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ورد في هذه البراشا في موضوع الميال أي
طهور هذا الباسوق  :في إيتينا بيريتي بيني
وبينيخا يقول هشيم هذا البيريت أي الميال هو
عهد بين (ه) وبين اسرائيل لماذا سمي بكلمة
بيريت ؟ ألن قالوا الحاخاميم  :إن زخوت
الميالد هو يعادل كل وصايا التوراة .وماهو
الدليل ؟ إن كلمة بيريت =عددها  612ناقصها
رقم ( )1ومن هو هذا الرقم هو الميال أصبح
مجموع عدد بيريت مع الميال = 613وهي عدد
مصفوت هاتوراه كلها .لكن قال ربي يوحانان
في الكيمارا  :إن هشيم عمل اتفاق وبيريت مع
بني اسرائيل مقابل توراة شباعال بيه .أي
تفاسير التوراة لكل باسوق ولكل مصفا ألن من
التوراة بالذات النفهم المصفوت وطريق تنفيذها
إال عن طريق تفاسير الحاخاميم .وهنا أصبح
لدينا كلمة بيريت ،تعني الميال وكلمة بيريت
تعني تفاسير الحاخاميم للتوراة .هنا نسأل  :أين
هو الصح وأين هي الحقيقة ؟ الحقيقة هي الميال
وتفسير الحاخاميم مربوطين مع بعضهم البعض
كما سنوضح اآلن .إن الولد اليهودي ال يستطيع
أن يؤمن ويقبل في كبره تفاسير الحاخاميم إذا لم
يعمل بيريت ميال في صغره .لماذا؟ ألن هشيم
عندما طلب من أبراهام أن يعمل مياله لم يحدد
له في التوراة ذاتها في أي مكان سنعمل الميال
وفي أي عضو من جسمه .لكن هشيم وضّح إلى
أبرهام شفهيا" مكان الميال .إذن مصفاة الميال
هي ذاتها توراة شبّعال بيه -أي تفسير الحاخاميم
.ولماذا لم يكتبها (ه) بالتوراة بوضوح ؟ ألنه
أراد هشيم إن كل مصفوت التوراة يجب تنفيذها

حسب تفاسير الحاخاميم ولو غير مكتوبة في
التوراة بوضوح .لذلك نالحظ في براخوت تبع
الميال يوجد دليل واضح على كل ماذكرناه اآلن
وهو كالتالي  :البراخاه التي يباركها أبو الصبي قبل
الميال هذا كالمها  :لي هاخنيسو ببريتوشل أبراهام
أبينو .أي ع ّمال يد ّخل ابنه في عهد أبراهام أبينو
وماهو هذا العهد ؟ هو االيمان في تفاسير الحاخاميم
التي قبلوها أيام أبراهام أبينو ومن أيام موشي ربينو
.وأيضا" بعد الميال نبارك الولد ونقول مثلما عمل
وزكي في الميال أيضا" يزكاه للتوراة وللزواج .من
أين دخلت التوراة والزواج اآلن ؟ إال كلمة التوراة
نقصد بها تفاسير الحاخاميم .أما الزواج قالوا
الحاخاميم  :من هو بدون امرأة هو بدون توراة
.واآلن طالما باركنا الولد إنه يزكى يتعلم توراة في
المستقبل ،أصبح سيكون عنده توراة وبالتالي
سيصبح قابل للزواج لذلك نباركه وقت الميال أنه
يتزوج عندما يصبح شابا" ألن عمل الميال .لذلك
بقية الشعوب اليؤمنون بتفاسير التوراة فقط يؤمنون
بما ورد في التوراة ذاتها .والسبب عدم إيمانهم في
تفاسير الحاخاميم ألن ماعندهم ميال حسب الدين
اليهودي لذلك اليؤمنون بتفاسير الحاخاميم للتوراة
و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قال أبراهام إلى ساره قبل دخولهم مصر ،قولي إني
أخوكي وليس زوجك لحتى ال يقتلوني ألن ماعندهم
مخافة هشيم .المعروف إن بيت هامقداش األول
خرب بسبب ثالث عافونوت وهي  :الكفر +
الزنا +القتل واستمر معمرا"  410سنوات .لذلك
في كالم أبراهام يوجد في كل كلمة من كالمه رمز

