קבלת חג לסוכות

נשיר יחד:
פטיש מסמר
מילים :עמנואל הרוסי | לחן :נחום נרדי

נספר:
סוכות זכר ליצירת מצרים,
ַּב ֻּסּכֹת ֵּת ְׁשבּו ִׁש ְב ַעת ָי ִמים ָּכל ָה ֶאזְ ָרח ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל ֵי ְׁשבּו
הֹוׁש ְב ִּתי ֶאת ְּבנֵ י
ַּב ֻּסּכֹת :לְ ַמ ַען ֵי ְדעּו ֹדר ֵֹתיכֶ ם ּכִ י ַב ֻּסּכֹות ַ
ֹלהיכֶ ם.
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
הֹוצ ִיאי ָ
י ְִׂש ָר ֵאל ְּב ִ

פטיש ,מסמר
ניקח מהר.
סוכה לבנות,
בנים ובנות.

(ויקרא כ"ג)

קרשים ניקח
וענפים לסכך
קשט הגג
לכבוד החג.

בזמן הנדודים במדבר 40 ,שנה ,ישבו בני ישראל יום יום
בסוכה ,מאז עברו הרבה שנים אבל פעם בשנה ,לשבוע
בלבד ,גם אנחנו יושבים בסוכות ומספרים את סיפורם.
חג סוכות חל ביום השוויון בין היום והלילה כדי להזכיר
לנו את חשיבות ערך שוויון .הישיבה בסוכה מזכירה לנו
את השוויון בינינו כבני אדם ומזכירה לנו לנהוג ביושר
והגינות אחד כפי השנייה.

נברך:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן .ברוך
אתה ה' אלהינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצוותיו וצוונו
ליישב בסוכה .בשמחה ובששון הנחלתנו חג הסוכות הזה,
זמן שמחתנו ,מקרא קודש ,זכר ליציאת מצרים.
אמן!
נברך על הגפן ועל פרי הגפן ,ועל תנובת השדה ועל ארץ
חמדה טובה ורחבה ,שתבוא שנתנו שלום וימינו חיים,
שישאו עצינו פרים ושדותינו ירוו מים ,יהמה ביתינו אדם
וצעדנו איתן.
לחיים!

קנה ,קנה,
סוכה נבנה.
קרשים ניקח,
קני סוף לסכך.
מהר ,מהר,
פן נאחר,
אין פנאי חכות,
מחר סוכות.

הפעלה לילדים:
מציגים את ארבעת המינים ושואלים את הילדים:
למי מבין ארבעת המינים יש טעם ויש ריח? (אתרוג)
למי מבין ארבעת המינים יש טעם אך אין ריח? (תמר)
למי מבין ארבעת המינים יש ריח אך אין טעם? (הדס)
למי מבין ארבעת המינים אין טעם ואין ריח? (ערבה)
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לֹומית ּבֹונֶ ה ֻסּכַ ת ָׁשלֹום
ְׁש ִ
מילים ולחן :נעמי שמר

נקרא:
על פי אחד ההסברים ,ארבעת המינים מייצגים את אזורי
הגידול שבארץ ישראל :האתרוג  -את האקלים החם
ולח של מישור החוף בוא גדלים פירות ההדר; הלולב -
האקלים החם ויבש של המדבר בוא גדלים הדקלים (עצי
התמר) ; ההדס  -האזורים ההרריים; הערבה  -גידולי
המים והנחל.

נשיר:
ַצ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר י ְִפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון י ְִׂשּגֶ ה
(תהילים)

נקרא:
וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני
ביתו וכל הנלווים עליו שנאמר 'ושמחת בחגך' .וכשהוא
אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר
העניים האומללים ,אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל
ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי
נפש אין זו שמחת מצווה אלא שמחת כריסו.
(רמב"ם ,הלכות יום טוב)
סוכות הוא גם חג השלום והכנסת האורחים

שלומית בונה סוכה
מוארת וירוקה
על כן היא עסוקה היום
ואין זו סתם סוכה
מוארת וירוקה -
שלומית בונה סוכת שלום
היא לא תשכח לשים
לולב והדסים
ענף של ערבה ירוק
רימון בתוך עליו
וכל פירות הסתיו
עם ריח בוסתנים רחוק
וכששלומית תאמר
הביטו ,זה נגמר!
יקרה דבר נפלא פתאום:
יבואו השכנים
כולם בהמונים -
ולכולם יהיה מקום
ואז מתוך הסכך
יציץ לו ויזרח
כוכב בהיר כיהלום:
שלום סוכת פלאים
מה טוב ומה נעים -
שלומית בנתה סוכת שלום!

נברך לסיום:
פרוס עלינו סוכת שלומך .ברוך אתה ה' ,הפורש סוכת
שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים.
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