
בס " ד

הג הסכות
The Holiday of Sukkot

 Hosha'anot 

Comparable to the

Siddur Tehillat HASHEM
NUSACH HA-ARI ZAL

According to the Text of
Rabbi Shneur Zalman of Liadi

Compiled and newly typeset by Shmuel Gonzales. The text is comparable
with the text of the Siddur Tehillat Hashem. It is provided via the Internet as
a resource for study and for use for prayer when a Siddur is not immediately
available. This text was created with the many people in mind that travel
through out the world and find, to their horror, that their Siddur is missing.
Now it’s accessible for all of us in those emergency situations. 

One should not rely only upon this text. A Siddur is not just an order of
prayer. It is intended to serve as a text for education in Jewish tradition and
the keeping of mitzvot. This text lacks many of those qualities. Thus, one
should own a Siddur of their own and study it.

When printed this text is “sheymish”, or bearing the Divine Name. On paper
it is fit for sacred use and therefore should not be disposed of or destroyed. If
you print it, when you are finished it should be taken to a local Orthodox
synagogue so that it may be buried in honor, according to Jewish Law.

Version 3.0 - June 2013



✶  הלכות סוכה  ✶
Laws Regarding the Sukkah

( שו "ע) ( א )  בסכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם
מארץ מצרים הם היו ענני כבוד שהקיפם בהם לצל לבל יכה בהם שרב ושמש ודוגמא לזה צרנו לעשות סוכות
העשויות לצל כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו ולכן צריך כל אדם לבוץ בישיבתו בסוכה שיושב בה כדי לקיים
יום למחרת  מיד  כולה  ולבנותה  הסוכה  לתקן  ומצוה  מצרים  ליציאת  זכר  בסוכה  לישב  שצונו  הקב" ה  מצות 
הכפורים אחר יציאה מבית הכנסת מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה : ( ב)  בסכות תשבו שבעת ימים כו'  אמרו חכמים 
כל ז'  הימים אדם עושה ביתו עראי וסוכתו קבע כיצד היו לו מצעות נאות וכלים נאים מעלן לסוכה כו ' : (ג )  כיצד 
מצות ישיבה בסוכה שיהיה אוכל ושותה וישן ויטייל ודר בסוכה כל ז '  הימים בין ביום בץ בלילה כדרך שהוא דר
בביתו כשאר ימות השנה ואם הוא צריך לספר עם חבירו יספר עמו בסוכה.  כללו של דבר לעולם ידמה עליו

סוכתו כאלו היא ביתו וכל דבר שלא היה עושה חוץ לביתו לא יעשה חוץ לסוכתו:

Shulchan Aruch
1) [It  is  written,]  “You  shall  dwell  in  sukkot  (booths)...  so  that  your  [future]

generations will  know that  I  had the children of Israel  dwell  in sukkot when I
brought them out of the land of Egypt.” (Leviticus 23:42-43) Now these [sukkot]
were  the  “clouds  of  glory”  which  surrounded  them  to  shade  them  from  the
scorching sun. As a remembrance of this, it was commanded to us to make sukkot
for shade, to remember the awesome miracles. Therefore, when sitting in the sukkah
one is to bear in mind that he does so in order to observe the command of the Holy
One, blessed be He; as it is commanded to us to dwell in a sukkah to commemorate
the  Exodus  from Egypt.  It  is  a  mitzvah to  build  the entire  sukkah on the  day
immediately after Yom Kippur, right after leaving the synagogue in the morning; for
an opportunity to perform a mitzvah must not be delayed.

2) [Of this verse], “You shall dwell in sukkot seven days,” our Sages have commanded
that for seven days one must make his home a temporary dwelling and the sukkah
his primary one.

3) How is the command of dwelling in the sukkah performed? By eating, drinking,
sleeping, and relaxing in the sukkah all seven days – day and night – just as one
does in his house throughout the year. If he converses with a friend, he should do so
in the sukkah . Generally, one should consider the sukkah just as he does his proper
home; whatever one should normally do in his house, he should do in th sukkah.



