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تحوي هذه البراشا عدة مواضيع أهمها  :بناء
المشكان وأدواته ،تبرعات شعب اسرائيل لتأمين
لوازم المشكان ،لكن الغريب من هذه المواضيع
هو  :لماذا افتتحت هذه البراشا بالتحدث عن
الشبات ؟ وعن حرمان العمل في الشبات وعن
حرمان شعل النار في الشبات ؟ يوجد عدة أجوبة
وهي -1:إنه ممنوع بناء المشكان يوم الشبات -2.
العمل الممنوع عمله بالشبات تعلمناهم من
األعمال التي عملوها في بناء المشكان وعددها
 39عمال" مثل  :الحصاد -الطحن-الخياطة -
الكتابة وغيرها من الصنعات .لكن يوجد سؤال
وهو  :قالت التوراة هذه األمور والشغالت التي
تعملها في الشبات  ،الحقيقة اليوجد أعمال نقوم
بها يوم الشبات بل بالعكس األعمال ممنوعة وليس
مسموح ممارستها يوم الشبات ثم قالت التوراة :
التشعل النار يوم الشبات لماذا اختارت الشعل من
كل األعمال الممنوعة يوم الشبات والتي يبلغ
عددها  39صنعة ؟ االجابة هي توجيه ديني
لالنسان وهو أن اليشعل النار يوم الشبات وماعدا
شعل النار بصورة فعلية ممنوع ،إال شعل الخالف
والغضب والمقاتلة بين األفراد يوم الشبات .ألن
مثل هذه التصرفات تسبب شعل النار جهنم يوم
الشبات ،ألن معروف في جهنم يطفئون النار
واليعاقبوا األشرار والرشاعيم ،لكن االنسان الذي
يشعل فتيل القتال والمشاكل يوم الشبات ،يسبب

شعل نار جهنم ويسبب ازعاج للمخطئين المرتاحين
يوم الشبات ،ويدعون عليه ويلعنوه ويجلب على نفسه
المشاكل واألمراض على عائلته .ومن يعمل مشاكل
وخالفات يوم الشبات ،يفقد قدسية الشبات وبركاتها
.وتحل اللعنة والعذاب مكانها والنرفزة والغضب
والمشاكل ،ليس فقط في الشبات محرمة ،إال طوال
األسبوع ممنوعة ومحرمة وقالوا الحاخاميم  :من
يتقاتل ويغضب يعتبر كأنه عمال يعبد األصنام
ومعروف إن الشيطان يدخل إلى بيت االنسان قبل
دخول الشبات بساعة ويسبب الخالفات والصياح
والمشاكل وتستمر هذه المشاكل طوال الشبات
،والشبات هو بحد ذاته البركة والخير للعائلة لذلك في
حال الخالفات ،حينئذ تطير البركة والخير والصحة
من هذه الخالفات المكروهة في السماء لذلك قالت
التوراة في بداية البراشا هذه الجملة  :هذه األمور
اعملوها يوم الشبات وهذه األمور هي المحبة والسالم
والتفاهم في العائلة واالبتعاد عن الخالفات
والمشاجرات والمعاتبات وهشيم يحفظنا أمين .
تعليقات على البراشا
األلبسة التي يلبسها الكوهانيم أثناء قيامهم في خدمة
المقداش هي نوعين ،األولى يلبسها فقط كوهين كادول
وعددها  8قطع ،والثانية يلبسها الكوهين العادي
وعددها  4ومصنوعة من القماش ،لكن الكوهين
الكادول عنده  4قطع مصنوعة من الذهب و 4قطع
مصنوعة من القماش .وفي يوم الكبوريم كل عمل

