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هفطارا:فهايا مسبار

مقام :حسيني
براشات :بمدبار
من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 5 )1147سيفان  5782الموافق  4جون 2022
كاندل  * 8:04المغرب  * 8:22شير هاشيريم7:00 :
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *7:45انتهاء الشبات  *9:04وحسب ربينو تام 9:34
مسموح لباس الطليت  * 4:01الساعة الزمنية  *86:00دقيقة ,طلوع الفجر  *3:44شروق الشمس 5:27
منحا حول  *7:30وقت عربيت  *7:11طلوع النجوم 8:59
نهاية قريات شيماع  * 8:02نهاية العاميدا  *9:28حاصوت 12:54
مالحظة  :لقراءة الهفطارا :ورد هذا الباسوق في الهفطاراه  :فلو تقريئي لي بعلي الجميع يخطئون بها ويقرؤون بعلي
لكن الصح هو  :تقريئي لي باعالي يرمز إلى الصنم .
عيد الشابوعوت يومي األحد واالثنين جون 6-5
كاندل بعد انتهاء السبت مساء" قبل القدوس  9:04:قراءة ليلة العيد يبدأ ليال"  11:30صالة شحريت أول يوم العيد  3:44وقت
الطليت  4:01منحا أول يوم العيد  ...شرح األزهاروت يومي العيد بالعربي  6:30:كاندل ثاني ليلة العيد قبل القدوس  9:01شحريت
ثاني يوم العيد  8:15منحا ثاني يوم العيد  8:00انتهاء العيد 9:05
هفطارا :فايهي إيش
مقام :راست
براشاة :ناسو
من الحاخام :هارون فارحي 12 .سيفان  5782الموافق  11جون 2022
كاندل  * 8:08المغرب  * 8:26شير هاشيريم7:00:
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *7:50انتهاء الشبات  *9:08وحسب ربينو تام 9:38
مسموح لباس الطليت  * 3:58الساعة الزمنية  *87:00دقيقة ,طلوع الفجر  *3:41شروق الشمس 5:25
منحا حول  *7:30وقت عربيت  *7:14طلوع النجوم 9:03
نهاية قريات شيماع  * 8:02نهاية العاميدا  *9:29حاصوت 12:55
________________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"________________________

هذه البراشا نبدأ بها المصحف الرابع من التوراة
ويسمى "حوماش هابيكوديم" أي مصحف األعداد
،حيث تم إحصاء عدد بني إسرائيل مرتين ،المرة
األولى براشاة بمدبار والمرة الثانية براشاة بنحاس
.ودائما" نقرأها قبل عيد الشابوعوت .ماهو االرتباط
في تعداد بني إسرائيل مع عيد الشابوعوت الذي هو
عيد نزول التوراة على جبل سيناء ؟ معروف إن عدد
بني إسرائيل قبل وقوفهم على جبل سيناء كان عددهم
ستمائة ألف وثالثة آالف وخمس مئات وخمسون
رجال" .هذا العدد الذي من أجله أعطى هشيم التوراة
لبني إسرائيل ،وقالوا الحاخاميم  :إذا كان عدد بني
إسرائيل في ذلك اليوم ناقصهم واحد فقط لما أعطاهم
التوراة والسبب لذلك  :ألن هذا العدد بالكامل هو عدد
النشاموت واألرواح األساسية التي نزلت من السماء
ألجل أن تقبل التوراة ،ولو كانت هذه األرواح ناقصة
واحدة لما كان هناك أعطاء التوراة أبدا" .ولكن هذا
العدد يتغير عبر الزمن والتاريخ ويزداد كثيرا" ،فهذه

