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براشاة حوقات
بدأت البراشاة األولى حوقات بهذا الباسوق  :وكلم (ه)
موشي وأهارون قائال" هذا قانون التوراة .ثم في الباسوق
الثاني قال  :قولوا إلى بني اسرائيل أن يقدموا لك بقرة
حمراء الخ… هنا نالحظ في هذين الباسوقين شيء غريب
.حيث دائما" تقول التوراة  :وكلم (ه) موشي وأهارون وقال
لهم مباشرة  :قولوا إلى بني اسرائيل الخ…لكن هنا تغير
الوضع أوال"  :قال إلى موشي وأهارون هذا قانون التوراة
ثم قال لهم  :قولوا إلى بني اسرائيل الخ…ماذا يقصد بهذه
الجملة  :هذا قانون التوراة قبل أن يكلموا بني اسرائيل بأي
شيء .والسؤال الثاني  :يجب أن يقول هذا قانون البقرة
الحمراء وليس قانون التوراة ؟ إال الكالم األول موجه إلى
بقية األمم الذين ينتقدون دين البقراء الحمراء ويستغربون
منها كيف تطهر الطيميئيم وتطمي الطيهوريم في نفس
الوقت؟ لذلك الباسوق األول  :موجه إلى بقية الشعوب
واالجابة ل هم  :قولوا لهم هذه القوانين التوراة أكثرها غير
منطقية وال تدخل بالعقل لكنها ارادة الهية وسماوية ال يوجد
انسان يفهم خفاياها وأسرارها .أي ليس قضية البقرة فقط
وكل وصايا التوراة لها أسرار وألغاز ال يفهمها انسان .لكن
بني اسرائيل ال يستغربون واليسألون عن كل الوصايا الغير
المنطقية إال يرحبون بها وينفذونها بدون أي معارضة أو
استفسار .ثم قال الباسوق  :ويجلبوا لك بقرة حمراء مامعنى
لك أي موشي فقط؟ ألن هشيم كشف إلى موشي فقط أسرار
هذه البقرة لذلك قال (ه) له اجلبوا لك فقط ألن أنت تعرف
ماذا تعمل بها مع أسبابها .وقالوا الحاخاميم كل البقرات التي
قدموها بني اسرائيل عبر التاريخ كلها ال أحد يعرف
أسرارها ،لكن البقرة األولى فقط تبع موشي يعرف أسرارها
.لذلك كل البقرات التي قدموها بعد وفاة موشي ،قدموها
على كافانات وفكر موشي في البقرة األولى التي عرف
أسبابها و(ه) يحفظنا أمين .

براشاة باالق
قال مؤاب إلى وجهاء مديان  :اآلن سيأكلون شعوب الجوار
إلى أرضنا كما يأكل الثور إلى أعشاب األرض .هذا الكالم
غير مفهوم ،لماذا لم يذكر قصده على بني اسرائيل بالذات
وانما ذكر الشعوب وليس بني اسرائيل ،وماهو عالقة الثور
باألعشاب حتى شبه الموضوع له ؟ إال عندما خاف مؤاب
من بني اسرائيل أن يحتلوا أرضه ،قالوا له وجهاء مديان
،ال تخاف من ذلك ألن هشيم قال إلى بني اسرائيل بوضوح
ال تحتلوا أرض مؤاب إذن لماذا أنت خائف من بني اسرائيل
؟ أجابهم مؤاب :نعم ال أخاف من بني اسرائيل مباشرة ،لكن
أخاف من شعوب الجوار ربما يحتلون أرضنا أوال" وهكذا
ال تبقى اسم أرضنا تسمى بأرض مؤاب وبالتالي مسموح
لبني اسرائيل باحتالل أرضنا .كما فعلوا مع الملك سيحون
