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إن براشاة مشباطيم تتكلم عن عدد كبير من المصفوت
منها مصفوت عاسيه ومنها مصفوت لوتاعاسيه بلغ عدد
جميعها  53مصفا .ونريد اآلن أن نوضح بعض األمور
عن بعض هذه المصفوت ربما كنّا ال نعرفها سابقا" .نبدأ
اآلن في مصفاة بيع عبد عبري التي حددت التوراة
خدمته فقط ستة سنوات ثم يتحرر من العبودية .هنا نسأل
 :كيف وصل هذا الشخص ألن يباع عبدا"؟ تقول
التوراة  :إذا أحد سرق أموال رفيقه وماعنده مصاري
يعيد له هذه السرقة ،يقوم بيت الدين ببيع هذا الشخص
عبدا" إلى احدى األغنياء ويأخذون هذه المصاري
ويعيدوها إلى صاحبها الذي سرق منه ماله.من هنا نتعلم
كم هو عقاب شديد لمن يسرق مال رفيقه؟ ويجب ان
نلفت النظر إذا في أحدى هذه السنوات الست ،صادف
سنة اليوبيل التي تحدث مرة في كل خمسين
عاما"،فورا" من بداية عام اليوبيل يتحرر هذا الشخص
من العبودية ولو مضى على بيعه عاما" واحدا" فقط
.وهذه السنوات تنطبق فقط على شخص باعوه بيت دين
،لكن إذا هو باع نفسه عبدا" لشخص مابسبب حاجته
للمصاري حينئذ ال نطبق عليه دين ستة سنوات ،إال
يستطيع أن يبيع نفسه لمدة عشرين عما" مثال" أو أكثر
،ويظل يخدم معلمه حتى تنتهي هذه االتفاقية .إال إذا
صادف اليوبيل يخرج للحرية فورا" في تلك العام وهو
اليوبيل .وفترة العبودية المحددة في الحالتين المذكورتين
تطبق أيضا" وتستمر حتى في حالة مات معلمه وسيده
وعنده ولد صبي يبقى هذا الشخص عبدا" وخادما" عند
اإلبن حتى تنتهي مدة عبوديته .لكن إذا معلمه لم يخلف
ولد صبي وانما خلف بنات فقط فإن هذا العبد يتحرر
فورا" وال يخدم ال بنات معلمه وال لبقية الورثة لهذا

المعلم الذي مات .لكن إذا فتاة باعها والدها عبدة في حال
وفاة معلمها فورا" تخرج للحرية وال تخدم عند ولده ولو كان
ذكرا" .ننتقل اآلن إلى مصفاه أخرى وهي  :قالت التوراة
:فناقي فصاديق أل تاهاروك -أي بريء وصديق ال تقتله
بقرار من بيت الدين .هنا نسأل هل من المعقول بيت الدين
الذين يمثلون الدين والعدل والصح يقتلون بريء وصديق
هل هذا معقول ؟ إال تعلمني التوراة واجب على بيت الدين
أن ال يقرروا ويعاقبوا أي شخص بصورة تقديرية أي
يقدّرون إنه ارتكب الخطأ ،فهذا التقدير ال يجوز أن يصدروا
عليه عقابا" .ومثاال" على ذلك  :إذا أحد حمل سيفا" في يده
وأعلن أمام شاهدين إنه سيركض وراء هذا الشخص الفالني
ليقتله ،وفورا" سمع هذا الشخص هذا التهديد وهرب ودخل
إلى خرابه مثال" وال يوجد أي شخص بها ودخل وراءه هذا
الشخص الذي يهدد ،وعندما وصال الشاهدان إلى المكان رأا
إن الشخص مذبوحا" وينفر دما" والرجل المهدد واقفا"
أمامه وسيفه بيده وبالرغم من كل هذه االحتماالت بأن
صاحب السيف هو القاتل بصورة  %100مع ذلك تقول
التوراة  :طالما الشهود لم يروا كيف يقتله بعيونهم ،ال يجوز
لهم أن يعاقبوا هذا الرجل أبدا".ننتقل إلى مصفا ثالثة وهي :
مصفاة البكوريم كما قال الباسوق في البراشا :ريشيت
ب ّكوريه أدماتيخا تابي بيت (ه) إلهك .أي كل من سبعة فواكه
المشهورة بهم أرض إسرائيل وهم  :الحنطة والشعير
والزيتون -والعنب-والتين والرمان والتمر .هذه الثمار التي
تنضج قبل رفيقاتها في أرضه أو بستانه اليجوز صاحب
األرض أن يأكلها وانما يجلبها إلى المقداش ويعطيها
للكوهين .والجديد بهذه المصفا إن القريب إلى يروشاليم
يجلب هذه الفاكهة المذكورة طازجة .لكن إذا كان بعيدا" عن
