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في هذه البراشا أظهر لنا الخالق قدرته وجبروته
وسيطرته على كل مخاليقه وعلى كل ماتراه عيوننا
،من فضاء وماء والحيوانات بجميع أنواعها والنبات
والشجر وخاصة على االنسان ذاته .وكذلك علمنا هشيم
إنه يعاقب ويكافىء لكل من ينفذ رضاء هشيم ومن
يخالفه،ولو حتى اآلن في تلك الفترة من الزمان كان
اليوجد توراة وال وصاياها وال إجرتها وال عقابها .لذلك
تحدثت هذه البراشاة عن الضربات السماوية التي جلبها
على مصر .كعقاب على أعمالهم .وإن العقاب السماوي
في الحقيقة لم يبدأ من ذلك التاريخ فقط ،لكن بدأ من أيام
أدام هاريشون وزوجته حافّا ،ثم أيام نواح في الطوفان
،ثم حرق سيدوم وعامورا على أعمالهم السيئة .وكل
هذه التصرفات السماوية ،حتى يؤمن جميع أنواع البشر
الذين يعيشون على وجه األرض،يهود وغير يهود ،إن
هشيم هو الخالق للجميع وهو القائد والمقرر ،وال يوجد
من يقول له لماذا عملت ذلك أو ماعملت غير ذلك .وإن
وجوده حقيقة واقعة وأبدية .وهذه العقوبات التي أنزلها
هشيم على البشرية ،ليفهمهم ولكل إنسان وانسان مهما
كانت ديانته وايمانه وعقيدته حتى ولو غير مؤمن
نهائيا" ،إن هشيم اليرضى في تعدي االنسان على أخيه
االنسان الفي ماله أو جسده أو في صحته .ال بل ال
يجوز له أن يتواجد في الدنيا ليتفرج على اآلخرين بل
عليه أن يقدم قدر مااستطاع من مساعدة أو خدمة أو
أي دعم معنوي أو جسدي أو مالي لكل من يحتاج إلى
هذه الخدمات والمساعدات .وعلمتنا هذه البراشا ،إن
(ه) يكره لكل من ينكر الجميل لكل انسان عمل معه

عمال" جيدا" في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل
.البل عليه أن يعترف بهذا المعروف الذي قدمه له ،وأن
يجب عليه أن يرد له عمله هذا باألفضل واألحسن .وفي
تلك الفترة أيام موشي ربينو كان وضع اليهود مدهورا"
روحانيا" حيث كانوا يقلدون بقية الشعوب في عبادة األصنام
مع ذلك لم يتردد هشيم في إنقاذهم وعمل لهم األعاجيب التي
اليتصورها انسان ومن الطرف اآلخر نرى برعو ناكر
الجميل الذي تجاهل عمل يوسيف العظيم مع مصر وشعبها
.حيث كانت مصر قبل مجيء يوسيف دولة منحطة وفقيرة
ومتخلفة ولكن عندما استلم يوسيف قيادتها حولها إلى مملكة
متقدمة على جميع دول العالم وأصبحت أغنى دولة في
المنطقة واذدهرت في جميع مجاالت الحياة وأصبحت
امبراطورية متقدمة ومع ذلك الملك برعو تجاهل كل ذلك
وفرض العذاب والعبودية على شعب يوسيف ورمى األوالد
في البحر ،لذلك ح ّل بهم انتقام هشيم وتلقوا الضربات
الواحدة تلو األخرى حتى انكسروا وأرسلوا بني اسرائيل
رغما" عنهم ،لذلك اليجوز لالنسان أن يكون ناكر الجميل
لمن أحسن إليه وهشيم يحفظنا أمين
تعليقات على البراشا :
عندما كلم هشيم موشي في أول باسوق بعد عودته من
مقابلة برعو ورفضه أن يطلق سراح بني اسرائيل من مصر
،قال موشي إلى هشيم لماذا أرسلتني إلى برعو الذي رفض
كالمك ؟ أجابه هشيم كالما" قويا" في البداية باسم ايلوقيم
ثم أنهى هشيم كالمه وقال  :أنا أموناي الرحيم .هنا نسأل
لماذا هذا التغيير في البداية مدّات هادين أي بالقساوة ثم
بالرحمة ؟ يقول هاأدمور ربي اسرائيل ميروزين  :الذي

يتزعم الشعب اليهودي عليه أن يتحمل مشقاتهم
ومشاكلهم ويساعدهم قدر االمكان .بمعنى آخر أن يقبل
على نفسه مدات هادتين أي الصعوبة ،لذلك قال هشيم
إلى موشي  :طالما زعلت على رفض برعو وأتيت
تعاتبني ،لذلك بناء" على تضحيتك هذه ،سأتعامل معك
ومع بني اسرائيل بالرحمة والمساعدة .
