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تتكلم البراشا في بدايتها عن امرأة جميلة المنظر
يصطحبها األعداء أثناء حروبهم ال يقاع الرجال في
شباكها أثناء الحرب وليخسروا المعارك .يقول الحاخام
موردخاي هكوهين  :ماهو الجمال الحقيقي للمرأة ؟ هو
ليس منظرها وقوامها .كما قال شيلومو هاميليخ  :إن
جمال المرأة ليس بجسمها وانما بأخالقها وأعمالها الجيدة
مع اآلخرين ،مع زوجها ومع أوالدها ومع جيرانها
وأصحابها .كما جرى في احدى المرات ،عندما زارت
ملكة الجمال تبع دولة اسرائيل الحاخام ملوبابيتش لتأخذ
منه البراخا وأعطاها دوالرا" كعادته ،فوقفت قليال" ثم
قالت له :أنا ملكة الجمال أريد براخا خاصة لي ،فقال لها
هذا الباسوق  :شيقير هاحين في هيبيل هايوفي الخ…أي
الجمال عند المرأة ليس له قيمة أمام أخالقها وحسن
تصرفها مع اآلخرين .فقبلت كالمه ووعدته بأن تتحلى
بمكارم األخالق قدر االمكان .إذن نتعلم من كل هذا إن
المرأة تقدر بأخالقها وليس بجمالها .وشلومو هاميليخ
كتب آخر مقطع في مصحفه وتحدث به عن مكارم
األخالق التي يجب أن تتحلى بها .ولكن الشيء الهام الذي
يلفت النظر في هذا المقطع هو بأن كتبه واستعمل به 22
حرفا" تبع التوراة ،ليعلمني مثلما التوراة مؤلفة من 22
حرفا" كذلك المرأة حتى تكون كاملة ومك ّملة مثل التوراة
التي هي كاملة ،يجب أن تتقيد أيضا" بجميع نصائح
شلومو هاميليخ المؤلفة من  22حرفا" تبع التوراة .ومن
احدى هذه النصائح هذا الباسوق  :فيها فاتيحا بي حوخما
فتورات حيسيد عال ليشوناه :أي عندما تتكلم في أي
مجتمع يجب أن تتكلم بذكاء وباحترام لآلخرين ،وتبتعد
عن ال ّ
شلي وحكي الشون هاراع على الناس .واليجوز لها
أن تتكبر على اآلخرين ،ويجب عليها أن تحترم زوجها

وتسمع كالمه ونصائحه ،والتقول إن زوجي غشيم وجدبة
،ودائما" تشكر منه وتمدحه في بيت أهلها وتعتبره كأنه
أمير ،ويجب أن تنتبه بتربية أوالدها وترامب خطواتهم
ومن هم أصحابهم ،والمطلوب منها أن تجعل زوجها
وأوالدها يفتخرون بها وبأخالقها وبتصرفاتها .وبالتالي
زوجها يفتخر بها بأن عنده زوجة إيشيت حايل ويرفع
رأسه بين أصحابه وأقربائه .وكذلك أن تنتبه خاصة على
بناتها وتعلمهم أصول الحياة ليصبحوا في المستقبل
زوجات صالحات وناجحات في بناء عائالتهم و(ه)
يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
قالت التوراة  :وعودك للناس بالمساعدة لهم يجب أن تنفذ
كالمك ووعودك لهم وتعتبر وعدك هذا بأنه مقدس ويجب
تنفيذه ،واعتبر نفسك كأنك عمال تندر أو تتبرع في الكنيس
صداقا كيف تلتزم بتنفيذها كذلك وعودك لآلخرين ،يجب أن
تنفذه كما قال الباسوق  :موصا سيفاتيخا تشمور في عاسيتا
كاآشير نادارتا إلى هشيم إلهك -2.قال الباسوق  :فلوتاسيم
داميم بي بيتخا كي يفّول هانوفيل ممينو .أي ال تقول لماذا
أضع حاجزا" -درابزون في البلكون أو السطوح ،إن
االنسان اليقع على األرض إال قرار من السماء يحدد وقوعه
،لذلك تقول التوراة  :ال تقول إن وقوعه هو قرار من السماء
وال أستطيع أن أقوم بتغيير هذا القرار هذا التفكير هو خطأ
،صحيح إنه مقرر عليه أن يقع لكن ال تكون أنت السبب
وأنت ال تكون الوسيط لهذا الوقوع .إال يكون الوقوع "ممينو
" أي من سببه هو وليس من سببك (.بينا لي عيتيم).