يقوم به الكوهين الكادول والخاص بيوم هاكيبوريم
فقط يلبس  4قطع مصنوعة من القماش فقط ،وال
يلبس المصنوعة من الذهب ،لذلك نقول في صالة
يوم الكيبوريم على الكوهين الكادول هذه الجملة :
ذهابيم ماعابير وبكديه البان لوبيش أي يشلح
اللباس الذهبي ويلبس فقط األلبسة المصنوعة من
القماش -2.في تحضير لبس الكوهين الكادول
قالت التوراة أمرين مختلفين وهما  :قالت إلى
موشي لبّس أخاك أهارون هذه األلبسة  :لي خابود
ولتفئاريت .أي لألبهة والعظمة .ثم قالت  :أطلب
من الخياطين أن يعملوا لباس الكوهين كادول
بقدسية ليخدم في بيت هامقداش كما قال الباسوق
 :لي قادّيشو لي خاهانو لي .لماذا هذا الخالف بين
وظيفة موشي ووظيفة الخياطين ؟ إال وظيفة
موشي هو لباس الكوهين الكادول الهدف منه هو
احترام هشيم والتكريم له ،وهذه الوظيفة تليق فقط
ب موشي المتواضع ،وال يفتخر في نفسه بأن هو
الذي يقوم بتلبيس أخيه هذه األلبسة المقدسة .لكن
الخياطين مهمتهم تحضير هذه األلبسة لحتى
يتقدس بها الكوهين الكادول ليخدم بها خدمة
المقداش فقط
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
قالوا الحاخاميم  :لماذا قرر هشيم أن يقتل الرومان
عشرة حاخاميم كبار وعظماء ومشهورين ؟ ألن أيام
وجود بيت هامقداش كان الكوهين الكادول آنذاك ربي
اشماعيل ذكر اسم هشيم بالكامل والممنوع دينيا"
ذكره وعن طريق ذكر هذا االسم العظيم طار إلى
السماء وهذا العمل ممنوع القيام به ،فورا" نزل مالك
من السماء وبلغ الحاخاميم العشرة الذين كانوا
مجتمعين في المدراش قائال"  :سمعت من الخالق
يقول  :يسبب ذنب استعمال اسم هشيم للطلوع إلى
السماء قرر هشيم بأن عشرة حاخاميم يدفعوا الثمن
حتى يمنع هشيم الغضب على شعب اسرائيل .فورا"
قبلوا على حالهم هؤالء الحاخاميم هذا األمر اإللهي

وسلموا أرواحهم فداء" لشعب اسرائيل لمسح خطاياهم
.لذلك عندما قرر القيصر قتلهم لم يتفاجؤوا ألنهم سمعوا
مسبقا" عن طريق المآلخ كما ذكرنا .وبذلك عملوا تقديس
اسم هشيم أمام الجميع اليهود وغير اليهود لذلك حصتهم
في الجنة في أعظم مكان .وقالوا إن هشيم يطلب منّا ذلك
،ألن قال هشيم إلى موشي على جبل سيناء بلّغ بني
اسرائيل بأني أخرجتكم من مصر وعليكم أن تضحوا في
أرواحكم من أجلي .لذلك يجب علينا دائما" أن نتذكرهم
ونذكر تضحياتهم من أجل شعبهم وأدخلهم هشيم فسيح
جناته وزخوتهم يحمينا أمين .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
عندما زار ربي رفائيل تونس ،جرى معه أعاجيب
ومعجزات أوال" في صالته في الساحة العامة وهو البس
الطليت والتفلين أمام الجميع نزل المطر الذي كان سكان
تونس مهددين بالمجاعة في ذلك العام .ثانيا"  :في أحد
األيام مشي مع حاخام البلد تونس وهم يتبادالن كالم
التوراة ،غلطوا ودخلوا بدون قصد بستان قصر الملك
،وهناك حارسان حذراهما من الدخول إلى هذا البستان
حيث يوجد كلبان كبيران محرومان من الطعام ثالثة أيام
يجوالن داخل هذا البستان الجميل ،ومن يدخل بدون إذن
،يهجمان هذا الكلبان عليه ويقطعوه ويأكلونه .لكن ربي
رفائيل كان مشغوال" في دراسة التوراة ،ولم ينتبه إلى
كالم الحراس ،وتابع طريقه داخل هذا البستان بدون أي
تردد أو أي خوف .وبدأرفيقه حاخام تونس يصرخ له
بصوت عال بأن عليه أن يعود ويخرج من البستان
حرصا" على حياته من الكلبين الجائعين .لكن ربي رفائيل
لم يسمع هذا الصراخ وهذا التحذير ،ومن بعيد ظهر
الكلبان الجائعان تجاه حاخام رفائيل من آخر البستان وهنا
حدثت المفاجأة .
الطريق للصحة والشفاء
األفضل شرب كاسة حليب قبل تناول وجبة الطعام ،حيث
الحليب يحضر المعدة الستقبال الطعام وهضمه بصورة
جيدة وبدون حموضة-2.كل لقمة يتناولها االنسان عليه أن
يمضغها جيدا" في فمه ثم يبتلعها واليجوز أبدا" االسراع
في تناول الطعام وابتالعه بسرعة قبل مضغه في الفم
واألسنان ،ألن االبتالع بسرعة يربك المعدة ويتعبها ويسبب
عسر الهضم  -3.يجب على االنسان السير يوميا" في الهواء