✶  סדר הושענות  ✶
Hosha'anot

During Sukkot one is  to recite a specific section of Hasha'anot immedatly after Hallel
(where indicated), but before Kaddish. First the introduction below is recited. Then the
section for the corresponding day should be recited, this should be done while walking
around the bimah. On Hoshanah Rabba all the sections are recited, and the bimah encirled
seven times, walking with the lulav and etrog in hand. On Shabbat one should not recite
Hasha'anot,  however  the  section  relating  to  Shabbat  should  be  said  during  the  next
morning before saying the portion relating to Sunday; however, one need not circle when
making up for the Shabbat.

In many congreagations the word ”הוַֹׁשֲעָנא “   is said before each stanza, thought it is not
shown in most editions of siddurim. In many cases it also applies the each stanza for the
day as well; example, making first day read: “הוַֹׁשֲעָנא ְלַמַען ֲאִמָּתְך. הוַֹׁשֲעָנא ְלַמַען ְּבִריָתְך ”.

Each individual line is recited by the chazzan, then repeated by the congregation.

 הוַֹׁשֲעָנא : ְלַמַעְנָך ֱאֹלֵהינּו    הוַֹׁשֲעָנא הוַֹׁשֲעָנא 
 הוַֹׁשֲעָנא : הוַֹׁשֲעָנא ְלַמַעְנָך ּבוְֹרֵאנּו      

 הוַֹׁשֲעָנא : הוַֹׁשֲעָנא ְלַמַעְנָך  ּגוֲֹאֵלנּו           
 הוַֹׁשֲעָנא :   הוַֹׁשֲעָנא ְלַמַעְנָך ּדוְֹרֵׁשנּו          

On the First Day of Sukkot say:

ְוִתְפַאְרָּתְך.   ְלַמַען  .  ְלַמַען ְּבִריָתְך. ְלַמַען ֲאִמָּתְךְלַמַען ֲאִמָּתְך ָּגְדָלְך  ְלַמַען 
ַחְסָּדְך.  ִזְכָרְך.  ְלַמַען  ִועּוָדְך.  ְלַמַען  הוָֹדְך.  ְלַמַען  ָּדָתְך.  ְלַמַען 
ְלַמַען  ְלַמַען טּוָבְך.  ְלַמַען ִיחּוָדְך.  ְלַמַען ְּכבוָֹדְך.  ְלַמַען ִלּמּוָדְך.

  ְלַמַען סוָֹדְך.  ְלַמַען )start circling now(ְלַמַען ַמְלכּוָתְך.  ְלַמַען ִנְצָחְך.  
ֻעָּזְך.  ְלַמַען ְּפֵאָרְך.  ְלַמַען ִצְדָקָתְך.  ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך.  ְלַמַען ַרֲחֶמיָך

ָהַרִּבים . ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך.  ְלַמַען ְּתִהָּלָתְך.  הוַֹׁשֲעָנא: 
On Hosha'ana Rabba add:

ִּכי ָאַמְרִּתי עוָֹלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה: 



On the Second day of Sukkot say:

ְׁשִתָּיה  ְׁשִתָּיה ֶאֶבן  ַהּמּוְצָנע .  ַהרֶאֶבן  ָאְרָנן .  ְּדִביר  ַהְּבִחיָרה .  ֹּגֶרן  .  ֵּבית 
ַהּמוִֹרָּיה .  ְוַהר ֵיָרֶאה.  ְזבּול ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָחָנה ָדִוד .  טוֹב ַהְּלָבנוֹן.  ְיֵפה
ָּכל ָהָאֶרץ .  ְּכִליַלת יוִֹפי .  ִליַנת ַהֶּצֶדק .  ָמכוֹן ְלִׁשְבֶּתָך.  נוֹף ְמׂשוֹׂש 

  ֻסַּכת ָׁשֵלם .  ֲעִלַּית ְׁשָבִטים .  ִּפַּנת ִיְקַרת.)start circling now(ָנֶוה ַׁשֲאָנן.  
ַהֳּקָדִׁשים .  ָרצּוף ַאֲהָבה .  ְׁשִכיַנת ְּכבוֶֹדָך.  ֵּתל ִצּיוֹן ַהְמֻצֶּיֶנת .  ֹקֶדׁש 

ַּתְלִּפּיוֹת .  הוַֹׁשֲעָנא:
On Hosha'ana Rabba add:

 ְלָך ְזרוַֹע ִעם ְּגבּוָרה.  ָּתעוֹז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך:

