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قالت البراشا  :إن ياعاقوب خاف من مقابلة أخيه عيساف
عندما سمع بأنه أتى لمقابلته ومعه  400رجل من رجاله
.هنا نسأل  :لماذا خاف ياعاقوب ؟ إن هشيم وعده بأنه
سيكون معه وسيحرسه أين ذهب وأين راح ،وأيضا" لقد
قابل ياعاقوب آنذاك اثنان من المآلخيم وهما المآلخ
ميخائيل ممثل شعب اسرائيل والثاني هو مآلخ الذي يمثل
شعب عيساف ،ألن هشيم خلق في الدنيا قوتين
متضاربتين احداهما تمثل الخير والثانية تمثل الشر
،وكالهما طمأنا ياعاقوب إذن لماذا الخوف ؟الحقيقة
ياعاقوب لم يخف على نفسه ألنه اتكل على هشيم بذلك
،لكنه خاف على نسائه وأوالده كما قال الباسوق  :إني
أخاف من عيساف لئال يؤذي نسائي وأوالدي .لذلك قسّم
عائلته إلى قسمين حتى إذا هاجمه عيساف ينجو أحدهم
من بطشه وعدائه .ثم قال الباسوق هذا الكالم  :وأخذ
زوجاته وأوالده وعبر النهر ،ثم أخذ عائلته وساعدهم في
عبور النهر ثم نقل حاجياته وأغراضه .هنا نسأل  :إن
هذا الباسوق فيه اعادة للكالم الذي هو غير ضروري
،حيث قال في البداية  :أخذ زوجاته وعبر النهر ،ثم عاد
وقال  :ونقل زوجاته عبر النهر ،لماذا أعاد الكالم مرتين
؟ إال الحقيقة في المرة األولى  :أخذ زوجاته وأوالده
وأوصلهم إلى ضفة النهر ،وقال لهم انتظروني سأفحص
عمق الماء النهر هل نستطيع عبوره ؟ لذلك قال الباسوق:
وعبر النهر بمفرده وتأكد كم هو عمق النهر وهل يستطيع
نقلهم داخل الماء  ،وعندما تأكد من ذلك فعاد إلى عائلته
وأمسك بأيديهم ونقلهم عبر النهر بسالم ،ثم عاد ونقل
أغراضه وحاجياته .و(ه) يحفظنا أمين.

تعليقات على البراشا
عندما تقابل عيساف مع ياعاقوب ،سأل عيساف إلى أخيه
ياعاقوب بهذا لكالم  :مي إيليه ؟ أي من هؤالء ؟ إن هذا
السؤال والجواب فيهم لغز سري بين بعضهم .إن عيساف أراد
أن يؤذي أوالد ياعاقوب بهذه الجملة مي إيليه من هؤالء ؟
ألن كلمة مي إيليه تتألف من اسم هشيم الذي هو الدّين وهو
أحرف  :إيلوقيم الذي تعني التشدد مع المخطىء لذلك كانت
نيته عاطلة تجاه أوالد ياعاقوب ،وياعاقوب فهم قصد أخيه
لذلك أجابه  :هايالديم إن هذه الكلمة في التوراة النغمة
الموجودة عليها نسميها زاقيف كادول ونرفعها أثناء تنغيمها
أثناء قراءة السيفر توراة ومعروف هذه الحركة مؤلفة من
نقطتين وخط صغير التي ترمز إلى اسم هشيم الذي هو رحمة
وشفقة ألن النقطتين كل منهما ترمز لحرف اليود وهو عشرة
والنقطيتين تساوي  20=10+10والخط الصغير هو رمز
لحرف فاف الذي يرمز لعدد  6أصبح المجموع كالتالي :
 26+6=10=10وهو اسم هشيم تبع الرحمة والشفقة على
االنسان وبذلك لجأ ياعاقوب بأن يلغي ويبطل نية عيساف
العاطلة ويحولها إلى رحمة وشفقة على أوالده (.أوصار
ايفرايم)-2.إن اخوات ديناه ابنة ياعاقوب طلبوا من سكان بلدة
شيخيم أن يعملوا ميال حتى يصبحوا يهود حينئذ يستطيعوا أن
يعطوهم بناتهم ويأخذون منهم بناتهم كزوجات .وبعد أن تفذوا
هذا الطلب وعملوا الميال ،قاموا أوالد ياعاقوب وقتلوهم .هنا
نسأل  :لماذا هذا العمل المرفوض دينيا" حيث إنهم نفذوا لهم
طلباتهم وعملوا الميال الطهور لماذا قتلوهم ؟ ألن من أساس
عمل المياله -طهور للولد هو ليس مجرد جرحه ،وإن الهدف
من هذه المصفا كما يبارك أبو الصبي قبل الميال هذه البراخا