األعداد هي تسمى نصوصوت أي أجزاء صغيرة من
األرواح األساسية وهي تزداد وتقل طوال التاريخ .إذن
طالما هذا العدد مرتبط باعطاء التوراة لذلك في كل عام
نقرأ هذه البراشا ونذكر العدد األصلي ومن وراءها
نستقبل عيد الشابوعوت الذي هو إعطاء التوراة .وفي هذه
الطريقة نحصل على البراخا لكل عام .وأوصتنا التوراة
أن نحكي ألوالدنا على هذا الحدث المقدس والتاريخي
.ومن الجدير بالذكر أثناء وقبل هذا الحدث ،وقعت هزة
أرضية هزت الجبال والهضاب كما قال الباسوق :
هيهاريم راقيدوا كي إيليم كباعوت كبني صون –
ومعروف عندما ذكر هشيم أول كلمتين فورا" ،فقدوا
أرواحهم ووقعوا جثث هامدة على األرض .لكن هشيم
أنزل عليهم طل الحياة الذي يستعمله هشيم أيام الماشياح
أيام احياء األموات .وأحياهم من جديد .ولماذا عمل (ه)
هذه الحادثة ؟ حتى يعلمنا إن التوراة هي حياتنا وسر
وجودنا واليجوز االبتعاد عنها أبدا" و(ه) يحفظنا أمين .

تعليقات على البراشاة
قال الباسوق "زوت عابودات بني قيهات الخ" هنا
الباسوق يرمز إلى واجبات المرأة األساسية وهي ثالث
مصفوت  :قيدوشا وطاهارات هشباحاه وهي ترمز في
الحرف األول من كلمة قيهات أي حرف القوف أي
قيدوشا .والحرف الثاني من كلمة قيهات هو حرف الهاء
.وهي ترمز إلى الواجب الثاني وهو هادالقات هانيروت
شعل النور والحرف الثالث وهو حرف التاء يرمز إلى
تيروما حاالاه أي رفع الحاالاه من العجين ،وإذا عمال تنفذ
هذه الوصايا الثالث  :تأتي كلمة في هذا الباسوق  :بؤهيل
موعيد أي تتجلى الشيخينا في بيتها ويحفظها هشيم من
كل سوء هي أفراد عائلتها أمين (.ماحانيه دان)
تعليقات على ماسيخيت آبوت
تقول المشناه  :حتى تحصل على التوراة وتتقدم بها عليك
أن تبتعد عن ملذات الحياة والبطر .تناول الخبز فقط
وأشرب الماء فقط وتنام على فراش على األرض .إن
المشناه التطلب منك هذه األمور على التمام ،إال تقول لك
ولو اضطريت أن تكتفي فقط بالخبز والماء والفرش على
األرض ،اعملها وتعلم توراة أي حاول ابتعد قدر اإلمكان
من كماليات الدنيا والتطلع على غيرك حينئذ هنيئا" لك
في هذه الدنيا وفي دنيا اآلخرة
عيد الشابوعوت
ثالثة أعياد أعطتنا التوراة وهي عيد البيساح -عيد
الشابوعوت -عيد السوكوت طبعا" ماعدا عيد روش
هشانا ويوم هاكيبوريم هذين العيدين للتوبة والسماح .وهنا
فرقا" كبيرا" بين العيدين البيساح والسوكوت مع عيد
الشابوعوت .عيد البيساح والسوكوت أيامهم طويلة كل
واحد منهم سبعة أيام ويوجد فيهم تنفيذ وصايا خاصة :
صاه والمباركة على اللوالب والجلوس في
مثل أكل الما ا
السوكا .أما عيد الشابوعوت وهو األهم حيث قبلنا التوراة
من هشيم ،هو يوم واحد فقط واليوجد به أي واجب أو
أي مصفا خاصة به من هشيم والفرق بين العيدين البيساح
والسوكوت وبين عيد الشابوعوت هو االستعداد ،العيدين
األولين اليوجد أي وصية خاصة للتحضير ماعدا تحضير
الطعام وماشبه ذلك ،لكن الشابوعوت يوجد تحضير
طويل األمد يستغرق  49يوم قبل وصول العيد وهي تعداد
أيام العومير ،وهذا التحضير عالمة مننا بأن نستعد بقبول
هدية التقدر بثمن من السماء وهي التوراة  :التوراة هي
سر حياتنا وسر وجودنا في هذه الدنيا وفي دنيا اآلخرة
،لذلك من أجل تجديد هذه العطاء في كل عام جديد ،واجب

علينا أن نغيار نمط حياتنا ونومنا ولو الليلة واحدة نقرأ التوراة
حتى نثبت إننا مبسوطين من عطاء التوراة ونضحي في
نومناولو ليلة واحدة لنعلن إننا نفتح صدورنا وقلوبنا للتوراة
وقال هاراب هاميقوبال هاآري  :من يسهر طوال الليل في
هذه الليلة وهو يقرأ التوراة ،مؤكدة له بأنه سيعيش العام المقبل
واليحدث معه أي مشاكل وأمراض خطيرة السمح (ه) ألن
أبواب السماء مفتوحة في تلك الليلة وتنهال البركات والخيرات
علينا جميعا" أمين .

