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عندما عاد موشي ربينو في المرة الثالثة من السماء كان
ّ
هزيه يخابير
يوم الكبوريم وقال له هشيم  :كي بايوم
عاليخيم إن في هذا اليوم (ه) يسمح لكم ذنوبكم وفي ذات
اليوم سمح لهم عافون العجل .وفي صبيحة يوم الكبوريم
جمع موشي ربينو الشعب وبلغهم بأن سامحهم هشيم وطلب
منهم التبرع لبناء المشكان .وفعال" قدموا التبرعات بسخاء
ومن كل قلبهم .هنا نسأل كم من الوقت استغرق بناء
المشكان ؟ ثالث شهور وهي تشري حشفان كسليف
.وتركوا هذه األدوات ولم يقيموا بناء المشكان حتى أول
نيسان أي ظل ثالث شهور اضافية تقريبا" األدوات مرمية
على األرض ومغطاة .هنا نسأل لماذا كل هذا التأخير القامة
المشكان ؟ الشعب توجه إلى بصلئيل وأهوليئاب وكل الذين
هيؤوا أدوات المشكان بعد أن أنجزوا العمل نهائيا" وقالوا
لهم  :لماذا لم ترفعوا بناء المشكان حتى تعود الشيخينا لعندنا
كما وعدنا هشيم ،قالوا لهم  :لقد حاولنا عدة مرات لرفع
أخشاب الجدران القامة بناء المشكان لكن وجدناها ذات
وزن ثقيل وعجزنا عن رفعها .لذلك تركنا كل شيء من يدنا
وعمال ننتظر اشارة من هشيم بذلك فذهب الشعب عند
موشي وقالوا له  :لقد انجزنا كل شيء وهذه األدوات كاملة
ومكتملة ،لكن لم يقدر أي شخص أو أشخاص برفع هذه
الجدران .فوجّه موشي كالمه إلى هشيم قائال"  :ياخالق
الدنيا لماذا لم تساعدهم في رفع وبناء المشكان ؟ أجابه
هشيم  :كل ذلك من أجل خاطرك .ألنني رأيتك زعالن
بأن الجميع شاركوا في البناء إما في التبرع في المال إما
في تجهيز األدوات واألثاث .إما في الخياطة والحياكة
وغيرها من اللوازم ،أما أنت زعلت ولم تشترك معهم بأي
شيء لذلك من أجل أن أرضيك سوف المشكان اليقام إال
إذا أنت أقمته بيديك ،فقال موشي إلى هشيم  :إذا عدة
أشخاص لم يستطيعوا رفعه واقامته فكيف أنا لوحدي
أستطيع أن أقيمه وأرفعه ؟ قال له هشيم  :أنت مد يدك على

ألواح الخشب واعمل نفسك أنك ترفعهم وستجد بأعجوبة
يرتفعوا من تلقاء نفسهم بأعجوبة سماوية .لذلك قال الباسوق
 :هوقام هامشكان .أي أقيم المشكان من تلقاء نفسه وبمساعدة
هشيم وهشيم يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
قال الباسوق  :كل امرأة تبرعت للمشكان برادي مصنوعة
من شعر الماعز وبقية الحياكة المصنوعة من عدة خيوط
.هنا نسأل  :عندنا الدين كل ماتعمله وتكسبه الزوجة هو
يعود لزوجها وليس لها .إذن كيف هنا تقول التوراة  :إن
النساء تبرعوا من أموالهم للمشكان ؟ إن هذا الدين بأن
الزوجة كل شيء تربحه أو تكسبه هو عائد لزوجها لماذا؟
ألن زوجها طالما ملزم بأن يقدم لها الطعام من جيبه الخاص
لذلك أعطته التوراة مقابل ذلك أرباح الزوجة .لكن هنا
الزوجة التأكل من عند زوجها ألن طعام المن ينزل من
السماء مجانا" للجميع والزوج ليس له عالقة به ،لذلك
أعمالها وأرباحها تعود لها ولملكها الخاص ،لذلك هنا
تبرعوا النساء من أموالهم .والزوج ليس له عالقة بهم أبدا"
-2.قالت التوراة  :إن هشيم عيّن بصلئيل بن أوري ليكون
هو المدير والمشرف على تجهيز أدوات المشكان وأمأله
هشيم بالعلم والذكاء وبكل مايلزمه في عمل المشكان .هنا
فسروا الحاخاميم هذا الباسوق يرمز إلى األشخاص الذين
يتبرعون ويدعمون التوراة ويقدمون مصاريف الحاخاميم
الذين يدرسون التوراة طوال الوقت .واآلن سنفسر هذا
الباسوق على هؤالء األشخاص اسم بصال +إيل تعني الذي
يدعم التوراة يتواجد مع الحاخام الذي يدعمه تحت سقف
واحد .بن حور  :أي سيتخلص من دين جهنم في المستقبل
يهودا  :يجب أن يشكر (ه) على ذلك .بي حوخما وبداعات
 :وفي عوالم هبّا سيعلمه هشيم كلها ولو في هذه الدنيا
اليعرف أن يقرأ كيمارا وغيرها ،لكن في زخوت المصاري
الذي يدعم بها التوراة سيحصل على كل هذه الميزات .