 :إن هشيم قدسنا في هذه المصفا لحتى يعتنق هذا الطفل دين
وعقيدة أبراهام أبينو عندما يكبر  ،مامعنى هذه البراخا

الخاصة قبل اجراء الطهور ؟ لحتى نفهم إن هذه العملية
الجراحية فقط لاليمان في هشيم .وتوراته مثل ابراهام
أبينو .لكن هنا سكان مدينة شيخيم كان هدفهم األول
واألخير الزواج من بنات اليهود فقط وليس من أجل
االيمان في هشيم .كما قالوا بأنفسهم هذه الجملة  :بعد
الميالسنتزوج بناتهم  /معنى ذلك عملوا الطهور ليس من
أجل االيمان بالخالق لذلك قتلوهم انتقاما" ألختهم .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
وبعد أن قتل الرومان ربي عاقيبا .جاء دور حاخامين
اثنين وهما  :ربي العازار بن بارطا ورفيقه ربي حانانيا
بن تيراديون .فقال بي حانينا بن تيراديون إلى رفيقه :
أنت تعلمت توراة وأيضا" عملت أعمال خيرية مع الناس
سوف سينقذك هشيم من يد الرومان  ،لكن أنا تعلمت فقط
توراة ولم أقدم أعمال خيرية للناس لذلك وضعي خطير
جدا" .الحاكم الروماني استدعى الحاخام األول وهو ربي
ايلعازار بن بارطا إلى المحكمة وسأله  :لماذا تدرس
التوراة ؟ أجابه  :من يملك كتابا" في بيته فماذا يعمل به
؟ حتما" يفتحه ويقرأ به  ،أيضا" نحن عندنا مصحف
التوراة في بيوتنا لذلك نقرأ به .ثم سأله  :لماذا يسمونك
حاخام ؟ قال له  :أنا حاخام وعالم في الحياكة .فجلبوا له
قطعة قماش وطلبوا منه تحديد خيوط الطول وخيوط
العرض وكانت اجابته صحيحة .ثم سألوه  :لماذا لم
تحضر اجتماع عام حضره الكثير في المعبد لألصنام ؟
قال لهم  :أنا رجل مسن أخاف من كثرة االذدحام أن
يدهسوني بأرجلهم .قالوا له :لم يندهس أحد .فورا"
وبأعجوبة وصل خبرا" بأن أحد المجتمعين قد دهسوه
ومات من كثرة االزدحام .ثم قالوا له  :لماذا أرسلت
عبدك للحرية وهذه عادة اليهود ودينهم .فورا" صار له
أعجوبة ودخل الياهو هنابي بصورة عبده وقال لهم هذا
كذب وها أنا موجود أمامكم وأنا أعمل عبدا" عنده
.وفورا" أطلقوا سراحه للحاخام وأرسلوه إلى بيته ،وهذا
بفضل العمل الخير الذي كان يعمله في حياته باالضافة
إلى دراسته للتوراة .
هاريشون لصيون  :ربي أبراهام أشكنازي 1900-1810
ياعاقوب اشكنازي كان خيّاط ألبسة عادي كان يعيش مع
عائلته في اليونان  ،وماكان عنده ولد صبي ،وأكثر كثيرا"
من الصالوات هو وزوجته حتى هشيم يرسل لهم صبي
وندروا بأن يعلموه توراة طوال حياته ويطلع حاخام
كادول .وفعال" صالواتهم استجاب لها هشيم وفي عام

 1810أجالهم صبي وسموه أبراهام .وقرر والده الفقير
ياعاقوب أن يقطع من لقمته وأكله ،لحتى يجيب له معلم
وحاخام لولده ابراهام حتى يتعلم توراه .ياعاقوب بيته كان
بسيط وعلى شكل قبو وأرضي ،وكل أيام الشتاء كانت
األمطار تنزل على بيتهم ،وأحيانا" كان ماعندهم ثمن خبز
لطعامهم .لكن اجرة تعليم ولدهم توراة كان عندهم مقدّس .ومن
جهة ثانية كان ولدهم ابراهام ذكي وشاطر وتقدم في علم
التوراة وهو صغير السن ،وتقدم على كل أوالد الحارة في
التوراة ،وكان طوال النهار موجود في المدراش يدرس
التوراة .وعندما أصبح عمره  9سنوات ،قال معلمه إلى والده
ياعاقوب بأنه اليستطيع أن يعلمه أكثر وصار أشطر من
حاخامه ،ونصح إلى والده بأن يرسله إلى يشيبا متقدمة في
علوم التوراة حتى يتقدم أكثر .
