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ב"ה י"א תשרי תשע"ו

האזינו
וערבי נחל-ערבה שאין לא טעם ולא ריח.
מכלל ארבעת המינים אותם ניטול בימים הקרובים ,מיקומה של הערבה נמצא בתחתית הסולם .מבחינה חיצונית-אין בה
לא טעם ולא ריח .ולכן גם מדמה היא את אלה שאין לא תורה ולא מצוות.
את הערבה הכי קל להשיג ,מחירה-הנמוך ביותר ,ההלכות הקשורות אליה מצומצמות .באמת ,עלובה למדי.
אולם בעיון מעט פנימי יותר מתקבלת תמונה שונה לחלוטין .החל מעצם שמה שהוא כה "ערב" .דרך האמירה המשמעותית-
"כל ישראל ערבים זה לזה" .וכן"-כי עבדך ערב את הנער" ,יאמר יהודה ליוסף במצרים ,ברגעי הכרעה.
ושלמה המלך מבטיח במשלי "אם תשכב ,לא תפחד ושכבת וערבה שנתך" .וכך ,מסימים אנו את תפילת העמידה" -וערבה
לה' מנחת יהודה וירושלים" .כמובן -הכותל המערבי ,ששכינה במערב.
הגמרא במסכת חגיגה מוסיפה לנו שיש שבעה רקיעים והשביעי שבהם נקרא "ערבות" וכן מידי יום שב האדם אל ביתו
בשעות הערב ,הרגעים הערבים אחרי יום של עמל.
ומן הסתם ניתן למצוא עוד מילים ברוח זו .בשפת הקדש שלנו כל מילה מדודה ומכוונת לעולמות פנימיים .בעוד שבעינינו
ניתנת חשיבות לשאר שלושת המינים ,הינה דווקא אותה אחת שמבחינות רבות חיצוניות נראת כפחותה ביותר ,שמה מעיד
על פנימיותה.
מעין רמז לנו ,שאולי לא כל מה שנראה מבחוץ-מעיד על פנימיותו .מעין עולם הפוך מהמקובל ,או אולי אמיתי יותר?
שבת שלום וחג שמח.
שלמה.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הלכות הקשורות לעניני הסוכה וארבעת המינים.
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הפרגולה:
 רוב ברור של צל הסוכה צריך להיות מהסכך ולא מקרשי הפרגולה(.בדיעבד ניתן לשבת בסוכה שרוב צילה עשוי
מקרשי הפרגולה עצמה גם אם הם מחוברים בברגים ,אולם יש לנתק חלק מקרשים אלה ולהניחם שוב אחרי בנית
הדפנות).
 רוחב של כל קרש לא יעלה על  8ס"מ.
יש לבנות את דפנות הסוכה במילואם לפני הנחת הסכך (לשים לב בפרגולות).
יש להקפיד שדפנות הסוכה לא תהינה רחוקות מהרצפה למעלה מ 25-ס"מ .לעומת זאת יכולות הן להיות רחוקות
מהסכך.
לעושים סכות מבד ,יש למתוח את הבד היטב כך שלא יתנופף ברוח ויצא מגדר דופן .יש לשים לב ולמתוח בעת הצורך
גם במהלך חול המועד.
יש להקפיד שלא להניח את הסכך על מוטות מתכת (מסגרת הסוכה) וכן אין לקשור את הסכך עצמו באזיקונים ,חוטי
ברזל או להניח מוט מתכת על הסכך במידה וזה מה שמחזיק את הסכך .ניתן להניח מוטות עץ פשוטים על הסכך.
קישוטים הנתלים מהסכך רצוי שיהיו במרחק של עד  36ס"מ מהסכך .בעיקר קישוטים בעלי נפח גדול.
פירות שניתלו כקישוט ,אם נפלו אין להשתמש בהם עד אחרי החג אך כמובן שניתן להוציאם.
נהגו לברך ברכה "לישב בסוכה" אחרי כל פעם שיצא ממנה לזמן ממושך .ברכה זו יש לברך על דברי מזונות.
סוכה שהתקלקלה במהלך החג ניתן לתקנה שכן יש מצוה לדור בה.
חול המועד-הלכות חול המועד רבות הן .לכן ,מלאכה שניתן היה לעשותה לפני החג או שניתן לעשותה אחריו ,אין
לעשותה בחוה"מ .מלאכה שאם לא אעשנה בחוה"מ אפסיד-מותרת .דבר שניתן לקנותו בהזדמנות בחוה"מ אף הוא
ניתן לרכישה .אך אין לעשות מסע קניות בחול המועד .אין לכבס בחוה"מ אלא דברי תינוקות בגלל השימוש הרב
בהם.
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ארבעת המינים בכלל ובשנת שמיטה בפרט:
בלולב אנו מקפידים על ה"תיומת"-זוג העלים היוצאים מקצה שדרת הלולב ,שיהיו סגורים לפחות ברוב ברור.
בערבה אנו מקפידים על ה"לבלוב"-העלה העליון שיהיה טרי וכך נדע בברור שלא נקטם ראשה.
בהדסים מקפידים שרוב הענף יהיה מורכב מעלים משולשים.
באתרוג רצוי :צורה סמטרית כארמון ,שיהיה עם בליטות ולא חלק,עוקץ (מקום חיבורו לעץ) שקוע במעט( .אתרוג ללא
העוקץ אינו כשר ביום הראשון) .יש להקפיד שלא תהינה נקודות שחורות לפחות בשליש העליון.
יש לאגוד את הלולב,ההדסים והערבות ע"י סלסילה,אך עדיף בקשירה ממש .בזמן הברכה והנענועים יש לחבר בנגיעה
גם את האתרוג.
יש להקפיד שלפחות טפח משדרת הלולב יהיה בולט מעל שאר המינים וכן שההדסים יהיו מעט גבוהים מהערבות.
מותר לקצר את הלולב בהתאם לצורך וכן את שאר המינים .ביו"ט עצמו רק אם אין ברירה ובשינוי.
מתי מנענעים? .בזמן שמברך על הלולב  -רצוי בסוכה לפני שהולך לביהכ"נ (מצורפת טבלה שכתב דורי).
אופן הנענוע -מוליך ומביא  3פעמים לכל צד ( 6צדדים).
השנה מוצאי שנת שמיטה ,יש באתרוג קדושת שביעית ולכן ,אין לזורקו אחרי החג אלא להניחו בתוך שתי שקיות.
אין לעשות ממנו בשמים אך מותר לעשות ממנו ריבה וכדו'.
חג שמח .שלמה.

