
 בס"ד       

 א ו ש פ י ז ו ת

 . נזמין לסעודתנו אורחות קדושות  במעלה 

שרה ,  , אנא השתתפו עמנו אמהות  ונביאות נכבדות 

 מרים,  דבורה ,  חנה,  אביגיל,  חולדה  ואסתר

     

 

    )בראשית כא, יב(

 ביום הראשון אומר:   

י ויחד עם כל תתכבדי לדור עימ, אושפיזה עליונה , בבקשה ממך שרה   
 חולדה  ואסתר       , אביגיל , חנה  , דבורה , האורחותהנעלות  מרים 

     שרה 

             חסד   

 

 

     כא(-)שמות טו, כ 

 בזכות מרים  --באר 

   )תלמוד בבלי,  תענית  ט, ע"א(

                                                                                         

 ביום השני אומר: 

תתכבדי לדור עימי ויחד עם כל האורחות  , אושפיזה עליונה, בבקשה ממך מרים   
 חולדה  ואסתר, אביגיל , חנה  , דבורה , הנעלות שרה 

  מרים 

  גבורה  

 

 

 



 

   ה(-)שפטים ד, ד    

   

   )שירת דבורה, שפטים ה, לא(

 ביום השלישי אומר: 
תתכבדי לדור עימי ויחד עם כל האורחות , אושפיזה עליונה, בבקשה ממך דבורה  

 חולדה  ואסתר, אביגיל , חנה , מרים , הנעלות שרה 

     דבורה

 תפארת

 

 

 

   יג(-)שמואל  א' א, יב

    למשמע מהני קראי דחנה:  כמה הלכתא גברוותא איכא

   )תלמוד בבלי, ברכות לא, ע"א, ה( 

 ביום הרביעי  אומר:  
 תתכבדי לדור עימי ויחד עם כל האורחות, אושפיזה עליונה, בבקשה ממך חנה  

 חולדה  ואסתר, אביגיל , דבורה , מרים , הנעלות שרה 

    חנה 

        נצח   

 



 

  )שמואל א' כה, כט( 

 יזכור והלוויה(   )תפילות 

 ביום החמישי אומר:  
בבקשה ממך אביגיל , אושפיזה עליונה, תתכבדי לדור עימי ויחד עם כל  

 האורחות הנעלות שרה , מרים ,דבורה , חנה  , חולדה  ואסתר

  אביגיל 

   הוד     

 

 

 

  יז (-)מלכים ב' כב, יד   

 ביום הששי אומר:  
ליונה, תתכבדי לדור עימי ויחד עם כל בבקשה ממך חולדה , אושפיזה ע 

 האורחות הנעלות שרה , מרים ,דבורה , חנה  ,אביגיל  ואסתר

    חולדה 

 יסוד      

 

 

  

 
   

 )אסתר ח, טז (  

 )ברכת הבדלה(   

 ביום השביעי אומר:  
בבקשה ממך אסתר , אושפיזה עליונה, תתכבדי לדור עימי ויחד עם כל  

 , מרים ,דבורה , חנה  ,אביגיל  וחולדההנעלות שרה  האורחות

         אסתר 

  מלכות  

 

  סדר אושפיזאן2005ספטמבר   -ו  "תשרי  תשס           י  שרה אדל גרינברג" חובר והוכן ע 

בכל יום מימי חג הסוכות כשנכנסים לסוכה אומרים את התפילה הזאתומזמינים  

 את  אחת משבע הנביאות לפני הסעודה:



 

 ין לסעודתי אורחות  נעלותאזמ

 שרה , מרים,  דבורה , חנה,  אביגיל,  חולדה  ואסתר  


