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بدأت البراشا بالتحدث عن قوربان عواله ،هذا القوربان
يقدم تبرع من االنسان ويحرق كليا" على المذبح .هنا
نسأل  :لماذا بدأت البراشا بهذا الدين تبع قوربان عواله
؟ ألنه له عالقة بالييراشاة السابقة في نهايتها .حيث ذكرت
ممنوع على االنسان أن يسرق المال رفيقه وورد في
النابي قائال"  :إن هشيم يكره قوربان عواله الذي يأتي
عن طريق السرقة والنشل .ونفس الدين لكل القرابين
يجب أن تكون ثمنها بالحالل .لذلك من يسرق رفيقه
مكروهة الصداقا التي يدفعها من مال الحرام .ألنه كلمة
قوربان هو التقرب إلى هشيم .وباعتبار اآلن ال يوجد
مقداش وال قرابين ،لكن تعامل االنسان مع أخيه االنسان
بالحق وبالصح وبدون أي سرقة لذلك عبادة هشيم يجب
أن تكون سوية مع التعامل الصحيح مع اآلخرين .لذلك
قالت البراشا  :أدام منكم إذا أراد أن يقرب قربانا" إلى
هشيم ،لماذا استعملت التوراة كلمة آدام وليس غير لقب
،لتعملنا مثل أدام هاريشون عندما قرب قوربان إلى هشيم
لم يكن مسروقا" ألن كل الدنيا كانت رزق آدام ،لذلك ال
يوجد سرقة ،كذلك من يدفع صيداقا ألي مشروع يجب
أن يكون المال بالحالل والعامل الذي يشتغل عند معلمه
بالساعات ،الزم يعرف إن كل وقته هو رزق معلمه
،واليجوز استعماله لغير غرض خاص ،وأعطوا مثاال"
على ذلك  :إذا أحد كلف أحد عماله بالذهاب لمكان

مالقضاء شغل معلمه ،وفي أثناء الطريق مر أمام قبر
اآلبوت في حيبرون ،اليجوز له أن يقول سأزور اآلباء
المقدسين وأقرأ كم مقطع تهليم ثم أتابع رحلتي هذا
التصرف يعتبر سرقة والتهليم الذي يقرأه مرفوض ألن
الوقت ليس رزقه وانما رزق معلمه و(ه) يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
التأكل الدم حتى يعاملك هشيم بالحسنة والخير لك
وألوالدك .إن تحريم الدم في التوراة ورد  7مرات
،وعقابه هو الموت المبكر ومثلما من يشربه عقابه شديد
،بالمقابل من يدير باله وال يدخل إلى فمه دم إجرته كبيرة
ليس له فقط وانما ألوالده وأحفاده من بعده ،والسبب
،بالرغم إن الدم نفس االنسان تكرهه والتقبله ولو كان
غير محرم ،مع ذلك التوراة علمتنا درسا" لكل الزخويوت
زخوتها كبير واجرتها مضاعفة له وألوالده .
تعليقات على البيساح
 -1لماذا نغطس ليلة العيد أثناء الهاكادا مرتين،األولى
الكرفس في ماء الملح والثانية المصا في الحروسيت؟
ذكرى للغطستين التي عملها بني اسرائيل ليلة العيد األول
في مصر من دم قربان البيساح على خد (ميزوزا) البيت
والثانية على البرطاش األعلى (هامشقوف) .وسبب آخر:
األولى مقابل الغطسة األولى في دم قربان البيساح،والثانية
مقابل غطس صدرية يوسيف (هاكيتونيت) من قبل اخوته

الذين باعوه الى مصر،غطسوها بدم الخروف الذي ذبحوه
ليكذبوا على والدهم ياعاقوب بأن يوسيف أكلته وافترسته
احدى وحوش البرية وحتى نمسح لهم هذا العافون.
 -2لماذا نقسم قرص المصا قبل قراءة الهاكادا؟ ألن قالت
الكيمارا :الفقير دائما" يأكل أنصاف الرغيف وماعنده
رغيف كامل،ثم نبدأ قراءة الهاكادا قائلين :مثل هذا خبز
المساكين.
