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متى أوصى هشيم إلى موشي على بناء المشكان ؟ كان
ذلك يوم هاكيبوريم وفي ذلك اليوم سمح هشيم إلى بني
اسرائيل على عافون العجل .لذلك تقرر في السماء إن
في كل عام يقع يوم هاكيبوريم هو يوم سماح العافونوت
إلى اسرائيل .وفي صبحية يوم الكبوريم ،بعد وصية
موشي على التبرع لبناء المشكان ،تبرع كل أفراد
الشعب بالذهب والفضة وغير ذلك وبدأ العمل واستغرق
ثالثة شهور وهي  :تشري -حشفان -كسليف.وأغلقوا
على جميع األدوات الجاهزة من شهر كسليف حتى
ثالثة أشهر أخرى وهي  :طيبيت -شيباط -أدار وفي
أول نيسان تم بناء المشكان .هنا نسأل  :لماذا كل هذا
التأخير ؟ ألنه عند انجاز أدوات المشكان ذهب بني
اسرائيل إلى العمال الخبراء والمهندسين وقالوا لهم :
لماذا أنتم متوقفين ،لقد أنجزتم أعمالكم لماذا التقيموا
البناء وتضعوا أدواته داخله حتى تنزل الشيخينا الحكمة
االلهية وتجلس داخله كما وعدنا هشيم قبل بنائه ؟ فقاموا
الخبراء والمهندسين وشيدوا المشكان ،لكن في كل مرة
كان يقع على األرض .وبدأ بعض الناس يقولون  :إن
موشي ضحك علينا وأخذ منّا التبرعات ولم يتم اقامة
وبناء المشكان كما وعدنا ؟ االجابة هي  :إن موشي
ربينو عندما رأى الجميع تبرعوا والعمال أنهوا كل
األعمال بدأ هو يزعل بينه وبين نفسه قائال"  :أنا طلعت
براني ،لم أساهم ولم أتبرع شيئا" للمشكان وإدارة وبناء
المشكان سلمها هشيم إلى أخي أهارون وأوالده
الكوهانيم .لذلك حاول الخبراء والمهندسون إقامة
المشكان ولم ينجحوا بذلك .فأخذوا أدوات المشكان
وذهبوا لعند موشي وقالوا له  :أنجزنا كل شيء على
مايرام وحاولنا اقامة المشكان لكن فشلنا في ذلك
.فورا" قال هشيم إلى موشي  :قم وانهض وارفع وابني

هذا المشكان لوحدك حتى يعرف الجميع إنك أنت األصل
في هذا المشكان .كما قال الباسوق  :وجلبوا المشكان إلى
موشي  :فقال موشي  :ياخالق الدنيا هو عمل جبّار وثقيل
ي ال أستطيع تشييده لوحدي قال له هشيم  :أنت مجرد
عل ّ
تضع يدك عليه ،تراه يقام وينتصب لوحده بدون جهد أو أي
تعب ،وفعال" تم ذلك بأعجوبة كما قال الباسوق :هو قام
هامشكان أي تشيّد من تلقاء نفسه .واآلن عندنا سؤال ثاني
 :عندما بدأ موشي أن يتكلم عن حسابات المشكان عن الذهب
والفضة وغيرها فورا" قطع كالمه وقال الباسوق في بداية
البراشا  :إن المهندسين بصلئيل وأهوليئاب هم استلموا كل
شيء في بناء المشكان ثم تحول كالم موشي وبدأ يقدم
الحساب هنا نسأل  :لماذا ذكر اآلن أسماء المهندسين ؟ إال
بدأ بعض األفراد يحكون الشون هاراع على موشي وقالوا
:لقد تبرعنا الكثير من األموال إلى موشي أين حسابها ؟
لذلك أجابهم موشي  :أنا لم أقبض منكم وال ليرة واحدة الكل
استلموه المهندسين ومع ذلك هذا الحساب عن تبرعاتكم