معلومات تاريخية مختصرة  50 :عاما" بعد خراب
المقداش  150ميالدي
بعد أن حرقوا الرومان إلى ربي حانينا بن تيراديون
حيا" ،أصدروا قرارا" باعدام ربي يهودا بن بابا .من
هو ربي يهودا ؟ هو عاش  70عاما" فقط .وعندما
أصبح عمره  18عام ،كان يدرس التوراة ليال" نهارا"
ونومه قليل جدا" .وأصبح من عظماء الحاخاميم ،وكان
مستقيما" ووجدانيا" ويسمونه ربي يهودا هاحاسيد
.وكذلك رفيقه ربي يهودا بار يلعاي كانوا يسمونه ربي
يهودا هاحاسيد .وعندما تذكر الكيمارا قصة وتقول هذه
الجملة :جرت قصة مع حاسيد ،وكان القصد منها أحد
هذين الحاخامين .وكان يعلم التوراة لكل شخص
صغيرا" أو كبيرا" .وإذا غلط أحد التلميديم أو أحد
زمالئه يزعل من أجله واليضحك عليه.وكان يسمي
لكل تلميد من تالميذه بكلمة  :ربي صام في حياته 26
عاما" متواصلة يأكل بالليل ويصوم بالنهار .وأيام بيت
هامقداش كانوا السنهادرين أي المحكمة العليا في
اسرائيل موجودة في بيت هامقداش ،ثم اخرجوها من
هناك ،وتشكلت محاكم صغيرة في كل مدينة لتدين في
الشؤون المالية فقط .وبشرط أن يكون كل عضو من
هذه المحاكم عنده شهادة رسمية من الحاخام الذي كان
قبله .وبموافقة ثالث حاخاميم فقط على هذه الشهادة
.وحاول الرومان أن يمنعوا تشكيل مثل هذه المحاكم
الصغيرة .
الطريق للصحة والشفاء
نظرا" لتقدم الصناعات والتكنولجيا ،أصحاب المصانع
استطاعوا انتاج أنواع ومواد صناعية وكيماوية طعمها
يطابق طعم الفواكه والخضراوات ،وعندما يأكل منها
االنسان يشعر بأن طعمها يعادل الطعم الطبيعي مثال"
تجد مشروبا" يحوي طعم البرتقال أو التفاح وغيرها من
الفواكه ،لكن في الحقيقة هي مواد كيماوية وصناعية
تعطيك نفس األطعمة الطبيعية .وهذه األطعمة تخدعنا
ونأكلها على حساب صحتنا .وهذه األطعمة تدفعك

لتناول وابتالع كميات كبيرة منها بينما الفواكه الطبيعية
التستطيع أن نأكل منها إال القليل والمحدد.هل سألنا أنفسنا
مرة واحدة هذا السؤال  :لماذا الخالق لم يخلق لنا األطعمة
من السكريات وأنواعها كما يصنعها االنسان ؟في الحقيقة أن
يخلق (ه) شرابا" حلوا" أو كاندي هو  :أسهل بكثير من أن
يخلق تينة طبيعية بلونها وطعمها اللذيذ .لكن (ه) يعرف
أجسامنا كم يلزمها من السكريات لذلك وضعها مع ألياف في
الثمرة وطعم سكرها محدود ومعقول حتى االنسان ال يقبل
أن يأكل منها كميات كبيرة .وبالتالي ال يضر صحته .ترى
االنسان اليستطيع أن يأكل أكثر من تفاحة واحدة أوأناناس
قطع صغيرة معدودة ،كل هذا من نعمة (ه) لنا ولمصلحتنا
.ولو كانت هذه الفواكة طعمها مثل الحلويات والسكريات ال
بتلعنا منها كميات كبيرة وبدون توقف .لذلك قال شيلومو
هاميليخ هذا الباسوق  :شومير من يحافظ على فمه ولسانه
يحافظ على جسمه وعلى روحه ،أي الصحة عن طريق
األطعمة الغير صحية ،وروحه عن طريق االمتناع عن
حكي الشون هاراع .لذلك قال شلومو هاميليخ أيضا""الموت
والحياة بيد اللسان .
