Congregation

"بيت يوسيف"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy
من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 23 )1068ايلول 5780الموافق  12سبتمبر 2020
هفطارا :سوس أسيس
مقام :نهواند
براشات:نصابيم +فيليخ
كاندل  * 6:52المغرب  * 7:10شير هاشيريم ليلة الشبات6:45:
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *6:35انتهاء الشبات  *7:50وحسب ربينو تام 8:20
مسموح لباس الطليت  * 5:22الساعة الزمنية  *73:00دقيقة ,طلوع الفجر  *5:07شروق الشمس 6:35
منحا حول  *6:45وقت عربيت  *6:15طلوع النجوم7:45
نهاية قريات شيماع  * 8:46نهاية العاميدا  *9:59حاصوت 12:51
قراءة السيليحوت في كل يوم بما فيهم كل يوم أحد تبدأ  5:10صباحا" وتزكوا لمصفوت أمين
هتاراة روش هشانا :يوم السبت مساء" سيبتمبر  12في براشاة نصابيم +فيليخ وكذلك يوجد في بيت يوسيف يوم الخميس سبتمبر  17هاتاراه
الساعة 7:15
وعلى النساء اللواتي ربما اليسمعون الشوفار في العيد أن يحطوا في ذهنهم وقت الهاتاراه على عدم سماعهم هذا العام للشوفار حتى
اليكسبون عافون تبطيل عاداتهم السنوية للشوفار
يوم روش هشانا ( 20+19سيبتمبر)عيريب روش هاشانا يوم الجمعة :
كاندل 6:40 :المغرب 6:58 :منحا ليلة روش هشانا  6:45 :شحريت يومي روش هشانا 8:00 :منحا أول يوم روش هشانا 6:40 :ال يوجد
سيدير تشليخ يوم الشبات
ثاني يوم روش هشانا
منحا يوم ثاني روش هشانا  6:20:وراءها سيدير تشليخ انتهاء العيد 7:39:
صوم كيداليا يوم االثنين  21سيبتمبر يبدأ صباحا"  5:17وينتهي مساء"  7:25والمتشتدين 7:32
هاباحور نحماد فناعيم هاأروس الشاب البير ليون فارحي ووالديه للنجاح والتوفيق ويهنىء خطيبته كريس قاصين ويتمنى لها زواجا" سعيدا"
ومستقبال" باهرا" ومزال طوب وألف مبروك أمين .
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________
تقول البراشا  :أنتم واقفين في ذلك اليوم أمام (ه) إلهكم .مامعنى
في ذلك اليوم ؟ هو يوم روش هشانا هو اليوم الذي يقف جميع
الناس أمام (ه) ليتقرر مصيرهم للعام القادم الجديد ،يقول ربي
شالوم مئير  :إن كلمة "روش " تعني رأس كذلك تعني  :بداية
.مثال" نقول  :رئيس الوزارة التعني بداية الوزارة إال هو الرأس
لكل الوزارات وال يتصرفون إال بأمره .لكن القطار أول قاطرة
هي تكون بداية القطار وال رأس القطار .لذلك روش هشانا ليس
بداية السنة وانما هي رأس لكل يوم من العام القادم ،ألن في هذا
اليوم يتقرر لكل انسان مصير كل يوم من أيام السنة .للحياة
للسعادة للصحة والعكس لكل هذه األمور .بمعنى آخر كل يوم
يمر علينا في العام القادم هو مقرر من يوم روش هشانا .لذلك
علينا جميعا" أن نحسّن وضعنا في هذه األيام القليلة المتبقية لعيد
روش هشانا حتى نحصل على عام قادم ،عام مليء بالصحة
والرزق والسعادة أمين.
