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ב"ה ג'' י"ג תשרי תשע"ח

סוכות
בליל התקרב חג( .דברים שכתב לפני אי אילו שנים ,יואב שורק).
ארץ ישראל ,סוכות הוא חגה של ארץ ישראל.
החג הזה שנקרא במקורות "החג" ,החג בה"א הידיעה ,שקרבנותיו עשירים ומצוותיו מרובות ושמחתו מופלאה ,שב
להיות "החג" רק עתה .כשארץ ישראל מאירה פניה לבניה.
החג הזה המתין בצד דורות רבים ,כאב איתנו את הגלות ...וכך בעוד דור התקומה מחדש לו ט"ו בשבט ושאר
מועדים התגלה מאליו החג האמיתי של ארץ ישראל שכמו עמד והמתין לשעתו.
האויר הנקי שמביא עמו הגשם הראשון מתחבר עם הנקיון שהשאיר אחריו יום הכיפורים ,והנקיון הזה לא מוליד
דממה ביישנית אלא עמלנות עליזה של בנין הסוכות ורכישת ארבעת המינים .מעין העיסוק בבניה ובחקלאות
הכרוך בישובה של ארץ ישראל.
החגים תמיד נושאים עמם ריחות משם ,זכרונות משם .וחג סוכות ,אולי היחיד שבחגים שלא נתבצר לו איזה
מאכל מיוחד ,מביא עמו זכרונות מכאן ,זכרונות של ימים מאושרים תחת גפן ותחת תאנה.
ואולי הריח האופייני ביותר לסוכות ,הוא ריח הענווה .הנה אין כמוהו חג שנתבצר בו מקום לשמחה ,אך אין זו
שמחה פרועה של פורים וגם לא במות בידור צעקניות.
תחת אלה יש שמחה מאירת פנים של מי שעוצרים ממירוץ הרכוש והבעלות ,ויושבים תחת צל השכינה ,בגן עדן
של "פסולת גורן ויקב" ,מתפללים לגשמי ברכה ,לשנה שכולה שמחת סוכות.
חג שמח .הרב שלמה.
מחשבות על ברכת הלבנה של מוצאי יום כיפור ,בני דרום.
הפעם ,אולי היחידה ,בה עומד קהל גדול ואומר קידוש לבנה ,קורה במוצאי יו"כ .ברכת לבנה כזו לא נמצא באף
חודש בגלל המנינים הרבים וכו'.
והנה אחרי יום כה מיוחד של תפילות ורצונות גדולים ,עומדות שתי קבוצות גדולות ,כל אחת בפינתה ושמחות
בחידושה של הלבנה המביעה את ההתחדשות שלנו כעם ,כציבור וכיחידים .האם לא ראוי לנו ,אחרי ימי החג בהם
תפילותינו מפוצלות ,להתחבר לביחד גדול ,לברך את הלבנה ,שהרי היא מאירה פניה אלינו באופן אשכנזי וספרדי
כאחד ...ולבסוף נקיים מעגל גדול מאחד ונודה לבורא עולם על "טובים מאורות שברא?"...
שנה טובה .הרב שלמה

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
לימוד הורים וילדים –  17:30בבית הכנסת

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי חול המועד בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,18:05ערבית 18:35

כניסת חג סוכות17:59 :
כניסת השבת17:57 :

יציאת חג סוכות18:56 :
יציאת השבת18:54 :

זמני תפילות חג סוכות
שחרית :מנין אשכנזי .8:30 -
מנין ספרדי – ( 8:10ותתפלל חנה)
מנחה :א' – 13:30
ב' – ( 18:00אשכנזי/ספרדי)

זמני תפילות חול המועד סוכות
שחרית:מנין א' – ( 5:50עמידה לא לפני הנץ)
מניין ב' (7:45 -עדות המזרח)
מנין ג' – 8:00
מנחה :מנין א' 13:20 -
מנין ב' –  10דקות לפני השקיעה(בבית הכנסת מפורסם בדפון בנפרד)
ערבית :מנין א' –  20דקות לאחר השקיעה (בבית הכנסת)
מנין ב' –  21:05בהרחבה

לימוד ליל הושענא רבה
הציבור מוזמן לסוכת משפחת חזן ללימוד עם הרב שלמה בשעה 20:30
לימוד" :קריאי מועד" בסוכת משפ' שם טוב ,מתחילים בשעה  22:15שעת סיום משוערת 1:30
בברכת "חכמה בינה ודעת"

תפילת שחרית הושענא רבה:
מנין א' – 6:00
מנין ב' – 8:00
המנין הספרדי – 7:45
בברכה הגבאים

מועדון ותיקים
מועדון הותיקים יוצא לחופשת סוכות .בע"ה נפגש שוב ביום שני כ"ו תשרי .16/10/17
מצפה לנו תכניות רבות ומגוונות הן במועדון ,הן מטעם העמותה.
על לוח המודעות תלויה הרשמה למוזיאון ארץ ישראל ב .24/10מוזמנים להרשם
בברכת חג סוכות שמח .צוות המועדון