والملك عوك ،اللذان هذا الملكان احتال قسم من أرض مؤاب
،وبعد ذلك أخذه بني اسرائيل األرض من المحتل الجديد
،ولم يبقى اسمها أرض مؤاب ونحن نخاف من ذلك وهذه
الفكرة مثل قضية الثور الذي يأكل أعشاب األرض .ألن
معروف نحن بني اسرائيل لماذا مسموح لنا أكل الخضار
والفواكه بعد أن نبارك عليها ؟ حتى نصحح عافون وخطأ
آدام هاريشون الذي أكل من الثمار بدون موافقة هشيم .لكن
يطلع سؤال  :وكيف نصحح عافون األعشاب التي اليأكلها
االنسان وانما الحيوان فقط ؟ نصححها عن طريق تناولنا
إلى لحم الحيوان الذي يتغذى من األعشاب ونبارك على
اللحم وبذلك نكون صححنا وضع األعشاب ،وهنا يقول
مؤاب بني اسرائيل صحيح ممنوع عليهم أخذ أرضنا ،لكن
نخاف يأخذوها عن طريق جيراننا فلم تعد تبقى أرض مؤاب
وانما أرض المحتلين الجدد.مثلما األعشاب تنتقل إلى
الحيوان وتدخل جسمه ونحن نبارك على أكل لحومها
ويمشي حال األعشاب التي ال نأكلها أبدا" .و(ه) يحفظنا
أمين.

معلومات تاريخية مختصرة  88 :عاما" ميالديا" بعد 20
عاما" من خراب المقداش
عندما وضع رابان كمليئيل إلى ربي إيلعيزير في حيريم أي
اللعنة .قالوا الحاخاميم  :من يذهب لعند ربي إيلعيزير ويبلغه
بذلك ،جميعهم خافوا منه لئال – ينظر بهم بغضب ويميتهم
من قوة القيدوشا التي عنده .فقال ربي عاقيبا  :أنا أذهب
وأبلغه بذلك .ماذا عمل ربي عاقيبا لبس لباسا" أسود على
كل جسمه عالمة الحزن وذهب إليه وجلس أمامه على بعد
 2متر .قال له ربي إيلعيزير  :ياعاقيبا لماذا جئت لعندي
مالخبر ؟ قال له  :إنه الحاخاميم قرروا بإيعاز من رابان
كمليئيل أن ال يقتربوا منك ضمن مترين .فورا" عند سمع
ربي إيلعيزير فورا" مزق قميصه مثل أبيليم ،وشلح
حذاؤه،وجلس على األرض حسب دين المحطوط في حيريم
.وبدأت عيونه تهطل بالدموع ،وحلت اللعنة في جميع
المحاصيل الزراعية ثلث أشجار الزيتون أصيبت وفسدت
،وكذلك ثلث محصول القمح وثلث محصول الشعير
تضرروا ،وكل امرأة في بيتها كانت تعجن عجينها ،العجين
اختمر وأصبح حامضا" وغير صالح لخبزه .وكان ربي
إيلعيزير في ذلك اليوم كل مكان ينظر إليه فورا" يحترق
مثال" إذا نظر إلى خزانة فورا" تحترق إذا نظر إلى باب
فورا" يحترق .وزوجة ربي إيلعيزير وتدعى إما شالوم
والتي كانت أخت رابان كمليئيل خافت على أخيها رابان
كمليئيل ربما يؤذيه زوجها ربي إيلعيزير في قوة صالته
.لذلك باعتبار كان يصلي في البيت ألنه ممنوع أن يذهب
إلى الكنيس للصالة ألنه محطوط في حيريم ،وعندما يصل
ربي إيلعيزير إلى المقطع بعد أناه أي بعد العاميدا ،كانت
تشغله في بعض أمور البيت حتى اليقرأ راحوم فحانون
بعد أناه ،خوفا" على حياة أخيها رابان كمليئيل ألن هو الذي
وضعه في حيريم .
