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بعد أن أقام موشي المشكان وكل شيء كان جاهزا"
انتظر بني اسرائيل ماهي الخطوة التالية ياترى ؟
فجاءت االجابة من عند (ه) قائال":أدام كي يقريب مكيم
قوربان لشيم "أي إذا أراد أي شخص منكم أن يقرب
قوربان لشيم يجب أن يكون "مكيم " ولم يذكر أسماء
وأنواع الحيوانات التي يجب تقريبها وتقديمها للمشكان
كلمة "ف ّكيم " معناها من ذاتكم من جسمكم من
شخصيتكم ،أفضل قوربان نقدمه لشيم هو التواضع
والخضوع وكسر االنسان نفسه أمام (ه) ويبتعد عن
الكبرياء واألبهة والعظمة .هذا يعتبر قوربان الروح
والنشاماه لكن قوربان الجسم هو من يصوم باعتدال
ويبتعد عن ملذات الدنيا .وبعد ذلك قالت التوراة عن
أنواع القرابين التي يقدمها االنسان وهي الغالية منها
وهو البقر ثم األرخص وهو الغنم والحمام ثم الرخيص
جدا" وهو كمية من السميد والطحين مع قليل من الزيت
.واختار هشيم هذه الحيوانات ألنها حيوانات أهلية
ومطيعة وتعيش مع االنسان وال تؤذيه .لترمز لنا
التوراة بأن االنسان يكون من المغلوبين وليس من
الغالبين .والقوربان ذاته ليس حرزا" والقطعة سحر
وشعوذة ،القوربان مثل اسمه بالذات أي التقرب إلى
هشيم والهدف من هذه القرابين حتى هشيم يرد لهذا
االنسان تبرعه وعطائه للمشكان لذلك قالت التوراة في
القرابين الثالثة الغالية والرخيصه رياح نيحواح لشيم
.مامعنى هذه الجملة ؟ ألنه عندما يتقرب القوربان على
المذبح وعلى النار يتشكل رائحة من هذا القوربان هذه
الرائحة يطلع مقابلها نيحواح مامعنى هذه الكلمة ؟ إنها
تعني النزول والتوقف في مكان ما ،أي ينزل رضاء
هشيم وخيراته على هذا االنسان المتبرع كرد فعل على

عمله ،ولماذا فرقت التوراة بين الغني والفقير ،لحتى
يعلمني الذي يملك ماال" ال يجوز له أن يتبرع بالقليل
.ألن الغني يعيش حياة رفاهية وطعام غالي ولباس غالي
،لذلك عندما يتبرع إلى هشيم يجب أن يكون القوربان
غالي يتناسب مع أمواله .و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
أول كلمة في هذه البراشا فيقرا ،ورد حرف األلف
صغيرة ،بينما في مصحف دبريه هاياميم أول كلمة
بدأت باسم " أدام " لكن حرف األلف كان كبيرا" ماهو
السبب ؟ وماهو االرتباط بين هذين الحرفين ؟ إن أدام
هاريشون رأى نفسه أنه وحيد في هذه الدنيا وخلقه (ه)
من دون أب وأم ،دخلت الكبرياء في نفسه ،وهذه
الكبرياء أدت إلى تدهوره وجلبت الموت على الدنيا
،لذلك أتى موشي ربينو الذي طلع إلى السماء ثالث
مرات اي  120يوما" بدون طعام وشراب ،ويحق له
أن يشوف حاله ويتكبر مع ذلك لم يتكبر ،هنا عندما
ناداه هشيم باسمه ،استغرب وقال من أنا إن (ه) يصرخ
لي مثل انسان يصرخ لرفيقه ،لذلك فورا" تواضع
وكتب حرف األلف صغيرة حتى ال تدخل الكبرياء في
نفسه ،وبذلك صحح عافون أدام هاريشون لذلك وراءها
أي بعد كلمة فيقرا التي كتبها موشي بحرف صغير ،قال
الباسوق الثاني  :أدام كي يقريب ،أي وردت كلمة أدام
عادية وال صغيرة وال كبيرة وبذلك صحح موشي غلط
أدام هاريشون .
