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قالت البراشا  :واآلن يااسرائيل ماذا يطلب هشيم منك ؟
يطلب منك ان يكون عندك مخافة هشيم .وورد في النابي
يشعياهو يقول هذا الكالم  :وماذا يبحث هشيم على أعمالك
؟ أن تكون عادل ومحب للخير وعمل الصداقا وتكون
محافظا" على الحشمة والسترة .لماذا هذا االختالف بين
كالم التوراة وبين كالم هانّابي ؟ االجابة تكون من صيغة
الكلمة التي وردت في الطلبين المذكورين حيث ورد في
البراشا  :ماذا هشيم شوئيل من عندك .أما في النابي اختلف
الكلمة حيث استعمل هانابي هذه الكلمة  :وماذا هشيم
دوريش من عندك إذن عندنا هنا كلمتين مختلفين وهما :
شوئيل ودوريش .إن مضمون هاتين الكلمتين ألول نظرة
هو نفس المعنى لكن الحقيقة يوجد فرقا" كبيرا" بين هاتين
الكلمتين إن في اللغة العبرية تعني كلمة -شوئيل أن يستعير
انسان من رفيقه أي غرض مثال نقول استعار منه سيارته
أو استعار منه القلم وغيرها من األشياء .أما كلمة  :دوريش
تعني طلب منه االلتزام في أمر معيّن مثال"  :يطلب منك
رفيقك أن تلبي وتنفذ له طلباته ليس عن طريق االستعارة
إال االلتزام والتنفيذ مثال" أطلب منك أن تسلم هذه الرسالة
إلى فالن .أو تدفع إلى فالن مبلغا" معينا" وغيرها من
الطلبات مثال"  :يقول لرفيقه ديريشات شالوم أن يسلم على
رفيقه ويسأل عن صحته .واآلن سنشرح كالم التوراة
والقصد منها وكالم النّابي والقصد منها .إن البيراشا
استعملت كلمة .شوئيل تعني تعير وتعطي للطرف الثاني
شيئا" ما .وهنا هشيم شوئيل منك أن تعيره مخافة هشيم التي
تملكها .مامعنى هذا التعبير ؟ يقول الباسوق في مكان آخر
 :يرئات هشيم هي أوصارو  :أي عند هشيم مخزن أو قاصة
ضخمة مليئة بالخيرات والشيفاع والرزق والصحة لالنسان
لكن هي مقفول عليها وبحاجة إلى فتحها بالمفتاح حتى تطلع
الخيرات والبركات ويعطيك اياها .وماذا نوع هذا المفتاح ؟
هو يرئات هشيم التي تملكها .لذلك يقول لك (ه) عيرني

واعطني مخافة هشيم التي عندك حتى أفتح بواسطتها
مخازن الخير والبركة .لذلك استعمل كلمة  :شوئيل .لذلك
قالوا الحاخاميم  :إذا يوجد يرئات شمايم عند االنسان إذن
عنده كل شيء وإذا ماعنده يرئات هشيم إذن ماعنده شي
أبدا".لذلك قال الباسوق في مكان آخر  :يفتاح ليخا هشيم
ّ
هاطوب .أي يفتح لك هشيم مخازن الخير ألنها
أوصارو
مقفولة ،والمفتاح عندك وماهو هذا المفتاح هو يرئات