هاريشون لصيون  :ربي ياعاقوب شاول الياشار
1906-1817
أحد أبناء ربي ياعاقوب الياشار ،هو ربي ايلعيزير
يروحام كان حاسيد وقادوش .ليال" نهارا" يدرس التوراة
،اليسأل عن ملذات الدنيا نهائيا" ،وطوال اليوم موجود
في المدراش في مدينة صيفات .وكان مقتنع في نصيبه
القليل .لكن هذا الوضع الهادىء لم يستمر طويال" حيث
تلك األيام استلم الحكم في مدينة عكا الدكتاتور عبدال باشا
الجزار السفاح ،وقتل أحد وأعظم رئيس وزارة عنده هو
الصديق ربي حاييم فارحي ظلما" وعدوانا" وبدأ يغار منه
لذكائه وحسن ادارته .وفي موته ضعف موقف الجالية
اليهودية هناك ،وخافوا من بطشه وجبروته ،في تلك
الفترة رزق هشيم طفال" إلى ربي ايلعيزير يروحام
،وسماه ياعاقوب باسم جده ربي ياعاقوب الياشار .وفي
تاريخ  17تموز ،عندما كان ربي ايلعيزير يروحام
خارجا" من المدراش وعائدا" إلى بيته ،فجأة أوقفته دورية
من رجال الشرطة ووضعوا الكالبشا في يديه ،فسألهم :
ماذا عملت وماهو ذنبي ؟ قالوا له  :التسأل هذا أمر
عسكري من الباشا الجزار .وأخذوه إلى أقرب مخفر
،وفي الطريق عاد ويسألهم ماهو ذنبي قولوا لي ! ...أجاب
أحدهم إذا لم تسكت سنقطع راسك بالسيف فورا" .وعندما
عرف مصيره ،قال لقائدهم  :اتركوا لي أن أودع أو على
األقل أخبر زوجتي وأهلي أين ذاهب وعندي في كيسي
بعض النقود وأعطيكم إياها .فقال له القائد  :نعم ،سنأخذك
عن طريق بيتك ،وهناك تحرك يداك لعائلتك عالمة
الوداع والفراق ثم نتابع طريقنا للسجن،ورغما" عنه قبل
ربي ايلعيزر هذا االقتراح .
الطريق للصحة والشفاء
قالوا الحاخاميم  :ال يجوز الكالم أثناء تناول الطعام والسبب
ألن طريق التنفس وطريق الطعام ملصوقان مع بعضهما

