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بعد أن انتهى بناء المشكان حسب توصيات هشيم .يقول
الباسوق  :وخبود (ه) ماليه إيت هامشكان أي تجلت
الشيخينا على هذا المكان المقدس .وفي هذه الجملة أنهينا
مصحف شيموت ومصحف بيريشيت واآلن لنلقي نظرة
خاطفة وسريعة على هذين المصحفين .أوال" مصحف
بيريشيت هو نسميه سيفير هايصيراه أي مصحف خليقة
الدنيا وخليقة االنسان ثم أتى دور خليقة اآلبوت الثالثة
تكون عام اسرائيل ثم أتى
و 12شيبيط اسرائيل ومنهم ّ
سيفر شيموت الذي تكلّم عن انقاذ الشعب اليهودي من
العذاب في مصر .عن طريق عجائب وضربات هشيم
العشرة .ثم اعطاء التوراة على جبل سيناء ثم بناء المشكان
وهو ختام مصحف شيموت .لذلك من بداية خليقة الدنيا
حتى بناء المشكان يكون مر على خليقة الدنيا حوالي
 2448عام .إذن ماهو سر بناء المشكان ؟ هو الذي يشكل
همزة وصل بين الخالق وبين شعب بني اسرائيل .وكذلك
اآلن عند عودة بني اسرائيل إلى أرض اسرائيل سينتهي
بظهور الماشياح وبناء بيت هامقداش الثالث .ونأمل أن
تكون في أيامنا أمين .ويقول الزوهار  :إن تجلّي الشيخينا
في بيت هامقداش عن تجلّي الشيخينا في المشكان يوجد
فرق كبير بينهما نضرب مثاال" على ذلك مثل ملك طلب
زيارة صاحبه في بيته ،وذهب بمفرده بدون العائلة
والوزارات ،لكن إذا صاحبه بنى له قصرا" دائما" ،فعندما
يزوره يصطحب معه العائلة ورجال القصر .وكذلك هنا
في المشكان الذي هو بناء مؤقت كان (ه) يتجلى هناك
لوحده ،لكن عندما بنى شلومو هاميليخ بيت هامقداش من
حجر وثابت ،يجلب (ه) معه كل المآلخيم ،لذلك قال
شلومو عندما بنى بيت هامقداش  :بانوبانيتي بيت زيبول
الخ ماخون لشبتيخا عوالميم .أي بنيت لك قصرا" لتتجلى
به على الدوام وتعطي الخيرات والبركات على الدنيا كلها

،لذلك بقيت الشيخينا موجودة حتى اآلن على الكوتيل
هاماعارابي .وأجابه (ه) إلى شلومو  :فهايو عيناي في
لبّي شام كول هاياميم" أي (ه) سيشرف على الدنيا من
خالل مكان بيت هامقداش طوال األيام والتاريخ و(ه)
يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :إن تبرعات بني اسرائيل لبناء والمشكان
كانت كافية لكل أدوات المشكان وكذلك يوجد زيادة عن
اللزوم .مامعنى إنها كافية وزيادة عن اللزوم ،المعنى هو
كالتالي  :التبرعات كانت كافية تماما" ،لكن عندما أردوا
بني اسرائيل أن يتبرعوا زيادة منعهم موشي من ذلك .هنا
نسأل  :عندما قرروا أن يجلبوا المزيد من التبرعات
ومنعهم موشي من جلبها ،هل راحت هذه الفكرة على
الفاضي ؟ كال!..قال هشيم  :كل من يفكر لعمل أي مصفا
ولم يعملها يعتبرها هشيم كأنه عملها .وهنا طالما بني
ضروا المزيد من التبرعات لكن
اسرائيل فكروا وح ّ
حوله (ه) إلى قدسية
موشي منعهم ،إن هذا التفكير الجيد ّ
زائدة للمقداش ،وكيف ذلك قدس هشيم الجو تبع المقداش
أي الحوش تبع المقداش أصبحت مقدسة ،والجو والفراغ
الذي فوق الحوش كذلك مقدس ،أي عندما يقف االنسان
داخل باحة المقداش من رأسه إلى قدمه مقدس ،ومن أين
أتت هذه القداسة ؟ من التبرعات الزائدة التي أرادوا بني
اسرائيل تقديمها للمشكان واستعملها هشيم لتقديس فراغ
وجو الباحة و (ه) يباركنا أمين (.ربي مئير شابيرا)
معلومات تاريخية مختصرة  :عدة سنوات بعد خراب
المقداش :ربي يوحانان رتب تسعة ترتيبات دينية بعد
خراب المقداش
-1أيام وجود بيت هامقداش كانوا بيت الدين يستقبلون
الشهود الذين رؤوا والدة القمر حتى يعلنوا إنه يوم روش

