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סדר נטילת לולב

סוכה ולולב לעם סגולה – יחד ירונו יישאו תהילה
מנהג חלק מקהילות החסידים והספרדים ליטול את ארבעת המינים 
דווקא בתוך הסוכה עוד בטרם הליכתם לבית הכנסת משום "זריזים 
מקדימים למצוות". יש מהם שנוטלים אותם בסוכה הסמוכה לבית 
הכנסת לפני הלל, בכדי להסמיך את הברכה עליהם לאמירת ההלל. 
ניתן לבאר מנהג זה על פי דברי הרמח"ל, שבחג הסוכות בכל שנה 
יכולים ישראל להתרומם למדרגה של השראת השכינה עליהם כפי 
נטילת  ידי  על  ביותר  מתחזק  והדבר  ממצרים  יציאתם  בעת  שזכו 
העננים  ידי  שעל  כמו  הוא...  והלולב  הסוכה  "עניין  המינים:  ארבעת 
כן  הארץ,  מן  ונשואים  לבדם  מובדלים  ישראל  נמצאים  היו  ההם 
נבדלים מכל  לבד,  אותם  נמשך להם מציאות הארה המשכנת  היה 
ממש  ועליונים  עצמו,  הזה  העולם  מן  ומנוטלים  ומנושאים  העמים, 
לדור  לכל אחד מישראל  זאת  תולדתו  ונמשכת  גויי הארץ...  כל  על 
הסוכה...  ידי  על  הסוכות  בחג  בישראל  זה  דבר  ומתחדש  דורים... 
ואור השם ב"ה מאיר על ראשם של ישראל ומעטירם באופן שתהיה 
אימתם נופלת על כל אויביהם, על ידי נטילת הלולב ומיניו, והוא מה 

שכתוב: 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך'."

והם  אליו,  תפנה  הלולב  ששדרת  במצב  הימנית  בידו  והערבות  ההדסים  הלולב,  את  ייקח 
כלומר  הפוך,  ויחזיקו  השמאלית  בידו  ייקח  האתרוג  את  גידולם".  "כדרך  למעלה  מצביעים 
העוקץ )מיקום חיבורו לעץ( מופנה כלפי מעלה. הסיבה לכך היא משום הכלל "כל המצוות 
את  עשה  שכבר  הרי  גידולו"  "כדרך  האתרוג  את  יחזיק  אם  לעשייתן",  עובר  עליהן  מברך 

המצווה ועדין לא בירך.
דרך גידולו של האתרוג היא שהעוקץ למטה והפיטם למעלה, ומחמת כובדו הוא מתכופף 
לקחתו  יש  הטבעי,  גידולו  כדרך  שלא  שמברך  לפני  שיטלו  כדי  מטה.  כלפי  גידולו  במהלך 

כשהעוקץ כלפי מעלה.  
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יש אומרים לפני הנטילה:

ְיִהי ָרצֹון

ְוַכֹּפת  ָהָדר  ֵעץ  ִּבְפִרי  ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך 

ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ַנַחל, אֹוִתּיֹות ִׁשְמָך ַהְמֻיָחד 

ְּתָקֵרב ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיִדי, ְוֵליַדע ֵאיְך ִׁשְמָך 

ַּתְׁשִּפיַע  אֹוָתם  ּוְבַנֲענּוִעי  ֵאַלי,  ִמֶּגֶׁשת  ְוִייְראּו  ָעַלי  ִנְקָרא 

ֵּבית  ִלְמכֹון  ַאִּפְריֹון  ִלְנֵוה  ֶעְליֹון  ִמַּדַעת  ְּבָרכֹות  ֶׁשַפע 

ֱאֹלֵהינּו, ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ְלָפֶניָך ִמְצַות ַאְרָּבָעה ִמיִנים ֵאּלּו 

ִמְצֹות  ְוַתְרַי"ג  ְוָׁשָרֶׁשיָה  ְּפָרטֹוֶתיָה  ְּבָכל  ִקַּיְמִּתיָה  ְּכִאּלּו 

ַהְּתלּויֹות ָּבּה, ִּכי ַּכָּוָנִתי ְלַיֲחָדא ְׁשָמא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ְלַיֵחד ֵׁשם י"ה ְּבו"ה ְּבִיחּוָדא 

ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ָאֵמן. ָּברּוְך ְיָי ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב

ביום הראשון לנטילתו מוסיפים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

לאחר הברכה הופכים את האתרוג ומחזיקים אותו כדרך גידולו כך שהפיטם פונה 
לכל  אותם  ומנענעים  יחד  והאתרוג  הלולב  את  מקרבים  מכן  לאחר  מעלה.  כלפי 

הכיוונים, קדימה, אחורה ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה.
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מצוות ארבעת המינים מחברת את כל המצוות
המצוות  בין  "ממצעת"  מצווה  היא  המינים  ארבעת  נטילת  מצוות 
"הבריח  להיות  בכדי  הגוף,  חובת  שהן  המצוות  לבין  בארץ  התלויות 
המבריח אותן, שעל ידו יעשו )כל המצוות( חטיבה אחת..." )הרב קוק 
זצ"ל, ספר עץ הדר(. כוונתו לבאר שמצווה זו מצד אחד היא "חובת 
הגוף", וחובה לקיימה גם בחו"ל, אך מאידך, היא קשורה לארץ-ישראל 
באופן בולט, זאת עפ"י אחד הטעמים שכתב הרמב"ם במורה נבוכים 
למצווה זו, ש"אלו הארבעה מינים... רוב מציאותם בארץ ישראל בעת 
ההיא )בחודש תשרי( והיה כל אדם יכול למוצאם...". בשל כך, מצווה 
לשאר  בארץ  התלויות  המצוות  בין  המחבר  התיכון  הבריח  היא  זו 
מצוותיה של תורה. וישראל "מרגישים הם מקדושת נשמתם פנימה 
הכוללת  זו  חביבה  במצוה  יחד  המתלהבים  הגדולים  האורות  את 

קדושת הארץ וקדושת הגוף, ועושים אותה בשמחה ובהידור גדול".
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סדר הלל

הלל של חג הסוכות
בכל ימי חג הסוכות גומרים את ההלל. יש אומרים שהלל הוא מצווה 
מן התורה ומקורה מן הכתוב במצוות נטע רבעי: “ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַלה’” 
באכילה,  מותרים  כשהם  הרביעית  בשנה  הפירות  שאכילת  ומשמע 
טעונה הלל והודאה לה’ על הטובה של ריבוי הפירות, וכך בכל יום של 
ימי  ולשבח על רוב הטובה והשמחה. בתוך  שמחה גדולה יש להלל 
השמחה מיוחדת שמחת חג הסוכות בה גומרים את כל פרקי ההלל 
ּוִמִּיְקֶבָֽך” על  ִמָּֽגְרְנָך  “ְּבָאְסְּפָך  וההודאה  ימי החג. ההלל  בכל שמונת 
שפע פירות הארץ וברכת השנה היוצאת, משתלבים עם שמחת הרגל 

ומכוחם באה תפילת החג על המים של השנה הבאה עלינו לטובה.

ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי   ַאָּתה  ָּברּוְך 
ִלְקֹרא ֶאת ַהַהֵּלל: 

ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי . ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי : ְיִהי ֵׁשם ְיָי  ְמֹבָרְך. ֵמַעָּתה ְוַעד 
. ַעל  ְיָי  ְיָי : ָרם ַעל ָּכל ּגוִים  עֹוָלם: ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו. ְמֻהָּלל ֵׁשם 
ַמִים  ַמִים ְּכבֹודֹו: ִמי ַּכיָי ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת: ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבּׁשָ ַהּׁשָ
ּוָבָאֶרץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל. ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם 

ְנִדיֵבי ַעּמֹו: מוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית. ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ַהְללּוָיּה: 

ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים. ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשו ִיְׂשָרֵאל 
ְכֵאיִלים.  ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס.  ָרָאה  ַהָּים  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן: ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס. ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה  ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ.  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני  ֹצאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים. 

ַהֹהְפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמִים. ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ֹלא ָלנּו ְיָי  ֹלא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: ָלָּמה ֹיאְמרּו 
ָמִים. ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: ֲעַצֵּביֶהם  ַהּגוִים. ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: ֵואֹלֵהינּו ַבּׁשָ
ְיַדֵּברּו. ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו:  ְיֵדי ָאָדם: ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא  ְוָזָהב. ַמֲעֵׂשה  ֶּכֶסף 
ָאְזַנִים ָלֶהם ְולא ִיְׁשָמעּו. ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון: ְיֵדיֶהם ְולא ְיִמיׁשּון. ַרְגֵליֶהם 

ְוֹלא ְיַהֵּלכּו. ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם. ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביָי. ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 

ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַביָי. ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 
ִיְרֵאי ְיָי  ִּבְטחּו ַביָי. ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 

ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהֹרן: 
ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי. ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגֹדִלים: 
ֹיֵסף ְיָי  ֲעֵליֶכם. ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם: 

ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליָי. ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 
ַמִים ָׁשַמִים ַליָי. ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:  ַהּׁשָ
לא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה. ְולא ָּכל ֹיְרֵדי דּוָמה: 

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה. ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: 

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי  ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי. ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני 
ֶחְבֵלי ָמֶות. ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני. ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא: ּוְבֵׁשם ְיָי  ֶאְקָרא. ָאָּנה 
ְיָי  ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: ַחּנּון ְיָי  ְוַצִּדיק. ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵמר ְּפָתאִים ְיָי. ַּדֹּלִתי ְוִלי 
ְיהוִׁשיַע: ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי. ִּכי ְיָי  ָּגַמל ָעָלְיִכי: ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות. 
ַהַחִּיים:  ְּבַאְרצֹות  ְיָי.  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה.  ִמן  ֵעיִני  ֶאת 

ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר. ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי. ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב: 

א. ּוְבֵׁשם ְיָי  ֶאְקָרא: ְנָדַרי  ָמה ָאִׁשיב ַליָי. ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּׂשָ
ַליָי ֲאַׁשֵּלם. ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי . ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאָּנה ְיָי  ִּכי 
ֲאִני ַעְבֶּדָך. ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה. ּוְבֵׁשם 
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ְיָי  ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַליָי ֲאַׁשֵּלם. ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי. ְּבתֹוֵכִכי 
ם. ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשלִָ

ַהְללּו ֶאת ְיָי  ָּכל ּגֹוִים. ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: 
ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו. ֶוֱאֶמת ְיָי  ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה: 

