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طلب (ه) من موشي أن يعمل المينورا أي الشمعدان تبع
المقداش قطعة واحدة ،مامعنى قطعة واحدة؟ بأن يصب
ويسكب الذهب المصنوع منها ويطرق عليه وهو يكون
ليّن قبل أن يبرد ويصبح قاسيا" ،ويؤلف منه غصون
وفروع المينورا وأزهارها وكؤسها وتفاحتها كلهم قطعة
واحدة .هنا نسأل  :مالقصد من هذه الطريقة ؟ هذا رمز
لبني إسرائيل أن يكونوا موحّدين يدا" واحدة وقلبا" واحدا"
.لذلك نرى إن موشي تصعب في صنعها فقال له (ه)
:التتصعب في صنعها ،ارمي الذهب في النار حتى يذوب
ثم اسكبه وهي تتشكل من تلقاء نفسها بقدرة إلهية
وبأعجوبة ويطلع شكلها جيد جدا" ومرضي للجميع
.الحقيقة موشي لم يتصعب في صنعها ألنه يعرف إن (ه)
سيصنعها بالذات ،لكن تصعب على رمزها وهو وحدة
عام إسرائيل ،فقال يا(ه) اليمكن لشعب إسرائيل أن
يتوحدوا ألن كل واحد فكره يعجبه ويعتبره إنه أصح من
تفكير رفيقه ،ألن كل واحد يعجبه عقله ألنهم أذكياء وكل
واحد عنده فكرة جيدة .لذلك عبر التاريخ واألجيال لم نجد
اآلراء تتحد مع بعضها لكن هذه الخالفات تبقى في
اطارها وضمن حلقتها المغلقة وال تؤدي إلى الشجار
والقتال الواحد ضد اآلخر .ألنهم كلهم عندهم توراة واحدة
وكلهم أبناء أبراهام اسحق وياعاقوب.ومثاال" على ذلك :
عندما زار هاأدمور أرض إسرائيل الحاخام هكاؤون ربي
إسرائيل يديدياه من بولونيا .اجتمع في عام  1925مع
المندوب البريطاني هربرت سموئيل آنذاك أيام االنتداب
البريطاني ألرض إسرائيل .فطلب منه هذا المندوب أن
يوحّد أحزاب الحاخاميم المتواجدون في إسرائيل .فأجابه
األدمور  :إنك تطلب مني شيئا" الذي موشي ربينو كان
قد تصعب به ولم يقدر تنفيذه ،فكيف أنا أستطيع أن أقوم

بهذه المهمة الصعبة ؟ لكن صحيح يوجد خالف بين بعضهم
في المنهاكيم وقطع الدينيم والقرارات الدينية ،لكنهم كلهم قلب
واحد وصف واحد كلهم يؤمنون بالخالق عز وجل ،وكل واحد
يريد أن يلتزم في المصفوت أكثر من رفيقه ،لكن الهدف واحد
واالتجاه واحد والتوراة واحدة والمصفوت واحدة وكلهم عبيد
(ه) .لذلك نرى في التهليم قال دافيد هاميليخ باسوقين عكس
بعضهم ،وهو كالتالي  :قال أوال"  :هاليلو عبديه هشيم هاليلو
إيت شيم هشيم .ثم الباسوق الثاني قال  :هاليلو إيت شيم هشيم
هاليلو عبديه هشيم .أي الباسوق الثاني عكس الباسوق األول
.مالسبب؟ يقول دافيد هاميليخ  :من يريد أن يشكر ويحترم (ه)
عليه أن يحترم األشخاص الذين يعبدون (ه).ومن يحترم عبيد
(ه) يعتبر إنه يشكر ويحترم (ه) .ألنهم كلهم يعبدون (ه)
ويؤمنون به بدون أي تردد .كما وجدنا في موشي وأهارون
مرة يقول الباسوق :هو موشي وأهارون ومرة أخرى يقول
بالعكس هو أهارون وموشي لماذا؟ ألنهم مثل بعضهم وهدفهم
واحد .لذلك المينورا هي األور والضوء والتوراة هي الضوء
الذي ينير طريق الشعب اليهودي في هذه الدنيا ودنيا اآلخرة
ولو كانت عقولنا مختلفة لكن االتجاه واحد والهدف واحد
وااليمان واحد .وكل واحد ينظر إلى محاسن رفيقه وليس إلى
عيوبه ونواقصه حينئذ تنال رضاء (ه) و (ه) يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