الطريق للصحة والشفاء
يقول هارامبام :على االنسان أن يكره أكل الطعام المفرط
والزائد ،كما يكره عدوه اللدود ألنه فعال" الطعام الزائد هو
أكبر عدو لالنسان ويريد انزال المرض به والقضاء على
حياته .ال يجوز لالنسان أن يعتقد إن االفراط في الطعام هو
الطريق الصحيح للمحافظة على الجسم وتقويته ومحاربة
األمراض ،بل العكس هو الصحيح من يقلل كمية وجبة الطعام
،يقوى جسمه ويحميه من األمراض ويقوى جهاز هضمه
ويعمل بارتياح وبدون أوجاع ،ويكثر ذكاؤه وتقوى ذاكرته في
كبره.ويقول هارامبام تمسّك بهذه النظرية :طعام قليل صحة
كثير أي طعام كثير صحة ضعيفة .األطباء والباحثون
توصلوا إلى هذه النتيجة بعد عدة دراسات  :االنسان يدخل إلى
جسمه خالل  24ساعة  2كيلو من الطعام على األكثر أما
الشراب يتراوح بين ليترين إلى ثالث ليترات .ومن كل هذه
الكمية الكبيرة ،إن الدم يمتص فقط  30غرام من المغذيات
والتي تشمل  :الفيتامينات -األمالح المعدنية -البروتينات دهون
 .هنا يسأل االنسان هل من المعقول  30غرام فقط يدخل إلى
الدم من هذه الكمية الكبيرة ؟ نعطيكم مثال" على ذلك ربة البيت
تضع في الخالط كمية كبيرة من الخضراوات والمأكوالت
وعلبة الخلط تمتلىء كلها ولوضع الغطاء عليها قبل تشغيلها
تضطر ربة البيت الضغط على هذه المأكوالت حتى الغطاء
يصبح محكما" في مكانه وبعد الخلط تجد الكمية قلت
وصغرت ليصبح حجمها  %10على السابق لذلك الباقي من
الطعام يتراكم طبقات دهنية تحت الجلد جدران الشرابين
واألوعية الدموية التي تضيق وتعرقل دوران الدم داخلها الذي
يسبب كثير من األمراض  :الضغط -الكوليسترول الجلطات
القلبية ومرض السكري وضعف القلب وغيرها أما بقية كمية

الطعام الذي ابتلعناه فتخرج من جسمنا على شكل سموم
وفضالت .
توجيهات دينية" :ديريخ إيريص " أدبيات وأصول
الحياة.
إن اآلداب واألصول والذوق والتصرف اللبق
والجيد،مقبولة عند هشيم،ويبارك هشيم صاحبها بكل
الخيرات والصحة وطول العمر .والدنيا والحياة ستكون
جيدة وهادئة ومريحة إذا سلك كل انسان طريق الذوق
واألصول .ومن اليسلك هذا الطريق اليعتبر انسان
أبدا".واليسمح له أن يتعايش ويتواجد بين الناس .إن
صاحب الذوق واآلداب محبوب عند هشيم وعند
الناس،وتصرفاته هذه تعتبر عبادة وصالة إلى (ه) .وله
زخوت كبير على هذا التصرف .والتوراة تفتخر به وتدافع
عنه .وكلما االنسان كان متدينا"أكثر من غيره ودارس
التوراة أكثر من غيره،يترتب عليه أن يتمتع بمكارم
األخالق والذوق أكثر من غيره .حتى اليسبب قدوش هشيم
ويسبب بأن الناس تستهزئ برجال الدين والمتدينين.
