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ماطوت
يقول الباسوق  :إذا رجل ندر ندرا" أو حلف حلفانا" ليحرم
حرم على نفسه
المحرم على نفسه الخ…هنا نسأل  :لماذا ّ
ّ
المحرم سابقا" من التوراة ،إذن لماذا ندر أو حلف
الشيء
ّ
المحرم سابقا" من التوراة ،،إذن لماذا ندر أو
على شيء
ّ
حلف على شيء حرام نأكله.مثال" حلف اليمين بأن ال يأكل
لحم الخنزير ،إن حلفانه ليس له معنى طالما من األساس
لحم الخنزير محرم علينا ؟ ثم تابع الباسوق قائال" " :كيخول
هايوصي مي فّيف ياعاسيه أي عليه أن ينفذ كل الذي ذكره
في حلفانه ،أكيد الزم ينفذه ؟ إال تفسير الباسوق كالتالي :
إذا حلف االنسان أن ال يأكل طعاما" محرما" وأكله .إنه ال
يعاقب على الحلفان وانما يعاقب ألنه أكل طعاما" محرما"
سابقا" من التوراة .لكن إذا حلف على شغلتين سوية مثال"
 :حلف بأن ال يأكل ال لحم كاشير وال لحم طاريف .وخالف
الحلفان وأكل لحم طاريف سيحاسب ويعاقب على الطعام
الطاريف أوال" وثانيا" سيعاقب على الحلفان ،ألن صار
عافونه مضاعف .والسبب لذلك ألنه حلف على طعام حالل
وعلى طعام حرام .لذلك قال الباسوق  :كل الذي قاله في
الحلفان سيعاقب عليه .لماذا هذه الكلمة الزائدة  :كل الذي
قاله في الحلفان ؟ إال القصد  :ال يتعاقب على الحلفان على
طعام محرم سابقا" إال إذا شمل في كالمه لحم كاشير ولحم
طاريف سوية .هكذا فسروا الحاخاميم كالم الباسوق (.بين
يائير )

مسعيه
إن التوراة حددت ستة مدن تسمى  :عاريه مقالط .وهي إذا
انسان قتل شخص آخر بالغلط عليه أن يلتجىء إلى أقرب
مدينة مقالط ويبقى بها حتى وفاة الكوهين الكادول .وهنا
ذكرت البراشا  :إن موشي ح ّدد ثالث مدن في الضفة
الشرقية لنهر األردن حيث يسكن هناك شبطين ونصف فقط

من شيباطيم اسرائيل البالغ عددهم  12شيبيط .وفي الضفة
الغربية لألردن أي في كل أرض اسرائيل ثالث مدن حيث
يعيشون هناك تسعة شيباطيم ونصف .هنا نسأل  :لماذا 3
مدن لشيبطين ونصف و 3مدن فقط لتسعة شيباطيم ونصف
هذا ليس عدال"؟ إال باعتبار سكان كلعاد سكان الضفة
الشرقية وهم من شيبيط منشي بن يوسيف كانوا حرامية
ومجرمين ويقتلون الناس لسلب أموالهم كما شهد عليهم
الباسوق قائال"  :كلعاد مدينة سكانها مجرمون وقتلى .لذلك
خصص موشي لهم ثالث مدن مقالط ملجأ .هنا نسأل  :إن
هذه المدن يلتجىء إليها فقط الذي قتل بالغلط وليس بالقصد؟
وسكان كلعاد قتلوا بالقصد ؟ إال قسم منهم يقتلون االنسان
لسرقة أمواله ،وقسم منهم يحرسون ويراقبون عملية السرقة
من رجال البوليس ،لكن بعد القتل يتقاسمون المال بين القتلة
ذاتهم وبين الذين يدعمونهم .ويتقاسمون معهم المال .والذي
يتقاسم مع الحرامي كأنه بالذات حرامي وكأنه هو القاتل
أيضا" ولو لم يقتل .وكيف يعاقب هذا ؟ يجمع (ه) القاتل
والداعم له في مكان ما ،سوية ويصعد الداعم إلى السلم
ويكون القاتل تحت الس ّلم يحميه فيقع ،الداعم على القاتل
ويقتله ،وهكذا القاتل مات وتعاقب ،أما الداعم الذي وقع من
األعلى وقتل رفيقه يعتبر قتل رفيقه بالغلط لذلك يلتجىء إلى
مدن المالجىء المقالط ويكون كليهما تعاقبوا و(ه) يحفظنا
أمين( .بئير باساديه)
معلومات تاريخية مختصرة  88 :عاما" بعد خراب
المقداش أي  88ميالدية
عندما اختلفت ربي يهوشواع مع الرئيس رابان كمليئيل متى
سيكون عيد روش هاشانا وكان بينهم يوما" واحدا" فرقا"
.فقال رابان كمليئيل إلى ربي يهوشواع المعارض له على
هذا التاريخ  :عليك أن تنفذ أوامري وتأتي يوم الكبوريم
حسب توقيتك وأنت تحمل المصاري تبعك .أي أراد أن

