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לכב' אנ"ש שי' דק"ק שע"י קריית האיחוד האירופאי – בריסל
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תזכורת לימים הראשונים דחג הסוכות תשע"ט
[אסור לפרסמו בשום אופן שהוא על איזה אתר אינטרנט בלי רשות מהח"מ]

הנסיון הראה ,שכדאי שהבעה"ב והבעה"ב'סטע יקראו ביחד ,כל יום השייך לו ,בכדי להתכונן ליום המחרת כדבעי
ולמנוע היפך שמחת החג וכו' ואדרבא לגרום לשמחת החג.
נא לתלות על המקרר וכיו"ב.
בברכת חג שמח ושנשמח אותו בבית המקדש השלישי.
הרב לוי יצחק גרליק
Rabbigarelik@sichosonline.org
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כמה ימים לפני החג
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

סוכה :לוודא שהסוכה מוכנה כדבעי וכו'.
ד' מינים :לוודא שהאבא קנה את הד' מינים( .ישנם כאלה שקונים – באם אפשרי  -גם עבור הילדים וכו').
עירוב חצרות :באם ישנו צורך (בבית מגורים משותף וכו') ,צריכים לסדר עירוב חצרות ,וכן מהבית לסוכה (אם היא בחצר שאסור
לטלטל אלי' בשבת) וכו' .מי שיש לו שאלות בנושא ,שיתקשר לרב ,אבל לא לחכות עד הרגע האחרון אלא לעשות את זה בעוד מועד.
נטילת ידים :לוודא שישנו מקום ליטול ידים ליד הסוכה.
נר-ארוך הדולק לכה"פ  24-48שעה – :לאלה שאין להם גז עם אש דולקת במשך שני ימי החג ,צריכים לקנות ב' נרות-ארוכים
שידלקו לכל הפחות  26שעה( ,או נר א' שדולק לכמה ימים) עבור הדלקת הנרות של הלילה השני' וכו' .ולמי שיש להם גז דולקת
וגם משרתת בבית ,גם כדאי שידליקו הנרות-ארוכים ,כי הרבה פעמים קורה שהמשרתת מכבה את הגז[ ....וגם כדאי כבר לקנות
כנ"ל עבור ימים האחרונים של החג].
דבש :לקנות דבש (למי שאין לו או נגמר).
נרות ונרונים :לקנות מספיק נרות לשני הימים של החג .לאלה שמשתמשים ב"נרונים" עבור הדלקת הנרות (שמוכרח לנקות אותם
לפני השימוש) ,להכין מספיק נרונים נקיים עבור ב' הלילות (כי ישנה שאלה בנוגע להסרת הפחית וכו').
 :Carbon monoxide detectorמי שיש להם גז דולק ,לוודא שהאוורור בבית הוא כדבעי ושיש לו carbon monoxide
 detectorמתוקן ומעודכן וכו'.
סיפוק צרכיהם של עניים :לתת צדקה בהרחבה עבור עניים לצרכי החג (ע"ד מעות חיטים דפסח).

שבת קודש י"ג תשרי – יום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש – לכתחילה אריבער
בהרבה שנים הרבי התוועד ביום זה.

במוצאי שבת
* בסוף תפלת ערבית אין אומרים "ויהי נועם" ו"ואתה קדוש".
* הבדלה היא כרגיל.

ערב חג הסוכות  -י"ד תשרי – יום ראשון
* לוודא שסידרו הפרטים הרשומים לעיל בתחילת התזכורת.
* סוכה :לבדוק אם ישנו דבר הצריך תיקון בסוכה וכו'.
* אגידת הלולב :בערב יו"ט האבא אוגד את הלולב(ים) [הרבי הי' עושה את זה אחרי הצהריים] ,ואם אפשרי – בסוכה.
* צדקה :להכין את הצדקה שנותנים לפני הדלקת הנרות עבור ב' הימים של יו"ט.
* שעון שבת :לוודא שהשעון-שבת הוא מתאים לב' ימי החג.
Page 1 of 6

