Congregation

"بيت يوسيف"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
By: Rabbi Aharon Farhi
President: Eli Levy

من الحاخام :هارون فارحي .العدد ( 28 )1068ايلول 5782الموافق  24سبتمبر 2022

هفطارا :سوس أسيس
مقام :نوا
براشات:نصابيم
كاندل  * 6:33المغرب  * 6:51شير هاشيريم ليلة الشبات6:20:
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *6:10انتهاء الشبات  *7:31وحسب ربينو تام 8:01
مسموح لباس الطليت  * 5:36الساعة الزمنية  *70:00دقيقة ,طلوع الفجر  *5:22شروق الشمس 6:46
منحا حول  *6:25وقت عربيت  *5:58طلوع النجوم7:26
نهاية قريات شيماع  * 8:52نهاية العاميدا  *10:02حاصوت 12:47
قراءة السيليحوت في كل يوم بما فيهم كل يوم أحد تبدأ  5:10صباحا" وتزكوا لمصفوت أمين
هتاراة روش هشانا :يوم السبت مساء" سيبتمبر 24
يوم روش هشانا ( 26سيبتمبر)
كاندل 6:29 :المغرب 6:47 :منحا ليلة روش هشانا  6:30 :شحريت يومي روش هشانا 8:00 :منحا أول يوم روش هشانا 6:10 :ووراءها سيدير تشليخ
ووراءها عربيت
ثاني يوم روش هشانا سيبتمبر 27
كاندل قبل القدوس  7:21 :منحا ليلة روش هشانا  6:30 :شحريت ثاني يوم روش هشانا 8:00 :منحا ثاني يوم روش هشانا 6:15 :انتهاء العيد 7:26
صوم كيداليا يوم الثالثاء  28سيبتمبر يبدأ صباحا"  5:26منحا يوم الصيام  6:15وينتهي مساء"  7:10والمتشتدين 7:19
هفطارا :شوبا اسرائيل
مقام :حسيني
براشات:فيليخ
كاندل  *6:20المغرب  * 6:38طلوع النجوم 7:14
مسموح لباس الطليت  *5:45الساعة الزمنية  * 68:00دقيقة ,طلوع الفجر  * 5:31شروق الشمس 6:53
نهاية قريات شيماع  * 8:55نهاية العاميدا  * 10:03حاصوت 12:45
شير هاشيريم 6:15:شحريت شبات 8:15:منحا شبات 6:00:منحا حول6:15:
هاتاراة يوم هاكيبوريم بعد الهبداال  +يوم االثنين أكتوبر  3الساعة 6:35
يوم هاكيبوريم أكتوبر 5
كاندل  6:14المغرب  6:32صيام الكبور يبدأ  6:25:نبارك على الطليت ليلة الكبور حتى الساعة  6:32عربيت ليلة الكبور . 6:50:شحريت يوم الكبور  8:00منحا
يوم كبور  3:45:صالة نيعيال  6:00:انتهاء الكبّور  7:12ينتهي الصيام  7:12وحسب ربينو تام  7:42منحا حول بعد الكبوريم 6:05
هفطارا :فيدابير دافيد
مقام :بيات
براشات:هاأزينو
كاندل  *6:10المغرب  * 6:28طلوع النجوم 7:03
مسموح لباس الطليت  *5:53الساعة الزمنية  * 67:00دقيقة ,طلوع الفجر  * 5:39شروق الشمس 7:00
نهاية قريات شيماع  * 9:00نهاية العاميدا  * 10:07حاصوت 12:43
شير هاشيريم 6:00:شحريت شبات 8:15:منحا شبات 5:50:منحا حول6:05:
حاك هاسوكوت اكتوبر 11+10
كاندل 6:06 :المغرب 6:24 :منحا ليلة العيد  6:10 :شحريت يومي العيد  8:15:منحا أول يوم العيد  .6:00كاندل ليلة ثاني يوم العيد الساعة  7:00قبل القدوس
.منحا ثاني يوم العيد  6:00 :انتهاء العيد 7:03
شبات حول هاموعيد أكتوبر 15
كاندل  5:59المغرب  6:16منحا ليلة الشبات  6:00شحريت شبات  8:15:منحا شبات  5:40 :انتهاء الشبات  6:57ربينو تام  7:27منحا حول 5:55
هوشعنا رابّا أكتوبر أكتوبر 18
تبدأ القراءة  11:30شحريت  5:51 :مسموح الطليت 6:04
حاك شيميني عاصيريت +سمحا توراه  17أكتوبر
كاندل  6:56 :المغرب  6:13 :منحا ليلة شيميني عاصيريت 6:00
شحريت يومي العيد  8:15 :هقافوت أول يوم العيد صباحا" بعد صالة موساف+مساء" بعد عربيت
منحا يوم سمحا توراة  5:45كاندل ليلة ثاني يوم العيد قبل القدوس  6:49منحا ثاني يوم العيد  5:50انتهاء العيد  6:52منحا حول 5:55
بيريشيت أكتوبر  27 22تشري  5783أكتوبر 2022 22
هفطارا :كو أمار
مقام :راست
براشات:بيريشيت
كاندل  * 5:48المغرب  * 6:06شير هاشيريم ليلة الشبات5:45:
شحريت شبات  * 8:15منحا شبات  *5:30انتهاء الشبات  *6:47وحسب ربينو تام 7:17
مسموح لباس الطليت  * 6:12الساعة الزمنية  *63:00دقيقة ,طلوع الفجر  *6:00شروق الشمس 7:15
منحا حول  *5:50وقت عربيت  *5:23طلوع النجوم 6:42
نهاية قريات شيماع  * 9:09نهاية العاميدا  *10:12حاصوت 12:40
روش حوديش حيشفان الثالثاء +األربعاء أكتوبر 26+25
**حاك سامياح ليكوالم**