On the Third day of Sukkot say:

חוָֹמה  ֲאִני  חוָֹמה אוֹם  ֲאִני  ְלָתָמר . אוֹם  ְוסּוָרה.  ָּדְמָתה  ַּכַחָּמה .  ּגוָֹלה  .  ָּבָרה 
ַמְכִעיֶסיהָ . ֵּבין  ִטְבָחה .  ְזרּוָיה  ְּכצֹאן  ָעֶליָך.  ְוֶנֱחֶׁשֶבת  ַהֲהרּוָגה 
ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ָּבְך.  טוֶֹעֶנת ֻעָּלְך.  ְיִחיָדה ְלַיֲחָדְך.  ְּכבּוָׁשה ַבּגוָֹלה . 

ְלַמִּכים.   ֶלִחי.  ְנתּוָנה  ִיְרָאָתְך.  ְמרּוַטת  start(לוֶֹמֶדת   circling  now(

סוֶֹבֶלת ִסְבָלְך.  ֲעִנָּיה סוֲֹעָרה.  ְּפדּוַית טוִֹבָּיה .  צֹאן ָקָדִׁשים .  ְקִהַּלת
ַיֲעֹקב . ְרׁשּוִמים ִּבְׁשֶמָך. ׁשוֲֹאִגים הוַֹׁשֲעָנא :  ְּתמּוִכים ָעֶליָך. הוַֹׁשֲעָנא :

On Hosha'ana Rabba add:

ִּתֵּתן ֳאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם :

On the Fourth day of Sukkot say:

ֵאין ְלהוִֹׁשיעַ .  ִּגּבוֹר ּומוִֹׁשיעַ .  ַּדּלוִֹתי ְוִלי ָאדוֹן ַהּמוִֹׁשיעַ ָאדוֹן ַהּמוִֹׁשיעַ  .  ִּבְלְּתָך 
ּתוִֹׁשיעַ .  חוֶֹכיָך ּומוִֹׁשיעַ .  זוֲֹעֶקיָך  ַהּמוִֹׁשיעַ .  ּוַמִּציל  ְיהוִֹׁשיעַ .  ָהֵאל 
ַּתְדֵׁשא ְותוִֹׁשיעַ . ַּתְׂשִּביעַ .  ְיבּול ְלַהְׁשִּפיעַ .  ָּכל ִׂשיַח  ּתוִֹׁשיעַ .  ְטָלֶאיָך 
ְלַהִּסיעַ .  ְותוִֹׁשיעַ .  ְנִׂשיִאים  ַּתְמִּתיק  ַּתְרִׁשיעַ .  ְמָגִדים  ַּבל  ְלֵגיא 

)start  circling  now( ָיד ִמְּלַהְמִניעַ .  ּפוֵֹתַח  ְלָהִניעַ .  ֲעָנִנים    ְׂשִעיִרים 



ּתוִֹׁשיעַ .  ּתוִֹׁשיעַ .  ְרחּוֶמיָך  ַּתְׂשִּביעַ .  קוְֹרֶאיָך  ּוַמְׂשִּביעַ .  ְצֵמֶאיָך 
ׁשוֲֹחֶריָך ּתוִֹׁשיעַ .  ְּתִמיֶמיָך ּתוִֹׁשיעַ .  הוַֹׁשֲעָנא : 

On Hosha'ana Rabba add:

ְנִעימוֹת ִּביִמיְנָך ֶנַצח:

On the Fifth day of Sukkot say:

. ָּבָׂשר ְורּוַח ּוְנָׁשָמה . ִּגיד ְוֶעֶצם ְוקוָֹמה.  ְּדמּות ְוֶצֶלם ָאָדם ּוְבֵהָמה ָאָדם ּוְבֵהָמה 
ְותוַֹאר  ִנְדָמה .  ִזיו  ַּכְּבֵהמוֹת  ָּדָמה.  ְוִנְמַׁשל  ַלֶהֶבל  ְוִרְקָמה .  הוֹד 
ְוקוָֹמה .  ִחּדּוׁש ְּפֵני ֲאָדָמה .  ִטיַעת ֲעֵצי ְנַׁשָּמה .  ְיָקִבים ְוָקָמה .  ְּכָרִמים 
ְלַקְּיָמה . ְלַסְיָמה .  ְנִׁשָּיה  עוֹז  ַהְּמֻסָּיָמה .  ִמְטרוֹת  ְוִׁשְקָמה .  ְלֵתֵבל 

