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 64גיליון מס' 

מה משותף לישיבה בסוכה ולישיבה  .1
 בארץ ישראל? 

על הפסוק "שובע שמחות את פניך" דרשו  .2

מצוות בחג סוכות, חג  7 -חז"ל שהכוונה ל

 המצוות?  7השמחה. מהם 

אנשים בתנ"ך בנו סוכות ולא בחג  2 .3
הסוכות. מי האנשים ולשם מה בנו 

 סוכות? 
 כיצד נקראים בתורה: א. אתרוג?  .4

 ב. לולב? ג. הדס? 

 איך נקראים:  .5
 א. החלק העליון של האתרוג? 
 ב. החלק התחתון של האתרוג? 

"ירדו גשמים, מאימתי מותר להתפנות  .6

 מהסוכה"? )סוכה כ"ח ע"ב( 

המינים הם כנגד  4-חז"ל אמרו ש .7
איבריו של האדם. פרט כנגד אילו 

 איברים. 
בחג הסוכות נהוג להזמין אושפיזין לפני  .8

 הסעודה. א. מה פירוש המלה אושפיז. 

 ב. פרט את שמות האושפיזין.

איזו מגילה קוראים בחג הסוכות  .9
 ומדוע? 

"סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית  .10

 הלל מכשירין". א. מהי סוכה ישנה? 

ב. באיזה מקרה גם בית שמאי סוברים 

 שהיא כשרה? 

 מהו הכלל הקובע לגבי סכך כשר?  .11
"החוטט בגדיש לעשות בו סוכה, אינה  .12

 סוכה" )פרק א' משנה ח'( הסבר מדוע? 

 דינן של הסוכות הבאות:  .13
א. סוכה בראש העגלה או בראש 

 הספינה. 
 ב. בראש האילן או על גבי גמל. 

 מה דינו של לולב ש:  .14

 א. נקטם ראשו או נפרצו עליו. 

 ב. נפרדו עליו. 

 מה דינו של אתרוג שצבעו:  .15
 א. שחור ככושי. 

 ב. ירוק חזק כמו כרתי. 
 איזה רמז יש בלולב על כל התנ"ך?  .16

 4מדוע נקראת מצוות הברכה על  .17
 המינים בשם נטילת לולב? 

דברים הדורשים שלימות נרמזים  4 .18

 במילה "אתרג". מה הם? 

 

 תשובות מאחור

לחיים ארעיים ולעולם חולף 
ומטרתה להחדיר בתודעתו של 

האדם את ההכרה שחייו בעולם 
הזה אינם אלא ארעיים ושהותו 
כאן אינה אלא כשהות בפרוזדור 
המוביל אל הטרקלין, ועליו להכין 

את עצמו לקראת עולם של קבע, 
 העולם הבא.  

אחת המצוות העיקריות של החג 
וה ארבעת המינים היא   , מצו

הרומזת לכל סוגיו של עם ישראל: 
יש בו טעם וריח כנגד   -אתרוג  

היהודים שיש בהם גם תורה וגם 

 מעשים טובים.

יש בו טעם אך אין בו ריח,   -לולב  

כנגד אלו בעלי התורה אך שאינם 
 עוסקים במעשים טובים.  

בעל ריח אך ללא טעם   -הדס  
כנגד אלו בעלי מעשים טובים אך 

 ללא תורה.

ללא ריח וללא טעם   -הערבה  
כנגד היהודים שאין בהם לא תורה 

 ולא מעשים טובים.

התורה מצווה אותנו לאגוד יחד 
נים אלו למרות כל  ארבעה מי

ההבדלים שביניהם ובכך לקיים 
את המצווה, באה התורה ללמדנו 

ל  כ ף  א ל  ע ל  א ר ש י ם  ע י  כ
מחוייבים ההבדלים שביניהם  

 -  לערבות הדדית ולאחדות 
כולכם כאחד  "אמר הקב"ה: 

תעשו אגודה אחת, ויכפרו אלו על 
אלו, ואם עשיתם כך אני מתעלה 

 עליכם"!  

ם   י ד ח ו א מ ת  ו י ה ל ה  כ ז נ  -ש

 ולשמוח שמחה אמיתית תמיד!
 