والذي ماعنده هذا الذوق واألداب يكرهونه الناس
ويبتعدون عنه بسبب أخالقه السيئة .وكيف االنسان
يستطيع أن يحصل على الذوق ومكارم األخالق؟أسهل
طريق للوصول لها هو :التواضع وعدم التكبر،والتسامح
والتفاهم مع اآلخرين واللسان الحلو واللطيف وعدم رفع
صوته مع اآلخرين .والذوق يتواجد في جميع مجاالت
الحياة ،أثناء تناول الطعام والشراب،أثناء العمل والبيع
والشراء مع الزبائن .وحتى لباسه يجب أن يكون فيه
ذوق،وحتى طريق التكلم وطريق السير وحتى قيادة
السيارة كلها تحتاج إلى الذوق وحتى عبادة (ه) فيها ذوق
بأن اليرفع صوته أثناء الصالة ويزعج اآلخرين .وعليه
االلتزام بعدم الحكي في الصالة أيضا"هذا ذوق
و(ه)يحفظنا أمين.
قصة
بعد أن خرج يشعياهو وولده األخرس من عند الحاخام
ربي موشي بدون أي اجابة أو أي بيراخا من أجل شفاء
الولد .وقرروا العودة إلى بيتهم يائسين بأن ال يوجد حال"
لمرض ولدهم .لكن بعض الناس الذين كانوا ينتظرون
دورهم للدخول إلى الحاخام والحصول على البراخا منه
،نصحوهم بعدم فقدان األمل ،واليجوز لهم العودة إلى
بيتهم ،بل عليهم االنتظار ومحاولة مقابلة الحاخام مرة
ثانية وثالثة وربما يحصلوا على براخا من الحاخام
.واقتنع يشعياهو بذلك وبقي هو وابنه في األوتيل أمال"
بأن يقابلوا الحاخام مرة ثانية ربما يتغير المزال تبعهم

.وكان ذلك اليوم هو يوم الخميس من األسبوع ،وبقيوا حتى
يوم الشبات هناك ،وفي يوم الشبات صلّوا مع الحاخام
،والحاخام راقبهم من بعيد وعرف مشكلتهم .وفجأة أشار إلى
يشعياهو وقال له  :قابلني أنت وابنك مساء" بعد سماع الهبداله
،وفرح يشعياهو على هذه المبادرة .وانتظر بفارغ الصبر حتى
انتهاء الشبات .وبعد صالة عربيت والحاخام عمل الهبداله
كالمعتاد ،نادى الحاخام إلى الولد وفي يده البقايا من كأس
الهبدااله الذي بقي به القليل من النبيذ .وقدم كأس النبيذ إلى
الولد وطلب منه أن يشربه .وبعد أن شربه الولد .سأل الحاخام
إلى الولد  :ماهو اسمك ؟ أجاب الولد فورا" وبأعجوبة أذهلت
الجميع  :اسمي موردخاي .فورا" والده صفق وصرخ بأعلى
صوته بالزغاليط من شدة الفرح والشكران إلى هشيم ،فورا"
الحاضرون طلبوا منه أن يضبط نفسه وال يستعجل وعليه
االنتظار لسماع البيراخا من الحاخام للولد .