ومخافة هشيم .وبعد أن يفتح (ه) مخازنه ويعطيك الخيرات
،جاء هانابي قائال"  :وماهشيم دوريش منك يطلب منك أن
تحضر وعاء" لتضع فيه خيرات هشيم مثال"  :ال يستطيع
انسان أن يذهب إلى البقال ويقول له أعطني ليتر من الحليب
وما عنده وعاء" صحن يضع فيه الحليب .وهنا أيضا" يقول
لنا سأعطيكم الخيرات لكن أين الوعاء لتضعها فيها ؟ يجيب
هانابي قائال"  :الوعاء هو  :كن عادال" مع اآلخرين ال
تسرق ل هم مالهم ال تعتدي عليهم ال تبهدلهم ال تلعنهم في
لسانك بل ساعدهم قدر االمكان ،والتزم بالحشمة والسترة
وخاصة النساء ملزمون بالسترة وتغطية أجسامهم أمام
الرجال فهذه األمور هي الوعاء الذي يحافظ على البركات
التي أعطاك إياها هشيم حتى ال تضيع منك وتبقى عندك
طوال الحياة وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
يقول موشي إن هشيم غضب على أهارون ألنه هو الذي
الذي صنع العجل الذهبي وصلّى موشي إلى (ه) حتى يمسح
له هذا العافون ويمسح له العقاب .وماذا كان العقاب  :هو
موت أوالد أهارون األربعة لكن بعد صالة موشي نفعت
ومات فقط ولدين من أبناء أهارون وهما ناداب وأبيهو وبقي
االثنان اآلخران وهما ايلعازار وايتامار على قيد الحياة .هنا
نسأل  :إن الحاخاميم عددوا وذكروا سبب الوفاة ناداب
وأبيهو وهو  :كانوا سكرانين وكانوا غير البسين لبس خاص
بالكوهانيم وقدموا القيطوريت أي البخور بدون أن يطلب

هشيم منهم هذا .وأصدروا قانون ديني أثناء وجود حاخامهم
موشي ووالدهم أهارون وهذا ممنوع وغيرها .ولم يذكروا
السبب الحالي تبع هذه البراشا وهو عقاب وموت أوالد
أهارون بسبب عمل العجل من قبل والدهم كيف ذلك ؟ يجيب
مؤلف مصحف  :أيليت هاشاحار .إن هشيم عادل في كل
تصرفاته مع االنسان ومع أقاربه .المعنى عندما يصاب
االنسان بالمرض الخطير إن زوجته وأوالده أو والديه
يعانون ويزعلون ويتألمون لمرض قريبهم هنا نسأل  :ماهو
عافون األقارب أن يتصاعروا من أجل هذا المريض قريبهم
؟ لذلك يحاسب كل انسان ويعطيه الذي يستحقه حتى أقرباء
المريض الذين يعانون من مرض شخص عزيز عليهم ،هم
أيضا" مستحقون بتحمل هذا العذاب ،ألن هشيم عادل
وصادق .وأيضا" يحكم القاضي على شخص بالسجن 20
عاما" ،وبذلك زوجته وأوالده يتعذبون .نعم إن هشيم يعطي
لكل شخص ما يستحقه .لذلك موت أوالد أهارون هو يسبب
القهر االزعاج إلى أهارون والدهم ،ماذا عمل أهارون ؟
ألنه صنع العجل الذهبي وسبّب عافون كبير إلى بني
اسرائيل .