 רשימתפוצה

 עונג שבת

אחד  א  ו שה ת,  ו כ ו הס ג  בח
משלושת הרגלים, מצווה אותנו 

בסוכות תשבו שבעת התורה: " 

ם  מי על   -"  י ו  ז ה  ו ו י מצ עפ"

האזרח בישראל לעקור מן 
הבית הקבוע, להשתכן בסוכה 
זמנית ולנהל בה את אורחות 
נוהג  וק כפי שהוא  ו בדי י חי

לנהלו בביתו, וכך הורו חכמים: 
 -שבעת ימים'  תשבו  "'בסוכות  

אין 'תשבו' אלא כעין תדורו, 

  : אוכל בסוכה מכאן אמרו
ל  י י ט מ ו ה  כ ו ס ב ה  ת ו ש ו

", בסוכה ומעלה כליו בסוכה 
הבית הופך למשכן ארעי ואילו 

 הסוכה לבית קבוע.

כל שבעת הוא אשר אמרו: "  
הימים אדם עושה סוכתו 

". וכל זה קבע וביתו עראי 

למה? להזכיר את אשר קרה 
ם  ה י ד ו ד נ ת  ע ב ו  נ י ת ו ב א ל
ר  י כ נ ך  כ ך  ו ת מ ו  , ר ב ד מ ב

בנפלאות הבורא ונודה לו על 
טובו ועל חסדו כפי שמפורש 

 בתורה.  

ניתן לראות גם גישה נוספת 

לישיבה בסוכה המשתמעת 
גישה חינוכית לפיה   -מהכתוב  

הסוכה הינה ביטוי וסמל 



 תשובות

משפיע בין היתר גם על האיברים 
שאליהם הוא דומה, כל אחד מהם 

 בעל יכולת ריפוי, הזנה ושיקום.
שמגיע מעץ התמר, מכיל את  לולבה

לפרי זה ויטמינים   -פרי התמר  
ומינרלים רבים כמו: אבץ, מגנזיום, 
סידן וזרחן שעוזרים לשמור על 
בריאות ותקינות העצם והעור. בנוסף 
הוא מכיל סיבים תזונתיים בכמות 
גבוהה אשר עוזרים לשמור על שובע 

 לאורך זמן.
מחזק ומנקה את הכבד ובכך  אתרוגה

עוזר לחדש וחזק את זרימת הדם 
ללב. בנוסף הוא משפעל את מערכת 
ל  ע ו פ ו  , ן ו י ר פ ל ב  ו ט  , ן ו ס י ח ה
כאנטיביוטיקה טבעית. כמו כן, הוא 
עוזר לשחרר אבני מרה, ואבנים 

 בכליות.
עוזרת בשיקום חלל הפה,   הדס ה 

השיניים והחניכיים. בנוסף, היא 

מרגיעה כאבים כמו כאב ראש, כאב 
אוזניים, כאבי פרקים, עוזרת בשיקום 
מערכת העיכול והעור, מחזקת את 
שורשי השיער, מחזקת את מערכת 
החיסון וטובה לחליטה ולניקוי עיניים 

 יחד עם הערבה.
שממנה מפיקים את האספירין,  ערבהה

ל  פו ת לטי רתה הטבעי בה בצו טו
בהורדת חום, לטיפול בכאבי פרקים, 
טובה כחליטה לדלקות עיניים ולניקוי 
עיניים יחד עם הדס. בנוסף, היא 
טובה לטיפול בכוויות ופצעים בפנים 
ובחלל הפה, טובה לכאבי פרקים 

 ולהורדת חום.
שימוש נכון בצמחים ופירות אלו, 
במיוחד עכשיו שהם בשיא עונתם 
פוי והקלה  ופריחתם, מביאה לרי
במצבי חולי ומכאוב שונים, אקוטיים 

 וכרוניים.
דפנה ריכטר. -  Food Dictionary  

 
 

 

 סגולות ריפוי -ארבעת המינים 
  

כתב:  ם נ י נ על ארבעת המי
"ולקחתם לכם ביום הראשון 
פרי עץ הדר, כפות תמרים, 
ענף עץ עבות, וערבי נחל 
ושמחתם לפני ה' אלוהיכם 