يفهمه إن تاريخ تحديد الكبور تبع ربي يهوشواع هو الغلط
وتاريخ الكبور تبع رابان كمليئيل هو الصح .وفي هذا
الوضع بدأ ربي يهوشواع يتصاعر وينقهر كيف يحلل يوم
الكبوريم ؟ وإذ دخل لعنده ربي عقيبه وقال له  :لماذا زعالن
؟ أجابه عن القصة من أولها إلى آخرها .فقال له ربي عاقيبا
،كل الذي يقرره رئيسنا رابان كمليئيل هو الصح .ألن قالت
لنا التوراة زمن األعياد يحددها المسؤولون في اليشيبا وفي
السماء يوافقون على توقيت رئيس اليشيبا وهو رابان
كمليئيل .اقتنع ربي يهوشواع وذهب إلى رابان كمليئيل في
التاريخ الذي حدده له .فرحّب به رابان كمليئيل وقبله من
رأسه وقال له  :السالم عليك ياحاخامي وياتلميذي ،حاخامي
ألنك أذكى وأشطر مني في التوراة ،وتلميذي ألنك نفذت
أوامري .من هنا نتعلم كم من عظمة عندما الكبير يساير
األصغر منه واليعمل مشاكل وكراهية بين األطراف
.وكذلك مهما المعارض كانت درجته عالية في التوراة ،ال
يجوز له أن يتمسك في رأيه بل عليه أن يخضع للحاخام
الرئيس في ذلك العصر ألن هشيم قال لنا بالتوراة ،إذا وقع
خالف في الدين بين الحاخاميم علينا أن نقبل برأي وقرار
الحاخام األكبر لهذا العصر وهذه هي ارادة هشيم منّا
الطريق للصحة والشفاء
واجب علينا تحسين عملية التنفس في صدورنا وتقوية الرئة
داخل أجسامنا لتقوم بعملها على أحسن مايرام .إن عملية
التنفس تتم عن طريق الهواء الذي يدخل أجسامنا عن طريق
األنف وهذا الهواء يحوي داخله األوكسجين والرئتين ينقلون
األوكسجين إلى الدم وهو الذي يعطي االستمرار في الحياة
.لذلك من الضروري جدا" أن ندخل األوكسجين إلى
أجسامنا بطريقة صحية وكافية .إن الهواء الذي نستنشقه
ويدخل أجسامنا إن الجسم يستعمل فقط  %30منه والباقي
يخرجه من الجسم من الرئتين أو من الفم وهذا مايسمى
عملية الزفير .وكيف نعمل حتى ندخل إلى أجسامنا كمية
أكبر ليستفاد منها الجسم ؟ استعمل هذه الطريقة البسيطة :
امأل كأس عادي حتى نصفه بالماء ،ثم استعمل شراقة تبع
الكوال أو العصائر ،وانفخ داخل نصف الماء في الكأس بقوة
وبشدة والش ّراقة موضوعة في فمك مثلما األطفال ينفخون
بها داخل ماء وصابون ليخرجون منها الفقاعات لتطير في
الهواء .وأنت بعد النفخ داخل الماء ،استنشق كمية من الهواء
كبيرة إلى رئيتك .وبهذه الطريقة تكون قد أدخلت كمية من
األوكسجين أكبر إلى الرئتين وبالتالي الرئتان تتوسعان
ويستفاد جسمك من كمية األوكسجين ،كرر هذه العملية
ثالث مرات متتالية ويكفي .األفضل اعملها في الصباح
عندما تكون المعدة فارغة من الطعام مما يساعد على فتح