)start  circling  now(ְלָעְצָמה .  ְּפָרִחים ְלַהֲעִציָמה .  ֲעָדִנים    ִׂשיִחים 
ְלקוֵֹמָמה .  ְצָמִחים ְלָגְׁשָמה .  ָקִרים ְלָזְרָמה .  ְרִביִבים ְלַׁשְּלָמה .  ְׁשִתָּיה

ְלרוֵֹמָמה . ְּתלּוָיה ַעל ְּבִליָמה. הוַֹׁשֲעָנא :
On Hosha'ana Rabba add:

ְיָי ֲאדוֵֹנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ְּתָנה הוְֹדָך ַעל ַהָּׁשָמִים :

On the Sixth day of Sukkot say:

ִמַּדֶּלֶקת .  הוֹן  ִמָּגָזם .  ָּדָגן  ִמְּמַׁשֶּכֶלת .  ּגוֶֹרן  ֵמֶאֶרר.  ְּבֵהָמה  ֲאָדָמה 
ִמְּמֵאָרה .  ְוֹאֶכל ִמְּמהּוָמה .  ַזִית ִמֶּנֶׁשל .  ִחָּטה ֵמָחָגב .  ֶטֶרף ִמּגוַֹבאי . 
ִמְּצָלָצל .  ֶנֶפׁש ֵמַאְרֶּבה .  ֶמֶגד  ִמּתוָֹלע .  ֶלֶקׁש  ִמֶּיֶלק .  ֶּכֶרם  ֶיֶקב 

start(ִמֶּבָהָלה .   circling  now( ֹש וַֹבע ִמָּסְלָעם .  ֲעָדִרים ִמַּדּלּות .  ֵּפרוֹת
ֵמָרזוֹן.  ִׁשֹּבֶלת ִמְּקָלָלה .  רוֹב  ִמְּצִמיתּות.  ָקִציר  ִמִּׁשָּדפוֹן .  צֹאן 

ִמִּצָּנמוֹן . ְּתבּוָאה ֵמָחִסיל . הוַֹׁשֲעָנא : 
On Hosha'ana Rabba add:

ַצִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו:



During all the first six days of Sukkot continue one with “ ֲֹאִני ָוהו”, below.

On Hoshanah Rabba add the following paragraphs:

 ַהִּנְזָרק ְּבַלַהב ֵאׁש:  ְלַמַען ֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַעל ֵעִצים ָוֵאׁש:ְלַמַען ֵאיָתן ְלַמַען ֵאיָתן 
ְלַמַען ִּגּבוֹר ַהֶּנֱאַבק ִעם ַׂשר ֵאׁש: ְלַמַען ְּדָגִלים ָנִחיָת ְּבאוֹר ַוֲעַנן ֵאׁש: 
ְלַמַען הוֲֹעָלה ַלָּמרוֹם ְוִנְתַעָּלה ְּכַמְלֲאֵכי ֵאׁש:  ְלַמַען ְוהּוא ָלְך ְּכֶסֶגן 
ִחּפּוי ֵמֵאׁש:  ְלַמַען  ַהְּנתּונוֹת  ִּדְּברוֹת  ֶזֶבד  ֵאׁש:  ְלַמַען  ְּבֶאְרֶאֵּלי 
ָעָליו ָּבֵאׁש.  ְלַמַען ְיִדידּות  ְיִריעוֹת ֲעַנן ֵאׁש:  ְלַמַען ֶטֶכס ַהר ָיַרְדָּת 
ַעד ָׁשְקָעה ָהֵאׁש.  ְלַמַען  ִמְּׁשֵמי ֵאׁש:  ְלַמַען ָּכַמּה  ַּבִית ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת 
ָלַקח ַמְחַּתת ֵאׁש.  ְוֵהִסיר ֲחרוֹן ֵאׁש:  ְלַמַען ְמַקֵּנא ִקְנָאה ְגדוָֹלה ָּבֵאׁש: 

ְלַמַען ָנף ָידוֹ ְוָיְרדּו ַאְבֵני ֵאׁש:
The Chazzan, followed by the congregation start circling now. 

