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في هذه البراشا تتحدث عن منامات برعو ،كما رأينا
في البراشا السابقة تحدثت التوراة عن منامات وزراء
برعو وسمعهم يوسيف وفسرهم لهم  ،وكان التفسير
صحيحا" وتنفذ بالكامل كما فسرهم يوسيف .هنا نسأل
 :لماذا ذكرت التوراة هذه األحالم ؟ الهدف منها هو
تمهيد لخروج يوسيف من السجن ثم وصوله إلى قصر
الملك وتعيينه الحاكم الفعلي في مصر .في البداية
استدعى برعو المستشارين والمنجمين والعلماء حتى
يفسروا له المنام ،لكن تفسيراتهم كلها غير واقعية وغير
مقنعة .وسبب استدعاءهم قبل ومجيء يوسيف ،حتى
اليدّعوا إنه لوسألهم الملك قبل يوسيف لعرفوا التفسيرر
قبل يوسيف ،لذلك سألهم في األول ولم يعرفوا شيئا"
.ثم أتى يوسيف وبمساعدة هشيم له كشف األسرار كلها
عما سيجري في مصر من شبع ومجاعة حادة وراءها
.وإذا ألقينا نظرة عن وضع يوسيف أين كان وأين صار
،يكاد ال يصدق  12،عاما" مرمي في السجن تحت
األرض مكان ظالم وعفين وحشرات ،لكن لما أتت
ساعة الفرج وبسرعة هائلة أصبح النائب األول والحاكم
الفعلي بعد الملك برعو .فهذا الوضع هو رمز لكل
صديق وأيضا" رمز للشعب اليهودي ،في البداية
يتعرضون للعذاب واالضطهاد والمالحقة من األعداء
،وفجأة عندما يقرر هشيم أن يفرجهم وينقذهم من
أعدائهم تأتي ساعة الخالص والفرج بصورة فجائية
ومذهلة .كما رأينا أيام موشي ربينو أيام عذابهم في
مصر على يد برعو فجأة وفي منتصف الليل طلب منهم
برعو االسراع والخروج من مصر فورا" .وكذلك أيام
استر وموردخاي بعد أن أصدر الملك القرارات ضد
اليهود ،فورا" وبدون سابق انذار أتت ساعة الفرج

والخالص وانتصر اليهود على أعدائهم ،وكذلك سيحدث
أيام مجيء ،وظهور الماشياح ستكون ساعة الفرج
والخالص فجائية ومذهلة للجميع و(ه) يحفظنا أمين
تعليقات على البراشا
قال ياعاقوب إلى أوالده عندما قرروا الذهاب إلى مصر
ثانية لمقابلة يوسيف وأرسل معهم بنيامين وأرسل معهم
هدايا وقال لهم هذا الكالم  :وهشيم يحط في قلب الحاكم أن
يساعدكم ويتعاطف معكم ويعيد لكم أخيكم شمعون المحتجز
عند الحاكم .هنا علمنا ياعاقوب درسا" في الحياة  :إن
االنسان ال يدعي على أي شخص ولو كان عدوه ،ألنه عندما
ياعاقوب أبينو قابل البان وسأله عن أشياء مسروقة فأجابه
ياعاقوب  :من سرقهم نطلب من هشيم أن يميته .وفعال"
ماتت راحيل زوجته ألنها هي سرقت هذه األشياء
المحرمة.ومن هنا تعلم ياعاقوب بأن اليدعي على أحد ،لذلك
في هذه البراشا لم يدعي على الحاكم بالرغم إن الحاكم قد
عذّب أوالده ومن هو الحاكم هو يوسيف وياعاقوب اليعرف
إنه يوسيف وإذا دعى عليه هذه المرة ربما يتأذى يوسيف
لذلك انتبه وطلب مساعدة هشيم من هنا نتعلم بأن ال يجوز
ألحد أن يدعي على أي شخص ولوعدوه وأحيانا" الدعاء
يعود على صاحبه الذي عمال يدعي على اآلخرين .
تعليقات على الحانوكا
عندما نبارك على شعل الحانوكا نقول هذه الجملة  :لهادليق
نير حانوكا بينما عندما تشعل االمرأة ضوء الشبات تبارك
 :لهادليق نيرشل شبات .والفرق هو إن في الحانوكا النذكر
كله شل أي تبع الحانوكا بينما الشبات نبارك شل شبات أي
تبع الشبات .ماهو السبب لهذا الفرق بين الحانوكا والشبات
؟ إن ضوء الحانوكا هو ذكرى لألعجوبة التي حدثت مع
أجدادنا بأن النور استمر مشعوال"  8أيام لذلك هذا النور هو