لهذه العافونوت وهو كالتالي  :كلمة قال لزوجته
 :هذا رمز للزنا .وكلمة يقتلوني هذا رمز للقتل
.كلمة  :ال يوجد مخافة هشيم هذا رمز للكفر
.واستعمل ابراهام أوتي .نهاية هذه الكلمة
حرفان وهما ت=ي ويساوي عددها  410وهو
عدد السنين لوجود المقداش األول قبل خرابه
.أما المقداش الثاني خرب بسبب الكراهية بين
األفراد .لذلك ورد هذه الكلمة  :قولي أختي
تعني األخوة والمحبة ضد الكراهية وبقي
المقداش الثاني قائما"  420عاما" وهذا الرقم
من هذه الكلمة التي قالها ابراهام وهي :
"أوتاخ" وتنتهي بهذين الحرفين ت+خ =420
عاما" للمقداش الثاني .
معلومات تاريخية مختصرة  :أيام خراب
المقداش عام  68ميالدي
بعد أن خرب طيطوس المقداش ،لم يبقى له
ولضباطه شيئا" ينتقموا فيه من اليهود ،لذلك
أصدر قرارا" بهدم بيوت يروشاليم جميعها
وشرد سكانها وأصبحت يروشاليم تالال" من
ّ
الحجر والتراب .وبعد كل هذا قرر أن يقيم
حفال" لالنتصار ولتكريم ضباطه وليقدم لهم
الهدايا واألوسمة الذهبية التي سرقها من بيوت
اليهود .وأقام مهرجانا" ومنصة عالية وجلس
عليها هو وضباطه وأقام عرضا" عسكريا"
لجنوده .وألقى خطابات النصر  .وأجبر سكان
يروشاليم أن يكشفوا عن ذهبهم وأموالهم التي
خفوها تحت األرض تحت قوة الضرب
والتعذيب .ونزل من المصة وقرب القرابين
ألصنام وآلهة روما .وأقام الحفالت والرقص
والعربدة والنساء والسكر مدة ثالث أيام
متواصلة .وفجأة خرج زعيم المعارضة والثوار
يوحانان هاكاليلي هو ورجاله من مخابئهم بعد
أن عانوا من الجوع طوال اختبائهم ،وسلموا
أنفسهم إلى طيطوس مقابل أن يطعمهم رغيف
الخبز ،لكن طيطوس ألقى القبض عليه وربطه
بسالسل الحديد وطاف به شوارع البلدة مع

االهانات والذل ثم القى به بالسجن طوال الحياة .
الطريق إلى الصحة والشفاء
حتى ال يصاب االنسان بمرض السكر عليه أن
يغير طريقة تناوله للطعام ،ولو هذا التغيير صعب
جدا" لكن االصابة بمرض السكر ال سمح (ه) هو
أصعب بكثير جدا" جدا" .حيث عندما يتغيّر برضاه
أفضل بكثير من أن يتغيّر بدون رضاه .ألن مرض
السكر هو مرض خطير ومخيف ،حيث يضرب
جميع أعضاء الجسم ،خاصة باألوعية الدموية تبدأ
من الرأس حتى أصابع األرجل .والسكر يضرب
القلب الرقبة ،الدماغ،الكالوي،قوة النظر في العين
،الجهاز العصبي ،خسارة الشعور باألطراف
األيادي واألرجل وأحيانا" يصل لقطع األطراف
السفلية .إن مرض السكر يفتك باألوعية الدموية من
الداخل كما يتآكل أنبوب الماء من الداخل بسبب
الصدأ الذي يأكل الحديد.ومن أسباب مرض السكر
هو عدم مضغ الطعام جيدا" في الفم وتناول لقم
الطعام بسرعة كذلك التدخين هو المسبب األول
والكبير لالصابة بمرض السكر ،وكلما زاد عدد
السيكارات اليومي كلما اقتربنا لألصابة بمرض
السكر ،والتدخين يسبب مرض البنكرياس
والسرطان وأمراض القلب المختلفة .
هاريشون لصيون ربي رفائيل ميو ّحاس -1700
1771
بعد أن تركوا الحرامية الحاخام بعد أن أعادوا له
كل ماسرقوه منه ،تابع الحاخام في سيره عبر
صحراء سيناء عائدا" إلى يروشاليم ،فجأة ظهر
أمامه رجال" غريبا" وسأله  :إلى أين تتجه اآلن ؟
أجاب الحاخام  :إلى يروشاليم فقال له  :أنا أساعدك
في الوصول إلى يروشاليم وسار معه طوال
الطريق باطمئنان وبدون أي خوف .وعندما وصال
إلى مدخل يروشاليم أراد الحاخام أن يشكر هذا
الرجل الغريب ،لكنه اختفى بلمحة البصر ولم يجده
.هذه أعجوبة رائعة .انتشر الخبر في يروشاليم
بوصول الحاخام ،وأقاموا له حفلة استقبال كبيرة مع
سيعودا ضخمة .وهنا حكى لهم الحاخام عن عجائب
(ه) معه .وذاع اسمه في البلد ربي رفائيل باعال