معلومات تاريخية مختصرة  :عدة سنوات بعد خراب
المقداش
عندما مرض ربي يوحانان في آخر حياته ،دخلوا
تالميذه ليدعون له بالصحة والعافية ،فوجدوه كان يبكي

.قالوا له  :ياخامنا باركنا .قال لهم  :ياريت تخافوا من
هشيم مثل ماتخافوا من االنسان .ألن االنسان عندما
يعمل عافون اليعمله أمام الناس ألنه يخجل ولكن
بالخفاء يرتكب العافون واليحسب بأن (ه) عمال يشوفه
.ثم قال لهم  :حضّروا كرسيا" ليجلس عليه حزقياه ملك
اسرائيل الذي أتى اآلن ليرافقني إلى عوالم هبّا وقد مر
على وفاة حزقياه هاميليخ أكثر من  600عام .وبعد ذلك
توفي ربي يوحانان عن عمر يناهز  120عاما" .وكان
ذلك خمس سنين بعد خراب المقداش أي عام 73
ميالدي وفي تلك الوقت اجتمع الحاخاميم وقرروا تعيين
رابان كمليئيل خلفا" له وهو ابن رابان شمعون بن
كمليئيل الذي كان أحد من عشرة حاخاميم الذين قتلوهم
الرومان ونسميهم عاسارا هاروكيه ملخوت .وكان
رابان كمليئيل في تلك الوقت صغير السن ،وعندما
يجتمعوا السنهادرين كان يجلس في وسط الطاولة
المستديرة وعلى يمينه ربي صادوق هكوهين وأخيه
.وبقية الحاخاميم من يساره .وأعلن رابان كمليئيل كل
تلميد الذي ال يكون خارجه مثل داخله ممنوع يدخل
يتعلم في المدراش ،ووضع حراس على باب المدراش
لينفذوا هذا القرار .وهذه بعض أسماء الحاخاميم الي
كانوا أعضاء في السنهادرين أيام رابان كمليئيل :ربي
حانينا سيكان هكوهانيم-ربي نحونيا بن هاقاناه -ناحوم
إيش كام زو -ربي دوساه-ربي يوحانان بن كودكيدا -
أبّا شاؤل -ربي يوسيه-ربي اشماعيل -ربي طارفون -
ربي يوحانان بن نوري -ربي حوصبيت هامتوكيمان -
ربي يهوشواع -ربي عاقيبا وغيرهم .وكان زعيمهم
كلهم ربي ايلعيزير بن هورقانوس .وكان رابان كمليئيل
شديد في قيادته وخاف منه الجميع .
الطريق إلى الصحة والشفاء
تكلمنا سابقا" على المحافظة على جهاز الهضم والطرق
الصحية للمحافظة عليه .واآلن سنتكلم عن أمور هامة
وهي دورها يأتي ماقبل جهاز الهضم .وهما األسنان
واللثة -النيرة-وعادة الناس يهتمون بسالمة األسنان وال
يهتمون بسالمة اللثة .الحقيقة األسنان مهمة جدا" لكن
اللثة أهم بكثير .عن طريق األسنان نمضغ الطعام
واللحم وكل طبخة قاسية تقوم األسنان بقضمها وتكون
سهلة للدخول إلى المعدة -انسان يذهب إلى طبيب
األسنان وبعد الفحص يقول له أسنانك جيدة ال يوجد فيها

أي نخر أو ثقب .حينئذ هذا االنسان يفرح وما عنده
مشكلة في أسنانه لكن نسأله  :وكيف الحال والوضع في
اللثة والحنك ؟ اللثة هي المركز الرئيسي لربط األسنان
مع الحنك أي مع الفك .وهي تحيط السن من كل جانب
،وإذا االنسان لم يحافظ على نظافتها ،تتجمع فيها
البكتريا والجراثيم من فضالت الطعام العالقة بين
االسنان .وهنا تبدأ االلتهابات ممايؤدي إلى ضعف اللثة
وعدم امكانيتها على المحافظة على االسنان ،وبالتالي
تبدأ االسنان بالسقوط الواحد تلو اآلخر .هنا يسأل
الطبيب :قلت لي أسناني جيدة لماذا تتساقط ؟ يجيبه
قائال"  :لم تحافظ على سالمة اللثة ويقول األطباء :
كثير من الناس يأتون لعندنا وأسنانهم سليمة ،لكن بسبب
ضعف اللثة يخسرون هذه األسنان ،ألن لم يعد لهم
مكانا" يمسكهم ويحافظ على وجودهم .