ذاته رمز للحانوكا لذلك نسميه نيرحانوكا .لكن ضوء
الشبات هو نشعله حتى نستضي من الضوء وال نبقى
في الظالم ليلة الشبات لذلك نسمي هذا الضوء هو ضوء
تبع الشبات الذي نستفيد من ضوئه في التحرك ليلة
الشبات
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  180ميالدي
استدعى الحاكم الروماني إلى ربي حانينا بن تيراديون
لمعاقبته .وهو يكون عمه إلى ربي مئير باعال هانّيس
ألن زوجته تدعى  :بيروريا وهي ابنته إلى ربي حانينا
بن تيراديون .وكان ربي حانينا محبوب عند هشيم وعند
الناس ،وطول حياته لم يبهدل أو يهين أو يدعي على
أي شخص .وكان يلم دائما" مصاري للفقراء .وكان
مشهور بأمانته على المصاري .ألن قال ربي ايلعازار
بن ياعاقوب  :اليجوز أن تدفع للذي يلم مصاري
للصيداقا إذا أنت غير متأكد من أن هذا الرجل الذي يلم
صداقوت من الناس أمين على المصاري مائة بالمئة
مثل المثالي  :ربي حانانيا بن تيراديون .حيث كان
مضرب المثل في األمانة والشرف واألخالص .لكن
كان غني ولم يدفع صداقا من ماله كما يجب وهو
الماعاسير أي العشر من ماله .لذلك الصداقا لم تقف له
من انقاذه من االعدام .والعافون الذي كان ال يجوز أن
يعمله وهو كان يقرأ اسم هشيم باالحرف المكتوب بها
والممنوع قراءتها فقط للكوهين كادول يوم هاكيبوريم
.مرة في السنة .واستعمل اسم (ه) ليعمل به المعجزات
حسب ارادته وعلى كيفه .لذلك قرروا من السماء
معاقبته له ولزوجته والبنته .في احدى المرات عندما
مرض الحاخام العظيم ربي يوسيه بن قيسما الذي عاش
قبل خراب بيت هامقداش ،وكان عمره طويل أكثر من
مائة عام .فذهب ربي حانينا بن تيراديون ليزوره أثناء
مرضه .فقال له ربي يوسيه  :ياحانينا أخي لماذا أنت
تخالف وتطلع ضد حكم الرومان وتجمع ناس وتعلمهم
توراة علنا" نكاية ضد الرومان .أال تعلم إن هشيم حطهم
ملوك علينا وهم خربوا المقداش وقتلوا الحاخاميم
واليهود وال زالوا على كراسيهم لذلك التطلع ضدهم
.وأنت تجمع جماعات في الشوارع وسفر توراة بيدك
وتعلمهم توراة .اليجوز لك ذلك ! فقال له ربي حانينا :
هشيم يحفظني وسأظل أعلم توراة مثل عادتي فقال له
 :أنا أحكي معك كالم هام ومفيد لحياتك ،وأنت تقول