معلومات تاريخية مختصرة  20 :عاما" بعد خراب
المقداش عام  88ميالدي
بعد أن عرف رابان كمليئيل قيمة ربي يهوشواع العالية
بالتوراة ،وكل الحاخاميم من طرفه ،قرر الذهاب إلى بيته
واالعتذار منه .وعندما دخل بيته ،كانت جدران البيت كلها
سوداء ،فقال له  :تبيّن لي إنك تعمل حداد والدليل على ذلك
لون جدران بيتك .فأجابه ربي يهوشواع  :ياويل على
الشعب الذي كنت أنت رئيسه وياويل على السفينة التي أنت
ربّانها ألنك ال تعرف كيف الحاخاميم فقراء وكيف يعانون
من الفقر وما ع ّمال تطلّع على حالة الحاخاميم .ثم قال له
رابان كمليئيل إلى ربي يهوشواع  :سامحني ألني أخطأت
معك .فرفض ربي يهوشواع االعتذار ،ثم قال له  :سامحني
من أجل خاطر جدّي هليل هازاقين الذي كان من ساللة
دافيد هاميليخ فقبل االعتذار .ثم قال ربي يهوشواع  :من
يخبر الحاخاميم بأننا تصالحنا مع بعضنا ،حتى يعيدون
رابّان كمليئيل إلى كرسي الرئاسة فأرسلوا إلى المدراش
الشماش ليبلغهم بالخبر .لكن لم يهتموا بكالمه .فذهب ربي
يهوشواع بنفسه مع رفيقه ربي عاقيبا وبلغوا الحاخاميم بذلك
.فاحتاروا الحاخاميم  :كيف تتصرف اآلن ،إذا أردنا عزل
الرئيس الجديد وهو ربي إيلعازار بن عازاريا ،فهذا
مرفوض ،ألننا عندنا الدّين ماعالين باقوديش موريدين .أي
يجب أن نعلّي األمور الدينية من مكانتها واليجوز انزالها

والحط من قيمتها .وكذلك ربي ايلعازار بعد أن أصبح
رئيسا" ليس مسموح لنا عزله من مكانه وإذا سلّمنا القيادة
للرئيسين رابان كمليئيل وربي ايلعازار سوية وكل واحد
يستلم أسبوع ،هذا أيضا" غير صحيح ،ألن يحدث غيرة بين
بعضهما ،لذلك قرروا رابّان كمليئيل ثالث اسابيع وربي
ايلعازار أسبوع واحد .وهكذا تمت المصالحة في صفوف
الحاخاميم .
الطريق إلى الشفاء والصحة
الشرايين واألوردة الدموية الموجودة في الرجلين جدرانها
ضعيفة أكثر من بقية شرايين وأوردة الجسم .وكل حركة
في الرجلين تسبب لتقلص وتمدد العضالت الموجودة هناك
.وعندما تتقلص أو تتمدد العضالت تضغط على األوردة
والشرايين الموجودة حولها .وبذلك تمنع من تدفق الدم
للدخول والخروج منها .لذلك هي ضعيفة وجدرانها رفيعة
،حتى تتحمل الضغط .وكلما يتقدم االنسان في العمر
،تضعف جدران هذه األوردة وتتوسع وترتخي .وخاصة
من سبب الوقوف على الرجلين مدة طويلة .حينئذ يزداد
تجمع الدم في داخلها .وبالتالي يزداد توسعها وارتخائها
.ومن هذا الوضع ،ينتج عن األلسنة والنتوءات المتواجدة
داخل هذه العروق والتي وظيفتها األساسية فتح الطريق
لنزول الدم إلى األرجل واغالقها لتساعد الدم للصعود
والعودة إلى القلب ،إن هذه األلسنة تتباعد عن بعضها وتفقد
عملها ومهمتها .وبالتالي الدم يتراكم في أسفل األرجل من
قوة جاذبية األرض ،ومع مرور الزمن تعم الفوضى في
دخول وخروج الدم من وإلى األرجل .فهذه المنطقة تنحرم
من تغذية الدم لها ،فيصعب الوقوف على الرجلين ،وينتفخ
باطن عضالت األرجل ،وتحدث البقع تحت طبقات الجلد
،وتسبب تقرح العروق والجلد ،الحل بعد االصابة لباس
جوارب مطاطية التي تقوي األوردة والشرايين وتمنعها من
التمدد واالرتخاء .وفي الحاالت الصعبة يتعرض المريض
لعملية جراحية في األرجل ،لذلك يجب تدارك هذه المخاطر
قبل حدوثها وذلك عن طريق القيام بالتمارين الرياضية
لألرجل بشكل يومي قبل فوات األوان .