معلومات تاريخية مختصرة  50 :عاما" بعد خراب
المقداش  118ميالدي
أيام القيصر طارخيانوس ،ذهب لمقابلته حاخام عظيم هو
ربي يهوشواع بن حانانياه تلميذ الحاخام رابان يوحانان بن
زا ّكاي.وكان القيصر يسأله أسئلة دينية صعبة ومحرجة
،لكن ربي يهوشواع بمساعدة هشيم كان يجيبه على كل
سؤال بجواب مقنع .ومن هذه األسئلة -1 :تقولون إن اليهود
أذكياء أكثر من كل شعوب األرض ،إذا هذا صح احكي لي
ماذا سأرى هذه الليلة في منامي ؟ أجابه الحاخام  :سترى
في منامك كيف يأتون عليك دولة الفرس ويهزموك في
المعركة أنت وجيشك .وعندما سمع القيصر هذا الكالم خاف
جدا" طوال النهار بدأ يفكر بهذا الخبر ،حتى رآه في منامه
.وفي اليوم التالي قال القيصر إلى ربي يهوشواع  :أنا أفضل
من موشي نبيكم .قال له :لماذا؟ قال القيصر  :أنا حي يرزق
وأستطيع أن أصدر قرارات وينفذها الشعب ،أما موشي
نبيكم هو اآلن متوفي وال يستطيع أن يصدر قرارات مثلي
.أجابه الحاخام  :هل تستطيع أن تصدر قرارا" في روما
بأن هذه الليلة ممنوع ألي شخص أن يشعل النور في بيته
؟ أجاب القيصر  :نعم وفعال" أصدر هذا القرار ،وعندما
أتى الليل وكانت روما كلها ظالم .فقال له الحاخام عند
المساء تعال نطلع إلى سطوح القصر ونرى من بعيد هل
كل البيوت اليوجد فيها نور ؟ وصعدوا إلى السطح ورؤوا
من بعيد عدة منازل فيها ضوء فقال له الحاخام  :انظر أنت
ي وخالفوا كالمك .أما موشي ربينو قال لنا التشعلوا النور
ح ّ
يوم الشبات في بيوتكم منذ آالف السنين ،ولحتى اليوم
اليهودي ينفذ كالم موشي وال يشعل النور يوم الشبات في
بيته بالرغم إنه متوفي وغير موجود معنا .إذن من هو
األفضل موشي أم أنت ؟ .