הֹודֹו ַליָי ִּכי טֹוב. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו: 
יאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

יאְמרּו ָנא ֵּבית ַאֲהֹרן. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
יאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה. ָעָנִני ַבֶּמְרַחב ָיּה: ְיָי  ִלי לא ִאיָרא. ַמה ַיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: 
טֹוב  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביָי.  ַלֲחסֹות  טוב  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי.  ִלי  ְיָי  
ַלֲחסֹות ַּביָי. ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים: ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני. ְּבֵׁשם ְיָי  ִּכי ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני 
ַגם ְסָבבּוִני. ְּבֵׁשם ְיָי  ִּכי ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים. ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים. ְּבֵׁשם ְיָי  
ִּכי ֲאִמיַלם: ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל. ַויָי ֲעָזָרִני: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה. ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
קול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים. ְיִמין ְיָי  ֹעָׂשה ָחִיל: ְיִמין ְיָי  רֹוֵמָמה. ְיִמין 
ְיָי  ֹעָׂשה ָחִיל: ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה. ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָּיּה: ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה. ְוַלָּמֶות 
ַער ַליָי. ַצִּדיִקים  ֹלא ְנָתָנִני: ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק. ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: ֶזה ַהּׁשַ

ָיֹבאּו בֹו: 

אוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני. ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה.           אודך: 
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים. ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה.        אבן: 
מאת:  ֵמֵאת ְיָי  ָהְיָתה ֹזאת. ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו.  
ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי. ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו:           זה: 

ָאָּנא ְיָי  הוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא ְיָי  הוִׁשיָעה ָּנא: 
ָאָּנא ְיָי  ַהְצִליָחה ָּנא: ָאָּנא ְיָי  ַהְצִליָחה ָּנא: 
ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי . ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי : 
ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי . ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי : 
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ֵאל ְיָי  ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: 
ֵאל ְיָי  ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: 

ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך. ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: 
ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך. ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: 

הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

ְיַהְללּוָך ְיָי  ֱאֹלֵהינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך. ְוָכל ַעְּמָך 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו 
ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר. ִּכי ֵמעֹוָלם 

ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי  ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות:
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הלל על הנפלאות המתחדשות בכל דור 
‘הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף’ )שבת קיח(. ר’ יונה )ברכות 
כג( באר: ‘עיקר קריאת ההלל הוא על כל צרה וצרה שלא תבוא על 
ואנו אומרים אותו באותה שעה כמו שאמרו דוד על הצרות  הצבור 
שעברו עליו, וכשאומר אותו בכל יום נראה כמי שאומר שאין הקב”ה 
ונמצא  כבר  שעברו  הנסים  קורא  ולפיכך  יום  בכל  נפלאות  עושה 
אינם  והשבח  שההלל  מכאן  נראה  מעלה’.  כלפי  ומגדף  שמחרף 
אלא  במצרים  אבותינו  את  שקרו  לניסים  דווקא  להתייחס  צריכים 
ולצרות שלא תבואנה על הציבור  בראש ובראשונה לאירועי השעה 
בכל דור ודור – כמו דוד שאמר את ההלל על הקורות אותו בזמנו. מי 
שחי רק את שמחות העבר מבלי לזהות את הנפלאות המתחדשות 
על הציבור בכל דור, אף שהוא מודה על הדברים שעברו הרי זה מחרף 
מיוחדת  שמחה  של  בימים  להתפרץ  צריכה  ההלל  קריאת  ומגדף. 
מתוך הרגשת שמחת ההווה, וההלל מנתב את ההודאה דרך הפרקים 
שתוקנו לשם כך ושנאמרו בכל דור ודור. אך הקורא את ההלל בכל יום 
אינו קשור להווה אלא מתרפק על פרקי ההלל כשלעצמם, העוסקים 
היא  היא  בהווה  המתרחש  את  לזהות  היכולת  ואי  מצרים,  בגאולת 

חירוף וגידוף.
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סדר הושענות 
לחג הסוכות

אדם האוחז בתורה דומה למזבח
במקדש  המזבח  להקפת  זכר  היא  ההושענות  בזמן  הבימה  הקפת 
שכל  המזבח,  היא  התורה  הגר"א  לפי  המזבח.  במקום  היא  והבימה 
ובראשונים  הקורא סדר קורבנות כאילו הקריב. אך בילקוט שמעוני 
מובאים דברים אחרים: "בזמן הזה חזן הכנסת עומד כמלאך האלהים 
מבואר  זה  לפי  מזבח".  דוגמת  אותו  מקיפין  והעם  בזרועו,  וס"ת 
שהמזבח הוא האדם עצמו. לא כל אדם יכול להיות מזבח, אלא זה 
שהוא כמלאך אלהים – היינו כאשר ספר תורה בזרועו. או אז הופך 
אף האדם עצמו, בן אנוש, להיות מעין ו'כדוגמת מזבח'. זהו יסוד מה 
שנהגו האשכנזים להחזיק את ספרי התורה בזמן הקפות ההושענות 
ולא להניחם על הבימה. אמנם, לדעת בעל 'כף החיים' ההקפות עצמן 
חשובות מעמידה עם ספר התורה בידו, ועדיף להניח את ספר התורה 

על הבימה. במיוחד כיום כשלכל אחד יש ארבעת המינים.

בכל יום מימי חג הסוכות, פותחים באמירת:

הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ֱאֹלֵהינּו הֹוַשׁע ָנא:   הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּבֹוְרֵאנּו הֹוַשׁע ָנא:
הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאֵלנּו הֹוַשׁע ָנא: הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּדֹוְרֵשׁנּו הֹוַשׁע ָנא:

12



למען אמתך
הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַען ֲאִמָּתְך. ְלַמַען ְּבִריָתְך. ְלַמַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך. ְלַמַען ָּדָתְך. 
ְלַמַען  ְלַמַען טּוָבְך.  ַחְסָּדְך.  ְלַמַען  ִזְכָרְך.  ְלַמַען  ִועּוָדְך.  ְלַמַען  ְלַמַען הֹוָדְך. 
ְלַמַען  ִנְצָחְך.  ְלַמַען  ַמְלכּוָתְך.  ְלַמַען  ִלּמּוָדְך.  ְלַמַען  ְּכבֹוָדְך.  ְלַמַען  ִיחּוָדְך. 
סֹוָדְך. ְלַמַען ֻעָּזְך. ְלַמַען ְּפֵאָרְך. ְלַמַען ִצְדָקָתְך. ְלַמַען ְקֻדָּשָׁתְך. ְלַמַען ַרֲחֶמיָך 

ָהַרִּבים. ְלַמַען ְשִׁכיָנָתְך. ְלַמַען ְּתִהָּלָתְך. הֹוַשׁע ָנא: אני והו וכו'
בהושענא רבה מוסיפים: ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה:

אבן שתיה
הֹוַשׁע ָנא: ֶאֶבן ְשִׁתָּיה. ֵּבית ַהְּבִחיָרה. ֹּגֶרן ָאְרָנן. ְּדִביר ַהֻּמְצָנע. ַהר ַהּמֹוִרָּיה. 
ָּכל  ְמׂשֹוׂש  נֹוף  ְיֵפה  ַהְּלָבנֹון.  טֹוב  ָּדִוד.  ָחָנה  ִּתְפַאְרֶּתָך.  ְזֻבל  ֵיָרֶאה.  ְוַהר 
ָהָאֶרץ. ְּכִליַלת ֹיִפי. ִליַנת ַהֶּצֶדק. ָמכֹון ְלִשְׁבְּתָך. ָנֶוה ַשֲׁאָנן. ֻסַּכת ָשֵׁלם. ֲעִלַּית 
ְשִׁכיַנת  ַאֲהָבה.  ָרצּוף  ַהֳּקָדִׁשים.  ֹקֶדׁש  ַהְמֻצֶּיֶנת.  ִצּיֹון  ִיְקַרת.  ִּפַּנת  ְשָׁבִטים. 

ְּכבֹוֶדָך. ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות. הֹוַשׁע ָּנא: אני והו וכו'
בהושענא רבה מוסיפים: ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך:

אערך שועי
בֹו  ְּדַרְשִּׁתיָך  ִּפְשִׁעי.  ַבּצֹום  ִּגִּליִתי  ַשְׁוִעי.  ְּבֵבית  ׁשּוִעי.  ֶאֱעֹרְך  ָנא:  הֹוַשׁע 
ַחי  ְוַרֵחם מֹוִשׁיִעי.  ְזֹכר  ְוהֹוִשׁיִעי.  ְוקּוָמה  ַשְׁוִעי.  ַהְקִשׁיָבה ְלקֹול  ְלהֹוִשׁיִעי. 
עֹוד  ְלַבל  ַמְרִשׁיִעי.  ַּכֵּלה  מֹוִשׁיִעי.  יּוַחׁש  ְשִׁעי.  ְּבֶאֶנק  טֹוב  ְּתַשְׁעְשִׁעי.  ֵּכן 
ַעל  ֲעֹבר  ִרְשִׁעי.  ֲעֹון  ָנא  ָשׂא  ְלהֹוִשׁיִעי.  ֶנַצח  ִיְשִׁעי.  ֱאֹלֵהי  ַמֵהר  ַּתְרִשׁיִעי. 