 -3لماذا نترك القطعة الكبيرة وليس الصغيرة الى آخر
السيعودا (أفيقومين)؟ ألن هي أساس المصفا وهي بمثابة
أكل قربان بيساح الذي نأكله في آخر السيعودا وغير من
المعقول أن نترك لهذه المصفا العظيمة القطعة
الصغيرة،لذلك نترك ونخبئ القطعة الكبيرة.
 -4ليلة الهاكادا يوجد سؤالين من قبل ولدين األول:
"حاخام" والثاني "راشاع" ولماذا أعطيناهم هذه الصفات
الفارقة والواسعة بينهما بالرغم ان كليهما أخرجا أنفسهما
من المصفا حيث الراشاع قال" :ماهاعابودا هزوت
الخيم" أما الولد الحاخام قال في سؤاله" :أشير صفا (ه)
ايلوكينو إيتخيم" أي أوصى (ه) لكم وليس له .ماهو الفرق
بين السؤالين اذن؟ الراشاع :لم يشارك ولم يعترف
بالهاكادا أبدا" وعمال يستهزئ بالحاضرين لذلك سميناه
"راشاع" .لكن الولد الحاخام :أوال" قال ايلوكينو (إلهنا)
أي لم يخرج نفسه من أهل الهاكادا،وباعتباره انه صغيرا"
اآلن لذلك قربان البيساح لم يندبح على اسمه ألنه لم
يتوجب عليه االلتزام بالمصفوت ألنه صغيرا" حتى يلبس
تفلين .لذلك قال :قربان البيساح هذا لكم وليس لي ألني أنا
صغيرا" اآلن لذلك سميناه "حاخام".
 -5ذكرت الهاكادا عشرة الضربات وهي :دام-
صفاردياع.....الخ ثم أتى ربي يهودا ووضع لهذه
الضربات رؤوس كلمات وهي" :ديصاخ -عاداش-
بآحاب" هنا نسأل ماذا جدد لنا ربي يهودا في هذه
الكلمات؟ هنا نتعلم الخالف بين صاحب مؤلف الهاكادا
وبين ربي يهودا .ان مؤلف الهاكادا عندما ذكر العشر
ضربات لم يذكر كلمة "م ّكات" إال في الضربة األخيرة
وهي "م ّكات بيخوروت" ولم يذكر "م ّكات دام" أو "م ّكات
صفاردياع" وغيرها .ماهو السبب؟ ألن عنده نظرية وهي
ان البيخوروت المصريين ضربوا آباءهم ألنهم لم يسمحوا
لبني اسرائيل بالخروج وعندما سمعوا بأنهم سيموتوا لذلك
هاجموا آباءهم لذلك سماها هذه الضربة" :م ّكات
بيخوروت" أي الضربة أتت من أوالد المصريين ثم ماتوا
البيخوروت .لكن ربي يهودا يخالفه هذا الرأي وهذه
النظرية لذلك لخص العشر ضربات بدون ذكر في
الضربة األخيرة كلمة "مكات" ألن رؤوس الكلمة األخيرة
هي "بآحاب" تتألف من باراد -أربيه -حوشيخ -بيخوروت
بدون كلمة "مكات" ومن هنا فهمنا ماذا يقصد ربي يهودا
سبب خالفه مع مؤلف الهاكادا.

-6لماذا نضع ثالث أقراص ماصا ليلة الهاكادا ؟ تقابل
شالوش سيئين ،أي ثالث أكواب التي طلب ابراهام أبينو
من سارا عجنها أثناء زيارة المآلخيم بيته.ولماذا نقسم
القرص الثاني وليس األول ؟ ألنه سيبارك بعد الهاكادا
ه ّموصي واليجوز أن ييارك على قرص مكسور .ولماذا
ال يضع القرص الثالث ويبارك مع األول ؟ألنه ال يجوز
لنا العبور على مصفا موجودة أمامنا لذلك ال يجوز لنا
صا ؟ هناك
أخذ القرص الثالث -7.لماذا نكسر قرص الما ّ
عدة أسباب  -1:نسبة إلى شق البحر قيريعات يام سوف
-2ألن عندنا كثير مصفوت تحوي أربع شغالت مثل:أربع براشيوت تبع تفلين -أربع صيصيوت -أربع أصناف
تبع اللوالب -أربع كاسات نبيذ في الهاكادا -وبما أن
الماصا هنا  3لذلك نكسر واحدة حتى يسير عندنا العدد
أربعة .