وأثناء ابتالع اللقمة طريق التنفس يغلق وتدخل اللقمة إلى
المعدة ،لكن من يتكلم أثناء الطعام قد يسبب أن ينفتح
طريق التنفس وتدخل اللقمة هناك وهذا خطير جدا" على
الحياة ويسبب االختناق لذلك يجب االنتباه جدا" جدا" بعدم
التكلم أثناء تناول الطعام ومع ذلك برحمة (ه) علينا وإذا
صدف ودخل ولو قليل من الطعام أو الشراب طريق
الهواء فورا" االنسان يسعل بشدة وبطريقة متواصلة حتى
يخرج الطعام أو الشراب من طريق الهواء ويخلص
االنسان عن االختناق بأعجوبة خارقة وعلى االنسان قدر
اإلمكان مضغ اللقمة قبل ابتالعها ،ويقول األطباء :
امضغ -امضغ-امضغ ألن المضغ له عدة فوائد -" :تدخل
األنزيمات تبع الفم داخل اللقمة وتساعد على هضمها
المضغ الزائد ،يساعد االنسان على الشعور بالشبع وال
يتطلب المزيد من الطعام وبالتالي تعمل دايت تلقائيا"
بدون أن تشعر أو تتعذب وينقص الوزن ،وتختفي
األمراض -الضغط -الكوليسترول-السكر وعسر الهضم
وغيرها لكن االبتالع السريع وبدون مضغ جيد ،تزداد
الكمية التي تدخل الجسم وبالتالي تتعب المعدة ويزداد
وزن الجسم والمضغ الزائد والمتواصل يساعد على
تفكيك مركبات الطعام عن بعضها مما يساعد جهاز
الهضم باالستفادة من الفيتامينات والكربوهيدرات
وامتصاصها وادخالها إلى الدم لتقوي الجسم ،ولكن بدون
مضغ جيد أكثر الطعام يذهب على الفاضي ويخرج من
الجسم بدون أن يستفاد منه الجسم
توجيهات دينية" :نصائح دينية في الحياة"
 -1يجب أن نؤمن ان الخالق أوجد كل ماتراه أعيننا في
هذا العالم الواسع .وأوجدهم من ال شيء .وهو المشرف
والقائد عليهم ويعمل بهم كما يشاء،وال اعتراض على
حكمه وتصرفاته -2 .ان (ه) وحيد ليس معه شريك ويجب
أن نخاف منه ومن العقاب الشديد،ونخاف منه ومن
عظمته وقدسيته -3 .ممنوع ذكر اسم (ه) على فمنا ماعدا
أثناء قراءة التوراة أو أثناء الصالة،كما ال يجوز ذكر اسم
(ه) ال بالعبري وال بالعربي وال باالنكليزي وال بجميع
اللغات -4 .يجب أن نحب (ه) ونعشقه وذلك عن طريق
االندفاع للصالة إليه ودراسة توراته المقدسة ونقدم له
األغاني والبزمونيم والتسابيح الدينية -5 .يحاول االنسان
بأن ال يستفيد من ملذات هذه الدنيا إال فقط الضروري
لصحته ورزقه ولباسه،ويحاول أن يفيد اآلخرين من ماله
ومن صحته ومن قدراته العلمية أو صوته الجميل أو من
تعليمه التوراة لآلخرين -6 .في كل عمل يقوم به في هذه

الحياة يقول من أجل (ه) ،مثال" :أنا أتناول الطعام من أجل أن
يكون جسمي قويا"،أستطيع عبادة (ه) والصالة ودراسة
التوراة،أذهب للعمل لكسب المال من أجل أن أدفع منها
صيداقا،ومن أجل أن أعلم أوالدي توراه في اليشيبا،وها أنا
أنام من أجل أن أستيقظ صباحا" للصالة وغيرها من األمور.
 -7يجب احترام الحاخام وتقديره وأن يحبه -8 .يجب أن يقرأ
قريات شيماع صباحا" ومساء" وقبل النوم ويتقيد في وقتها
على التمام -9 .يجب أن يفهم مايقوله في الصالة وخاصة في
العاميدا -10 .يجب أن يتعلم محبة اآلخرين والرحمة عليهم
ومساعدتهم في شتى المجاالت -11 .يجب احترام الكنيس
والمدراش وعدم رفع صوته بهم والشجار مع اآلخرين أو
الحكي في الحازارا والقديش والسفر توراه -12 .اذا يوجد
أمامه أي شغلة يمكن حرام يحاول أن يبتعد عنها -13 .يجب
االتكال على (ه) في كل أموره و(ه) يحفظنا أمين.
قصة
وصل رأس الشهر الجديد ،وفي هذا اليوم يجب على شمعون
أن يسلم المفاتيح العائدة للمطحنة إلى المستأجر الجديد ،وفي
ذلك اليوم دعا المستأجر الجديد أهله وأصحابه لالحتفال
على ضفة النهر القريبة من وجود المطحنة ومد الموائد وبدأ
يشوي الكباب وتقديم المشروبات الكحولية ليهنئوه على
استالم العمل الجديد وعوضا" من أن يسلمه مفاتيح المطحنة
،سلمه الكتاب الثاني الذي كتبه الحاخام ربي أريه ،فغضب
المستأجر وقال إلى شمعون جئت في يوم فرحتي وحفلتي
ألهلي وأصحابي ،عوضا" من أن تسلم لي المفاتيح جئت
برسائل من حاخامك لتزعجني وتقلب لي نهاري ،وأنت تعلم
بقي لك ساعات معدودة وستترك المطحنة وبدال" من أن
تذهب وتفتش عن عمل ورزق جديد ،تشغل نفسك في أمور
تافهة أنت وحاخامك ،وخطف الرسالة من يد شمعون
وفتحها وبدأ يقرأ باستهزاء ماكتب الحاخام بها .
دينيم
ينتبه أن يقدس أول ليلة العيد هذا العام فقط ويقرأ النص
الموجود في المصحف المخصص عندما يكون العيد يقع ليلة
األحد وخروج الشبات ويوجد فيه زيادة براخات ميئوريه
هاإيش من نار مشعولة سابقا" ثم براخات هامبديل بين قوديش
لقوديش ثم برخات شيهحيانو.
-1ال يجوز توليد وخلق وايجاد نار يوم العيد لذلك اليجوز
استعمال عود الكبريت بحكه من طرف علبته حتى يشتعل
الثقاب ،إال يجوز لنا تقريب العود أمام شعلة مشعولة وتشعل
من تلقاء نفسها .