תזכורת לימים הראשונים דחג הסוכות תשע"ט – הרב לוי יצחק גרליק – SICHOSACADEMY.ORG
לילה הראשון של חג הסוכות –
בכניסת החג
 .1מי שאין לו/ה גז עם אש דולקת – להדליק את הנר-הארוך.
 .2זמן הדלקת נרות הוא ( 18או  )23דקות לפני השקיעה (ראה הזמנים בלוח המקומי) – ואם אפשרי – להדליק בסוכה[ .אם
איחרה – יכולה להדליק אחרי זה אבל רק מאש דולקת!].
 .3אלה שאוכלות אצל אחרים – לא לשכוח להדליק נרות יו"ט.
 .4נותנים לצדקה עבור ב' הימים.
 .5מברכים ב' ברכות .1 :של יום טוב .2 .שהחיינו.
תפלת ערבית
* מתחילים מ"שיר המעלות".
* תפלת העמידה היא של שלוש רגלים.
קידוש והסעודה
האושפיזין של הלילה (ומחר ,היום הראשון של החג) הם אברהם אבינו והבעל שם טוב [הצד השווה שביניהם  -פרסמו אלקות
בעולם].
 .1כמו בליל א' של פסח ,מקדשים ומתחילים את הסעודה אחרי צאת הכוכבים (ראה הזמנים בלוח המקומי) ,ויזהר לאכול כזית עכ"פ
קודם חצות הלילה (ראה הזמנים בלוח המקומי).
 .2אוכלים בסוכה .נשים מותרות (אבל לא צריכות) לאכול בסוכה ולברך לישב בסוכה.
 .3ילדים שאינם צריכים לאמם צריכים לאכול בסוכה (דהיינו מגיל שש ,ואם הוא חכם וחריף – אפילו לפני זה) .אם האמא רואה
שהילד אוכל בבית היא לא צריכה לגעור בו.
[ .4לכאו'  -השומעים/ות קידוש מן המקדש על היין (הבעל או האבא וכו') ,יכוונו שלא לצאת בברכת "לישב בסוכה" של המקדש ,ויברכו בעצמם
"לישב בסוכה" אחרי ברכת "המוציא" .וכן בשאר הסעודות[.

 .5סדר הקידוש :אתקינו ,סברי מרנן ,בורא פרי הגפן ,קידוש ,מביטים על הסכך ומברכים לישב בסוכה ואח"כ שהחיינו( .אשה
המקדשת אינה מברכת ברכת שהחיינו כי כבר בירכה בעת הדלקת הנרות).
 .6טובלים החלה בדבש (ועל השולחן מונח גם מלח .חסידים מספרים שבאמצע או סוף הסעודה הרבי הי' טובל ג' חתיכות חלה במלח).
 .7בברכת המזון מוסיפים:
א .יעלה ויבוא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון ,הנה אם עדיין לא אמר "ברוך" של ברכת הטוב והמטיב ,אומר:
"ברוך ...אשר נתן( "...כמ"ש בסידור) .אבל אם כבר אמר "ברוך" של הברכה הבאה צריך לחזור לראש].
ב .הרחמן של יו"ט.
ג .הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
שמחת בית השואבה
* שמחת החג של שמחת בית השואבה מתחילה מהלילה הראשון.

יום הראשון של החג – (יום שני בשבוע) – ט"ו תשרי
נטילת הלולב
 .1אסור לאכול לפני נטילת הלולב ,והבריאים ביותר גם לא טועמים או שותים.
 .2משכימים [וטובלים] ומקדימים לקיים מצות לולב ולברך על הד' מינים בבוקר ובסוכה ( -אם אפשרי .ואם לא אפשר  -מברכים
בבית).
1
[ .3זכורני שהיתה שמועה שהרבי אמר שכדאי שאחרי נטילת הלולב יאכלו קצת מזונות בכדי לברך "לישב בסוכה" וזה ילך גם על הנטילה
של הלולב .ועפ"ז – אם מברכים על הלולב בסוכה צריך להכין את המזונות ושתי' לפני הנטילה].
 .4עומדים עם הפנים למזרח ,לוקחים הלולב ביד ימין ,השדרה של הלולב כנגד פניו ,ומברכים "על נטילת לולב" .אח"כ לוקחים
את האתרוג ביד שמאל ומברכים "שהחיינו" ובסיום הברכה מחברים אותם ביחד ועושים הנענועים.
 .5איטר-יד לוקח את הלולב ביד שמאל ואת האתרוג ביד ימין.
 .6בב' ימים הראשונים האבא מברך תחילה על הלולב .אם הוא נותנו אח"כ לאשתו ובניו ובנותיו הגדולים לברך עליו ,יאמר להם
בפירוש שהוא נותנו להם בתור "מתנה על מנת להחזיר" ,ולבניו הקטנים (אם אין להם ד' מינים משלהם) הוא משאילו להם
בתור חינוך.
 .7נשים אינן עושות את כל הנענועים ,רק נענוע א'.