*********
المحسنة الكريمة صاحبة القلب الطيب السيدة فيوليت اللحام -شقالو وزوجها السيد حاييم -فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدها همانواح عوبديا بن كرز وأخيها همانواح رحمين بن بيال وعلى روح والدتها بيال بنت كحيلة عليهم
السالم أمين
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________

دينيم
 يوم 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
 -13يجوز اطعام الصغار يوم الكبوريم ولمس الطعام في يده أثناء
اطعامهم او اشرابهم والنخاف ربما يضعه في فمه أي "الكبير".
 -14يحرم 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.
 -15اليجوز استعمال الكولونيا كما اليجوز لباس حذاء جلدي للكبار
والصغار للرجال والنساء.
 -16هؤالء 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.
 -17المريض 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.
 -18أما 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".
 -19من 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 .
 -20كوهين الذي يغسل يديه يوميا" قبل "برخات هاكوهانيم" يتابع
عادته في غسل يديه يوم الكبوريم بصورة كاملة كالمعتاد .
 -21من 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 .
 -22ال يجوز لمس األطعمة يوم العيد إال في حالة اطعام طفل.
 -23المريض 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".
 -24في الهبداال بعد انتهاء الكبور ال نبارك على البساميم (كولونيا).
أما برخات "مؤريه هاإيش" نبارك فقط على شمعة مشعولة قبل
العيد،واذا ما عنده شعلة قبل العيد ال يبارك أبدا".
دينيم عيد السوكوت:
جرت العادة بأننا نقف على باب السوكا كل ليلةمن خارجها ونقرأ
صالة الترحيب باألوشبيزين الضيوف المقدسين أبراهام واسحق
وياعاقوب الخ ...وبذلك ندعوهم للحضور ودخول السوكا ،لماذا
تدعوهم للدخول لعندك اذا هم موجودون داخل السوكا؟ واذا هم
واقفين خارج السوكا وأنت تدعوهم للدخول كيف يجوز لك أن
تدعوهم وتعزمهم وأنت داير ضهرك لهم هل هيك يستقبلون
الضيوف؟ إال يجب أن نتصرف كما ورد في الزوهار وفي كاف
هاحايم،بأن ندخل الى السوكا ونقف نصف وقفة ووجوهنا متجهة
الى داخل السوكا كما نوجه وجوهنا الى باب السوكا،وبهذه الطريقة
اذا كانوا موجودين داخل السوكا نرحب بهم،واذا هم خارج السوكا
ندعوهم ونعزمهم للدخول إليها .لكن قراءة صالة :لشيم يحود
(ه) .....يجب قراءتها فقط قبل دخولنا السوكا.
-1نقرأ يهي شيم بين كبوريم لعيد السوكوت .ويحاول أن يركب
السوكا بنفسه وعلى األقل يركب جزء منها بيده.
 -2يجب أكل أول ليلتين العيد على األقل  30غرام من الخبز حتى
يطلع الزامه "مصفاة سوكا" لكن الكاتو وغيره ال يطلع الزامه أبدا".
 -3ال يجوز عمل السوكا تحت سقف (بلكون أو شجرة وغيرها).
 -4ال يجوز وضع السخاخ (غطاء السوكا) على قضبان حديد،إال
على قضبان خشبية رفيعة وغير عريضة.
 -5برادي أو حرامات ال يجوز أن تكون جدران للسوكا ألن الرياح
تحركهم،إال اذا ربطهم جيدا" مع قضبان جدران السوكا بحيث
تصمد وتقاوم الهواء والرياح القوية،ويكون ذلك بالباكيارد خلف
المنزل حيث الرياح تكون أَضعف من الشارع.
 -6يجب االمتناع من األكل قبل المغرب بـ  3:30ساعة ليلة العيد
حتى يأكل بالسوكا بشهية وال يكون شبعان اكراما" واحتراما" للعيد.
 -7ليلة العيد أثناء القدوس على المرأة أن ال ترد أمين بعد أن يبارك
الرجل برخات "ليشيب بالسوكا " ألنها غير ملزومة في السوكا واذا
ردت أمين معناها عمال تقطع بين القدوس وشرب النبيذ لذلك ال
ترد أمين فقط على برخات "ليشيب بالسوكا ".
 -8في ليلتين العيد اذا نسي "ياعاليه فيابو" في برخات همازون
يتصرف مثل روش هشانا،لكن يوجد فرق واحد بينهما اذا افتكر
بعد أن بدأ بالبراخا الرابعة يجب اعادة برخات همازون من أولها
بينما في روش هشانا كتبنا سابقا" بأن ال يعيد برخات همازون.
 -9اذا نزل مطر ليلة العيد ينتظر حوالي ربع ساعة واذا شاف شغلة
فاضية والمطر مستمر حينئذ معفي من الجلوس في السوكا ويأكل
في بيته كالمعتاد .واذا بعد أن أكل وخلص انقطع نزول المطر يدخل
الى السوكا ويأكل  30غرام (نصف رغيف) خبز ويبارك "ليشيب
باسوكا" هذا اذا كان قبل منتصف الليل.