تعليقات على براشاة فيليخ
يقول الباسوق  :يغضب (ه) على الشخص الذي يخالف الدين
،وبالتالي سيتركهم (ه) عرضة للمشاكل والمصاعب .هنا نسأل
 :بدأ الباسوق يتكلم بصيغة المفرد أي شخص واحد ،لكن العقاب
يأتي بصورة جماعية بصيغة الجمع ماسبب هذا التغيير ؟ ليعلمنا
عندما االنسان يخطىء ،هذا العافون اليؤذي نفسه فقط ،إال يعود

األذى والعقاب على الجميع لذلك استعمل في نهاية الباسوق
صيغة الجمع كما قال هذه الكلمة " :ماعازابتيم "أي أتركهم كلهم
من عافون واحد يرتكبه أحد األشخاص -2عندما االنسان يخطىء
ويتلقى العقاب على أعماله حينئذ يعترف بأن كل شيء يمر عليه
هو من سبب ذنوبه ،ويتابع الباسوق قائال"  :يقول هشيم أنا أخفي
وجهي منه وال أساعده .هنا نسأل  :طالما اعترف صاحب
المشكلة إن مايحدث معه هو من سبب أخطائه ،لماذا إذن هشيم
ال يطلّع عليه .إال هنا يقصد هشيم  :إن االنسان الذي يعترف عن
األخطاء التي ارتكبها بينه وبين هشيم ،هذا ال يكفي بل عليه أن
يفتش ويصحح األخطاء التي عملها مع أخيه االنسان إذا سرق
له ماله أو أهانه أو خجله ولم يعتذر منه ولم يطلب السماح منه
،حينئذ (ه) يخفي نظره عليه وال يطلّع عليه قبل أن يصحح وضعه
مع أخيه االنسان .
كنيس بيروت "ماغين أبراهام ".
هذه الكنيس الواقعة في وادي أبو جميل في بيروت تم بناؤها عام
 1925وقد بناها المحسن الكريم من مدينة كلكلتا في الهند .على
اسم ابنه أبراهام ساسون ،لكن بعد إقامة بناء الكنيس بقي ينقصها
الكثير من الشغالت التمامها وملئها بالكراسي والهيخال وغيرها
من الضروريات فقام رئيس الطائفة تبع بيروت آنذاك وهو يوسيف
فارحي ،ودفع جميع التكاليف المتبقية التمام بناء الكنيس .كما بنى
عدة مراكز ومؤسسات خيرية في باحة الكنيس لمساعدة أبناء

الطائفة اللبنانية .لكن عند بدء الحرب األهلية في بيروت عام 1975
انقسمت بيروت إلى قسمين القسم الشرقي تحت سيطرة المسيحيين
والقسم الغربي تحت سيطرة منظمة فتح والسنيّين .والكنيس ماغين
ابراهام كانت في القسم الغربي تبع بيروت .لكن منظمة التحرير
الفلسطنية حافظت على الكنيس وحافظت على الجالية اليهودية
اللبنانية هناك ومنعت المساس بهم .لكن استعملوا الكنيس لتخبئة
القنابل واألسلحة العائدة لهم .وفي عام  1976قرر رئيس الطائفة
آنذاك يوسيف فارحي نقل السفريه توراة والمصاحف إلى بنك
المرحوم ادمون صفرا الموجود في "زنبا" في افريقيا .والذي حافظ
عليهم في قاصات البنك ثم نقل هذه السفاريم والمصاحف إلى
اسرائيل .وفي عام  1991لم يبق في بيروت إال فقط شخصين من
الجالية اليهودية و 60يهودي في جميع أراضي لبنان .وعندما انتهت
الحرب األهلية في بيروت قرر الرئيس رفيق الحريري اعادة ترميم
الكنيس وأراد بناء حاجزا" من األشجار الحاطتها بها .لكن قراره
هذا لم ينفذ .لكن ظلت الكنيس كمكان محفوظ عليه وعدم استعماله
.وبقي كبناء أثري قديم .لكن اآلن بعد انفجار ميناء بيروت
واألضرار الكبيرة التي حلت في بيروت شملت أيضا" كنيس ماغين
ابراهام حيث موقعها قريب من موقع االنفجار ،واليعرف حتى اآلن
إذا سيتم ترميمها أم ال من األضرار الكبيرة التي أصابت الكنيس .