 1וראה "פרדס חב"ד" גליון  15ע' .207
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תפלה
 .1לסדר שהילדים ילכו לברכת כהנים שבסוף תפלת מוסף.
 .2בתפלה (של שלש רגלים) מוסיפים הלל שלם ,הושענות [קריאת התורה והפטורה] ומוסף של שלש רגלים.
קידוש והסעודה
 .1הסדר של קידוש היום :אתקינו ,אלה מועדי גו' ,בורא פרי הגפן ולישב בסוכה.
 .2טובלים החלה בדבש (ועל השולחן מונח גם מלח).
 .3בברכת המזון מוסיפים:
א .יעלה ויבוא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון ,הנה אם עדיין לא אמר "ברוך" של ברכת הטוב והמטיב ,אומר" :ברוך...
אשר נתן( "...כמ"ש בסידור) .אבל אם כבר אמר "ברוך" של הברכה הבאה צריך לחזור לראש].
ב .הרחמן של יו"ט.
ג .הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
במשך היום
* אסור להכין מיו"ט ראשון ליו"ט שני .כל ההכנות לסעודת הערב מתחילות רק אחרי צאת הכוכבים (ראה הזמנים בלוח המקומי).
* מבצע לולב :הולכים לזכות יהודים במצות ד' מינים.

לילה השני של חג הסוכות
* כל ההכנות עבור הסעודה צריכות להתחיל אחרי צאת הכוכבים (ראה הזמנים בלוח המקומי).
תפלת ערבית
* מתחילים מ"שיר המעלות וגו'".
* תפילת העמידה היא של שלש רגלים.
הדלקת הנרות
* מדליקים נרות יום טוב אחרי צאת הכוכבים והרבה נוהגות להדליק לפני הקידוש.
* הדלקת הנרות היא אך ורק מאש דולקת.
* מברכים ב' ברכות .1 :של יום טוב .2 .שהחיינו.
קידוש וסעודת הלילה
האושפיזין של הלילה (ומחר  -היום השני של החג) הם יצחק אבינו והרב המגיד ממזריטש [הצד השווה שביניהם – "מקומך אל תנח"
(יצחק נשאר בא"י והה"מ לא ערך נסיעות) – ההוראה :לכל אחד יש לו את מקומו המיוחד מצד נשמתו "חלק אלוקה ממעל ממש"].
*לברר שכל הנשים והבחורות (ובפרט האורחות) הדליקו נרות יו"ט .אם אין מספיק נרות ,לא להסתמך על זה שידלקו אח"כ
בבית אלא ילכו אצל השכנים לקבל נרות ,אלא ידליקו לפני קידוש והסעודה.
* סדר קידוש הלילה :יקז"ס  -יין ,קידוש ,זמן (שהחיינו) ,ואח"כ מביטים על הסכך ומברכים לישב בסוכה.
* טובלין החלה בדבש (אבל על השולחן מונח גם מלח).
* בברכת המזון מוסיפים:
א .יעלה ויבוא .שכח יעלה ויבוא בברכת המזון ,הנה אם עדיין לא אמר "ברוך" של ברכת הטוב והמטיב ,אומר" :ברוך...
אשר נתן( "...כמ"ש בסידור) .אבל אם כבר אמר "ברוך" של הברכה הבאה צריכים לחזור לראש.
ב .הרחמן של יו"ט.
ג .הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
שמחת בית השואבה
* הולכים לשמוח בשמחת בית השואבה.