توجيهات دينية "الماعاسير" دفع  %10من األرباح
للمشاريع الخيرية
معلوم للجميع قيمة وفعالية "الماعاسير" الذي يدفعه
االنسان من أرباحه للصداقا،لما له من فوائد وبركات على
المتبرع،ألن التوراة منعتنا من أن نجرب (ه) في كل
امورنا ماعدا دفع الصداقا يجوز له التجريب إذا كان (ه)
سيعوض له الصداقا أم ال؟ومن يدفع "الماعاسير"يستطيع
ان يطلب من (ه) الرزق مباشرة كما قال الباسوق:
השקיפה ממעון ...וברך "أي الذي يدفع الماعاسير
يطالب (ه) قائال":طل يا إلهي علينا من السماء وباركنا
بالرزق والربح الوفير ،وهنيئا" للشعب اليهودي إنه ال
يقصر وال يتردد في دفع الصداقوت تراهم كلهم وفي
جميع وشتى المجاالت دفع الصداقا عندهم من أسهل
األمور يدفعون بيد سخية وبعين طيبة يدعمون المشاريع
الدينية هنا وهناك يدعمون اليشيبوت،يساعدون أوالد
مدارس اليشيبوت ،يساعدون في مصاريف الزواج
للمحتاجين والعائالت المستورة،يساهمون في نشر
التوراة وتعليمها وقراءة التهليم ودعم الكنائس والتزاماتها
.لذلك يقول لنا(ه):سأفتح لكم مخازن السماء لتنهال عليكم
البركات والعطاءات والرزق الوفير فكل مانأخذه من
السماء في هذه الدنيا هو الفوائد تبع الصداقوت أما األجر
الحقيقي محفوظا" لنا في عوالم هبا كما تقول في الصالة
זרע צדקות أي (ه) يأخذ الصداقا ويزرعها عنده في
السماء فتنبت وتتفرع وسيتفاجأ االنسان بالزخوت الكبير
واألجر العظيم المهيأ له وخاصة من يدفع الصداقا في
دعم التوراة كأنه يقرب "البكوريم" في بيت همقداش وله

األجر الصافي كأنه هو بنفسه يقرأ التوراة لذلك علينا أن
نتمسك ونتابع هذا الطريق والنتردد في التبرعات ألن
أرباحها مضمونة وأقوى من أي بنك في العالم باآلالف
األضعاف،ويجب أن نؤمن ونقنع في داخلنا وفي قلوبنا
عندما ندفع إننا النخسر شيء من مالنا وإنما نأخذ عليه
فائدة مرتفعة األسعار مضمونة لذلك باركنا دافيد هميليخ
قائال" :הון ועושר בביתו וצדקדו עומדת לעד أمين.
دينيم
 -1البيخوروت رجاال" ملزمون في الصيام يوم الخميس
إال اذا اشتركوا في سعودات اختتام كيمارا أو ميال -بديون-
لبس تفلين في وقته المضبوط،ويجب عليهم سماع
الداروش لحتى يستطيعوا أن يأكلوا،ومن الذي يتأخر ولم
يسمع شيء ويريد أن يأخذ نبيذ وكاتو اليطلع الزامه.
وأيضا" اليجوز أن يجلبوا للبيخور الى البيت من السعودا
ألنه اليطلع الزامه .لكن للمرأة البيخوراه يجوز أن يأخذوا
لها نبيذ وكاتو الى بيتها -5 .على الجميع أن يشربوا 4
كاسات نبيذ في الهاكادا ولو اليحبوا النبيذ أو اليصلح
لهم،لكن اذا يسبب لهم مرض داخلي ويطرحهم في الفراش
حينئذ غير ملزمون بشرب  4كاسات -2 .عندما يبارك
"شيهيحيانو" في القدوس يحط في ذهنه أيضا" على
المصا والمارور مشان شيهيحيانو -3 .يجب أن يعمل
النيطيال في الغرفة الذين يعملون بها الهاكادا ويجلبوا له
الماء الى مكانه ويغسل يديه -4 .اذا صاحب البيت
اليعرف أن يطالع الزام العائلة،األفضل كل واحد يبارك
كل البراخوت لوحده بصوت واطي واليستند على
صاحب البيت الذي اليعرف أو يبلع كلمات من البراخا.