כשחל א' 
דסוכות

ה'  דחוה"מד' דחוה"מג' דחוה"מב' דחוה"מא' דחוה"מא' דסוכות

אום נצורהאל למושעותאום אני חומהאערוך שועיאבן שתיהלמען אמתךביום ב'

אדון המושיעאום נצורהאל למושעותאערוך שועיאבן שתיהלמען אמתךביום ג'

אדון המושיעאל למושעותאערוך שועיאום נצורהאבן שתיהלמען אמתךביום ה'

אדון המושיעאל למושעותאבן שתיהאערוך שועילמען אמתךאום נצורהבשבת

אחר כך אומרים פיוט השייך לאותו יום, כמפורט להלן.
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ֶקֶרן  רֹוֵמם  ַשְׁוִעי.  ָנא  ַקֵּבל  מֹוִשׁיִעי.  ַצִּדיק  צּור  ְלהֹוִשׁיִעי.  ָנא  ְּפֵנה  ִּפְשִׁעי. 
ִיְשִׁעי. ַשַּׁדי מֹוִשׁיִעי. ּתֹוִפיַע ְותֹוִשׁיִעי. הֹוַשׁע ָנא: אני והו וכו'

 
אום אני חומה

הֹוַשׁע ָנא: ֹאם ֲאִני חֹוָמה. ָּבָרה ַּכַחָּמה. ּגֹוָלה ְוסּוָרה. ָּדְמָתה ְלָתָמר. ַהֲהרּוָגה 
ָּבְך.  ּוְדבּוָקה  ֲחבּוָקה  ַמְכִעיֶסיָה.  ֵּבין  ְזרּוָיה  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן  ְוֶנְחֶשֶׁבת  ָעֶליָך. 
ֶלִחי.  ְמרּוַטת  ִיְרָאָתְך.  לֹוֶמֶדת  ַבּגֹוָלה.  ְּכבּוָשׁה  ְלַיֲחָדְך.  ְיִחיָדה  ֻעָּלְך.  טֹוֶעֶנת 
ָקָדִשׁים.  צֹאן  טֹוִבָּיה.  ְּפדּוַית  ֹסֲעָרה.  ֲעִנָּיה  ִסְבָלְך.  סֹוֶבֶלת  ְלַמִּכים.  ְנתּוָנה 
ְקִהּלֹות ַיֲעֹקב. ְרׁשּוִמים ִּבְשֶׁמָך. ׁשֹוֲאִגים הֹוַשׁע ָנא: ְּתמּוִכים ָעֶליָך. הֹוַשׁע ָנא:

בהושענא רבה מוסיפים: ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: אני והו וכו'

הושע נא דמתה לתמר 
מבאר בעל בני יששכר: כנסת ישראל דומה לתמר כלתו של יהודה, 
שלמרות שנתגרשה מבית יהודה, עם כל זאת היתה מהדרת ומחזרת 
גולה  היותה  עם  ישראל,  כנסת  כך  המלכות.  ממנו  להעמיד  אחריו, 
אחר  שמחזרת  לתמר  דומה  היא  זאת  כל  עם  אביה,  מבית  וסורה 
השי"ת. וכתב בעל הטורים: "ב' במסורה 'ויחשבה לזונה' 'איכה היתה 
בכבוד  סופה  ירושלים  אף  כבוד  ולבסוף  בביזיון  תמר  מה  לזונה', 

כדכתיב 'ולכבוד אהיה בתוכה' וזהו 'זאת קומתך דמתה לתמר'".
בעל הטורים ובני יששכר משווים בין מעשה תמר לדרכה של גאולת 
ישראל ע"י כנסת ישראל. ישנם מצבים שישראל הצופים ישועה, לא 
רק שנאלצים לעצור את מעשיהם ולהמתין במהלך הגאולה, אלא אף 
נצרכים להתבזות, אך אין ביזיון זה מרתיע אותם מציפיית הישועה. 
ונעלה  טהור  כמה  עד  ויתברר  הכבוד  יופיע  הביזיון  מתוך  אדרבה, 
"דמתה לתמר",  גאולתנו.  היא  זאת  אורו של משיח.  הופעת  תהליך 

מה תמר בביזיון ולבסוף כבוד אף ירושלים סופה בכבוד.    

דמתה לתמר – עם ישראל דומה לתמר שפריו משובח ומזין, ענפיו משמשים לסכך ולולבו 
למצות ארבעת המינים, כך עם ישראל כולו דבק בקב"ה. 
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אל למושעות
ֶעֶרְך  ּדֹוְפֵקי  ְּבַׁשְועֹות.  ָּגִׁשים  ְׁשבּועֹות.  ְּבַאְרַּבע  ְלמֹוָׁשעֹות.  ֵאל  ָנא:  הֹוַשׁע 
ְלַהְׁשעֹות. חֹוֵכי  זֹוֲעִקים  ִמְׁשַּתְעְׁשעֹות.  ְוִחידֹוָתם  ׁשּועֹות. הֹוֵגי ַׁשֲעׁשּועֹות. 
ְלָהִבין  ְּבַׁשְועֹות.  ּכֹוְרֶעיָך  ָׁשעֹות.  ִבין  יֹוְדֵעי  ְׁשעֹות.  ְּבָך  ְטפּוִלים  ְיׁשּועֹות. 
ֵעדּות  ַמְׁשָמעֹות.  ְספּורֹות  ְּתׁשּועֹות.  נֹוֵתן  ִנְׁשָמעֹות.  ִמִּפיָך  ְׁשמּועֹות. 
ַמְׁשִמיעֹות. ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות. ַצִּדיק נֹוָׁשעֹות. ִקְרַית ְּתׁשּועֹות. ֶרֶגׁש ְּתׁשּואֹות. 

ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות. ָּתִחיׁש ִלְתׁשּועֹות. הֹוַׁשע ָנא: אני והו וכו'

אדון המושיע
ַּדֹּלִתי  ְלהֹוִׁשיַע.  ְוַרב  ִּגּבֹור  ְלהֹוִׁשיַע.  ֵאין  ִּבְלְּתָך  ַהּמֹוִׁשיַע.  ָאדֹון  ָנא:  הֹוַשׁע 
ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ָהֵאל ַהּמֹוִׁשיַע. ּוַמִּציל ּומֹוִׁשיַע. זֹוֲעֶקיָך ּתֹוִׁשיַע. חֹוֶכיָך הֹוִׁשיַע. 
ְטָלֶאיָך ַּתְׂשִּביַע. ְיבּול ְלַהְׁשִּפיַע. ָּכל ִׂשיַח ַּתְדֵׁשא ְותֹוִׁשיַע. ְלֵגיא ַּבל ַּתְרִׁשיַע. 
ְמָגִדים ַּתְמִּתיק ְותֹוִׁשיַע. ְנִׂשיִאים ְלַהִּסיַע. ְׂשִעיִרים ְלָהִניַע. ֲעָנִנים ִמְּלַהְמִניַע. 
ּתֹוִׁשיַע.  ְרחּוֶמיָך  ּתֹוִׁשיַע.  קֹוְרֶאיָך  ַּתְׂשִּביַע.  ְצֵמֶאיָך  וַּמְׂשִּביַע.  ָיד  ּפֹוֵתַח 

ׁשֹוֲחֶריָך הֹוִׁשיַע. ְּתִמיֶמיָך ּתֹוִׁשיַע. הֹוַׁשע ָנא: אני והו וכו'
בהושענא רבה מוסיפים: ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

זקוקים  ישראל  כך  רך,  למזון  הזקוקים  רכים  לטלאים  נמשל  ישראל  עם   – תשביע  טלאיך 
למתנת ידו של הקב”ה ברחמים.

שפע  בזכות  השדה  יבול  של  שפע  מהקב”ה  מבקשים  אנו   – שפע  לשון   – להשפיע  יבול 
הגשמים שיעתיר עלינו. וכן ההמשך : “כל שיח תדשא ותושיע” הבקשה שעל כל שיח ועשב-

דשא תהיה ברכת שמים בבחינת ”אין לך כל עשב שאין לו מלאך שמכה על קדקודו ואומר לו: 
גדל!”. כלומר, השגחה פרטית על כל צמח השדה.

נשיאים להסיע – הבקשה שהאדים העולים מהים יתעבו לעננים, אך לא ימטירו את מימיהם 
חלילה על הים, אלא יוסעו ליבשה ושם ימטירו את מימיהם. 

יורד מטר מהיעדר תנאי  פעמים רבות השמים מכוסים בעננים אך אין   - עננים מלהמניע 
אקלים מתאימים. הבקשה מהקב”ה שיסיע את העננים לארץ ושם יווצרו תנאי מזג אוויר 

מתאימים להתעבות האדים ולירידת המטר. 
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בכל יום לאחר אמירת ההושענות אומרים:

ֲאִני ָוהֹו הֹוִשׁיָעה ָּנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ֵאִלים ְּבלּוד ִעָּמְך. ְּבֵצאְתָך ְלֵיַׁשע ַעָּמְך.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ּגֹוי ֵואֹלִהים. ְּדרּוִשׁים ְלֵיַשׁע ֱאֹלִהים.  
ְּכהֹוַשְׁעָּת ֲהמֹון ְצָבאֹות. ְוִעָּמם ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות.  ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ַזִּכים ִמֵּבית ֲעָבִדים. ַחּנּון ְּבָיָדם ַמֲעִביִדים.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ְטבּוִעים ְּבצּול ְּגָזִרים. ְיָקְרָך ִעָּמם ַמֲעִביִרים.  
ְּכהֹוַשְׁעָּת ַּכָּנה ְמׁשֹוֶרֶרת ַוּיֹוַשׁע. ְלגֹוָחּה ְמֻצֶּיֶנת ַוִיָּוַשׁע.  ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ַמֲאַמר ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם. ָנקּוב ְוהּוֵצאִתי ִאְּתֶכם.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת סֹוְבֵבי ִמְזֵּבַח. עֹוְמֵסי ֲעָרָבה ְלַהִּקיף ִמְזֵּבַח.  
ְּכהֹוַשְׁעָּת ִּפְלֵאי ָארֹון ְּכֻהְפַשׁע. ִצֵער ְּפֶלֶשׁת ַּבֲחרֹון ַאף ְונֹוַשׁע.  ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ְקִהּלֹות ָּבֶבָלה ִׁשַּלְחָּת. ַרחּום ְלַמֲעָנם ֻשַּׁלְחָּת.  
ְּכהֹוַשְׁעָּת ְשׁבּות ִשְׁבֵטי ַיֲעקֹב. ָּתׁשּוב ְוָתִשׁיב ְשׁבּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב. ְוהֹוִשׁיָעה ָּנא:

ְּכהֹוַשְׁעָּת ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹות ְוחֹוֵכי ְיׁשּועֹות. ֵאל ְלמֹוָשׁעֹות ְוהֹוִשׁיָעה ָּנא:
ֲאִני ָוהֹו הֹוִשׁיָעה ָּנא:

הֹוִשׁיָעה ֶאת ַעֶּמָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּשֵׂאם ַעד ָהעֹוָלם: ְוִיְהיּו ְּדָבַרי 
ַלֲעׂשֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ֶאל  ְקרִֹבים  ְיָי  ִלְפֵני  ִהְתַחַּנְנִּתי  ֲאֶשׁר  ֵאֶּלה 
ַעֵּמי  ָּכל  ַּדַעת  ְלַמַען  ְּביֹומֹו:  יֹום  ְּדַבר  ִיְשָׂרֵאל  ַעּמֹו  ּוִמְשַּׁפט  ַעְבּדֹו  ִמְשַּׁפט 

ָהָאֶרץ ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים. ֵאין עֹוד. )קדיש שלם(
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סדר הושענות 
לשבת של חול המועד

הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ֱאֹלֵהינּו הֹוַשׁע ָנא:   הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּבֹוְרֵאנּו הֹוַשׁע ָנא:
הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאֵלנּו הֹוַשׁע ָנא:  הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּדֹוְרֵשׁנּו הֹוַשׁע ָנא:

אום נצורה
ִהְלכֹות  ּגֹוֶמֶרת  ְמִׁשיַבת.  ֶנֶפׁש  ְּבַדת  ּבֹוֶנֶנת  ְּכָבַבת.  ְנצּוָרה  ֹאם  ָנא:  הֹוַשׁע 
ֶרֶגל  ַאְלַּפִים ְּתחּום ַׁשָּבת. ּוְמִׁשיַבת  ַׁשָּבת. ּדֹוֶרֶׁשת ַמְׂשַאת ַׁשָּבת. ַהּקֹוַבַעת 
ָּבת. ָחָׁשה ְלַמֵהר ִּביַאת ַׁשָּבת. טֹוַרַחת ֹּכל  ָּבת. ָזכֹור ְוָׁשמֹור ְמַקֶּיֶמת ַּבּׁשַ ִמּׁשַ
ָּבת.  ָּבת. יֹוֶׁשֶבת ּוַמְמֶּתֶנת ַעד ְּכלֹות ַׁשָּבת. ָּכבֹוד ְוֹעֶנג קֹוְרָאה ַלּׁשַ ה ַלּׁשַ ּׁשָ ִמּׁשִ
ָּבת. ֹנַעם ְמָגִדים  ַלּׁשַ ָּבת. ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ְמִכיָנה  ְלבּוׁש ּוְכסּות ְמַחֶּלֶפת ַּבּׁשַ
ּבֹוַצַעת  ִכָּכרֹות  ְׁשֵּתי  ַעל  ָּבת.  ַּבּׁשַ ְמַקֶּיֶמת  ָׁשֹלׁש  ְסעּודֹות  ָּבת.  ַלּׁשַ ַמְנֶעֶמת 
ָּבת.  ַּבּׁשַ ַמְדֶלֶקת  ֵנר  ַהְדָלַקת  ִצּוּוי  ַׁשָּבת.  ְרֻׁשּיֹות  ַאְרַּבע  ּפֹוֶרֶטת  ָּבת.  ַּבּׁשַ
ָּבת. ִׁשְבָעה ַבָּדת קֹוְרָאה  ָּבת. ֶרֶנן ֶׁשַבע ְמַפֶּלֶלת ַּבּׁשַ ִקּדּוׁש ַהּיֹום ְמַקֶּדֶׁשת ַּבּׁשַ

ָּבת. ַּתְנִחיֶלָּנה ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת. הֹוַׁשע ָנא: ַּבּׁשַ

ֲאִני ָוהֹו הֹוִשׁיָעה ָנא:
ְּכהֹוַׁשְעָּת ָאָדם ְיִציר ַּכֶּפיָך ְלגֹוְנָנה. ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ִהְמֵצאתֹו ּכֶֹפר ַוֲחִניָנה. ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַׁשְעָּת ּגֹוי ְמֻצָּין ְמַקִּוים חֶֹפׁש. ֵּדָעה ִּכְּונּו ָלבּור ְׁשִביִעי ְלנֶֹפׁש.  
ְּכהֹוַׁשְעָּת ָהָעם ִנַהְגָּת ַּכּצֹאן ְלַהְנחֹות. ְוחֹק ַׂשְמָּת ְבָמָרה ַעל ֵמי ְמנּוחֹות. ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:

י ֶלֶחם ִמְׁשֶנה.  ּׁשִ ְּכהֹוַׁשְעָּת ְזבּוֶדיָך ְּבִמְדַּבר ִסין ַּבַּמֲחֶנה. ָחְכמּו ְוָלְקטּו ַבּׁשִ
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  ר ּכָֹחם ְוהֹוָדה ָלמֹו רֹוָעם.   ְּכהֹוַׁשְעָּת ְטפּוֶליָך הֹורּו ֲהָכָנה ְּבַמָּדָעם. ִיּׁשַ
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַׁשְעָּת ֻּכְלְּכלּו ְּבעֶֹנג ָמן ַהְמֻׁשָּמר. ֹלא ָהַפְך ֵעינֹו ְוֵריחֹו ֹלא ָנָמר.  

ְּכהֹוַׁשְעָּת ִמְׁשְּפֵטי ַמְׂשאֹות ַׁשָּבת ָּגָמרּו. ָנחּו ְוָׁשְבתּו, ְרֻׁשּיֹות ּוְתחּוִמים ָׁשָמרּו. 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:   
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ְּכהֹוַׁשְעָּת ִסיַני ָהְׁשְמעּו ְּבִדּבּור ְרִביִעי. ִעְנַין ָזכֹור ְוָׁשמֹור ְלַקֵּדׁש ְׁשִביִעי. ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ָּבת ְלַתֵּקף.   ְּכהֹוַׁשְעָּת ֻּפְּקדּו ְיִריחֹו ֶׁשַבע ְלַהֵּקף. ָצרּו ַעד ִרְדָּתּה ַּבּׁשַ

ְּכהֹוַׁשְעָּת קֶֹהֶלת ְוַעּמֹו ְּבֵבית עֹוָלִמים. ִרּצּוָך ְּבָחְגָגם ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה ָיִמים. 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַׁשְעָּת ָׁשִבים עֹוֵלי גֹוָלה ְלִפְדיֹום. תֹוָרְתָך ְּבָקְרָאם ֶּבָחג יֹום יֹום.  

ְּכהֹוַׁשְעָּת ְמַׂשְּמֶחיָך ְּבִבְנָין ֵׁשִני ַהְמֻחָּדׁש, נֹוְטִלין לּוָלב ָּכל ִׁשְבָעה ַּבִּמְקָּדׁש. 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  

ְּכהֹוַׁשְעָּת ִחּבּוט ֲעָרָבה ַׁשָּבת ַמְדִחים. ֻמְרִּבּיֹות מֹוָצא ִליסֹוד ִמְזֵּבַח ַמִּניִחים. 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  

ְּכהֹוַׁשְעָּת ְּבַרּכֹות ַוֲאֻרּכֹות ּוְגבֹהֹות ְמַעְּלִסים. ִּבְפִטיָרָתן יִֹפי ְלָך ִמְזֵּבַח ְמַקְּלִסים. 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  

ְּכהֹוַׁשְעָּת מֹוִדים ּוְמַיֲחִלים ְוֹלא ְמַׁשִּנים. ֻּכָּלנּו ָאנּו ְלָיּה ְוֵעיֵנינּו ְלָיּה ׁשֹוִנים. 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  
ְּכהֹוַׁשְעָּת ֶיֶקב ַמֲחָצֶביָך סֹוְבִבים ְּבַרֲעָנָנה. רֹוְנִנים ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשיָעה ָּנא. ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:

ְּכהֹוַׁשְעָּת ֵחיל ְזִריִזים ְמָׁשְרִתים ִּבְמנּוָחה. ָקְרַּבן ַׁשָּבת ָּכפּול עֹוָלה ּוִמְנָחה. 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:  
ָּבת. ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַׁשְעָּת ְלִוֶּייָך ַעל ּדּוָכָנם ְלַהְרָּבת. אֹוְמִרים ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהּׁשַ
ָוַנַחת  ְּבׁשּוָבה  ְוַהֲחִליֵצם  ּוְרֵצם  ִיְׁשַּתְעְׁשעּון.  ָּתִמיד  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ִנחּוֶמיָך  ְּכהֹוַׁשְעָּת 
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ִיָּוֵׁשעּון.  

ְּכהֹוַׁשְעָּת ְׁשבּות ִׁשְבֵטי ַיֲעקֹב. ָּתׁשּוב ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב. ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. 
ְּכהֹוַׁשְעָּת ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹות ְוחֹוֵכי ְיׁשּועֹות. ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות. ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא.

ֲאִני ָוהֹו הֹוִשׁיָעה ָּנא:

הֹוִשׁיָעה ֶאת ַעֶּמָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּשֵׂאם ַעד ָהעֹוָלם: ְוִיְהיּו ְּדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶשׁר 
ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני ְיָי ְקרִֹבים ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמְשַּׁפט ַעְבּדֹו ּוִמְשַּׁפט 
ַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו: ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים. ֵאין עֹוד. 

)קדיש שלם(
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סדר הושענות 
להושענא רבה

הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ֱאֹלֵהינּו הֹוַשׁע ָנא: הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּבֹוְרֵאנּו הֹוַשׁע ָנא:
הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאֵלנּו הֹוַשׁע ָנא:  הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַעְנָך ּדֹוְרֵשׁנּו הֹוַשׁע ָנא:

הקפה ראשונה: למען אמתך )ראה עמ' 13(                
הקפה שנייה:  אבן שתיה )ראה עמ' 13(

הקפה שלישית: אום אני חומה )ראה עמ' 14(              
הקפה רביעית: אדון המושיע )ראה עמ' 15(

הקפה חמישית: אדם ובהמה
ְּדמּות  ְוָקְרָמה.  ְוֶעֶצם  ִּגיד  ּוְנָׁשָמה.  ְורּוַח  ָּבָׂשר  ּוְבֵהָמה.  ָאָדם  ָנא:  הֹוַשׁע 
ְוֶצֶלם ְוִרְקָמה. הֹוד ַלֶהֶבל ָּדָמה. ְוִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדָמה. ִזיו ְוֹתַאר ְוקֹוָמה. 
ִחּדּוׁש ְּפֵני ֲאָדָמה. ִטיַעת ֲעֵצי ְנַׁשָּמה. ְיָקִבים ְוָקָמה. ְּכָרִמים ְוִׁשְקָמה. ְלֵתֵבל 
ֲעָדִנים  ְלקֹוְמָמה.  ִׂשיִחים  ְלַקְּיָמה.  ְנִׁשָּיה  ְלַסְּמָמה.  ֹעז  ִמְטרֹות  ַהְמֻסָּיָמה. 
ְרִביִבים  ְלָזְרָמה.  ָקִרים  ְלָגְׁשָמה.  ְצָמִחים  ְלַהֲעִציָמה.  ְּפָרִחים  ְלָעְצָמה. 

