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في هذه البراشا موشي ربينو يعود ويذكر الوصايا
العشر .التي قبلها بني اسرائيل قبل  40عاما" من ذكر
هذه البراشا على جبل سيناء .والوصية الهامة في هذه
الوصايا العشر هي احترام األب واألم .لماذا ؟ من
هذه الحادثة نعرف قيمة هذه المصفا .في اسرائيل
دخلت صحفية إلى الصف السابع وسألت أحد الطالب
 :أين ورد الباسوق الذي يقول  :يجب أن تحب رفيقك
مثلك ؟ أجاب الطالب  :في الوصايا العشر .فقبلت
الصحفية باالجابة وشكرته على ذلك .هنا نسأل إن
محبة االنسان لرفيقه االنسان وردت في براشاة
قدوشيم في سيفر فيقرا ولم تذكر في الوصايا العشر
،فكيف يكون ذلك ؟ إن االنسان لرفيقه االنسان مثل
الذئب المفترس ،كل واحد يريد أن يأكل رفيقه ويغار
منه ويحسده في أي نجاح يحققه رفيقه عليه .لذلك
طلبت التوراة منّا أن نحب بعضنا البعض .وهذه
المصفا مرتبطة ارتباطا" قويا" باحترام األب واألم
.هنا نسأل  :احترام الوالدين هي مصفا محدودة
وضيقة جدا" ومحصورة فقط بين الولد ووالديه ال
أكثر ،والتطلع خارج نطاق العائلة ،أما حب االنسان
ألخيه االنسان فهي واسعة شاسعة تشمل الكثير من
أفراد المجتمع ،تشمل القريب والبعيد ،لليهودي ولغير
اليهودي -للجار -لألهل-لألصحاب ولألعداء .لكن
كيف يتم تحقيق هذه المحبة مع اآلخرين ؟ تبدأ منذ
الصغر في نطاق العائلة فقط ،هنا يبدأ الطفل يتدرب
على محبة اآلخرين وهم والديه ،يشعر باحترامهم
واطاعتهم ومساعدتهم وكلما كبر الولد تكثر هذه

الواجبات االنسانية تجاه والديه .ومنها تنطلق المصفاة
الثانية وهي حب االنسان ألخيه االنسان .
.وهي سر نجاح المجتمع وتقدمهم ،وإذا نظرنا إلى
وصية احترام الوالدين قالت التوراة هذه الجملة :
احترم والدك ووالدتك .قالوا الحاخاميم  :احترمهم ولو
كانا غير متدينين ،ولو كانت معاملتهم لك قاسية وغير
جيدة ،ولو كانا أ ّميون وجهالء وعقلهم صغير .في
جميع الحاالت أنت ملزم باحترامهم وتقديم المساعدة
لهم .لذلك االنسان حتى ينجح في المستقبل ويتعامل
مع اآلخرين بالحسنى والطيب ،يبدأ يتعلم ذلك في بيته
منذ صغره ،ومنها يصل إلى المصفاة الثانية وهي
حب اآلخرين واحترامهم وتكون سهلة التنفيذ
والتحقيق ،ألنه مدرب سابقا" عليها .و(ه) يحفظنا
أمين .
تعليقات على البراشا
طلب موشي من (ه) قائال"  :اسمح لي بالعبور إلى
أرض اسرائيل حتى أراها وأالحظ ميزاتها وحسناتها
.هنا نسأل  :من المؤكد عندما يعبر إلى أرض اسرائيل
سيرى كل شيء بها .إذن ماذا قصد موشي بكالمه أن
يرى ميزاتها ومحاسنها ؟ إال ليعلم االنسان عندما
ينظر لآلخرين ينظر إلى حسناتهم وميزاتهم ،ويغض
النظر عن سيئاتهم وسوء معاملتهم ،ألن (ه) بالذات
عندما يقرر أن يحاسب االنسان ،ينظر إلى حسناته
وال ينظر إلى عيوبه وذنوبه ،ألن الحسنات تمسح
السيئات -2.قال الباسوق  :ويعاقب هشيم أعداؤه
السيئين حتى يخلّص عليه .هنا نالحظ بدأ الباسوق