 -10من يأكل كاتو أو ماشبه ذلك وزن ( 55غرام) يجب أن يأكلها
بالسوكا لكن بدون أن يبارك "ليشيب بالسوكا ".
 -11نقول برخات "شيهيحيانو" في ليلتين العيد مع القدوس وأيضا"
نقرأ "شيهيحيانو" ليلتين العيد الثاني "شيميني عاصيريت" أي بعد
حول هموعيد.
 -12اذا شك في نفسه هل بارك ليشيب بالسوكا أم ال،ال يجوز أن
يبارك.
 -13عندما يأكل رغيف خبز كامل ( )56غرام يجب أن يبارك
"ليشيب بالسوكا" ومتى نباركها؟ يوجد عادة أن يبارك بعد برخات
هاموصي،ولكن األفضل أن يبارك على السوكا أوال" ثم يبارك
هاموصي.
 -14اذا نسي أن يبارك على السوكا عليه أن يبارك طوال الوقت
وهو يأكل وجبته واألفضل أن يأكل بعد البراخا  56غرام من
الخبز،لكن اذا تذكر بعد أن أنهى طعامه ال يبارك.
 -15في سقف السوكا اذا كان هناك مكانا" فارغا" تظهر من خالله
السماء اذا كان طوله ثالث طيفاحيم (24سم) على ثالث طيفاحيم
هذه السوكا بيسوال كلها .لكن اذا كان في سقف السوكا غطاء باسول
مثل من الحديد أو من الزجاج أو من البالستيك اذا كان يشكل مربعا"
طوله  4طيفاحيم وعرضه  4طيفاحيم (أي 32سم على  32سم)هذه
السوكا بسوال كلها أيضا" .لكن إذا هذه األطوال كانت أقل من
األرقام المذكورة أعاله وهي ( 24سم فراغا") و ( 32غطاء
باسول) إذا كانوا أقل من ذلك إن هذه السوكا كيشيرا لكن اليجوز
الجلوس ال تحت الفراغ وال تحت الغطاء إال يجلس تحت المكان
الذي فيه قصب وحصيرة أي تحت الغطاء الكاشير.
 - 16إذا وقعت السوكا يوم العيد من الهواء يجوز أن يقول لغير
اليهودي أن يعيد له وقوفها وبشرط إذا ماعنده مكان آخر أي سوكا
أخرى لحتى يساوي المصفا.
 -17من غلط وأهمل ولم يعمل سوكا قبل العيد ،يجوز له أن يعمل
سوكا في حول هاموعيد (وسطاني عيد) وحتى آخر يوم من حول
هموعيد عليه أن يعمل سوكا واليهمل المصفا.
 -18زينة السوكا من الورق الملون وغيرها يجب أن ال تتدلى في
السوكا أبعد من السقف مسافة  32سم إال داخل  32سم فقط قريبة
من السقف .وإذا كانت المسافة أبعد تؤثر على كشروت السوكا.
 -19يربط اللوالب قبل العيد،واذا نسي يربطهم يوم العيد بشرط أن
يستعمل ورقة اللوالب وال يجوز ربطهم بالخيط.
 -20يضع "اآلس" واحد من الطرف اليمين وواحد من طرف
اليسار،وواحد في الوسط على ظهر اللوالب ويميل الوسطاني الى
طرف اليمين أكثر منه من طرف اليسار .أما "العارابا" واحدة من
اليمين وواحدة من اليسار ثم يربطهم.
 -21األفضل أن يبارك على اللوالب بعد أن يكون قد قرأ "قريات
شيماع".
"-22إيتروك" اذا انقطعت "فيطيميت" من األعلى أو "العوقيص"
من أسفله،يجوز استعماله في حول هموعيد لكن بدون براخا .واذا
أخاطهم باإلبرة ولزقهم مع االيتروك يجوز استعمالهم مع براخا.

 -23ورقة الهاداس يجب أن تكون مثلثة أي  3ورقات في كل مركز
من الغصن،واذا هر وسقط واحدة منها وبقي اثنان كاشير،واذا هر
وسقط اثنين من كل ثالثة أوراق في أغلبية عرق الهاداس أصبح