الطريق إلى الصحة والشفاء
المشي الصحيح والصحي والذي يفيد االنسان عليه التقيد بالتعليمات
التالية  -1:عرض األكتاف مفتوح ومتجه إلى الوراء وال ينحني إلى
األمام -2.الرأس مستقيم ومرفوع جيدا"  -3.الفم مغلق -4.ادخال
الهواء من األنف واخراجه من الفم -5.عدم التكلم بالتلفون أو مع
رفيق أثناء المشي  -6.األيادي متحركة وبحرية إلى األمام وإلى
الخلف وعدم حمل األشياء بهم أو وضعهم في الجيب -7.يجب
المحافظة على التوازن أثناء السير وخاصة للمسنين حتى اليقعوا
على األرض  -8.عندما نمد رجل اليسار إلى األمام يكون الذراع
األيمن ممدود أيضا" إلى األمام  -9.االسراع في الخطوات رويدا"
رويدا" -1.السير السريع تفيد الدماغ وأعصاب الرأس وتحافظ على
عقل االنسان من التدهور والنسيان ومن أوجاع الرأس  -10.أثبتت
الدراسات العلمية إن المشي الصحي يفيد لالنسان المصاب بمرض
الكآبة والزعل أكثر من تناوله األدوية .المصنوعة لمعالجة هذه
األمراض الكآبة وقوة الذاكرة وعدم النسيان .
توجيهات دينية بمناسبة األيام المقدسة عشرة أيام تشوبا القادمة
علينا بالخير والسالم.
يقول حاخام "موسار حاخاميم" :اذا طلبنا من انسان يهودي في هذه
األيام أن يعمل تشوبا،فورا" يحتج قائال" :أنا شومير شبات (أحافظ
على الشبات) آكل لحم وطعام كوشير،أصلي يوميا" شحريت -منحا
وعربيت،أبارك برخات همازون وكل البراخوت المطلوبة،أنا
أحضر شيعوريم تبع التوراة،أنا أدفع عشرة في المائة صداقا،على
أي شيء أساوي تشوبا؟ أنا رجل كامل وصالح ومتدين،وياريت كل
الناس مثلي .لكن نجيب لهذا االنسان قائلين اسمع هذه القصة وتعلم
منها درسا" مهما" لوضعك الممتاز الذي تدعيه،وهي :دخل رجل
الى صاحب دكان (بقال) ودفع ( )1000دوالر سلفا" وقال:

سأسحب منك لوازم بيتي في هذه السلفة حتى آخذ حريتي والتوجع
لي رأسي بالدفع .استلم البائع المصاري،وبدأ هذا الرجل يرسل ابنه
الى هذا البقال يوميا" ويسحب الفواكه والخضار والمعلبات وكل
مايلزم في البيت،بعد مدة غير طويلة،قال البقال الى الولد :سلّم لي
على أبوك وقول له بأن البائع قال :عدّي عليه حتى نتحاسب!...
عندما سمع األب كالم ابنه جن جنونه وصرخ قائال" :أي حساب
نتحاسب عليه؟ أنا دفعت له سلفا" ألف دوالر ولسع عمال يطالبني
ويستدعيني للحساب .لكن عندما ذهب الى البقال وهو في حالة
عصبية متوترة يريد أن يهاجم البقال ويبهدله على استدعائه للحساب
هذا،لكن عندما فتح له دفتر الديون ظهر له أنه سحب حوالي 2000
دوالر،خجل وسكت واعتذر ودفع المبلغ .هنا نحن ندعي عمال
نساوي مصفوت ونقرأ توراه،ولنا سلفة عند (ه) ويطلع لنا معه،لماذا
التشوبا؟ لذلك في هذه األيام يدعونا (ه) للحساب عن عام كامل
ويقول لنا :تعالوا نتحاسب،كم مرة صليت بياحيد؟ كم مرة حكيت
في الحازاراه والقديش ووقت قراءة سيفر توراه؟ كم مرة حكيت
الشون هاراع على اآلخرين؟ كم مرة بلعت براخوت أو باركت
براخا ليست في مكانها؟ كم مرة حللت شبات عندما حكيت على
شغلك وعملك؟ وغيرها وغيرها من العافونوت .وكم هي فضائل
(ه) عليك يوميا" وفي كل ساعة وفي كل لحظة؟ هل ماعندك أي
عافون تساوي عليه تشوبا في هذه األيام القادمة؟ لذلك أنت نسيان
واركض ولحّق حالك قبل فوات األوان .ان الوقت يركض
ويسرع،ساعة تلحق ساعة ويوم يلحق يوم،ال أحد يستطع أن يوقف
مسار الزمن،اليمكن ايقاف عقارب الساعة .كل ساعة نخسرها هي
خسارة من حياتنا .كل ساعة نرتكب بها عافون،أو النقرأ فيها
توراه،عمال تروح علينا وسنندم عليها إن عاجال" أو آجال" .لذلك
علينا أن نحمي أنفسنا من األخطاء وخاصة نحمي لساننا من عافون
الشون هاراع،ألنه هو سبب كل داء وكل مرض وكل مشكلة نعاني
منها في حياتنا -1 :التحكي على رفيقك بالسوء عند انسان آخر-2 .