يروشاليم شماال" أو جنوبا" على صاحب هذه الفواكه أن

يجففها وييبسها حتى ال تفسد ثم يأخذها إلى المقداش
وهي يابسة .مصفا رابعة  :ال يجوز طبخ لحم مع حليب
سوية ولو سوف ال يأكلها وانما مجرد طبخها على النار
كسب العافون وعليه أن يرميها في الزبالة وال يعطيها
إلى أي شخص .والجديد في هذه المصفا  :ال يكسب
عافون الطبخ إال إذا طبخ لحما" المسموح لنا بأكله مع
حليب مسموحا" لنا بأكله أي طبخ لحم بقر أو خاروف
مع حليب ماعز أو حليب بقر .لكن إذا طبخ لحما" من
حيوان ال نجوز أكله مع حليب ال نجوز شربه حينئذ ال
يكسب عافون مثاال" على ذلك إذا طبخ لحم جمل أو لحم
أرنب مع حليب حمارة أو حليب ناقة أنثى الجمل أو
احدى منها أي واحدة محرمة والثانية محللة اليكسب
عافون ،ال بل حتى إذا طبخ لحم دجاج مع حليب ماعز
.كذلك ال يكسب عافون على عملية الطبخ التي حرمته
التوراة وهذا كله نتحدث عن عافون الطبخ فقط ولكن
عن عافون أكله كل هذه الحاالت محرمة أكلها و (ه)
يحفظنا أمين.
تعليقات على البراشا
قالت التوراة :إذا أحد اشترى عبدا" كنعانيا" ،وضربه
لسبب ما في عينه أو سبب له اقتالع أحد أسنانه من شدة
الضرب ،عليه أن يعتقه ويعطيه حريته .هنا نسأل لماذا
حددت التوراة فقط العين والسن ؟ ألن العبودية بدأت
من دعوة نواح إلى ولده حام الذي أهان والده عندما رآه
عاريا" ،واستعمل هذين العضوين :العين كما قال
الباسوق :وشاهد حام والده عاريا" .والسن ألنه فورا"
خرج إلى الشارع وتكلم عليه وفضحه عند إخوته شيم
ويفيت .ألن الكالم يطلع من الفم بمساعدة االنسان أي
إذا انسان ماعنده أسنان ال يستطيع التكلم .إذن كل العبيد
عبر التاريخ هو من لعنة والدهم نواح ،لذلك عندما العبد
يصيبه معلمه بعينه أو في سنّه ،معنى ذلك صحح
الوضع واللعنة راحت من عليه لذلك يخرج حرا"
طليقا" ولو كان الخطأ أساسه بالعين والسن سوية لكن
التوراة اكتفت بأحدهما العين أو السن يحصل على
حريته (.هكاؤون من فيلنا )
الطريق إلى الصحة والشفاء
عناصر الضرورية لحياة االنسان هو
إحدى
البروتينات ،هي تبني الشرايين واألوردة الدموية
والهيكل العظمي والعضالت وخالياها وفرز
الهورمونات في الجسم التي تساعد على الهضم وترميم
التلف الذي يحدث داخل أعضاء الجسم .لذلك من

يلتزمون بالدايت لتنزيل أوزانهم يجب أن تكون عن طريق
طبيب أخصائي في التغذية .وعدم ادخال البروتين للجسم
هذا خطأ فادح ويضعف الجسم ومناعته ضد األمراض
.ويتواجد البروتين في  :الحليب ومشتقاته -في لحم البقر -
في البيض – في الدجاج والسمك وفي الحبوب مثل  :حب
الحمص -الفول -البيزة -العدس -الكينوا -الفاصولياء لكن
الفاصوليا يجب عدم االكثار من أكلها ألنها تسبب بعض
المشاكل في الجسم .وفيها مادة األلمنيوم بكثرة وهي مضرة
.البيض المسلوق كثيرا" غير جيد للهضم وينصح سلقة مدة
دقيقتين فقط بعد الغلي واخراجه من الماء الساخن فورا"
حتى يكون سائال" نوعا" ما وسهل الهضم .وغير مقليا"
.األرز األسمر مفيد جدا" فيه كثير من الفيتامينات وخاصة
مركبات فيتامين ب .وأمالح معدنية وبروتين ويجب عدم
اهماله واستعماله بدال" من األرز األبيض .حب الحمص
مفيد جدا" وليس المقصود الحمص الجاهز المضاف إليه
الطحينة والمركرينا أي الزيت المهدرج الضار وملح ومواد
حافظة واضافات غير صحية ومضرة للجسم .ويوجد
البروتين أيضا" في الجوز واللوز والبزر وخاصة بزر
القرع ويجب مضغهم جيدا" حتى اليضايقوا المعدة في
عملها .
