
 
 

 
Reminders from Rav Sobol before Simchat Torah 

מרב סובול ערב שמחת תורה  תזכורות  
 

1. On Hoshana Rabba we wish each other 
“Chag Sameach” and “Pitka Taba” 

א. מאחלים בהושענא רבא אחד לשני: "חג שמח"  

 ."ו"פתקא טבא

2. It is customary to "separate" from the 
sukkah and to say:   

 
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו  
כשם שקיימתי וישבתי בסוכה זו כן אזכה  
  לשנה הבאה לישב בסוכת עורו של לויתן

 
and it is also customary to kiss the 
sukkah.  

  :ב. נוהגים להיפרד מהסוכה ולומר
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו כשם שקיימתי 

וישבתי בסוכה זו כן אזכה לשנה הבאה לישב בסוכת  
 עורו של לויתן

  
 .ויש נוהגים לנשק את הסוכה

3. If you want to eat in the sukkah tonight, 
you need to make it פסול before the 
start of the chag. 

ג. אם רוצים לאכול בסוכה הערב, צריך פסול אותה 

 .סמוך לכניסת החג

4. For those who wish, don't forget to light 
a yahrzeit candle. 
Also, remember to adjust your Shabbat 
clocks to times appropriate for Simchat 
Torah 

 ד. למי שצריך, לא לשכוח להדליק נר נשמה 
  

זכרו להתאים את שעוני השבת לזמנים המתאימים  
 לשמחת תורה 

5. When lighting candles tonight, say  
" "שהחיינוו  להדליק נר של יום טוב" ". 

רות ובקידוש הלילה, מברכים  ה. בהדלקת נ . 
 "להדליק נר של יום טוב" ו"שהחיינו 

6. One should say שנים מקרא ואחד תרגום 
for Parshat v'Zot HaBracha. 

וזאת   ו. יש לקרוא שנים מקרא ואחד תרגוםשל פרשת  

 . הברכה

7. Tomorrow we say Tefilat Geshem and in 
Tefilat Musaf we begin to say  
 משיב הרוח ומוריד הגשם  

ז. מחר אומרים תפילת גשם, ומתפילת מוסף מתחילים  

 . לומר 
  "משיב הרוח ומוריד הגשם

8. One cannot throw away an etrog that is 
kedushat shviit, and one should keep it 
until it spoils. 
Also, it is forbidden to stick spices or 
other items in the etrog for further use 
(as people do to use for besamim.) 

ח. אתרוג שקדוש בקדושת שביעית אסור לזרוק אותו 

שיתקלקל ויש לשמור אותו עד . 
 .כמו כן אסור לנעוץ בו ציפורן

 


