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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
שזכו בעת יציאתם ממצרים והדבר מתחזק ביותר על ידי נטילת
ארבעת המינים" :עניין הסוכה והלולב הוא ...כמו שעל ידי העננים
ההם היו נמצאים ישראל מובדלים לבדם ונשואים מן הארץ ,כן
היה נמשך להם מציאות הארה המשכנת אותם לבד ,נבדלים מכל
העמים ,ומנושאים ומנוטלים מן העולם הזה עצמו ,ועליונים ממש
על כל גויי הארץ ...ונמשכת תולדתו זאת לכל אחד מישראל לדור
דורים ...ומתחדש דבר זה בישראל בחג הסוכות על ידי הסוכה...
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'".
ייקח את הלולב ,ההדסים והערבות בידו הימנית במצב ששדרת הלולב תפנה אליו ,והם
מצביעים למעלה "כדרך גידולם" .את האתרוג ייקח בידו השמאלית ויחזיקו הפוך ,כלומר
העוקץ (מיקום חיבורו לעץ) מופנה כלפי מעלה .הסיבה לכך היא משום הכלל "כל המצוות
מברך עליהן עובר לעשייתן" ,אם יחזיק את האתרוג "כדרך גידולו" הרי שכבר עשה את
המצווה ועדין לא בירך.
דרך גידולו של האתרוג היא שהעוקץ למטה והפיטם למעלה ,ומחמת כובדו הוא מתכופף
במהלך גידולו כלפי מטה .כדי שיטלו לפני שמברך שלא כדרך גידולו הטבעי ,יש לקחתו
כשהעוקץ כלפי מעלה.
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יש אומרים לפני הנטילה:

יְ ִהי ָרצֹון
בֹותיִּ ,ב ְפ ִרי ֵעץ ָה ָדר וְ כַ ּפֹת
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ַ
אֹותּיֹות ִׁש ְמָך ַה ְמיֻ ָחד
ְּת ָמ ִרים וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת וְ ַע ְר ֵבי נַ ַחלִ ,
ְּת ָק ֵרב ֶא ָחד ֶאל ֶא ָחד וְ ָהיּו לַ ֲא ָח ִדים ְּביָ ִדי ,וְ לֵ ַידע ֵאיְך ִׁש ְמָך
אֹותם ַּת ְׁש ִּפ ַיע
נּועי ָ
ּובנַ ֲע ִ
נִ ְק ָרא ָעלַ י וְ יִ ְיראּו ִמּגֶ ֶׁשת ֵאלַ יְ ,
ֶׁש ַפע ְּב ָרכֹות ִמ ַּד ַעת ֶעלְ יֹון לִ נְ וֵ ה ַא ִּפ ְריֹון לִ ְמכֹון ֵּבית
ׁשּובה לְ ָפנֶ יָך ִמ ְצוַ ת ַא ְר ָּב ָעה ִמינִ ים ֵאּלּו
ּות ֵהא ֲח ָ
ֹלהינּוְ ,
ֱא ֵ
יה וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצֹות
יה וְ ָׁש ָר ֶׁש ָ
טֹות ָ
יה ְּבכָ ל ְּפ ָר ֶ
ּכְ ִאּלּו ִקּיַ ְמ ִּת ָ
ַה ְּתלּויֹות ָּבּהּ ,כִ י ּכַ ּוָ נָ ִתי לְ יַ ֲח ָדא ְׁש ָמא ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא
חּודא
ּוׁשכִ ינְ ֵּתיּה ִּב ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ,לְ יַ ֵחד ֵׁשם י"ה ְּבו"ה ְּביִ ָ
ְ
ְׁשלִ ים ְּב ֵׁשם ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,א ֵמןָּ .ברּוְך יְ יָ לְ עֹולָ םָ ,א ֵמן וְ ָא ֵמן.

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ֹותיו וְ ִצּוָ נּו ַעל נְ ִטילַ ת לּולָ ב
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָ
ביום הראשון לנטילתו מוסיפים:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה
לאחר הברכה הופכים את האתרוג ומחזיקים אותו כדרך גידולו כך שהפיטם פונה
כלפי מעלה .לאחר מכן מקרבים את הלולב והאתרוג יחד ומנענעים אותם לכל
הכיוונים ,קדימה ,אחורה ימינה ,שמאלה ,למעלה ולמטה.
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מצוות ארבעת המינים מחברת את כל המצוות
מצוות נטילת ארבעת המינים היא מצווה "ממצעת" בין המצוות
התלויות בארץ לבין המצוות שהן חובת הגוף ,בכדי להיות "הבריח
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
זו היא הבריח התיכון המחבר בין המצוות התלויות בארץ לשאר
מצוותיה של תורה .וישראל "מרגישים הם מקדושת נשמתם פנימה
את האורות הגדולים המתלהבים יחד במצוה חביבה זו הכוללת
קדושת הארץ וקדושת הגוף ,ועושים אותה בשמחה ובהידור גדול".

6

סדר הלל
הלל של חג הסוכות
בכל ימי חג הסוכות גומרים את ההלל .יש אומרים שהלל הוא מצווה
ּלּולים ַלה’”
מן התורה ומקורה מן הכתוב במצוות נטע רבעי“ :ק ֶֹדׁש ִה ִ
ומשמע שאכילת הפירות בשנה הרביעית כשהם מותרים באכילה,
טעונה הלל והודאה לה’ על הטובה של ריבוי הפירות ,וכך בכל יום של
שמחה גדולה יש להלל ולשבח על רוב הטובה והשמחה .בתוך ימי
השמחה מיוחדת שמחת חג הסוכות בה גומרים את כל פרקי ההלל
ּומּיִ ְק ֶבָֽך” על
“ּב ָא ְס ְּפָך ִמּֽגָ ְרנְ ָך ִ
בכל שמונת ימי החג .ההלל וההודאה ְ
שפע פירות הארץ וברכת השנה היוצאת ,משתלבים עם שמחת הרגל
ומכוחם באה תפילת החג על המים של השנה הבאה עלינו לטובה.