لي  :هشيم يحفظني ،وأنا أقول لك سيحرقوك أنت مع السيفر
توراة التي بيدك بالنار .
الطريق للصحة والشفاء "الكزبرة "
قالت الكيمارا  :األمرأة التي تكثر من أكل الكزبرة تنجب
أوالد أصحاء وأقوياء الجسم ".الكزبرة هي حادة الطعم
،ورائحتها تفوح إلى مسافات بعيدة .هي من التوابل المشهية
للطعام .تضاف إلى السلطات .هي تهدئ التقيؤ .تطرد
الغازات من الجسم والكولون .تفيد في معالجة التهابات اللثة
والحلق والعيون .مفيدة جدا" ألمراض الكبد.تهدئ أوجاع
الرأس ،مفيدة جدا" لألمرأة الحامل في األشهر األخيرة من
حملها .كما تفيد لزيادة الحليب لألم الرضيع .كما تقوي القلب
وتنظم نبضاته .كما تزيل أوجاع الظهر وبحة الصوت .في
حالة التهاب العين ،نغلي الكزبرة في الماء وتبلل قطعة قطن
بهذا المزيج ،ونضع قطعة القطن على العين وهي مسكرة
.تؤكل الكزبرة نيئة ،ومطبوخة ،أو شربها مغلية على النار
مثل الشاي .نبارك عليها "شيهاكول".
توجيهات دينية :شالوم بايت
التفاهم والسالم في العائلة أحيانا" السيدات تسأل  :هل على
المرأة أن تعطي األولوية لزوجها وأوالدها وبيتها ،أم تهتم في
شؤون اآلخرين على حساب بيتها ؟ الواجب المثالي والديني
للمرأة أن تهتم في بيتها كما قال شيلومو هاميليخ  :حاخموت
ناشيم بانتاه بيتاه .أي السيدات الذكيات والمفضالت هن من
يعملن لصالح بيوتهن .وإعمارهم .المرأة التي تهتم بأمور
زوجها وأوالدها هي المرأة المثالية ،وخلقها (ه) من أجل ذلك
،واليجوز لها إعطاء أوقاتها لآلخرين على حساب
عائلتها،وعدم حرمانهم من أي سعادة تستطيع أن تقدمها إلى
بيتها من أجل إرضاء اآلخرين.لكن بعد أن أنجزت وحققت
كل المطلوب منها لعائلتها ،وصار عندها الوقت الزائد لتعطيه
لمساعدة األخرين هنيئا" لها وزخوتها كبير.وعندما يقع أمامها
االختيار بين مصلحة عائلتها أم مصلحة اآلخرين،األفضلية
مصلحة عائلتها .لقد أعطت الكيمارا مثاال"  :من هو األفضل؟
هل شعل نور البيت أم شعل نور حانوكا ،إذا لم يتوفر تحقيق
االثنين معا"؟ اإلجابة  :شعل نور البيت تبع الشبات الذي يؤدي
إلى السالم في البيت ولو تنازلت عن الحانوكا التي هي مصفا
سماوية وجماعية.الهدف من هذه الفكرة هو الرؤية في البيت
،هو تطلع المرأة لزوجها وألوالدها وتأمين لهم مايحتاجون
،عندما الزوجان يريان بعضهما ،تزداد المحبة والحنان مع
بعضهما .الشبات هي أكبر فرصة سانحة للعائلة عندما المرأة
تبذل جهدا" الظهار الشبات بأحسن صورة في النظافة في
الطعام في الترتيب وبالوجه البشوش واالحترام المتبادل

،وألن الزوج يتواجد في الشبات في بيته أكثر من أيام
األسبوع .وإن المرأة التي تهتم وتقضي أوقاتها في سبيل
اآلخرين،نسألها :هل خلصتني وأنهيتي واجباتك البيتية؟
وهذه السيدة عليها أن ال تزعل إذا لم تستطع مساعدة
اآلخرين وتقديم الخدمات لهم ،ألن تكريس جهودها ألفراد
عائلتها هي تبني عائلة مثالية في المجتمع ،هذه العائلة
ستكبر ذكورا" أو إناثا" مبنية على أسس وقواعد متينة
وراسخة في األخالق والمحبة والعطاء فينشأ من هذه األم
الوجدانية عائالت عديدة ومتعددة في مجتمعنا وال يوجد
خدمة أكبر من هذا اإلنجاز العظيم .أما إذا أهملت عائالتها
واهتمت باآلخرين يجب أن تعلم كم عدد من العائالت
دمرتها وخربتها في المستقبل القريب والبعيد على السواء
،لذلك عليها أن يكون لديها سلما" تضع في أولوياته
الضرورية الملحة ثم تنزل درجة بعد درجة وعليها أن
تفضل األهم من المهم واألجود من الجيد ،والممتاز من
الال بأس و (ه) يباركهن أمين.
هاريشون لصيون  :ربي ابراهام أشكنازي -1810
1900
ربي ابراهام كان الجميع يحترمونه ويقدرونه يهودا"
وغير يهود .كذلك الحاكم والمسؤولون في يروشاليم
احترموه وقلّدوه الكثير من األوسمة الحكومية .وأحب
يروشاليم من أعماق قلبه كان فيها هناك مغارة داخل
صخرة قديمة جدا"  ،وكان مقبور داخلها شمعون
هاصدّيق وهو أحد الرجال الكنيس الكبير ونسميها
بالعبرية أنشيه كينيسيت هاكيدواله .الذين ألفوا لنا
مصحف الصالة وقوانينها .وسكان يروشاليم كانوا في
كل مناسبة يذهبون لزيارة قبره المقدس ،ويطلبون منه
المساعدة في حل مشاكلهم من زواج أو مرض أو انجاب
أوالد وغيرها من المتطلبات الضرورية في الحياة
.وكانت الزيارة هذه لقبر الحاخام شمعون هاصدّيق هي
الحل الوحيد لمشاكلهم ومطالبهم ،وصالواتهم تتقبل في
السماء ويأتيهم الحل من السماء في زخوت هذا الصدّيق
.لكن كانوا اليهود يعانون من السكان الجوار لهذا القبر
الذين هم من غير اليهود ويضايقونهم ويمنعوهم من زيارة
قبر الصديق .وفي احدى المرات ذهب رجل يهودي
لزيارة القبر،فجأة رآه أحد الجيران وكان راكبا" على
الحصان ،ونزل من حصانه وهاجمه قائال"  :لماذا دخلت
حقلي وأفسدت برجليك محصول أرضي وبدأ يصرخ
عليه بصوت عالي ،حتى تجمع عليه الجوار ،لكن
اليهودي المسكين نفى كل هذه االدعاءات الباطلة وقال :
أنا وصلت من طريق آخر ومادخلت أرضك أبدا" وال