 -5اليجوز أن يتكلم أثناء قراءة الهاكادا كالم اليتعلق
بالهاكادا كما اليشرب سيكارا أثناء الهاكادا -6 .على
الجميع أن يلتزموا بتعداد أيام العومير ابتداء" من الليلة
األولى حتى آخر سبعة أسابيع ألنها مصفا عظيمة وتحمي
من األمراض يرجى عدم االهمال والتكلفنا شيئا" أبدا"
فقط االنتباه وعدم النسيان-7 .بعد انتهاء وقت أكل
الحاميص الساعة ( )10:13يجب تنظيف األسنان
بالفرشاة .وطقم أسنان يجب غسلهم بالماء الساخن تبع
الشبات مع التنظيف -8.ليلة بديقات هاحاميص يبطل
الحاميص بأن يقول :كال حاميرا...ديال حازيتيه ودال
بيعارتيه الخ..لكن في اليوم التالي النص يتغير ويقول :كال
حاميرا...دي حازيتيه ودال حازيتيه دي بيعارتيه ودال
بيعارتيه الخ -9...من سيمضي عيد البيساح خارج بيته هو
وعائلته اذا باع الحاميص مثل اآلخرين عن طريق
الحاخاميم،اذا كان موجودا" في بيته وقت البديقا عليه أن

يفتش عن الحاميص كالمعتاد ولوسيسافر ألن الحاميص
الذي يملكه لم يبيعه الحاخام بعد وسيبيعه يوم الجمعة
الساعة ( )11صباحا" .واذا أراد أن اليعمل "البديقا" عليه
أن يطلب من الحاخام أن يبيع له الحاميص اعتبارا" من
يوم الخميس صباحا" أي قبل مجيء وقت "البديقا"
(الخميس ليال") حينئذ معفي من "البديقا" ألن الحاميص
سابقا" باعه منذ الصباح -10.أدوات التجميل للنساء يجوز
استعمالهم في البيساح ولو ربما يوجد في تركيبهم حاميص
ألنهم غير الئقين لألكل وحتى الحيوان اليقبل أن يأكلهم
وحينئذ النسميهم حاميص-11 .اليجوز استعمال ملح
الليمون في عيد البيسح-12 .يجب فحص الرز ثالث
مرات وبعيدا" عن األوالد الذين يحملون في أياديهم كاتو
بسكويت أو حاميص-13.األرز الذي يضاف إليه بعض
المواد للمعانه وبريقه ،ونخاف قد يكون يضاف إليه نشاء
من الحنطة،يجب غسله جيدا" بالماء البارد وبفركه جيدا"
وتغيير الماء عدة مرات حتى يصبح الماء صافيا" حينئذ
نأكله في البيساح بدون أي تردد أو شك -15 .البيخور
الذي يحضر سعوداة مصفا الزم يأكل  30غرام
ميزونوت ووراءها عال ها ّمحياه .وإذا ال يوجد ميزونوت
،يأكل  30غرام عنب أو تين أو زيتون أو تمر الذي يوجد
وراءهم براخاة عال هاعيص وإذا ال يوجد يشرب 86
غرام نبيذ ويطلع لزامه ويبارك وراءه عال هاكيفين-16.
ال يجوز للبيخور أن يضع شيء في فمه قبل الصالة مثل
ماء أو قهوة أو شاي ألن هو صائم في ذلك اليوم من
طلوع الفجر ،وعندما يحضر السيعودا حينئذ يسمح له أن
يأكل -17.ال يجوز الكالم أثناء قراءة الهاكادا إال إذا عمال
يشرح ويفسر الهاكادا -5.يجب أن يبدأ السيدير بعد
الساعة  8:08وليس قبل ذلك ،كما ال يجوز التأخير-18.