التقل له الرجل الفالني آذاك في موضوع ما -3 .التصدق الشخص
الذي يوصل لك كالم عاطل على رفيقك -4 .التسأل رفيقك ماذا
قال علي الرجل الفالني؟ واذا اضطررت أن تجيبه على سؤاله قل
له كالما" الذي اليقيم واليحط واليطلع منه ضرر .واذا الحظت
رفيقك ماعمال يصدق كالمك،معلش اكذب عليه وقل له كالما"
كاذبا" والتنقل الشون هاراع -5 .اذا رفيقك سألك من عمل لي هذا
العمل؟ وأنت تعرف اسم الشخص الذي عمل له هذا العمل التقول
له ولو عمال يشك بك بأنك أنت عملت هذا الخطأ مع ذلك اليجوز
لك أن تقول له اسم الشخص حتى تبرئ نفسك إال قل له :أنا لم أعمل
هذا العمل أبدا" وبس -6 .اليجوز سماع أشياء عاطلة على أي
انسان وحاول أن تهرب والتسمع،لكن اذا كان رجال" عاطال"
(راشاع) ومعروف للجميع يجوز لك السماع عليه -7 .التقل أنا
أسمع من اآلخرين الشون هاراع،لكن أنا الأصدق والأهتم به وال
أعاتب عليه مع ذلك التسمعه -8 .لكن اذا تسمع من أجل االحتياط
وحتى اليطلع لك أذى منه يجوز لك السماع حتى تدبر حالك وتحافظ
على نفسك من شره وأذاه .و(ه) يحفظنا أميــن.

دينيم:
 -1يوم الشبات عندما نقرا "أبينو مالكينو" ال نقرأ هذه الجمل
األربعة" :حاطانو لفانيخا" و"ميحول وسالح" و"ميحوق
براحاميخا" و"كتبينو بسيفر ميحيال وسليحا في خابارا"
 -2اذا غلط ولم يقل "هاميليخ هامشباط" اذا صلحها فورا" ماشي
الحال مثل في "هاميليخ هقادوش" لكن اذا تابع العاميدا،عندما يتذكر
يعيد قراءة برخاة "هاشيبا شوفطينو" ويتابع كالمعتاد .ولو تذكر في
منتصف "إيلوكاي نيصور" يعود الى هاشيبا ويتابع كالمعتاد .لكن
حاخام (بن إيش حاي) ال يوافق على اعادة "برخات هاشيبا" وإنما
يتابع وماشي الحال .ونفس الحالة تطبق اذا ال يعرف هل قال
"هاميليخ هامشباط" أم ال! واذا خلص العاميدا كلها يجب اعادة قراءة
العاميدا من بدايتها ثانية ولكن يشترط قائال" اذا أنا غير ملزوم
باالعادة لتكون صالتي الثانية هذه "ندابا" أي تبرع فقط.
 -3اذا نسي قراءة "زوخرينو لحايم" " -مي كاموخا"" -وختوب
لحايم"" -وبسيفير حايم" اذا تذكر قبل أن يقول البراخا التي تأتي
وراء كل واحدة من هذه الكلمات،يتابع العاميدا وال ضرورة إلعادة
العاميدا،ويمكنه قراءتهم في نهاية "إيلوكاي نيصور" ماعدا
"زوخرينو لحايم" فقط يجوز قراءتها في منتصف "شيماع قولينو"
أو في نهاية "إيلوكاي نيصور" اذا لم يقرأها في "شيماع قولينو".
 -4يجب على كل انسان أن يرضي ويصالح ويعتذر من رفيقه قبل
يوم هاكبوريم،خاصة اذا أهانه أو خجله أو عذبه في جسمه أو في
ماله .والمعتدى عليه يجب أن اليكون قاسيا" وعليه المسايرة
والمسامحة ألنه عندما يسامح رفيقه يسامحوه في الشمايم،وعندما
اليسامح أيضا" في السماء اليمسحوا له عافونوته.