فعاسوا لي مقداش فشاخانتي بتوخام .قالوا الحاخاميم  :أبواب
بيت المقداش الثاني أنزلهم (ه) وطمرهم تحت األرض كما
قال الباسوق  :طابعوا بآريص شيعاريها .هنا نسأل  :طالما
المقداش الثالث المنتظر سينزل جاهزا" ومعمرا" من السماء
فما الفائدة من إخفاء أبوابه تحت األرض؟ إال طالما قال
الباسوق في هذه بداية هذه البراشا فعاسوا لي مقداش أي حتى
المقداش الثالث يجب أن يشترك في عمله وبنائه بني إسرائيل

.لذلك سينزل المقداش الثالث معمرا" لكن ينقصه األبواب
وعلى بني إسرائيل الحفر تحت األرض الخراج األبواب
القديمة والمطمورة تحت األرض وتركيبها في المقداش
الثالث الجديد .وتأكيدا" لذلك نقول هذه العبارة في صالة
موساف  :فهارئينوا ببنيانو فساميحينو بتقونو .أي فرجينا
يا(ه) بنائه فقط،لكن فرحنا عندما نقوم بترتيبه وانهاء بنائه
عن طريق تركيب األبواب الغير موجودة به -2.فها
قيموتا إيت هامشكان كمشباطو أشير هورئيتا باهار :
يقول (ه) سيقف المشكان بجدرانه كما (ه) فرجاه وأراه
إلى موشي في جبل سيناء .هنا نسأل  :متى حدث ذلك مع
موشي ؟ حدث عندما تجلّى (ه) على موشي أول مرة
وقال له  :ماذا تحمل بيدك ؟ أجاب موشي  :أحمل عصا
.قال له  :ارميه على األرض فتحول إلى ناحاش أي أفعى
.وهنا المقداش مؤلف من ثالث جدران من ألواح من
الخشب متالصقة مع بعضها .هنا نسأل كيف تقف هذه
الجدران بدون أن تقع على األرض؟ إن (ه) طلب من
موشي عمل -بارياح-أي درباس من الخشب طويل جدا"
طوله بطول الجدران الثالث أي  70ضراع ويدخل
موشي رأس العصا من ثقب في منتصف اللوح الخشبي
األول .ويدفعه في قلب األلواح حتى يسير داخل الجدار
األول ويسير ويندفع وعندما ينتهي طول الجدار األول
فورا" ينحني ويلتف ويدخل في الجدار الثاني ثم ينحني
ثانية ويدخل في الجدار الثالث حتى يخرج من نهاية
الجدار الثالث فهذا الجدار عن طريقه الدرباس الطويل
تتماسك جميع األلواح والقيراشيم الخشبية وتقف بدون أن
تميل أو تقع .فهنا نسأل  :كيف هذا الدرباس الطويل ينحني
من تلقاء نفسه داخل سمك وقلب األلواح ؟ إال كان يحدث
ذلك عن طريق أعجوبة ونيس.وذلك سيصبح هذا العصا
مثل ناحاش الذي يلتوي وينحني كما يريد ،وهذا الدرباس
ينحني من تلقاء نفسه ويالصق األلواح مع بعضها البعض
.كما قال الباسوق :ناحاش بارياح-أي درباس مثل األفعى
.لذلك نعود إلى الباسوق الذي ذكرناه في المقدمة  :وتقيم
جدران المشكان مثل ماحدث معك عندما كنت على جبل
سيناء وكان بيدك عصا ورميته على األرض وتحول إلى
ناحاش ،وعندما مسكته بيدك تحول إلى عصا (.روش
باشمايم)
الطريق إلى الصحة والشفاء
من يريد أن يحافظ على صحته عليه أن يتقيد بهذه
التوجيهات  :إذا كنت متعصبا" أو مضايقا" ومتوترا" من
أحد في العمل أو من الزوجة أو من األوالد في البيت ،ال
تتناول طعامك ألن في هذه الحالة سيتحول طعامك في

الجسم الى سم قاتل .ثانيا" :استعمل الصحن الصغير لملء
كمية الطعام التي تريد تناولها وال تملئ صحنا" كبيرا"،واجلس
على الطاولة وتناول طعامك وليس واقفا"،واذا فرغ هذا