الطريق إلى الصحة والشفاء
من يعرض نفسه لسماع أصوات عالية ولو لمدة قصيرة
يضر حاسة السمع في أذنيه والمعدل المسموح في علو
الصوت هو  80درجةال أكثر ومن يسمع  100درجة
ومافوق يتضرر هذه من األصوات .وسماع األصوات
العالية لها ضرر لدقات القلب وسرعة النبض ،ويرفع ضغط
الدم ،ويؤخر عمل الكالوي وغيرها من األضرار
.وصاحبي المهن الذين يستعملون اآلالت الكهربائية ذات
األصوات العالية إن هذه األصوات تضر صحتهم مثل
ماكينات النجارة -ماكينات اللحم للحديد أو نشر الحديد أو
نشر البالط -اآلالت موسيقية -ماكينات قص حشيش

الباكيارد -ماكينات دكتور األسنان كل هذه اآلالت تعطي
صوتا" عاليا" يجب االبتعاد عنها قدر المستطاع .والضرر
الذي يحدث لألذن ال يصلح وال يعود إلى سابقه ،ويضعف
السمع قليال" قليال" بدون أن يشعر بذلك ويجب االبتعاد عن
مكبرات الصوت حتى في الحفالت ال يقترب من مكان
األصوات العالية ومن يصطحب معه أوالد الصغار
ويتعرضون لسماع األصوات العالية تضر حاسة السمع
عندهم في كبرهم ،وفي حالة الضرورة يجب وضع قطع
من القطن في أذنيه حتى يخفف من صوت الماكينات
ومكبرات الصوت .والدراسات العلمية أثبتت إن كل عشرة
أشخاص يصاب واحد منهم في ضعف السمع
هاريشون لصيون ربي موشي ميوحّاس 1806-1730
عندما فشل نابليون في احتالل عكا .سكان يروشاليم تنفسوا
الصعداء .والوالي كان مسرورا" جدا" من ربي موشي
،واستدعى الحاخام إلى مكتبه ليقدم له الشكر على اجتهاداته
في صالواته في ابعاد نابليون عن يروشاليم .فقال له
الحاخام  :التشكرني لي .أنا مجرد انسان وال يطلع أي شيء
في يدي ،بل عليك أن تشكر الخالق الذي خلصنا من نابليون
.فقال له الوالي  :فكيف أشكره ؟ قال له  :اسمح لليهود أن
يصلوا صالواتهم على كوتيل هاماعارابي كالسابق وهم
يشكرون (ه) .وسمح الوالي بذلك .إن اخالص ربي موشي
وتضحياته في الدفاع عن شعبه كانت مضرب المثل في
التاريخ اليهودي .والجميع يذكرون هذه القصة التي يرددها
الجميع لعدة سنوات من حدوثها .وهي  :المفتي العام في
يروشاليم وهو القاضي األعلى في المدينة شعر بأنه أصبح
رجال" مسنا" ونهايته قريبة ،وكان غني جدا" ويملك الكثير
من المال .فقال في نفسه من هو الرجل األمين الذي أثق به
وأسلمه أموالي بيد آمنة وهو يشرف على عائلتي بعد وفاته
ويوزع المال بالتساوي وال يترك أحد يظلم أحد .ال يوجد
مثل هذا الشخص األمين مثل حاخام اليهود ربي موشي
.فاستدعاه إلى مكتبه وسلمه كل أمواله بطريقة سرية بدون
علم من أفراد عائلته وقال له  :أنت تصرف في مالي حسب
دينك ووجدانك ومرت أيام ومات المفتي ،والأحد يسمع أو
يعرف أين مال الوالي موجود ومرت األيام ،وأحد أحفاد
المفتي خسر تجارته وأصبح فقيرا" جدا" يحتاج إلى رغيف
الخبز .توجه إلى أخوته وإلى عمومه ليقرضوه مبلغا" من
المال ليدبر نفسه لكن جميعهم رفضوا مساعدته .