هاريشون لصيون هكاؤون ربي الياهو بقشي دورون
2020-1941
أصيب حاخام الياهو بقشي دورون بمرض كورونا يوم
عيريب بيساح لهذا العام وكان ذلك يوم األربعاء  8نيسان
عام  2020ثم نقلوه إلى مستشفى شاعاريه صيديق في
يروشاليم ،وهناك تدهور وضعه الصحي خالل أيام معدودة
،وتوفي في حول هموعيد بعد دخوله المستشفى بستة أيام

.وكان ذلك يوم االثنين حول هموعيد ابريل .13وأقيم له
جنازة ولفايا بسيطة اشترك بها أفراد عائلته وكبار تالميذه
،ودفن في هاارهامينوحوت في يروشاليم .ولد الحاخام في
يروشاليم عام  1941لوالده حاخام بن صيون ،تعلم التوراة
في طفولته في يشيبات هاداروم في رحوبوت ،ثم انتقل إلى
يشيبات هكاؤون "موريه صيديق" ربي بارغمان شاليطا .ثم
تعلم في يشيبات حبرون في يروشاليم وانضم إلى كوليل
"قول ياعاقوب".أيام شبابه تعين رئيس حبروتا في يشيبات
بورات يوسيف وعلم تالميذه هناك الذين كانوا متشوقين
لس ماع التوراة من فمه .بعد ذلك تزوج ابنة الحاخام ربي
شالوم لوفاس زخرونو لبراخا .الذي كان يشغل حاخام باشي
لمدينة ع ّكا .لكن زوجته توفيت أيضا" في شهر نيسان مثله
عام  2005وبقي أرمال" مدة  15عاما" .وفي عام 1972
وكان عمره  31عاما" تعيّن هاراب هاراشي لمدينة حيفا
.وهناك بقي في وظيفته هذه  18عاما" .وقام بأعمال عظيمة
في نشر التوراة وترجيع الناس بتشوباه .وهناك أقام مؤسسة
موراشاه ،وكان يلقي المحاضرات الدينية هناك .وفي عام
 1993وكان عمره  52عاما" تعيّن هاريشون لصيون لدولة
اسرائيل بدعم من هاراب عوبديا يوسيف زخرونولبراخا
.وبقي في هذا المنصب الرفيع مدة عشرة أعوام وهو كان
حاخام السفارديم وربي اسرائيل مائير الو شاليطا حاخام
األشكنازيم .أثناء وظيفته انتقل من مدينة إلى مدينة في
اسرائيل وألقى محاضرات دينية ووصفوه  :فمه ينطق
مجوهرات في التوراة .بعد وفاة زوجته وانتهاء وظيفته
العالية ريشون لصيون ،أسس يشيبا اسمها "بنيان آب" .وفتح
فيها جمعيات خيرية لمساعدة العائالت الفقيرة .وألف
مصاحف كثيرة على كل أقسام التوراة وسماها  :بنيان آب
.وترك وراءه أوالد وأصهرة حاخاميم أحدهم صهره
هكاؤون ربي دافيد ابراهام رئيس يشيبات بنيان آب وصهره
الثاني ربي أري أبراهام سامكا .حاخام باشي لمدينة رامات
شيلومو التابعة ليروشاليم وزخوته يحمينا أمين .