ְלַׁשְּלָמה. ְׁשִתָּיה ְלרֹוְמָמה. ְּתלּוָיה ַעל ְּבִליָמה. הֹוַׁשע ָנא. 
ָמִים. ְיָי ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ְּתָנה הֹוְדָך ַעל ַהּׁשָ

חדוש פני אדמה – הצמחים הגדלים כל העת מהאדמה מחדשים פניה תמיד.
טיעת עצי נשמה – טיעת = נטיעת.

יקבים וקמה – היקבים המלאים ביין, הקמה היא החיטה הבשלה טרם קצירתה.
וענפיה  שקמים(  )בולס  למאכל  שמשה  השקמה  זיתים.  וכרם  יין  כרם   – ושקמה  כרמים 

העבים והחסונים )=קורות השקמה( שמשו לבנייה.
מטרות עז לסממה - גשמים מרובים המרפאים את הארץ משממונה בקיץ כסם המרפא 

את הפצע.
נשיה לקימה – הארץ החרבה בקיץ תמשיך להתקיים ולפרוח בזכות הגשמים.

פרחים להעצימה – גשמי הברכה יביאו לפריחה מרובה.
קרים לזרמה – העננים יתעבו ויתקררו ויהפכו לזרמי מטר.

רביבים לשלמה – טיפות הגשם הדקות )כרביבים עלי עשב( יביאו שלום ושלמות כאשר יהיה 
19שפע עשב ומזון לאדם ולבעלי החיים ולא תהיה תחרות וקנאה בין היצורים.



הקפה שישית: אדמה מארר
הֹון  ִמַּדֶּלֶקת.  ָּדָגן  ִמָּגָזם.  ֹּגֶרן  ִמְּמַׁשֶּכֶלת.  ְּבֵהָמה  ֵמֶאֶרר.  ֲאָדָמה  ָנא:  הֹוַשׁע 
ִמְּמֵאָרה. ְוֹאֶכל ִמְּמהּוָמה. ַזִית ִמֶּנֶׁשל. ִחָּטה ֵמָחָגב. ֶטֶרף ִמּגֹוַבי. ֶיֶקב ִמֶּיֶלק. 
ֶּכֶרם ִמּתֹוַלַעת. ֶלֶקׁש ֵמַאְרֶּבה. ֶמֶגד ִמְּצָלַצל. ֶנֶפׁש ִמֶּבָהָלה. ֹׂשַבע ִמָּסְלָעם. 
ָּדפֹון. ֹצאן ִמְּצִמיתּות. ָקִציר ִמְּקָלָלה. ֹרב ֵמָרזֹון.  ֲעָדִרים ִמַּדּלּות. ֵּפרֹות ִמּׁשִ

ִׁשֹּבֶלת ִמִּצָּנמֹון. ְּתבּוָאה ֵמָחִסיל. הֹוַׁשע ָנא. 
ַצִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו.

זכינו ובדורנו החקלאות בארץ מייצרת שפע של יבולים בכל ענפי החקלאות. 
שפע  באיכותם.  בעולם  למובילים  נחשבים  וביהודה  בשומרון  היין  כרמי 
“כחי  של  לתחושה  חלילה  להביא  עלול  ישראל  חקלאי  שמייצרים  המזון 

ועצם ידי עשו לי את החיל הזה”. 
ברכתו  את  שישלח  מהקב”ה  ולבקש  גדולה  בענווה  להתפלל  צריך  ולכן  
עיני  אשר  “ארץ  בבחינת  בפרט,  החקלאיים  יבוליה  ועל  כולה  הארץ  על 
ועד אחרית שנה“ “ולמטר השמים תשתה  ה’ אלוקיך בה מראשית שנה 
מים”, ובזכות התפילות נזכה לברכת “ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת 

ושבעת”. 

אדמה מארר – תיקון קללת האדמה בחטא אדם הראשון : “ארורה האדמה בעבורך וקוץ ודרדר 
תצמיח לך", הבקשה שהאדמה תצמיח מזון בשפע.

גרן מגזם – שלא יפגע יבול השדה ממיני חרקים.
דגן מדלקת – שלא יפגעו היבולים ממחלות ופטריות המזיקים לצמחים.

זית מנשל – שלא ינשור הפרי טרם הבשלתו.
חטה מחגב – שלא יאכלו החרקים את יבול החיטה וכן: טרף מגובי )סוג חרק( וכן יקב מילק 
וכן שלא תיפגע התבואה לאחר  יבול השדה לפני הקציר והבציר  וכו’ – הבקשה שלא יפגע 

הקציר ויבול הכרם לאחר הכנת היין. 
שבע מסלעם - שלא יאכלו החרקים )=סלעם( את היבול המביא לשבע. וכן “תבואה מחסיל”.

עדרים מדלות – שלא יתמעטו העדרים ויהיו דלים.
שלא יפגעו פירות האילן מפגעי מזג האוויר בזמן החנטה וההבשלה כגון   – פרות משדפון 

מקרה ומחמסין.
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הושע נא כרם מתולעת
הרבים  למזיקים  מתייחסת  מתולעת’  ‘כרם  להושעת  התפילה 
בכרמים, ‘כי תאכלנו התלעת’, אך לאו דווקא אליהם. בשנת השמיטה 
ואחד  כרם  ‘אחד  הרמב”ם  ופוסק  תזמור’  לא  ‘וכרמך  התורה  מצווה 
שאר אילנות’, ויש שבארו בדבריו שאיסור הזמירה אינו מיוחד דווקא 
לכרם אלא לכל אילנות המאכל. ומבאר בעל ערוך השולחן )שמיטה 
ויובל פי”ט( שבארץ ישראל הכרמים תופסים מקום נכבד עד שרוב 
בנזיקין  אליהם.  תמיד  מתייחס  הפסוק  כן  ועל  כרמים  הם  הנטיעות 
כרם’,  ‘נטע  המלחמה:  בעורכי  כרם’,  או  שדה  איש  יבער  ‘כי  נאמר: 
ובכרם’,  ‘לא נעבור בשדה  וכן:  וכרם’,  ‘נחלת שדה  עדת קרח אמרו: 
דוד אמר ‘ויזרעו שדות ויטעו כרמים’ ונחמיה אמר ‘שדותינו וכרמינו’ 
וכל התנ”ך מלא בביטויי שדות וכרמים, משום שהכרם היא המייצגת 

המובהקת של ענף המטעים.

הקפה שביעית: למען איתן 
הֹוַשׁע ָנא: ְלַמַען ֵאיָתן ַהִּנְזָרק ְּבַלַהב ֵאׁש. ְלַמַען ֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַעל ֵעִצים ָוֵאׁש. 
ְלַמַען ִּגּבֹור ַהֶּנֱאַבק ִעם ַׂשר ֵאׁש. ְלַמַען ְּדָגִלים ָנִחיָת ֶּבָעָנן ְואֹור ֵאׁש. ְלַמַען 
ֵאׁש.  ְּבֶאְרֶאֵּלי  ְּכֶסֶגן  ָלְך  ְוהּוא  ְלַמַען  ֵאׁש.  ְּכַמְלֲאֵכי  ְוִנְתַעָּלה  ַלָּמרֹום  ֹהֲעָלה 
ְלַמַען ֶזֶבד ִּדְּברֹות ַהְּנתּונֹות ֵמֵאׁש. ְלַמַען ִחּפּוי ְיִריעֹות ַוֲעַנן ֵאׁש. ְלַמַען ֶטֶכס 
ֵמי ֵאׁש. ְלַמַען ָּכַמּה  ַהר ָיַרְדָּת ָעָליו ָּבֵאׁש. ְלַמַען ְיִדידּות ַּבִית ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ִמּׁשְ
ְמַקֵּנא  ְלַמַען  ֵאׁש.  ֲחרֹון  ְוֵהִסיר  ֵאׁש  ַמְחַּתת  ָלַקח  ְלַמַען  ָהֵאׁש.  ָׁשְקָעה  ַעד 
ִקְנָאה ְּגדֹוָלה ָּבֵאׁש. ְלַמַען ָנף ָידֹו ְוָיְרדּו ַאְבֵני ֵאׁש. ְלַמַען ָׂשם ְטֵלה ָחָלב ְּכִליל 
ֵאׁש. ְלַמַען ָעַמד ַּבֹּגֶרן ְוִנְתַרָּצה ָבֵאׁש. ְלַמַען ִּפֵּלל ָּבֲעָזָרה ְוָיְרָדה ָהֵאׁש. ְלַמַען 
ִציר ָעָלה ְוִנְתַעָּלה ְּבֶרֶכב ְוסּוֵסי ֵאׁש. ְלַמַען ְקדֹוִׁשים ֻמְׁשָלִכים ָּבֵאׁש. ְלַמַען 
רּוָפה ָבֵאׁש. ְלַמַען ּתֹוְלדֹות  ִרּבֹו ִרְבָבן ָחז ְוַנֲהֵרי ֵאׁש. ְלַמַען ִׁשְממֹות ִעיְרָך ַהּׂשְ

ַאּלּוֵפי ְיהּוָדה ָּתִׂשים ְּכִכּיֹור ֵאׁש. הֹוַׁשע ָנא.
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ְלָך  ְלָך ְיָי ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד, ִּכי ֹכל ַּבּׁשָ
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א ְלֹכל ְלֹראׁש. ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא  ְיָי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנּׂשֵ
ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד. ּוְבתֹוָרְתָך ָּכתּוב ֵלאֹמר: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְיָי 

ֶאָחד. ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ֲאִני ָוהֹו הֹוִשׁיָעה ָּנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ֵאִלים ְּבלּוד ִעָּמְך. ְּבֵצאְתָך ְלֶיַשׁע ַעָּמְך.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ּגֹוי ֵואֹלִהים. ְּדרּוִשׁים ְלֵיַשׁע ֱאֹלִהים.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ֲהמֹון ְצָבאֹות. ְוִעָּמם ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ַזִּכים ִמֵּבית ֲעָבִדים. ַחּנּון ְּבָיָדם ַמֲעִביִדים.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ְטבּוִעים ְּבצּול ְּגָזִרים. ְיָקְרָך ִעָּמם ַמֲעִביִרים.  
ְּכהֹוַשְׁעָּת ַּכָּנה ְמׁשֹוֶרֶרת ַוּיֹוַשׁע. ְלגֹוָחּה ְמֻצֶּיֶנת ַוִיָּוַשׁע.  ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ַמֲאַמר ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם. ָנקּוב ְוהּוֵצאִתי ִאְּתֶכם.  
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת סֹוְבֵבי ִמְזֵּבַח. עֹוְמֵסי ֲעָרָבה ְלַהִּקיף ִמְזֵּבַח.  
ְּכהֹוַשְׁעָּת ִּפְלֵאי ָארֹון ְּכֻהְפַשׁע. ִצֵער ְּפֶלֶשׁת ַּבֲחרֹון ַאף ְונֹוַשׁע. ֵּכן הֹוַשׁע ָנא:
ֵּכן הֹוַשׁע ָנא: ְּכהֹוַשְׁעָּת ְקִהּלֹות ָּבֶבָלה ִׁשַּלְחָּת. ַרחּום ְלַמֲעָנם ֻשַּׁלְחָּת.  