وطأة قدم واحدة .لكن صاحب الحقل ظل يصرخ ويتهم حتى
هاجموه كل سكان المنطقة وانهالوا عليه بالضرب المبرح
حتى وقع على األرض ينزف الدم من أعضاء جسمه وهربوا
.
قصة
القصة التي تكلمنا عنها في النشرات السابقة كانت تتحدث عن
الرجل الغني يشعياهو وابنه األخرس وكيف بسبب شربه من
كأس الهباال تبع الحاخام شفي الولد وأصبح يتكلم مثل جميع
الناس .وهذه القصة جرت في مدينة كييف الروسية التي كانت
عاصمة أوكرانيا الحالية .إن مدينة كييف هي مدينة جميلة
وطقسها جميل ومعتدل .عاش فيها اليهود منذ ألف عام مضى
.وفي عام  1900بلغ عددهم  160ألف يهودي ،لقد عم الرخاء
واالقتصاد المتنامي في هذه المدينة بشكل عجيب ،ومعظم
سكانها اليهود كانوا أغنياء وتجّار كبار .وبنوا الكنائس الرائعة
في الجمال والمدراشيم .لكن مر عليها تاريخ أسود ومخيف
ودموي أيام الحرب العالمية الثانية .معروف إن الحرب
العالمية الثانية التي قادها هتلر هاراشاع بدأت عام  1939بعد
أن وقّع هتلر وثيقة اتفاق مع استالين رئيس روسيا بعدم اعالن
حرب بين البلدين أي روسيا وألمانيا .لكن هتلر بعد أن بدأ
الحرب وحقق نجاحا" باهرا" في احتالل معظم دول أوروبا
،قرر احتالل روسيا ونقض االتفاق السلمي الموقع بين
الدولتين وهما روسيا وألمانيا .لكن في حزيران  1941فاجأ
حول جيوشه المنتصرة لغزو روسيا وأرسل 300
روسيا و ّ
ألف جندي دفعة واحدة .وهرب الجيش الروسي من أمام
الجيش األلماني الكاسح في األيام األولى من الحرب .ووصل
األلمان إلى حدود مدينة كييف وهرب منها  1000يهودي من
الشباب وبقي في المدينة المسنون والنساء واألطفال وفي 19
سيبتمبر احتل األلمان مدينة كييف .
دينيم باريخ عالينو
نبدأ قراءة باريخ عالينو في العاميداه يوم الشبات ديسمبر
 4في عاميدا عربيت
-1اذا غلط وقرأ "باريخينو" تبع الصيف عوضا" عن "باريخ
عالينو" اذا تذكر قبل أن يقول في آخرها باروخ أتا هشيم،حينئذ
يقول هذه الكلمات :فتين طال وماطار لبراخا ويتابع البراخا
كالمعتاد .لكن اذا قال :باروخ أتا هشيم مباريخ هشانيم وتذكر
قبل أن يبدأ تيقاع بيشوفار يقول فورا"" :فتين طال وماطار
لبراخا" ويتابع تيقاع بيشوفار كالمعتاد -3 .واذا تذكر من بعد
أن بدأ تيقاع بيشوفار،يتابع صالته كالمعتاد حتى يصل الى
برخات "شيماع قولينو" وقبل أن يقرأ" :كي أتا شومياع تفالت