باستعمال صيغة الجمع عندما قال  :يعاقب أعداؤه
وليس عدوه -مفرد-ثم أنهى الباسوق كالمه بالمفرد
عندما قال  :لها أبيدو-أي ليعاقبه يجب أن يقول لعاقبهم
بصيغة الجمع ؟ إال يعلمنا إن إذا كان األب غير متدين
وأوالده تعلموا منه وقلدوا والدهم في العافونوت
،أصبح يسمى األب وأوالده أعداء هشيم لذلك استعمل
صيغة الجمع .لكن في هذه الحالة يعاقب (ه) فقط إلى
والدهم لذلك استعمل الباسوق صيغة المفرد  :لها
أبيدو-أي يعاقبه هشيم إلى والدهم ألن هو السبب في
تعليم أوالده الطريق الخاطىء .لكن إذا أوالده صديقيم
يخلصوا والدهم من العذاب .
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب
المقداش  88عام ميالدي
في ذات اليوم الذي عزلوا رابان كمليئيل من لرئاسة
وسلموا الرئاسة إلى ربي إيلعازار بن عازاريا .كان
هناك على باب المدراش حارس عيّنه رابان كمليئيل
وكان قد علق الفتة على باب المدراش كتب عليها
:كل تلميد إذا لم يكن خارجه مثل داخله ال يدخل
المدراش .وكثير من الناس خافوا ولم يدخلوا المدراش
،لكن عندما عزلوا رابان كمليئيل عزلوا معه حارس
المدراش واقتلعوا الالفتة ودخل كثير من التلميديم إلى
المدراش ،وزادوا في نفس اليوم  700كرسي جديد
للطالب الجدد .وعندما رأى رابان كمليئيل ذلك ،زعل
في قلبه وقال  :ربما سيعاقبني (ه) ألن منعت التوراة
من اسرائيل وفي ذلك اليوم ،قرروا على كثير من
يقرروا ماهو الدين
الدينيم التي كانت معلّقة ولم ّ
والهاالخاه ألن كان يوجد خالف كبير بين الحاخاميم
منهم يحرمون ومنهم يحللون .وقرروا هذا الدين
المشهور  :إذا انسان سأل عن أي دين حاخام وأجابه
بأنه حالل أو حرام ،ال يجوز أن يسأل غير حاخام
عن هذا الدّين وإذا سأل إلى حاخامين اثنين وأحدهم
قال  :حالل والثاني قال  :حرام عليه أن يسأل الثالث
،حينئذ ينفذ رأي الثالث ألن صار عنده أغلبية مع
األول أو مع الثاني .وإذا سأل حاخام واحد وقال :
حالل وسأل ثاني وقال  :حرام  ،إذا كانت شغلة من
المحرم ،وإذا كانت الشغلة
التوراة يمشي مع الحاخام
ّ

من الحاخاميم يمشي مع الحاخام المحلّل .ومن تواضع
رابان كمليئيل قالوا عنه  :بالرغم من عزله من
الرئاسة لم ينقطع عن المدراش وحضور شيعوريم
ربي ايلعازار بن عازاريا ولو لساعة واحدة ويجلس
بن صفوف التلميديم ويتعلم مثلهم وهذا دليل على
تواضعه ومحبته للتوراة .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن مضخة القلب أي دقات القلب انقباضه وانبساطه
يرسل الدم إلى جميع أعضاء الجسم ليغذيها عن طريق
األوردة والشرايين المنتشرة في أنحاء الجسم .وهذه
المضخة التي تضغط الرسال الدم نسميه ضغط الدم
.وإن جدران العروق لألوردة والشرايين هي مرنة
وقوية حيث تتحمل ضغط الدم الذي يجري داخلها
.والدم عند وصوله إلى المكان المطلوب ،يعود إلى
القلب عن طريق األوردة الدموية .لكن شرايين األرجل
محاطة بعضالت من الطرفين .وكل حركة في هذه
العضالت تؤثر على تضيق األوردة والشرايين الدموية
تبع القدمين والرجلين .ألن داخل هذه الشرايين يوجد
نتوءات بشكل اللسان تفتح وتغلق لمنع دخول الدم أو
خروجه من هذه الشرايين .باعتبار الرجلين هما أسفل
الجسم ونزول الدم يركض داخلها بقوة الجاذبية
األرضية إلى األسفل لذلك خلق هشيم داخلها هذه
األلسنة أو الموانع لمنع تدفق الدم إلى األسفل بسرعة
وبكمية كبيرة ،وكذلك تقوم بالمهمة المعاكسة أي عند
صعود الدم من األوردة إلى القلب تغلق تدفق الدم إلى
األسفل وتدفعه إلى األعلى ليعود إلى القلب وهذه احدى
عجائب هشيم داخل أجسامنا .وهذه األوردة والشرايين
تبع األرجل هي ليست قوية مثل بقية العروق ،ألن مكان
وجودها في األسفل يجب أن تكون لينة ومرنة لتساعد
على ادخال واخراج الدم منها بسهولة .لذلك مع تقدم
السن ترتخي هذه العروق السفلية وخاصة عندما يقف
االنسان ساعات طويلة على رجليه ،حينئذ جريان الدم
يصعب خروجه ودخوله في األرجل مما يسبب األوجاع
وتجمع الدم هناك وهذا كله ضرر لصحة االنسان .
هاريشون لصيون  :ربي موشي ميوحّاس 1806-1730