الصحن الصغير التطلب امالءه ثانية من الطعام واترك
الطعام ولو لم تشبع وهذا التصرف هو صحة لجسمك
ولجهازك الهضمي .ثالثا" :غير ملزم بأكل كل محتوى
الصحن اذا شعرت بأنك اكتفيت .رابعا" :أثناء الطعام اشغل
نفسك بمضغ اللقمة وابتالعها فقط وال تقرأ جريدة أو مصحف
وال تتكلم أثناء الطعام وال تحكي بالتلفون وماشبه ذلك.
خامسا" :طول الوقت الذي اللقمة في فمك ولم تبتلعها بعد ،ال
ت ملئ الملعقة أو الشوكة بلقمة جديدة بل ال تمسكهم أبدأ" في
يدك حتى تبتلع اللقمة الموجودة في فمك،ألن اذا مسكت لقمة
جديدة فورا" الفم يفضّي الطعام الستقبال اللقمة الجديدة وتكون
اللقمة األولى لم تمضغها وتسبب أوجاع للمعدة .سادسا" :ال
تملئ الملعقة بكمية كبيرة إال قليلة ومعقولة .سابعا" :الطعام
كبير الحجم أفضل من طعام ناعم وصغير الحجم مثال" :ال
تأكل قلب البزر ألنه ناعم وال تستطيع مضغه جيدا" ويدخل
الى المعدة بدون طحن كافي .ثامنا" :األفضل نقع الجوز
واللوز بالماء قبل تناولهم لتسهيل هضمهم .تاسعا" :اذا بعد
الوجبة شعرت بأنك جائع وتريد أن تأكل أيضا"،انتظر 20
دقيقة وبعد ذلك قرر هل تأكل زيادة أم ال .حينئذ في المئة مئة
سوف تمتنع عن تناول طعام زيادة،ألن المخ يعطي األوامر
بالتوقف عن طلب طعام زيادة وهذا لمصلحة صحتك وصحة
جهاز الهضم.
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب بيت
هامقداش  150ميالدي
بعد ذلك جاء دور الحاخام ربي يشباب هاسوفير .من هو ربي
يشباب ؟ هو رفيق ربي عاقيبا  :في أحد المرات وزع كل
مصرياته للصيداقا فقال له رابان كمليئيل  :أال تعلم بما قالوه
الحاخاميم  :من يريد أن يدفع صداقا أكثر من العشر الذي
حددته التوراة ،مسموح له أن يدفع  20في المئة فقط ال أكثر
.وسكت ربي يشباب ولم يجيب وال كلمة .ربي يشباب تنبأ
مسبقا" بأن حكم الروماني سيقتل خيرة الحاخاميم ،فقالوا له
تالميذه  :نحن كيف سيكون مصيرنا ؟ قال لهم  :أنا أخاف أن
تضعف التوراة في عا م اسرائيل .لكن ليعرف الرومان الذين
يقت لون الحاخاميم إنهم يخسرون مجوهرات الشعب اليهودي
وهم الحاخاميم ،ولكن أنا ورفاقي دفعنا الثمن لنغفر على
الشعب اليهودي من العافونوت .لكن سترون في المستقبل
القريب إن في كل شارع وشارع في العاصمة روما ستمتلىء
بالقتلى والجرحى بين بعضهم بسبب قتلهم للحاخاميم .ثم قالوا

له تالميذه ماهو واجبنا نحن؟ قال لهم  :ادعموا بعضكم
البعض ،وأحبّوا بعضكم البعض وهشيم يحميكم آمين
.وعندما أخذوا الحاخام إلى روما ووقف أمام القيصر قال
له  :ياختيار كم هو عمرك ؟ قال له عمري  90عاما"
،وأنا عندما كنت في بطن أمي عرفت نهايتي هذه أنا
ورفاقي وهذا أمر ربّاني وإلهي .وسينتقم هشيم منك ومن
رجالك على عملكم هذا فأمر القيصر وقال  :أسرعوا
واقتلوه وارموا جثته للكالب .ونفذوا به أمر الملك ،ولم
يعملوا له داروش ولم يدفونه تالميذه ألن منعهم القيصر
من ذلك .وفورا" طلع صوت من السماء  :هنيئا" لك
ياربي يشباب الذي لم تترك أي شيء من التوراة والمشناه
والكيماراه إال تعلمته ودرسته .