حوديش وعلى ضوء تحديد يوم روش حوديش يحددون
أيام األعياد .وعندما هاجروا بني اسرائيل بعد خراب
المقداش إلى المهجر قرر ربي يوحانان بن زاكاي أن
يعملوا خارج اسرائيل يومين لكل عيد من األعياد من
السافيق متى يكون العيد يوم واحد فقط في اسرائيل لذلك
يعملون يومين .واستمر هذا الحال حتى يومنا هذا -2.
كانوا أيام المقداش الشهود إذا اضطروا أن يأتون ليلة
الشبات إلى بيت الدين ليدلوا بشهادتهم عن رؤية والدة
القمر .ولو اضطروا تحليل الشبات في انجاز مهمتهم حتى
وصولهم إلى بيت الدين كان مسموح لهم تحليل الشبات
،لكن بعد خراب المقداش منع ربي يوحانان الشهود أن
يحللوا الشبات .ألنه ال يوجد قربان نقدمه يوم روش
حوديش -3.قرر ربي يوحانان ارسال وكالء في كل
روش حوديش إلى خارج اسرائيل ليخبروا اليهود هناك
متى تقرر روش حوديش في اسرائيل حتى يعملوا األعياد
مع نفس الوقت تبع سكان اسرائيل ،وكانت مهمتهم صعبة
وخطرة في تلك األيام مع ذلك يضحون في حياتهم
ويذهبون إلى الدول المجاورة إلى اسرائيل لتنفيذ مهمتهم
-3.ستة مرات في العام يذهبون الوكالء المرة األول في
نيسان حتى يعرفوا متى سيكون عيد البيساح .المرة الثانية
في آب حتى يعرفوا متى سيكون صيام تشعا بآب .المرة
الثالثة في إيلول حتى يعرفون روش هاشانا .والمرة
الرابعة في تشري مشان تحديد صوم كيبوريم وعيد
السوكوت .المرة الخامسة في شهر كسليف حتى يعرفون
يوم عيد الحانوكا .والمرة السادسة في أدار حتى يعرفون
يوم عيد البوريم .وكل هذه األمكنة كانت قريبة إلى أرض
اسرائيل لكن البالد البعيدة التي يصعب الوصول لها كانوا
يعملون العيد يومين وهذا مانسميه اآلن يوم طوب شيني
شل كالويوت أي ثاني يوم العيد ليهود المهجر .
الطريق إلى الصحة والشفاء
يجب عدم الخبز والطبخ داخل طناجر وصواني مصنوعة
من األلمنيوم ،ألن عندما ترتفع درجة حرارة األلمنيوم
أثناء الطبخ أو الخبيز ،تخرج منها مواد سامة من
األلمنيوم وتنخلط مع الطعام ثم تدخل أجسامنا وتسبب
أمراض األيزهايمر أي الخرف في سن الشيخوخة أو
مرض رعاش األطراف حيث ترتعش وترتجف وتوصل
العلماء إلى هذا االستنتاج عندما وجدوا أثار من أدوات
ومواد األلمنيوم تسبح وتجول في دم الذي يستعمل هذه
األدوات .ويجب االبتعاد عن شوي اللحم على الفحم -