الطريق إلى الصحة والشفاء
إن فيتامين دي هو يعمل على ذوبان الدهن في الجسم ،لذلك
إذا أكلنا طعام مدهن مثل  :أفوكادو -زيت -حليب-جبنة -
لحم -بيض األفضل أن تأخذ حبوب فيتامين دي بعد تناول
هذه األطعمة .لكن من يأكل وجبة خضراوات أوسلطات أو
فواكه الضرورة تناول فيتامين دي وراءهم ،كذلك ال يجوز
ابتالع حبوب فيتامين دي على الريق في الصباح .ويوجد
نظرية ثانية للمحافظة على بنية العظام وتقويتها .هو
التمارين الرياضية ،لكن اليجوز استعمال رفع األثقال في
الرياضة ليساعد على تقوية العظام هذا خطأ .بل بالعكس
صحيح رفع األوزان يضر ببنية العظام ،ألنه يجب أن نعلم
إن تقوية العظام يتم عن طريق تفاعالت الهورمونات التي

يفرزها الدم ،فتذهب إلى العظام وتلتصق بها وتقويها .حيث
تفكك العظام الضعيفة والهشة وتستبدلها بكالسيوم جديد
وقوي ويحل محل الكالسيوم القديم والتعبان .أما دور
التمارين الرياضية فهو يقوى العضالت ،وعندما تقوى
العضالت ،الدورة الدموية تقوى ويقوى معها القلب
.وبالتالي يخلق هشيم مواد كيماوية عن طريق هذه التمارين
والعضالت وتذهب للعظم وتقويه ،لذلك كل من تجاوز
عمره ال 65عاما" غير مسموح له برفع األثقال مهما كانت
قوته .وإذا رفع األثقال فإنه يجلب الضغط على العظم
ويسبب كسرها وهشاشها .وأيضا" هذه األثقال تتلف
الغضاريف الموجودة بين العظام لحمايتها من التصادم مع
بعضها .أما التمارين العادية التي تقوي العضالت ،فتصبح
العضالت قوية وينتج الجسم المواد الضرورية لبناء العظم
هاريشون لصيون ربي ابراهام حاييم جانين 1848-1787
إن عائلة جانين هي أصيلة ومهاجرة من سفاراد أسبانيا .والد
ريبي أبراهام حاييم كان حاخاما" مشهورا" في تركيا
،ورزقه هشيم ولدا" س ّماه ابراهام حاييم .بعد ذلك ترك
والده تركيا وهاجر مع عائلته إلى اسرائيل .يروشاليم .ومنذ
صغره ،هذا الولد كان يحب دراسة التوراة والكيماراه
،واستغرق السفر من تركيا إلى اسرائيل عن طريق البحر
أياما" طويلة .ومنذ وصولهم هناك ذهب الطفل ابراهام
حاييم إلى اليشيبا وهناك سقى عطشه لتعليم التوراة ،وكان
رفاقه في هذا السن يلعبون ويمرحون أما هو ال يلعب وانما
يفتح الكيمارا ويقرأ .حتى رفاقه استغربوا من تصرفاته
.وكانوا يسألوه عن الدينيم وتفسير الكيماراه وكان ممتازا"
ومتفوقا" .في اليشيبا فرح المسؤولون كثيرا" بأن عندهم
هيك تلميد شاطر وفهيم .وظل يتقدم في التوراة حتى ذاع
صيته في جميع أراضي اسرائيل .ثم تعيّن وهو شابا" دايّان
حاكم ديني مع هاريشون لصيون السابق ربي يونا نابون
وأيضا" أصبح مساعدا" لهاريشون لصيون الثاني ربي
يهودا نابون .
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 رأى الغني شمعون في منامه ،إنه واقف أمام محكمة
دينية سماوية يرأسها دافيد هاميليخ .وسمع القرار الذي
أصدره دافيد هاميليخ ضده ألنه أهانه وخجّله في الحفلة
واستهزأ به ألنه كان كل يوم يقرأ تهليم فقط وليس كيماراه
وقرر دافيد هاميليخ بأنه اليبقى في الدنيا وسينال عقابه في
جهنم .لكن وقف باعال شيم طوب الذي تواجد هناك ليدافع

عن الغني شمعون وقال  :إذا مات اآلن شمعون النستفاد
شيء ألن الناس اليعرفون سبب موته واليتعلمون درسا"
في الحياة ،لذلك اقترح باعال شيم طوب على دافيد هاميليخ
أن يتركه في الحياة حتى يصحح هذا الخطأ وذلك بأن يعمل
حفلة ثانية مثل األولى ويعزم الجميع لحضورها ومن بينهم
رؤوبين موزع الماء ،ويعلن أمام الجميع االعتذار منه
ويطلب السماح منه ألن خجله وأهانه بأنه يقرأ فقط تهليم
وليس كيماراه ،وأن يتعلم الجميع بأن ممنوع أحد يخجل
رفيقه أمام الناس مهما غلط معه .وعلى كل انسان أن يقرأ
التهليم ألن التهليم عظيم وهو يعادل خمس مصاحف التوراة
دين عدد اثنين من هكاؤون ربي موردخاي الياهو
زخرونو لبراخاه :
اليجوز أبدا" أن يخجل أخيه االنسان في أي حالة من
األحوال وخاصة أمام الجميع ،وقالوا الحاخاميم  :كل من
يخجل رفيقه أمام الناس سوف ال يدخل الجنّة .كما قالوا
الحاخاميم  :األفضل لإلنسان أن يرمي نفسه في النار وال
يخجل رفيقه أمام الناس .وتعلمنا ذلك من تامار زوجة يهودا
عندما حكم عليها حموها بالحرق بسبب الزنا ،فقبلت الحكم
هذا حتى ال يخجل وأرسلت له رمزا" سريا" بأنها حاملة
منه وليس من الزنا فقالت إن اعترف لوحده كان بها ،وإال
مستعدة أن تموت حرقا" وفقط ال تخجله .