هاريشون لصيون ربي يوم طوب الجازي -1727
1802
عندما سمع ربي يوم طوب على وفاة حاخامه هاراشاش
،عمل قيرييعا في لبسه وبارك باروخ دايّان هاإيميت
.واآلن فهم لماذا ذكر له حاخامه هارشاش عندما غادر
اسرائيل وفاة راب هاأري ،وعندما توفي راب هاآري
استلم محله ربي حاييم فيطال موهاراحو .وفهم من ذلك
إنه عندما يتوفى هاراشاش عليه ربي يوم طوب أن
يستلم مكانه .ثم غادر ربي يوم طوب فرانكفورت في
ألمانيا وودعه قاهال كبير وعلى رأسهم ربي موشي
سوفير مؤلف مصحف حاتام سوفير .ورئيس الطائفة
دان كوكنهاييم ،وعندما تفارق المودعون ،أخرج ربي
يوم طوب أوراقا" مالية من جيبه وأعطاها لرئيس
الطائفة قائال"  :هذه المصاري أخذتها من عند شخص
يدعى السيد لينطال ،أشعر بأن هذه المصاري غير
نظيفة وأتت بالحرام ،وال أريد أن أوسخ يروشاليم بأن
أجلب لها مصاري غير كوشير لذلك أعيد هذه
المصاري لصاحبها .وتابع ربي يوم طوب طريقه
ووقف رئيس الطائفة دان كوكنهايم ينظر وراء الحاخام
بامعان وتركيز وقال إن ربي يوم طوب عنده رواح
هاقوديش داخله ومن أين عرف إن هذه المصاري غير
كوشير ،وفعال" هذه المصاري جمعها صاحبها بأن أخذ
فوائد على مصرياته من الناس ،وعندما سمع لينيطال
إن الحاخام أعاد له المصاري جن جنونه ،وقال سوف

ال أهدأ حتى يستعمل الحاخام هذه المصاري في
المدراش عنده في يروشاليم .
توجيهات دينية :قوة الشر في الدنيا
يقول الباسوق  :خالق النور وخالق الظالم  ،وخالق السالم
وخالق الشر يصير هاراع أنا هشيم خلقت كل ذلك .من
كالم (ه) نفهم  :أن الشر هو أحدى مخاليق (ه).وله قوة
مندفعة ومتزايدة إلى ماال نهاية.أن عقل االنسان المحدود
،ال يتوفر به المؤهالت والقدرات لنعرف كل شيء عن
حقيقة هذه الخليقة وهي :الشر .يكفي أن نذكر كالم
الكيمارا براخوت حتى نعرف ماهي قوة الشر؟ المآلخ
مخائيل يصل إلى الدنيا من السماء بقفزة واحدة ليقوم
بمهمته –المآلخ كبرئيل يلزمه قفزتين –الياهو هنابي
يلزمه  4قفزات-الساطان يلزمه  8قفزات ليصل إلى الدنيا
ليقوم بمهمته .لكن في حالة الضرورة ليؤذي تكفيه قفزة
واحدة عوضا" عن ثمانية ،حيث ال يوجد قوة رادعة
تردعه عن تنفيذ شره الذي أوكلوه به من السماء .والدليل
على ذلك أيام هتلر النازي ،لم يكن قائدا" ديماكوكي فقط
(،ديماكوكي تعني :قائد بواسطة خطاباته النارية الملتهبة
يجذب حوله قلوب الماليين المستمعين لخطاباته)أن
نجاحه في مغامراته لم تكن ناتجة عن شخصيته وتفكيره