الباربكيو-واألفضل استعمال فرن الغاز من أسفله مكان
للشوي ،ويجب االنتباه جدا" بعدم حرق أجزاء من اللحم
المشوي وعدم ادخال المحروق منه إلى أجسامنا ألن هذه
األجزاء تسبب مرض السرطان .كما يجب عدم تناول
اللحوم والسمك المد ّخن بسبب ضرره على الصحة
.ويجب االقالل من استعمال الميكروويف في تسخين
األطعمة ألنه أيضا" يضر من قوة الشعاعات التي تتولد
داخل الميكرويف ومن يستعمله يحاول ابعاد جسمه وعدم
الوقوف على مقربة من الجهاز أثناء تشغيله حتى ال
يتضرر جسمه من هذه االشعاعت الضارة .وحتى اآلن
تكلمنا عن نصائح طبية تتعلق بالجهاز الهضمي لالنسان
واآلن سننتقل لنتحدث عن أشياء خارج الجهاز الهضمي
الداخلي وهما األسنان واللثة -النيرة-وكثير من الناس
يهتمون في صحة أسنانهم فقط ،أما صحة اللثة التي تتركز
عليها األسنان يهملونها وال يهتمون بها وبصحتهما .
هاريشون لصيون ربي يوم طوب الجازي -1727
1802
عندما وصل ربي يوم طوب إلى فرانكفورت في ألمانيا
،اجتمع مع كبار الحاخاميم وهم  :ربي بنحاس هوروبيس
مؤلف مصحف .هاهفالآه وربي ناتان إيدلر المسمى النسر
العظيم -وتلميذه ربي موشي سوفير مؤلف مصحف :
حاتام سوفير -هؤالء الحاخاميم جمعوا القاهال وقالوا لهم
 :بأن وضع سكان يروشاليم في حالة فقر صعب جدا"
وجمعوا لهم التبرعات بسخاء .ثم صعد ربي ناتان إيدلر
على المنصة وألقى خطابا" وبدأ يذكر بعض البيسوقيم
التي اليوجد بينها أي ارتباط ،لكن ربي يوم طوب سمع
تلك البسوقيم تذكر بحاخامه هاراشاش الذي ذكر له هذه
البيسوقيم أثناء وداعه قبل أن يغادر اسرائيل ،وخفق قلبه
ربي يوم طوب للعودة إلى يروشاليم ليقابل حاخامه
هاراشاش .وخالل أيام معدودة وصل الخبر إلى ألمانيا
عن وفاة هاراشاش في نفس اليوم الذي كان يدرش ربي
ناتان إيدلر وذكر بيسوقيم لم يربطها مع بعضها .وفورا"
عندما سمع هاراشاش بوفاة حاخامه فورا" عمل قريعاه
وشق قميصه وبارك باروخ دايان هاإيميت على حاخامه
توجيهات دينية" :فضائل (ه)"
علينا أن نشكر (ه) على فضائله الكثيرة علينا
وباستمرار،يعمل معنا الخيرات بدون أن نقدم له شيئا"
مقابال" لها .أوجدنا من ال شيء،غطى أجسامنا بجلد
واقفة
قامة
الصدمات،أعطانا
من
ليحمينا

ومتحركة،وزودنا بأعضاء جسم ضرورية جدا"
لوجودنا،خلقنا بصورته،أعطانا العقل والذكاء للعمل
واالبداع والنجاح ولفهم التوراة ودراستها .علمنا االبتعاد
عن الشر وااللتحاق بالخير،رف ّعنا على كل مخاليقه،زودنا
باألخالق الكريمة والحميدة،أعطانا ميزة كبيرة عن
الحيوانات وأبعدنا عنهم وعن شرهم،خيراته ورزقه
تغمرنا ليال" نهارا" .لذلك علي أن أخاطب أعضاء جسمي
وقلبي وعقلي يا بن أدام لماذا أنت نائم لماذا أنت مهمل
في عبادة (ه)! انتفض من فراشك صباحا" لعبادته والتوجه
الى الكنيس للصالة مع منيان وعدم الحكي مع اآلخرين
وسماع سيفر توراة،اشكر خالقك الذي أعطاك الصحة
والذكاء،القوة والتفكير،الزوجة واألوالد،الرزق والحياة
السعيدة .أعطاك الروح هدية من عنده من السماء .أوجد
في أجسامنا أعضاء متحركة وأعضاء ثابتة،أعضاء
داخلية وأعضاء خارجية،أعضاء مفتوحة وأعضاء
مغلقة،وكل واحدة منها لها مهمتها الخاصة وهي تسير
بانتظام وبدقة و(ه) يساعدها على االستمرار والحيوية
والنشاط .اذا أحد األعضاء غيّر مهمته تحرك الثابت
ووقف المتحرك أو فتح المغلق وسكر المفتوح ياهول
وياويل على هذا االنسان أن يصبح وماذا يحل به .لذلك
علينا االعتراف بفضائل (ه) الكبيرة علينا هذه وعدم
االنكار بالمعروف لذلك علينا االلتزام بوصايا التوراة
ودراستها وعمل الخير والحسنات مع اآلخرين و(ه)
يحفظنا أمين.
قصة
الولد اليتيم ياعاقوب ووالدته األرملة استر كانوا فقراء
،وكان ياعاقوب كل اسبوع يغيب يومين عن اليشيبا
ليبحث عن شغل ولو بسيط يحصل عليه ولو كان عدة
قروش ليشتري بها طحين وزيت وبعض الحبوب لوالدته
لتحضير له بعض األطعمة البسيطة والرخيصة ،وفي أحد
األيام بعد صالة شحريت في الكنيس ترك اليشيبا وبدأ
يبحث عن عمل ما هنا وهناك ،ودخل كل الدكاكين
والمحالت وكلهم رفضوه لسن صغره البالغ  11عاما"
فقط وأثناء سيره في السوق ،شم رائحة الخبز والكعك
الطازج الذي يخرج من الفرن الواقع هناك ،اتجه نحو هذا
المخبز وكان صاحبه من أغنياء القيهاله .دخل إلى غرفة
العمال وسأل أحدهم أين هو المعلم صاحب المخبز ؟ أشار
له العامل بأصبعه على مكانه وبدون أن يتوقف عن عمله
،ألن هذا المعلم كان قاسيا" وصارما" على ع ّماله