ֹותיו וְ ִצּוָ נּו
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
לִ ְקרֹא ֶאת ַה ַהּלֵ ל:
ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ַע ְב ֵדי יְ יָ ַ .הלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ יָ  :יְ ִהי ֵׁשם יְ יָ ְמב ָֹרְךֵ .מ ַע ָּתה וְ ַעד
עֹולָ םִ :מ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹוְ .מ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ יָ ָ :רם ַעל ּכָ ל ּגויִ ם יְ יָ ַ .על
יהי לָ ָׁש ֶבתַ :ה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות ַּב ָּשׁ ַמיִ ם
ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִ
ַה ָּשׁ ַמיִ ם ּכְ בֹודֹוִ :מי ּכַ ייָ ֱא ֵ
יביםִ .עם
יבי ִעם נְ ִד ִ
הוׁש ִ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדלֵ .מ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון :לְ ִ
ּוב ָא ֶרץְ :מ ִק ִ
ָ
יבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַּביִ תֵ .אם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחהַ .הלְ לּויָ ּה:
מוׁש ִ
יבי ַעּמֹוִ :
נְ ִד ֵ
הּודה לְ ָק ְדׁשו יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלעזָ :היְ ָתה יְ ָ
ְּב ֵצאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֵּ .בית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ֵ
לֹותיוַ :הּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹסַ .הּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹורֶ :ה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים.
ַמ ְמ ְׁש ָ
ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאןַ :מה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוסַ .הּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב לְ ָאחֹורֶ :ה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו
לֹוּה יַ ֲעקֹב:
כְ ֵאילִ יםּ .גְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאןִ :מּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץִ .מּלִ ְפנֵ י ֱא ַ
ַהה ְֹפכִ י ַהצּור ֲאגַ ם ָמיִ םַ .חּלָ ִמיׁש לְ ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם:
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ֹאמרּו
ֹלא לָ נּו יְ יָ ֹלא לָ נּוּ .כִ י לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹודַ .על ַח ְס ְּדָך ַעל ֲא ִמ ֶּתָך :לָ ָּמה י ְ
יהם
אֹלהינּו ַב ָּשׁ ָמיִ םּ .כֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ָע ָׂשהֲ :ע ַצ ֵּב ֶ
יהם :וֵ ֵ
ֹלה ֶ
ַהּגויִ םַ .אּיֵ ה נָ א ֱא ֵ
ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהבַ .מ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדםֶּ :פה לָ ֶהם וְ ֹלא יְ ַד ֵּברּוֵ .עינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ֹלא יִ ְראּו:
יהם
יהם וְ לא יְ ִמיׁשּוןַ .רגְ לֵ ֶ
ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ לא יִ ְׁש ָמעּוַ .אף לָ ֶהם וְ ֹלא יְ ִריחּון :יְ ֵד ֶ
יהםּ .כֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם:
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶ
וְ ֹלא יְ ַהּלֵ כּוֹ .לא יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ םּ :כְ ֶ
ּומגִ ּנָ ם הּוא:
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ַּבייָ ֶ .עזְ ָרם ָ
ּומגִ ּנָ ם הּוא:
ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו ַבייָ ֶ .עזְ ָרם ָ
ּומגִ ּנָ ם הּוא:
יִ ְר ֵאי יְ יָ ִּב ְטחּו ַבייָ ֶ .עזְ ָרם ָ
יְ יָ זְ כָ ָרנּו יְ ָב ֵרְך .יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל .יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן:
יְ ָב ֵרְך יִ ְר ֵאי יְ יָ ַ .ה ְּק ַטּנִ ים ִעם ַהּגְ דֹלִ ים:
י ֵֹסף יְ יָ ֲעלֵ יכֶ םֲ .עלֵ יכֶ ם וְ ַעל ְּבנֵ יכֶ ם:
ְּברּוכִ ים ַא ֶּתם לַ ייָ  .ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ:
ַה ָּשׁ ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ ייָ  .וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם:
דּומה:
לא ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּו יָ ּה .וְ לא ּכָ ל י ְֹר ֵדי ָ
וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּהֵ .מ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ םַ .הלְ לּויָ ּה:
ּוביָ ַמי ֶא ְק ָראֲ :א ָפפּונִ י
ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע יְ יָ ֶאת קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ יּ :כִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו לִ יְ .
ּוב ֵׁשם יְ יָ ֶא ְק ָראָ .אּנָ ה
ּומ ָצ ֵרי ְׁשאֹול ְמ ָצאּונִ יָ .צ ָרה וְ יָ גֹון ֶא ְמ ָצאְ :
ֶח ְבלֵ י ָמוֶ תְ .
ֹּלתי וְ לִ י
ׁשמר ְּפ ָתאיִ ם יְ יָ ַּ .ד ִ
אֹלהינּו ְמ ַר ֵחםֵ :
יְ יָ ַמּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשיַ :חּנּון יְ יָ וְ ַצ ִּדיק .וֵ ֵ
נּוחיְ כִ יּ .כִ י יְ יָ ּגָ ַמל ָעלָ יְ כִ יּ :כִ י ִחּלַ ְצ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת.
ׁשּובי נַ ְפ ִׁשי לִ ְמ ָ
ִ
הוׁש ַיע:
יְ ִ
ֶאת ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעהֶ .את ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחיֶ :א ְת ַהּלֵ ְך לִ ְפנֵ י יְ יָ ְּ .ב ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ ים:
יתי ְמאֹדֲ :אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ יּ .כָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵ ב:
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַד ֵּברֲ .אנִ י ָענִ ִ
ּוב ֵׁשם יְ יָ ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי
מּולֹוהי ָעלָ יּ :כֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּשׂאְ .
ִ
ָמה ָא ִׁשיב לַ ייָ ּ .כָ ל ַּתגְ
לַ ייָ ֲא ַׁשּלֵ ם .נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל ַעּמֹו :יָ ָקר ְּב ֵעינֵ י יְ יָ ַ .ה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיוָ :אּנָ ה יְ יָ ּכִ י
ּוב ֵׁשם
ּתֹודהְ .
מֹוס ָרי :לְ ָך ֶאזְ ַּבח זֶ ַבח ָ
ֲאנִ י ַע ְב ֶּדָךֲ .אנִ י ַע ְב ְּדָך ֶּבן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת לְ ֵ
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יְ יָ ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי לַ ייָ ֲא ַׁשּלֵ ם .נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל ַעּמֹוְּ :ב ַח ְצרֹות ֵּבית יְ יָ ְּ .בתֹוכֵ כִ י
רּוׁש ִָלםַ .הלְ לּויָ ּה:
יְ ָ
ַהלְ לּו ֶאת יְ יָ ּכָ ל ּגֹויִ םַׁ .ש ְּבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמים:
ּכִ י גָ ַבר ָעלֵ ינּו ַח ְסּדֹו .וֶ ֱא ֶמת יְ יָ לְ עֹולָ םַ .הלְ לּויָ ּה:
הֹודֹו לַ ייָ ּכִ י טֹובּ .כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדו:
יאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ַ
יאמרּו נָ א ֵּבית ַא ֲהרֹןּ .כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ְ
יאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ יָ ּ .כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ְ
אתי יָ ּהָ .ענָ נִ י ַב ֶּמ ְר ַחב יָ ּה :יְ יָ לִ י לא ִא ָיראַ .מה יַ ֲע ֶׂשה לִ י ָא ָדם:
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
יְ יָ לִ י ְּבעֹזְ ָרי .וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי :טוב לַ ֲחסֹות ַּבייָ ִ .מ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם :טֹוב
יביםּ :כָ ל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ יְּ .ב ֵׁשם יְ יָ ּכִ י ֲא ִמילַ םַ :סּבּונִ י
לַ ֲחסֹות ַּבייָ ִ .מ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִ
קֹוציםְּ .ב ֵׁשם יְ יָ
בֹוריםּ .ד ֲֹעכּו ּכְ ֵאׁש ִ
גַ ם ְס ָבבּונִ יְּ .ב ֵׁשם יְ יָ ּכִ י ֲא ִמילַ םַ :סּבּונִ י כִ ְד ִ
יׁשּועה:
ָ
יתנִ י לִ נְ ּפֹל .וַ ייָ ֲעזָ ָרנִ יָ :עּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה .וַ יְ ִהי לִ י לִ
ּכִ י ֲא ִמילַ םַּ :דחֹה ְד ִח ַ
רֹומ ָמה .יְ ִמין
ֵ
יׁשּועה ְּב ָא ֳהלֵ י ַצ ִּד ִיקים .יְ ִמין יְ יָ ע ָֹׂשה ָחיִ ל :יְ ִמין יְ יָ
ָ
קול ִרּנָ ה וִ
יְ יָ ע ָֹׂשה ָחיִ לֹ :לא ָאמּות ּכִ י ֶא ְחיֶ ה .וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי ּיָ ּה :יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה .וְ לַ ָּמוֶ ת
אֹודה יָ ּה :זֶ ה ַה ַּשׁ ַער לַ ייָ ַ .צ ִּד ִיקים
ֹלא נְ ָתנָ נִ יִּ :פ ְתחּו לִ י ַׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדקָ .אבֹא ָבם ֶ
יָ בֹאּו בֹו:
אודך:
יׁשּועה.
ָ
יתנִ י .וַ ְּת ִהי לִ י לִ
אודָך ּכִ י ֲענִ ָ
ְ
אבן:
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ יםָ .היְ ָתה לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה.
ֵמ ֵאת יְ יָ ָהיְ ָתה זֹאתִ .היא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּו .מאת:
זה:
זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה יְ יָ  .נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו:
הוׁש ָיעה ּנָ א:
ִ
הוׁש ָיעה ּנָ אָ :אּנָ א יְ יָ
ִ
ָאּנָ א יְ יָ
יחה ּנָ א:
יחה ּנָ אָ :אּנָ א יְ יָ ַה ְצלִ ָ
ָאּנָ א יְ יָ ַה ְצלִ ָ
ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ יָ ֵּ .ב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ יָ :
ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ יָ ֵּ .ב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ יָ :
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ֵאל יְ יָ וַ ּיָ ֶאר לָ נּוִ .א ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתיםַ .עד ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַח:
ֵאל יְ יָ וַ ּיָ ֶאר לָ נּוִ .א ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתיםַ .עד ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַח:
רֹומ ֶמּךָ:
ֹלהי ֲא ְ
אֹודּךֱָ .א ַ
ֵאלִ י ַא ָּתה וְ ֶ
רֹומ ֶמּךָ:
ֹלהי ֲא ְ
אֹודּךֱָ .א ַ
ֵאלִ י ַא ָּתה וְ ֶ
הֹודּו לַ ייָ ּכִ י טֹובּ .כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
הֹודּו לַ ייָ ּכִ י טֹובּ .כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
עֹוׂשי ְרצֹונֶ ָך .וְ כָ ל ַע ְּמָך
ֹלהינּו ַעל ּכָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך .וַ ֲח ִס ֶידיָך ַצ ִּד ִיקים ֵ
יְ ַהלְ לּוָך יְ יָ ֱא ֵ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו
יפ ֲארּו וִ ְ
יׁש ְּבחּו וִ ָ
יב ְרכּו וִ ַ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .ב ִרּנָ ה יֹודּו וִ ָ
וְ יַ ְמלִ יכּו ֶאת ִׁש ְמָך ַמלְ ּכֵ נּוּ .כִ י לְ ָך טֹוב לְ הֹודֹותּ .ולְ ִׁש ְמָך נָ ֶאה לְ זַ ֵּמרּ .כִ י ֵמעֹולָ ם
וְ ַעד עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאל:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֶמלֶ ְך ְמ ֻהּלָ ל ַּב ִּת ְׁש ָּבחֹות:
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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
הצבור ואנו אומרים אותו באותה שעה כמו שאמרו דוד על הצרות
שעברו עליו ,וכשאומר אותו בכל יום נראה כמי שאומר שאין הקב”ה
עושה נפלאות בכל יום ולפיכך קורא הנסים שעברו כבר ונמצא
שמחרף ומגדף כלפי מעלה’ .נראה מכאן שההלל והשבח אינם
צריכים להתייחס דווקא לניסים שקרו את אבותינו במצרים אלא
בראש ובראשונה לאירועי השעה ולצרות שלא תבואנה על הציבור
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
ומגדף .קריאת ההלל צריכה להתפרץ בימים של שמחה מיוחדת
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
בגאולת מצרים ,ואי היכולת לזהות את המתרחש בהווה היא היא
חירוף וגידוף.
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סדר הושענות
לחג הסוכות
אדם האוחז בתורה דומה למזבח
הקפת הבימה בזמן ההושענות היא זכר להקפת המזבח במקדש
והבימה היא במקום המזבח .לפי הגר"א התורה היא המזבח ,שכל
הקורא סדר קורבנות כאילו הקריב .אך בילקוט שמעוני ובראשונים
מובאים דברים אחרים" :בזמן הזה חזן הכנסת עומד כמלאך האלהים
וס"ת בזרועו ,והעם מקיפין אותו דוגמת מזבח" .לפי זה מבואר
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:

הֹושׁע נָ א:
ּבֹור ֵאנּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ְ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ֹלהינּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ֵ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ּדֹור ֵשׁנּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ְ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ּגֹואלֵ נּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ֲ
ַ
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אחר כך אומרים פיוט השייך לאותו יום ,כמפורט להלן.

כשחל א'
דסוכות

א' דסוכות

א' דחוה"מ

ב' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ה' דחוה"מ

ביום ב'

למען אמתך

אבן שתיה

אערוך שועי

אום אני חומה

אל למושעות

אום נצורה

ביום ג'

למען אמתך

אבן שתיה

אערוך שועי

אל למושעות

אום נצורה

אדון המושיע

ביום ה'

למען אמתך

אבן שתיה

אום נצורה

אערוך שועי

אל למושעות

אדון המושיע

בשבת

אום נצורה

למען אמתך אערוך שועי

אבן שתיה

אל למושעות

אדון המושיע

למען אמתך
יתְך .לְ ַמ ַען ּגָ ְדלָ ְך וְ ִת ְפ ַא ְר ָּתְך .לְ ַמ ַען ָּד ָתְך.
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַען ֲא ִמ ָּתְך .לְ ַמ ַען ְּב ִר ָ
ַ
טּובְך .לְ ַמ ַען
עּודְך .לְ ַמ ַען זִ כְ ָרְך .לְ ַמ ַען ַח ְס ָּדְך .לְ ַמ ַען ָ
הֹודְך .לְ ַמ ַען וִ ָ
לְ ַמ ַען ָ
כּותְך .לְ ַמ ַען נִ ְצ ָחְך .לְ ַמ ַען
ּמּודְך .לְ ַמ ַען ַמלְ ָ
בֹודְך .לְ ַמ ַען לִ ָ
חּודְך .לְ ַמ ַען ּכְ ָ
יִ ָ
סֹודְך .לְ ַמ ַען ֻעּזָ ְך .לְ ַמ ַען ְּפ ֵא ָרְך .לְ ַמ ַען ִצ ְד ָק ָתְך .לְ ַמ ַען ְק ֻד ָּש ָׁתְך .לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמיָך
ָ
הֹושׁע נָ א :אני והו וכו'
ָה ַר ִּבים .לְ ַמ ַען ְשׁכִ ינָ ָתְך .לְ ַמ ַען ְּת ִהּלָ ָתְךַ .
בהושענא רבה מוסיפיםּ :כִ י ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה:

אבן שתיה
ּמֹורּיָ ה.
הֹושׁע נָ אֶ :א ֶבן ְש ִׁתּיָ הֵּ .בית ַה ְּב ִח ָירהּ .ג ֶֹרן ָא ְרנָ ןְּ .ד ִביר ַה ֻּמ ְצנָ עַ .הר ַה ִ
ַ
וְ ַהר יֵ ָר ֶאה .זְ ֻבל ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָךָ .חנָ ה ָּדוִ ד .טֹוב ַהּלְ ָבנֹון .יְ ֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ל
ָה ָא ֶרץּ .כְ לִ ילַ ת י ִֹפי .לִ ינַ ת ַה ֶּצ ֶדקָ .מכֹון לְ ִש ְׁב ְּתָך .נָ וֶ ה ַש ֲׁאנָ ןֻ .סּכַ ת ָשׁלֵ םֲ .עלִ ּיַ ת
ְש ָׁב ִטיםִּ .פּנַ ת יִ ְק ַרתִ .צּיֹון ַה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת .ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשיםָ .רצּוף ַא ֲה ָבהְ .שׁכִ ינַ ת
הֹושׁע ּנָ א :אני והו וכו'
בֹודָךֵּ .תל ַּתלְ ִּפּיֹותַ .
ּכְ ֶ
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך:
רֹוע ִעם ּגְ ָ
בהושענא רבה מוסיפים :לְ ָך זְ ַ

אערך שועי
יתי ַבּצֹום ִּפ ְש ִׁעיְּ .ד ַר ְש ִּׁתיָך בֹו
ׁשּועיְּ .ב ֵבית ַשׁוְ ִעיּ .גִ ּלִ ִ
ִ
הֹושׁע נָ אֶ :א ֱערְֹך
ַ
מֹוש ִׁיעיַ .חי
ִ
הֹוש ִׁיעי .זְ כֹר וְ ַר ֵחם
קּומה וְ ִ
ׁיבה לְ קֹול ַשׁוְ ִעי .וְ ָ
הֹוש ִׁיעיַ .ה ְק ִש ָ
לְ ִ
מֹוש ִׁיעיּ .כַ ּלֵ ה ַמ ְר ִש ִׁיעי .לְ ַבל עֹוד
ִ
יּוחׁש
ּכֵ ן ְּת ַש ְׁע ְש ִׁעי .טֹוב ְּב ֶאנֶ ק ְש ִׁעיַ .
הֹוש ִׁיעיָ .שׂא נָ א ֲעֹון ִר ְש ִׁעיֲ .עבֹר ַעל
ֹלהי יִ ְש ִׁעי .נֶ ַצח לְ ִ
ַּת ְר ִש ִׁיעיַ .מ ֵהר ֱא ֵ
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רֹומם ֶק ֶרן
מֹוש ִׁיעיַ .ק ֵּבל נָ א ַשׁוְ ִעיֵ .
ִ
הֹוש ִׁיעי .צּור ַצ ִּדיק
ִּפ ְש ִׁעיְּ .פנֵ ה נָ א לְ ִ
הֹושׁע נָ א :אני והו וכו'
תֹוש ִׁיעיַ .
ּתֹופ ַיע וְ ִ
מֹוש ִׁיעיִ .
יִ ְש ִׁעיַ .ש ַּׁדי ִ