توجيهات دينية" :الزواج"
قالوا الحاخاميم :أربعون يوما" قبل خليقة الولد،يصدر
صوتا" في السماء قائال" ومعلنا":العروس الفالنية هي
زوجة هذا الولد الذي سيخلق بعد أربعين يوما".إذن الواقع
والحقيقة هو إن لكل شاب له عروس كزوجة مقررة من
السماء .لكن لحصول هذا الشاب على عروسته المقررة له
من السماء عليه أن يبحث عنها حتى يجدها .لكن هنا تبدأ
الصعوبات تعترض سبيله للوصول إلى عروسته المكتوبة
له من السماء .وهذه الصعوبات ليست من السماء وانما
تحدث من تصرفات العروسين،وهما السبب في تأخير

الزواج.ألن (ه) يريد أن يساعدهم ليتقربوا إلى بعضهم
البعض وبالتالي يتم الزواج بين الطرفين بسهولة .لكن هنا
يبدأ العريس يعتبر نفسه ذكيا" وفهمان ويبدأ ينتقي هذه
العروس وينتقل من هذه الفتاة إلى فتاة أخرى،وبهذه الطريقة
يبعد عنه عروسته الحقيقية بأياديه بالذات،وفي هذا اليوم
يختار فالنية ثم اليعجبه،وغدا" يختار أخرى كذلك التعجبه
ويبدأ يتخبط هنا وهناك سنة أو سنتين أو أكثر حتى تمتد معه
هذه الحالة عشرة سنوات وأكثر وأخيرا" يبقى بدون زواج
ويقضي على نفسه وحياته بيده بالذات وسبب هذا كله،ألنه
لم يخطو خطوة سريعة وبقي مترددا" بين هذه وتلك وتروح
عليه أكبر وأهم وأول مصفا بالتوراة وهي الزواج وانجاب
األطفال .لكن الشاب الذي يقنع بأن الزواج هو مصفا قبل أن
يكون متعة،ويؤمن بأنه بدون زوجة اليعتبر له وجود
والزوجة هي الحارس األمين له من السماء والزوجة
حارسها األمين هو زوجها أيضا" من السماء،عندما يقتنعان
ويؤمنان بهذه المبادىء ويوافقان على الزواج من
بعضهما،فورا" الشيخينا تدخل بيتهم وتباركهم حينئذ
الينقصهم أي شيء ماديا" وروحانيا" .وعلى الشاب أن يقنع
بنصيبه الذي أهدوه له من السماء،واليطلع على غيرها
واليقول ربما تلك العروس كان أفضل لي أكثر ،ومتى بدأ
بهذه النظريات وهذه الفلسفات،يبدأ يتدهور وأخيرا" يخسر
كل شيء.عليه أن الينظر إلى المال أو إلى العائلة المناسبة
أو الجمال أوإلى الدخلة ،إال يتكل على (ه) وبالتالي يؤمن له
كل شيء وليس المهم اآلن ،وانما المستقبل،ألنه طويل
ويحيطه كثير من المشاكل في الحصول عل األوالد هل
صبي أم بنت،هل سينجح األوالد بعلمهم وبعملهم،هل
سينجحوا بالزواج وتسير كل األمور على مايرام،كل هذه
اليتعلق ال بالجمال وال بالمال وال بالعائلة،وانما التوفيق كله
من عند (ه) ومن يتكل عليه سيرى المساعدة تأتي لوحدها
وتحل له كل مشاكل الحياة المستقبلية و(ه) يسعدهم أمين.
السير بارون موشي مونطيفيوري 1885-1785
في عام  1855عند كان عمره  70عاما" زار اسرائيل للمرة
الرابعة وكان هدفه اعمار بنايات سكن خارج محيط
يروشاليم .ونفذ رغبته وعاد إلى لندن .وبعد عدة سنوات
زار اسرائيل خامس مرة واشترى أرضا" وسماها "كرم
موشي ويهوديت" اسم زوجته.ثم أقيم حارة جديدة سماها
مشكينوت شاأنانيم ،ثم بنى حارة ثالثة سماها يمين موشي
.طول حياته كان كلما يسمع أي مشكلة مع أي قيهال يهودية
في العالم يذهب فورا" إلى هناك ليحلها ويساعد أصحابها
في رومانيا وايطاليا -ماروكو وعاش  100عام .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو زخرونو لبراخا

-1من يقرأ سيفر توراه ال يجوز أن يترك أقل من  3بيسوقيم
عندما ينهي قراءته للطالع للسيفر توراة كما ال يجوز له أن

يبدأ بعد باسوق عدد  2من بداية أي براشا أي بمعنى آخر
دائما" يترك  3بيسوقيم في النهاية ويبدأ بعد  3بيسوقيم
بالبداية .لذلك إذا الحزان غلط ،وانهى قراءته قبل باسوق
عدد اثنين ،مالعمل حينئذ ؟ الطالع وراءه يعيد له الباسوق
األخير تبع الطالع السابق ثم يقرأ اثنين زيادة ثم يقرأ على
األقل ثالث بسوقيم من المقطع الذي يليه -2.يجب أن ينهي
قراءته بكالم جيد وفيه بيراخا ،وكذلك يبدأ بكالم بيراخا وال
ينهي ب قصة أحد قام بعمل خطأ مذكور في التوراة إال يقرأ
له زيادة عن هذا الموضوع .