الرئتين بحرية .وكررها عدة مرات في اليوم وخاصة
للمسنين الذين ال يتحركون واليقومون بحركات رياضية
فتكون كمية الهواء التي تدخل أجسامهم ضئيلة وغير كافية
.ومعروف إن الركض والتمارين الرياضية تساعد على
ادخال كمية أكبر من الهواء واألوكسجين لذلك يجب
ممارستها.
هاريشون لصيون ربي موشي ميوحّاس 1806-1730
عندما فرغت خزينة الوالي تبع سوريا واسرائيل قرر أن
يمألها من تبرعات من يهود يروشاليم ففرض عليهم دفع
 30ألف ليرة ذهبية وهذا مبلغ كبير جدا" وليس بامكانهم
دفع ولو  %10من هذا المبلغ ألن أكثرية القاهال فقراء
.توجه المسؤولون في الطائفة إلى حاخام موشي لمساعدتهم
في ذلك .بعد أن عرف اسم الوالي الذي ساعده من عدة
سنوات عندما كان فقيرا" .توجه إليه لمقابلته في مدينة
الرملة حيث هناك قصره .وأخذ معه زميله ربي موردخاي
ليفي ،وعندما وصال إلى باب القصر ،فقال للحارس  :أريد
مقابلة الوالي وعندما سمع الوالي باسم الضيف حاخام
موشي فورا" ركض الدرج واستقبلهم استقبال االمراء
،وقبّل يد الحاخام عدة مرات متتالية وبحرارة .وقال لهم :
لي شرف كبير أن أستقبل سيادة الحاخام في بيتي وطول
ي عندما ساعدتني عندما كنت
حياتي ال أنسى فضلك عل ّ
فقيرا".وفي زخوتك ياحاخام صرت واليا" على سوريا
واسرائيل .واآلن مالذا تطلب مني على استعداد لتلبية طلبك
من كل قلبي ..
توجيهات دينية" :شهر آب"
هو الشهر الخامس بالنسبة لشهر نيسان ومعروف شهر
نيسان هو الشهر األول لكل الشهور ويعتبر الشهر الحادي
عشر بالنسبة لشهر "تشري" البرج الذي يعود له هو "برج
األسد" .دائما" يأتي روش حوديش آب يوم واحد فقط وعدد
أيامه دائما"  30يوم .مصدر كلمة "آب" هو من الدولة
البابلية،وهو رؤوس لكلمات أ= إيدوم وب= بابل وهو رمز
لخراب بيت هامقداش األول بيد بابل وخراب بيت هامقداش
الثاني بيد "إيدوم" وقالوا" :عندما يدخل شهر آب نقلل
الفرح" ومامعنى "نقلل"؟ ألن الحزن المطلوب في شهر آب
ليس ساري المفعول على طول شهر آب إال يستمر حتى
منتصف الشهر فقط،ألن في النصف األول من الشهر نحزن
على خربان المقداشين األول والثاني،أما النصف الثاني من
الشهر هي أيام فرح كاألعياد،لذلك "آب" يتألف من حرفين:
"األلف" وتعني بالعبرية "آرور" أي الغير جيد،والـ "ب"
تعني "باروخ" أي الجزء الثاني من الشهر مبارك وجرت