معلومات تاريخية مختصرة  :عشرون عاما" بعد خراب
المقداش  88ميالدي
بعد خراب المقداش ووقعت أرض اسرائيل تحت الحكم
الروماني من جديد فرضت روما ضريبة سنوية على

يهود اسرائيل مبلغا" كبيرا" من الليرات الذهبية .وفي
احدى المرات قالوا الحاخاميم  :سنرسل الضريبة مع
حاخام مشهور أسمه  :ربي ناحوم إيش كام زو .هذا االسم
لقبوه به ،ألن طوال حياته كل شيء يحدث معه إن كان
جيدا" أوال" يقوله وعندما أخذ المحفظة مليئة بالليرات
الذهبية ليسلمها إلى قيصر روما ،في الطريق نام في
احدى األوتيالت ،وسلّم المحفظة بيد صاحب األوتيل
ليحفظها له حتى الصباح ،لكن صاحب األوتيل وأوالده
قرروا سرق الذهب من المحفظة ووضعوا ترابا" مكان
الذهب .وعند الصباح طلب محفظته من صاحب األوتيل
وسلّمه اياها مملوءة بالتراب ،وعندما فتحها قال جملته
المشهورة  :كام زو ليطوبا ،أي أيضا" هذا جيد ،وتابع
سفره حتى وصل إلى قيصر روما وسلمه المحفظة
،وعندما فتحها ورأى التراب داخلها ،غضب الملك وأمر
بقطع رأس الحاخام قائال"  :أراد هو وجماعته أن
ي وأرسلوا لي ترابا" عوضا" عن الذهب
يضحكوا عل ّ
.فأجاب الحاخام  :كام زو ليطوبا .أي أيضا" جيدا" .وفجأة
حدثت األعجوبة التالية  :دخل المآلخ الياهو هنابي إلى
القصر وأعلن عن نفسه إنه ضابط من ضباط الجيش الذين
يحاربون مدينة مجاورة قوية ومحصنة ولم يستطيعوا
اقتحامها .فقال للقيصر  :ال تقتل الحاخام ،إن هذا التراب
فيه سر عجيب استعمله أبراهام أبينو أيام لوط ضد خمسة
ملوك ،ورش عليهم من هذا التراب ،وانهزموا فورا"
.ونحن أيضا" سنرش من هذا التراب السحري العجيب
على المدينة المجاورة والقوية ،ونتأكد هل يفيدنا أم ال
!...وفعال" رشوا من التراب على المدينة فورا" انهزم
أهل المدينة من أمامهم هم وجيشهم وفتحوا أبواب المدينة
للقيصر .ففرح القيصر وطلب أن يعطوه إلى الحاخام
محفظته مليئة بالمجوهرات مكافأة له .فقال  :كام زو
ومر في نفس األوتيل وسألوه
ليطوبا .ثم عاد إلى اسرائيل ّ
ماذا قال لك القيصر على الهدية ؟ فحكى لهم القصة
فقرروا أن يأخذواا التراب نفسه الذي وضعوه في محفظة
ربي ناحوم وأرسلوا منه كمية كبيرة للقيصر حتى يكافئهم
فعندما فحص التراب وطلع كله كذب أمر بقتلهم .
الطريق إلى الصحة والشفاء
عندما يخرج االنسان من الحمام فورا" عليه أن يغطي
جسمه ورأسه ولو الفصل كان صيفا" .ألن عند االستحمام
األوردة والشرايين الدموية تتمدد وتتوسع ويتجمع الدم في
الرجلين في األسفل ويقل وجوده في أعلى الجسم ،ويسبب

ارتفاع ضغط الدم والدوخة والدوران وأحيانا" الوقوع
على األرض .لذلك ينصح باستعمال الماء المفتر والوسط
في نهاية االستحمام الستعادة تواجد الدم في كل أعضاء
الجسم بالتساوي .كذلك يجب عدم االستحمام بعد ملىء
المعدة بالطعام ،ألن الدم يتجمع حول المعدة ليقدم لها
المساعدة في هضم الطعام ،وإذا استحم هذا االنسان بعد
تناول الطعام مباشرة ،يختلف توازن وجود الدم في الجسم
ويسبب األذى أحيانا" لالنسان .كما ال يجوز حني الرأس
إلى األسفل أثناء االستحمام اللتقاط أي غرض من أرض
الحمام ،ألنه يسبب عدم توازن وجود الدم في الجسم ،وإذا
اضطر لرفع غرض من األرض عليه أن يجلس على
ركبتيه ويرفع الغرض ،واليحني جسمه وهو واقفا" على
رجليه .ال يجوز للمرأة أو للجدّة برفع ابنها أو حفيدها ذات
الوزن الثقيل ،ألن يسبب لهم أالم في الظهر والعمود
الفقري وتحرك بعض الفقرات من مكانها .ويسبب لهم
مشاكل طوال الحياة من هذا الرفع كذلك ال يجوز للرجال
رفع األثقال واألوزان من األرض بصورة فجائية لنفس
السبب .