بعد أن فقد رؤيته ربي موشي من تلك الحادثة التي
وضعوا السيف على رقبته عند الوالي .ولم يعيش
طويال" بعد هذه الحادثة وتوفي عام  1806وكان قد

خدم في وظيفته كحاخام باشي فقط  4سنوات بعد وفاة
عمه ربي يوم طوب الجازي .وكتب هذه الوصية قبل
وفاته يطلب من أوالده عدم القاء الخطابات والشكرانات
أثناء الجنازة ،وعليهم أن يكتبوا على حجرة القبر هذه
الجمل فقط ال غير  :هنا مقبور رجل بسيط من سكان
يروشاليم يسمى موشي بن حاخام رفائيل ميوحاس
،هشيم الذي يحيي األموات ،يحيه أيام الماشياح كما
طلب من أوالده اش يطلع ديون عليه أن يدفعوها
.ويقرؤون بالتوراة ،ويحترموا أمهم جدا" ،وال يحكوا
في الصالة حتى ال يتصاعر في قبره .وال يتقاتلوا مع
الناس ،واليختلفوا مع بعضهم البعض زخوته يحمينا
أمين .
توجيهات دينية" :السيطرة على يصير هاراع"
لماذا جاء االنسان إلى العوالم ؟ حتى يعيش ( )80أو
( )90أو أكثر ويترك ويمشي ؟ وكل المخلوقات في هذه
الدنيا من شمس وهواء واألزهار والفواكه والحيوانات
كلها أوجدها (ه) من أجل أن تخدم لهذا االنسان وهذا
االنسان المسكين عندما يصل عمر ال ( )60تبدأ
األمراض تالحقه وبلع األدوية تزداد عام بعد عام
والطبيب يحرمه من تناول المأكوالت التي أحبها طوال
حياته ،اذن لماذا جاء إلى هذه العوالم؟ ان (ه) وضع
النشاما داخل جسم فاني ،لكن النشاما ستعود إلى خالقها
بأعمال تؤهلها دخول الجنة لتنعم بملذات لم تذوقها في
هذه الدنيا ،وماهي هذه األعمال المطلوب منها أن
تنفذها؟ هي األخالق الحميدة –عمل الزخويوت ودراسة
التوراة .وهنا يبدأ االمتحان ،أوجد (ه) يصير هاراع
داخلنا ليبعدنا عن هذه المصفوت ويدفعنا االرتكاب
العافونوت ،لذلك هنا المعركة قوية وحاسمة ،إذا
انتصرت على يصير هاراع ولم ترد عليه ولم تنفذ
توجيهاته السيئة يكون بذلك حصلت على رضاء (ه)
عليك وفي نفس الوقت عملك هذا يعمل "ناحات رواح"
ارضاء إلى (ه) وبذلك يرضى (ه) من خليقته لألنسان
انها كانت صح وبالتالي كل المخلوقات التي خلقها من
أجل خدمة االنسان في مجيئه إلى العوالم هي صح ونال
رضاء (ه) وسينال المكافأة المنتظرة في عوالم هبا.لكن
إذا أهمل هذه المهمة وركض وراء ملذات العوالم
وارتكب األخطاء خسر الجولة من أساسها والتي جاء
من أجلها إلى العوالم .وأصبحت رحلته فاشلة ،وسينال
عليها العقاب الشديد والمرير ،لذلك علينا أن نلحق حالنا
ونعمل الخير وال نؤذي اآلخرين ونكثر من التوراة

والمصفوت و ال نبهدل الناس ونحترم الجميع ونحترم
الكنيس ونحترم وقت الصالة ،وبذلك نحصل على
المستقبل المنشود وننال رضاء (ه) علينا أمين.
قصة :البارون والسير موشي منطيفيوري 1885-1785