و(ه) يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قال هشيم إلى موشي  :اقترب وامسح أوالد أهارون بالزيت
المقدس كما مسحت إلى والدهم أهارون .هنا نسأل لماذا
تطويل هذا الكالم لماذا قال له هذه الجملة  :كما سمحت إلى
والدهم ؟ إن موشي عندما مسح أخيه أهارون بالزيت
المقدس ،كان مسرورا" ومن كل قلبه وال يوجد مجال للغيرة
ألن موشي هو سيد االنبياء وملك اسرائيل وأخيه كوهين
كادول .لكن عندما طلب منه هشيم مسح أوالد أهارون قال
له  :انتبه ! امسحهم مثل مامسحت والدهم من كل قلبك
وبدون أي غيرة أو حسد ،ألن مسح أوالد أهارون قد يسبب
لك ربما الغيرة والحسد ألن أوالدك لم يتقدموا ويفوزوا بأي

وظيفة دينية مثل أوالد أخيك ،لذلك انتبه  :امسحهم من
كل قلبك مثل ماساويت مع والدهم أهارون (.بيراح
شوشان)
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام بعد خراب
المقداش  150ميالدي
بعد أن قتل قيصر روما عشرة حاخاميم كبار وعظماء
.حدث مشكلة في السماء  :حيث جميع المالئكة في
السماء بكوا وأنزلوا الدموع على موت الحاخاميم ثالثة
أيام وثالثة ليالي متتالية .وقالوا إلى هشيم  :هذه التوراة
وهذه اجرتها ؟ القيصر يقتل ويكفر ويبهدل قدسية
التوراة والحاخاميم ؟ قال هشيم لهم  :إذا أسمع ثانية
االنتقاد على موتهم سأغضب على الدنيا وأقلبها إلى ماء
وأعيدها كما كانت قبل أن أخلقها .إن قرار قتل
الحاخاميم هو قرار خاص بي واليجوز ألي مآلخ أو
أي شخص يعرف سبب هذه القضية .لكن أوعدكم بأني
ال أسمح هدر دماء ربي عاقيبا ورفقائه بدون عقاب
شديد .وقال ربي أبهو من اسم ربي ايلعازار  :كل حاخام
وكل صديق يقتلوه ،يضع هشيم اسمه على كرسي
عرش السماوي ويراه كل يوم حتى ينتقم من المجرم
الذي قتله .ويقول له  :أنا أسمح لك من كل خطاياك لكن
قتل األبرياء ال أسمح به أبدا" والعقاب شديد ومرير
.ويقول هشيم  :قيصر روما وأخيه أنقذتهم من الموت
وهم  :روموس ورومولوس توأمان ماتت والدتهم
وكادوا يموتون من الجوع وأرسلت لهم لبوة زوجة
األسد وأرضعتهم من صدرها من حليبها حتى كبروا
وبنوا القصور واألبراج الكبيرة لهم .ثم اعتدوا على
الحاخاميم سأنتقم منهم انتقاما" مفزعا" .وجرت حادثة
أخرى في تلك األيام وهي  :قرر القيصر قتل حاخام
عظيم آخر وهو ربي يهودا هاناحتوم .فأوكل قاضي
لمحاكمته ويدعى  :بن كوفيا ،وهذا القاضي أصدر حكم
االعدام ضد ربي يهودا هاناحتوم ،لكن أخبأه عنده في
بيته ،وأرسل أحد المجرمين وطلب من السجّان أن
يعدمه عوضا" عن ربي يهودا .وذهب أحد الحراس
وكشف األمر وأخبر القيصر بما فعله القاضي  :وأصدر
حكما" فوريا" بقتل وحرق ربي يهودا والقاضي بن
كوفيا ،وقال هشيم  :سأنتقم لهذين الشخصين األبرياء
مع دم ربي عاقيبا ورفاقه .