נענועי לולב בהלל של חג הסוכות
קהל
מנענעים
הוֹדּו לַיה ָוה כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם ַח ְסּד ֹו
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מנענע
יֹאמַ ר נָא י ְִּש ָראֵ ל כִּ י לְ ע ֹולָם ַח ְסּד ֹו
אומר
ֹאמרּו נָא בֵ ית ַאהֲ רֹן כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסּד ֹו
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אומר
הוֹדּו לַיה ָוה כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם ַח ְסּד ֹו
ֹאמרּו נָא י ְִּראֵ י יְהוָ ה כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסּד ֹו
י ְ
וממתין לקהל שינענע
מנענעים
מנענע
ָאנָא יְהוָ ה הו ִֹּשיעָ ה נָא
אָ נָא יְהוָ ה הו ִֹּשיעָ ה נָא
מנענעים
מנענע
ָאנָא יְהוָ ה הו ִֹּשיעָ ה נָא
אָ נָא יְהוָ ה הו ִֹּשיעָ ה נָא
אומרים
אומר
יחה נָא
ָאנָא יְהוָ ה הַ ְצלִּ ָ
אָ נָא יְהוָ ה הַ ְצלִּ יחָ ה נָא
אומרים
אומר
יחה נָא
ָאנָא יְהוָ ה הַ ְצלִּ ָ
אָ נָא יְהוָ ה הַ ְצלִּ יחָ ה נָא
לאחר "אֵ לִּ י אַ ָתה וְ אוֹדֶ ָך אֱ ֹלהַ י אֲ רו ְֹממֶ ָך"
קהל
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מנענעים
מנענע
הוֹדּו לַיה ָוה כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם ַח ְסּד ֹו
הוֹדּו לַיה ָוה כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסּד ֹו
מנענעים
מנענע
הוֹדּו לַיה ָוה כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם ַח ְסּד ֹו
הוֹדּו לַיה ָוה כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסּד ֹו
ר' שלמה