دينيم الحانوكا:
-1نبدأ شعل الحانوكا يوم األحد مساء"  28نوفمبر  -2 .يوجد
في (بيت يوسيف) صالة منحا يوم الجمعة الساعة  2:00بعد
الظهر من أجل الحانوكا -3 .على النساء أن ال يقوموا بأي
عمل في المنزل في أول نصف ساعة من شعل الحانوكا طوال
أيام العيد -4 .يجب وضع الحانوكا ضمن  80سم أعلى من
األرض .واألفضل وضعها على الشباك المطل على الشارع
حتى يراها الناس .لكن اذا البيت أعلى من  10أمتار من أرض
الشارع،حينئذ يضع الحانوكا قرب الباب بالطرف الثاني
للميزوزا .ودائما" نبدأ الشعل (الشمعة الجديدة) ونحن نتجه
الى جهة اليمين لشعل الشمعات األخرى -5 .في الكنيس نشعل
الحانوكا بين منحا وعربيت ولو ماصار الوقت،ويشعلها مع
براخا ولد مالبس تفلين بعد .واذا ال يوجد ولد يشعلها رجل
عادي،ثم يشعل في بيته كالمعتاد ألن المصفا هي في البيت
وليس في مكان آخر .ونشعل الحانوكا في الكنيس صباحا"
بدون براخا -6 .الشمعة األولى والجديدة في كل ليلة هي
األساس تبع المصفا والباقي نسميهم "هيدور" باإلضافة الى
الشماش،األولى يجب شعلها من قبل صاحب البيت و
"الهيدور" يجوز شعلها من قبل أوالد عمرهم حوالي سبع
سنوات ومافوق وليس أقل .أما شمعة الشماش يجوز شعلها
حتى بواسطة طفل صغير -7 .الوقت المفضل للشعل هو
نصف ساعة بعد المغرب ( )5:00ويستمر الوقت المفضل
حتى وقت طلوع النجوم ( )5:15واذا تأخر أكثر من ذلك
يجوز شعلها حتى طلوع الفجر .ومن يشعل في ساعة متأخرة
من الليل عليه ايقاظ اثنين من أفراد العائلة ليسمعوا
البراخا،واذا ال يوجد أحد يشعل الحانوكا بدون براخا بعد

منتصف الليل -8 .من يتأخر للوصول الى بيته يوكل
زوجته عوضه في شعل الحانوكا في الوقت المفضل
المذكور أعاله -9 .اذا بعد شعل الحانوكا انطفأت طلع
الزامه،ألنه هو شعلها وعمل المصفا،ومع ذلك األفضل
أن يعيد شعلها ثانية طبعا" بدون براخا -10 .أوال" يبارك
ثم يشعل وبعد انهاء الشعل يبدأ يقرأ "هانيروت هااللو"
الخ -10 .يوم الجمعة األفضل أن يصلي منحا قبل شعل
الحانوكا اذا أمكن له ذلك .ويشعل الحانوكا قبل نير
الشبات .وال نقرأ "باميه مدليقين" ليلة الشبات حانوكا.
 -11اذا نسي "في عال هانسيم" في العاميدا أو في برخات
همازون،اذا تذكر قبل أن يبارك البراخا التي تأتي بعدها
ولم يذكر اسم (ه) فورا" يصحح ويقرأ "في عال هانسيم"
ويتابع كالمعتاد .لكن اذا قال باروخ أتا هشيم،حينئذ يقرأ
"في عال هانسيم" في آخر العاميدا قبل عوسيه شالوم،وفي
آخر "هاراحمان" في برخات همازون.
ساهم في هذه النشرة
السيد رحاميم الفقس وزوجته السيدة تونة وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويدعونكم لحضور حفلة بديون هابيّن يوم
الثالثاء القادم  23نوفمبر في كنيس  S.L.Cالساعة 7:30
مساء" وتزكوا لمصفوت أمين ***.السيد ايالي ليفي
وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة
ومزال طوب باألحفاد الجديدة وألف مبروك أمين
***.السيد سامي يزدي وزوجته السيدة استيال وأوالدهم
للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم السيد أيزيك
كمخجي وزوجته السيدة سارا بالمولود الجديد دافيد مزال
طوب وألف مبروك أمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته
السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام
هاشاليم ابراهام حمرة بن طيري استر عليه السالم أمين
****.السيد نوري الكدع وأوالده وبناته للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم ويدعونكم لحضور الداروش على روح
والدتهم راشيل بنت لطيفة يوم األحد  21نوفمبر في كنيس
أحي عيزير الساعة  4:15صالة منحا ووراءها دبريه
توراة من الحاخاميم وتزكوا لمصفوت أمين***.السيدة
كامو شاشو -ميتا وزوجها الحزان هاعسقان صبوري
البير وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها
الحاخام البير ميتا بن ليئا ووالدتها سمحا اليكرا بنت ليئا
عليهم السالم أمين ***.عائلة مالح للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم ليندا بنت سارا عليها السالم
أمين***.محسن كريم للنجاح والتوفيق وعلى روح
همانواح جاك اللو بن استر عليه السالم أمين***.السيدة

تونة ليفي -شريم وزوجها السيد شاول -شحود وأوالدهم
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم على روح أخيها الحاخام هشاليم
البير شريم بن راحيل عليه 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 67600شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1950$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