زيارته إلى اسرائيل الثالثة كانت عام  1849وكان
عمره آنذاك  64عاما" وفي هذه الزيارة قام بزيارة
معارات هاماخبيال مقبرة األجداد .وهو أول يهودي قام
بزيارتها ،ألن سكان الخليل يمنعون أي يهودي من
دخول هذا المزار .لكن السير موشي طلب من والي
المدينة أن يرسل معه دورية عسكرية لحمايته وعدم
االعتداء عليه أو منعه من الزيارة .وبعد ذلك عاد إلى
لندن ،وعندما سمع بخطف أوالد عمرهم  8سنوات
ومافوق في روسيا الجبارهم بالتحاق بالجيش الروسي
،فطلب مقابلة القيصر نيقوالي الدكتاتور ودفع له الكثير
من المال لكنه رفض وباءت زيارته بالفشل .ثم زار
بولونيا ،ودعم القيهلوت اليهودية في جميع مدن بولونيا
وقدم لهم المساعدات وفي عام  1855عندما بلغ
السبعين من عمره قام بزيارته الرابعة إلى اسرائيل
،وكانت مهمته في هذه الزيارة بناء بيوت لليهود حوالي
يروشاليم وبنى عدة يشيبوت لدراسة التوراة .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
ال يجوز أن يطلع للتوراة أخين وراء بعضهما وال األب
مع ابنه أو الجد مع حفيده وراء بعضهما .من أجل عين
هاراع ،ولو قالوا إنهم ال يخافون من عين هاراع مع
ذلك ال يطلعوا .ولو واحد مشليم والثاني مفطير ال يجوز
لكن إذا يوجد سيفر شيني يوم الشبات مثل يوجد روش
حوديش أو عيد يجوز يطلعوا وراء بعضهم كل واحد
يقرأ في سيفر بمفرده .وفي حالة الضرورة يجوز للجد
مع حفيده أو أخوين من األم وليس من األب -2.إذا واحد
طلع للسيفر توراة في كنيس أو في منيان ثم عزموه في
كنيس ثانية أو منيان آخر ليطلع للتوراة ولو في في نفس
العاليّا ،مسموح له بذلك .وفي الصيام ال يجوز يطلع
للتوراة شخص غير صائم .وإذا ال يوجد كوهين غير
واحد وهو غير صائم ولو كان ما أكل شيء لكن في
ذهنه قرر أن ال يصوم ،ال يجوز أن يطلع للتوراة
ويخرج خارج الصالة .ويطلع مكانه حينئذ  3اسرائيل

دينيم
 اذا ولد كان مريضا" قبل الميال مرضا" خطيرا"عندما يشفى تماما" ال يجوز أن نعمل له ميال إال بعد
مرور سبعة أيام على شفائه .وهذا الدين نطبقه إما للولد
الصغير وإما لرجل كبير يريد أن نعمل له ميال يجب
االنتظار ( )7أيام بعد شفائه.
 -2لكن طفل اذا مرض مرضا" عاديا" وال يوجد به أي
خطر،حينئذ نعمل له ميال فورا" بعد شفائه لكن اذا شفي
يوم الخميس أو يوم الجمعة،ال يجوز أن نعمل له الميال
في هذين اليومين الخميس والجمعة وانما نؤجل الميال
الى يوم األحد .لكن اذا شفي يوم األربعاء نعمل له الميال
فورا".
 -3طفل اذا ولد يوم الشبات،لكن دمه ضعيف في درجة
تخثر الدم المطلوبة عاديا"،ويوجد طريقة حديثة لمعالجة
تخثر الدم وذلك بضربه إبرة دواء،يجوز لنا اعطائه هذه
اإلبرة يوم الشبات وبالتالي نعمل له الميال يوم الشبات
كالمعتاد.
 -4ال نسمي اسم الولد إال بعد الميال،لذلك اذا الولد
مريضا" ولم نعمل له الميال بعد،عندما نعمل له صالة
رفوئا شيليما ال نذكر االسم وانما نقول هذه الجملة:
الطفل بن سارا (مثال") (ه) يشفيه شفاء" تاما" أمين.
ويوجد حاخاميم يقولون :يجوز ذكر اسمه ولو ماعملوا
له "الميال".
 -5طفل اذا خلق مطهر وخالص أي (ال يوجد له
عورال)،يجب أن نجرحه جرحا" صغيرا" حتى نطالع
له "دم بيريت" .لكن يجب على الموهيل أن يتأكد
بصورة جيدة وثابتة انه خلق مطهر وخالص،عن طريق
الفرك للمنطقة والنظر بعيون جيدة،ربما يوجد عنده
"عورال" لكن داخلة الى الداخل وغير ظاهرة بصورة
واضحة ويجب التشاور مع أكثر من موهيل واحد مع
طبيب جراح حتى يقرروا بأنه خلقان مطهر وخالص أو
ال .
 -6اذا الطفل خلق مطهر وخالص لكن يوجد خيط رفيع
من "العورال"،يجب استئصال هذا الخيط ويباركون كل
براخوت الميال كأنها ميال عادية.
ساهم في هذه النشرة
الدكتور السيد ماير بالس وزوجته السيدة راشيل
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته استر بنت
نظيرة عليها السالم أمين***.السيد ايالي ليفي وزوجته
السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة وعلى

روح روزلين بنت حافّا عليها السالم أمين***.السيد
البير نصيري وزوجته السيدة أرليت وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته بديعة بنت صلحة 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  :هانري وموريس عبادي
وزوجاتهم وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدهم همانواح يوسيف بن بنّوت عليه السالم أمين
***.األخوة األكارم السادة  :سارا-ليندا-جوزيف لعائلة
حلبية للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
المرحومة والدتهم ماري بنت صلحة وعلى روح
والدهم همانواح نسيم بن استر 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 12200شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1050$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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