العادة أن يُسمى هذا الشهر "مناحيم آب" ألنه خلق (ه) به
الماشياح المنتظر يوم ( )9آب .وقالوا الحاخاميم" :كل جيل
لم يُبنى بيت هامقداش في أيامه كأنه هُدم في أيامه" .نسأل
مرت عدة أجيال صديقيم ماتوا وانتهت أجيالهم ولم
هنا :لقد ّ
يُبنى المقداش في أيامهم وكيف يعتبر كأنه هُدم في أيامهم؟
إال الحقيقة أنه في كل جيل يوجد صديقيم هم يبنون الجزء
الخاص بهم من المقداش،وبعد جمع جميع الصديقيم التي
مرت منذ بداية خراب المقداش حتى يومنا هذا،وكل منهم
يبني جزءا"،وفي النهاية تجتمع هذه األجزاء كلها لتشكل
بيت هامقداش كامال" .ألن من غير المعقول الجيل األخير
الذي سيبُنى المقداش في أيامه يكون به صديقيم جدا" جدا"
حتى في زخوتهم يُبنى المقداش،إال مع جميع الصديقيم
السابقين والحاضرين يتعمر المقداش كما نقول" :بونيه
يروشاليم" أي كل يوم يبنى جزء من المقداش أمين.
قصة :البارون والسير موشي منطيفيوري 1885-1785
بعد هزيمة نابليون في الحرب عام ، 1824أسس موشيه
شركة للتأمين على الحياة ألول مرة في تاريخ أوروبا
وسماها -أليانس .وعمل طوال حياته في هذه الشركة وهو
يديرها بنفسه .أيضا" أسس شركة الخراج الغاز من تحت
األرض في عدة دول .ونجاحه كان قويا" ومتطورا" .وفي
عام  1827قرر زيارة اسرائيل مع زوجته السيدة يهوديت
وهي الزيارة األولى من سبع زيارات قام بها إلى اسرائيل
.وانطلق في فصل الصيف من بريطانيا واستغرقت الرحلة
 4شهور حتى وصلوا يروشاليم .ورحب به سكان
يروشاليم ،ألن كانوا يسمعون عنه خالل تبرعاته
المتواصلة لسكان يروشاليم واليشيبوت ووصل في 18
حشفان عام . 1827وزيارته هذه كانت تاريخية وسجلوها
في سجالت الطائفة واعتبروها يوم عيد إلى يروشاليم
وسكانها .وفي عام  1830بعد أن عاد إلى بريطانيا قام في
حملة كبيرة ضد التفرقة الالسمية بين يهود بريطانيا
وسكانها الغير يهود .وبواسطة أصحابه ومعارفه بأغنياء
لندن ومجلس اللوردات تمكن من تحقيق التساوي بين
اليهودي والبريطاني وبقية البريطانيين .وهذا انجاز عظيم
للقاهال هناك .وتبرع مقابل ذلك مبلغا" ضخما" للحكومة
البريطانية ،ثم الكونغرس عيّنه محافظا" وواليا" لمدينة
لندن .وقبل هذه الوظيفة بعد أن اشترط عليهم ،بأنه سوف
ال يحضر للدوام في مكتبه أيام السبت واألعياد اليهودية
ويتوقف عن العمل نهائيا" في تلك األيام فقبلوا له بذلك حيث
قال لهم  :أنا واجباتي الدينية أمام هشيم هي األولوية في
حياتي التجارية والسياسية واالجتماعية .

دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
عندما يبدأ الحزان قراءة السيفر توراة على الجميع أن
يسكتوا وال يتكلموا ولو كلمة واحدة ،حتى ولو كالم توراة
وديني ممنوع ،وحتى بين عوليه وعوليه الحكي ممنوع
،لكن مسموح في النظر في مصحف في يده لكن بدون
صوت حتى يبدأ العوليه الثاني للتوراة .وال يجوز الخروج
من الكنيس أثناء قراءة التوراة ،لكن بين عوليه وعوليه
يجوز الخروج للضرورة فقط .أول من يطلع للتوراة يكون
كوهين ،ولو كان هذا الكوهين أ ّمي أي عام هاأريص هو
قبل أي حاخام كادول موجود في المنيان لكن بشرط أن
يكون الكوهين متدين ومحافظ على الشبات .ولو أراد
الكوهين أن يتخلى عن األولية إلى حاخام كادول يطلع قبله
ال يجوز ذلك .وإذا ال يوجد كوهين في المنيان يطلع ثالثة
اسرائيل وليس ليفي .

دينيم
أسبوع الذي يحكم فيه تشعا بآب هذا العام يبدأ من يوم
األحد جوالي  26وينتهي يوم األربعاء  29جوالي وفي هذا
األسبوع المذكور يوجد عدة دينيم يجب التقيد بها بالتمام
والكمال وهي  :ال يجوز قص الشعر وال حالقة الذقن ،وأبو
الصبي والسنداق والموهيل ال يجوز لهم الحالقة .لكن المرأة
مسموح لها قص شعرها .كما ال يجوز قص األظافر في هذا
األسبوع ،إال إذا كانوا طوال كثيرا" يجوز قصهم من أجل
نيطيالت يدايم -2.ال يجوز غسل األلبسة في الغسّالة ولو
سوف ال يستعمل هذه األلبسة إال بعد تشعا بآب  ،أما ألبسة
األوالد صغار من سن  3سنوات وماتحت يجوز غسلهم .
 ال يجوز تبديل ألبسته الداخلية والخارجية والجوارب فيهذا األسبوع واستبدالهم بألبسة مغسولة قبل هذا األسبوع
واذا مضطر للتغير عليه بتحضير بعض األلبسة قبل يوم
األحد  26جوالي وذلك بأن يلبسهم مدة نصف ساعة ثم
يتركهم الستعمالهم في هذا األسبوع أو يحضر ليلة السبت
واحد ثم يبدله صباح يوم السبت ثم يبدله بعد الظهر وجميع
هذه األلبسة المحضرة يستطيع استعمالها في هذا األسبوع
المذكور -5 .ال يجوز تغيير الشراشف والبشاكير وأغطية
الفراش في هذا األسبوع.
 -6ال يجوز التغسيل بماء ساخن لكن بارد حالل وال يجوز
السباحة في المسبح أو البحر عندما يكون رجاال" ونساء"
سوية ألنه عافون كبير وسيحاكم أمام (ه) على هذا العمل
الممنوع نهائيا" .لذلك يرجى االنتباه وعدم تكرار مثل هذه

