הוספות
בתפילות החג

האושפיזין

 .1אושפיזין -אורחים.
 .2האושפיזין הכללי :אברהם ,יצחק,
יעקב ,משה ,אהרון ,יוסף ,דוד.
 .3האושפזין החסידי :האדמורים:
בעש"ט ,המגיד ,האדמוה"ז,
האמצעי ,הצמח צדק ,המהר"ש,
הרש"ב ,הריי"צ והרבי.
.4

הלכות חול
המועד

 .1יעלה ויבוא.
 .2הלל.
 .3הושענות.
 .4מוסף.

בכל יום הרבי מקשר בין האושפיזין
הכללי לאושפזין החסידי

.1
.2
.3
.4

מותר לעשות כל מלאכה
לצורך הכנת אוכל
מותר ליסוע ולהשתמש
בחשמל
אסור להסתפר ולכבס ונוהגים
שלא ליטול צפורניים.
כותבים בשינוי רק
כשמוכרחים

שמחת בית
השואבה

 .1נקראת על שם שאיבת המים ממי
השילוח לניסוך על המזבח
 .2בית השואבה – שמשם שואבים רוח
הקודש.
" .3כל מי שלא ראה שמחת בית
השואבה לא ראה שמחה מימיו".
 .4גם בימינו אנו שמחים שמחה יתרה
לזכר שמחת בית השואבה..

.5

ישיבה בסוכה

.1
.2

.3
.4

צריך לאכול בסוכה במשך
שבעת ימי החג.
בכל ארוחה שאוכלים לפחות
כזית מברכים "לישב בסוכה"
נשים פטורות ממצות סוכה.
אבל יכולות לשבת בה..
הסוכה מקיפה את האדם וכל
מעשיו לכן אנו מיקרים את
מצות הישיבה בסוכה.

דפנות הסוכה

.1
.2

.3
.4

כל הדברים כשרים לדפנות
הסוכה.
גובה הדפנות צריך להיות
לפחות עשרה טפחים ולא
גבוה מעשרים אמה.
רצוי שיהיו  4דפנות לסוכה,
ובלית ברירה די גם בשלושה.
דפנות הסוכה צריכים להיות
חזקים ויציבים.

הסכך

רמזי ארבעת המינים
לאגודה אחת

.1
.2

.3
.4

אתרוג -משל למי שיש בו
תורה ומעשים טובים.
לולב-משל למי שיש בו
תורה.
הדס -משל למי שיש בו
מעשים טובים .
ערבה -משל למי שאין בו
לא תורה ולא מעשים
טובים.

.1
.2

.3
.4

הסכך צריך להיות רק
מהצומח.
סכך צריך להיות תלוש ולא
מחובר לקרקע.
הסכך צריך להיות מרובה
מהחמה.
מניחים את הסכך רק לאחר
שבנו את דפנות הסוכה..

האושפיזין

 .1אושפיזין -אורחים.
 .2האושפיזין הכללי :אברהם ,יצחק,
יעקב ,משה ,אהרון ,יוסף ,דוד.
 .3האושפזין החסידי :האדמורים:
בעש"ט ,המגיד ,האדמוה"ז,
האמצעי ,הצמח צדק ,המהר"ש,
הרש"ב ,הריי"צ והרבי.
 .4בכל יום הרבי מקשר בין האושפיזין
הכללי לאושפזין החסידי
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גבוה מעשרים אמה.
רצוי שיהיו  4דפנות לסוכה,
ובלית ברירה די גם בשלושה.
דפנות הסוכה צריכים להיות
חזקים ויציבים.

מותר לעשות כל מלאכה
לצורך הכנת אוכל
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בתפילות החג

 .1אושפיזין -אורחים.
 .2האושפיזין הכללי :אברהם ,יצחק,
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בכל יום הרבי מקשר בין האושפיזין
הכללי לאושפזין החסידי
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