا الصيام االستحمام ورش الكولونيا.
 -4الحامل ثالث شهور ومافوق التصوم،لكن اذا كانت
تعاني من آالم الوحام التصوم ولو قبل  3أشهر.
 -5الولدانة والطرحانة والمرضعة معفية من الصيام 24
شهر منذ الوالدة.
 -6المريض ولو غير مخطر والختيار والولد أقل من 13
عام والبنت أقل من  12عام معفيين من الصيام.
 -7الحاتان (ضمن  7أيام من عرسه) وأبو الصبي والسنداق
والموهيل ملزمون بالصيام مثل بقية الناس.
 -8اليجوز غسل الفم صباحا" يوم الصيام (بعد طلوع
الفجر) والذي يتضايق ومضطر الستعمال معجون األسنان
صباحا" يجوز بشرط أن يحني رأسه الى األمام واألسفل
حتى اليبلع شيء الى داخل فمه ومعدته من عملية غسل
األسنان.
 -9االنسان الغير مريض وبحاجة الى شراب دواء (سائل)
أو ابتالع حبوب من أجل وجع الرأس وغيره يجوز أخذ
الدواء لكن بدون شرب ماء معه وبشرط أن اليكون دواء
الشراب حلو المذاق .واذا اليستطيع ابتالع الحبوب إال بقليل
من الماء يجوز دفع الحبة مع قليل من الماء وفي الحاالت
الضرورية جدا".
 -10يجوز التدخين يوم الصيام.
 -11اذا نسي وأكل يوم الصيام،يتوقف فورا" ويتابع الصيام
كالعادة ويقرأ "عانينو" في العاميدا في منحا .لكن اذا نسي
وأكل (كازايت)  30غرام من الخبز،يتابع الصيام لكن اليقرأ
"عانينو" في منحا.
 -12اذا غلط وبارك على طعام أو شراب ونسي أنه
صائم،وتذكر بعد البراخا مباشرة،عليه أن يذوق قليل من
الطعام،حتى التروح البراخا للباطل،ثم يتابع الصيام
كالمعتاد.
 -13يقول "عانينو" في "شومياع تفاله" واذا نسي قولها بعد
أن قال البراخا تبع شومياع تفاله،يتابع العاميدا ويقرأ
"عانينو" في آخر العاميدا،ومعلوم للجميع عندما نقرأ
"عانينو" في العاميدا النختم البراخا تبع "هاعونيه لعمو
اسرائيل بعيت صارا" وهذه البراخا يقرأها فقط الحزان في
الحازارا براخا لوحدها قبل "رفائينو".

ساهم في في هذه النشرة
السيد الدكتور نسيم قطري وزوجته وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين -2.السيد عبدو الكدع وزوجته السيدة راشيل
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيه الدكتور
همانواح ماير الكدع بن روزا الذي توفي في سويسرا عليه
السالم أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة وعلى روح روزلين
بنت حافا عليها السالم أمين ***. .عائلة جناني للنجاح
والتوفيق وعلى روح همانواح جاك ياعاقوب حاييم بن سارا
عليه السالم أمين ***..السيد فكتور مالح وزوجته السيدة
شي رلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده يهودا
أصالن ابن جميلة أمين عليه السالم أمين ***األخوة
األكارم  :سولي -هليل-أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح اسحق
زكي بوابة بن سمحا وراحيل شيال بنت شفيقة عليهم السالم
أمين  ***.األخوة األكارم السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-
جانيت-رينا-استر -كياله-فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم أياال غزالة بنت
ريما عليها السالم أمين *** .السيدة فريدة حاصباني ربيع
وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
الدكتور نسيم -سامي بن أميليا عليه السالم أمين *** السيد
عبود ابراهيم وزوجته السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-
موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح
دافيد بن صباح عليه السالم أمين*** .السيد شلومو كوهين
وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدته كرجية يافا بنت سمحة عليها السالم أمين .
***شلومو كالت ***

كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ 27200شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 550$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