حتى العسراوي الذي يلبس تفلين باليمين عليه أن يستند
ليلة السيدير على طرف الشمال مثل بقية الناس -19.
عندما يبارك شيهحيانو في القدوس يحط في ذهنه على
الماصا والمارور-20.ال يجوز أكل الزرواع ليال"
مشويا" لكن في النهار مسموح وإذا شواه يغلي بالماء
الساخن بعد الشوي ويجوز أكله حينئذ ليال" -21.اليجوز
أكل ماصا عيريب بيساح لكن ماصاه عاشيرا مسموح
 egg matzaوساعتين قبل المغرب ال يأكل شي أبد"
حتى يأكل الماصا في السيدير بشهية- 22 .عندما نبارك
في الكنيس لكمور إيت هاهاليل نحط في ذهننا على قراءة
الهاليل تبع الهاكادا -23.حتى النساء يجب عليهم قراءة
هاليل ليلة العيد مع بيراخا قبل القدوس -24.عندما يقسم

القرص الثاني القسم الكبير يساوي فيه مشآروتام
وأفيقومين أما الصغيرة يتركها بين األقراص .
ساهم في هذه النشرة
محسنة كريمة وزوجها وأوالدها ولكل العائلة للنجاح
والتوفيق وتشكر هشيم على كل شيء يعمله معها وتتمنى
للحاخام هارون فارحي وعائلته حاك سامياح وطول
العمر والصحة في نشر التوراة أمين ***.السيد شارلي
حيفيص وزوجته السيدة استر وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين ***.الحاخام سيمون كولدستين وزوجته السيدة سيما
وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد ماير
وهبة وزوجته السيدة بولين وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين***.السيد جوزيف عبودي وزوجته السيدة ليندا
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد اسحق صداقا
وزوجته السيدة بيرتا وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق
أمين ***.السيدة بيكي ليفي وزوجها السيد ايالي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيها همانواح
ماركو بن جميلة وعلى روح روزلين بنت حافا عليهم
السالم أمين ***.الدكتور السيد فرج الكدع وزوجته
السيدة لينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها
راشيل بنت لطيفة عليها السالم أمين ***.السيدة استر
ساسون وزوجها السيد دافيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدها همانواح موشي بن استر وعلى روح
والدتها أيالة غزالة بنت ريما وعلى روح اختها الشابة
حبيبة بنت أيااله عليهم السالم أمين ***.السيدة ايفون
كوهين وزوجها السيد دافيد وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدها همانواح موشي بن استر وعلى روح
والدتها أياله غزالة بنت ريما وعلى روح اختها الشابة
حبيبة بنت أيااله عليهم السالم أمين ***.السيدة مريام
عبادي وزوجها السيد موريس وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدتها أولكا بنت فريدا عليها السالم
أمين***.هاعسقان صبوري السيد بنيامين نحماد وزوجته
السيدة أيفون وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح أخيه
همانواح ماركو بن جميلة عليه السالم أمين ***.السيد
موريس نحماد وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح أخيه همانواح ماركو بن جميلة عليه
السالم أمين ***.السيدة سارين صباغ وأوالدها للنجاح
والتوفيق وعلى روح همانواح شموئيل صباغ هاليفي بن
رينا عليه السالم أمين ***.السيد موسى سويد وزوجته
للسيدة مريام وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح عمه
اسحق سالمة هكوهين بن مريام عليه السالم أمين
***.عائلة سروا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدته راحيل بنت أديل عليها السالم أمين ***.السيدة

هانرييت زريف وزوجها الحاخام البير وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح أمها أديل بنت مزال وعلى روح
أخيها همانواح موشي بن أديل عليه السالم أمين
***.السيد داني شكوري وزوجته السيدة ايفلين وأوالدهم
للنجاح والتوفيق 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
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-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق
مع عائالتهم وعلى روح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها
السالم أمين .
إلى كل شابة أو شاب يريد الزواج وبحاجة إلى
مساعدة ليتصل على هذا التلفون 646-371-2809
للمساعدة وشكرا"
*********
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 38300شخص
وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 1600$والمصاريف
 1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