אום אני חומה
סּורהָּ .ד ְמ ָתה לְ ָת ָמרַ .ה ֲהרּוגָ ה
חֹומהָּ .ב ָרה ּכַ ַח ָּמהּ .גֹולָ ה וְ ָ
הֹושׁע נָ א :אֹם ֲאנִ י ָ
ַ
בּוקה ָּבְך.
בּוקה ְּוד ָ
יהֲ .ח ָ
יס ָ
ָעלֶ יָך .וְ נֶ ְח ֶש ֶׁבת ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה .זְ רּויָ ה ֵּבין ַמכְ ִע ֶ
רּוטת לֶ ִחי.
לֹומ ֶדת יִ ְר ָא ָתְךְ .מ ַ
בּושׁה ַבּגֹולָ הֶ .
טֹוענֶ ת ֻעּלָ ְך .יְ ִח ָידה לְ יַ ֲח ָדְךּ .כְ ָ
ֶ
טֹובּיָ ה .צֹאן ָק ָד ִשׁים.
סֹובלֶ ת ִס ְבלָ ְךֲ .ענִ ּיָ ה ס ֲֹע ָרהְּ .פדּויַ ת ִ
נְ תּונָ ה לְ ַמּכִ יםֶ .
הֹושׁע נָ א:
הֹושׁע נָ אְּ :תמּוכִ ים ָעלֶ יָךַ .
ׁשֹואגִ ים ַ
ׁשּומים ִּב ְש ֶׁמָךֲ .
ְק ִהּלֹות יַ ֲעקֹבְ .ר ִ
בהושענא רבה מוסיפיםִּ :ת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם :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
אחריו ,להעמיד ממנו המלכות .כך כנסת ישראל ,עם היותה גולה
וסורה מבית אביה ,עם כל זאת היא דומה לתמר שמחזרת אחר
השי"ת .וכתב בעל הטורים" :ב' במסורה 'ויחשבה לזונה' 'איכה היתה
לזונה' ,מה תמר בביזיון ולבסוף כבוד אף ירושלים סופה בכבוד
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.
אדרבה ,מתוך הביזיון יופיע הכבוד ויתברר עד כמה טהור ונעלה
תהליך הופעת אורו של משיח .זאת היא גאולתנו" .דמתה לתמר",
מה תמר בביזיון ולבסוף כבוד אף ירושלים סופה בכבוד.
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דמתה לתמר – עם ישראל דומה לתמר שפריו משובח ומזין ,ענפיו משמשים לסכך ולולבו
למצות ארבעת המינים ,כך עם ישראל כולו דבק בקב"ה.

אל למושעות
ּדֹופ ֵקי ֶע ֶרְך
מֹוׁשעֹותְּ .ב ַא ְר ַּבע ְׁשבּועֹותּ .גָ ִׁשים ְּב ַׁשוְ עֹותְ .
הֹושׁע נָ אֵ :אל לְ ָ
ַ
זֹוע ִקים לְ ַה ְׁשעֹות .חֹוכֵ י
ידֹותם ִמ ְׁש ַּת ְע ְׁשעֹותֲ .
ׁשּועֹות .הֹוגֵ י ַׁש ֲעׁשּועֹות .וְ ִח ָ
ּכֹור ֶעיָך ְּב ַׁשוְ עֹות .לְ ָה ִבין
יֹוד ֵעי ִבין ָׁשעֹותְ .
יְ ׁשּועֹותְ .טפּולִ ים ְּבָך ְׁשעֹותְ .
נֹותן ְּתׁשּועֹותְ .ספּורֹות ַמ ְׁש ָמעֹותֵ .עדּות
ֵ
ְׁשמּועֹותִ .מ ִּפיָך נִ ְׁש ָמעֹות.
נֹוׁשעֹותִ .ק ְריַ ת ְּתׁשּועֹותֶ .רגֶ ׁש ְּתׁשּואֹות.
ּפֹועל יְ ׁשּועֹותַ .צ ִּדיק ָ
ַמ ְׁש ִמיעֹותֵ .
הֹוׁשע נָ א :אני והו וכו'
ָׁשֹלׁש ָׁשעֹותָּ .ת ִחיׁש לִ ְתׁשּועֹותַ .

אדון המושיע
ֹּלתי
הֹוׁש ַיעַּ .ד ִ
הֹוׁש ַיעּ .גִ ּבֹור וְ ַרב לְ ִ
ּמֹוׁש ַיעִּ .בלְ ְּתָך ֵאין לְ ִ
הֹושׁע נָ אָ :אדֹון ַה ִ
ַ
הֹוׁש ַיע.
ּתֹוׁש ַיע .חֹוכֶ יָך ִ
זֹוע ֶקיָך ִ
ּומֹוׁש ַיעֲ .
ִ
ּומ ִּציל
ּמֹוׁש ַיעַ .
הֹוׁש ַיעָ .ה ֵאל ַה ִ
וְ לִ י יְ ִ
תֹוׁש ַיע .לְ גֵ יא ַּבל ַּת ְר ִׁש ַיע.
יח ַּת ְד ֵׁשא וְ ִ
ְטלָ ֶאיָך ַּת ְׂש ִּב ַיע .יְ בּול לְ ַה ְׁש ִּפ ַיעּ .כָ ל ִׂש ַ
יאים לְ ַה ִּס ַיעְׂ .ש ִע ִירים לְ ָהנִ ַיעֲ .ענָ נִ ים ִמּלְ ַה ְמנִ ַיע.
תֹוׁש ַיע .נְ ִׂש ִ
ְמגָ ִדים ַּת ְמ ִּתיק וְ ִ
ּתֹוׁש ַיע.
ִ
חּומיָך
ּתֹוׁש ַיעְ .ר ֶ
ִ
קֹור ֶאיָך
ּפֹות ַח יָ ד ו ַּמ ְׂש ִּב ַיעְ .צ ֵמ ֶאיָך ַּת ְׂש ִּב ַיעְ .
ֵ
הֹוׁשע נָ א :אני והו וכו'
ּתֹוׁש ַיעַ .
ימיָך ִ
הֹוׁש ַיעְּ .ת ִמ ֶ
ׁשֹוח ֶריָך ִ
ֲ
ימינְ ָך נֶ ַצח:
בהושענא רבה מוסיפים :נְ ִעמֹות ִּב ִ

טלאיך תשביע – עם ישראל נמשל לטלאים רכים הזקוקים למזון רך ,כך ישראל זקוקים
למתנת ידו של הקב”ה ברחמים.
יבול להשפיע – לשון שפע – אנו מבקשים מהקב”ה שפע של יבול השדה בזכות שפע
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.
עננים מלהמניע  -פעמים רבות השמים מכוסים בעננים אך אין יורד מטר מהיעדר תנאי
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:

ׁיעה ּנָ א:
הֹוש ָ
ֲאנִ י וָ הֹו ִ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
אתָך לְ יֵ ַׁשע ַע ָּמְך.
הֹוש ְׁע ָּת ֵאלִ ים ְּבלּוד ִע ָּמְךְּ .ב ֵצ ְ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
ֹלהים.
רּושׁים לְ יֵ ַשׁע ֱא ִ
אֹלהיםְּ .ד ִ
הֹוש ְׁע ָּת ּגֹוי וֵ ִ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת ֲהמֹון ְצ ָבאֹות .וְ ִע ָּמם ַמלְ ֲאכֵ י ְצ ָבאֹות.
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת זַ ּכִ ים ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדיםַ .חּנּון ְּביָ ָדם ַמ ֲע ִב ִידים.
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
בּועים ְּבצּול ּגְ זָ ִרים .יְ ָק ְרָך ִע ָּמם ַמ ֲע ִב ִירים.
הֹוש ְׁע ָּת ְט ִ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
גֹוחּה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת וַ יִ ּוָ ַשׁע.
ּיֹושׁע .לְ ָ
ׁשֹור ֶרת וַ ַ
הֹוש ְׁע ָּת ּכַ ּנָ ה ְמ ֶ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
אתי ִא ְּתכֶ םּ .כֵ ן ַ
הּוצ ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם .נָ קּוב וְ ֵ
הֹוצ ִ
הֹוש ְׁע ָּת ַמ ֲא ַמר וְ ֵ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
עֹומ ֵסי ֲע ָר ָבה לְ ַה ִּקיף ִמזְ ֵּב ַח.
סֹוב ֵבי ִמזְ ֵּב ַחְ .
הֹוש ְׁע ָּת ְ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
נֹושׁעּ.כֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת ִּפלְ ֵאי ָארֹון ּכְ ֻה ְפ ַשׁעִ .צ ֵער ְּפלֶ ֶשׁת ַּב ֲחרֹון ַאף וְ ַ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת ְק ִהּלֹות ָּב ֶבלָ ה ִׁשּלַ ְח ָּתַ .רחּום לְ ַמ ֲענָ ם ֻשּׁלַ ְח ָּת.
ּכְ ַ
הֹוש ָׁיעה ּנָ א:
הֹוש ְׁע ָּת ְשׁבּות ִש ְׁב ֵטי יַ ֲעקֹבָּ .תׁשּוב וְ ָת ִשׁיב ְשׁבּות ָא ֳהלֵ י יַ ֲעקֹב .וְ ִ
ּכְ ַ
הֹוש ָׁיעה ּנָ א:
מֹושׁעֹות וְ ִ
ׁשֹומ ֵרי ִמ ְצֹות וְ חֹוכֵ י יְ ׁשּועֹותֵ .אל לְ ָ
הֹוש ְׁע ָּת ְ
ּכְ ַ
הֹוש ָׁיעה ּנָ א:
ֲאנִ י וָ הֹו ִ
ּוב ֵרְך ֶאת נַ ֲחלָ ֶתָך ְּור ֵעם וְ נַ ְּש ֵׂאם ַעד ָהעֹולָ ם :וְ יִ ְהיּו ְּד ָב ַרי
הֹוש ָׁיעה ֶאת ַע ֶּמָך ָ
ִ
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה לַ ֲעׂשֹות
ֹלהינּו ָ
ֵאּלֶ ה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחּנַ נְ ִּתי לִ ְפנֵ י יְ יָ ְקר ִֹבים ֶאל יְ יָ ֱא ֵ
ּומ ְש ַּׁפט ַעּמֹו יִ ְש ָׂר ֵאל ְּד ַבר יֹום ְּביֹומֹו :לְ ַמ ַען ַּד ַעת ּכָ ל ַע ֵּמי
ִמ ְש ַּׁפט ַע ְבּדֹו ִ
ֹלהיםֵ .אין עֹוד( .קדיש שלם)
ָה ָא ֶרץ ּכִ י יְ יָ הּוא ָה ֱא ִ
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סדר הושענות
לשבת של חול המועד
הֹושׁע נָ א:
ּבֹור ֵאנּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ְ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ֹלהינּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ֵ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ּדֹור ֵשׁנּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ְ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ּגֹואלֵ נּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ֲ
ַ