ها ّنيس .وفي عام  1755عندما أصبح الحاخام
عمره  55عاما" تعيّن الحاخام باشي في
اسرائيل .وقاد هذه الوظيفة العالية بذكاء
وباستقامة وكل قرار صدر منه قبل به الجميع .
توجيهات دينية" :نصائح دينية في الحياة"
 -1يجب أن نؤمن ان الخالق أوجد كل ماتراه
أعيننا في هذا العالم الواسع .وأوجدهم من ال
شيء .وهو المشرف والقائد عليهم ويعمل بهم
كما يشاء،وال اعتراض على حكمه وتصرفاته.
 -2ان (ه) وحيد ليس معه شريك ويجب أن
نخاف منه ومن العقاب الشديد،ونخاف منه ومن
عظمته وقدسيته -3 .ممنوع ذكر اسم (ه) على
فمنا ماعدا أثناء قراءة التوراة أو أثناء
الصالة،كما ال يجوز ذكر اسم (ه) ال بالعبري
وال بالعربي وال باالنكليزي وال بجميع اللغات.
 -4يجب أن نحب (ه) ونعشقه وذلك عن طريق
االندفاع للصالة إليه ودراسة توراته المقدسة
ونقدم له األغاني والبزمونيم والتسابيح الدينية.
 -5يحاول االنسان بأن ال يستفيد من ملذات هذه
الدنيا إال فقط الضروري لصحته ورزقه
ولباسه،ويحاول أن يفيد اآلخرين من ماله ومن
صحته ومن قدراته العلمية أو صوته الجميل أو
من تعليمه التوراة لآلخرين -6 .في كل عمل
يقوم به في هذه الحياة يقول من أجل (ه)
،مثال" :أنا أتناول الطعام من أجل أن يكون
جسمي قويا"،أستطيع عبادة (ه) والصالة
ودراسة التوراة،أذهب للعمل لكسب المال من
أجل أن أدفع منها صيداقا،ومن أجل أن أعلم
أوالدي توراه في اليشيبا،وها أنا أنام من أجل
أن أستيقظ صباحا" للصالة وغيرها من
األمور -7 .يجب احترام الحاخام وتقديره وأن
يحبه -8 .يجب أن يقرأ قريات شيماع صباحا"
ومساء" وقبل النوم ويتقيد في وقتها على التمام.
 -9يجب أن يفهم مايقوله في الصالة وخاصة
في العاميدا -10 .يجب أن يتعلم محبة اآلخرين
والرحمة عليهم ومساعدتهم في شتى المجاالت.
 -11يجب احترام الكنيس والمدراش وعدم رفع

صوته بهم والشجار مع اآلخرين أو الحكي في
الحازارا والقديش والسفر توراه -12 .اذا يوجد
أمامه أي شغلة يمكن حرام يحاول أن يبتعد عنها.
 -13يجب االتكال على (ه) في كل أموره و(ه)
يحفظنا أمين.
قصة
دخل اسحق دافيد إلى دائرة التجنيد واجتاز جميع
الفحوص واالستجوابات من قبل لجان خاصة
،وسلموه ورقة مختومة بهذه الجملة  :إن اسحق
دافيد هو صالح ومؤهل صحيا" وجسديا" وعقليا"
ليخدم في الجيش الهنغاري أخذ هذه الورقة وعليه
أن يقابل ضابطا" رفيع المستوى ليحدد له تاريخ
واليوم الذي سيلتحق اسحق دافيد في شعبة التجنيد
ويبدأ بممارسة مهامه الجديدة .وقف على الدّور
الطويل وأعصابه مشدودة وهمومه كبيرة حتى
صرخوا له باسمه .وقف اآلن أمام الضابط وهنا
حدثت األعجوبة استلم هذا الضابط الورقة
المختومة وأمامه دفتر كبير للتسجيل لالسم
والتاريخ المحدد لاللتحاق بالجيش .لكن الضابط
كان يقرأ في الورقة المقدمة أمامه وينظر إلى
اسحق دافيد ،وأعاد هذه الحركة عدة مرات ،مرة
في الورقة ومرة في وجه اسحق دافيد .ثم رفع
صوته عاليا" :أنت مجنون ومختل العقل لماذا تقف
أمامي ؟ اخرج من غرفتي بأسرع مايمكن ! ...من
أرسلك لعندي  ،الجيش ال يلزمه رجال مجانين
.تفاجأ اسحق دافيد والدموع تنزل من عيونه دموع
الفرح ،وفورا" خرج بسرعة من الغرفة قبل أن
يقلبوا عليه .وركض وأخبر زوجته قائال"  :أنا
مجنون بفضل مباركة الحاخام لي ،وعاش مع
عائلته مرتاحا" ومطمئنا" طوال حياته .
دين عدد اثنين من هكاؤون موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
قبل أن يقرأ قريات شيماع الزم يحط في ذهنه إنه
ينفذ وصية من التوراة بقراءتها .وعندما يقرأ
الباسوق شيماع يركز على هذا المعنى  :شيماع
:تعني اسمع وافهم .هشيم الهنا إله واحد أي هشيم
وحيد في السماء واألرض وأربع جهات الدنيا