 שבעת ימים...".
ארבעת מינים אלו מייצגים את 
לם הצומח ובמקביל את  עו
עולם האדם. אם נסתכל בהיבט 
החיצוני נוכל לראות כי כל 
אחד מארבעת המינים דומה 

 לאיבר בגופנו:
 הלולב דומה לעמוד השדרה. •
 האתרוג דומה ללב. •
 ההדס דומה לעיניים. •
 הערבה דומה לשפתיים. •

דמיון זה אינו מקרי כפי שזה 
אינו מקרי שאגוז מלך הדומה 
בצורתו למוח משפיע באמת על 

 המוח.
ם  ד מכך שצמחי תן ללמו י נ
ופירות אלו נבחרו בקפידה. 

שצורתו דומה ללב   אתרוג ה 
,  חטאמסמל ברוחניות כפרה על 

שצורתו כעמוד שדרה   לולב ה 
מסמל ברוחניות כפרה על חטא 

שצורתה כעין   הדס , ה יהירות ה 
מסמלת ברוחניות כפרה על 

ן   שצורתה   ערבה וה צרות עי
כשפתיים מסמלת ברוחניות 

. בנוסף כל לשון הרעכפרה על 
ת אלו  רו פי ם ו אחד מצמחי

 הידעת ?

  קשר וליצירת לפרסום, העלון להקדשת

 המערכת: עם

250-3551556  ShealAvicha@gmail.com 
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את שתיהן מקיימים בכל איברי הגוף.  .1
 רמז לכך בפסוק: 

"ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון" 
 בשלם = בגוף שלם. 

 א. סוכה. ב. אתרוג. ג. לולב.  .2
ד. הדס. ה. ערבה. ו. קרבן שלמי חגיגה. 

 ז. קרבן שלמי שמחה. 

 א. יעקב "ולמקנהו בנה סוכות"  .3
 ב. יונה הנביא "ויעש לו סוכה" 

 לצורך צל. 
 א. אתרוג = פרי עץ הדר.  .4

 ב. לולב = כפות תמרים. 
 ג. הדס = ענף עץ עבות.

 א. פיטם. ב. עוקץ.  .5
כשיתקלקל התבשיל שאוכלים בסוכה.  .6

 )בלשון הגמרא: כשתסרח המיקפה(.

הלולב כנגד חוט השדרה, ההדס דומה  .7
לעין, עלה הערבה דומה לפה, והאתרוג 

 ללב. 
 א. אושפיזין = אורחים.  .8

ב. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, 
 יוסף ודוד. 

קוראים בקהלת כדי שאדם יגיע למסקנה  .9
של קהלת: "הכל הבל, את האלוקים 
ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל 
 האדם" ולא יתגאה בתקופת האסיף.

יום קודם  03א. סוכה ישנה = שנבנתה  .10
 החג. 

אפילו נעשתה  -ב. אם נבנתה לשם החג 
 שנה לפני החג כשרה! 

הכלל לגבי סכך כשר: כל דבר שאינו  .11
 מקבל טומאה, גידולו מן הארץ ותלוש. 

כי במקרה זה הסכך עשוי מאליו, והתורה  .12
ולא מן  -אמרה "תעשה לך", "תעשה" 

 העשוי. 

 א. כשרה ועולין בה גם ביו"ט.  .13
 ב. כשרה, אך לא עולין בה ביו"ט. 

 א. פסול. ב. כשר )פרק ג' משנה א'(.  .14

 פסול בשני המקרים. .15
באותיות המילה לולב מתחילים  .16

 ומסתיימים מרכיבי התנ"ך: 
התורה מתחילה באות ב )בראשית( 

ומסתיימת באות ל )ישראל(, הנביאים 
ספר יהושע(  -מתחילים באות ו )ויהי 

 ודברי הימים מסתיימים באות ל )ויעל( 

א. כל שאר המינים אגודים בלולב  .17
וצמודים אליו. ב. הלולב הוא הבולט 
מכולם. חייב לבלוט בשיעור של טפח 

 לפחות מעל ההדסים.
רפואה אמונה שלימה, תשובה שלימה,  .18

 גאולה שלימה. , שלימה


