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انتشرت اخبار وفيديوهات هذه األيام كثيرة عن ظهور مسيح اسمه

 RABBI JIZKIAHU BEN DAVIDراباي يشياهو بن دافيد

وتكلم عنه الكثيرين حتى المسلمين وان هذا عن أواخر األيام وما بين من يقول ان هذا مسيح
اليهود واخرين يقولوا انه ابن الهالك .والبعض يقول انه استعلن عن نفسه انه المسيح في 27
مارس في اورشليم .والبعض يقول ان الربوات هم الذين أعلنوا في هذا اليوم انهم يتعاملوا مع
المسيح والذي يخفي نفسه .وبالطبع انتشر فيديوهات وصور انه يشرح لهم التوراه ولبعض
الربوات المتقدمين في السن يقبلوا يده
فيديو 1

والبعض قال ان الربوات بدوءا يعبدوه
وعملوا له احتفال عند حائط المبكى

التعليق
القصة بدأت من فيديو من قناة اسبانية وبعدها انتشر الخبر بطريقة جنونية.
أوال من هو هذا الراباي يشياهو بن دافيد
الحقيقة الصور التي انتشرت هي عن زيارة راباي شهير اسمه شلومو يهودا

هو فقط راباي شهير عند اليهود ولم يظهر حديثا بل هو راباي مشهور بوعظه مثل أي واعظ
شهير عندنا .فرغم انه غير متقدم في السن اال انه تقدم في دراسة التوراة عند اليهود األرووكك
ووعظاته يهتموا بها .هو كان في زيارة طبيعية الورشليم في اخر شهر مارس
هو راباي من اليهود األرووكك

له منصب في مدرسة يهودية من اسبانيا من نوعية تسمى ربوات

سافرديم من اسبانيا .والذين في الفيديو يتزاحموا عليه هم من اليهود الحريديم إسرائيل
وانيا هل استعلن نفسه؟
اإلجابة ال ولم يحدث هذا يوم  27مارسا أصال عيد الفصح اليهودي الن ان كل هذه الفيديوهات
والصور التي يأخذها اليهود هي توضح انه لي
ان يستخدموا االلكترونيات يوم السبت ألنه شبات

سبت وال عيد الن اليهود المتدينيين ال يستطيعوا

فهذا يضرب تماما في ادعاء انه استعلن عن نفسه يوم  27مارس ألنه يوم سبت منه مباشرة كان
الباساخ او الفصح الذي استمر من  27مارس ليوم  3ابريل أسبوع الفطير وفي كل هذه الفترة ال
يستطيعوا ان يستخدموا الكترونيات
والثا االلتفاف حوله
من عادة اليهود المتدينيين عندما يأتي رباي وخاصة لو كان متقدم في تدري
ياشيفا يقوموا باحتفال له مثل هذا ويلتفوا حوله بنف
رابعا وهو عند حائط المبكى

الطريقة

التوراه أي روش

واضح انه ما يسمى سافارديك أي من السافارديم .أي هو راباي زائر واليهود يقيموا احتفاالت
للراباوات الزوار بهذا المنظر باستمرار .بل أصال عندهم عادة الترحيب بالزوار واكرامهم بشدة
فكانت في الماضي تصل الى غسل االرجل فالترحيب به هذا شيء طبيعي عندهم.
خامسا مما يقرؤه وهو اسمه سيفرات هاومير
وهذا يعني انه لي

الفصح وال ليلة  27مارس الن هذا ال يق أر فيها أصال ولكن بعد هذا

سادسا تقبيل اليد
فرغم انهم يقبلوا يده فهذا ترحيب به ولكن أيضا كثيرين ال يقبلوا يده .فالذين يقبلوا يده هم سفرديم
وهذه عادتهم للترحيب بالضيف بل يقبلوا يد أي راباي عندهم أكبر او أصغر في السن .ولكن بقية
الراباوات اليهود الغير سفرديم أي مثل اشكنازيم ال يقبلوا يده بل يسلموا على يده فقط .السفرديم

عندما يقبلوا يد راباي حتى لو أكبر منه في السن هذا لي

عبادة ولكن هو عندهم يقبلوا يد التي

تحاول جمع أكبر قدر من المعلومات عن التوراة
فيديو
سابعا هو يقف للراباوات األكبر منه في السن.

وهم من زيهم حسديم .وهم ال يقبلوا يده
وامنا هو يقول تعبير
هاشيم بينوي بيت هاميكاديش هللا سيبني البيت المقدس (الهيكل)
وهذا أيضا التعبير الشهير للراباوات االرووزك

ويقولونه والث مرات في اليوم وبخاصة لو كانوا

عند حائط المبكى .وتعبير امين هو الذي يردده اليهود بعد هذه المقولة لتاكيد ان هذا ما يتمنوه
تاسعا لماكا لم ينكر اليهود االشاعات

هم أوال لم يقولوا هذه االشاعات وال يهتموا بها الن ان اليهود األرووكك

او االلت ار ارووزك

متعصبين جدا وال يتكلموا مع االمميين الذين في نظرهم انجاس ولن يخرجوا ويشرحوا ان هذا تم
فهمه خطأ من قبل متابعي اليوتيوب فهذا ال يثير اهتمامهم على االطالق ولهذا لن تجدوا تصريح
رسمي لهم بالتأكيد وال بالنفي ولكن مواقع يهودية كثيرة كذبت هذه االدعاءات واعتبرت ان هذه
الشائعات ضدهم وإلهانتهم
فهو راباي متقدم في مدرسة يهودية من اسبانيا يزور إسرائيل
وهو لم يقول انه المسيح ولم يقولوا اليهود األرووكك

انه المسيح

وبالطبع لم يستعلن عن نفسه أصال
ولم يحدث هذا يوم  27مارس
وهم لم يعبدوه بل يحيوه بطريقة طبيعية جدا عندهم حسب نوعياتهم
فال تصدقوا هذه االشاعات فحسب ما قال الرب يسوع المسيح
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ولكن من كم االشاعات الضخم جعلني اشعر كم ان العالم في ضالل وبالفعل مستعد ان يقبل ابن
الهالك .فاحترزوا من االشاعات.

والمجد هلل دائما