ويراقبهم على الدّعسة ،وإذا رأى أحد عماله يتللكع في
شغله أو يتكلم مع رفيقه فورا" يطرده من العمل .لذلك
الجميع خافوا منه .توجه ياعاقوب إلى منضدة في آخر
الصالة حيث جلس وراءها المعلم صاحب المخبز .وبدأ
المعلم من بعيد ينظر بامعان على هذا الولد ياعاقوب الذي
يتقرب باتجاهه وسأل نفسه  :ماذا يريد هذا الولد الذي
دخل غرفة العمال ؟ وعندما وصل قريبا" من الطاولة قال
له وبدموع تنزل من عيونه  :هل تقبلني عامال" اشتغل
عندك مثل بقية العمال ؟ فورا" فلت المعلم بالضحك ،ولم
يقدر وقف ضحكه المتواصل وقال له :أنت مجرد ولد
صغير تريد أن تشتغل عندي هل هذا معقول ،وواصل
الضحك والدموع نزل من عيونه من شدة وكثرة الضحك
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
عندما يصل الحزان إلى ناقديشاخ ،كل واحد يركز بأنه
سينفذ مصفا وهي تقديس اسم هشيم كما قال الباسوق  :في
نقداشتي بيتوخ بني اسرائيل أي أتقدس في وسط اسرائيل
.والحزان عليه أيضا" أن يكفّين ويركز بأن يطالع الزام
القاهال في القيدوشا .إذا أحد كان واقفا" في العاميدا وسمع
الحزان بأنه وصل إلى براخات موديم ،إذا كان هذا
الشخص في منتصف احدى البراخوت تبع العاميدا ،حينئذ
يركع وبدون أن يقرأ شيء مدة قول  6كلمات ثم يتابع
قراءة العاميدا .لكن إذا كان عنده في أول آخر بيراخا
حينئذ ال يتوقف وال يركع ،ألنه ال يجوز أن يركع في
العاميدا أكثر من أربع مرات المعروفة في العاميدا في
بدايتها وفي آخرها -2.يجب االنتباه أن نرد أمين بعد
براخات هاماحازير شيخيناتو لصيون قبل أن نبدأ بقراءة
موديم ألن يوجد ناس ال ينتبهون ويبدؤون بقراءة موديم
وينسون بالرد على البراخا تبع هاماحازير الخ….وأثناء
برخات كوهانيم يجب أن نرد أمين في نهاية كل باسوق
تبع البراخا بعد أن نسمعها من الكوهانيم وليس من الحزان
.يوم الصيام يساووا كوهانيم الصائمين فقط .وإذا ال يوجد
كوهين صائم يقرأ الحزان ايلوقينو ..باريخينو براخا
مشوليشيه تبع الحازاراه .وفي بيت األبيليم يعملون
كوهانيم لكن األبيليم ذاتهم إذا كانو كوهانيم ال يجوز لهم
عمل كوهانيم وأيضا" يعملون كوهانيم يوم تشعا بآب .
دينيم:
 -1التخلص من الحاميص وتبطيله ملزمة على الرجال
والنساء سوية لذلك امرأة تعيش وحدها أو زوجها مسافر