باسول -13 .عارابا اذا مقطوع رأسها بسوال .واذا يبست أكثر
أوراقها بسوال واذا ماعنده غيرها يستعمل اللوالب بدون براخا.
 -24يوم "هوشعنا ربا" هو اليوم األخير بعد انتهاء ( )51يوم من
بداية السيليحوت في أول شهر ايلول،لذلك جرت العادة أن نكثر به
الصالوات والتخدعات،ويجب عدم النوم في هذه الليلة وذلك لقراءة
مصحف "ديباريم" والزوهار وختم التهليم،ويجب أن يقرأ بفرح
وبإقبال وبإندفاع للدين ومحبة (ه) .وفي هذه الليلة تسلم الدفاتر التي
تقرر بها مصير االنسان ويستطيع أن يلحق حاله تلك الليلة وبإمكانه
أن يضيف اسمه لسجل األحياء في اللحظة األخيرة،لذلك يعتبر هذا
اليوم بمثابة كبوريم ثاني في قدسيته وسماحته.
 -25يجب أن تكون يقظا" تماما" في صالة شحريت حتى ال يخسر
الذي كسبه ليلة هوشعنا ربا ويستطيع أن يبدأ برخات هشاحار عند
طلوع الفجر أي مايقارب الساعة.5:42
 -26ليلة شيميني عاصيريت نقرأ في القدوس برخات "شيهيحيانو"
في ليلتين العيد .ويجب لفظ وقراءة هكذا "ايت يوم شيميني حاك
عاصيريت" وليس "ايت يوم حاك هسوكوت" واذا غلط وذكر
"سوكوت" عوضا" عن "شيميني عاصيريت" ال يطلع الزامه واذا
أنهى صالته على هذا الخطأ يجب اعادة صالة العاميدا .حتى في
القدوس اذا غلط في اسم العيد يجب اعادة القدوس.
 -27عندما نعمل "هقافوت" ترقيص سفر توراة يجب الوقوف أثناء
ذلك وال يجوز الجلوس على الكرسي أبدا" حتى اعادة السفر توراة
الى الهيخال .لكن المسنين والمرضى الذي يصعب عليهم الوقوف
يسمح لهم بالجلوس في فترة بين هقافا وهقافا ثانية ألنه معلوم يوجد
( )7هقافوت -21.طوال العيد كلما يأكل كاتو أو كعك وزنه أكثر
من ( )55غرام يجب أن يكون داخل السوكا لكن ال يبارك "ليشيب
باسوكا" إال اذا أراد أكل  57غرام من الخبز ويبارك "ليشيب
باسوكا" قبل هاموصي على الخبز-28 .ولو مسموح أكل الفواكه
وشرب المشروبات خارج السوكا،لكن اذا كان يأكل داخل السوكا
واضطر أن يخرج من السوكا أثناء السيعودا،ال يجوز له أن يأكل
أي شيء خارج السوكا،حتى ولو شرب الماء،حتى اذا كان في فمه
لقمة أثناء خروجه من السوكا ال يجوز له أن يبلعها خارج السوكا،إال
يتركها في فمه حتى يعود للسوكا ويأكلها في السوكا .وفي يوم
الشبات عليه أن يأكل كل شيء في السوكا.
ساهم في هذه النشرة
السيد ايالي ليفي وزوجته السيدة بيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق
والصحة أمين***.السيد يهوشواع خضرية وزوجته السيدة سوزان
وأوالدهم للنجاح والتوفيق وفي زخوت األعياد المقدسة هشيم يبعث
البنته عريس مناسب وأوالد ذكور لولديه أهارون شموئيل آمين
***.السيد رينا حمداني وأوالها وبنتها للنجاح والتوفيق أمين
***.السيدة أولكا يوسيف بنت بيال تتمنى لوالدتها وبناتها
وأصهرتهال وإلى الحاخام أهارون فارحي بمناسبة جهوده بإصدار
النشرة األسبوعية أعياد سعيدة وكتيبا وحاتيما طوباه آمين