Each verse is said in repetition; first by the chazzan, then by the congregation.

ְלַמַען ָׂשם ְטֵלה ָחָלב ְּכִליל ֵאׁש :  ְלַמַען ָעַמד ַּבּגוֶֹרן ְוִנְתַרָּצה ָבֵאׁש:
ְלַמַען ִּפֵּלל ָּבֲעָזָרה ְוָיְרָדה ָהֵאׁש:  ְלַמַען ִציר ָעָלה ְוִנְתַעָּלה ְּבֶרֶכב
ְוסּוֵסי ֵאׁש:  ְלַמַען ְקדוִֹׁשים ֻמְׁשָלִכים ָּבֵאׁש:  ְלַמַען ִרּבוֹא ִרְבָבן ָחז 
ַהְּׂשרּוָפה ָבֵאׁש:  ְלַמַען ּתוְֹלדוֹת  ְוַנֲהֵרי ֵאׁש:  ְלַמַען ׁשוְֹממוֹת ִעיְרָך 

ַאּלּוֵפי ְיהּוָדה ָּתִׂשים ְּכִכּיוֹר ֵאׁש.  הוַֹׁשֲעָנא:

 ְיָי ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההוֹד ִּכי כל ַּבָּׁשַמִים ְלָךְלָך
ְלֶמֶלְך ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש:  ְוָהָיה ְיָי  ְיָי  ּוָבָאֶרץ :  ְלָך 
ֶאָחד :  ּוְבתוָֹרְתָך ֶאָחד ּוְׁשמוֹ  ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי 
ֵׁשם ְּכבוֹד  ֶאָחד :  ָּברּוְך  ְיָי  ֱאֹלֵהינּו  ָּכתּוב ֵלאֹמר ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי 

ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: 
On all days say from here on:

ֲאִני ָוהוֹ הוִֹׁשיָעה ָּנא :



ְלֵיַׁשע ַעָּמְך.  ֵּכן הוַֹׁשֲעָנא:ְּכהוַֹׁשְעּתָ ְּכהוַֹׁשְעּתָ  ֵאִלים ְּבלּוד ִעָּמְך.  ְּבֵצאְתָך   
הוַֹׁשֲעָנא : ֱאֹלִהים .  ֵּכן  ְלֵיַׁשע  ֵואֹלִהים.  ְדרּוִׁשים  ּגוֹי  ְּכהוַֹׁשְעָּת 
הוַֹׁשֲעָנא : ְצָבאוֹת .  ֵּכן  ַמְלֲאֵכי  ְצָבאוֹת .  ְוִעָּמם  ֲהמוֹן  ְּכהוַֹׁשְעָּת 
ַזִּכים ִמֵּבית ֲעָבִדים .  ַחּנּון ְּבָיָדם ַמֲעִביִדים.  ֵּכן הוַֹׁשֲעָנא :  ְּכהוַֹׁשְעָּת 
ְּכהוַֹׁשְעָּת ְטבּוִעים ְּבצּול ְּגָזִרים .  ְיָקְרָך ִעָּמם ַמֲעִביִרים.  ֵּכן הוַֹׁשֲעָנא:
ְּכהוַֹׁשְעָּת ַּכָּנה ְמׁשוֶֹרֶרת ַוּיוַֹׁשע.  ְלגוָֹחּה ְמֻצֶּיֶנת ַוִּיָּוַׁשע .  ֵּכן הוַֹׁשֲעָנא : 
ִאְּתֶכם .  ֵּכן ְוהוֵֹצאִתי  ֶאְתֶכם .  ָנקּוב  ְוהוֵֹצאִתי  ַמֲאַמר  ְּכהוַֹׁשְעָּת 
סוְֹבֵבי ִמְזֵּבַח .  עוְֹמֵסי ֲעָרָבה ְלַהִּקיף ִמְזֵּבַח .  ֵּכן  הוַֹׁשֲעָנא:  ְּכהוַֹׁשְעָּת 
ְּפֶלֶׁשת ַּבֲחרוֹן ַאף ְּכֻהְפַׁשע .  ִצֵער  ִּפְלֵאי ָארוֹן  הוַֹׁשֲעָנא:  ְּכהוַֹׁשְעָּת 
ְונוַֹׁשע.  ֵּכן הוַֹׁשֲעָנא :  ְּכהוַֹׁשְעָּת ְקִהּלוֹת ָּבֶבָלה ָׁשַלְחּתָ .  ַרחּום ְלַמֲעָנם 
ְׁשבּות ִׁשְבֵטי ַיֲעֹקב .  ָּתׁשּוב ְוָתִׁשיב ֻׁשַּלְחּתָ .  ֵּכן הוַֹׁשֲעָנא:  ְּכהוַֹׁשְעָּת 

ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב ְוהוִֹׁשיָעה ָּנא.

ֲאִני ָוהוֹ הוִֹׁשיָעה ָּנא :
During the first six days of Sukkot on should continue below.

On Hoshanah Rabba continue with “ ִּתְּתֵננּו.”

ָהעוָֹלם :  ַעד  ְוַנְּׂשֵאם  ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך  ֶאת  הוִֹׁשיָעה 
ֱאֹלֵהינּו ְקרוִֹבים ֶאל ְיָי  ְּדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני ְיָי  ְוִיְהיּו 
ִיְׂשָרֵאל ְּדַבר יוֹם ּוִמְׁשַּפט ַעּמוֹ  יוָֹמם ָוָלְיָלה ַלֲעׁשוֹת ִמְׁשַּפט ַעְבּדוֹ 

ְּביוֹמוֹ: ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאלִהים ֵאין עוֹד :

The Torah is returned to the Ark at this time, and the Ark is then closed.
The Chazzan recites the Full-Kaddish and then continues on with the Song of the Day.



ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה .  ְּתִׁשיְּתֵננּוְּתֵננּו ֶאל ַהֶחֶבל ְוֶאל ַהַּנֲחָלה .  ְּתרוְֹמֵמנּותֵ   נּו 
ְּכֵעץ ַעל ַּפְלֵגי  ְלֵבית ַהְּתִפָּלה .  ַּתִּציֵבנּו  ְלַמְעָלה ְלָמְעָלה .  ְּתַקְּבֵצנּו 

ִמָּכל  ְּבַאֲהָבה ְכלּוָלה .נֶ ־ַמִים ְׁשתּוָלה .  ִּתְפֵּדנּו  ַגע ּוַמֲחָלה .  ְּתַעְּטֵרנּו 
ֶסָלה .  ְּתַמְלֵאנּו ְמנּוחוֹת  ֵמי  ַעל  ַהְּתִפָּלה .  ְּתַנֲהֵלנּו  ְּבֵבית  ְּתַׂשְּמֵחנּו 

ְּבֶכֶתר   עוֹז ּוְגֻדָּלה .  ַּתְכִּתיֵרנּו  .ַהְּמעּוָלהָחְכָמה ְוִׂשְכָלה .  ַּתְלִּביֵׁשנּו 
ְבא  ְּבַרֲחִמיםוְֹּתַיְּׁשֵרנּו  ְמִסָּלה :  ְּתָחֵּננּו  ְּביוֶֹׁשר  ְסלּוָלה .  ִּתָּטֵענּו  ַרח 

 ֹ ז ְּבִמי  ֹ ּוְבֶחְמָלה .  ַּתְזִּכיֵרנּו  ַהְּגֻאָּלה .ז ְלֵקץ  עוָֹלה.  ּתוִֹׁשיֵענּו  את 
ְּבָיד  ֲחתּוָלה .  ְּתַגְּדֵלנּו  ְּכֵאזוֹר  ֲהמּוָלה.  ַּתְדִּביֵקנּו  ְּבִזיו  ְּתַהְּדֵרנּו 
ְּבֶרַוח ְוַהָּצָלה . ְּבִרָּנה ְוָצֳהָלה.  ְּתַאְּמֵצנּו  ְלֵביְתָך  ַהְּגדוָֹלה .  ְּתִביֵאנּו 
ְּתַלְּבֵבנּו ְּבִבְנַין ִעיְרָך ְּכַבְּתִחָּלה .  ְּתעוְֹרֵרנּו ְלִצּיוֹן ְבִׁשְכלּוָלּה.  ְּתַזֵּכנּו