-2اليجوز شعل نور الكهرباء يوم العيد وخاصة اليجوز
اطفائه كما اليجوز أطفاء الغاز بعد استعماله ،وإذا كان
في حالة اضطرارية لشعل النور يجوز الطلب من غير
يهودي أن يشعل له النور يوم العيد لكن ال يجوز الطلب
منه أن يطفئ النور .
-3اليجوز ركوب السيارة وحتى البسكليت (دراجة)يوم
العيد.
-4إذا أحد نسي أو أهمل ولم يحضر شعلة قبل العيد
،يجوز القول لغير يهودي أن يشعل له الشمعة يوم العيد
.
-5اليجوز أن يطبخ من أول يوم العيد إلى ثاني ليلة أو
إلى يوم العيد الثاني .وحتى تحضير عادي وال يوجد فيه
عمل رسمي مثل غسل الصحون مشان ثاني ليلة العيد ال
يجوز .
يجوز للمرأة أن تكثر من كمية الطبيخ يوم العيد صباحا"
ولو في نيتها أن يبقى من هذا الطعام من أجل اليوم الثاني
،لكن ال يجوز لها أن تصرح علنا" بأنها تكثر من الطعام
حتى يفضل لليوم الثاني .لكن بعد الظهر ال يجوز لها
الطبخ ولو في نيتها ستأكل منه كمية في يوم العيد األول
وقبل دخول ليلة العيد الثاني.
 -6يجب قراءة "األزهاروت" يومي العيد ويعتبر كأنه نفذ
( )613مصفا تبع التوراة.
 -7من ال يرغب أن يسهر طوال الليل عليه أن ينام في
أول الليل عدة ساعات ثم يذهب الى الكنيس بعد منتصف
الليل،وهذه الطريقة أفضل من أن يقرأ أول الليل ثم يذهب
لينام في منتصف الليل.
-8نبارك "شيهحيانو" مرتين في ليلتين العيد أثناء
القدوس.
-9ال يجوز أن نأكل شيء قبل القدوس ،ال ليلة العيد وال
يوم العيد مثل الشبات تماما".
 -10يجب أن يأكل ليلة العيد وصباح العيد خبز أثناء
السعودا  30غرام على األقل مشان يبارك برخات
همازون .
ساهم في هذه النشرة
الدكتور السيد نسيم بسول وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين***.السيد ماير وهبة وزوجته
السيدة بولين وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة
صوفيا مغربي وأوالدها للنجاح والتوفيق أمين***.السيد
إيلي حا اكون وزوجته وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين
***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم

للنجاح والتوفيق والصحة أمين ***.السيد باروخ يانع وزوجته
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.الدكتور السيد رافي الكدع
وزوجته السيدة رينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيد
يهودا بركات -أبو كابي-وزوجته السيدة ليلى وأوالدهم للنجاح
والتوفيق والصحة أمين***.السيد شلومو شالوح هاكوهين
ووالدته السيدة سيلي وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح والده همانواح يوسيف شالوح بن أميليا
عليه السالم أمين ***.السيد ايزاك شقالو واخواته كراسيا -
شيال-فيوليت-استيال-كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم
وعلى روح والدتهم بيال شقالو -موضب بنت كحيلة عليها
السالم أمين ***السيد فكتور كندي وأوالده األكارم  :هانري
فريدي -بيال للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم ناديا حايابنت فكتوريا 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 .
***********

الصيدلية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون
 718-758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .
*********
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 91900شخص وتزكوا
لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
1100$والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

