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في هذه البراشا تقول التوراة  :بأن ال يقتربوا بني اسرائيل
من أراضي أخيكم عيساف للعبور عن طريقه إلى اسرائيل
.وكذلك التقتربوا من بني مؤاب وبني عمون أوالد لوط أبن
أخ ابراهام .هنا نسأل  :لماذا سمى عيساف أخيكم وإلى
عمون ومؤاب لم يسميهم أخوتكم ؟ يجيب أورهاحاييم
هاقادوش  :ألن بني عيساف باعوا إلى بني اسرائيل الطعام
والشراب .كما قال الباسوق  :طلب موشي ربينو من سيحون
ملك إيموري اسمح لي بالعبور إلى اسرائيل عن طريق
أراضيك ،وإذا أردت أن تقدم لنا الطعام والشراب نحن على
استعد اد لدفع ثمنهم كما باعونا بني عيساف وبني مؤاب
وبني ع ّمون .لكن التوراة في مكان آخر قالت ال يجوز
االختالط والزواج من بني مؤاب وبني عمون إذا اعتنقوا
الديانة اليهودية ،ألنهم ماقدموا لكم الطعام والشراب عندما
طلبتم منهم ذلك .نرى هنا إن الباسوق هنا يقول موشي إنهم
باعونا الطعام والشراب .بينما الياسوق اآلخر  :يقول سبب
ابعادهم عن االختالط مع الشعب اليهودي ألنهم لم يبيعوا لنا
الطعام والشراب .كيف نجيب على هذا التناقض الواضح
والبارز ؟ الحقيقة بني عيساف يوجد قسمين من األراضي
األولى تسمى سيعير ويعيش بها أوالد عيساف ،أما القسم
الثاني هو أرض إيدوم وهم جزء من أوالد عيساف لكن هذا
القسم الثاني لم يبيع الطعام والشراب إلى بني اسرائيل بل
جمع جيشه وهددهم بالحرب .وتركوه بني اسرائيل وابتعدوا
عن أراضيه .أما بني عمون وبني مؤاب .الحقيقة باعوهم
الطعام والشراب كما قال موشي ،لكن هشيم أبعدنا عن
االختالط بهم ألنهم لم يقدموا لنا الطعام والشراب مجانا"
،ألن ابراهام أبينو أنقذ والدهم لوط من دمار سيدوم الذي
كان يعيش بها لوط مع عائلته .إذن كانوا ناكري الجميل
.وكذلك استعانوا ببلعام هاراشاع حتى يلعن بني اسرائيل

وأرسلوا بناتهم للزنا مع بني اسرائيل كل هذه األسباب
وضعهم (ه) في القائمة السوداء ومنعتنا من االختالط
والتزاوج معهم بسبب أخالقهم الفاسدة والشريرة .و(ه)
يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
عندما عاتب موشي ربينو بني اسرائيل على أخطائهم قال
هذا الكالم  :اقتربتم لعندي وقلتم لي نحن أخطأنا إلى (ه)
.ورفض هشيم ادعاء كم ولم يسمح لكم .هنا نسأل  :إن هشيم
يقبل التيشوبا للمخطىء عندما يندم على عمله لماذا هنا (ه)
رفضهم ؟ ألن نالحظ في كالم موشي عندما قال لهم  :جئتم
لعندي وقلتم لي بأنكم أخطأتم ،ولم توجهوا كالمكم بالذات
إلى هشيم من كل قلبكم .لذلك رفضهم (ه) على هذاه التيشوبا
المزيفة .كما تابع موشي وقال لهم  :إن هشيم لم يقبل طلبكم
ألن لم تجعلوا (ه) في أعماق قلبكم .من هنا نتعلم درسا" في
حياتنا ،عندما نعترف أمام هشيم بكالمنا فقط ونقول بدون
تركيز أخطائنا -فجرنا -تمردنا الخ ،كل هذه الكلمات الرنّانة
يجب مرافقتهم بالندم من أعماق قلوبنا وليس مجرد لفظ
وتعبير نقوله أمام هشيم .لذلك نالحظ يوم الكبوريم نقول هذا
الكالم  :عال حيط شيحاطانوا لفانيخا بفدّوي بيه .مامعنى
هذا الكالم ؟ إال القصد منه  :إننا اعترفنا بالخطأ أمام هشيم
فقط بالحكي بالفم وليس من أعماق قلبنا لذلك مثل هيك
تيشوبا مرفوضة عند (ه) .