كول بيه" الموجودة في "برخات شيماع قولينو" يقول هذه
العبارة" :فتين طال وماطار لبراخا" ويتابع كالمعتاد .واذا
كان ذلك اليوم صياما" وكان موجودا" في "شيماع قولينو"
يقول أوال" "فتين طال وماطار" ثم يقرأ "عانينو" تبع
الصيام ويتابع صالته كالمعتاد -4 .اذا تذكر في "شيماع
قولينو" بعد أن قال البراخا تبع شيماع قولينو وقال
"باروخ أتا هشيم" فورا" يقول "لمديني حوقيخا" ثم يقول:
"فتين طال وماطار" ثم "كي أتا شومياع تفالت كول بيه"
ويتابع كالمعتاد -5 .اذا تذكر بعد أن ختم شيماع قولينو
كلها مع البراخا وتذكر قبل أن يبدأ "ريصيه" يقول فورا"
"فتين طال وماطار" قبل كلمة "ريصيه" ويتابع كالمعتاد.
لكن اذا بدأ ولو كلمة ريصيه فقط ،يعود الى "باريخ
عالينو" من أولها ويقرأ كل البراخوت التي بعدها بانتظام
الى آخر العاميدا -6 .واذا تذكر في "موديم" أو في
"ايلوكاي نيصور" أيضا" يعود الى برخات "باريخ
عالينو" ويتابع كالمعتاد -7 .لكن اذا تذكر بعد أن خلص
العاميدا كلها وقرأ باسوق "يهيو ليراصون" الثاني في
آخر العاميدا ولوماعمل "عوسيه شالوم" يعيد العاميدا كلها
من أولها -8 .يطبق هذا الدين في جميع الصالوات حتى
في صالة "عربيت" والنساء أيضا" يطبقن نفس الدين مثل
الرجال -9 .اذا شك في نفسه هل قال "باريخينو" أم
"باريخ عالينو" اذا كان في أول  30يوم من البدء في
قراءة باريخ عالينو،نقول من المؤكد غلط وينفذ الدينيم
التي ذكرناها أعاله،لكن بعد  30يوم نقول قرأ صح ومافي
أي اشكال ويتابع الصالة كأنه قرأ "باريخ عالينو" حسب
الالزم.

السالم أمين ***.السيدة كامو شقالو -زعفراني وزوجها السيد
جاك وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها هاحاخام
هشاليم همانواح ابراهام زعفراني بن لطيفة عليه السالم
أمين***.السيد فكتور كباريتي وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد شلومو سليم البير كندي
هكوهين وزوجته السيدة باتيا -بدور وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.السيدة بيرتا ملبساتي
وأخوتها األكارم السادة  :عوبديا -اسحق -موريس -ايلي-ناتان
سيلي-ليزيت -ليليان كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهموعلى روح والدهم همانواح البير ابراهام نصيري بن صبرية
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 .

ساهم في هذه النشرة

*********
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 69200شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1500$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.

الحاخام سيمون كولدستين وزوجته السيدة سمحا وأوالدهم
ووالديهم للنجاح والتوفيق ويطلبون الشفاء العاجل لولدهم
الشاب الياهو حاييم بن سمحا مريام رفوئاه شيليماه أمين
***.الحاخام إيزاك يديد وزوجته السيدة فريدا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد موريس دويك وزوجته
السيدة ريشل وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد ناتان ألفية وزوجته وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيد جوزيف سعاديا وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد فرح حمرة
وزوجته السيدة دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويواسون
عائلة جرادة بوفاة أخيهم همانواح شارو بن ليزا عليه

********

www.bethyosef.com