معلومات تاريخية مختصرة  80 :عام لخراب المقداش
 150ميالدي
بعد أن قتلوا الرومان إلى ربي حوصبيت هامتوركيمان جاء
دور الحاخام ربي حانينا بن حاخيناي .من هو هذا الحاخام
 :هو زميله إلى ربي شمعون بن يوحاي ،وكالهما درسوا
عند ربي عاقيبا مدة  13عام متواصلة ،وكان اليعرف ماذا
يجري في بيته ،في أحد األيام أرسلت زوجته خبرا" قالت
وزوجها
له  :إن ابنتك كبرت وصارت جاهزة للزواج تعال ّ
.فورا" بدون أن يسمع ربي عاقيبا هذا الخبر وفي الهام
رابّاني أعلن ربي عاقيبا في المدراش :من عنده بنت اقتربت
من سن الزواج عليه أن يترك اليشيبا ويذهب إلى بيته .ذهب
ربي حانينا إلى بيته وعندما رأته زوجته فجأة وقعت على
األرض وماتت .رفع صوته إلى السماء وقال  :ياخالق الدنيا
! هذه المسكينة انتطرتني  13عام وأنا غائب عن البيت
،ماهو ذنبها حتى تموت فجأة ؟ فورا" قامت من األرض
وعادت لها الحياة بأعجوبة .وكان ربي حانينا قد بدأ الصيام
منذ بلوغه  12عاما" .وأصدر القيصر قرارا" بقتله .وعندما
دخلوا بيته كان ليلة الشبات عمال يقرأ القدوس ويقول  :يوم
هاشيشي….فايقاديش أوتو الخ..وعندما ذكر كلمة فايقاديش

فورا" قتلوه ولم يتركوه لينهي القدوس فورا" طلع
صوت من السماء يقول  :هنيئا" لك ياربي حانينا بن
حاخيناي أنت مقدس وتوفيت في كلمة مقدس .
هاريشون لصيون  :ربي رفائيل مئير 1893-1801
عندما وصل عمر ربي مئير  15عاما" توفي والده ربي
يهودا ،ولم يبقى في العائلة غير والدته األرملة ،هذه
األم الصديقيت وتدعى سارا ،قالت البنها ربي رفائيل
أن يستمر في دراسة التوراة في المدراش ،وهي
ستشتغل وتقدم له الطعام واللباس ،وبدأت تعمل أعمال
بيتية وتقدم البنها ،وكان الفقر والجوع يرافقهم ،واستمر
في دراسة التورة بالرغم من هذا الوضع الصعب
،وعندما أصبح عمره  17عاما" أعطاه ربي أشير ابنته
عروسا" إلى ربي رفائيل .وفي عام  1841أرادوا
الحاخاميم ارسال حاخام إلى خارج اسرائيل لجمع
التبرعات من أجل اليشيبوت والعائالت الفقيرة فوقع
االختيار على ربي رفائيل الذي هو مناسب لهذه المهمة
.اتجه أوال" ربي رفائيل إلى بالد شمال افريقيا ،بالرغم
من مخاطر السفر وعصابات قطاعي الطرق والحرامية
،مع ذلك اتكل على هشيم وقام في مهمته الصعبة
ووصل إلى ماروكو ،ورحبوا به أهل البلد واستضافوه
في بيتهم ،ولكن تفاجأ بأن وضع الجالية اليهودية هناك
أصعب من الوضع في اسرائيل ،ألن كانت ظروفهم
صعبة جدا" ،وحاكم ماروكو أصدر قرارات قاسية
وظالمة ضدهم ،حيث ممنوع عليهم من األلبسة الجيدة
وممنوع عليهم ركوب العربيات ،وكل شخص يعتدي
عليهم ،الحكومة التسأل عنهم وال تسمع مشاكلهم .لكن
ربي رفائيل بقي عندهم مدة طويلة وكان يوجههم
ويقوي االيمان عندهم ،ثم ترك ماروكو وبدون جمع
مصاري وتوجه إلى تونس .