יום השני של החג – (יום שלישי בשבוע)  -ט"ז תשרי
נטילת לולב
* אסור לאכול לפני נטילת הלולב ,והבריאים ביותר גם לא טועמים או שותים.
* משכימים [וטובלים] ומקדימים לקיים מצות לולב ולברך על הד' מינים בבוקר ובסוכה ( -אם אפשרי .ואם לא אפשר  -מברכים
בבית).
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[* מכינים המזונות כדאתמול].
* עומדים עם הפנים למזרח ,לוקחים הלולב ביד ימין ,השדרה של הלולב כנגד פניו ,ומברכים "על נטילת לולב" ומנענעים הלולב.
אחרי זה לוקחים האתרוג ביד שמאל ומחברים אותם ביחד ועושים הנענועים ואין אומרים שהחיינו.
* שאר הפרטים הם כמו אתמול.
התפלה ,קידוש והסעודה
 .1לסדר שהילדים ילכו לברכת כהנים שבסוף תפלת מוסף.
 .2התפלה היא של שלש רגלים.
 .3אחר הלל השלם אומרים הושענות של יום ב' ומוסף לשלש רגלים.
 .4קידוש היום הוא של יו"ט ומוסיפים לישב בסוכה.
 .5טובלין החלה בדבש (ועל השולחן מונח גם מלח).
 .6בברכת המזון מוסיפים:
א .יעלה ויבוא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון ,הנה אם עדיין לא אמר "ברוך" של ברכת הטוב והמטיב ,אומר" :ברוך...
אשר נתן ."...אבל אם כבר אמר "ברוך" של הברכה הבאה צריכים לחזור לראש].
ב .הרחמן של יו"ט.
ג .הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
במשך היום
* מבצע לולב :הולכים לזכות יהודים במצות ד' מינים.
תפלת המנחה
* קרבנות ,אשרי ,ובא לציון ,תפלת העמידה של שלש רגלים .לדוד ה' אורי ,עלינו.

מוצאי יום טוב
* בתפלת שמונה-עשרה של ערבית מוסיפים אתה חוננתנו ,יעלה ויבא [שכח יעלה ויבוא (או ספק לו) ונזכר לפני שאמר ה"ה'" של ברכת
"המחזיר שכינתו" – חוזר ליעלה ויבוא .נזכר אחרי שאמר הברכה ולא התחיל "מודים" ,אומר במקום שנזכר (ואינו אומר עוד הפעם ותחזינה).
נזכר לפני שעקר רגליו חוזר לרצה .נזכר אחר שעקר רגליו חוזר עוה"פ התפלה].
* אין אומרים ויהי נועם ו-ואתה קדוש.

* הבדלה בסוכה (בלי בשמים ונר) ובסופה מברכים לישב בסוכה .אין אומרים ויתן לך.
* אושפיזין של הלילה (ומחר יום ראשון של חול המועד) הם יעקב אבינו ואדמו"ר הזקן [הצד השוה שביניהם :לשניהם ישנם ב' שמות
שונים; והשמות מסמלים את התורה (יעקב איש תם יושב אהלים; בעל התניא והשו"ע) וכו'].
שמחת בית השואבה
* הולכים לשמוח בשמחת בית השואבה.

יום א' דחול המועד  -יום רביעי בשבוע – יז תשרי
.1
.2
.3
.4
.5

מברכים על נטילת לולב על הד' מינים בבוקר בסוכה (אם אפשרי ,ואם לא אפשר  -מברכים בבית) כדאתמול.
בתפלת שחרית מוסיפים יעלה ויבוא[ ,שכח – ראה לעיל במוצאי יו"ט] ,הושענות דיום ג' ומוסף דשלש רגלים.
במשך היום האבא (והבנים הגדולים) שותה כוס יין (משום שמחת החג).
בברכת המזון מוסיפים יעלה ויבא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון וכבר התחילו הברכה הבאה אין צריך לחזור לראש] ,ו-הרחמן הוא יקים
לנו את סוכת דוד הנופלת.
מבצע לולב :במשך היום הולכים לזכות יהודים במצות ד' מינים.