هاريشون لصيون ربي ياعاقوب عيّاش 1817-1750
عندما اعترض كثير من أفراد القاهال في مدينة الجزائر
على قرارات الحاخام يهودا عياش ،قرر الحاخام ترك
الجزائر والذهاب إلى اسرائيل .لكن المسؤولون والقاهال
تفاجؤوا من قرار الحاخام هذا ولم يتوقعوه ،وبذلوا
جهودا" جبّارة القناعه بعدم تركهم وقبلوا على نفسهم أن
ينفذوا كل مايطلب منهم .لكن هو رفض كل هذه
المحاوالت .لكنه سايرهم وبقي مدة قليلة من الوقت في
الجزائر ،وكانت األيام أيام حروب وحرامية منتشرون
على الطرق وكان خطر كبير بالسفر في تلك األيام .وبقي
هناك حتى تهدأ األحوال .وفي شهر ايلول عام 1756
قرر الرحيل هو وعائلته إلى اسرائيل ،ركبوا سفينة
متجهة أوال" إلى ايطاليا .وكل مكان زاره رحبوا به
كثيرا" ووصل إلى اسرائيل عام  1758أي بعد عامين
كرس نفسه للتوراة لكن بعد
من تركه للجزائر .وهناك ّ
عامين من وصوله توفي عام  1760وكان عمره 60
عاما" فقط .
توجيهات دينية "شهر ايلول"
هذا الشهر المقدس الذي نعيشه حاليا"،من الواجبات
الضرورية الملزمين بها هي محاسبة اعمالنا والرجوع
بتشوبا عن أخطائنا التي إقترفناها طوال العام الماضي

،على كل منا أن يجدد العهد واالتفاق مع الخالق،في أيام
الرحمة والسماح هذه،ويجب أن نعرف أن (ه) بذاته
ينتظرنا للرجوع إليه والطلب منه السماح
والغفران.والتشوبا هذه وعد" لنا من الخالق بأنه سيسمح
لنا ذنوبنا بصورة مؤكدة إذا نحن حاولنا الرجوع إليه
وطلب سماحه،فنضرب مثاال" على ذلك ونعمل مقارنة
بين انسان واقف على باب بيته وبيده المفتاح ويحاول فتح
الباب أدخل المفتاح والقفل لم ينفتح ثم يحاول المرة الثانية
والثالثة والرابعة مرة يدخل المفتاح إلى األعلى ومرة إلى
األسفل والباب لم ينفتح بعد ولم ييأس صاحبنا من
المحاولة تلو األخرى بالرغم أن أي انسان لم يؤكد له أو
لم يعده بأن الباب سينفتح مع ذلك يحاول بدون ملل وال
كلل ،لكن هنا التشوبا في شهر ايلول لها ضمان من خالق
الكون أنها مقبولة ومرضية .ألننا كل يوم إثنين وخميس
نقرأ هذا الباسوق :إن يمينك يارب مفتوحة لقبول التائبين
" أنت تفتح باب التشوبا لتسمح للمخطئين" وطالما هذه
الوعود مؤكدة وبدون أي شك لماذا ال نعمل التشوبا؟ يجب
على كل منا أن يحاسب نفسه عن العام السابق فقط ويقول
كم من الفضائل عمل (ه) معي مع زوجتي مع أوالدي
،أعطانا الصحة ،السعادة،الحياة والرزق أنقذنا من كثير
من الحوادث ومشاكل العوالم هل شكرنا (ه) على كل هذه
الفضائل واحدة واحدة ؟ أكيد ال  !...ونسينا أن نشكره،
ماعدا ذلك كم من العافونوت عملناها ضد ارادة (ه) ولم
يعاقبنا (ه) عليها هل نتذكر هذا وذاك؟ونحن وعدنا (ه) إذا
رجعنا بتشوبا سيغسل لنا (ه) ذنوبنا وأخطائنا ويجعلنا
ناصعي البياض،ومن رحمة (ه) علينا أعطانا هدية هذا
الشهر شهر ايلول وسمح لنا بالتقرب إليه أكثر وأكثر
،وكل مايلزمنا من صحة وطول العمر والرزق والسعادة
وراحة البال،لذلك الزم نفرح في هذا الشهر فرحا"
روحانيا" بأننا عندنا هذه التسهيالت والعطاءات لذلك لماذا
اإلهمال وعدم التوجه إلى الكنيس لقراءة السيليحوت
وحضور شيعوريم للتوراة ونكثر من األعمال الخيرية
وبذلك نضمن لنا ولعائالتنا الصحة والسعادة والرزق
الوفير أمين.