هاريشون لصيون ربي رفائيل مئير 1893-1801
عندما سار ربي رفائيل مع زميله حاخام باشي تبع تونس
للتنزه في شوارع المدينة تونس يحكون كالم توراة طوال
الطريق ،فجأة وصال إلى بستان قصر الملك الجميل .وكان
مكتوب في المدخل بالعربي  :ممنوع دخول البستان .ولم
يالحظ ربي رفائيل هذه االعالن ألنه اليعرف قراءة عربي
ودخل البستان عن دون قصد بمفرده ،وعندما ابتعد قليال"
عن زميله حاخام تونس ،ظهر عليه كلبان كبيران جائعان
وكانت مهمتهم حراسة البستان من الداخل ،وبدأ الكلبان
ينبحان بصوت عالي ومخيف ،وبدأ ربي رفائيل يمعن النظر
فيهم ،فورا" توقفا عن النباح ولم يتحركا من مكانهما ،ثم
اقترب منهما ببطء شديد خطوة بعد خطوة حتى وصل إليهما
،وأمسك بالسالسل المعلقة على أعناقهم وسحبهم معه
وواصل نزهته في البستان الجميل ليتمتع من الهواء الطلق
والنظيف والورود الملونة هنا وهناك ،والكلبان يسيران
وراءه مثل الخواريف .حراس الملك شاهدوا هذا المنظر
واندهشوا حيث طوال حياتهم لم يشاهدوا مثل هذا المنظر
واعتقدوا إن الحاخام ساحر ،ولكن عندما اقتربوا منه
وعرفوا إنه حاخام مقدس وقبلوا يديه بكل احترام ،ثم أنهى
زيارته للبستان بعد حوالي نصف ساعة ،وعندما خرج من
البستان سأله حاخام تونس :هل قرأت أسماء مالئكة من
السماء حتى ساعدوك في الخالص من الخطر ؟ قال له :
إن هشيم قال في التوراة  :إن هيبتكم والخوف منكم أدخلته
في قلب كل الحيوانات المفترسة ،لذلك لم أخف أبدا" وآمنت
بكالم التوراة بأن تخفظني من الحيوانات المفترسة .وبعد
ذلك غادر ربي رفائيل تونس وودعوه القاهال بعد أن
تبرعوا بمبالغ كبيرة لفقراء يروشاليم
الطريق إلى الصحة والشفاء
معروف إن فيتامين دي ماعدا وظيفته الرئيسية في ادخال
الكلسيوم للعظام وتثبيتها داخل العظام ،أثبتت الدراسات
العلمية األخيرة ،إن فيتامين دي يدخل داخل خاليا عضالت
الجسم وبذلك يمنع أمراض كثيرة من أن تفتك في جسم االنسان
ويقوي قوة المناعة في الجسم ،ويقوي الجهاز العصبي تبع
االنسان .وأهم مصدر للحصول على فيتامين دي هو تعريض
الجلد ألشعة الشمس ،وكان سابقا" يقولون األطباء  :إنه
تعريض الجلد  4مرات في األسبوع للشمس وكل يوم ال أقل
عن ربع ساعة أي  15دقيقة .بين الساعة العاشرة صباحا"
حتى الساعة الثالثة بعد الظهر كافيا".لكن اآلن ثبت إن هذا
التعرض للشمس لم يعد يكفي لحماية الجسم .حيث إن أكثر

سكان العالم يعانون من نقص فيتامين دي في أجسامهم
.ولو أشعة الشمس ساطعة في جميع الدول في العالم .لكن
الدراسات تقول كالتالي  :قديما" كان يعيش االنسان في
أحواش عربية مفتوحة وواسعة فيها الهواء والشمس
طوال الوقت واالنسان يستفاد من ذلك باستمرار .ولكن
عندما بدأ االنسان يبني عدة طوابق فوق بعضها ووصل
لبناء ناطحات السحاب يكون بذلك لقد حرم االنسان من
الهواء النقي وأشعة الشمس وأصبح جسمه ضعيفا" ال
يقاوم األمراض وخاصة أصبحت البنايات العالية
متالصقة مع بعضها البعض .وأيضا" اآلن انحرمنا من
دخول الشمس غرفنا ،والكثير يعيشون في مكاتب أرضية
أو تحت األرض ،يدخلها الهواء من فتحة صغيرة عن
طريق الماكينات المعدنية مما يسمم ويعرقل نظافة ونقاوة
الهواء الذي نستنشقه ،ونستعيض ضوء الشمس الصحي
بأنوار كهربائية طوال النهار في البيزمانات والغرف
الداخلية .كل هذا التقدم وهذا التطور انعكس على صحة
االنسان وقوة مناعة الجسم ضد األمراض .وهشيم يحمينا
أمين