من كبار الحاخاميم  :حاخام نسيم اندبو هاكوهين حاخام
باشي في دمشق زخرون صديق لبراخا
ولد حاخام نسيم هاميقوبال هاإالكي في دمشق عام 1857
وتوفي عن عمر يناهز  114عام وبقي حتى آخر حياته
تفكيره ثابت وتصرفاته طبيعية ،ولم يؤثر عليه تقدمه في
العمر ،كان يسكن قريبا" من كنيس شيبيت آحيم في دمشق
.هو أحد تالميذ هكاؤون حاخام اسحق أبو العافية الذي ولد
أيضا" في دمشق عام  1830وفي عام  1873عينوه حاخام
باشي في دمشق وكان عمره  43عاما"  ،وقاد القاهال بيد
قوية وحازمة واحترمه الجميع .وألف أربع مصاحف على
أربعة أجزاء شولحان عاروخ ،وسماهم بينيه اسحق وفي
عامه األخير ترك دمشق وذهب إلى طبريا المدينة التي دفن
فيها أباؤه وأجداده عندما تركوا دمشق وتوفي حاخام اسحق
ألعافية عام  1910وعمره  80عام .وكان تلميده حاخام نسيم
كان عضو بيت الدين في دمشق .وعندما توفي حاخامه عام
 1910عيّن حاخام نسيم حاخام باشي في دمشق ،إن حاخام
نسيم كتب مقدمة من خط يده في مصحف ياسكيل عبدي -
الذي ألفه حاخام عوبديا هدايا في حلب .وكان حاخام نسيم
محترم ومطاع من قبل قاهال دمشق حتى أهل دمشق من
غير اليهود احترموه وتقبلوا منه البركات .وحتى الحكومة
السورية والمسؤولون اعتبروه واحترموا شخصيته .وعندما

حكمت الحكومة السورية باالعدام على الجاسوس
اإلسرائيلي ايلي كوهين زخرونو لبراخا ،طلبوا من
حاخام نسيم أن يزوره الزيارة األخيرة قبل وفاته وقرأ
معه قريات شيماع واالعتراف الفدّوي .وفي يومه
األخير طلب من تلميذه حاخام اسحق أسيه أن يزوره في
بيته .وبعد مرور ساعة من اللقاء مع حاخام اسحق أسيه
،قام حاخام اسحق ليغادر غرفة الحاخام ليذهب إلى عمله
في الشيحيطا وقراءة التوراة ،طلب منه حاخام نسيم أن
اليتركه لوحده ،وطلب من كل الموجودين في الغرفة
يطلعوا خارج الغرفة ،فورا" قرأ قريات شيماع إسرائيل
والفدّوي وفورا" أعاد روحه الطاهرة إلى السماء في 7
شيباط  1973زخوته ياكين عالينو أمين.
