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هذه البراشا بالرغم من أنها تحوي داخلها عدة مواضيع
هامة ومثيرة في عائلة ياعاقوب أبينو ،مع ذلك سمت
التوراة هذه البراشا  :فيكاش ماذا تعني هذه الكلمة التي
سميت البراشا باسمها ؟ الحقيقة هنا حدث نقاش حاد بين
أخوين ذوي مقدرة روحانية وجسدية عالية .هنا بدأ
التحدي بين األطراف .وبدأ يهودا ممثال" إلى أخوته
ووالده ليدافع عوضا" عنهم ويثبت إلى ملك مصر وهو
يوسيف .انه حاكم غير نزيه وغير عادل واليملك الرحمة
،لكن هذه التعابير لم يوجهها مباشرة له إلى يوسيف وانما
خطا عدة خطوات من مكان وقوفه األول ،واقترب من
يوسيف بالذات وبدأ يهمس في أذنيه مايريد قوله .في هذا
التصرف واالندفاع المفاجىء أدخل الخوف والرعب في
قلب يوسيف ،ألنه أوال" وأخيرا" كلهم أخوته .واليسمح
له ضميره أن يرمي الهيبة عليهم أكثر من الالزم ،ألن
الهيبة الزائدة تتطلب من الزعيم أن يكون قاسيا" وغير
عادال" ويذل ويضرب ويسجن معارضيه حتى يسيطر
عليهم .لذلك لجأ يهودا الستعمال ثالث عروض طرحها
على يوسيف وهذه العروض هي  :القوة -التوسل والرجاء
واللعب في المشاعر .أين استعمل القوة  :عندما تجرأوخطا عدة خطوات قرب الملك هذا التصرف يتطلب
شجاعة وشخصية قوية تحب التحدي .ثم استعمل المنطق
حيث عرض عليه قائال"  :أنت يلزمك عبدا" يخدمك في
القصر ،ها أنا أفضل بكثير من أخي الصغير بنيامين
والضعيف  ،ثم لعب في مشاعر يوسيف عندما قال له
عليك أن ترحم على الرجل الختيار وحامل هموم كثير
في حياته والتضغط عليه من أجل بنيامين وإذا حجزته
عندك يجب أن تعلم بأن أقدمت على عمل جريمة التنغفر
،وستتعاقب على ذلك في هذه الدنيا
وهي قتل صدّيق
وفي الدنيا اآلخرة .وفي هذه اللحظة بالذات لم يعد يوسيف

يقدر أن يضبط أعصابه ويخفي شخصيته على أخوته لما رأى
في يهودا الذي ضحى الكثير من أجل بنيامين ابن راحيل وأخو
يوسيف ،وأظهر أمام الجميع اهتمامه في صحة وكرامة والده
ياعاقوب ،وفورا" كشف يوسيف نفسه أمام أخوته وعادت
المحبة والسالم بين أفراد والعائلة .حتى في السماء عندما رأى
هشيم تضحية يهودا ودفاعه عن الحق ومهما كلف الثمن قرر
هشيم من ذلك اليوم أن بني اسرائيل عليهم أن يبنوا المقداش
مكان سكن الشيخينا والجاللة .والمكان هو يقع في أرض يهودا
وبنيامين و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال يهودا في كالمه إلى يوسيف هذه الجملة  :عندما أبونا
ياعاقوب مجرد أنه اليجد بنيامين معنا عند عودتنا فورا"
يموت .مامعنى هذه الجملة ؟ إال يوسيف قال إلى يهودا في
أول األمر لماذا أنت خائف على حياة والدك ياعاقوب ،إن
ياعاقوب هو رجل صديق وعادل وصاحب حق ،وأكيد ال
يرضى أن يكون ابنه بنيامين يسرق كأس الملك وإذا عاقبناه
إلى بنيامين ،إن والدك اليزعل .فأجاب يهودا بذكاء وقال :
قبل أن يسمع والدي القصة كلها وقبل دخولنا باب البيت ،وفقط