אֱֹ  ְּבָׂשׁשוֹן ְוִגיָלה.  ְּתַחְזֵקנּו  לֵהי אֱֹ ְּבִנְבְנָתה ָהִעיר ַעל ִּתָּלּה.  ַּתְרִּביֵצנּו 
ב ֶסָלה : קֹ ַיֲעקֹ 

ָנא ָאָּנא הוִֹׁשיָעה ָּנא :עֲ הוֹׁשַ 

יָעה ָּנא:עַ  ֱאזֹון ִחין ְּתֵאֵבי ִיְׁשָעְך.  ְּבַעְרֵבי ַנַֽחל ְלַׁשעַ ָאָּנאָאָּנא ְׁשָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ
ַהֵּבט ָּנא:  ָאָּנא  יָעה  ְּבַטְאְטָאְך.  ְוהֹוִׁשֽ ִנְטָעְך.  ּדּוָמה  ַּכַּנת  ְּגאֹול  ָאָּנא 
ָּנא :  ָאָּנא יָעה  ְּבַהְטִּביָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ ֶרץ  ֶאֽ ִטְבָעְך.  ּוַמֲחַׁשֵּכי  ִלְבִרית 
ָּנא:  ָאָּנא  יָעה  ְּבהֹוִדיָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ מֹו  ָלֽ ְיָדָעְך.  ַחְסְּדָך  ָאב  נּו  ְזָכר־ָלֽ
ָּנא:  ָאָּנא יָעה  ִפְלָאְך.  ְוהֹוִׁשֽ הּוא  ִּכי  ְּבַהְפִליָאְך.  ִיָּוַדע  ֵלב  ְטהֹוֵרי 
יָעה ָּנא:  ָאָּנא ינּו ְּכִהָּׁשְבָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ נּו ִיְׁשָעְך.  ַלֲאבֹוֵתֽ ֶּתן־ָלֽ ַח  ַּכִּביר ֹּכֽ
יָעה  ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ַעם ְמַׁשְּוָעְך.  ֶנֱעָקד ְּבַהר מֹור ְּכמֹו ִׁשְּוָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ
ָּנא:  ָאָּנא יָעה  ַּבֲהִניָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ ִנְטָעְך.  ָעִריִצים  ֶאְׁשֵלי  ַסֵּגב  ָּנא:  ָאָּנא 
יָעה ָּנא :  ָאָּנא נּו אֹוְצרֹות ִרְבָעְך.  ִצָּיה ֵמֶהם ְּבַהְרִּביָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ ְּפַתח ָלֽ
ָּנא :  ָאָּנא  יָעה  ִמְרָעְך.  ְוהֹוִׁשֽ ְּבטּוב  ְּברֹוֲעָעְך.  ְרֵעם  ֶרץ  ֶאֽ יָך  קֹוְרֶאֽ



ַעל ִמְּמׁשֹוָאְך.  ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות ּבְ  יָך ַּתֽ יָעה ָּנא:הוִֹפיעָ ְׁשָעֶרֽ ְך. ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא :עֲ ָאָּנא ֵאל ָנא הֹוׁשַ  ָנא ְוהֹוִׁשֽ

ְּתַאֵּבד .  הוַֹׁשֲעָנאֵאל ֵאל  ַאל  ִמִּסְפְרָך  נּו  אֹוֵבד .  ְׁשֵמֽ ְּכֶׂשה  ינּו  ָּתִעֽ ָנא   
יָך ֲהרּוָגה. יָעה ָּנא :  ֵאל ָנא ְרֵעה ֶאת־צֹאן ַהֲהֵרָגה.  ְקצּוָפה ְוָעֶלֽ ְוהֹוִׁשֽ
ָך.  ְּפֻעָּלְתָך ַמְרִעיֶתֽ ְוצֹאן  צֹאְנָך  ָנא  ָּנא:  ֵאל  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הוַֹׁשֲעָנא 
יָעה ָּנא:  ֵאל ָנא ֲעִנֵּיי ַהּצֹאן.  ִׂשיָחם ֲעֵנה ְּבֵעת ָך.  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ְוַרְעָיֶתֽ