ְּכהֹוַשְׁעָּת ְשׁבּות ִשְׁבֵטי ַיֲעֹקב. ָּתׁשּוב ְוָתִשׁיב ְשׁבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב. 
ְוהֹוִשׁיָעה ָּנא:  

ְּכהֹוַשְׁעָּת ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹות ְוחֹוֵכי ְיׁשּועֹות. ֵאל ְלמֹוָשׁעֹות ְוהֹוִשׁיָעה ָּנא:
ֲאִני ָוהֹו הֹוִשׁיָעה ָּנא:

ִּתְּתֵננּו ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה. ְּתִׁשיֵבנּו ֶאל ַהֶחֶבל ְוֶאל ַהַּנֲחָלה.
ְּתרֹוְמֵמנּו ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה. ְּתַקְּבֵצנּו ְלֵבית ַהְּתִפָּלה.

ַּתִּציֵבנּו ְּכֵעץ ַעל ַּפְלֵגי ַמִים ְׁשתּוָלה, ִּתְפֵּדנּו ִמָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה.
ְּתַעְּטֵרנּו ְּבַאֲהָבה ְכלּוָלה, ְּתַׂשְּמֵחנּו ְּבֵבית ַהְּתִפָּלה.

ְּתַנֲהֵלנּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ֶסָלה. ְּתַמְּלֵאנּו ָחְכָמה ְוִׂשְכָלה.
ַּתְלִּביֵׁשנּו ֹעז ּוְגֻדָּלה. ַּתְכִּתיֵרנּו ְּבֶכֶתר ְּכלּוָלה
ֵרנּו ְּבֹאַרח ְסלּוָלה, ִּתָּטֵענּו ְּבֹיֶׁשר ְמִסָּלה. תְַּיּׁשְ

ְּתָחֵּננּו ְּבַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה, ַּתְזִּכיֵרנּו ְּבִמי ֹזאת עֹוָלה.
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ּתֹוִׁשיֵענּו ְלֵקץ ַהְּגֻאָּלה, ְּתַהְּדֵרנּו ְּבִזיו ֲהֻמָּלה.
ַּתְדִּביֵקנּו ְּכֵאזֹור ֲחתּוָלה, ְּתַגְּדֵלנּו ְּבָיד ַהְּגדֹוָלה.

ְּתִביֵאנּו ְלֵביְתָך ְּבִרָּנה ְוָצֳהָלה, ְּתַאְּדֵרנּו ְּבֶיַׁשע ְוִגיָלה, ְּתַאְּמֵצנּו ְּבֶרַוח ְוַהָּצָלה.
ְּתַלְּבֵבנּו ְּבִבְנַין ִעיְרָך ְּכַבְּתִחָּלה.

ְּתעֹוְרֵרנּו ְלִצּיֹון ְּבִׁשְכלּוָלּה, ְּתַזֵּכנּו ְּבִנְבְנָתה ָהִעיר ַעל ִּתָּלּה.
ַּתְרִּביֵצנּו ְּבָׂשׂשֹון ְוִגיָלה, ְּתַחְּזֵקנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה.

הֹוַׁשע ָנא.

חזן וקהל: ָאָּנא הֹוִׁשיָעה ָּנא.

ָאָּנא ֱאֹזן ִחין ְּתֵאֵבי ִיְׁשָעְך. ְּבַעְרֵבי ַנַחל ְלַׁשְעְׁשָעְך.  ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא.
ָאָּנא ְּגַאל ַּכַּנת ִנְטָעְך. ּדּוָמה ְּבַטאְטָאְך.  ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא.  
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ַהֵּבט ַלְּבִרית ִטְבָעְך. ּוַמֲחַׁשֵּכי ֶאֶרץ ְּבַהְטִּביָעְך.  
ָאָּנא ְזָכר ָלנּו ָאב ִיְּדָעְך.  ַחְסְּדָך ָלמֹו ְּבהֹוִדיָעְך.  ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא.
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ְטהֹוֵרי ֵלב ְּבַהְפִליָאְך.  ִיָּוַדע ִּכי הּוא ִפְלָאְך.  
ְבָעְך.  ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ַּכִּביר ֹּכַח ֶּתן ָלנּו ִיְׁשָעְך.  ַלֲאבֹוֵתינּו ְּכִהּׁשָ
ָאָּנא ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ַעם ְמַׁשְּוָעְך. ֶנֱעַקד ְּבַהר מֹור ְּכמֹו ִׁשְּוָעְך. ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא.
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ַסֵּגב ֶאְׁשֵלי ִנְטָעְך. ָעִריִצים ַּבֲהִניָעְך.  
ָאָּנא ְּפַתח ָלנּו אֹוְצרֹות ִרְבָעְך. ִצָּיה ֵמֶהם ְּבַהְרִּביָעְך.  ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא.
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא קֹוְרֶאיָך ֶאֶרץ ְּברֹוֲעָעְך. ְרֵעם ְּבטּוב ִמְרָעְך.  
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. יָאְך.   ָאָּנא ְׁשָעֶריָך ַּתַעל ִמְּמׁשֹוָאְך. ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות ְּבַהּׂשִ

חזן וקהל: ָאָּנא ֵאל ָנא, הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא.

ֵאל ָנא ָּתִעינּו ְּכֶׂשה אֹוֵבד. ְׁשֵמנּו ִמִּסְפְרָך ַאל ְּתַאֵּבד. הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:
ֵאל ָנא ְרֵעה ֶאת ֹצאן ַהֲהֵרָגה. ְקצּוָפה ְוָעֶליָך ֲהרּוָגה. הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא: ֵאל ָנא ֹצאְנָך ְוֹצאן ַמְרִעיֶתָך. ְּפֻעָּלְתָך ְוַרְעָיֶתָך.  
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא: ֵאל ָנא ֲעִנֵּיי ַהֹּצאן. ִׂשיָחם ֲעֵנה ְּבֵעת ָרצֹון.  
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא: ֵאל ָנא נֹוְׂשֵאי ְלָך ַעִין. ִמְתקֹוְמֶמיָך ִיְהיּו ְכַאִין.  
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ֵאל ָנא ִלְמַנְּסֵכי ְלָך ַמִים ְּכִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ִיְׁשֲאבּון ַמִים. 
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:  

ֵאל ָנא ַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים. ְטפּוִלים ְּבָך ּוְבִׁשְמָך נֹוָׁשִעים. 
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:  
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא: ֵאל ָנא ֲחמּוץ ְּבָגִדים. ְזֹעם ְלַנֵער ָּכל ּבֹוְגִדים.  
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא: ֵאל ָנא ְוָזכֹור ִּתְזֹּכר. ַהְּנכּוֵרי ְּבֶלֶתְך ָוכֹור.  

ֵאל ָנא ּדֹוְרֶׁשיָך ְּבַעְנֵפי ֲעָרבֹות. ַּגְעָים ְׁשֵעה ֵמֲעָרבֹות. 
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:  

ֵאל ָנא ָּבֵרְך ְּבִעּטּור ָׁשָנה. ֲאָמַרי ְרֵצה ְּבִפּלּוִלי ְּביֹום הֹוַׁשְעָנא. 
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:  

חזן וקהל: ָאָּנא ֵאל ָנא, הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא, ָאִבינּו ָאָּתה 

ְלַמַען ָּתִמים ְּבדֹורֹוָתיו, ַהִּנְמָלט ְּבֹרב ִצְדקֹוָתיו,
ֶטף ְּבבֹוא ַמּבּול ַמִים, ְלֹאם ֲאִני חֹוָמה ֻמָּצל ִמּׁשֶ

הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                              
ְלַמַען ָׁשֵלם ְּבָכל ַמֲעִׂשים, ַהְמֻנֶּסה ַּבֲעָׂשָרה ִנִּסים,

ְּכָׁשר ַמְלָאִכים ָנם ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים, ְלָבָרה ַּכַחָּמה
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                             

ה ְלֹעָלה, ְלַמַען ַרְך ְוָיִחיד ֶנֱחַנט ְּפִרי ְלֵמָאה, ָזַעק ַאֵּיה ַהּׂשֶ
רּוהּו ֲעָבָדיו ָמָצאנּו ַמִים, ְלגֹוָלה ְוסּוָרה ִּבּׂשְ

הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                              
ְלַמַען ִקֵּדם ְׂשֵאת ְּבָרָכה, ַהִּנְׂשָטם ּוְלִׁשְמָך ִחָּכה,

ְמַיֵחם ְּבַמְקלֹות ְּבִׁשֲקתֹות ַהַּמִים, ְלָדְמָתה ְלָתָמר
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                              

ְלַמַען ָצַדק ֱהיֹות ְלָך ְלֹכֵהן, ְּכָחָתן ְּפֵאר ְיַכֵהן,
ְמֻנֶּסה ְּבַמָּסה ְּבֵמי ְמִריַבת ַמִים, ְלָהָהר ַהּטֹוב

                                 הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:
ְלַמַען ֹּפַאר ֱהיֹות ְּגִביר ְלֶאָחיו, ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָּגַבר ְּבֶאָחיו,
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ִמְסַּפר ֹרַבע ִמָּדְלָיו ִיַּזל ַמִים, לֹוא ָלנּו ִּכי ִאם ְלַמַעְנָך
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                                  

ְלַמַען ָעָנו ִמֹּכל ְוֶנֱאָמן, ֲאֶׁשר ְּבִצְדקֹו ִּכְלֵּכל ַהָּמן,
ָמׁשּוְך ְלגֹוֵאל ּוָמׁשּוי ִמַּמִים, ְלֹזאת ַהִּנְׁשָקָפה

הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                                 
ְלַמַען ַׂשְמּתֹו ְּכַמְלֲאֵכי ְמרֹוִמים, ַהּלֹוֵבׁש אּוִרים ְוֻתִּמים,

ְמֻצֶּוה ָלבֹוא ַבִּמְקָּדׁש ְּבִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּוְרִחיַצת ַמִים, ְלחֹוַלת ַאֲהָבה
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                                 