هاريشون لصيون ربي رفائيل مئير 1893-1801
حاخاميم يروشاليم طلبوا من ربي رفائيل أن يذهب إلى
المهجر ويتوجّه إلى الجاليات اليهودية ليجمع صداقا
للفقراء .فورا" غادر اسرائيل ووصل في أول محطة إلى
ماروكو،لكن هناك كان الوضع صعبا" ولم يستطع جمع
أي ليرة للفقراء ،ثم توجه إلى تونس ،وهناك أيضا"
الوضع أسوأ من الوضع في ماروكو ،حيث في تلك الفترة
كانت سنة مجاعة خطيرة ،حيث فصل الشتاء بدأ االقتراب
من نهايته ،ولم ينزل قطرة مطر في تلك العام ،وبدأ ال
اقتراب فصل الصيف الحار ،وبالتالي ال يوجد محاصيل
زراعية لقوت الشعب .وعندما رأى ربي رفائيل هذا
الوضع المخيف والمأساوي ،فورا" قرر المساعدة قدر
المستطاع فلبس التفلين والطيلسان وفتح كفوفه إلى السماء
بالصال ة والدعاء في منتصف الساحة العامة في التونس
،واندهش الجميع من هذا المنظر المهيب والمدهش
،وفجأة أمام الجميع امتألت السماء بالغيوم السوداء ،وبدأ
عجيبة حقول تونس
هطول األمطار بصورة
ارتوت من مياه األمطار ،واآلبار الجافة امتألت بمياه
األمطار ،وصل الخبر هذا إلى حاكم تونس وطلب فورا"
مقابلة الحاخام ،وعندما دخل ربي رفائيل قصر الملك
،فورا" الملك وقف على رجليه احتراما" لقدوم الحاخام
،ونور وجه الحاخام دلّت على إنه حاخام مقدس وطاهر
والنور يخرج من وجهه .