قصة
زيئيب أي ديبو كان غنيا" من سكان هو نغاريا وكان
يتردد دائما" إلى ربي اسحق أيزيك في مدينة كاليب ليأخذ
منه البراخوت واالستشارات والنصائح في أعماله
التجارية .في أحد األيام قال لزوجته  :عيد روش هاشانا

اقترب أريد الذهاب إلى كاليب ألسمع صالة ربي اسحق
.قالت له زوجته  :أال يوجد حزانيم وحاخاميم هنا في
العاصمة بودابيست حتى تتركنا وتذهب إلى مدينة صغيرة
مثل :كاليب حتى تصلي روش هشانا .فقال لها  :التشبهي
صالة ربي اسحق أيزيك إلى بقية الحاخاميم والحزانيم
.إذا توافقي وتأتي معي والحمد إلى (ه) عندنا امكانيات
ونستأجر أوتيل قريب إلى مكان صالة الحاخام .وإذا
ستسمعين صالة الحاخام مرة واحدة ،ستطلبين مني كل
سنة أن نصلي مع الحاخام .لكن زوجته ضحكت
واعتذرت عن الذهاب معه ،وقالت له  :إذا تريد ذلك
وستعود من هناك وعندك رياحة نفسية ودينية مقدسة
اذهب وهشيم يحفظك .وهكذا سافر زيئيب إلى مدينة
كاليب .وعاد مسرورا" ،وبقي حتى بعد األعياد يردد
بعض المقاطع من الصالة والنغمات التي سمعها من
الحاخام .وصار عنده عادة في كل عام يذهب إلى الحاخام
للصالة معه في األعياد المقدسة .
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
إذا وجد أي غلط في السيفر توراة وال يوجد سيفر ثاني
لمتابعة القراءة يوم الشبات ،نتابع القراءة في ذلك السيفر
لكن بدون براخوت .عندما نقرأ في الصالة مقطع أشريه
يوشبيه بتيخا ونصل إلى باسوق بوتياح إيت ياديخا ،الزم
تفتح أيادينا ونركز إن (ه) هو الذي يعطينا كل شي في
حياتنا وإذا لم يركز بذلك يجب اعادة قراءة الباسوق مرة
ثانية حتى يركز عليه .هذه األيام نقرأ بها يهي شيم :
روش حوديش -حانوكا -بوريم قاطان في سنة معوبيريت
في  14و  15أدار ريشون -عيريب بيساح وروش هشانا
وعيريب يوم هاكيبوريم -تشعا بآب – بيت أبيليم – وفي
بيت أبيليم عندما نصل إلى وبالصيون نقرأ باسوق :
وبالصيون ثم نحذف باسوق  :فأني زوت بيريتي .ونبدأ
من باسوق  :في أتاه قادوش .والزم دائما" نقرأ قادوش
قادوش مع الحزان ،وإذا كان مؤخرا" والحزان وصل إلى
قادوش ،فورا" يقرأها معه .وبعد ذلك يعود إلى مكان
صالته ويتابع كالمعتاد وحينئذ طالما عمال يقولها بياحيد
يجب تنفيذها كأنه يقرأ في النابي .