* האושפיזין של הלילה (ומחר) הם משה רבינו ואדמו"ר האמצעי[ .הצד השווה שביניהם :הרחבה בתורה].

יום ב' דחול המועד – יום חמישי בשבוע  -י"ט תשרי
 .1מברכים על נטילת לולב על הד' מינים בבוקר בסוכה (אם אפשרי ,ואם לא אפשר  -מברכים בבית) כדאתמול.
 .2בתפלת שחרית מוסיפים יעלה ויבוא ,הלל שלם ,הושענות דיום ד' ומוסף דשלש רגלים.
 .3במשך היום האבא (והבנים הגדולים) שותה כוס יין (משום שמחת החג).
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 .4בברכת המזון מוסיפים יעלה ויבא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון וכבר התחילו הברכה הבאה אין צריך לחזור לראש] ,ו-הרחמן הוא יקים
לנו את סוכת דוד הנופלת.
 .5במשך היום הולכים לזכות יהודים במצות ד' מינים.

הערה חשובה:
היות ובקביעות שנה זו ,הושענא רבה יחול ביום ראשון בשבוע ,כדאי להתעדכן ברשימה שבסוף
ה"תזכורת" על הדברים שצריכים לסדר או לקנות בעוד מועד עבור הושענא רבה ,וכדאי לסדרם
ולקנותם היום.
* האושפיזין של הלילה ומחר הם אהרן הכהן והצמח צדק [הצד השוה שביניהם :אהבת ישראל ואחדות ישראל].
שמחת בית השואבה
* הולכים לשמוח בשמחת בית השואבה.

יום ג' דחול המועד – ערב שבת קודש  -י"ט תשרי
.1
.2
.3
.4
.5

מברכים על נטילת לולב על הד' מינים בבוקר בסוכה (אם אפשרי ,ואם לא אפשר מברכים בבית) כדאתמול.
בתפלת שחרית מוסיפים יעלה ויבוא [שכח או מסופק אם אמר ,ראה לעיל במוצאי יום טוב] ,הלל שלם ,הושענות דיום ה' ומוסף דשלש
רגלים.
במשך היום האבא (והבנים הגדולים) שותה כוס יין (משום שמחת החג).
בברכת המזון מוסיפים יעלה ויבא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון וכבר התחילו הברכה הבאה אין צריך לחזור לראש] ,ו-הרחמן הוא יקים
לנו את סוכת דוד הנופלת.
במשך היום הולכים לזכות יהודים במצות ד' מינים.

ההכנות לשבת
* לשים את הד' מינים במקום משומר שלא יגעו בהם ביום השבת (כי רובם הם מוקצה וכו').
* עירוב חצרות :לוודא שמי שצריך ועדיין לא עשה – שיעשה את העירוב חצירות לפני כניסת השבת .דהיינו ,כל אלו הגרים בבית
משותף ( 2 family houseאו  apartment buildingוכיו"ב) ובכדי להגיע לסוכה צריכים לעבור דרך מקום משותף ,צריכים לערב.
מנחה
* במנחה אין אומרים "הודו" אבל אומרים "פתח אליהו" ו"ידיד נפש".
הדלקת הנרות
* הדלקת הנרות היא ( 18או  )23דקות לפני השקיעה כמו כל ערב שבת (ראה הזמנים בלוח המקומי) ,ובאם אפשרי – בסוכה.
* מברכים רק ברכה אחת :להדליק נר של שבת קודש.
* אלה שאוכלות אצל אחרים – לא לשכוח להדליק הנרות לפני היציאה מהבית (( 18או  )23דקות לפני השקיעה) או ללכת לבית
המארחים לפני כניסת השבת ולהדליק שם נרות-שבת.