توجيهات دينية" :فضائل (ه)"
علينا أن نشكر (ه) على فضائله الكثيرة علينا
وباستمرار،يعمل معنا الخيرات بدون أن نقدم له شيئا"
مقابال" لها .أوجدنا من ال شيء،غطى أجسامنا بجلد
ليحمينا من الصدمات،أعطانا قامة واقفة
ومتحركة،وزودنا بأعضاء جسم ضرورية جدا"
لوجودنا،خلقنا بصورته،أعطانا العقل والذكاء للعمل
واالبداع والنجاح ولفهم التوراة ودراستها .علمنا
االبتعاد عن الشر وااللتحاق بالخير،رفعّنا على كل
مخاليقه،زودنا باألخالق الكريمة والحميدة،أعطانا ميزة
كبيرة عن الحيوانات وأبعدنا عنهم وعن شرهم،خيراته

ورزقه تغمرنا ليال" نهارا" .لذلك علي أن أخاطب أعضاء
جسمي وقلبي وعقلي يا بن أدام لماذا أنت نائم لماذا أنت
مهمل في عبادة (ه)! انتفض من فراشك صباحا" لعبادته
والتوجه الى الكنيس للصالة مع منيان وعدم الحكي مع
اآلخرين وسماع سيفر توراة،اشكر خالقك الذي أعطاك
الصحة والذكاء،القوة والتفكير،الزوجة واألوالد،الرزق
والحياة السعيدة .أعطاك الروح هدية من عنده من السماء.
أوجد في أجسامنا أعضاء متحركة وأعضاء ثابتة،أعضاء
داخلية وأعضاء خارجية،أعضاء مفتوحة وأعضاء
مغلقة،وكل واحدة منها لها مهمتها الخاصة وهي تسير
بانتظام وبدقة و(ه) يساعدها على االستمرار والحيوية
والنشاط .اذا أحد األعضاء غيّر مهمته تحرك الثابت ووقف
المتحرك أو فتح المغلق وسكر المفتوح ياهول وياويل على
هذا االنسان ماذا يصبح وماذا يحل به .لذلك علينا االعتراف
بفضائل (ه) الكبيرة علينا هذه وعدم االنكار بالمعروف لذلك
علينا االلتزام بوصايا التوراة ودراستها وعمل الخير
والحسنات مع اآلخرين و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
بعد أن وعد الرئيس خميني إلى حاخام ابراهام بأنه سيدير
باله على الجالية اليهودية في ايران ،مرت األيام وحدث في
طهران منع تجول وصدر القرار بالشكل التالي  :يمنع
التجول في طهران من الساعة السادسة مساء" حتى الساعة
الخامسة صباحا" وكل يهودي يحمل في يده كوراشا أي
طليت وتفلين يسمح له بالسير في شوارع طهران منذ الساعة
الرابعة صباحا" حتى يستطيع الوصول إلى الكنيس للصالة
.من هذه القصة نتعلم رحمة هشيم علينا ،وعظمة الحاخام
هاميقوبال ملوبابيش كيف عرف غيابيا" إنه يوجد بعض
اليهود في السفارة األميركية وعرف إن حاخام ابراهام
سيكون هناك في عيد الحانوكا لذلك طلب منه أن يأخذ معه
نيروت حانوكا ليشعلها هناك ،بالرغم من أن كانت الرحلة
مقررة قبل عيد الحانوكا بشهرين ،لكن في قدرة إلهية تأجلت
الرحلة إلى أيام عيد الحانوكا وكل ذلك من هشيم وزخوته
يحمينا أمين .