دينيم
-1كل كوهين مسموح له أن يعمل البديون ألي ولد بيخور
.لكن من األفضل أن نعمل البديون عند كوهين يكون تلميد
حاخام ،وإذا ال يوجد كوهين حاخام،يعمل البديون ولو كوهين
عام هاآريص أ ّمي اليعرف أن يقرأ او يكتب) واليؤخر البديون
حتى يستنى وصول كوهين حاخام إذا صار وقت البديون.
-2األفضل أن يفك البيخور عند كوهين درويش وفقير حتى
يستفاد الكوهين من هذه الليرات.وإذا عنده كوهين يقرب
لعائلته أفضل من الكوهين الغريب.
-3إذا كوهين تزوج امرأة بالحرام ،مثال" تزوج مطلقة أو
زونا،إذا اجالهم ولد هذا الولد ال يعتبر كوهين وعندما يكبر ال
يجوز أن نطلب منه أن يعمل بديون ألنه لم يبق كوهين.
-4اليجوز عمل البديون عند كوهين محاليل شبات أو يأكل
لحم طاريف .
-5كوهين الذي ال يحافظ على قدسية الكهنوت تبعه ،مثال"
يتزوج نساء محرمات عليه،أو يدخل مع الميت تحت سقف
واحد ،ال يجوز لنا أن نطلب منه أن يعمل لنا بديون.
-6اليجوز ولد كوهين قبل أن يلبس تفلين أن يعمل بديون
أبدا".
-7يجوز كوهين شاب غير متزوج أن يعمل البديون
.والضرورة أن يكون متزوجا".
-8إذا واحد عمل إلى ابنه بديون عند شخص كوهين،وبعد مدة
أتوا شاهدين وشهدوا إن هذا غير كوهين مع اثبات لذلك ،يجب
اعادة البديون مرة أخرى عند كوهين أصلي ورسمي
المزور يجب اعادة الليرات إلى والد الصبي.
،والكوهين األول
ّ
ساهم في هذه النشرة
السيدة أولغا بنت بيال وبنائها وأصهرتها للنجاح والتوفيق
وتشكر الحاخام هارون فارحي على جهوده في نشر التوراة
.شكرا" جزيال" ***.السيد مراد اللحام هكوهين وزوجته
السيدة لوسيت وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون للسيد
ادوار كوهين وزوجته السيدة كامو بالحفيد ادوار عصيص
والحفيدة كامو عرمان بمزال طوب وألف مبروك أمين

***.هصانداق السيد ادوار كوهين وزوجته السيدة كامو
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ومزال طوب بالمولودين
الحفيدين الجديدين ادوار عصيص وكامو عرمان وألف
مبروك أمين***.السيد البير عصيص وزوجته السيدة إيستي
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق ومبروك بالمولود
الجديد ادوار بمزال طوب وألف مبروك أمين***.األخوة
األكارم السادة :تيدي -دافيد-ليندا ووالدهم السيد إيليا عنتابي
للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم نينا سارا
بنت إميلي صلحة عليها السالم أمين ***.السيدة صوفي
شعيا مغربي وأوالدها للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة شيال
كوهين وزوجها السيد ناتان وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح همانواح موشي بن راحيل عليه 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 ***.
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  *** .األخوة األكارم لعائلة بوابة وزوجة
المرحوم السيدة تونة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح أخيهم همانواح اسحق ذكي بوابة بن سمحا عليه 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 13000شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1500$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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