توجيهات دينية" :حياة االنسان في هذه الدنيا"
من يرغب أن يعيش حياة هنيئة ينال بها رضى (ه)
عليه االبتعاد عن البطر،وال يعلم نفسه على السير في
حياة الترف والبسط الزائد وتناول األطعمة ولباس
األلبسة الغالية وغيرها وغيرها من التصرفات الكمالية
والزائدة فهذا النمط في الحياة هو في حد ذاته
خطر،ربما ال يستطيع طوال حياته السير في نفس
المستوى ونفس البطر،حينئذ سيشعر بأن حياته صعبة
وقاسية ويتعذب أكثر وأكثر ألنه حرم من عاداته
الطائشة والمتهورة .وربما يحتاج الى سلوك طرق غير
صحيحة في سرق مال اآلخرين والتالعب عليهم حتى
يستطيع أن يؤمن حياة الترف التي اعتاد عليها وبذلك
سيكون حسابه كبير في السماء في نهاية المطاف
وعقابه شديد .وقد يضر نفسه ويضر أوالده وعائلته
الذين عودهم وعلمهم على هذا النمط الفاشل من الحياة.
لذلك على االنسان أن يمشي على قد حاله ويقنع بالقليل
والضروري ولو كان غنيا" وصاحب مال،ال يسلك هذا
الطريق المتهور والطائش ألنه ليس كل األوقات
متساوية والزمن ال يضحك لصاحبه على الدوام .لذلك
عليه أن يفكر في هذه الحياة هذا التفكير السليم والصح.
وهو كيف يتقرب الى عبادة (ه) أكثر وكيف يقضي وقته
في مساعدة اآلخرين وعمل الخير في ماله
وجسمه،يتجه لقراءة التوراة ودراستها وحضور
الشيعوريم ألن كل ساعة يقضيها في مثل هذه األعمال
الجيدة ستبقى هذه الساعة ضوءا" مشعا" ومتوهجا" الى
األبد ال ينطفئ ال في هذه الدنيا وال في دنيا اآلخرة.
واذا لم يسلك هذا الطريق سيندم ندما" شديدا" وسيقول:

ياحيف (وأسفاه) على الزمن الذي قتلته بيدي في السهر
والسمر والكالم الفاضي والالشون هاراع ولعب الورق.
لذلك علينا تحديد مسارنا الصحيح في هذه الحياة و(ه)
يحفظنا ويعطينا الرزق والسعادة أمين.
قصة
حاخام ابراهام هارشبرك كان حاخام باشي في المكسيك من
حوالي عام  1975وتوفي عام  1994وأيام شبابه كان
أفضل التلميديم كفاءة ودرس في يشيبات حاخاميم لوبلين
المشهورة في أوروبا وفي أيام الحرب العالمية الثانية نجا
بأعجوبة من الشوئاه من اإلبادة النازية للشعب اليهودي
.وهاجر إلى أمريكا .وهناك بدأ يعلم التالميذ توراة على
نطاق ضيق .وذاع صيته بمهارته وذكائه .وعرضوا عليه
أن يكون حاخام باشي في والية شيكاغو األمريكية .وقبل
هذا العرض بشرط واحد أن القاهال هناك يقيموا له يشيبا
لدراسة التوراة فيها .وتخريج منها حاخاميم شاطرين في
التوراة والكيمارا  :لكن المشكلة ،طلبه هذا كان صعبا" على
القاهال لتنفيذه .وفي تلك الفترة قام ربي أبراهام بزيارة
األدمور حاخام يوسيف اسحق القائد الروحاني لجمعية
الحاباد الدينية والذي كان عمه للحاخام مناحيم شنيرسون
ملوبابيش فحكى له قصته من أجل فتح يشيبا في والية
شيكاغو .فقال له الحاخام  :أنا أدعمك بذلك ،وأرسل لك
عشرة تلميديم من نيورك ليدرسوا التوراة هناك في اليشيبا
الجديدة .وفعال" افتتح يشيبا هناك وقام بادارتها ربي ابراهام
.وبعد وفاة ربي يوسيف اسحق من لوبابيش تعيّن مكانه
صهره ربي مناحيم شنيرسون الحاخام السابع واألخير في
سلسلة حاباد .أقام اتصال معه ،ومع مرور الزمن تعيّن ربي
أبراهام حاخام باشي في مكسيكو .وهذه القصة التي
سنسردها عليكم جرت عام  1979أي بعد عام من نجاح
الثورة اإليرانية التي قادها الخميني في ايران بعد سقوط شاه
ايران آنذاك وحاخام ابرهام ساعد الكثير من أبناء الطائفة
اليهودية في ايران من الخروج منها والقدوم إلى أمريكا
ومكسيكو .