אום נצורה
ּגֹומ ֶרת ִהלְ כֹות
יבתֶ .
צּורה ּכְ ָב ַבתּ .בֹונֶ נֶ ת ְּב ַדת נֶ ֶפׁש ְמ ִׁש ַ
הֹושׁע נָ א :אֹם נְ ָ
ַ
יבת ֶרגֶ ל
ּומ ִׁש ַ
ּקֹוב ַעת ַאלְ ַּפיִ ם ְּתחּום ַׁש ָּבתְ .
ּדֹור ֶׁשת ַמ ְׂש ַאת ַׁש ָּבתַ .ה ַ
ַׁש ָּבתֶ .
טֹור ַחת ּכֹל
יאת ַׁש ָּבתַ .
ִמ ַּשׁ ָּבת .זָ כֹור וְ ָׁשמֹור ְמ ַקּיֶ ֶמת ַּב ַּשׁ ָּבתָ .ח ָׁשה לְ ַמ ֵהר ִּב ַ
קֹור ָאה לַ ַּשׁ ָּבת.
ּומ ְמ ֶּתנֶ ת ַעד ּכְ לֹות ַׁש ָּבתּ .כָ בֹוד וְ עֹנֶ ג ְ
יֹוׁש ֶבת ַ
ִמ ִּשׁ ָּשׁה לַ ַּשׁ ָּבתֶ .
ּומ ְׁש ֶּתה ְמכִ ינָ ה לַ ַּשׁ ָּבת .נ ַֹעם ְמגָ ִדים
לְ בּוׁש ּוכְ סּות ְמ ַחּלֶ ֶפת ַּב ַּשׁ ָּבתַ .מ ֲאכָ ל ִ
ּבֹוצ ַעת
ַמנְ ֶע ֶמת לַ ַּשׁ ָּבתְ .סעּודֹות ָׁשֹלׁש ְמ ַקּיֶ ֶמת ַּב ַּשׁ ָּבתַ .על ְׁש ֵּתי כִ ּכָ רֹות ַ
ּפֹור ֶטת ַא ְר ַּבע ְר ֻׁשּיֹות ַׁש ָּבתִ .צּוּוי ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ַמ ְדלֶ ֶקת ַּב ַּשׁ ָּבת.
ַּב ַּשׁ ָּבתֶ .
קֹור ָאה
ִקּדּוׁש ַהּיֹום ְמ ַק ֶּד ֶׁשת ַּב ַּשׁ ָּבתֶ .רנֶ ן ֶׁש ַבע ְמ ַפּלֶ לֶ ת ַּב ַּשׁ ָּבתִׁ .ש ְב ָעה ַב ָּדת ְ
הֹוׁשע נָ א:
ַּב ַּשׁ ָּבתַּ .תנְ ִחילֶ ּנָ ה לְ יֹום ֶׁשּכֻ ּלֹו ַׁש ָּבתַ .
ׁיעה נָ א:
הֹוש ָ
ֲאנִ י וָ הֹו ִ
הֹושׁע נָ א:
הֹוׁש ְע ָּת ָא ָדם יְ ִציר ּכַ ֶּפיָך לְ גֹונְ נָ הְּ .ב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ִה ְמ ֵצאתֹו ּכ ֶֹפר וַ ֲחנִ ינָ הּ .כֵ ן ַ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
הֹוׁש ְע ָּת ּגֹוי ְמ ֻצּיָ ן ְמ ַקּוִ ים ח ֶֹפׁשֵּ .ד ָעה ּכִ ּוְ נּו לָ בּור ְׁש ִב ִיעי לְ נ ֶֹפׁש.
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
הֹוׁש ְע ָּת ָה ָעם נִ ַהגְ ָּת ּכַ ּצֹאן לְ ַהנְ חֹות .וְ חֹק ַׂש ְמ ָּת ְב ָמ ָרה ַעל ֵמי ְמנּוחֹותּ .כֵ ן ַ
ּכְ ַ
בּודיָך ְּב ִמ ְד ַּבר ִסין ַּב ַּמ ֲחנֶ הָ .חכְ מּו וְ לָ ְקטּו ַב ִּשׁ ִּשׁי לֶ ֶחם ִמ ְׁשנֶ ה.
הֹוׁש ְע ָּת זְ ֶ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ

הֹושׁע נָ א:
רֹועםּ .כֵ ן ַ
הֹודה לָ מֹו ָ
הֹוׁש ְע ָּת ְטפּולֶ יָך הֹורּו ֲהכָ נָ ה ְּב ַמ ָּד ָעם .יִ ַּשׁר ּכ ָֹחם וְ ָ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
הֹוׁש ְע ָּת ּכֻ לְ ּכְ לּו ְּבעֹנֶ ג ָמן ַה ְמ ֻׁש ָּמרֹ .לא ָה ַפְך ֵעינֹו וְ ֵריחֹו ֹלא נָ ָמרּ .כֵ ן ַ
ּכְ ַ
חּומים ָׁש ָמרּו.
הֹוׁש ְע ָּת ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ַמ ְׂשאֹות ַׁש ָּבת ּגָ ָמרּו .נָ חּו וְ ָׁש ְבתּוְ ,ר ֻׁשּיֹות ְּות ִ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
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הֹושׁע נָ א:
הֹוׁש ְע ָּת ִסינַ י ָה ְׁש ְמעּו ְּב ִדּבּור ְר ִב ִיעיִ .ענְ יַ ן זָ כֹור וְ ָׁשמֹור לְ ַק ֵּדׁש ְׁש ִב ִיעיּ .כֵ ן ַ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
הֹוׁש ְע ָּת ֻּפ ְּקדּו יְ ִריחֹו ֶׁש ַבע לְ ַה ֵּקףָ .צרּו ַעד ִר ְד ָּתּה ַּב ַּשׁ ָּבת לְ ַת ֵּקףּ .כֵ ן ַ
ּכְ ַ
הֹוׁש ְע ָּת ק ֶֹהלֶ ת וְ ַעּמֹו ְּב ֵבית עֹולָ ִמיםִ .רּצּוָך ְּב ָחגְ גָ ם ִׁש ְב ָעה וְ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים.
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ

הֹושׁע נָ א:
תֹור ְתָך ְּב ָק ְר ָאם ֶּב ָחג יֹום יֹוםּ .כֵ ן ַ
הֹוׁש ְע ָּת ָׁש ִבים עֹולֵ י גֹולָ ה לְ ִפ ְדיֹוםָ .
ּכְ ַ
נֹוטלִ ין לּולָ ב ּכָ ל ִׁש ְב ָעה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש.
הֹוׁש ְע ָּת ְמ ַׂש ְּמ ֶחיָך ְּב ִבנְ יָ ן ֵׁשנִ י ַה ְמ ֻח ָּדׁשְ ,
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ

מֹוצא לִ יסֹוד ִמזְ ֵּב ַח ַמּנִ ִיחים.
הֹוׁש ְע ָּת ִחּבּוט ֲע ָר ָבה ַׁש ָּבת ַמ ְד ִחיםֻ .מ ְר ִּבּיֹות ָ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ

הֹוׁש ְע ָּת ְּב ַרּכֹות וַ ֲא ֻרּכֹות ּוגְ בֹהֹות ְמ ַעּלְ ִסיםִּ .ב ְפ ִט ָיר ָתן י ִֹפי לְ ָך ִמזְ ֵּב ַח ְמ ַקּלְ ִסים.
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ

מֹודים ְּומיַ ֲחלִ ים וְ ֹלא ְמ ַׁשּנִ יםּ .כֻ ּלָ נּו ָאנּו לְ יָ ּה וְ ֵעינֵ ינּו לְ יָ ּה ׁשֹונִ ים.
הֹוׁש ְע ָּת ִ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ

הֹושׁע נָ א:
הֹוׁש ָיעה ּנָ אּ .כֵ ן ַ
סֹוב ִבים ְּב ַר ֲענָ נָ ה .רֹונְ נִ ים ֲאנִ י וָ הֹו ִ
הֹוׁש ְע ָּת יֶ ֶקב ַמ ֲח ָצ ֶביָך ְ
ּכְ ַ
נּוחהָ .ק ְר ַּבן ַׁש ָּבת ּכָ פּול עֹולָ ה ִּומנְ ָחה.
הֹוׁש ְע ָּת ֵחיל זְ ִריזִ ים ְמ ָׁש ְר ִתים ִּב ְמ ָ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ

הֹושׁע נָ א:
אֹומ ִרים ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּשׁ ָּבתּ .כֵ ן ַ
הֹוׁש ְע ָּת לְ וִ ּיֶ יָך ַעל ּדּוכָ נָ ם לְ ַה ְר ָּבתְ .
ּכְ ַ
ׁשּובה וָ נַ ַחת
חּומיָך ְּב ִמ ְצ ֶֹותיָך ָּת ִמיד יִ ְׁש ַּת ְע ְׁשעּוןְּ .ור ֵצם וְ ַה ֲחלִ ֵיצם ְּב ָ
הֹוׁש ְע ָּת נִ ֶ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
יִ ּוָ ֵׁשעּון.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
הֹוׁש ְע ָּת ְׁשבּות ִׁש ְב ֵטי יַ ֲעקֹבָּ .תׁשּוב וְ ָת ִׁשיב ְׁשבּות ָא ֳהלֵ י יַ ֲעקֹב .וְ ִ
ּכְ ַ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
מֹוׁשעֹות .וְ ִ
ׁשֹומ ֵרי ִמ ְצֹות וְ חֹוכֵ י יְ ׁשּועֹותֵ .אל לְ ָ
הֹוׁש ְע ָּת ְ
ּכְ ַ
הֹוש ָׁיעה ּנָ א:
ֲאנִ י וָ הֹו ִ
הֹוש ָׁיעה ֶאת ַע ֶּמָך ָּוב ֵרְך ֶאת נַ ֲחלָ ֶתָך ְּור ֵעם וְ נַ ְּש ֵׂאם ַעד ָהעֹולָ ם :וְ יִ ְהיּו ְּד ָב ַרי ֵאּלֶ ה ֲא ֶשׁר
ִ
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה לַ ֲעׂשֹות ִמ ְש ַּׁפט ַע ְבּדֹו ִּומ ְש ַּׁפט
ֹלהינּו ָ
ִה ְת ַחּנַ נְ ִּתי לִ ְפנֵ י יְ יָ ְקר ִֹבים ֶאל יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהיםֵ .אין עֹוד.
ַעּמֹו יִ ְש ָׂר ֵאל ְּד ַבר יֹום ְּביֹומֹו :לְ ַמ ַען ַּד ַעת ּכָ ל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ּכִ י יְ יָ הּוא ָה ֱא ִ
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(קדיש שלם)

סדר הושענות
להושענא רבה
הֹושׁע נָ א:
ּבֹור ֵאנּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ְ
הֹושׁע נָ אַ :
ֹלהינּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ֵ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ּדֹור ֵשׁנּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ְ
ַ
הֹושׁע נָ א:
ּגֹואלֵ נּו ַ
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַענְ ָך ֲ
ַ
הקפה ראשונה :למען אמתך (ראה עמ' )13
אבן שתיה (ראה עמ' )13