الطلق النظيف وبين األشجار الخضراء ،حتى يدخل
الهواء النقي إلى رئتيه فيقوي رئتيه بدخول األوكسجين
المفيد للدم والقلب فتقوى صحته وتقاوم األمراض -4.
الماء هو أنفع السوائل والمشروبات التي يدخلها االنسان
إلى جسمه،لذلك أوجدها (ه) بكميات كبيرة في الطبيعة
.وفي كل مكان ،بسبب كثرة فوائدها للجسم  -5.االنسان
التعبان والمرهق ال يجوز له شرب الماء البارد ألن في
هذه الحالة يعرض جسمه إلى الخطر والموت المفاجىء
يعود االنسان نفسه عدم شرب
ال سمح (ه).واألفضل أن ّ
الماء البارد مطلقا" ،وكل هذه األمور يراها سهلة إذا
اعتاد عليها مدة من الزمن فتراه ال يتطلب الماء البارد
أبدا" -6.ال يجوز شرب الماء أثناء تناول وجبة الطعام
وال قبل تناول الطعام .والزمن المفضل لشرب الماء هو
ساعة حتى ساعتين من بعد انهاء وجبة الطعام -7.
ينصح أطباء جهاز الهضم إذا كانت وجبة الطعام ناشفة
وغير سائلة فيصعب حينئذ على المعدة عركها وقلبها
لذلك يجب تناول نصف كأس من الماء مع الوجبة
لتصبح أكثر سهوال" في قلبها وتحريكها وهضمها
بالمعدة -8.يجب شرب الماء قليال" قليال" وعلى عدة
مرات أفضل بكثير من شرب كأس الماء دفعة
واحدة -9.عادة صحية وجيدة ومفيدة جدا" شرب حوالي
( )100غرام من النبيذ قبل تناول وجبة الطعام ،لذلك
نرى شرب القدوس في الشبات أقل من نصف كاسة
تقريبا" قبل تناول الطعام هي دينية ومفيدة جدا" للمعدة
وهضم الطعام  -10.لكن من يريد أن يشرب كمية كبيرة
من النبيذ فال يجوز شربه ال قبل الطعام وال بعده ،إال
في منتصف تناول وجبة الطعام حتى النبيذ ال يؤذيه
.ألن كثرة النبيذ مؤذية للجسم والقليل منه مفيد فقط جدا"
حوالي ملىء فنجان من القهوة يكفي للحصول على
االفادة الموجودة في النبيذ ال أكثر .
توجيهات دينية":التقدير"
على كل انسان أن يقدر وصايا (ه) ،ألن هي وكالء (ه)
في هذه الدنيا،ويقول (ه) من يقدر ويقدس وكالئي
(المصفوت) كانه يقدرني لي بالذات.كذلك يجب أن
يقدر ويحترم المصاحف ألنهم هم "لباس الملك".وعلى
االنسان أن يقدر ويحترم رفيقه ،ويعترف بكل فضل
قدمه له رفيقه،ولو كان هذا الفضل صغيرا" وليس له
قيمة عنده ،مع ذلك عليه ان يظهر له بأنه عمل عمال"
كبيرا" وخيرا" له.أما االنسان ذاته يجب عليه بان

اليقدر بنفسه واليطلب من كل انسان أن يحترمه.ولو زعل
من أحد تصرفات رفيقه الذي عمل معه،وبدأ يفكر باالنتقام
أو حمل الكراهية له،فورا" هذه األفكار يرميها بعيدا"
عنه،ألن هذه آالعيب يصير هاراع الذي يريد أن يوقعه في
هذا الفخ وهذا العافون،ويسأل نفسه :لماذا أنا أتكبر؟من
أنا،وماذا سيزيدني هذا إن احترمني أم ال؟ أال هو مثلي
انسان عابر؟ وكل من يوطئ نفسه في هذه الدنيا،يعلّوه
كثيرا" في عوالم هبّا.وعلى االنسان أن يطلب من (ه) بأن
اليعملوا له الناس كابود واحترام حتى يعظم في عوالم
هبا.ولو من الشمايم قرروا له أن يكون له مكانة محترمة
في هذه العوالم ،اليستغلها وانما بينه وبين نفسه يتواضع
ويقول لما كل هذه التقديرات التي يقدرونها لي أنا الأسوى
شيئا" .وعليه أن يتمسك بالتواضع ،وإذا لم يقدروه الناس
عليه أن يشكر (ه)على ذلك ألن خلص نفسه من عافون
الكبرياء ،ومن يقع في حفرة الكبرياء سيقع في أخالق سيئة
خطرة ومضرة وهي الغيرة الحسد والكراهية واالنتقام التي
تدهور االنسان وتخسره عوالم هازيه وعوالم هبّا .
قصة
ربي نفتالي في آخر أيامه حكى قصة إلى حفيده زلمان
جرت معه أيام شبابه وقال  :كنت كل يوم أحد أخرج من
بيتنا أنا وصديق شاب لي نخرج من مدينة صفد ونتجه
إلى ميرون مكان قبر ربي شمعون بن يوحاي ومعنا
بعض الطعام والماء والطليت والتفلين وبعض المصاحف
وطول النهار نقرأ في التوراة أحيانا" سوية وأحيانا" كل
واحد لوحده .واستمرينا على هذه الطريقة نقرأ التوراة
بجوار قبر ربي شمعون بن يوحاي .وعندما وصل شهر
الراحاميم شهر ايلول في أحد األيام عند ساعات الظهيرة
،كنا مشغولين في مقطع الكيمارا صعب تفسيره وفهمه
تماما" .ولم نشعر بما يجري حولنا .وباب المغرة كان
مغلق لمنع دخول الحيوانات أو حرامية وماشبه ذلك .وفي
تلك اللحظة سمعنا باتجاه أحد الشبابيك العالية في بناية
على مقربة من قبر ربي شمعون بن يوحاي .اثنان من
الرجال المجرمين يتجهان نحونا ،ونزلوا من الشباك
باستعمال حبل مربوط بالشباك .ويبدو عليهم ان نيتهم تدل
على شر لقتلنا بالسيوف التي يحملونها .فورا" دخل
الرعب والخوف في صدرنا وقلوبنا وقلنا لقد جاءت
نهايتنا وبدأنا نقرأ أنّاه لنعترف في ذنوبنا ألن االنسان في
ساعاته األخيرة إذا كان واعيا" عليه أن يعترف في