دينيم
اليجوز أن نبارك صباحا" على أي بيراخا قبل أن نعمل
نيطيالت يادايم تبع الصباح بعد االستيقاظ من النوم .وفي
مصحف زوهار هقادوش شدد كثيرا" على غسل اليدين
صباحا" بعد النوم ،وعافون كبير من ال يغسل يديه بعد النوم
.مع ذلك إذا سمع أي بيراخا من أي شخص قبل أن يغسل
يديه يجب عليه أن يرد أمين .لكن عليه أن يمسح يديه

ببشكير أي قطعة قماش وغيرها ثم يرد أمين -2.إذا
أحد كان نائم في الليل على فراشه وسمع صوت رعد
وبرق عليه أن يمسح يديه بقطعة قماش أو حرام أو
لحاف ثم يبارك البراخا كاملة تبع البرق والرعد :
باروخ أتاه هشيم ايلوكينو ميليخ هاعوالم شي كوحو
وكبوراتو ماليه عوالم ولو كان لم يغسل يديه بعد -3.
كذلك إذا كان نائما" ليال" وأراد أن يشرب كأسا" من
الماء ألنه عطشانا" ولم يغسل يديه بعد ،عليه أن يمسح
يديه بقطعة من القماش ويبارك شيهاكول نهيا بدبارو
وإذا شرب كمية  86غرام من الماء بسرعة يبارك
وراءها نفاشوت رابوت كالمعتاد ولو كان ماغسل يديه
بعد -4.يقول الباسوق  :إن االنسان يعيش بسبب
مايخرجه من فمه شكران هشيم .معنى الباسوق كالتالي
 :من يبارك إلى هشيم على كل طعام وشراب قبل أكله
وبعد أكله حسب األصول في هذا الزخوت يعطيه هشيم
الحياة والصحة وبدون أمراض .
ساهم في هذه النشرة
هاسانداق توفيق ابراهيم قصاب (أبو ابراهيم) وزوجته
السيدة كيتي وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون
لولدهم السيد البير وزوجته السيدة راحيل بالمولود
الجديد باروخ بمزال طوب وألف مبروك أمين
***.السيد دافيد أهارون فارحي وزوجته السيدة سوزي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد جوزيف
عبودي وزوجته السيدة ليندا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة أمين***.السيدة تونة ليفي -شريم وزوجها
السيد شاول شحود وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدها الحزان هاناعيم همانواح شيلومو شريم بن
مزال ووالدتها راحيل بنت جميلة وعلى روح والدته
ألطون بنت صلحة عليهم السالم أمين***.السيد عبود
ناحوم ابراهيم وزوجته السيدة صباح وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح ولدهم الشاب همانواح دافيد بن
صباح عليه السالم أمين ***.األخوة األكارم السادة :
موشي -يوسيف-دافيد-ليلى-ليزا لعائلة الطي هاليفي
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح زيئيب -ديب الطي بن ليلى عليه السالم
أمين***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة ليندا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة التامة وعلى روح
والده همانواح يوسيف (أبو عبدو) بن نحلية وعلى روح
اخته راشيل بنت لطيفة عليهم السالم أمين***.السيد

جوزيف الكدع وزوجته السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته راحيل بنت لطيفة عليها 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 72700شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1500$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