ליל שבת קודש
קבלת שבת ותפילת ערבית
 .1מתחילים מ"מזמור לדוד".
 .2ב"בואי בשלום" אומרים "בשמחה ובצהלה".
 .3תפלת העמידה היא של שבת ומוסיפים יעלה ויבוא [שכח או מסופק אם אמר ,ראה לעיל במוצאי יום טוב].
קידוש והסעודה
* האושפיזין של הלילה ומחר הם יוסף ואדמו"ר מהר"ש [הנקודה המשותפת ביניהם :לכתחילה אריבער].
* שלום עליכם ,כי מלאכיו ,אשת חיל ,אתקינו – בלחש.
* נוסח הקידוש הוא של שבת ובסופו מוסיפים לישב בסוכה.
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* בברכת המזון ,מוסיפים רצה ,יעלה ויבא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון וכבר התחיל הברכה הבאה אין צריך לחזור לראש] ,הרחמן לשבת ו-
הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.

יום השבת קודש  -יום רביעי של חול המועד – כ' תשרי
* אין מברכים על הלולב.
* תפילת שחרית היא כמו כל שבת אבל מוסיפים יעלה ויבוא[שכח או מסופק אם אמר ,ראה לעיל במוצאי יום טוב] ,הלל שלם( ,אין אומרים
הושענות) ומוסף של שלש רגלים.
קידוש וסעודה
* מזמור לדוד עד זכור את יום וגו' וינח ביום השביעי – אומרים בלחש .ואח"כ אומרים :על כן ,בורא פרי הגפן ולישב בסוכה.
* בברכת המזון ,מוסיפים רצה ,יעלה ויבא [שכח יעלה ויבוא בברכת המזון וכבר התחיל הברכה הבאה אין צריך לחזור לראש] ,הרחמן לשבת ו-
הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.

מנחה
* כמו כל שבת [בבית הכנסת קוראים פ' וזאת הברכה] אבל מוסיפים יעלה ויבא בתפילת העמידה.
* אין אומרים צדקתך.

מוצאי שבת קודש –
* בתפלת שמונה-עשרה דערבית מוסיפים :אתה חוננתנו ,יעלה ויבא [שכח או מסופק אם אמר ,ראה לעיל במוצאי יום טוב],
* אין אומרים ויהי נועם ו-ואתה קדוש.
* הבדלה בסוכה ואומרים ברכת הגפן ,בשמים ,נר ובסופה לישב בסוכה .אומרים ויתן לך בלחש.
* האושפיזין של הושענא רבה :דוד המלך ואדמו"ר הרש"ב (הצד השוה שביניהם :ספירת המלכות ,דוד המלך – ואדמו"ר הרש"ב
נולד בשנת כתר"א).

הכנות לימים האחרונים של החג
לוודא שיש את כל הענינים דלקמן:
 .1ערבות להושענות  -שלכל בני הבית (אפילו קטנים בני יומן) ישנן ערבות עבור "הושענות" דיום המחרת (הושענא רבה).
 .2קרעפכין/קרעפלאך  -להכין קרעפכין עבור הסעודה דהושענא רבה.
 .3דבש  -להכין דבש.
 .4נרות ארוכים :למי שאין לה גז עם אש דולקת במשך שני ימי יו"ט ,לקנות ב' נרות ארוכות שדולקים לכה"פ  26שעה ,עבור
ב' ימים (או נר א' שדולק כמה ימים) בכדי שיהי' אש גם עבור הדלקת הנרות דשמחת תורה .ולמי שיש לה משרתת בבית,
כדאי שתדליק היארצייט-ליכט אפילו אם יש לה גז דולקת ,כי קורה שהמשרתת מכבה את הגז....
 .5נרות ונרונים :לוודא שישנן מספיק נרות לשני ימי החג .אלה שמשתמשים ב"נרונים" (עבוד הדלקת הנרות  -שמוכרח לנקות
אותם לפני השימוש) ,להכין מספיק נרונים נקיים עבור ב' הדלקות.

 המשך יבוא -והעיקר – שנזכה לישב בסוכת עורו של לויתן ולשמוח בשמחת בית השואבה בבית המקדש השלישי בשנה
זו ממש!!!

Page 6 of 6