 -5يجب على األوالد الشباب والبنات أن يعتذروا من والديهم قبل
العيد،ألنه البد أكثر من مرة لم يسمعوا كالمهم وعملوا حسب فكرهم
ولم يردوا على والديهم طوال العام،لذلك يطلبوا السماح منهم .وعلى
الوالدين أن يسامحوا أوالدهم ولو ماطلبوا منهم ذلك حتى اليسجل
عليهم عافون في السماء.
 -6أيضا" الزوج والزوجة عليهم التسامح علنا" مع بعضهم ألن
طوال العام أكيد كل واحد منهم تصرف بخشونة نوعا" ما ضد
الطرف الثاني لذلك عليهم بالتسامح .وكذلك التلميذ من حاخامه.
وعلى الحزان أو الحاخام أن يطلب من القاهال قبل "كال نيدريه"
بأن يسامحوا بعضهم ويقول القاهال" :ماحالنو".
 - 7يجب عمل التيشوبا ليس من العافونوت الرسمية والتي فيها
عمل مثل حلول الشبات -سرق مال رفيقه -زينوت -أكل غير
كوشير وغيرها إال يجب التيشوبا عن األخالق السيئة ويلغيها من
عقله مثل :الخلق والعصبية -الكبرياء -الغيرة -االستهزاء
باآلخرين -البحث عن الكابود وهذه األخالق ملزوقة في كل انسان
وصعب عليه التخلص منها لكن عليه بذل قصارى جهده للتخلص
منها رويدا" رويدا" ألنه عافون كبير.
 - 8عندنا الدين في أيام الصيام العاديين (ليس الكبوريم) اذا غلط
وبارك على أي طعام مشان ماتروح البراخا لباطاال عليه أن يذوق
منه قليال" جدا" .لكن يوم الكبوريم اذا غلط وبارك بالغلط اليجوز

له أبدا" أن يأكل منه ولو قليال" إال يقول بعد البراخا الذي باركها:
"باروخ شيم كيبود ملخوتو لعوالم فاعيد" حتى ينمسح هذا العافون.
 - 9اذا غلط في العاميد وقال "هايل هقادوش" عوضا" عن "هاميليخ
هقادوش" اذا صلحها فورا" ضمن ( )3كلمات (شالوم عاليخا ربي)
ماشي الحال .لكن بعد هذا الوقت يعود الى قراءة العاميدا من أولها.
وكذلك اذا ال يعرف ماذا قال هل قال صح أم ال؟ يجب أن يعيد
قراءة العاميدا .وكذلك اذا بدأ "أتاحونين" ولو كلمة فقط "أتا" يعود
الى بداية العاميدا .ولو ال يوجد وقت قول ( )3كلمات.
 -10الحزان اذا غلط في الحازاراه وكان في وضع يجب اعادة
العاميدا،اليعيد قراءتها من أولها وانما يبدأ من "أتا قادوش" ألنهم
قرؤوا "نقديشاخ" والتعاد قراءتها مرتين.
-11وإذا غلط الحزان ليلة الشبات بعد العاميدا أي في الحازارا تبع
برخات "معين شيباع" غلط وقال ها-ايل هقادوش"إذا صححها قبل
ختام البراخا ماشي الحال وإذا أنهى برخات "مقاديش هاشبات"
ماشي الحال وال يعيد شيء أبدا".
 -12جرت العادة لدبح "كباروت" كعالمة بأن الديك يذهب للموت
وصاحبه ينكتب لحاييم طوبيم وعادات اسرائيل يعتبرها الحاخاميم
توراة
 -14يجوز اطعام الصغار يوم الكبوريم ولمس الطعام في يده أثناء
اطعامهم او اشرابهم والنخاف ربما يضعه في فمه أي "الكبير".
 -15يحرم تبليل حتى األصابع في الماء إال عند الصباح ويغسل
أصابيعه فقط  3مرات كالمعتاد ويبارك "عال نطيالت يدايم"
والمريض مسموح له أن يتناول الطعام بقرار من الطبيب عليه
غسل يديه مثل بقية أيام السنة أي األصابع مع راحة الكف.
 -16اليجوز استعمال الكولونيا كما اليجوز لباس حذاء جلدي للكبار
والصغار للرجال والنساء.