العبقري المروع،وانما العكس هو الصحيح ،كان
مريضا"نفسيا"،يتخذ القرارات الجنونية المتهورة وبدون
أي تركيز وبدون أي فحص النتائج المتوقعة من هذه
القرارات ،ومع ذلك جذب وسحر قلوب الماليين الذين
ركعوا له ولخطاباته النارية وسيطر على عقولهم
وتفكيرهم.ما هو السبب ياترى؟ وإن قوة هاراع والشر
التي تلبست به،والطومئا الزائدة التي فتكت به بعقله
وبقلبه،كانت لم يسبق لها مثيل في تاريخ االنسانية جمعاء
.ولما سمعوا الحاخاميم المقوباليم في يروشاليم عن عمل
هتلر الفظيع ،جمعوا بعضهم وذهبوا إلى الكوتيل هما
عارابي لحتى يعملوا حيريم ويمنعوه من عمله المروع
هذا ،وعندما بدؤوا بالصالوات ،الحظوا بقدرة الهية ان
عمل هتلر هو ناتج عن قوة الطومئا والشر التي تزايدت
في العوالم بذلك الوقت ،وفهموا من الشمايم أن صالتهم
ال تفيد وال تغير الوضع ألن الشر انطلق ولم يتوقف
،فورا" أوقفوا صالتهم وعادوا إلى بيوتهم صفر اليدين
.وفي أيامنا هذه الشوارع مليئة بأشياء غريبة عجيبة ،لو
مشي في هذه الشوارع رجل راكز منذ  150عاما" مضت
،يتفاجأ من التغيير الروحاني الذي طرأ على عصرنا هذا

.ان انتشار الشر في أيامنا هذه له قوة جبارة وامكانيات
هائلة تجرف كل شيء يقف في طريقها ،حتى تضمه إلى
جماعتها وأخيرا" يستسلم ويركع لها ويصبح من رجالها
ويروج ويشجع بضاعتها .حتى ينضم زبائن جديدة لها
.وهكذا تنتشر وتتوسع أكثر ،وتكبر دعايتها في كل شارع
،في كل بيت ،في كل عائلة وفي كل شاب لذلك علينا
باالنتباه .
قصة
عندما دخل الولد اليتيم ياعاقوب إلى المخبز ليقابل
صاحبه ويطلب منه أن يشغله عنده ،رفض المعلم وقال
له أنت صغير ،لكن عندي اقتراح صعب أعرضه عليك
إذا تنفذه بحذافيره أعطيك ألف روبيل ،وعندما سمع
ياعاقوب بهذا المبلغ الضخم ،استغرب وقال في قلبه
هذا المبلغ يساعد أمي بأن تفتح دكاّن وتبيع فيه كعك
وقوالب كاتو وغيرها من المأكوالت التي تشتهر أمي
في صنعها .فقال فورا"  :مستعد ألنفذ كل ما تطلبه مني
ولو كان صعبا" .فضحك المعلم وقال  :إن النهر القريب
من هنا وقريب من بيتي إذا عندك استعداد أن تدخل فيه
حتى نصف جسمك وتبقى واقفا" في مكانك حتى الفجر
وهو ماء بارد ،حينئذ أعطيك المبلغ الذي وعدتك به
ي ،سأطل من
وهو ألف روبيل .وانتبه إياك أن تلعب عل ّ
شباك بيتي كل ربع ساعة طوال الليل ألتأكد بأنك
موجود داخل النهر ولم تهرب منه .وهنا ياعاقوب وافق
فورا" وبدون أي تفكير أو تردد.