توجيهات دينية :هاسنئا الكراهية
إن الكراهية هي مرض خطير ومرض أعمى حيث تسأل
انسان ،ماهي الكراهية ؟ال يعرف أن يجيب شيئا" ،إال عبارة
عن تصرف أو اتخاذ موقف اعتباطي ليس له معنى وال

هدف.وهذه الكراهية التي تسبب لنا الكالوت والعذاب.لماذا
أكره رفيقي ألنه ال يوافقني برأي .هو له تفكير آخر ،هو
اليحسب كما أنت تحسب ،وانطالقا" من هذه السخافات
تظهر السنئا بين صديقين وبين امرأة وجارتها أو
رفيقتها.وقد تؤدي هذه التصرفات واالنتقادات إلى القطيعة
وعدم تكلم األول مع الثاني .لذلك سميت الكراهية بالمرض
الخطير والساري ،الذي يجر وراءه كثير من العافونوت
كالبهدالت واالهانات واالنتقامات والتحديات وكأن جبهة
حرب بين الطرفين .من سيحقق النصر على اآلخر.يجب
أن نعرف نقطة هامة وأساسية وهي إن كل منا هو عبارة
عن امتداد من السماء ،وجودنا هو معنى وجود (ه) هنا في
الدنيا ،كل واحد منا يحمل نشاما من أعالي السماء وهي
هدية من الخالق تعالى ،إذن من يكره الثاني اليكره به جسمه
فقط وإنما يكره النشاما أيضا" وبالتالي يكره الجزء المقدس
الذي وضعه به (ه) في أجسادنا واليوجد أي مبرر أو أي
مصداقية للكراهية ،مثلما أجسامنا ووجوهنا مختلفة أيضا"
أفكارنا وآراؤنا وحساباتنا مختلفة إن رفيقي غير ملزم بأن
يفكر مثلي.وغير مجبور أن يتصرف مثلي ،وأن يكون
طبعه ومزاجه مثلي هذا مرفوض نهائيا" إذن لماذا
الكراهية،علينا أن نؤمن ان (ه) يعطينا كلنا الحياة والصحة
والرزق ،هو يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ،واليستطيع
أي انسان أن يأخذ منك وال ليرة واحدة مما كتبها (ه) لك
وإذا آمنا" بذلك بكل قلوبنا وكل تفكيرنا ،إذن كل واحد منا
يقنع في نصيبه وال نطلع على اآلخرين وال نحكي عليهم
بالعاطل،ننظر إلى انفسنا فقط حينئذ تزول الكراهية وتذوب
و(ه) يحفظنا آمين.
قصة السير أي البارون موشي مونطيفيوري 1885-1785
عندما أنهى دراسته في المدرسة وحصل على البكالوريا
.أراد أن يلتحق في الجامعة في لندن ليتخرج محاميا" .لكن
في تلك األيام كانت المعاداة لليهود في الجامعات منعته من
دخول الجامعة .وخاصة معرض لتحليل الشبات وما شبه
ذلك .لذلك توقف عن متابعة دراسته ثم دخل في التجارة
واستلم مكتب المحاسبة ،في تلك األيام اليوجد آالت كاتبة
وال تقنيات متطورة مثل أيامنا هذه ،وكان كل شيء يجب
كتابته في اليد وعلى دفاتر كبيرة .وعليه أن يسجل كل
البرقيات التي تأتي للشركة في يده .وفي عام  1809عندما
صار عمره  24جندوه االنكليز في الجيش البريطاني وفي
مدة قصيرة لما وجدوا فيه نشاط وحركة وذكاء وصل خالل
شهور معدودة إلى رتبة عميد في الجيش وبعد خدمته في
الجيش بعد مرور  3سنوات وأصبح عمره  27عاما" تزوج

عام  1812تاريخ  30حزيران من الشابة من هولندا تدعى
يهوديت برنيت ابنة البارون باروخ كوهين برنيت ،وخالل
عام حملت يهوديت وأنجبت له طفلة .لكن لسوء الحظ خالل
مدة قصيرة توفيت البنت الصغيرة ،وزعلوا عليها والديها
كثيرا" وقبلوا عليهم حكم هشيم عليهم ،ومن بعدها لم يرزقوا
بأي ولد حتى آخر حياتهم ،وقرر االثنان تكريس حياتهم
لخدمة اآلخرين.