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.
 -2يجب تنظيف األسنان جيدا" أو "طقم أسنان" يوم االثنين
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  60مضاعف
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
السيد دافيد خفيف وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح
والتوفيق ويباركون لولدهم الشاب نحماد فناعيم حاتان بار مصفا
هاأبريخ دانييل بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد ايزاك
بلله هاكوهين وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم ووالديهم للنجاح
والتوفيق ويهنئون الشاب نحماد فناعيم حاتان بار مصفا هاأبريخ
مارك بمزال طوب وألف مبروك أمين ***.السيد البير أهارون
فارحي وزوجته السيدة رانيا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
ويهنئون السيد سليم بلّله هاكوهين أبو إيلي وزوجته السيدة شيال
بحفيدهم حاتان بار مصفا هاأبريخ مارك بمزال طوب وألف
مبروك أمين***.السيدة كامو شاشو -ميتا وأوالدها للنجاح
والتوفيق ويطلبون من هشيم أن يبعث رفوئاه شيليما لزوجها
ووالدهم هاعسقان صبوري والحزان هاناعيم السيد البير شاشو
وشفاء تام وصحة تامة آمين .محسن كريم عن طريق السيدة
شيال كوهين للنجاح والتوفيق مع العائلة أمين***.السيدة كيتا
دويك -بوابة وزوجها السيد يوسي للنجاح والتوفيق ورفوئا شيليما
لزوجها وعلى روح والدتها سمحة بنت مزال عليها السالم
أمين***.السيد إيلي سالمة وزوجته السيدة ساريتا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد هانري قمعو وزوجته السيدة

فرحة وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده همانواح حايم
بن سارا ووالدته أولكا بنت بلّوس وابنتهم الشابه أولكا بنت فرحة
عليهم السالم أمين ***.السيدة رينا جاجاتي وزوجها السيد دافيد
جاجاتي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
موشي سالمة بن حسنة عليه السالم أمين ***.السيد أمين شالوح
وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة بيكي ليفي
وزوجها السيد ايالي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
أخيها همانواح ماركو بن جميلة وعلى روح روزلين بنت حافا
عليه السالم أمين ***.األخوة األكارم السدة  :نسيم -جوليا -
صوفيا -نورما لعائلة قصاب للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى
روح والدتهم فريدة أوديت بنت صوفيا عليها السالم أمين
***.السيد شلومو كوهين وزوجته السيدة كيال وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والدته كرجية يافا بنت سمحا عليها السالم
أمين***.األخوة األكارم السادة  :ديبو -مارك-سامي-تونه-كيتي-
لينا-ناديا لعائلة خفيف للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدتهم أولكا بنت زكية عليها السالم أمين ***.عائلة جناني
للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح جاك ياعاقوب حاييم بن
سارا عليه السالم أمين ***..السيد فكتور مالح وزوجته السيدة
شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده يهودا
أصالن ابن جميلة عليه السالم أمين ***األخوة األكارم  :سولي
هليل-أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح والتوفيق مع عائالتهموعلى 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-ايفون
لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم
أياال غزالة بنت ريما عليها السالم أمين .

من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
***شلومو كالت ***
كالت بيت يوسيف .لحم -معلبات-خضراوات
718 382 1981 coney island ave 2380
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 36800شخص وتزكوا
لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1400$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