ְלַמַען ְנִביָאה ְמחֹוַלת ַמֲחַנִים, ִלְכֵמֵהי ֵלב הּוְׂשָמה ֵעיַנִים,
ְלַרְגָלּה ָרָצה ֲעלֹות ָוֶרֶדת ְּבֵאר ַמִים, ְלטֹובּו ֹאָהָליו

הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                                
ְלַמַען ְמָׁשֵרת ֹלא ָמׁש ֵמֹאֶהל, ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש ָעָליו ִאֵהל,

ְּבָעְברֹו ַּבַּיְרֵּדן ִנְכְרתּו ַהַּמִים, ְלָיָפה ּוָבָרה
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                              

ְלַמַען ָלַמד ְראֹות ְלטֹוָבה אֹות, ָזַעק ַאֵּיה ִנְפָלאֹות,
ִמָּצה ַטל ִמִּגָּזה ְמֹלא ַהֵּסֶפל ַמִים, ְלַכַּלת ְלָבנֹון

הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                             
ְלַמַען ְּכלּוֵלי ֲעׂשֹות ִמְלַחְמֶּתָך, ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ַּתָּתה ְיׁשּוָעֶתָך,

ְצרּוֵפי ִמּגֹוי ְבָלְקָקם ְּבָיָדם ַמִים, ְלֹלא ָבְגדּו ָבְך
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                            

ְלַמַען ָיִחיד צֹוְרִרים ָּדׁש, ֲאֶׁשר ֵמֶרֶחם ְלָנִזיר ֻהְקָּדׁש,
ִמַּמְכֵּתׁש ֶלִחי ִהְבַקְעָּת לֹו ַמִים, ְלַמַען ֵׁשם ָקְדֶׁשָך

הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                         
ְלַמַען טֹוב הֹוֵלְך ְוָגֵדל, ֲאֶׁשר ֵמֹעֶׁשק ֵעָדה ִחֵּדל,

ְּבׁשּוב ַעם ֵמֵחְטא ָצו ְׁשָאב-ַמִים, ְלָנאָוה ִּכירּוָׁשַלִים
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                         

ְלַמַען ַחָּיְך ְמַכְרֵּכר ְּבִׁשיר, ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְּבָכל ְּכֵלי ִׁשיר,
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ְמַנֵּסְך ְלָפֶניָך ְּכָתַאב ְׁשתֹות ַמִים, ְלָׂשמּו ְבָך ִסְבָרם
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                         

ְלַמַען ָזְך ָעָלה ִּבְסָעָרה, ַהְמַקֵּנא ּוֵמִׁשיב ֶעְבָרה, 
ְלִפּלּולֹו ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה ָעָפר ּוַמִים, ְלֵעיֶניָה ְּבֵרכֹות

                          הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:
ְלַמַען ְוֵׁשֵרת ֶּבֱאֶמת ְלַרּבֹו, ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוחֹו ֶנֱאַצל ּבֹו,

ְּבַקְחּתֹו ְמַנֵּגן ִנְתַמְּלאּו ֵּגִבים ַמִים, ְלָפצּו ִמי ָכֹמָכה 
                        הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:

ְלַמַען ִהְרֵהר ֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך, ַהַּמְכִריז ְּתׁשּוָבה ְלֹצאֶנָך,
ָאז ְּבבֹוא ְמָחֵרף ָסַתם ֵעינֹות ַמִים, ְלִצּיֹון ִמְכַלל ֹיִפי

                      הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:
ְלַמַען ְּדָרׁשּוָך ְּבתֹוְך ַהּגֹוָלה, ְוסֹוְדָך ָלמֹו ִנְגָלה,

ְּבִלי ְלִהְתָּגֵאל ָּדְרׁשּו ֵזְרעֹוִנים ּוַמִים, ְלקֹוְרֶאיָך ַבָּצר
הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה;                    

ְלַמַען ָּגַמר ָחְכָמה ּוִביָנה, סֹוֵפר ָמִהיר ְמַפֵּלׁש ֲאָמָנה,
ְמַחְּכֵמנּו ֲאָמִרים ַהְּמׁשּוִלים ְּבַרֲחֵבי ַמִים, ְלַרָּבִתי ַעם

                     הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:
ְלַמַען ָּבֵאי ְלָך ַהּיֹום ְּבָכל ֵלב, ׁשֹוְפִכים ְלָך ִׂשיַח ְּבֹלא ֵלב ָוֵלב,

ׁשֹוֲאִלים ִמְּמָך ֹעז ִמְטרֹות ַמִים, ְלׁשֹוְררּו ַבָּים
                            הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:

ְלַמַען אֹוְמֵרי ִיְגַּדל ְׁשֶמָך, ְוֵהם ַנֲחָלְתָך ְוַעֶּמָך,
ְצֵמִאים ְלִיְׁשֶעָך ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ַלַּמִים, ְלַתְרָּת ָלמֹו ְמנּוָחה

הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבינּו ָאָּתה:                             

גבים מים – בורות המתמלאים מים במדבר בזמן מועט בעת שיטפון.
כארץ עיפה למים – בסוף הקיץ פני האדמה מבוקעים מחמת היובש ומשועים למים.
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חזן וקהל: הֹוַׁשע ָנא ֵאל ָנא. ָאָּנא הֹוִׁשיָעה ָּנא:

הֹוַׁשע ָנא ְסַלח ָנא. ְוַהְצִליָחה ָנא. ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו.

מניחים את הלולב ואת האתרוג ונוטלים את הערבה:

ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה ֱאמּוִנים ׁשֹוְפִכים ְלָך ֵלב ַּכַּמִים.  

ְוַהְצִליָחה ָנא. ְלַמַען ָּבא ָבֵאׁש ּוַבַּמִים.   
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ָּגַזר ְוָנם ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים.  

ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה ְדָגִלים ָּגזּו ִּגְזֵרי ַמִים.   

ְוַהְצִליָחה ָנא. ַמִים.    ְלַמַען ַהֶּנֱעַקד ְּבַׁשַער ַהּׁשָ
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ְוָׁשב ְוָחַפר ְּבֵארֹות ַמִים.   

ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה ַזִּכים חֹוִנים ֲעֵלי ַמִים.   
ְלַמַען ָחָלק ְמַפֵּצל ַמְקלֹות ְּבִׁשֲקתֹות ַהַּמִים. ְוַהְצִליָחה ָנא.

ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ָטַען ְוָגל ֶאֶבן ִמְּבֵאר ַמִים.  
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה ְיִדיִדים נֹוֲחֵלי ָדת ְמׁשּוַלת ַמִים. 
ְוַהְצִליָחה ָנא. ְלַמַען ָּכרּו ְּבִמְׁשֲענֹוָתם ַמִים.   

ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ְלָהִכין ָלמֹו ּוְלֶצֱאָצֵאימֹו ַמִים.   
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה ִמְתַחְּנִנים ְּכִביִׁשימֹון ֲעֵלי ַמִים.  
ְוַהְצִליָחה ָנא. ְלַמַען ֶנֱאַמן ַּבִית ַמְסִּפיק ָלָעם ַמִים.  

ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ֶסַלע ַהְך ַוָּיזּובּו ַמִים.    
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה עֹוִנים ֲעִלי ְבֵאר ַמִים.   
ְוַהְצִליָחה ָנא. ְלַמַען ֻּפַּקד ְּבֵמי ְמִריַבת ַמִים.   

ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ְצֵמִאים ְלַהְׁשקֹוָתם ַמִים.   
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה ְקדֹוִׁשים ְמַנְּסִכים ְלָך ַמִים.  
ְלַמַען ֹראׁש ְמׁשֹוְרִרים ְּכָתַאב ְׁשתֹות ַמִים.  ְוַהְצִליָחה ָנא

ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ָׁשב ְוָנַסְך ְלָך ַמִים.    
ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא. ַּתֲעֶנה ׁשֹוֲאִלים ְּבִרּבּוַע ֶאְׁשֵלי ַמִים.  
ְוַהְצִליָחה ָנא. ְלַמַען ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות מֹוָצא ַמִים.   

ְוהֹוִׁשיֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו. ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ְוַתְרִעיף ָׁשַמִים.   
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חזן וקהל: ַרֶחם ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיֻׁשרּון. ְסַלח ּוְמַחל ֲעֹוָנם. ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.

ָאז ְּכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוִנים. ָּבאנּו ְלָפֶניָך ִנּדֹוִנים.  ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.
ֲאדֹוִנים.  זּוָלְתָך  ּוְבָעלּונּו  ָּדׁשּונּו  ְמָדִנים.  ָבנּו  ִנְתָּגרּו  ָהֲאדֹוִנים,  ֲאדֹוֵני  ֵּגֶאה 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  
ְּבִׁשּנּון.  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוִסַּפְרנּו  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ָעֶדיָך  ְּבַתֲחנּון,  ַהּיֹום  ַּגְׁשנּו  ֵהן 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  

ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ָנא ַאל ִּתיָבׁש. ַחְׁשַרת ַמִים ְּכֵאָבּה ֶּתְחָּבׁש. 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  

ֵמָנה, ְּבַיד ִׁשְבָעה ּוְׁשמֹוָנה. ָיָׁשר ַצִּדיק ֵאל ֱאמּוָנה.  ְטֵענּו ַבּׁשְ
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  

ָּכַרָּת ְּבִרית ָלָאֶרץ , עֹוד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ. ְלִבְלִּתי ְפָרץ ָּבּה ָּפֶרץ. 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  
ַהַּמִים.  ִנּסּוְך  ָלמֹו  ְזָכר  ָנא  ַמִים.  ִיְבֵלי  ַעל  ַּבֲעָרִבים  ַמִים,  ֲעֵלי  ִמְתַחְּנִנים 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  

ִׂשיִחים ְּבֶדֶרְך ַמָּטָעָתם, עֹוְמִסים ְּבַׁשְוָעָתם. ֲעֵנם ְּבקֹול ְּפִגיָעָתם. 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  

ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות, ְּפֵנה ְלִפּלּוָלם ְׁשעֹות. ַצְּדֵקם ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות. 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  
ֶרַׁשע.  ָחֵפץ  ְוֹלא  ְלהֹוִׁשיַע  ַרב  ֶיַׁשע.  ְוִיְפרּו  ֶאֶרץ  ִּתְפַּתח  ִּתַׁשע,  ִרְגָׁשם  קֹול 
ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו.  

חזן וקהל:  ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְּפַתח, ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ָלנּו ִּתְפַּתח. ּתֹוִׁשיֵענּו ְוִריב ַאל 

ְוהֹוִׁשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו. ִּתְמַּתח.  