הקפה שנייה:
הקפה שלישית :אום אני חומה (ראה עמ' )14
הקפה רביעית :אדון המושיע (ראה עמ' )15
הקפה חמישית :אדם ובהמה
רּוח ּונְ ָׁש ָמהּ .גִ יד וְ ֶע ֶצם וְ ָק ְר ָמהְּ .דמּות
ּוב ֵה ָמהָּ .ב ָׂשר וְ ַ
הֹושׁע נָ אָ :א ָדם ְ
ַ
קֹומה.
וְ ֶצלֶ ם וְ ִר ְק ָמה .הֹוד לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה .וְ נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְד ָמה .זִ יו וְ ת ַֹאר וְ ָ
ִחּדּוׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמהִ .ט ַיעת ֲע ֵצי נְ ַׁש ָּמה .יְ ָק ִבים וְ ָק ָמהּ .כְ ָר ִמים וְ ִׁש ְק ָמה .לְ ֵת ֵבל
קֹומ ָמהֲ .ע ָדנִ ים
יחים לְ ְ
ַה ְמ ֻסּיָ ָמהִ .מ ְטרֹות עֹז לְ ַס ְּמ ָמה .נְ ִׁשּיָ ה לְ ַקּיְ ָמהִׂ .ש ִ
יבים
ימהְ .צ ָמ ִחים לְ גָ ְׁש ָמהָ .ק ִרים לְ זָ ְר ָמהְ .ר ִב ִ
לְ ָע ְצ ָמהְּ .פ ָר ִחים לְ ַה ֲע ִצ ָ
הֹוׁשע נָ א.
ימהַ .
רֹומ ָמהְּ .תלּויָ ה ַעל ְּבלִ ָ
לְ ַׁשּלְ ָמהְׁ .ש ִתּיָ ה לְ ְ
הֹודָך ַעל ַה ָּשׁ ָמיִ ם.
יְ יָ ֲאדֹנֵ ינּו ָמה ַא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץֲ ,א ֶׁשר ְּתנָ ה ְ
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.
כרמים ושקמה – כרם יין וכרם זיתים .השקמה שמשה למאכל (בולס שקמים) וענפיה
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
שפע עשב ומזון לאדם ולבעלי החיים ולא תהיה תחרות וקנאה בין היצורים.
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הקפה שישית :אדמה מארר
הֹושׁע נָ אֲ :א ָד ָמה ֵמ ֶא ֶררְּ .ב ֵה ָמה ִמ ְּמ ַׁשּכֶ לֶ תּ .ג ֶֹרן ִמּגָ זָ םָּ .דגָ ן ִמ ַּדּלֶ ֶקת .הֹון
ַ
ּגֹובי .יֶ ֶקב ִמּיֶ לֶ ק.
הּומה .זַ יִ ת ִמּנֶ ֶׁשלִ .ח ָּטה ֵמ ָחגָ בֶ .ט ֶרף ִמ ַ
ִמ ְּמ ֵא ָרה .וְ אֹכֶ ל ִמ ְּמ ָ
ּכֶ ֶרם ִמּתֹולַ ַעת .לֶ ֶקׁש ֵמ ַא ְר ֶּבהֶ .מגֶ ד ִמ ְּצלָ ַצל .נֶ ֶפׁש ִמ ֶּב ָהלָ הׂ .ש ַֹבע ִמ ָּסלְ ָעם.
ֲע ָד ִרים ִמ ַּדּלּותֵּ .פרֹות ִמ ִּשׁ ָּדפֹון .צֹאן ִמ ְּצ ִמיתּותָ .ק ִציר ִמ ְּקלָ לָ ה .רֹב ֵמ ָרזֹון.
הֹוׁשע נָ א.
בּואה ֵמ ָח ִסילַ .
ִׁשּבֹלֶ ת ִמ ִּצּנָ מֹוןְּ .ת ָ
ַצ ִּדיק יְ יָ ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו.

זכינו ובדורנו החקלאות בארץ מייצרת שפע של יבולים בכל ענפי החקלאות.
כרמי היין בשומרון וביהודה נחשבים למובילים בעולם באיכותם .שפע
המזון שמייצרים חקלאי ישראל עלול להביא חלילה לתחושה של “כחי
ועצם ידי עשו לי את החיל הזה”.
ולכן צריך להתפלל בענווה גדולה ולבקש מהקב”ה שישלח את ברכתו
על הארץ כולה ועל יבוליה החקלאיים בפרט ,בבחינת “ארץ אשר עיני
ה’ אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה“ “ולמטר השמים תשתה
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
וכו’ – הבקשה שלא יפגע יבול השדה לפני הקציר והבציר וכן שלא תיפגע התבואה לאחר
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.
פרות משדפון – שלא יפגעו פירות האילן מפגעי מזג האוויר בזמן החנטה וההבשלה כגון
מקרה ומחמסין.
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הושע נא כרם מתולעת
התפילה להושעת ‘כרם מתולעת’ מתייחסת למזיקים הרבים
בכרמים‘ ,כי תאכלנו התלעת’ ,אך לאו דווקא אליהם .בשנת השמיטה
מצווה התורה ‘וכרמך לא תזמור’ ופוסק הרמב”ם ‘אחד כרם ואחד
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
הנטיעות הם כרמים ועל כן הפסוק מתייחס תמיד אליהם .בנזיקין
נאמר‘ :כי יבער איש שדה או כרם’ ,בעורכי המלחמה‘ :נטע כרם’,
עדת קרח אמרו‘ :נחלת שדה וכרם’ ,וכן‘ :לא נעבור בשדה ובכרם’,
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
יתן ַהּנִ זְ ָרק ְּבלַ ַהב ֵאׁש .לְ ַמ ַען ֵּבן ַהּנֶ ֱע ַקד ַעל ֵע ִצים וָ ֵאׁש.
הֹושׁע נָ א :לְ ַמ ַען ֵא ָ
ַ
ית ֶּב ָענָ ן וְ אֹור ֵאׁש .לְ ַמ ַען
לְ ַמ ַען ּגִ ּבֹור ַהּנֶ ֱא ַבק ִעם ַׂשר ֵאׁש .לְ ַמ ַען ְּדגָ לִ ים נָ ִח ָ
ה ֲֹעלָ ה לַ ָּמרֹום וְ נִ ְת ַעּלָ ה ּכְ ַמלְ ֲאכֵ י ֵאׁש .לְ ַמ ַען וְ הּוא לָ ְך ּכְ ֶסגֶ ן ְּב ֶא ְר ֶאּלֵ י ֵאׁש.
לְ ַמ ַען זֶ ֶבד ִּד ְּברֹות ַהּנְ תּונֹות ֵמ ֵאׁש .לְ ַמ ַען ִחּפּוי יְ ִריעֹות וַ ֲענַ ן ֵאׁש .לְ ַמ ַען ֶטכֶ ס
ַהר יָ ַר ְד ָּת ָעלָ יו ָּב ֵאׁש .לְ ַמ ַען יְ ִדידּות ַּביִ ת ֲא ֶׁשר ָא ַה ְב ָּת ִמ ְּשׁ ֵמי ֵאׁש .לְ ַמ ַען ּכָ ַמּה
ַעד ָׁש ְק ָעה ָה ֵאׁש .לְ ַמ ַען לָ ַקח ַמ ְח ַּתת ֵאׁש וְ ֵה ִסיר ֲחרֹון ֵאׁש .לְ ַמ ַען ְמ ַקּנֵ א
ִקנְ ָאה ּגְ דֹולָ ה ָּב ֵאׁש .לְ ַמ ַען נָ ף יָ דֹו וְ יָ ְרדּו ַא ְבנֵ י ֵאׁש .לְ ַמ ַען ָׂשם ְטלֵ ה ָחלָ ב ּכְ לִ יל
ֵאׁש .לְ ַמ ַען ָע ַמד ַּבּג ֶֹרן וְ נִ ְת ַר ָּצה ָב ֵאׁש .לְ ַמ ַען ִּפּלֵ ל ָּב ֲעזָ ָרה וְ יָ ְר ָדה ָה ֵאׁש .לְ ַמ ַען
דֹוׁשים ֻמ ְׁשלָ כִ ים ָּב ֵאׁש .לְ ַמ ַען
סּוסי ֵאׁש .לְ ַמ ַען ְק ִ
ִציר ָעלָ ה וְ נִ ְת ַעּלָ ה ְּב ֶרכֶ ב וְ ֵ
רּופה ָב ֵאׁש .לְ ַמ ַען ּתֹולְ דֹות
ִרּבֹו ִר ְב ָבן ָחז וְ נַ ֲה ֵרי ֵאׁש .לְ ַמ ַען ִׁש ְממֹות ִע ְירָך ַה ְּשׂ ָ
הֹוׁשע נָ א.
הּודה ָּת ִׂשים ּכְ כִ ּיֹור ֵאׁשַ .
ּלּופי יְ ָ
ַא ֵ
ּוב ָא ֶרץ .לְ ָך
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹודּ ,כִ י כֹל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָ
לְ ָך יְ יָ ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַהּגְ ָ
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יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּשׂא לְ כֹל לְ רֹאׁש .וְ ָהיָ ה יְ יָ לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא
ֹלהינּו יְ יָ
תֹור ְתָך ּכָ תּוב לֵ אמֹרְׁ :ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ יָ ֱא ֵ
ּוב ָ
ּוׁשמֹו ֶא ָחדְ .
יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶא ָחד ְ
ֶא ָחדָּ .ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד.
ׁיעה ּנָ א:
הֹוש ָ
ֲאנִ י וָ הֹו ִ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
אתָך לְ יֶ ַשׁע ַע ָּמְך.
הֹוש ְׁע ָּת ֵאלִ ים ְּבלּוד ִע ָּמְךְּ .ב ֵצ ְ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
ֹלהים.
רּושׁים לְ יֵ ַשׁע ֱא ִ
אֹלהיםְּ .ד ִ
הֹוש ְׁע ָּת ּגֹוי וֵ ִ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת ֲהמֹון ְצ ָבאֹות .וְ ִע ָּמם ַמלְ ֲאכֵ י ְצ ָבאֹות.
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת זַ ּכִ ים ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדיםַ .חּנּון ְּביָ ָדם ַמ ֲע ִב ִידים.
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
בּועים ְּבצּול ּגְ זָ ִרים .יְ ָק ְרָך ִע ָּמם ַמ ֲע ִב ִירים.
הֹוש ְׁע ָּת ְט ִ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
גֹוחּה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת וַ יִ ּוָ ַשׁע.
ּיֹושׁע .לְ ָ
ׁשֹור ֶרת וַ ַ
הֹוש ְׁע ָּת ּכַ ּנָ ה ְמ ֶ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
אתי ִא ְּתכֶ םּ .כֵ ן ַ
הּוצ ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם .נָ קּוב וְ ֵ
הֹוצ ִ
הֹוש ְׁע ָּת ַמ ֲא ַמר וְ ֵ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
עֹומ ֵסי ֲע ָר ָבה לְ ַה ִּקיף ִמזְ ֵּב ַח.
סֹוב ֵבי ִמזְ ֵּב ַחְ .
הֹוש ְׁע ָּת ְ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
נֹושׁעּ .כֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת ִּפלְ ֵאי ָארֹון ּכְ ֻה ְפ ַשׁעִ .צ ֵער ְּפלֶ ֶשׁת ַּב ֲחרֹון ַאף וְ ַ
ּכְ ַ
הֹושׁע נָ א:
ּכֵ ן ַ
הֹוש ְׁע ָּת ְק ִהּלֹות ָּב ֶבלָ ה ִׁשּלַ ְח ָּתַ .רחּום לְ ַמ ֲענָ ם ֻשּׁלַ ְח ָּת.
ּכְ ַ
הֹוש ְׁע ָּת ְשׁבּות ִש ְׁב ֵטי יַ ֲעקֹבָּ .תׁשּוב וְ ָת ִשׁיב ְשׁבּות ָא ֳהלֵ י יַ ֲעקֹב.
ּכְ ַ
הֹוש ָׁיעה ּנָ א:
וְ ִ