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب
المقداش عام  88ميالدي
بقي رابان كمليئيل في رئاسته مدة ثالث سنوات فقط
،وعندما اجتمع مجلس الحاخاميم وال حظوا تصرفاته
وعناده خاصة ضد ربي يهوشواع الذي اختلف معه في عدة
أمور دينية ،وأهمله ولم يأخذ بعين االعتبار درجته العالية

في التوراة ،قرروا مجلس الحاخاميم والسنهادرين عزله من
الرئاسة .فقالوا من سيخلفه ؟ ال نستطيع تعيين ربي
يهوشواع مكانه ألنه كان خصمه وسينقهر رابان كمليئيل
بأن عزلناه من الرئاسة لنضع المناوىء له ربي يهوشواع
؟ لذلك رفضوا هذا التعيين ،ثم قالوا  :إذا سلمنا الرئاسة إلى
ربي عاقيبا .نخشى بأن رابان كمليئيل أن يعاقبه دينيا" ألن
ربي عاقيبا ليس من ساللة عام اسرائيل ،ألنه كانوا أجداده
القدماء الذي هو من ساللتهم كان أحدهم القائد العسكري
سيسيرا" الذي حارب بني اسرائيل قديما" أيام النبيّة ديبورا
.أصبح في هذه الحالة ربي عاقيبا غير مدعوم بالساللة
.وأخيرا" قرروا تعيين ربي ايلعازار بن عازاريا الذي كان
عظيما" في التوراة ،وهو من ساللة عزرا هاسوفير الذي
بنى المقداش الثاني وكان يشبهه في مالمح وجهه ،وكان
أيضا" غنيا" ويستطيع أن يدفع المال لالمبراطور الروماني
حتى ال يعتدي على اليهود وقالوا عن ثروته الحيوانية
الضخمة حيث يدفع في كل عام ماعاسير أي صيداقا 12
ألف بقرة أي عشر ثروته حيث كانت  120ألف رأس بقر
.ماعدا األمالك والتجارة .فتوجهوا إليه وسألوه  :هل توافق
أن تكون رئيسا" للحاخاميم ؟ أجابهم  :سأستشير زوجتي
بذلك .فقالت له زوجته :غدا" يعزلوك من الرئاسة مثلما
عزلوا رابان كمليئيل من قبلك .فقال  :األفضل لالنسان أن
يشرب الماء في كأس من الكريستال الغالي الثمن ولو ليوم
واحد وفي اليوم التالي ربما ينكسر هذا الكأس .وكذلك أنا
أجلس رئيسا" ولو ليوم واحد ،وغدا" يعزلوني على األقل
فرحت يوما" واحدا" في الرئاسة .ثم قالت له كيف سيكون
حاخام باشي وليس لك ذقن مثل بقية الحاخاميم المسنين ؟
فسكت ،وفي اليوم التالي استيقظ من نومه وإذ بأعجوبة من
السماء طلع له في وجهه  18طبقة من الشعر األبيض
وأصبح كأنه ختيار ،لذلك نقول في الهاكادا  :قال ربي
ايلعازار بن عازاريا الذي كان شابا" إن منظري اآلن يدل