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخاه
من يطلع إلى السيفر توراة عليه أن يقرأ مع الحزان مقطع
البراشا لكن بصوت واطي جدا" .والقاهال جميعهم عليهم
أن يتابعوا سماع القراءة من الحزان بالمصحف ،وال يجوز
التكلم أثناء قراءة التوراة ويعتبر عافون كبير يرتكبه من
يحكي أثناء قراءة التوراة -2.إذا غلط الطالع للسيفير
عوضا" عن البراخاة األولى أشير باحار بانو غلط وبارك
أشير ناتان النو التي نقرأها بعد السيفر توراة يتصرف
كالتالي  :إذا تذكر في منتصف البراخا يعيد ويقول أشير
باحار بانو كالمعتاد واليعيد البراخا من أولها .وإذا وصل
إلى آخر البراخا وقال  :باروخ أتاه هشيم قبل أن يقول :
نوتين هاتوراه .حينئذ يقول  :لميديني حوقيخا ويعود إلى
كلمة أشير باحار بانو ويتابع كامعتاد .لكن إذا خلص وختم
البراخا كلها وقال آخر كلمتين وهما  :نوتين هاتوراه .حينئذ
ال يساوي شي ومعلش لكن بعد انهاء قراءة التوراة يبارك
البيراخا الذي ماقالها وهي أشير باحار بانو كلها كالمعتاد .
تذكر هذه األرقام الدينية بالمقاييس واألوزان :كيروكيريت
= 19.2غرام .مانيه = 480غرام .سيالع  96:15غرام
.ميعاه = 0.8غرام وزن خمس ليرات الفضة تبع البديون
ال أقل عن  96.15غرام من الفضة .
دينيم الصيام
صوم  17تموز يقع يوم الخميس جوالي .9ويبدأ صباحا"
الساعة  3:51وينتهي مساء"  8:48والمتشتدين إلى الساعة
 9:05وحساب وقت طلوع الفجر حسب بن إيش حاي
وماران عوبديا يوسيف زخرونام لبراخا كالتالي  :الفجر هو
ساعة زمنية وخمس الساعة الزمنية قبل طلوع الشمس
.الساعة الزمنية يوم الصيام هو  86دقيقة خمسها هو 17
دقيقة أي  103=17+86دقائق قبل طلوع الشمس وطلوع
الشمس الساعة  5:34نرجع إلى الوراء  103دقائق يطلع
الفجر الساعة  3:51وهو بدء الصيام  - .من ينام ليلة الصيام
أي يوم االربعاء مساء" نوما" رسميا" وقام ليال" قبل الفجر
اليجوز له أن يأكل أو يشرب إال اذا اشترط وضروري أن

يقول قبل النوم انه مصمم أن يقوم قبل الفجر حتى يأكل أو
يشرب وانه لم يقبل الصيام عليه بعد،حينئذ واستنادا" على
هذا الشرط يجوز له أن يأكل حتى طلوع الفجر -3 . 3:51
يجوز االستحمام ورش الكولونيا في يوم الصيام -4 .الحامل
والمرضعة التصوم،والحامل يجب أن تكون في الشهر
الثالث من حملها ومافوق،لكن اذا تعاني من آالم وأوجاع
الوحام التصوم ولو قبل  3أشهر من بداية الحمل-5 .
المرضعة التصوم لمدة  24شهر منذ الوالدة ولو قطعت
الرضاعة عن الولد .ولو أسقطت ولد السمح (ه) التصوم
أيضا" لمدة 24شهرا" منذ السقوط .ومسموح لهم بأكل فقط
الشيء الضروري لصحة الولد وصحة األم وليس أكل
ماتشتهي وتتمنى طوال النهار من جميع المأكوالت .إال تأكل
باختصار واضح مع قليل من الحرمان وتتذكر أنه يوم صيام
وصاعار -6 .المريض ولو غير مخطر والختيار الذين
يتعبون من الصيام غير ملزمين بالصيام -7 .ولد أقل من
 13سنة أو  12سنة غير ملزمين بالصيام،و 12سنة فقط
للبنات -8 .حاتان ضمن  7أيام عرسه وأبو الصبي والمطهر
والسنداق ملزمين حتما" بالصيام -9 .اليجوز غسل الفم
صباح يوم الصيام والذي يتضايق ومضطر الستعمال
معجون األسنان صباحا"،يجوز بشرط أن يحني رأسه الى
األمام واألسفل حتى اليبتلع شيء الى داخل فمه ومعدته.