توجيهات دينية "العيب والنقص في االنسان"
اليوجد انسان في العالم ماعنده عيب أو أي نقص إما
في األخالق إما في التصرفات .مثلما ال يوجد قمح
الحنطة بال "تبن".كما اليوجد انسان بدون عيب .وكل
انسان يخطىء مهما كانت درجته عالية.واليوجد
انسانا" كامال" في العوالم ،الكمال فقط للمولى تعالى
عز جالله ،لذلك اليجوز لنا ادانة اآلخرين على
أخطائهم وعيوبهم وتصرفاتم.ومعروفا" للجميع هذا
المقال  :االنسان اليرى عيوبه وانما يرى عيوب
ونواقص رفيقه".وأحيانا" يكون هذا االنسان بالذات
الذي ينتقد غيره عنده عيوب وأخطاء أكثر من غيره
.لذلك على كل واحد منا أن يفتش عن عيوبه بالذات
وليس عن عيوب اآلخرين .وإذا لم يجد هذه العيوب
،يذهب ليسأل الحاخاميم ويأخذ منهم المشورة وينصحوه
بتصحيح وضعه.ويطلب من اآلخرين قائال"  :من
يعرف بي إنه عندي بعض النواقص ليرشدني
وينصحني حتى أصحح وضعي وخاصة بأن ال يزعل
إذا أحد نصحه بتصحيح أغالطه.وال يحاول التمسك
بعقله ويتصلب برأيه ،إال عليه أن يكون عنده مخافة
هشيم ،واالعتراف بالصح واليحاول التالعب والتهرب
من الحقيقة ولو صعبة ومرة .ويأخذ التوجيه من األكبر
منه سنا" وعلما" وخبرة .ويلغي رأيه أمام الرأي

الجماعي ،وال يركب رأسه ،وبذلك ينال احترام ومحبة
اآلخرين،ويصل إلى درجة الكمال والصح واالحترام من
قبل الغير وبذلك ينال رضاء (ه) وبركاته أمين.وهذه القصة
الصغيرة تعلمنا كيف التصرف مع اآلخرين :دخل شخص
من بغداد إلى الحاخام العظيم "بين إيش حاي" وقال له :إن
جاري غير متدين ويستهتر بالمصفوت وقرأت في
ماسيخيت آبوت" :ابتعد من الجار العاطل" ماهو رأيكم يا
سيادة الحاخام أن أبيع بيتي وأذهب وأسكن في شارع آخر
حتى أبتعد عنه؟ أجابه الحاخام  :أنت فهمت كالم الحاخاميم
بالغلط وهيك تفسير المشنا :أبعد من جارك العاطل" أي أنت
ال تبتعد عنه وانما حاول ابعاد الشر عنه وصلي إلى (ه) من
أجله.وذهب هذا الشخص وصلى إلى (ه) حتى يتحسن
الوضع الديني تبع جاره و(ه) استجاب له وصار جاره مليح
.و(ه) يحفظنا أمين
قصة
عندما شاهد ربي نفتالي وزميله رجالن مجرمان متوجهان
نحوهما وهما يدرسان التوراة على مقربة من قبر ربي
شمعون بن يوحاي ،شلحوا التفلين من على رأسهم ويدهم
وأخفوه تحت التراب المجاور وإذ بقدرة إلهية شعروا بأن
يد حملتهم بعيدا" عن المكان وأوصلتهم إلى مقربة من قبر
هاتانا ش ّماي وتالميذه .وابتعدوا عن مكان قبر ربي شمعون
بن يوحاي ،فتعجب االثنان من رفعهم ومن أوصلهم إلى هذا
المكان البعيد ؟ فتشاورا مع بعضهم البعض هل يعودان إلى
مكانهما األول قبر ربي شمعون بن يوحاي ،وقررا عدم
العودة إلى هناك خوفا" من المجرمين الذين تواجدوا في
المكان .ثم قررا إلى الذهاب إلى أقرب قرية موجودة في
المكان ،وقاما واتجها إلى هذه القرية ،ودخل إلى شيخ القرية
وحكوا له قصتهم ،واستغرب من كالمهم .ثم قال لهم :
مالمطلوب مني اآلن لمساعدتكم ؟ قالوا له  :أخبأنا التفلين
تحت التراب ونحن بحاجة إليه للصالة به ،لذلك نريد منك
مساعدتنا .فقال لهم  :سأساعدكم بعون هشيم .وقام هو
وأبنائه وأحفاده الشباب وحملوا السالح في يدهم وذهبا معه
واستغرق الطريق معهم ساعة واحدة سيرا" على األقدام
وعندما وصلوا هناك وجدوا الرجلين المجرمين مرميان
على األرض بدون حركة واليوجد بهم روح .ولم يظهر
عليهم أي عالمات قتل من قبل آخرين ال بسكين والبسالح
آخر ،وانما جلطة قلبية أفقدتهم أرواحهم .