على أن عمري سبعين عاما" .ولكنني لسع أنا شابا" .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن كعب الرجل من األساس وعندما خلقه (ه) لم يكثر داخله
األوردة الدموية واألعصاب .ألن مهمته هو حمل وزن
االنسان والسير به مسافات بعيدة ،ولو كان مليئا" باألوردة
الدموية واألعصاب لما استطاع القيام بمهامه الصعبة ،ولم
يستطع االنسان أن يقوم بالمشي مطلقا" .وعندما يتقدم االنسان
في السن جلد القدم يقسى ويتبّس .وأحيانا" عند الشباب أيضا"
يكون كعب القدم يابسا" وجافا" ،وفي هذه الحالة عندما يصاب
القدم بجرح أو بصدمة يصعب معالجته .لذلك يجب دهن جلد
القدم بالمراهم قبل النوم وهذه المراهم مخصصة للقدم فقط

،وعندما مسحها بالمراهم يجب التأكد بأن ال يوجد بها جروح
أو تشققات .خاصة لمرضى السكر يجب عدم وضع الكريمات
العادية إال الكريمات الخاصة لمرضى السكر ويجب المحافظة
على نظافة القدم وغسله بالماء والصابون وتبديل الجوارب
لمنع دخول الجراثيم للقدم .الشخص الذي عنده قدم ثخين
ومليء بالدهون ،المشي تبعه يبقى مخطر ،ويسبب االنزالق
ووقوع الشخص على األرض .
هاريشون لصيون ربي موشي ميوحّاس 1806-1730
عندما دخل ربي موشي إلى بيت الوالي هو وزميله ربي
موردخاي هاليفي ،قال الوالي إلى الحاخام  :أنا مبسوط كثيرا"
من زيارتك لي .فقال له الحاخام  :أنا عندي طلب عندك وهو
الغاء الضريبة الجديدة التي فرضتها على اليهود حيث
ماعندهم يدفعوا لك  30ألف ليرة .فورا" اشتد غضب الوالي
لكن ضبط نفسه ،وقال للحاخام  :أنا أسايرك وسألغي  20ألف
ويبقى عليهم دفع فقط عشرة آالف ليرة .فقال له الحاخام حتى
عشرة آالف غير بامكانهم دفعها .فغضب الوالي وطلب من
أحد حراسه أن يسحب سيفه ويقطع رأس الحاخام .سحب
الحارس سيفه ووضعه على رقبة الحاخام .والحاخام من شدة
خوفه لم يعد يستطيع الرؤية بعينيه .وقال للوالي  :نعم ،سأطلب
من الشعب أن يجمعوا لك العشرة اآلالف فقط ابعد السيف عن
رقبتي .فورا" ترك الوالي غرفته وذهب إلى غرفة مجاورة
ولم يودع للحاخام ،وقام الحاخام ورفيقه من مكانهم وتركوا
القصر بدون أي وداع أو احترام .ومن ذلك اليوم فقد ربي
موشي الرؤية وأصبح أعمى إلى آخر حياته وألّف مصحفا"
بعد ذلك سماه عين الماء عين هامايم رمزا" لهذه الحادثة التي
أفقدت له عيونه ورؤيته .