توجيهات دينية  :شالوم بايت -السالم والهدوء في البيت
االنسان في عقله السليم وتفكيره الصحيح يستطيع أن
يعيش حياته حياة سعيدة وهنيئة بعيدة عن األمراض
والعصيبة والنرفزة ويحول بيته إلى كان عيدين في هذه
الدنيا ويطول عمره مع صحة جيدة .وهذا يتم إذا يوجد
تفاهم مع زوجته وأوالده .وهذا نسميه شالوم بايت .إن

كلمة شالوم هي من أسماء هشيم وعندما تقول شالوم بايت ،أي
(ه) موجودة في بيتنا .والبراخا موجودة أيضا" .إن الرجل
والزوجة هما ذات أفكار متناقضة مثل الماء والنار إذا
اصطدموا واختلفوا وكل واحد ركب رأسه ،حينئذ الماء تطفي
النار والنار تن ّ
شف الماء وهذا غلط ألننا بحاجة للماء والنار
لحياتنا إذا استعملناهم باألصول والتركيز والعقل الكبير ،ألن
الماء ضروري للحياة وليس باالمكان االستغناء عنه والنار
ضرورية لحياتنا التدفئة والطبخ وغيرها .لذلك على الرجل
أن يساير الزوجة والزوجة تساير الرجل ،ويتم ذلك عن طريق
تكبير العقل ،والتخلي عن األشياء التافهة التي تخرب البيت
السمح (ه) .التفاهم في البيت يحدث تفاهم في السماء كما نقول
في الصالة عوسيه شالوم بمروماف .والقتال في البيت يحدث
غضب في السماء وبالتالي تحل المشاكل واألمراض
والكراهية في البيت وتتحول الحياة إلى جهنم عوضا" عن
الجنة .الرجل عندما يرى زوجته عنيدة ومصممة على أمر
معيّن وال يستطيع تغيير عقلها وموقفها ،عليه أن يسايرها
لحتى يعم السالم والهدوء ،وكذلك الزوجة عندما تجد أمرا" ما
في زوجها وصعب تغييره عليها أن تسايره وتتحمله حتى ال
يقع الخالف والكراهية ،وكل واحد منهم ال يحاول التدخل في
كل شيء في تصرفات الطرف الثاني .وإذا استمر الخالف
ووصل إلى الطالق ،هذا ضرر كبير وخراب ليس لهم فقط
وانما لآلخرين ألن أكره شيء عند هشيم هو الطالق وخربان
البيت .لذلك التسامح والمسايرة للطرف الثاني هو عمال"
يرضي (ه) وتأتي البراخا لهذا البيت وإلى األوالد أمين .
قصة
كانت عائلة يهودية تسكن في هونغاريا عام  1890رئيس
العائلة اسمه ربي وولف كان عضو في المحكمة الدينية هناك
.قرر رب العائلة أن يهاجر إلى يروشاليم مع زوجته وثالثة
أوالده وهم  :باروخ -نفتالي -اسحق وجميعهم أخذوا بيراخا
من حاخام صانص مؤلف مصحف اسمه  :دبريه حايم .وعند
وصولهم أرض اسرائيل اختاروا السكن والعيش في مدينة
صفات .أحد األوالد الثالثة وهو نفتالي درس التوراة وتقدم
بها كثيرا" ثم التحق بدراسة القبااله وأبدع بها وتفوق على
الجميع .ثم تزوج واستمر في هذا الطريق حتى تقدم في السن
ثم انتقل إلى يروشاليم ليقضي بقية حياته فيها .في أحد األيام
من أيام الصيف كان روش حوديش تموز ،نادى إلى أحد
أحفاده واسمه زالمان وقال له  :سأحكي لك قصة جرت معي
من عشرات السنين وال أحد يعرفها .ثم قال  :هل تعرف ماهي
رؤوس كلمات تموز ؟ أجاب الحفيد  :نعم هي  :زمن التوبة
يتقرب وبسرعة .قال له جده  :صح،وهو اآلن ال يعرف يوم
وفاته ،لقد حان الوقت أن أحكي السر العجيب لقداسة التنّا

الحاخام ربي شمعون بن يوحاي حتى يعرف الجميع
عظمة هذا الحاخام المقدس .