دينيم:
ان أربعين يوما" الخاصة بأيام السيليحوت هي أيام رحمة
وسماح وغفران،لذلك على كل واحد منا أن يقوم ومنذ
الصباح الباكر يوميا" حتى يقرأ السيليحوت والتخدعات

بانتباه وتركيز وعلى مهل وبخضوع النفس-2.عندما يقرأ
"الفيدّوي" أي اإلعتراف باألخطاء،ينتبه بأن يراقب
أعماله ويرجع بتشوبا تامة ويكثر من الزخويوت ويزيد
من قراءة التوراة وحضور الشيعوريم ألننا نقترب إلى يوم
الحساب يوم روش هاشانا العظيم وفي السماء يزينون
الزخويوت والعافونوت ويتقرر مصيره وحياته للعام
القادم على كثرة الزخويوت التي يملكها أو كثرة
العافونوت التي ارتكبها لذلك علينا اإلكثار من الزخويوت
وتقليل العافونوت-3.ينتبه قراءة "فياعابور" كلمة بكلمة
ويفهم ماذا يقول بقلب منتبه وصاحي-4.يجب أن يقطع بين
اسمين (ه) الموجودة في فياعابور" بين اسم (ه) األول لبين
االسم الثاني تبع (ه) وإذا لم يقطع بين هذين االسمين عقابه
كبير واليغتفر-5.شهر ايلول هو الشهر المناسب والمالئم
لمراجعة االنسان أعماله وليكثر بقراءة التوراة والتهليم
واألعمال الخيرية االنسانية .ويرجع بتشوبا من األعمال
العاطلة واألخالق العاطلة .ويجب أن ينتبه جيدا" عندما
يقرأ العاميدا في برخات "هاشيبينو" ألنها تفيد من أجل
مسح العافونوت .ويجب أن يصلي على كل انسان ابتعد
عن طريق الدين والتوراة أن (ه) يهديه ويعيده إلى طريق
الصح والصواب-6.يجب أن يقرأ برخات هاشاحار
بأكملها قبل قراءة السيليحوت.وإذا الوقت كان قبل طلوع
الفجر عليه أن يقرأ "تقون حاصوت" قبل أن يبدأ
السيليحوت-7.يقرأ السيليحوت كلمة بكلمة وحرف بحرف
ويفهم ماذا يقرأ ويسمع بأذنيه ماذا يقول ويفهم مامعنى
عندما نقول":نفحص طرقنا ونعود إلى (ه) ليرحمنا"-8.
على اإلنسان أن يراجع أعماله التي عملها طوال العام
الماضي،وكم سبب أذى ونقص في قدسية روحه وقدسية
التوراة وقدسية السماء وعالم المالئكة-9.يجب أن يتذكر
أنه يقترب يوم بعد يوم من يوم الحساب يوم روش هاشانا
العظيم التي تفتح دفاتر األحياء أمام (ه) ليقرر مصير
وصحة ورزق كل واحد منا للعام الجديد القادم-10.
الرجوع بتشوبا ليس عن أعمال الخاطئة فقط بل عليه
بالرجوع عن كالم الخاطئ مثل:الشون هاراع ،كالم
يؤذي اآلخرين ويمنع نفسه من الكالم الفاضي والزائد
ويحوله إلى قراءة توراة وتهليم.ويقبل على نفسه بعدم
العودة إلى العافونوت السابقة وعدم تكرارها.
ساهم في هذه النشرة
الحاخام أهارون ليبر وزوجته السيدة بيسي وأوالدهم النجاح
والتوفيق ويتشكرون للحاخام وأوالده بالنجاح والتوفيق أمين
***.السيد جوي رفائيل سردار وزوجته السيدة بيال
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد ايالي
ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق

والصحة وعلى روح روزلين بنت حافا عليه السالم
أمين***.السيدة استيال زعفراني -كوهين وزوجها الحاخام
شلومو وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها ليديا
بنت استر عليها السالم أمين***.السيدة نينا نوامة -الويه
وزوجها السيد جبرا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدها همانواح أشير نوامه بن سارا عليه السالم
أمين***.السيدة ليئا -ليلى سالمة وأوالدها األخوة األكارم
:يهوشواع -جاك-مريم-كليمانس للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح اسحق -ذكي سالمة
بن مريام عليه السالم ويدعونكم لحضور الداروش على
روحه يوم الخميس  27أوغسط في كنيس بيت يوسيف -
ليفي منحا وعربيت  7:30 :وبعدها الداروش على روحه
وتزكوا المصفوت أمين *** .السيد فكتور مالح وزوجته
السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح يهودا أصالن بن جميلة عليه السالم أمين
***األخوة األكارم  :سولي -هليل-أرليت-صوفيا لعائلة
بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم
همانواح اسحق زكي بوابة بن سمحا وراحيل شيال بنت
شفيقة عليهم السالم أمين  ***.األخوة األكارم السادة  :فرج
دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر -كياله-فيمة-ايفونلعائلة 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 15100شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 750$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********
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