"تشعا بآب"
أجيال وراء أجيال خالل ألفي عام مضت،يمر على الشعب
اليهودي ذكرى مؤلمة في "تشعا بآب" في كل أمكنة
تواجدهم في العالم ينتظرون قدوم هذا الشهر "آب" لكن
ينظرون الى اسمه الثاني وهو "مناحيم" ننتظر من الشيخينا
ومن السماء أن تهدينا الصبر والسلوان وساعة الخالص
وساعة الفرج الحقيقية،ماليين الصالوات ترددت على هذه
الساعة المنتظرة،خربان المقداش بدأ بالحقيقة من بيت
هامقداش األول،والذي تاله  70سنة من العذاب
والكالوت،وعندما تعمر "بايت شيني" لم تكن عظمته مثل
األول حيث نقصت منه كثير من الشغالت التي كانت
موجودة في البيت األول،ومنها :ال يوجد شيخينا -ال تنزل
نار من السماء لتحرق القرابين -ال يوجد أرون تبع لوحوت
التوراة تبع موشي ربينو وغيرها من األمور .وكان ينقصه
القدوشا وظهرت جماعات الكفار وكان اسمهم "صادوقيم

وبيتوسيم" الذين حاربوا الحاخاميم وتعليماتهم،ثم خربوا
الرومان "بايت شيني" وبذلك خسرنا خسارة كبيرة وقالوا
الحاخاميم :من بعد خراب المقداش ال يوجد يوم إال وتكثر
به اللعنة أكثر من اليوم الذي قبله،طعم الفواكه زال
وراح،والزلنا نعاني نحن من هذه المشكلة حتى أيامنا
هذه،إما مشاكل عامة وإما مشاكل خاصة،إما في تأمين
المعيشة أو معاناة في الصحة أو معاناة في الزواج أو معاناة
من األوالد واألحفاد،كلها من خراب بيت هامقداش وبمعنى
آخر ان خربان بيت هامقداش معناه خربان العالم
بأكمله،الكوارث كثيرة في العالم واألزمات المالية
والحروب وتعدي االنسان على أخيه االنسان والقوي يأكل
الضعيف كل ذلك بسبب خسران الشيخينا وخسران بيت
هامقداش .خربان روحاني وخربان كشمي (مادي)،خسرنا
عوالم هزيه وعوالم هبا .مشاكل جديدة تنسينا المشاكل
القديمة،علينا أن نضع حدا" لهذا التيار الجارف
والمخيف،لنقف ونفكر قليال" كيف نستطيع أن نضع حدا"
كليا" لهذه المشاكل،علينا أن نهيئ أنفسنا لظهور الماشياح
وعودة الشيخينا،علينا أن نتفاهم مع بعضنا في بيتنا،في
عملنا،في صالتنا في اليشيبا وفي كل مكان،ونسأل أنفسنا
لماذا كل هذه المشاكل،لماذا كل هذه المعاناة؟ الجواب هو:
يقول حافيص حايم :االلتزام بالصمت،ال نحكي الشون
هاراع،ال ننظر ونراقب اآلخرين،كل واحد يطلع على نفسه
وعلى حاله ويقنع في نصيبه،وال يغار وال يحسد اآلخرين،ال
يحكي في الصالة حينئذ تعود القدوشا وتعود الشيخينا ويعمر
لنا (ه) بيت هامقداش بأسرع وقت أمين.
قصة :البارون والسير موشي منطيفيوري 1885-1785
بعد عام من تعيينه القاضي األعلى في لندن ،تابع موشي
دراسته الجامعية وانتسب إلى األكاديمية الملكية البريطانية
للعلوم والمعرفة ،وهو كان أول يهودي دخل هذه األكادمية
الراقية .وبعد ذلك عينوه نائب محافظ لندن وحصل على لقب
الشريف من ملكة بريطانية .هذا التعيين سمح للكثير من اليهود
استالم وظائف عالية في الحكومة البريطانية .وفي عام 1839
عندما كان عمره  54عاما" انتخبوه الجالية اليهودية في جميع
مدن بريطانيا رئيس تجمع الجاليات اليهودية في بريطانيا
.وبالرغم من كل هذه الوظائف المتعدة وذات المسؤولية