הֹוש ָׁיעה ּנָ א:
מֹושׁעֹות וְ ִ
ׁשֹומ ֵרי ִמ ְצֹות וְ חֹוכֵ י יְ ׁשּועֹותֵ .אל לְ ָ
הֹוש ְׁע ָּת ְ
ּכְ ַ
הֹוש ָׁיעה ּנָ א:
ֲאנִ י וָ הֹו ִ
יבנּו ֶאל ַה ֶח ֶבל וְ ֶאל ַהּנַ ֲחלָ ה.
ִּת ְּתנֵ נּו לְ ֵׁשם וְ לִ ְת ִהּלָ הְּ .ת ִׁש ֵ
רֹומ ֵמנּו לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ְעלָ הְּ .ת ַק ְּב ֵצנּו לְ ֵבית ַה ְּת ִפּלָ ה.
ְּת ְ
ּומ ֲחלָ ה.
יבנּו ּכְ ֵעץ ַעל ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם ְׁשתּולָ הִּ ,ת ְפ ֵּדנּו ִמּכָ ל נֶ גַ ע ַ
ַּת ִּצ ֵ
ְּת ַע ְּט ֵרנּו ְּב ַא ֲה ָבה כְ לּולָ הְּ ,ת ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ֵבית ַה ְּת ִפּלָ ה.
ְּתנַ ֲהלֵ נּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ֶסלָ הְּ .ת ַמּלְ ֵאנּו ָחכְ ָמה וְ ִׂשכְ לָ ה.
יׁשנּו עֹז ּוגְ ֻדּלָ הַּ .תכְ ִּת ֵירנּו ְּבכֶ ֶתר ּכְ לּולָ ה
ַּתלְ ִּב ֵ
תְּיַ ְׁשּ ֵרנּו ְּבא ַֹרח ְסלּולָ הִּ ,ת ָּט ֵענּו ְּבי ֶֹׁשר ְמ ִסּלָ ה.
ּוב ֶח ְמלָ הַּ ,תזְ ּכִ ֵירנּו ְּב ִמי זֹאת עֹולָ ה.
ְּת ָחּנֵ נּו ְּב ַר ֲח ִמים ְ
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ּתֹוׁש ֵיענּו לְ ֵקץ ַהּגְ ֻאּלָ הְּ ,ת ַה ְּד ֵרנּו ְּבזִ יו ֲה ֻמּלָ ה.
ִ
ַּת ְד ִּב ֵיקנּו ּכְ ֵאזֹור ֲחתּולָ הְּ ,תגַ ְּדלֵ נּו ְּביָ ד ַהּגְ דֹולָ ה.
יתָך ְּב ִרּנָ ה וְ ָצ ֳהלָ הְּ ,ת ַא ְּד ֵרנּו ְּביֶ ַׁשע וְ גִ ילָ הְּ ,ת ַא ְּמ ֵצנּו ְּב ֶרוַ ח וְ ַה ָּצלָ ה.
יאנּו לְ ֵב ְ
ְּת ִב ֵ
ְּתלַ ְּב ֵבנּו ְּב ִבנְ יַ ן ִע ְירָך ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה.
עֹור ֵרנּו לְ ִצּיֹון ְּב ִׁשכְ לּולָ ּהְּ ,תזַ ּכֵ נּו ְּבנִ ְבנְ ָתה ָה ִעיר ַעל ִּתּלָ ּה.
ְּת ְ
ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה.
יצנּו ְּב ָׂשׂשֹון וְ גִ ילָ הְּ ,ת ַחּזְ ֵקנּו ֱא ֵ
ַּת ְר ִּב ֵ
הֹוׁשע נָ א.
ַ
יעה ּנָ א.
הֹוׁש ָ
חזן וקהלָ :אּנָ א ִ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
ָאּנָ א ֱאזֹן ִחין ְּת ֵא ֵבי יִ ְׁש ָעְךְּ .ב ַע ְר ֵבי נַ ַחל לְ ַׁש ְע ְׁש ָעְך.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
אט ָאְך.
ּדּומה ְּב ַט ְ
ָאּנָ א ּגְ ַאל ּכַ ּנַ ת נִ ְט ָעְךָ .
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
ּומ ֲח ַׁשּכֵ י ֶא ֶרץ ְּב ַה ְט ִּב ָיעְך.
ָאּנָ א ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית ִט ְב ָעְךַ .
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
הֹוד ָיעְך.
ָאּנָ א זְ כָ ר לָ נּו ָאב יִ ְּד ָעְךַ .ח ְס ְּדָך לָ מֹו ְּב ִ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
יאְך .יִ ּוָ ַדע ּכִ י הּוא ִפלְ ָאְך.
הֹורי לֵ ב ְּב ַה ְפלִ ָ
ָאּנָ א ְט ֵ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
בֹותינּו ּכְ ִה ָׁשּ ְב ָעְך.
ָאּנָ א ּכַ ִּביר ּכ ַֹח ֶּתן לָ נּו יִ ְׁש ָעְך .לַ ֲא ֵ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
ָאּנָ א ַמּלֵ א ִמ ְׁש ֲאלֹות ַעם ְמ ַׁשּוְ ָעְך .נֶ ֱע ַקד ְּב ַהר מֹור ּכְ מֹו ִׁשּוְ ָעְך .וְ ִ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
יצים ַּב ֲהנִ ָיעְך.
ָאּנָ א ַסּגֵ ב ֶא ְׁשלֵ י נִ ְט ָעְךָ .ע ִר ִ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
אֹוצרֹות ִר ְב ָעְךִ .צּיָ ה ֵמ ֶהם ְּב ַה ְר ִּב ָיעְך.
ָאּנָ א ְּפ ַתח לָ נּו ְ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
רֹוע ָעְךְ .ר ֵעם ְּבטּוב ִמ ְר ָעְך.
קֹור ֶאיָך ֶא ֶרץ ְּב ֲ
ָאּנָ א ְ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
יאְך.
ׁשֹואְךֵּ .תל ַּתלְ ִּפּיֹות ְּב ַה ִׂשּ ָ
ָאּנָ א ְׁש ָע ֶריָך ַּת ַעל ִמ ְּמ ָ
יעה ּנָ א.
הֹוׁש ָ
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
חזן וקהלָ :אּנָ א ֵאל נָ אַ ,
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
אֹובדְׁ .ש ֵמנּו ִמ ִּס ְפ ְרָך ַאל ְּת ַא ֵּבדַ .
ֵאל נָ א ָּת ִעינּו ּכְ ֶׂשה ֵ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
צּופה וְ ָעלֶ יָך ֲהרּוגָ הַ .
ֵאל נָ א ְר ֵעה ֶאת צֹאן ַה ֲה ֵרגָ הְ .ק ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ
יתָךְּ .פ ֻעּלָ ְתָך וְ ַר ְעיָ ֶתָך.
ֵאל נָ א צֹאנְ ָך וְ צֹאן ַמ ְר ִע ֶ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ
יחם ֲענֵ ה ְּב ֵעת ָרצֹון.
ֵאל נָ א ֲענִ ּיֵ י ַהּצֹאןִׂ .ש ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ
קֹומ ֶמיָך יִ ְהיּו כְ ַאיִ ן.
נֹוׂש ֵאי לְ ָך ַעיִ ןִ .מ ְת ְ
ֵאל נָ א ְ
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ׁשּועה יִ ְׁש ֲאבּון ַמיִ ם.
ֵאל נָ א לִ ְמנַ ְּסכֵ י לְ ָך ַמיִ ם ּכְ ִמ ַּמ ַעיְ נֵ י ַהיְ ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

נֹוׁש ִעים.
ּוב ִׁש ְמָך ָ
מֹוׁש ִיעיםְ .טפּולִ ים ְּבָך ְ
ֵאל נָ א יַ ֲעלּו לְ ִצּיֹון ִ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ
ֵאל נָ א ֲחמּוץ ְּבגָ ִדים .זְ עֹם לְ נַ ֵער ּכָ ל ּבֹוגְ ִדים.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ
כּורי ְּבלֶ ֶתְך וָ כֹור.
ֵאל נָ א וְ זָ כֹור ִּתזְ ּכֹרַ .הּנְ ֵ
ּדֹור ֶׁשיָך ְּב ַענְ ֵפי ֲע ָרבֹותּ .גַ ְעיָ ם ְׁש ֵעה ֵמ ֲע ָרבֹות.
ֵאל נָ א ְ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

הֹוׁש ְענָ א.
ֵאל נָ א ָּב ֵרְך ְּב ִעּטּור ָׁשנָ הֲ .א ָמ ַרי ְר ֵצה ְּב ִפּלּולִ י ְּביֹום ַ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

יעה ּנָ אָ ,א ִבינוּ ָא ָּתה
הֹוׁש ָ
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
חזן וקהלָ :אּנָ א ֵאל נָ אַ ,
קֹותיו,
דֹורֹותיוַ ,הּנִ ְמלָ ט ְּברֹב ִצ ְד ָ
ָ
לְ ַמ ַען ָּת ִמים ְּב
חֹומה
ֻמ ָּצל ִמ ֶּשׁ ֶטף ְּבבֹוא ַמּבּול ַמיִ ם ,לְ אֹם ֲאנִ י ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

לְ ַמ ַען ָׁשלֵ ם ְּבכָ ל ַמ ֲע ִׂשיםַ ,ה ְמנֻ ֶּסה ַּב ֲע ָׂש ָרה נִ ִּסים,
ּכְ ָׁשר ַמלְ ָאכִ ים נָ ם יֻ ַּקח נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם ,לְ ָב ָרה ּכַ ַח ָּמה
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

לְ ַמ ַען ַרְך וְ יָ ִחיד נֶ ֱחנַ ט ְּפ ִרי לְ ֵמ ָאה ,זָ ַעק ַאּיֵ ה ַה ֶּשׂה לְ עֹלָ ה,
סּורה
ִּב ְּשׂרּוהּו ֲע ָב ָדיו ָמ ָצאנּו ַמיִ ם ,לְ גֹולָ ה וְ ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

לְ ַמ ַען ִק ֵּדם ְׂש ֵאת ְּב ָרכָ הַ ,הּנִ ְׂש ָטם ּולְ ִׁש ְמָך ִחּכָ ה,
ְמיַ ֵחם ְּב ַמ ְקלֹות ְּב ִׁש ֲקתֹות ַה ַּמיִ ם ,לְ ָד ְמ ָתה לְ ָת ָמר
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ
	
לְ ַמ ַען ָצ ַדק ֱהיֹות לְ ָך לְ כ ֵֹהןּ ,כְ ָח ָתן ְּפ ֵאר יְ כַ ֵהן,
יבת ַמיִ ם ,לְ ָה ָהר ַהּטֹוב
ְמנֻ ֶּסה ְּב ַמ ָּסה ְּב ֵמי ְמ ִר ַ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

הּודה ֲא ֶׁשר ּגָ ַבר ְּב ֶא ָחיו,
לְ ַמ ַען ּפ ַֹאר ֱהיֹות ּגְ ִביר לְ ֶא ָחיו ,יְ ָ
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ִמ ְס ַּפר ר ַֹבע ִמ ָּדלְ יָ ו יִ ּזַ ל ַמיִ ם ,לֹוא לָ נּו ּכִ י ִאם לְ ַמ ַענְ ָך
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

לְ ַמ ַען ָענָ ו ִמּכֹל וְ נֶ ֱא ָמןֲ ,א ֶׁשר ְּב ִצ ְדקֹו ּכִ לְ ּכֵ ל ַה ָּמן,
ּומׁשּוי ִמ ַּמיִ ם ,לְ זֹאת ַהּנִ ְׁש ָק ָפה
גֹואל ָ
ָמׁשּוְך לְ ֵ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

אּורים וְ ֻת ִּמים,
ּלֹובׁש ִ
רֹומיםַ ,ה ֵ
לְ ַמ ַען ַׂש ְמּתֹו ּכְ ַמלְ ֲאכֵ י ְמ ִ
יצת ַמיִ ם ,לְ חֹולַ ת ַא ֲה ָבה
ְמ ֻצּוֶ ה לָ בֹוא ַב ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ִקּדּוׁש יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם ְּור ִח ַ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

הּוׂש ָמה ֵעינַ יִ ם,
יאה ְמחֹולַ ת ַמ ֲחנַ יִ ם ,לִ כְ ֵמ ֵהי לֵ ב ְ
לְ ַמ ַען נְ ִב ָ
לְ ַרגְ לָ ּה ָר ָצה ֲעלֹות וָ ֶר ֶדת ְּב ֵאר ַמיִ ם ,לְ טֹובּו א ָֹהלָ יו
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָעלָ יו ִא ֵהל,
לְ ַמ ַען ְמ ָׁש ֵרת ֹלא ָמׁש ֵמא ֶֹהל ,וְ ַ
ּוב ָרה
ְּב ָע ְברֹו ַּבּיַ ְר ֵּדן נִ כְ ְרתּו ַה ַּמיִ ם ,לְ יָ ָפה ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

