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 יום כיפור :      
 ?כפרות. מה נוהגים לעשות לפני יוהכ"פ 
 ? בתרנגול, ואומרים זה חליפתי וכו', ואפשר לעשות גם דגים, וגם עם כסף, במה עושים כפרות

 ונותנים את זה אח"כ לצדקה לעניים.
 ה גדולה וכ"פ מצוה גדולה לאכול ולשתות הרבה, ועושים סעודבעי ?איזה מצוה גדולה יש בערב יו"כ

 .ושילם על זה הרבה כסף , ספרנו מהחייט שקנה הדגמטעמיםל עם חלות, ודגים ובשר וכ
 מפני שיהי' לנו כח לצום ביו"כ, וגם מפני שאנו שמחים שים סעודה ואוכלים בערב יו"כ?למה עו ,

 שה.העבירות שע שביום כיפור ה' סולח לנו על כל
 מברך את הילדים שיגדלו בתורה ויר"ש, ויהי' להם בערב יו"כ לפני שהולכים לביהכנ"ס? ין עוש מה

 א גוט געבנטשט יאהר.
 מבקשים סליחה מההורים, ומהאחים והאחיות, וכל החברים. ים לפני יו"כ ?מה עוש 
 ?קיטל [מלבוש לבן] מה לובש ה"טאטע" ביו"כ 
  ?לשתות, ואסור לרחוץ את הידים, רק עד סוף פרקי אצבעות, אסור לאכול ומה אסור לעשות ביו"כ

 ואסור לנעול מנעלים וסנדלים.
 מתפללים כל היום בביהכנ"ס, ומבקשים מה' שיסלח לנו על כל  ?מה עושים בכל היום של יו"כ

 העבירות שעשה.
 

 חג הסוכות:
  ?חג הסוכות,איזה חג יהי' אי"ה אחר יו"כ 
  ?שבעה ימים, כמה ימים החג 
  ?תחת כיפת השמים, ומכסים למעלה עם סכך.איפה עושים הסוכה 
 ?אוכלים, שותים, ושמחים, וגם לומדים בסוכה, והגדולים גם יושנים בסוכה, נשים  מה עושים בסוכה

 וילדות אינן חייבות במצות סוכה.
 אשקב"ו לישב בסוכה.ה מברכים בסוכה [כשאוכלים סעודה]? איזה ברכ 
 ארבעה מינים".ובה אנו עושים בחג הסוכות? קרה וחשאיזה עוד מצוה י" 
 2] ערבות [3] הדסים [1] לולב [1אתרוג [וראים ל"ארבעה מינים"? איך ק.[ 

   אקב"ו על נטילת לולב, ואח"כ מנענעים, וגם מברכים כשנוטלים את הארבעה מיניםאיזה ברכה ?
 חוץ מבשב"ק. ,לביהכנ"ס, ועושים נענועים בתפלת הלל לוקחים בכל יום, את הד' מינים

 .ספרנו מהרה"ק מבארדיטשוב זי"ע שלא כעס כשנפסל אתרוגו 
 
 



 שמחת תורה:
   ?שמחת תורה".איך קוראים לחג שלאחר סוכות" 
  ?מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש, ושרים ורוקדים עם זה מה עושים בביהכנ"ס בשמח"ת

 ם זה בשמחה גדולה, הס"ת והדגלים שלהם, ורוקדים ע בשמחה גדולה, והילדים עם
 ?כל אחד ואפילו הילדים הקטנים עולה לתורה, לבושים  מה כל אחד עושה בביהכנ"ס בשמח"ת

 לפני הקריאה ולאחרי', בטלית כמו ה"טאטע", ואומרים ברכה
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