 -17هؤالء المعفيون من الصيام -"1:صبي أو بنت أقل من 9
سنوات -"2 .الولدانة أو الطرحانة ضمن ثالثة أيام -"3.التي
"تطلق" أي في حالة الوالدة القريبة جدا" -"4.المريض المخطر
بناء" على رأي طبيب مختص ولو الخطر قد يتولد فيما بعد من
الصيام -"5.المريض يدعي الخطورة ولو الطبيب اليؤكد ذلك-"6.
رجل عجوز وقواه منهارة ولو ال يحمل مرض داخلي -"7.صبي
أو بنت أكثر من  9سنوات يصوم ساعات معدودة -"8.صبي أو
بنت عمرها  11عاما" كامال" إذا صحتهم قوية يصومان و إال
ساعات يكفي  -"9.صبي  13عام وبنت 12عام كامل كالكبار
وملزمان بالصيام.
 -18المريض المسموح له بالطعام عليه ان يأكل 30غرام
فقط،مايعادل (نصف رغيف) وينتظر  10دقائق ثم يأكل النصف
اآلخر إذا بعد هذا األكل يشعر باالرتياح والطبيب يؤيد ذلك عليه
بالتوقف من األكل نهائيا" وعليه أن يزن الطعام قبل العيد.
 -19أما شرب الماء يسمح له بشرب ملىء فنجان قهوة غير كبير
ثم ينتظر  5دقائق ويشرب فنجان آخر حتى يكتفي،واذا اكتفى
والطبيب يؤيد ذلك اليجوز الشرب أيضا" .والمريض الذي يأكل
اليجوز له عمل "قدوش" ولو كان الصيام يوم الشبات

 -20من المستحسن أن يغطس في المطبل (مكفيه) عيريب يوم
هاكيبوريم،و اذا كان صعبا"عليه،عليه أن يفتح دوش الحمام على
جسمه مدة ( 2.5الى  3دقائق) بشكل مستمر و يمشي الحال .
-21ال يجوز بل حتى األصبع في الماء طوال يوم هاكيبوريم و لكن
في الصباح نغسل األصابع فقط .
 -22كوهين الذي يغسل يديه يوميا" قبل "برخات هاكوهانيم" يتابع
عادته في غسل يديه يوم الكبوريم بصورة كاملة كالمعتاد.
 -23من يلبس حذاء" جلديا" يوم هاكيبوريم يجب أن يعلم أنه يخالف
كالم الحاخاميم و منهاك اسرائيل بأكمله الذي يحرم لباس هذا الحذاء
و ع ّمال يحلل اليوم العظيم عندما يخرج بهذا الحذاء الى الشارع
ألن حرمان الكيبوريم مثل حرمان الشبات في اخراج و حمل
األشياء من البيت الى الشارع و بالعكس .
 -24ال يجوز لمس األطعمة يوم العيد إال في حالة اطعام طفل .
 -25المريض و الولدانة ضمن  3أيام من والدتها و المسموح لهم
تناول الطعام،ال يعملوا قدوس قبل تناول الطعام  .لكن يباركون
برخات همازون و يقرؤون "ياعاليه فيابو"  .و يبارك برخات
همازون فقط اذا أكل  30غراما" من الخبز و ليس أقل  .و ال يبارك
عال نيطالت يدايم ألنه يأكل قليال" قليال".
 -26في الهبداال بعد انتهاء الكبور ال نبارك على البساميم
(كولونيا)ولو كان شبات .أما برخات "مؤريه هاإيش" نبارك فقط
على شمعة مشعولة قبل العيد،واذا ما عنده شعلة قبل العيد ال يبارك
أبدا"
 -25نبارك على الكاندل ليلة (الشبات والكيبوريم) لهادليق نير شل
شبات فيوم هاكيبوريم بدون براخاة "شيهيحيانو".
 -26نبارك على الطليت ليلة الكيبوريم حتى المغرب الساعة 6:43
لكن بعد هذا الوقت نلبس الطليت بدون براخا.
 -27الحامل والمرضعة تصوم "الكيبور" مثل بقية الناس.
 -28الولدانة بعد ثالثة أيام من والدتها حتى اليوم السابع من الوالدة
فقط اذا قالت ال أقدر أصوم يجوز لها أن تأكل.