***.محسن كريم والتوفيق أمين ***.السيدة جوزيف الكدع وزوجته
السيدة فيكي وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدته راحيل
بنت لطيفة وعلى روح والدها همانواح شلومو سويد بن بديعة
وعمها همانواح ايلي سويد بن بديعة عليهم السالم أمين ***.السيدة
شيال قطش -سويد وولدها السيد فكتور للنجاح والتوفيق مع العائلة
وعلى روح زوجها ووالدها همانواح جاك سويد بن بديعة عليهم
السالم أمين ***.السيد ماير وهبة وزوجته السيدة بولين وأوالدهم
للنجاح والتوفيق أمين ***.السيدة صوفي مغربي وأوالدها للنجاح
والتوفيق أمين***.السيد سولي زكي بوابة وزوجته السيدة مالي
وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين***.السيدة نينا الوية-نوامة وزوجها
السيد جبرا وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتها بوليت
بنت نظلي مظال عليها السالم أمين***.الدكتور السيد رفائيل الكدع
وزوجته السيدة رينا وأوالدهم للنجاح والتوفيق ويهنىء زبائنه
الكرام باألعياد المقدسة وكتيبا وحاتيما طوباه 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 ***.األخوة األكارم السادة
جاك -جوي-ريزي-فيرا-لينا لعائلة سردار للنجاح والتوفيق
وعلى روح والدتهم راحيل بنت الفيرا عليها السالم
أمين***.السيد ليون فارحي وزوجته السيدة ايفا وأوالدهم للنجاح
والتوفيق وعلى روح المرحومة راحيل ستون بنت باهية عليها
السالم أمين .

***********
الصيدالنية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن افتتاح
صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون 718-758-4800
تقبل جميع شركات األنشورنس والتوصيل للبيوت مجاني .
السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني ماركيت يرحب
بكم في محله الكائن  AVE U 902تلفون 347-348-9779
ويقبل فود ستامب وجميع كريديت كارت .
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 التاريخ131800شخص وتزكوا لمصفوت أمين
وصلت التبرعات لهذه النشرة 2300$والمصاريف 1400$
وتزكوا لمصفوت أمين.

**********

www.bethyosef.com