العافونوت الكبيرة ألنها تسبب وجع رأس لصاحبها لذلك
يرجى التراجع عن هذا الطريق كليا" و(ه) يبارككم أمين.
 -7ال يجوز قص أو خياطة ألبسة جديدة ولو من قبل هذا
األسبوع،لكن تصليح ثوب الذي فكت خياطته يجوز،ويجوز
تصليح الحذاء.
 -8ال يجوز شراء ألبسة أو أحذية جديدة لكن حذاء لستيك
من أجل تشعا بآب يجوز واألفضل أن يلبسهم قبل دخول
تشعا بآب.
 -9يمنع أكل اللحم والدجاج من بعد روش حوديش آب حتى
العاشر منه أي من يوم الخميس حتى يوم الجمعة ()31
جوالي لكن السمك حالل.
 -10يجوز أكل بقايا طعام الشبات ليلة األحد في السعودا
"الربيعيت" أي الرابعة التي تأكلها ليلة األحد أما اذا بقي من
الطعام ليوم األحد يجوز أن يأكله ولد صغير  8-7سنوات.
وولد مريض في هذا السن يجوز أن يأكل لحم في هذا
األسبوع.
 -11يجوز طبخ األطعمة التي ال يوجد فيها لحم في دست
الزفر ولو كان الدست قد طبخ به لحم ضمن  24ساعة.
 -12يجوز الزوجة أن تذوق طعام الشبات يوم الجمعة ولو
داخله لحما" من أجل احترام الشبات ومن يمتنع عن ذلك
ليتبارك.
 -13ال يجوز شرب النبيذ من أول شهر آب لكن كأس
الهبداال حالل .أما العرق والبيرة وغيرها حالل شربها.
 -14ال يجوز أكل لحم وشرب نبيذ في اليوم العاشر من آب
أي يوم الجمعة  31جوالي ألن حريق بيت المقداش تم في
أغلبيته في العاشر من آب وليس في التاسع منه.
ساهم في هذه النشرة
السيدة روزيت كوهين وأوالدها للنجاح والتوفيق والصحة
وطول العمر أمين ***.السيد الفونس قباني وزوجته السيدة
كولدا وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد مراد ليفي
وزوجته السيدة كيتي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
المرحوم همانواح ادكار ازرق بن أديل الذي توفي في بنما
عليه السالم أمين ***.الدكتور السيد موسى فاعور وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة ايفون خضر
بالّس أم موشي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدهم همانواح ماركو بن كحيلة ووالديه عليهم السالم أمين
 ***.األخوة األكارم لعائلة حاصباني للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم راشيل بنت فريدة عليها السالم
أمين ***.السيد شحود مشعانية وزوجته السيدة ديباه
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والديه همانواح

موشي بن زكية ووالدته ماركو بنت باهية عليهم السالم
أمين ***.األخوة األكارم  :سولي -هليل-أرليت-صوفيا
لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا عليه السالم
أمين  *** .السيدة كيتا دويك -بوابة وزوجها السيد يوسي
للنجاح والتوفيق والصحة والتوفيق وعلى روح أخيها
همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا عليه السالم
أمين***.السيدة فيرالند فريسكو بوابة وزوجها السيد رفائيل
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيها همانواح
اسحق زكي بوابة بن سمحا عليه السالم أمين***.السيدة
ايفون حلبي -بوابة وزوجها السيد إيلي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح أخيها همانواح اسحق زكي بوابة بن
سمحا عليه السالم أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة وعلى روح
زوجة أخيه نسيم المرحومة روزلين إيزل حايا بنت حافا
عليها السالم أمين ***.السيد فكتور مالح وزوجته السيدة
شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح يهودا أصالن بن جميلة عليه السالم أمين**.األخوة
األكارم السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر
كياله-فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مععائالتهم 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 ابراهيموزوجته 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.
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 10950شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

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