ר ְואֹוֵמר ר ְמַבּׂשֵ חזן וקהל: קֹול ְמַבּׂשֵ

ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ ֹאֶמץ ֶיְׁשֲעָך ָּבא, קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא.  

ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ָּבא ְּבִרְבבֹות ִּכִּתים, ַלֲעֹמד ַעל ַהר ַהֵּזיִתים.  

ואוצרך הטוב לנו תפתח – הגשם האצור בעננים ירד אל הארץ. 28



ר ְואֹוֵמר. קֹול ִּגְׁשּתֹו ַּבּׁשֹוָפר ִלְתַקע, ַּתְחָּתיו ַהר ִיָּבַקע.  ְמַבּׂשֵ

ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ָּדַפק ְוֵהִציץ ָוָזַרח, ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ִמִּמְזָרח.  
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּׂשֵ קֹול ֵהִקים ִמּלּול נֹוֲאמֹו, ּוָבא הּוא ְוָכל ְקדֹוָׁשיו ִעּמֹו.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ ַמע ָּבעֹוָלם.   קֹול ּוְלָכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם, ַּבת קֹול ִיּׁשָ
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ֶזַרע ֲעמּוֵסי ְרָחמֹו, נֹוְלדּו ְּכֶיֶלד ִמְּמֵעי ִאּמֹו.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ָחָלה ְוָיְלָדה ִמי ֹזאת, ִמי ָׁשַמע ָּכֹזאת.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ָטהֹור ָּפַעל ָּכל ֵאֶּלה, ִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה.  
ר ְואֹוֵמר. קֹול ֶיַׁשע ּוְזַמן הּוָחד, ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד.  ְמַבּׂשֵ
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ַּכִּביר רֹום ָוַתַחת, ִאם ִיָּוֵלד ּגֹוי ַּפַעם ֶאָחת.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ְלֵעת ִיְגַאל ַעּמֹו ָנאֹור, ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול מֹוִׁשיִעים ַיֲעלּו ְלַהר ִצּיֹון, ִּכי ָחָלה ַּגם ָיְלָדה ִצּיֹון.     
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ִנְׁשַמע ְּבָכל ְּגבּוֵלְך, ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ִׂשיִמי ַעד ַּדֶּמֶׂשק ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך, ַקְּבִלי ָבַנִיְך ּוְבנֹוַתִיְך.  
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּׂשֵ רֹון, ִּכי ָקמּו ְיֵׁשֵני ֶחְברֹון.   קֹול ִעְלִזי ֲחַבֶּצֶלת ַהּׁשָ
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ְּפנּו ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו, ַהּיֹום ִאם ְּבקֹוִלי ִתְׁשָמעּו .  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ָצַמח ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו, הּוא ָדִוד ְּבַעְצמֹו.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול קּומּו ְּכפּוֵׁשי ָעָפר, ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ַרָּבִתי ַעם ְּבַהְמִליכֹו, ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ֵׁשם ְרָׁשִעים ְלַהֲאִביד, עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד.  
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּׂשֵ קֹול ְּתָנה ְיׁשּועֹות ְלַעם עֹוָלם, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.  

ר ְואֹוֵמר.  ר ְמַבּׂשֵ חזן וקהל שלוש פעמים: קֹול ְמַבּׂשֵ

הֹוִשׁיָעה ֶאת ַעֶּמָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּשֵׂאם ַעד ָהעֹוָלם: ְוִיְהיּו ְּדָבַרי 
ַלֲעׂשֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ֶאל  ְקרִֹבים  ְיָי  ִלְפֵני  ִהְתַחַּנְנִּתי  ֲאֶשׁר  ֵאֶּלה 
ַעֵּמי  ָּכל  ַּדַעת  ְלַמַען  ְּביֹומֹו:  יֹום  ְּדַבר  ִיְשָׂרֵאל  ַעּמֹו  ּוִמְשַּׁפט  ַעְבּדֹו  ִמְשַּׁפט 

ָהָאֶרץ ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים. ֵאין עֹוד. 

מחזירים את ספרי התורה, סוגרים את הארון, והש”ץ אומר קדיש שלם.
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ערבה והושענות זכר למקדש
מלבד  אחרת  ערבה  המקדש  בבית  שמביאים  מסיני  למשה  הלכה 
מוצא.  ונקרא  מירושלים  למטה  היה  מקום  כיצד?  שבלולב.  הערבה 
בכל יום ויום משבעת ימי החג היו מביאים משם מורביות של ערבה 
המזבח,  גבי  על  כפופים  וראשיהן  המזבח  צדדי  על  אותן  וזוקפים 
ובעת שהיו מביאים אותה וסודרין אותה תוקעים ומריעים ותוקעים. 
בכל יום היו מקיפים את המזבח עם לולביהם בידיהם, ואומרים: ָאָּנא 
את  היו מקיפים  השביעי  וביום  ָּנא,  הֹוִׁשיָעה  ה’  ָאָּנא  ָּנא,  הֹוִׁשיָעה  ה’ 

המזבח שבע פעמים. 
בית  שבאמצע  הבימה  על  תורה  ספר  להעלות  ישראל  נהגו  בימינו 
הושיעא  והו  ‘אני  גם:  ואומרים  למקדש,  זכר  אותה,  ולהקיף  הכנסת 
נא’. ומובנו, שאף הקב”ה עם ישראל בצרתם וכביכול יושיע את עצמו 
עמם. זכר למקדש נוטלים ביום השביעי ערבה נוספת מלבד הערבה 

שבלולב וחובטים בה על הקרקע או על כלי.

חובטים את הערבה ה’ פעמים )ויש שנוהגים לחבוט מיד אחרי “קול מבשר”(

אחר חביטת הערבה אומרים תחינה זו:

טֹוִבים  ִּבְנִביִאים  ַהּבֹוֵחר  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַהָּקפֹוֵתינּו.  ְּתִפָּלֵתנּו  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  ֶׁשְּתַקֵּבל  ַהּטֹוִבים,  ּוְבִמְנָהֵגיֶהם 
ּוְזָכר ָלנּו ְזכּות ִׁשְבַעת ְּתִמיֶמיָך ְוָתִסיר ְמִחַּצת ַהַּבְרֶזל ַהַּמְפֶסֶקת ֵּביֵנינּו ּוֵביֶניָך, 
ְוַתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוֵתיִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה, ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה, ְוָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר 
ַחִּיים טֹוִבים. ּוְתִהי ֲחׁשּוָבה ְלָפֶניָך ַמְחַׁשְבֵּתנּו ַּבֲחִביַטת ָהֲעָרָבה ְּכִאּלּו ִּכַּוּנּו 
ִּתְפַּתח  ַהּטֹוב  ְואֹוָצְרָך  ַהַחִּיים  אֹור  ָלנּו  ְוַתְׁשִּפיַע  ְּכִתּקּוָנן  ַהַּכָּונֹות  ְּבָכל  ָּבּה 
ְלַהְׂשִּביַע ַמִים ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ִיְפַּתח ְיָי ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו 
ַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך. ָאֵמן: ַהּטֹוב ֶאת ַהּׁשָ

)קדיש שלם(

30



רכישת אתרוגים
רובם של האתרוגים הנרכשים בתחילת שנת השמיטה נקטפו לפני 
ראש השנה, ואין לנהוג בהם קדושת שביעית, אך יש לתת את הדעת 
על כך כשרוכשים את האתרוג, האם אכן הוא נקטף לפני השמיטה, 

או שמא לאחריה.
ממי  רק  לקנותם  מותר  שביעית  בקדושת  הקדושים  אתרוגים 
שמגדל ומשווק בשליחות של אוצר בית דין או על פי היתר המכירה, 
ואין לקנות ארבעת המינים מאדם המוכר אתרוגים בדרכים אסורות.
אתרוגים המשווקים באמצעות אוצר בית דין – לכתחילה יש לגבות 
עליהם תשלום אחיד, בלי הבדל בין אתרוגים כשרים לבין אתרוגים 

מהודרים.

קדושת שביעית באתרוגים
יש קדושת שביעית באתרוגים, משום שהם מיועדים גם לאכילה, 
מכיוון  האחרים,  המינים  שלושת  בכל  שביעית  קדושת  אין  אך 
שהשימוש העקרוני שלהם הוא רק לצורך מצווה ולא לשם כל הנאה 
אחרת. אמנם יש הסוברים שהדסים, מכיוון שגידולם הוא לריח, יש 
בהם קדושת שביעית, אך למעשה מקובל על רוב הפוסקים שאין 

לנהוג בהם קדושת שביעית.

דיני שביעית בארבעת המינים
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שימוש בארבעת המינים של שביעית
מועט  נזק  גורמת  שהנטילה  אף  על  שביעית,  של  אתרוג  ליטול  מותר 
לקליפתו. לאחר החג מומלץ להכין מאכלים מאתרוגים אלו ובכך לקיים 
בהידור את השימוש המלא בפירות השביעית. וכן מותר לייצא אתרוגים 
באופן  הביעור  לפני  רב  זמן  או  הביעור  זמן  לאחר  החג  מצוות  לצורך 
שברור שהפירות לא יישארו בחו"ל עד זמן הביעור. לאחר החג מומלץ 
– מותר  והדס  לולב, ערבה  ולאכלו עד לזמן הביעור.  להכין מהם מאכל 

לייצאם לחו"ל כרגיל, כבכל שנה, מכיוון שאין בהם קדושת שביעית.

תליית פירות שביעית בסוכה
השהייה  עקב  להתקלקל  העלולים  שביעית  פירות  בסוכה  לתלות  אין 
שאינם  שביעית  פירות  אולם  החג.  ימי  שמונת  במשך  בקור  או  בחום 
אוסרים  יש  אך  השנים,  כבשאר  לתלותם  המתירים  יש   – מתקלקלים 
לעשות כן, כי נויי סוכה אסורים באכילה ובהנאה בכל החג, ואסור לגרום 
שרוצה  למי  הטובה  הדרך  למעשה,  באכילה.  להיאסר  שביעית  לפירות 
לתלות פירות שביעית בסוכה היא שיאמר: 'איני בודל מפירות אלו כל בין 
השמשות של שמונת ימי הסוכות'. בכך יהיה מותר לו להשתמש בהם 

בכל עת, גם במהלך חג הסוכות.

מתוך הספר "שמיטה יום יום" בהוצאת מכון התורה והארץ.
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