כניסת השבת18:12 :
כניסת החג18:09 :

יציאת השבת19:10 :
יציאת החג19:07 :

זמני תפילות
תפילות בחול המועד
שחרית א' – 6:00
שחרית ב' – ( 7:15ספרדי בביה"מ)
שחרית ג' – 7:30
מנחה א' – 13:20
מנחה ב' –  18:00בהרחבה
ערבית א' – 19:00
ערבית ב' –  21:05בהרחבה

חג הסוכות
מנחה – 18:20
ערבית – 18:52
שחרית – 8:30
מנחה א' – 13:30
מנחה ב' – 17:15
ערבית במוצ"ח – 19:07

מועדים לשמחה
הגבאים

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן-ג' בבית משפחת גבאי יצחק ואושרת.

מרפאה
ימים ושעות קבלת קהל בתקופת החגים
יום א'
יום ב'
יום ג'
חוה"מ
יום א'
יום ב'

( ,)27/09י"ד תשרי-ערב סוכות 10:00-08:00 -קבלת קהל אחות ,ללא לקיחת דמים,
( ,)28/09ט"ו תשרי-חג סוכות ,המרפאה סגורה.
( ,)29/09ט"ז תשרי-חוה"מ סוכות 10:00-08:00 -קבלת קהל אחות ,ללא לקיחת דמים .
( ,)03/10 -30/09י"ז-י"ח תשרי-חוה"מ סוכות ,המרפאה סגורה.
( ,)04/10כ"א תשרי-ערב שמחת תורה 10:00-08:00 -אחות בלבד ,ללא לקיחת דמים.
( ,)05/10כ"ב תשרי-שמחת תורה המרפאה סגורה.
בברכת מועדים לשמחה ,שני.

איחולים מכל הלב
מזל טוב למשפחת רחל קסטרו להולדת שתי הנינות
נכדות למילכה ואריה מנס
בת לשקד ואריאל יערי  -בת לשגיא ושירה מנס
-----------------------------------------------------------------------------מזל טוב למיכל ויובל וולף
לחיה ועזריה אליהב
לאירוסי הבת /הנכדה יעל ואיל

ועדת חינוך
לקראת סוכות שמח לקהילת בני דרום.
עם הפנים קדימה ,השנה לימוד הושענא רבא הוא באחריות הורי השכבות.
תודה רבה למשפחות המארחות את
הלימוד במוצאי שבת חוה"מ:
גן חובה  -חזן חן ושלומי
כתה א'  -בכר שני וסלבו
כתה ג'  -בוזגלו גרנית ומקסים
כתה ד'  -דוידוביץ ניצה ואיל
כתה ה'  -גוטליב קרן וירון
כתה ז'  -אזולאי אבישג ואבי
כתה ח'  -בוזגלו גרנית ומקסים
כמו כן ,שכבות י'-י"ב מוזמנים ללימוד עם הרב וייס
את השעות נעדכן בע"ה בדפון סוכות.
פתקא טבא.

מועדון ותיקים
סגור בימי החג ייפתח ביום רביעי לאחר שמחת תורה

נר זיכרון

שמיר יצחק ז"ל  -י"ג תשרי תשע"ד