 -10االنسان غير المريض وبحاجة الى شرب أو ابتالع
دواء من أجل وجع رأس وغيره يجوز أخذ الدواء وبشرط
بدون أن يشرب ماء معه إذا باالمكان،واذا صعب عليه بدون
ماء يشرب قليال" حتى يبلع الدواء وبشرط أن يكون الدواء
ليس حلو المذاق لكن اذا يوجد مرض داخلي وضروري أن
يأخذ الدواء يجوز شربه ولو كان حلو المذاق -11 .اذا نسي
وأكل يوم الصيام،يتوقف عن األكل فورا" ويتابع الصيام
كالعادة ويقرأ "عانينو" في العاميدا في منحا،لكن اذا نسي
وأكل (كازايت)  30غرام من الخبز يتابع الصيام أيضا"
لكن اليقرأ "عانينو" في منحا -12 .اذا بارك على طعام أو
شراب بالغلط ونسي أنه صائم يستطيع أن يذوق من هذا
الطعام شيء قليل جدا" حتى التروح البراخا لباطاال ويتابع
الصيام كالمعتاد -13 .يقول "عانينو" في شومياع تفال في
العاميدا واذا نسيها وافتكرها بعد برخات شومياع تفال يكمل
كالمعتاد وفي آخر العاميدا يقرأها .وطبعا" دوما" العادي
(أي ليس الحزان) عندما يقرأ "عانينو" يقرأها بدون أن
يختمها مع براخا (هاعونيه لعمو اسرائيل بعيت صارا) ألن
هذه الخاتمة والبراخا يقولها الحزان فقط في الحازارا-14 .

من يصلي منحا كيدوال قبل  7:18ال يساووا برخات كوهانيم
في الحازاراه.
ساهم في هذه النشرة
السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للجاح
والتوفيق والصحة ومزال طوب للسيد ايالي في عيد ميالده
وعقبال  120وألف مبروك أمين***.السيدة سارين صباغ
وأوالدها للنجاح والتوفيق والصحة أمين***.الحزان هناعيم
البير شاشو وزوجته السيدة كامو وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ومبروك للحفيد ابراهام في عيد ميالده الثالث بمزال طوب
وألف مبروك أمين***.السيد موسى جاجاتي هاليفي
وزوجته السيدة بيرتا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد موسى سويد وزوجته السيدة مريام وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح عمه همانواح اسحق سالمة
بن مريام عليه السالم أمين***.السيدة شيال قطش سويد
وابنها السيد فكتور للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح
جاك سويد بن بديعة عليه السالم أمين ***.الحزان هناعيم
زميروت اسرائيل السيد مناحيم مسطاكي وزوجته السيدة
نينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
يهودا أصالن مالح بن جميلة ووالدتها ليندا بنت ساراه عليهم
السالم ***.السيد جوي طويل وعائلته للنجاح والتوفيق وعلى
روح همانواح شاؤل بن استر عليه السالم أمين ***.السيد
رحمين طويل وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم
بولين بنت طيره استر عليها السالم أمين ***.األخوة األكارم
السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر -كياله-
فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها السالم أمين .
***السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم -سامي بن أميليا
عليه السالم أمين *** السيد عبود ابراهيم وزوجته السيدة
صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان للنجاح والتوفيق
وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن صباح 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 سيلي جاجاتي
هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح
يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.

وصلت التبرعات لهذه النشرة 700$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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