ومجرد من بعيد إنه يراقب عودتنا بفارغ الصبر ومن بعيد
سيتحقق هل بنيامين معنا أم ال ،وعندما ال يراه فورا" يتوفى
.أوهيل ياعاقوب -2.عندما قابل ياعاقوب أبينو الملك برعو
،سأله الملك  :كم هو عمرك ؟ فكان جواب ياعاقوب بعمي
القلب وبدأ يتذمر قائال"  :أيامي كلها زفت وحياة بؤس وعذاب
،ووالدي عاش أكثر مني بكثير .الحقيقة إن هذا الكالم سبب
ازعاج في السماء حيث قال هشيم إلى ياعاقوب  :هل نسيت
كيف أنقذتك من عمك البان ،وخلصتك من أخيك عيساف ؟
وأعدت لك ابنتك دينا ؟ وأعدت لك ابنك يوسيف ،ومع ذلك
هذا عمال تبكي على أيامك ،لذلك أنت كالمك هذا عدد كلماته
 33كلمة ،واآلن سأنقص من عمرك  33عام عن العمر الذي

عاشه أبوك يصحاق ،لذلك على االنسان ال يتذمر ويتشكى
وعليه أن يقول كل الذي يعطيني هشيم كله عظيم وزيادة
وال أستحق ذلك .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
عندما زار ربي حانينا بن تيراديون إلى ربي يوسي بن
كيسما في بيته حيث كان مريضا" .حذّره ربي يوسي بأن
ممنوع عليه أن يجمع ناس ويعلمهم توراة ويخالف قوانين
الرومان الذين يمنعون تعليم التوراة .ألن عمال يعرض
نفسه لخطر الموت .ثم سأله ربي حانينا  :هل أنا سأدخل
الجنّة ؟ قال له  :احكي لي عن أي عمل جيد عملته في
حياتك ! ....أجابه ربي حانينا  :أنا دائما" ألم وأجمع
صداقوت وتبرعات من األغنياء لصالح الفقراء .وفي
احدى المرات ،انخلطوا مصرياتي مع مصريات الصداقة
ولم أعرف كم هي كانت المصاري تبعي وكم كانت كمية
الصيداقا ولم أعرف ،فقررت أن أدفع جميع المصاري
الموجودة في جيبي أن أدفعها كلها صداقا .فقال له ربي
يوسي  :هنيئا" لك على هذا التصرف ،وياريت مكاني في
الجنة مثل مكانك أنت في الجنة ألن عمللك هذا عظيم
مر ضابط أمام ربي حانينا الذي خرج من
جدا" .وآنذاك ّ
بيت ربي يوسي منذ قليل  ،وعرفه وقال له  :انتبه أنت
تخالف القوانين وسيحكموك بالموت حرقا" مع السيفر
توراة الحاملة في يدك .وذهب الضابط .وبعد كم يوم
مر،وربي يوسي توفي ،ومشي وراء جنازته كل حكام
ّ
ووجهاء الرومان واليهود ،ألن المسؤولون الرومان كانوا
يحبونه ويحترموه إلى ربي يوسي .وعندما انتهت الجنازة
،وجدوا ربي حانينا عمال يعلّم توراة ،فورا" قرروا حرقه
مع السفر توراة التي يحملها معه .وكذلك قرروا قطع
رأس زوجته ألنها لم تمنعه من تعليم التوراة أما ابنته التي
كانت أخت بروريا زوجة ربي مئير باعال هانيس .عملت
عافون وهو  :في احدى المرات كانت تسير بالشارع
بخطوات مثيرة وتلفت انتباه عسكر الرومان فقال أحدهم
معلقا" علي ها  :انظروا على خطوات هذه الفتاة كم مثيرة
وجميلة ؟ وعندما سمعت هي هذه الجملة  :بدأت تنتبه
على مشوتها أكثر وأكثر لتلفت نظر الرجال إليها ،أي
تسير وتتمختر أكثر .وفي هذا العافون ،سحبوها
ووضعوها في بيت الدعارة ألن حسبوها بأنها فتاة زانية
وقليلة أدب .

هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
جرت في تلك الزمن ،وكانت أيام عيد البيساح تقترب في
يروشاليم ،وبدأت النساء ربّات البيوت ،ينظفون ويك ّمرن
بيوتهم من الحاميص استعدادا" للعيد .وكانوا سكان أهل
الحوش في الحارات القديمة ،يخرجون مفروشاتهم البسيطة
إلى باحة الحوش مؤقتا" لتنظيفها ،ثم ينظفون كل زوايا الغرف
من أي حاميص محتمل موجود .وبدأ المسؤلون عن صناعة
صا بالعمل بها وانتاج كميات كبيرة الستهالكها أيام العيد
الم ّ
.أما الفقراء ،كانوا حسب كل عام يتلقون المواد الغذائية
الضرورية للعيد من الصداقا التي يقوم بجمعها من األغنياء
الحاخام ربي رفائيل مئير ،والفقراء مطمئنون بأن سوف ال
ينقصهم شيء في العيد بسبب جهود الحاخام ربي رفائيل .لكن
قي ذلك العام من حوالي  150عاما" ماضية .كان صندوق
الصداقا تبع الحاخام فاضي وال يوجد به ليرة واحدة ،وبدأ يهتم
كيف سيواجه العائالت الفقيرة الذين اعتادوا على مساعدته في
كل عيد بيساح وكيف سيكون وضعهم البائس ؟
عاسارا بطيبيت:
هو يوم الصيام،هو يوم الحزن على المشاكل و المتاعب التي
عانى منها الشعب اليهودي عبر التاريخ ،هذا الحزن ابتدأ من
أيام خراب بيت هامقداش منذ حوالي  2000عام مضت على
يد "طيطوس هاراشاع" و بعد خراب بيت هامقداش عانى
الشعب اليهودي األمرين عبر التاريخ،حيث من مدة  843عام
مضت،ذبحت طوائف يهودية بأكملها أثناء الحروب
الصليبية،و من مدة  447عاما" تعرضت الجالية اليهودية في
اسبانيا الضطهاد قاسي و عنيف قتل و سرق األموال،و طرد
من البالد أو اعتناق ديانة أخرى بصورة اجبارية .و من مدة
 292عاما" حدثت ابادة جماعية في بعض دول أوروبا .و من
مدة  60عاما" مضت قامت النازية بزعامة هتلر بأبشع
صورها و أقساها ضراوة و عنفا" و حرقا" و تدميرا" بحيث
قضت على ثلث الشعب اليهودي في العالم أيام الحرب العالمية
الثانية .حيث كان هدف الحرب محاربة الشعب اليهودي لذلك
احتل النازيون كثير من دول أوروبا و بسطت نفوذها على
عشرين دولة أوروبية،و كان هدفها محاربة الجاليات التي
كانت تعيش في هذه الدول .و الحاخاميم الذين عاصروا هذه
األزمات القاسية و المروعة،لم يفرضوا على الشعب أي صيام
اضافي و اعتبروا يوم صيام "عاسارا بطيبيت" هو يشمل
جميع هذه األحداث الدامية و سموه "يوم القادّيش العالمي" أي
عندما يقرأ أي انسان منا قديش في هذا الصيام يحط في ذهنه
على جميع األرواح الذين سقطوا في هذه المذابح و
التعديات،لذلك على كل منا أن يلتزم في هذا الصيام رحمة منا
على جميع األرواح التي احترقت و ذبحت و أبيدت و تعذبت
في هذا التاريخ المرير،و نطلب من (ه) أن يرسل لنا الماشياح

قريبا" و يعوض لنا كل هذه الخسائر و ليعم السالم و
الرفاهية و قراءة التوراة و عبادة (ه) بصورة جيدة آمـين
الطريق للشفاء والصحة "اآلس" (هاداس)
يوجد في الكتب القديمة :امرأة عمال تطلق (تولد) للوالدة
وعمال تتعذب وقت الوالدة كانوا يصفون لها بأن تدق
ورق اآلس مع كأس من النبيذ الساخن وتشربه فتسهل
عليها الوالدة وينزل الولد فورا" منها .واالمرأة التي تكثر
من شم ورق اآلس بعد انتهاء الشبات والهبداال،يطلعوا
أوالدها حاخاميم ومتدينين .ويقول البرفسور "سمحا
آساف" :على األمهات أن يغسلوا أجسام أوالدهم في مغلي
ورق اآلس وتقوى صحتهم .والطائفة الدرزية في
اسرائيل تقوم بهذه النصيحة،كما يفيد مغلي اآلس في غسل
فروة الرأس إلزالة القشرة تبع الرأس،وتقوي الشعر وال
يتساقط ويزيد سواده ولمعانه،ويفيد مغلي اآلس ألمراض
األمعاء،ويزيل األوجاع والمضايقات في جهاز
الهضم،ويمنع نزيف الدم،ويفيد مرضى البواسير،وحبات
اآلس تساعد على منع االسهاالت المعوية،وتقوي الجسم.
ومن يمسح جلده بمغلي اآلس يمنع التعرق في الجلد
ويزيل رائحته الغير جيدة.