أخطائه حتى يسامحه هشيم عليها .وخفنا على التفلين
الموجود على رأسنا وأيادينا وشلحناهم ووضعناهم
في كيسهم لنحافظ عليهم .
دينيم
قبل أن نعمل أي مصفاه علينا أن نبارك عليها قبل
صاه ثم نأكلها
عملها مثال"  :نبارك على الطعام أو الم ّ
.ونبارك على طبيالت كيليم أي غطس األواني
والصحون نبارك قبل غطسها .لكن إذا شخص غير
يهودي أراد أن يتحول ويصبح يهوديا" عليه أن
يغطس أوال" في المكفيه أي المطبل ثم يبارك ،ألنه
اليستطيع أن يبارك أن يغطس ،ألنه لسع ماصار
يهودي لذلك بعد الغطس وبذلك أصبح يهوديا" حينئذ
يبارك على ذلك -2.يوجد وصايا مستمرة إذا ماباركنا
عليها قبل تنفيذها بامكاننا أن نبارك عليها مثال"  :لبس
الطليت أو التفلين أو وضع الميزوزا على باب بيته
ونسي ولم يبارك ،حينئذ يستطيع أن يبارك طوال
المصفا موجودة عليه مثال" الطليت يمسك الصيصيت
ويبارك ،ويضع يده على التفلين الذي البسه ويبارك
وكذلك يضع يده على الميزوزا بعد أن علقها ويبارك
.لكن بقية الوصايا إذا نسي ولم يبارك قبل تنفيذهم
ممنوع أن يبارك بعد تنفيذهم وتسمى  :براخا لباطااله
ويعاقب عليها -3.عندما يغسل يديه ويعمل نيطيالت
يدايم ،ال يجوز أن يبارك قبل الغسل ألن يديه غير
طاهرة ،لذلك بعد الغسل يرفع يديه عاليا" قبل
التنشيف ،لكن إذا نسي ونشف يديه بالبشكير ،اليجوز
له أن يبارك عال نيطيالت يدايم بعد التنشيف وقرر
هذا الدين ماران حاخام عوبديا يوسيف زخرونو
لبراخا .
ساهم في هذه النشرة
السيد فرح حمرة وزوجته السيدة دينا وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح الحاخام هاشاليم
همانواح ايلي خليفة هكوهين بن شفيقة عليه السالم
أمين***.هارابّانيت فيوليت شكوري -فارحي
وزوجها حاخام اسحق وأوالدهم للنجاح والتوفيق
ويصلون إلى هشيم يرسل للطفل ياعاقوب فارحي بن
تامار مالكا رفوئاه شيليماه أمين***.السيد صيون
مرعشلي وزوجته السيدة داليا وأوالدهم ووالديهم
للنجاح والتوفيق أمين***..السيد البير أهارون

فارحي وزوجته السيدة رانيا وأوالدهم ووالديهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.الشاب نحماد فناعيم يوسيف ليون
فارحي ووالديه واخوته للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة
سارا منشه وأوالدها للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة
بيرتا ملبساتي وزوجها الصيدلي االستاذ الياهو -الياس
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدها همانواح
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 .

*********
مالحظة  :من يرغب أن تصله النشرة إلى بيته مباشرة
بأي لغة يريد ،عليه أن يتصل بالسيدة ليلى سالمة على
التلفون 718-382-6057وسللور 347 634 3381
مع دفع اشتراك  36$لكل ستة شهور ثمن البريد .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 80500شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
700$والمصاريف  1550$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