טֹובה אֹות ,זָ ַעק ַאּיֵ ה נִ ְפלָ אֹות,
לְ ַמ ַען לָ ַמד ְראֹות לְ ָ
ִמ ָּצה ַטל ִמּגִ ּזָ ה ְמֹלא ַה ֵּס ֶפל ַמיִ ם ,לְ כַ ּלַ ת לְ ָבנֹון
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

ׁשּוע ֶתָך,
לְ ַמ ַען ּכְ לּולֵ י ֲעׂשֹות ִמלְ ַח ְמ ֶּתָךֲ ,א ֶׁשר ְּביָ ָדם ַּת ָּתה יְ ָ
רּופי ִמּגֹוי ְבלָ ְק ָקם ְּביָ ָדם ַמיִ ם ,לְ ֹלא ָבגְ דּו ָבְך
ְצ ֵ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

צֹור ִרים ָּדׁשֲ ,א ֶׁשר ֵמ ֶר ֶחם לְ נָ זִ יר ֻה ְק ָּדׁש,
לְ ַמ ַען יָ ִחיד ְ
ִמ ַּמכְ ֵּתׁש לֶ ִחי ִה ְב ַק ְע ָּת לֹו ַמיִ ם ,לְ ַמ ַען ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

לְ ַמ ַען טֹוב הֹולֵ ְך וְ גָ ֵדלֲ ,א ֶׁשר ֵמע ֶֹׁשק ֵע ָדה ִח ֵּדל,
ירּוׁשלַ יִ ם
ָ
ב-מיִ ם ,לְ נָ אוָ ה ּכִ
ְּבׁשּוב ַעם ֵמ ֵח ְטא ָצו ְׁש ָא ַ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

ּתֹורה ְּבכָ ל ּכְ לֵ י ִׁשיר,
לְ ַמ ַען ַחּיָ ְך ְמכַ ְרּכֵ ר ְּב ִׁשירַ ,ה ְמלַ ֵּמד ָ
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ְמנַ ֵּסְך לְ ָפנֶ יָך ּכְ ָת ַאב ְׁשתֹות ַמיִ ם ,לְ ָׂשמּו ְבָך ִס ְב ָרם
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

ּומ ִׁשיב ֶע ְב ָרה,
לְ ַמ ַען זָ ְך ָעלָ ה ִּב ְס ָע ָרהַ ,ה ְמ ַקּנֵ א ֵ
יה ְּב ֵרכֹות
ּומיִ ם ,לְ ֵעינֶ ָ
לְ ִפּלּולֹו יָ ְר ָדה ֵאׁש וְ לִ ֲחכָ ה ָע ָפר ַ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

לְ ַמ ַען וְ ֵׁש ֵרת ֶּב ֱא ֶמת לְ ַרּבֹוִּ ,פי ְׁשנַ יִ ם ְּברּוחֹו נֶ ֱא ַצל ּבֹו,
ְּב ַק ְחּתֹו ְמנַ ּגֵ ן נִ ְת ַמּלְ אּו ּגֵ ִבים ַמיִ ם ,לְ ָפצּו ִמי כָ מֹכָ ה
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

ׁשּובה לְ צֹאנֶ ָך,
לְ ַמ ַען ִה ְר ֵהר ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָךַ ,ה ַּמכְ ִריז ְּת ָ
ָאז ְּבבֹוא ְמ ָח ֵרף ָס ַתם ֵעינֹות ַמיִ ם ,לְ ִצּיֹון ִמכְ לַ ל י ִֹפי
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

סֹודָך לָ מֹו נִ גְ לָ ה,
לְ ַמ ַען ְּד ָרׁשּוָך ְּבתֹוְך ַהּגֹולָ ה ,וְ ְ
קֹור ֶאיָך ַב ָּצר
ּומיִ ם ,לְ ְ
ְּבלִ י לְ ִה ְתּגָ ֵאל ָּד ְרׁשּו זֵ ְרעֹונִ ים ַ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה;
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

סֹופר ָמ ִהיר ְמ ַפּלֵ ׁש ֲא ָמנָ ה,
ּובינָ הֵ ,
לְ ַמ ַען ּגָ ַמר ָחכְ ָמה ִ
ְמ ַחּכְ ֵמנּו ֲא ָמ ִרים ַה ְּמׁשּולִ ים ְּב ַר ֲח ֵבי ַמיִ ם ,לְ ַר ָּב ִתי ַעם
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

יח ְּבֹלא לֵ ב וָ לֵ ב,
ׁשֹופכִ ים לְ ָך ִׂש ַ
לְ ַמ ַען ָּב ֵאי לְ ָך ַהּיֹום ְּבכָ ל לֵ בְ ,
ׁשֹוררּו ַבּיָ ם
ׁשֹואלִ ים ִמ ְּמָך עֹז ִמ ְטרֹות ַמיִ ם ,לְ ְ
ֲ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ

אֹומ ֵרי יִ גְ ַּדל ְׁש ֶמָך ,וְ ֵהם נַ ֲחלָ ְתָך וְ ַע ֶּמָך,
לְ ַמ ַען ְ
נּוחה
ְצ ֵמ ִאים לְ יִ ְׁש ֶעָך ּכְ ֶא ֶרץ ֲעיֵ ָפה לַ ַּמיִ ם ,לְ ַת ְר ָּת לָ מֹו ְמ ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א ָא ִבינּו ָא ָּתה:
הֹוׁשע נָ א וְ ִ
ַ


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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יעה ּנָ א:
הֹוׁש ָ
הֹוׁשע נָ א ֵאל נָ אָ .אּנָ א ִ
חזן וקהלַ :
יענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
הֹוׁש ֵ
יחה נָ א .וְ ִ
הֹוׁשע נָ א ְסלַ ח נָ א .וְ ַה ְצלִ ָ
ַ
מניחים את הלולב ואת האתרוג ונוטלים את הערבה:

הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
ׁשֹופכִ ים לְ ָך לֵ ב ּכַ ַּמיִ ם.
ַּת ֲענֶ ה ֱאמּונִ ים ְ
יחה נָ א.
וְ ַה ְצלִ ָ
		
ּוב ַּמיִ ם.
לְ ַמ ַען ָּבא ָב ֵאׁש ַ
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
		
ּגָ זַ ר וְ נָ ם יֻ ַּקח נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
		
ַּת ֲענֶ ה ְדגָ לִ ים ּגָ זּו ּגִ זְ ֵרי ַמיִ ם.
יחה נָ א.
וְ ַה ְצלִ ָ
לְ ַמ ַען ַהּנֶ ֱע ַקד ְּב ַׁש ַער ַה ָּשׁ ַמיִ ם.
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
		
וְ ָׁשב וְ ָח ַפר ְּב ֵארֹות ַמיִ ם.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
		
ַּת ֲענֶ ה זַ ּכִ ים חֹונִ ים ֲעלֵ י ַמיִ ם.
יחה נָ א.
לְ ַמ ַען ָחלָ ק ְמ ַפ ֵּצל ַמ ְקלֹות ְּב ִׁש ֲקתֹות ַה ַּמיִ ם .וְ ַה ְצלִ ָ
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
		
ָט ַען וְ גָ ל ֶא ֶבן ִמ ְּב ֵאר ַמיִ ם.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
נֹוחלֵ י ָדת ְמׁשּולַ ת ַמיִ ם.
ַּת ֲענֶ ה יְ ִד ִידים ֲ
יחה נָ א.
וְ ַה ְצלִ ָ
		
נֹותם ַמיִ ם.
לְ ַמ ַען ּכָ רּו ְּב ִמ ְׁש ֲע ָ
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
		
לְ ָהכִ ין לָ מֹו ּולְ ֶצ ֱא ָצ ֵאימֹו ַמיִ ם.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
יׁשימֹון ֲעלֵ י ַמיִ ם.
ַּת ֲענֶ ה ִמ ְת ַחּנְ נִ ים ּכְ ִב ִ
יחה נָ א.
וְ ַה ְצלִ ָ
לְ ַמ ַען נֶ ֱא ַמן ַּביִ ת ַמ ְס ִּפיק לָ ָעם ַמיִ ם.
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
			
ֶסלַ ע ַהְך וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
		
ַּת ֲענֶ ה עֹונִ ים ֲעלִ י ְב ֵאר ַמיִ ם.
יחה נָ א.
וְ ַה ְצלִ ָ
		
יבת ַמיִ ם.
לְ ַמ ַען ֻּפ ַּקד ְּב ֵמי ְמ ִר ַ
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
		
קֹותם ַמיִ ם.
ְצ ֵמ ִאים לְ ַה ְׁש ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
דֹוׁשים ְמנַ ְּסכִ ים לְ ָך ַמיִ ם.
ַּת ֲענֶ ה ְק ִ
יחה נָ א
ׁשֹור ִרים ּכְ ָת ַאב ְׁשתֹות ַמיִ ם .וְ ַה ְצלִ ָ
לְ ַמ ַען רֹאׁש ְמ ְ
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
			
ָׁשב וְ נָ ַסְך לְ ָך ַמיִ ם.
הֹוׁש ָיעה ּנָ א.
וְ ִ
ּבּוע ֶא ְׁשלֵ י ַמיִ ם.
ׁשֹואלִ ים ְּב ִר ַ
ַּת ֲענֶ ה ֲ
יחה נָ א.
וְ ַה ְצלִ ָ
		
מֹוצא ַמיִ ם.
לְ ַמ ַען ֵּתל ַּתלְ ִּפּיֹות ָ
הֹוׁש ֵיענּו ֵאל ָמ ֻעּזֵ נּו.
וְ ִ
		
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וְ ַת ְר ִעיף ָׁש ַמיִ ם.
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ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
יענּו ֱא ֵ
הֹוׁש ֵ
ּומ ַחל ֲעֹונָ ם .וְ ִ
חזן וקהלַ :ר ֶחם נָ א ְק ַהל ֲע ַדת יְ ֻׁשרּוןְ .סלַ ח ְ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
ָאז ּכְ ֵעינֵ י ֲע ָב ִדים ֶאל יַ ד ֲאדֹונִ יםָּ .באנּו לְ ָפנֶ יָך נִ ּדֹונִ ים .וְ ִ
ּוב ָעלּונּו זּולָ ְתָך ֲאדֹונִ ים.
ּגֵ ֶאה ֲאדֹונֵ י ָה ֲאדֹונִ ים ,נִ ְתּגָ רּו ָבנּו ְמ ָדנִ יםָּ .דׁשּונּו ְ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

אֹותיָך ְּב ִׁשּנּון.
ֵהן ּגַ ְׁשנּו ַהּיֹום ְּב ַת ֲחנּוןָ ,ע ֶדיָך ַרחּום וְ ַחּנּון .וְ ִס ַּפ ְרנּו נִ ְפלְ ֶ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

יבׁשַ .ח ְׁש ַרת ַמיִ ם ּכְ ֵא ָבּה ֶּת ְח ָּבׁש.
זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש ,נָ א ַאל ִּת ָ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

ּוׁשמֹונָ ה .יָ ָׁשר ַצ ִּדיק ֵאל ֱאמּונָ ה.
ְט ֵענּו ַב ְׁשּ ֵמנָ הְּ ,ביַ ד ִׁש ְב ָעה ְ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

ּכָ ַר ָּת ְּב ִרית לָ ָא ֶרץ  ,עֹוד ּכָ ל יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ .לְ ִבלְ ִּתי ְפ ָרץ ָּבּה ָּפ ֶרץ.
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

ִמ ְת ַחּנְ נִ ים ֲעלֵ י ַמיִ םַּ ,ב ֲע ָר ִבים ַעל יִ ְבלֵ י ַמיִ ם .נָ א זְ כָ ר לָ מֹו נִ ּסּוְך ַה ַּמיִ ם.
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