دينيم
-1إذا إنسان عمال يتناول وجبة طعام وعمل نيطيالت
يدايم وبارك هموصي وبدأ يأكل وفي منتصف السعودا
أراد أن يشرب الماء أو عصير أو قهوة شاي وغيرها من
المشاريب ماعدا النبيذ ،اليبارك شيهاكول على السوائل
ماعدا النبيذ يبارك عليه بوريه بيري هاكيفين فقط إذا كان
ال يوجد قدوس قبل وجبة الطعام هذه .لكن إذا كان يوجد
قدوس مثل شبات أو عيد وأراد أن يشرب نبيذا" اليبارك
أثناء والسيعودا ألن يبارك على النبيذ في القدوس
.واألفضل أن يترك شرب هذه السوائل إلى بعد برخات
همازون حينئذ .يبارك عليها شيهاكول .أيضا" إذا يريد
أن يكسب براخات شيهاكول في منتصف السعودا يبارك
على أي شيء براخات شيهاكول مثل سكر -شوكوال الخ
..ويحط ذهنه على الماء والمشاريب أيضا" -2.أما إذا
أراد أن يأكل فاكهة (شطف تم) في آخر السيعودا عليه أن
يبارك هاعيص عليها ثم يأكلها .ثم يبارك برخات همازون
.وإذا أراد أن يأكل من هذه الفاكهة الذي بارك عليها أثناء
الطعام بعد براخات همازون عليه أن يبارك ثانية على
هذه الفاكهة ألن برخات همازون هي فاصل وحاجز بين
الفاكهة ماقبل برخات همازون وبين الفاكهة ما بعد
برخات همازون  -3.من يأكل بيغيل أو كعك أو كاتو
وأراد أثناء ذلك أن يشرب ماء عليه أن يبارك شيهاكول
على الماء أو على أي مشروب آخر قبل شربه -4.أما إذا
عمال يأكل كعك أو بيغيل وغيرها وبارك ميزونوت
وأراد أن يغطسها في كأس شاي أو أي مشروب آخر ،ال
يبارك شيهاكول على المشروب ،ألنه انضم إلى براخات
تبع الكعك ويكفي -5.هذا األسبوع الساعة الزمنية 60
دقيقة ال أقل وال أكثر .وكتب شولحان عاروخ وبن إي
شحاي وماران عوبديا يوسيف إن زمن طلوع الفجر
نحسبة ساعة وخمس زمنية قبل شروق الشمس والساعة
والخمس في هذا األسبوع  72=12+60دقيقة تماما"
وشرق الشمس هذا األسبوع  7:02نرجع إلى الوراء 72
دقيقة يطلع الفجر الساعة  5:50بالتمام والكمال .وكتب
حاخام عوبديا يوسيف زخرونو لبراخا  :كل توقيت في
أي مكان إذا يخالف هذا الدين يعتبر خطأ واليجوز السير
عليه ألنه ضد ماران شولحان عاروخ وضد بقية البوسقيم
والمشرعين .واللبيب من اإلشارة يفهم .

ساهم في هذه النشرة
األخوان السادة  :سولي وهليل بوابة وزوجاتهم وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت شفيقة عليها
السالم أمين  ***.األخوان الكريمان السادة  :مارك وأبراهام
الفقس ووالديهم وأخواتهم مع عائالتهم للنجاح والتوفيق
وتزكوا لمصفوت آمين ***.السيد فرح حمرة وزوجته السيدة
دينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويباركون لصهرهم السيد
ايزاك وزوجته بيرتا بالمولودة الجديدة عيدين -دينا بمزال
طوب وألف مبروك أمين ***.السيد سلمون شامي وأوالده
األكارم  :ايليوت -مارك -حاناه-اديل للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدتهم سمحا بنت حانا عليها السالم أمين  ***.السيدة
بيرتا ملبساتي واخوتها السادة  :عوبديا -اسحق -موريس -
ايلي-ناتان -سيلي -ليزيت -ليليان -كلودي للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلىروح والدهم همانواح ابراهام البير بن صبرية
عليه السالم أمين ***.السيد فكتور كندي وأوالده األكارم :
هانري -فريدي -بيال للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم
ناديا حايا بنت فكتوريا عليها السالم أمين *** .السيد ايزاك
عنبه وأوالده للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم ايفا عائشة
بنت ليزا عليها السالم أمين ***هاعسقان صبوري السيد
زوكي جرادة وعائلته واخواته السيدات ليال -باهية -ساراه-
تونة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم جميلة
بنت باهية عليها السالم أمين***.السيد ليون فارحي وزوجته
السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح المرحومة
راحيل ستون بنت باهية 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
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 77200شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1100$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