 -29الحزان يقول في صالة شحريت" :كيراشاع" فلو صديق وال
يقول كلمة "راشاع".
 -30ال يجوز االقتراب من الزوجة في "الكيبوريم".
 -31من يشلح الطليت يوم الكيبوريم بعد موساف،وعندما يعود
ليلبسه قبل منحا بعد نصف ساعة فقط أو أكثر من شلحه عليه أن
يبارك عليه،كذلك اذا أخذ طليت من الكنيس غير الطليت الذي شلحه
سابقا" يجب عليه أن يبارك عليه.
 -32حسب الميقوباليم مصفا عظيمة أن يشتري سيفر "كال نيدريه"
ليلة الكيبوريم مهما كان سعره (ضمن امكانياته) وله سيكوال (ميزة)
في الصحة والرزق وطول العمر.
 -33األفضل أن يسمح صاحب "كال نيدريه" للحاخام أو الحزان
أن يباركوا شيهيحيانو لحتى يطالعوا الزام القاهال،والقاهال يردوا
فقط "أمين" بدون "باروخ هو وباروخ شيمو" واذا الشخص الذي
سيبارك "شيهيحيانو" ليس حاخام أو حزان أو متدين وقرر وصمم
أنه هو سيبارك "شيهيحيانو" في هذه الحالة يجب على كل مصلي

موجود في ذلك المنيان أن يبارك "شيهيحيانو" لحاله وبصوت
واطي.
 -34في براخاة هشاحار صباحا" ال يبارك "شيه عاسالي كول
صوركي" واذا نسي وبارك معلش.
 -35اذا في النيعيال غلط وقال "كوتبينو" عوضا" عن "حوتمينو"
معلش.
 -36يجوز عمل التيقيعا بالشوفار بعد المغرب ( )6:43يوم
الكيبوريم لكن العيد والشبات لم ينتهي بعد إال بعد .7:15
ساهم في هذه النشرة
السيد شلومي شوشاني وزوجته السيدة سيمادار وأوالدهم للنجاح
والتوفيق أمين ***.السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم
للنجاح والصحة والتوفيق وعلى روح روزلين بنت حافا عليهم
السالم أمين***.السيد طالب حارة -أبو جاك -وزوجته السيدة بيكي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح همانواح اسحق أيزيك سالمة
بن مريام عليه السالم أمين ***.السيدة ليلى سالمة وأوالدها األخوة
األكارم  :يهوشواع -جاك -مريام -كليمانس للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح اسحق سالمة بن مريام عليه
السالم أمين..عائلة سروة للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح
والدهم همانواح شمعة سروة بن بديعة عليه السالم امين***.السيد
فكتور مالح وزوجته السيدة شيرلي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والده همانواح يهودا أصالن بن جميلة عليه السالم أمين
***األخوة األكارم  :سولي -هليل-أرليت-صوفيا لعائلة بوابة للنجاح
والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح اسحق زكي
بوابة بن سمحا وراحيل شيال بنت شفيقة عليهم السالم أمين ***.
األخوة األكارم السادة  :فرج -دافيد-كلود-ادمون-جانيت-رينا-استر
كياله-فيمة-ايفون لعائلة ناحوم للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلىروح والدتهم أياال غزالة بنت ريما عليها السالم أمين *** .السيدة
فريدة حاصباني ربيع وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم
همانواح الدكتور نسيم -سامي بن أميليا عليه السالم أمين *** السيد
عبود ابراهيم وزوجته السيدة صباح وأوالدهم نعيم-يوسيف-موشي
يوناتان للنجاح والتوفيق وعلى روح ولدهم همانواح دافيد بن صباحعليه السالم أمين*** .السيد شحود شقالو وأوالده السادة عبدو -
جوي-ريمون للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم تونة
مزال بنت راحيل عليها السالم أمين*** .السيدة سيلي جاجاتي
هاليفي وأوالدها للنجاح والتوفيق وعلى روح والدهم همانواح يهودا
ليون جاجاتي بن جميلة عليه السالم.

بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من بداية
نيسان  2020حتى هذا التاريخ 16500شخص وتزكوا
لمصفوت أمين

وصلت التبرعات لهذه النشرة 1600$
والمصاريف  1300$وتزكوا لمصفوت أمين.
********

www.bethyosef.com