الكبيرة ،لم تمنعه من أن يهتم في وضع يهود أرض اسرائيل
الفقراء .وفي ذلك العام قام برحلته الثانية إلى اسرائيل وساعد
الكثير من الفقراء .وفي عام  1840لعب دورا" هاما" في انقاذ
الجالية اليهودية في دمشق من االتهام الكاذب وعليالت الدم
في قصة اختفاء القس بدري توما .واستعمل نفوذه الكبير في
بريطانيا ودفع إلى رئيس وزراء بريطانيا للتدخل شخصيا"

لدى السلطان العثماني بالذات ليضع حدا" لهذه التعديات على
يهود دمشق ،وبفضل جهوده أنقذ كثير من أرواح المسؤولين
والحاخاميم في طائفة دمشق من الموت المحتم .وملكة
بريطانيا كافأته على نجاحه هذا بأن أعطته لقب :السير " ومن
ذلك اليوم حمل االسم الرفيع السير مونطيفيوري حتى آخر
حياته وحتى بعد وفاته حيث في كل عام ليلة الكبوريم يترحموا
عليه قيهالت دمشق وبيروت باسم السير موشي منطيفيوري
زخرونوا لبراخا ..أمين
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو زخرونو
لبراخا
إذا يوجد كوهين واحد في المنيان وعمال يصلي وعنده في
الزميروت ،ي طلع للسيفر توراة فقط يبارك وال يجوز أن يقرأ
مع الحزان وال يحكي ويخلص البراخا الثانية ويعود لمتابعة
صالته في الزميروت ،لكن إذا كان عنده في اليوصير اليجوز
أن يطلع للسيفر توراة ،ويطلع اسرائيل  3عوضه .وإذا كان
في العاميدا اليجوز أن يقطع حتى يطلع ،وغير ملزمين
انتظاره من أجل طوراح صبّور أي لكع القاهال .لكن إذا كان
عنده في ايلوقاي نيصور أي آخر العاميدا ننتظره حتى يطلع
كوهين ونفس الدين هذا ينطبق على الليفي -2.إذا اعتقدوا أهل
المنيان إنه ال يوجد كوهين أو ليفي بالمنيان وطلع أحدهم على
السيفير وقال فقط باريخو هشيم هامبيوراخ ولم يبدأ بالبرخاه
األولى تبع السيفر توراة ،وعرفوا إنه يوجد كوهين أو ليفي
بالمنيان فورا" الذي طلع للتوراة يتوقف وال يبارك ويعطي
دوره للكوهين أو إلى الليفي .لكن إذا بدأ البراخا األولى ثم
عرفوا بوجود كوهين أو ليفي ،يتابع العولية والينزل
ونتصرف كأنه ال يوجد كوهين أو ليفي في المنيان .
دينيم
 اليجوز االستحمام يوم تشعا بآب وال فرق إذا كان الماءساخنا" أو باردا"  ،وأيضا" الفرق إذا كل جسمه ممنوع غسله
أو جزء من جسمه كاأليادي واألرجل،حتى أن يغطس أصبعه
في الماء ممنوع .
 -2لكن إذا كانت أياديه وسخة أو أي مكان من جسمه وسخ،أو
نزف دما" من األنف يجوز غسلهم بالماء إلزالة الوسخ أو
الطين والوحل منهم.
 -3في صباح تشعا بآب يجب غسل األصابع فقط عند الصباح
 3مرات لليمين و  3مرات لليسار وكالمعتاد ويبارك "عال
نيطيالت يدايم" .بدون غسل كف اليد فقط األصابع.
 -4اليجوز غسل الوجه صباح تشعا بآب وانما يستطع
بأصابعه تنظيف العمش من عيونه عندما تكون رطبة من
غسل األصابع في " نيطيالت يدايم" .وإذا يوجد وسخ في
الوجه يجوز غسله.

 -5عندما يخرج من التواليت طوال اليوم عندما يعمل
"نيطيالت يدايم" عليه أن يغسل فقط أصابعه وليس كل اليد،
لكن إذا يداه وسخة يجوز غسلها كالمعتاد.
 -6كوهين إذا كانت عادته أن يغسل يديه قبل عمل "برخات
كوهانيم " يوميا" يواصل غسلهم يوم تشعا بآب كالمعتاد.