توجيهات دينية" :الصيام"
بمناسبة اقتراب أيام الصيام اآلن "عاسارا بطيبيت" وأيام
الشوبابيم (التي ستبدأ االثنين  13جانوري ) 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 :
عندما احتل األلمان مدينة كييف في روسيا  ،والجيش
الروسي انسحب من المعركة بسبب قوة جيش األلماني .وكان
ذلك في  19ايلول .1941وبدأ الخوف والرعب يدخل قلب
السكان اليهود لما سمعوا من أن األلمان يقتلون اليهود في كل
مدينة يحتلوها .وبعد مضي حوالي عشرة أيام أي في الضبط
يوم  28ايلول من ذلك العام ،وجد السكان هذا االعالن معلقا"
في كل شارع من المدينة وهذا نصه  :على كل يهودي في
المدينة وفي ريفها وحواليها ،أن يحضروا يوم االثنين 29
ايلول صباحا" الساعة  8إلى الساحة العامة للمدينة القريبة من
مقبرة اليهود في تلك المنطقة رجاال" ونساء" وعليهم أن
يحملوا معهم هوياتهم أو أي أوراق رسمية تثبت يهوديتهم
.ويجلبوا معهم أموالهم النقدية ومصاغهم من الذهب والفضة
واأللماز .وألبسة محترمة في أياديهم أما هم فيأتون بلباس
داخلي فقط على أجسامهم ،وحفاة بدون أحذية .وكل يهودي
يخالف هذه التعليمات يطلق عليه الرصاص فورا" .أما بقية
سكان المدينة من غير اليهود ،عليهم االلتزام والتواجد في
منازلهم ،وممنوع عليهم أن يدخلوا أي بيت يهودي لسرقة
بعض األمتعة وأغراض ،ألن اليهود قد تركوا بيوتهم ونزلوا
إلى الساحة العامة ومن يخالف من هؤالء السكان فورا" نطلق
عليه النار بدون تردد .وفي صباح االثنين أقبلت جماهير
اليهود منذ الساعات األولى من ذلك اليوم حتى ضاقت بهم
الساحة العامة من أن تستوعبهم .وهنا قام األلمان بالتعاون مع
البوليس الروسي الذي تعاون يدا" بيد مع النازيين ،وأحاطوا
الساحة العامة من جميع مداخلها باألسالك الشائكة لمنع أي
يهودي يحاول أن يقوم بالهرب .
دينيم
-1الجميع ملزمون بالصيام في جميع الصيامات فيما بهم صوم
عاسارا بطيبيت -2.التزام الصيام يبدأ صباحا" من طلوع
الفجر الذي هو اآلن  6:06 :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 55
دقيقة  +خمسها وهو  11دقيقة يصبح المجموع  66دقيقة
واآلن نحسب من طلوع الشمس وإلى الوراء  66دقيقة
يطلع الفجر بالتمام والكمال  6:06ألن طلوع الشمس هو
 7:12 :صباحا" .وينتهي الصيام الساعة
4:55والمتشتدين الساعة  5:05ومن يتشدد ليبارك من
السماء  -3.يجوز في هذا الصيام االستحمام ورش
الكولونيا -4.الحامل 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 -6.المريض ولو غير مخطر والختيار
والولد أقل من  13عام والبنت أقل من  12عام معفيين
من الصيام -7.الحاتان (ضمن  7أيام من عرسه) وأبو
الصبي والسنداق والموهيل ملزمون بالصيام مثل بقية
الناس -8.اليجوز 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 -9.االنسان 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 -11.اذا 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 -12.اذا 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 -13.يقول "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 هذه النشرة
السيد ناتان ألفية وزوجته السيدة شيال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيد ايزاك سروكو وزوجته وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة صوفي مغربي -شعيا
وأوالدها للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد شارل حيفيص
وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.السيد هليل ادمون حابير وزوجته السيدة رولى وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد داني شكوري وزوجته السيدة
ايفلين وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده هاعاسقان
صبور همانواح سليم شكوري بن فكتور عليه السالم
أمين***.السيدة بيرتا ملبساتي واخوتها السادة  :عوبديا -
اسحق -موريس -ايلي-ناتان -سيلي -ليزيت -ليليان للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلىروح والدهم همانواح ابراهام البير
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 .

*********
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 70000شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
950$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