عليها أن تبطل الحاميص قبل العيد وتقول "كال حاميرا"
ثالث مرات .والتبطيل يوم االربعاء يكون بعد حرق قطعة
الحاميص وليس قبل حرقها.
 -2يجب تنظيف األسنان جيدا" أو "طقم أسنان" يوم
االربعاء تنظيفا" جيدا" بالماء الساخن من بقايا الحاميص.
 -3يجب أن نضع األطعمة الكاشير للبيساح إما في الدكان
أو في البيت في مكان محافظ عليه من اقتراب الحاميص
لهذه األطعمة وخاصة من األطفال الصغار الذين يحملون
في أياديهم حاميص.
 -4بعد العيد ال يجوز شراء أطعمة ومشاريب حاميص
إال من حانوت أكيد باع الحاميص قبل العيد عن طريق
الحاخاميم.
 -5من ال يبيع الحاميص الذي يملكه في "الدكان" أو في
"البيت" عن طريق الحاخاميم،هذا الحاميص محرم أكله
بعد العيد ويجب رميه في الزبالة.
 -6حاميص الذي له رائحة جيدة ال يجوز شمه ال في
العيد وال بعد العيد ألنه يعتبر عمال يستفاد منه ولو ماأكله.
 -7األرز وأنواع الحبوب اليابسة بمافيها حبوب الحمص
والبيزة والفاصوليه يجوز استعمالها في البيساح .ويجب
تنقية األرز ثالث مرات قبل العيد ومنع اقتراب األطفال
الذين يحملون كعك أو كاندي حاميص في أيديهم.
 -8حاميص الذي بطل وألغي قبل العيد مقابل 60
مضاعف مقابل وزنه،أي عندي غرام حاميص انخلط مع
 60غرام غير الحاميص هذا الغرام حالل نأكله في العيد
طالما مخلوطا" وضاع وغير ظاهر.
 -9غواء الزينة تبع النساء (حمرة -بودرة -كريمات)
يجوز استعمالهم في البيساح ألن ال يأكلون منهم.
" -10ديش ووشر" جالية الصحون الكهربائية يجب
تشغيل الماكينة فارغة من الصحون مع وضع قليل من
دواء الجلي الذي يستعمل في الماكينة وبعد تنظيفها
جيدا"،يسمح استعمالها في العيد.
 -11األفضل عدم استعمال المكروويف في العيد،ومن ال
يقدر بدون استعماله،يستطيع استعماله بعد أن يضع قليل
من الماء مع بالموليف في صحن زجاجي داخل
المكروويف وتشغليه حوالي دقيقة واحدة وعند وضع
الطعام في العيد داخله يجب وضعه في علبة كرتون أو
بالستيك مغلقة.

 -12يجب شراء الموالح والمكسرات تكون عليها كاشير
للبيساح ألن يستعملون طحين أثناء تحميصها.
 -13الشاي مسموح شربه في العيد،والقهوة يجب أن
تكون مطحونة في طاحونة نظيفة من الحاميص وكاشير.
ساهم في هذه النشرة
الدكتور السيد فؤاد البغدادي وزوجته السيدة تينا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته حسيبه الصائغ -
البغدادي بنت استر عليها السالم أمين ***.الحاخام اسحق
فارحي وزوجته السيدة شوشنا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدته دوريت سارا بنت زكية عليها السالم
أمين***.السيدة فريدة حاصباني ربيع وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح الدكتور نسيم -
سامي بن أميليا عليه السالم أمين ***.محسن كريم للنجاح
والتوفيق مع العائلة أمين***.عائلة المرحوم ميرو ستون
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد عبود ابراهيم وزوجته
السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي -يوناتان
للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن
صباح عليه السالم أمين*** .عائلة نقاب للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدهم همانواح جميل بن عائشة 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.
***عائلة خفيف وعائالتهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدتهم راحيل بنت زكية عليها السالم أمين***. .السيدة
سيلي جاجاتي هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدهم همانواح يهودا ليون جاجاتي بن جميلة عليه
السالم.

مالحظة
إذا أحد القراء الكنيس الذي يصلي فيها مغلقة سنضع
النشرة على باب الكنيس داخل كيس نايلون ومن يريد
يذهب هناك ويأخذها ويوجد نشرة في كنيس بيت
يوسيف على التيباه أيضا".

وصلت التبرعات لهذه النشرة 550$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