وكذلك المريض المسموح له بأن يأكل يوم الصيام عليه أن
يغسل يديه قبل الطعام كالمعتاد وليس األصابع لوحدهم فقط .
واليجوز الذهاب إلى المكفيه (المطبل) يوم تشعا بآب ال
للرجال والللنساء.
 -7المرأة تطبخ بعد الظهريوم الصيام طعام العشاء ويجوز
لهما غسل الخضار والفواكه كالمعتاد.
 -8اليجوز استعمال العطور يوم الصيام .كما اليجوز لباس
األحذية الجلدية للنساء والرجال على السواء.
 -9اليجوز قراءة التوراة يوم الصيام  ،فقط يجوز قراءة
"أيوب" ودينيم الحزن و 9آب -10 .اليجوز تبادل السالم
والتحية يوم الصيام،وإذا أحد سلّم عليك ألنه ال يعرف إنه
بالزور وباشارة بسيطة فقط .كما اليجوز
ممنوع رد عليه
ّ
التنزه يوم الصيام.
 -11يجب النوم على األرض (على الفراش) ليلة
الصيام،ويجب أن يزعج نفسه بعض الشيء.
 -12يجب الصالة في الكنيس بالجلوس على األرض ليلة
الصيام وصباح الصيام فقط.
 -13النبارك في براخات هاشاحار "شيعاسالي كول
صوركي" ألننا النلبس الحذاء الجلدي ،وإذا نسي وبارك
اليعتبر بارك براخا لباطاّال.
 -14يجب القيام أمام الحاخام أو الرجل المسن أو والده يوم
الصيام كالمعتاد واحتراما"لهم.
ّ
 -15قبل صالة شحريت مع المنيان،يلبس الطليت والتفلين
ويقرأ "قاديش لي" وقريات شيماع ،ثم يذهب إلى الكنيس
ويصلي مع منيان بدون طليت وتفلين.
 -16نقرأ "هاأزينو" عوضا" عن "آز يشير موشي" قبل
يوصير .ومن األفضل بعد العاميدا يقرأ أيضا" "آز يشير "
حتى اليخسر قراءتها في ذلك اليوم.
 -17يجوز عمل برخات كوهانيم في صالة شحريت ،ويوجد
كنائس اليعملون برخات كوهانيم وتلك الحالتين مقبولتين.
-18ال يجوز أكل اللحم يوم عشرة آب (يوم الجمعة)لكن ليلة
الشبات مساء" يجوز أكل اللحم.
ساهم في هذه النشرة
الحاخام ليون كندي وزوجته السيدة سمحا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين***.السيد موشي خاسكي وزوجته وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.عائلة سروا للنجاح والتوفيق

أمين***.السيد جوزيف عبودي وزوجته السيدة ليندا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.األخوة األكارم لعائلة بوابة وزوجة
المرحوم السيدة تونة للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح
اسحق ذكي بوابة بن سمحة عليه السالم أمين***.السيدة صباح
شقيفاتي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح زوجها
همانواح جو ابراهيم بن راحيل عليه السالم أمين***.السيد
طوبي دهب عبادي واخوته وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدهم همانواح هاشوحيط هانيئمان حاخام الياهو دهب
بن استر عليه السالم أمين***.األخوة األكارم السادة  :سليم -
جوي-جاك-تونة -شيال لعائلة كندي للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدتهم فريدة أوديت بنت راحيل عليها
السالم أمين***.السيد فرح حمره وزوجته السيدة دينا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح الطفل مايكل بن كارن
لعائلة قمعو عليه السالم أمين***.السيد داني شكوري وزوجته
السيدة ايفلين وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنئون للعروسين
أوري وشيرلي بمزال طوب وبانيم زخاريم وألف مبروك أمين
***.السيدة بيال شقالو وأوالدها للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدهم همانواح عوبديا بن كرز وابنها همانواح
رحمين بن بيال عليهم 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.

بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 11500شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1400$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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