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخا
كل األواني واألدوات التي يستعملوها في صناعة
صا وخبزها يجب تنظيفها كل  18دقيقة .ويجب أن
الم ّ
يلبسوا العمال في أياديهم كفوف من البالستيك ويغيروها
كل  18دقيقة -2.جميع المشكيحيم عن المصا وخبزها
وعجنها عليهم مراجعة وقراءة دينيم المتعلقة في مهنتهم
كل عام وعام من مصحف شولحان عاروخ وغيرها
من المصاحف .يجب أثناء الفحص عن الحاميص كال
حاميرا يفحص كل الغرف وكل األمكنة وكذلك السيارة
ومحفظة األوالد تبع المدرسة وجيوب األلبسة للرجال
والنساء على السواء .يجب قبل أن يبدأ بالفحص يعمل
نيطيالت يدايم بدون براخا على هانيطياله .واليجوز
الحكي أبدا" بعد البراخا تبع البديقا ،وإذا حكى كالم ليس

له عالقة بالفحص الزم يقول باروخ شيم كيبود الخ…ثم
يعيد قراءة البراخا هذا إذا لم يبدأ بالفحص حكى ،لكن
إذا حكى بعد أن بدأ بالفحص ال يرجع بارك مرة ثانية
وأثناء الفحص ال يجوز أن يسمع دبريه توراة أو
بزمونيم أثناء الفحص .
الرجال والنساء ملزمون بالمباركة على
"إالنوت األشجار في نيسان"
 -1من ينتبه من أن يغلط من دخول الحاميص إلى بيته أو
في طعامه أثناء العيد  ،من السماء يساعدوه ويحموه من
أن يرتكب عافونوت طوال العام.
 -2نبارك قبل "البديقا" فحص الحاميص والتفتيش عنه "
عال بديقات حاميص" ولو ربما سوف اليجد حاميص
أبدا".
 -3اليجوز الكالم بين البراخا وبداية الفحص  ،وإذا حكى
كالم ليس له عالقة بالبديقا يجب عليه أن يعيد قراءة
البراخا مرة ثانية  ،لكن إذا بدأ الفحص وبعد ذلك تكلم
اليبارك ثانية ألنه بدأ عملية الفحص والتفتيش .لكن إذا
الكالم كان يتعلق بالبديقا اليعيد البراخا ولو لسع مابدي
الفحص .وأثناء الفحص يحاول أن اليتكلم مواضيع
التتعلق بالفحص.
 -4إذا بدأ الفحص ونسي أن يبارك يجوز له طوال وقت
عملية البديقا والتفتيش أن يبارك.
 -5براخا واحدة تكفي لعدة غرف ولعدة منازل ولو بعيدة
عن بعضها بشرط يحط في ذهنه عليها أثناء البراخا.
 -6إذا صاحب البيت لم يبدق ووكل آخر بالقيام بالفحص،
حينئذ اليجوز لصاحب البيت أن يبارك إال يبارك وكيله.
 -7جرت العادة أن تخبىء له الزوجة عشرة قطع من
الخبز للفحص عنها .وإذا ماوجد أحدها اليعيد الفحص من
أوله إال يبطل الحاميص ويعتبره مثل التراب وماشي
حال.
 -8يجب الفحص عن طريقة الشمعة وإذا اليوجد شمعة
يجوز استعمال الفانوس(بيل) الكهربائي أولمبة كهربائية
متحركة ومع براخا أيضا".
 -9يجب فحص كل مكان في البيت  :الخزانات –البلكون-
البزمان -الدرج -السحابات(الدروج)-الباكيارات -البراد-
تحت التخت والسيارة وكلما تعب أكثر في الفحص زخوته
أكبر .وكذلك يجب فحص الكنيس والمدراش.

 -10الضرورة فحص المصاحف من الحاميص ،
وحاخام "حازون ايش" فرض فحص المصاحف الذي
يقرأ فيها أثناء تناوله الفطور ،لكن فكرته زيادة عن اللزوم
والحاجة للتقيد بها.
ساهم في هذه النشرة
السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة أمين*.السيدة كيتا دويك -بوابة وزوجها
السيد يوسي واخوتها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها
سمحا بنت مزال عليها السالم أمين ***.السيدة رينا جاجاتي
سالمة وزوجها السيد دافيد وأوالدهم للنجاح والتوفيقوعلى روح والدها همانواح موشي سالمة بن حسنة عليه
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 700$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