עֹומ ִסים ְּב ַׁשוְ ָע ָתםֲ .ענֵ ם ְּבקֹול ְּפגִ ָיע ָתם.
יחים ְּב ֶד ֶרְך ַמ ָּט ָע ָתםְ ,
ִׂש ִ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

מֹוׁשעֹות.
ּפֹועל יְ ׁשּועֹותְּ ,פנֵ ה לְ ִפּלּולָ ם ְׁשעֹותַ .צ ְּד ֵקם ֵאל לְ ָ
ֵ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

הֹוׁש ַיע וְ ֹלא ָח ֵפץ ֶר ַׁשע.
קֹול ִרגְ ָׁשם ִּת ַׁשעִּ ,ת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וְ יִ ְפרּו יֶ ַׁשעַ .רב לְ ִ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
הֹוׁש ֵיענּו ֱא ֵ
וְ ִ

יענּו וְ ִריב ַאל
ּתֹוׁש ֵ
אֹוצ ְרָך ַהּטֹוב לָ נּו ִּת ְפ ַּתחִ .
חזן וקהלַׁ :ש ֲע ֵרי ָׁש ַמיִ ם ְּפ ַתח ,וְ ָ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו.
יענּו ֱא ֵ
הֹוׁש ֵ
וְ ִ
ִּת ְמ ַּתח.
אֹומר
חזן וקהל :קֹול ְמ ַב ֵּשׂר ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
ּדֹודי ִהּנֵ ה זֶ ה ָּבא.
א ֶֹמץ יֶ ְׁש ֲעָך ָּבא ,קֹול ִ
יתים.
קֹול ָּבא ְּב ִר ְבבֹות ּכִ ִּתים ,לַ ֲעמֹד ַעל ַהר ַהּזֵ ִ
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ואוצרך הטוב לנו תפתח – הגשם האצור בעננים ירד אל הארץ.

אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ

ֹׁופר לִ ְת ַקעַּ ,ת ְח ָּתיו ַהר יִ ָּב ַקע.
קֹול ּגִ ְׁשּתֹו ַּבּש ָ
ּומׁש ֲח ִצי ָה ָהר ִמ ִּמזְ ָרח.
קֹול ָּד ַפק וְ ֵה ִציץ וָ זָ ַרחָ ,
דֹוׁשיו ִעּמֹו.
ּובא הּוא וְ כָ ל ְק ָ
נֹואמֹוָ ,
קֹול ֵה ִקים ִמּלּול ֲ
קֹול ּולְ כָ ל ָּב ֵאי ָהעֹולָ םַּ ,בת קֹול יִ ָּשׁ ַמע ָּבעֹולָ ם.
מּוסי ְר ָחמֹו ,נֹולְ דּו ּכְ יֶ לֶ ד ִמ ְּמ ֵעי ִאּמֹו.
קֹול זֶ ַרע ֲע ֵ
קֹול ָחלָ ה וְ יָ לְ ָדה ִמי זֹאתִ ,מי ָׁש ַמע ּכָ זֹאת.
קֹול ָטהֹור ָּפ ַעל ּכָ ל ֵאּלֶ הִ ,מי ָר ָאה ּכָ ֵאּלֶ ה.
יּוחל ֶא ֶרץ ְּביֹום ֶא ָחד.
הּוחדֲ ,ה ַ
קֹול יֶ ַׁשע ּוזְ ַמן ָ
קֹול ּכַ ִּביר רֹום וָ ַת ַחתִ ,אם יִ ּוָ לֵ ד ּגֹוי ַּפ ַעם ֶא ָחת.
קֹול לְ ֵעת יִ גְ ַאל ַעּמֹו נָ אֹור ,וְ ָהיָ ה לְ ֵעת ֶע ֶרב יִ ְהיֶ ה אֹור.
מֹוׁש ִיעים יַ ֲעלּו לְ ַהר ִצּיֹוןּ ,כִ י ָחלָ ה ּגַ ם יָ לְ ָדה ִצּיֹון .
קֹול ִ
יבי ְמקֹום ָא ֳהלֵ ְך.
קֹול נִ ְׁש ַמע ְּבכָ ל ּגְ בּולֵ ְךַ ,ה ְר ִח ִ
נֹותיִ ְך.
ּוב ַ
נֹותיִ ְךַ ,ק ְּבלִ י ָבנַ יִ ְך ְ
ימי ַעד ַּד ֶּמ ֶׂשק ִמ ְׁשּכְ ַ
קֹול ִׂש ִ
קֹול ִעלְ זִ י ֲח ַב ֶּצלֶ ת ַה ָּשׁרֹוןּ ,כִ י ָקמּו יְ ֵׁשנֵ י ֶח ְברֹון.
קֹול ְּפנּו ֵאלַ י וְ ִהּוָ ְׁשעּוַ ,הּיֹום ִאם ְּבקֹולִ י ִת ְׁש ָמעּו .
קֹול ָצ ַמח ִאיׁש ֶצ ַמח ְׁשמֹו ,הּוא ָדוִ ד ְּב ַע ְצמֹו.
פּוׁשי ָע ָפרָ ,ה ִקיצּו וְ ַרּנְ נּו ׁשֹכְ נֵ י ָע ָפר.
קֹול קּומּו ּכְ ֵ
קֹול ַר ָּב ִתי ַעם ְּב ַה ְמלִ יכֹוִ ,מגְ ּדֹול יְ ׁשּועֹות ַמלְ ּכֹו.
עֹוׂשה ֶח ֶסד לִ ְמ ִׁשיחֹו לְ ָדוִ ד.
קֹול ֵׁשם ְר ָׁש ִעים לְ ַה ֲא ִבידֶ ,
קֹול ְּתנָ ה יְ ׁשּועֹות לְ ַעם עֹולָ ם ,לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו ַעד עֹולָ ם.

אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
אֹומר.
ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ

אֹומר.
חזן וקהל שלוש פעמים :קֹול ְמ ַב ֵּשׂר ְמ ַב ֵּשׂר וְ ֵ
ּוב ֵרְך ֶאת נַ ֲחלָ ֶתָך ְּור ֵעם וְ נַ ְּש ֵׂאם ַעד ָהעֹולָ ם :וְ יִ ְהיּו ְּד ָב ַרי
הֹוש ָׁיעה ֶאת ַע ֶּמָך ָ
ִ
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה לַ ֲעׂשֹות
ֹלהינּו ָ
ֵאּלֶ ה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחּנַ נְ ִּתי לִ ְפנֵ י יְ יָ ְקר ִֹבים ֶאל יְ יָ ֱא ֵ
ּומ ְש ַּׁפט ַעּמֹו יִ ְש ָׂר ֵאל ְּד ַבר יֹום ְּביֹומֹו :לְ ַמ ַען ַּד ַעת ּכָ ל ַע ֵּמי
ִמ ְש ַּׁפט ַע ְבּדֹו ִ
ֹלהיםֵ .אין עֹוד.
ָה ָא ֶרץ ּכִ י יְ יָ הּוא ָה ֱא ִ
מחזירים את ספרי התורה ,סוגרים את הארון ,והש”ץ אומר קדיש שלם.
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ערבה והושענות זכר למקדש
הלכה למשה מסיני שמביאים בבית המקדש ערבה אחרת מלבד
הערבה שבלולב .כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא.
בכל יום ויום משבעת ימי החג היו מביאים משם מורביות של ערבה
וזוקפים אותן על צדדי המזבח וראשיהן כפופים על גבי המזבח,
ובעת שהיו מביאים אותה וסודרין אותה תוקעים ומריעים ותוקעים.
בכל יום היו מקיפים את המזבח עם לולביהם בידיהם ,ואומריםָ :אּנָ א
יעה ּנָ א ,וביום השביעי היו מקיפים את
הֹוׁש ָ
ִ
יעה ּנָ אָ ,אּנָ א ה’
הֹוׁש ָ
ִ
ה’
המזבח שבע פעמים.
בימינו נהגו ישראל להעלות ספר תורה על הבימה שבאמצע בית
הכנסת ולהקיף אותה ,זכר למקדש ,ואומרים גם‘ :אני והו הושיעא
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:

טֹובים
ִ
יאים
ּבֹוחר ִּבנְ ִב ִ
בֹותינּו ַה ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
פֹותינּו.
ּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵתנּו וְ ַה ָּק ֵ
ּטֹוביםֶׁ ,ש ְּת ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְ
יהם ַה ִ
ּוב ִמנְ ָהגֵ ֶ
ְ
ּובינֶ יָך,
ימיָך וְ ָת ִסיר ְמ ִח ַּצת ַה ַּב ְרזֶ ל ַה ַּמ ְפ ֶס ֶקת ֵּבינֵ ינּו ֵ
ּוזְ כָ ר לָ נּו זְ כּות ִׁש ְב ַעת ְּת ִמ ֶ
ימה ,וְ ָח ְת ֵמנּו ְּב ֵס ֶפר
ימהּ ,תֹולֶ ה ֶא ֶרץ ַעל ְּבלִ ָ
יטיב לָ נּו ַה ֲח ִת ָ
וְ ַת ֲאזִ ין ַׁשוְ ָע ֵתנּו וְ ֵת ִ
יטת ָה ֲע ָר ָבה ּכְ ִאּלּו ּכִ ּוַ ּנּו
ׁשּובה לְ ָפנֶ יָך ַמ ְח ַׁש ְב ֵּתנּו ַּב ֲח ִב ַ
ּות ִהי ֲח ָ
טֹוביםְ .
ַחּיִ ים ִ
אֹוצ ְרָך ַהּטֹוב ִּת ְפ ַּתח
ָּבּה ְּבכָ ל ַהּכַ ּוָ נֹות ּכְ ִתּקּונָ ן וְ ַת ְׁש ִּפ ַיע לָ נּו אֹור ַה ַחּיִ ים וְ ָ
אֹוצרֹו
לְ ַה ְׂש ִּב ַיע ַמיִ ם נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה וִ ֻיקּיַ ם ָּבנּו ִמ ְק ָרא ֶׁשּכָ תּוב :יִ ְפ ַּתח יְ יָ לְ ָך ֶאת ָ
ַהּטֹוב ֶאת ַה ָּשׁ ַמיִ ם לָ ֵתת ְמ ַטר ַא ְר ְצָך ְּב ִעּתֹו ּולְ ָב ֵרְך ֵאת ּכָ ל ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֶדָךָ .א ֵמן:
(קדיש שלם)
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דיני שביעית בארבעת המינים
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.
אתרוגים הקדושים בקדושת שביעית מותר לקנותם רק ממי
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,
אך אין קדושת שביעית בכל שלושת המינים האחרים ,מכיוון
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.
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שימוש בארבעת המינים של שביעית
מותר ליטול אתרוג של שביעית ,על אף שהנטילה גורמת נזק מועט
לקליפתו .לאחר החג מומלץ להכין מאכלים מאתרוגים אלו ובכך לקיים
בהידור את השימוש המלא בפירות השביעית .וכן מותר לייצא אתרוגים
לצורך מצוות החג לאחר זמן הביעור או זמן רב לפני הביעור באופן
שברור שהפירות לא יישארו בחו"ל עד זמן הביעור .לאחר החג מומלץ
להכין מהם מאכל ולאכלו עד לזמן הביעור .לולב ,ערבה והדס – מותר
לייצאם לחו"ל כרגיל ,כבכל שנה ,מכיוון שאין בהם קדושת שביעית.

תליית פירות שביעית בסוכה
אין לתלות בסוכה פירות שביעית העלולים להתקלקל עקב השהייה
בחום או בקור במשך שמונת ימי החג .אולם פירות שביעית שאינם
מתקלקלים – יש המתירים לתלותם כבשאר השנים ,אך יש אוסרים
לעשות כן ,כי נויי סוכה אסורים באכילה ובהנאה בכל החג ,ואסור לגרום
לפירות שביעית להיאסר באכילה .למעשה ,הדרך הטובה למי שרוצה
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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