ويرفع صوته قليال" حتى يسمع مايقول -2.
لماذا نضع األصابع على العين أثناء قراءة
شيماع ؟ ألن أصبع االبهام فيها بصمات واحدة
ووحيدة لكل شخص .وبؤبؤ العين يوجد فيه
شبكات وحيدة لهذا الشخص ال تجدها في
شخص آخر ،وبذلك نعبر إلى (ه) انه وحيد فقط
مثل بصمات األصبع وشبكات بؤبؤ العين
.ويجب أن نركز بجملة هشيم الهنا هشيم واحد
تعني  :أي هشيم إذا تصرف معنا بالدين
والقساوة =ايلوكينو -وإذا تصرف بالرحمة باسم
=أموناي كلهم أموناي إيحاد جميعهم رحمة
وعطف وليس دين وقساوة أبدا" .
دينيم الشبات
نقول في البزمون فساباعنو في هوتارنو كدبار
هشيم أي  :وشبعنا وأبقينا من الطعام حسب
كالم (ه) .أين وجدنا يجب علينا أن نفضّل
ونبقي من طعام الشبات ؟ ألن الشبع يعتبر
عونيك وسعادة لالنسان الذي شبع يوم الشبات
.ومن أين نعرف إنه شبع ؟ عنما يبقى من
الطعام ولم يخلص كله .وقالوا الحاخاميم :
مصفا وزخوت أن نأكل من فضالت طعام
الشبات نأكلهم بعد الشبات وال نرميهم في
الزبالة .ألن هذه البقايا تشبه بقايا المنحا التي
كانت تقدم في بيت هامقداش .
ساهم في هذه النشرة
السيد يوسيف عزرا زعفراني وزوجته السيدة ريزي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون ولدهم أبو
الصبي السيد رفائيل وزوجته السيدة جاني بالمولود
الجديد بمزال طوب وألف مبروك أمين -***.السيد
زوكي سليم بلله هاكوهين وزوجته السيدة شيال
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق ويهنئون جاك
مزراحي وزوجته السيدة داليا بمناسة ولدهم حاتان
بار مصفا هاأبريخ جوي بمزال طوب وألف مبروك
أمين***.السيدة بيكي ليفي وزوجها السيد ايالي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة وعلى روح
والدها همانواح شلومو بن حسيبة عليه السالم أمين
***السيد موريس نحماد وزوجته السيدة راشيل
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح

شلومو بن حسيبة عليه السالم أمين***.السيد فرج
ملبساتي وزوجته السيدة لوسي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين  ***.هامشكياح السيد موشي كريدي وزوجته
السيدة ايفون وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد
الري حيفيص وزوجته السيدة كارن وأوالدهم ووالديهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد البير الوي وزوجته
السيدة روزيت وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد شلومو كال وزوجته وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.عائلة شرعبي للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدتهم أنيس بنت مريام عليها السالم
أمين ***.السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون السيد يوسي
زعفراني بشفائه التام ويتمنون له صحة جيدة وطول
العمر مع عائلته آمين***.السيدة بيكي حاراه وزوجها
السيد طالب أبو جاك وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنون
الشفاء العاجل للسيد ايلي جاجاتي بن جميلة رفوئاه
شيليما أمين***.السيدة ليلى سالمة وأوالدها فرج-جاك-
ميري-كليمانس للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدهم همانواح اسحق سالمة بن مارسيل عليه
السالم أمين ***.السيدة رينا موضب وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح رحمين بن أميليا
عليه السالم أمين *** .عائلة نقاب للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح جميل بن عائشة عليه السالم
أمين *** .السيد شحود شقالو وأوالده السادة عبدو -
جوي-ريمون للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم تونة مزال بنت راحيل عليها السالم أمين*** .
السيدة يتا يديد سردار وزوجها السيد موشي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح مراد
سردار بن روزه عليه السالم امين*** .عائلة خفيف
وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل
بنت زكية عليها السالم أمين.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1300$
والمصاريف  1250$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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