دينيم
صيلم استر يحكم يوم األربعاء مارش  16ويبدأ عند
طلوع الفجر الذي هو ساعة وخمس زمنية قبل شروق
الشمس والساعة الزمنية يوم الصيام هي  70دقيقة
+خمسها أي  84=14+70دقيقة قبل شروق الشمس
أي الفجر يكون الساعة  5:44يوم الصيام وهو بداية
الصيام وينتهي الساعة  7:30مساء" والمتشتدين 7:40
مساء"-2.هؤالء المعفيون من الصيام  :الحامل -
المرضعة -الطرحانة -الولدانة -رجل مسن تعبان -
العريس والعروس ضمن  7أيام عرسهم والموهيل
والسنداق وأبو الصبي ويأكلون بعد الميال -3.من خسر
قراءة الميكيال ليلة العيد التعوض يوم العيد وراحت
عليه -4.من يمسك ميكيال -كيشيراه في يده يستطيع أن
يبارك البراخوت مع الحزان قبل وبعد قراءة الميكيال
 -5.قبل قراءة الميكيال يقول الحزان إنه يركز ليطالع
الزام القاهال والقاهال يركزون بأن يطلع الزامهم مع
الحزان واليردوا باروخ هو وباروخ شيمو -7.من
يمسك ميكيال كيشيرا بيده وسمع قديش أو قيدوشا أو أي
بيراخا يرد عليهم ثم يتابع قراءة الميكيال .لكن إذا كان
عمال يسمع من الحزان القراءة ال يجوز له أن يرد ألنه
يخسر كلمات وجمل إذا رد عليهم -7.ليلة العيد مسموح
بالشغل ،وكذلك بالنهار لكن تبع النهار ال يوجد فيها
بركة .لكن بواسطة غير يهودي مسموح ويجوز حلق
شعره عند غير يهودي ومسموح كذلك قص األظافر
مسموح -8.اليوجد أبلوت يوم البوريم وانما يعمل مثل
يوم الشبات ،وعليه أن يذهب لسماع الميكيال في الكنيس
لكن ليلة العيد يعمل منيان في بيته ويقرؤون الميكيال
.ويجب أن يضع التفلين أول يوم األبلوت مع براخا إذا
الوفاة قبل يوم العيد -9.األبيل يرسل مشلواح مانوت
واحدة فقط ،ويستطيع أن يقبل مشلواح مانوت من
األخرين طوال عام وفاة والده أو والدته -10.الرجال
والنساء ملزمون في عمل سيعودات بوريم ويقول في
عال هانسيم بعد السعودا ولو تأخرت بعد المغرب لكن
قبل صالة عربيت
ساهم في هذه النشرة
السيد دافيد أهارون فارحي وزوجته السيدة سوزي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق ووالدة سهلة وطبيعية البنته
السيدة ليندي كندي وولد صبي أمين ****.السيد ماير

وهبة وزوجته السيدة بولين وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهي
راصون إن هشيم يبعث لكل شاب ولكل فتاة زواجا" مالئما"
ناجحا" أمين ***.السيد جاك حاخام البير سردار وزوجته
السيدة فريدة وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويتمنى لوالده
الحاخام البير مراد سردار صحة تامة ورفوئاه شيليماه
ومريحة أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق والصحة 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 وعلىروح 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$لكل ستة شهور ثمن البريد .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN ,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 80500شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
650$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