دينيم
-1اليجوز فتح حنفية الماء الساخن يوم الشبات ولو في تلك
اللحظة المولد مطفي ،هذا إذا كانت الماء ساخنة لدرجة إذا
وضع أحد يده عليها ال يتحملها ونقول بالعبري هذاالتعبير :
ياد سوليديت بو ألن الماء البارد يدخل فورا" إلى المرجل
وطالما هو ساخن جدا" فورا" بسخن الماء ،لكن إذا حرارته
غير عالية كما ذكرنا والنار مطفية يجوز فتح الحنفية
واستعمال الماء الساخن.

-2حنفية الذي ينزل منها الماء البارد والساخن سوية إذا
كانت مفتوحة بالوسط ،علينا أن ننتبه بأن نديرها إلى
طرف الماء البارد فقط واليجوز فتحها بالوسط ألنه
ينزل منها ساخن مع بارد ،وخاصة ال يجوز فتحها إلى
طرف اليسار الساخن.
-3ماء ساخن الذي سخنوه قبل الشبات ممنوع أخذ حمام
كل جسمه به يوم الشبات لكن لغسل وجهه ويديه
ورجليه يجوز استعماله ألنه ساخنا" قبل الشبات طبعا"
ال يحكي عن البويلر الخزان الذي يدخل مكان الماء
الساخن فورا" ماء بارد هذا ممنوع .
-4ال يجوز يوم الشبات وضع الملح والخل على أترميز
فيه خيار أو غيره من الخضار أي عمل مخلل ألن هذه
العملية تعتبر كأنه يطبخ ألن نقول بالعبري  :كابوش
كي ميبوشال .
-5اليجوز وضع لباس مبلل بالماء فوق التدفئة
المركزية راد ياتور -أو على مقربة منه ،إذا هذا الماء
المبلل قد تصل حرارته -ياد سوليديت بو -من قوة النار
،ألنه يعتبر عمال يطبخ الماء الموجود في اللباس.
-6في دينيم الشبات والمشنايوت نجد كثيرا" هذه
الكلمات  :تنّور كيروفا-أو تنّور كيطوماه.مامعنى هاتين
الكلمتين؟ كيروفاه تعنى موقدة أو منقل فيه نار وصفوة
إذا أخرج منه قبل الشبات هذه الجمر النارية ولم يبقى
إال فقط صفوة -صفية -ساخنة .أما الكلمة الثانية
ّ
،غطاها قبل الشبات
كيطوماه :هي يوجد جمر نار
بالصفوة ،وعبّر بذلك إنه ال يريد االستفادة من هذه
الجمر النارية وأصبحت مخفية داخل الصفوة هذه
تسمى كيطوماه .لكن في أيامنا هذه ماعندنا ال كيروفاه
وال كيطوماء.وكتبناها لفهم معناها فقط .
-7لكن نستطيع أن نقول عندما نضع على الغاز لوح
معدني ليفصل بين النار والطنجرة مسموح ألنه نعتبرها
نار كيطوماه كما شرحناها سابقا".
-8يوجد مشددون يقولون في حالة يوجد لوح معدني
على النار يجب تغطية مفاتيح الكاز ،حتى ال يغلط
ويعلّي النار ،لكن غير حاخاميم قالوا غير ضروري
التغطية ألنه كل انسان يعرف إنه شبات وال يغلط وال
يعلّي النار.
-9استعمال البالطا في الشبات ،يوجد نوعين من
البالطا النوع األول وهو - :البالطا ذات الحرارة الثابتة
وغير ممكن رفع أو خفض درجة حرارتها وال أحد

يطبخ طعامه في أيام األسبوع عليها.وهذا النوع يجوز
استعمالها بدون أي تردد .أما النوع الثاني  :هي البالطا التي
ترتفع وتنخفض فيها الحرارة حسب الرغبة وتستعمل أيام
األسبوع لطبخ الطعام عليها ،ال يجوز استعمالها قبل وضع
غطاء من ورق األلومنيوم فوقها ألن صارت هذه البالطا
مثل فرن البوتوغاز .
ساهم في هذه النشرة
األخوان السادة  :سولي وهليل بوابة وزوجاتهم وأوالدهم
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت شفيقة عليها
السالم أمين ***.السيدة هانريت زريف -شامي وزوجها
الحاخام البير زريف وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح
والدها همانواح شلومو بن سمحا عليه 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 *** .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 ***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 76000شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
550$والمصاريف  1350$وتزكوا لمصفوت أمين.

www.bethyosef.com