יָעה ָּנא:  ֵאל ָנא נֹוׂשְ  יֶהםֵאיָרצֹון.  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ִין.  ִמְתקֹוֲמֵמֽ ַעֽ ְלָך   
יָעה ָּנא :  ֵאל ָנא ְמַנְּסֵכי ְלָך   ִין .  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ִים .  ְּכִמַּמַעְיֵני מָֽ ִיְהיּו ְכַאֽ

ִיְׁשֲאבּון   ָנאמָֽ ַהְיׁשּוָעה  ָּנא :  ֵאל  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ ִים.  הוַֹׁשֲעָנא 
נֹוָׁשִעים .  הוַֹׁשֲעָנא  ּוְבִׁשְמָך  ְּבָך  מֹוִׁשיִעים .  ְטפּוִלים  ְלִצּיֹון  ַיֲעלּו 
ָּכל־ּבֹוְגִדים .  ְלַנֵער  ְּבָגִדים.  ְזעֹום  ֲחמּוץ  ָנא  ָּנא:  ֵאל  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ
ָוכֹור. ֶתְך  יָעה ָּנא:  ֵאל ָנא ְוָזכֹור ִּתְזּכֹור.  ַהְּנכּוֵרי ְּבֶלֽ הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ
ְּבַעְנֵפי ֲעָרבֹות.  ַּגְעָים ְׁשֵעה יָך  יָעה ָּנא:  ֵאל ָנא ּדֹוְרֶׁשֽ הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ
ְּבִעּטּור ָׁשָנה .  ֲאָמַרי יָעה ָּנא :  ֵאל ָנא ָּבֵרְך  ֵמֲעָרבֹות.  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ

יָעה ָּנא:הוַֹׁשעֲ  ְּביוֹם ְּבִפּלּוִלי ְרֵצה ָנא. הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ

ינּו  יָעה ָּנא , ָאִבֽ ָּתה :אָֽ ָאָּנא ֵאל ָנא, הֹוַׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ

ַען  ַען ְלַמֽ ְּבדֹורֹוָתיו .  ַהִּנמְ ְלַמֽ ָּתִמים  ְּברלַ   ֶטףוֹט  ִמֶּׁשֽ ִצְדקֹוָתיו.  ֻמָּצל  ב 
ַמּבּול  ינּווִֹים .  ְלאמָֽ ְּבבֹוא  ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ ֲאִני חֹוָמה .  הוַֹׁשֲעָנא  ם 

ִנִּסים.  ְּכָׁשר אָֽ  ַּבֲעָׂשָרה  ַמֲעִׂשים .  ַהְמֻנֶּסה  ְּבָכל  ָׁשֵלם  ַען  ָּתה :  ְלַמֽ
יָעה  ִים .  ְלָבָרה ַּכַחָּמה .  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ַמְלָאִכים ָנם ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמֽ

ינּו  ַען ַרְך ְוָיִחיד ֶנֱחַנט אָֽ ָּנא ָאִבֽ  ְלֵמָאה .  ָזַעק ַאֵּיה ַהֶּׂשהְּפִריָּתה:  ְלַמֽ
אנּו  ָלה . וׂ◌ְלע  ָמָצֽ ֲעָבָדיו  ְוסּוָרה .  הוַֹׁשֲעָנאמָֽ ִּבְּׂשֽרּוהּו  ִים.  ְלֹגָלה 

ינּו   יָעה ָּנא ָאִבֽ ַען קִ אָֽ ְוהֹוִׁשֽ ם ְׂשֵאת ְּבָרָכה .  ַהִּנְׂשַטם ּוְלִׁשְמָךֵּד ָּתה:  ְלַמֽ



ְלָתָמר .  הוַֹׁשֲעָנא ִחָּכה .  ְמַיֵחם  ִים .  ְלָדְמָתה  ַּמֽ ְּבִׁשֲקתֹות  ְּבַמְקלֹות   
ינּו  יָעה ָּנא ָאִבֽ ָּתה :  ְלַמַען ָצַדק ֱהיֹות ְלָך ְלֹכֵהן .  ֶּכָחָתן ְּפֵאראָֽ ְוהֹוִׁשֽ

ְמִריַבת   ְּבֵמי  ְּבַמָּסה  ַהּטֹוב.  הוַֹׁשֲעָנאמָֽ ְיַכֵהן .  ְמֻנֶּסה  ִים .  ְלָהָהר 
ינּו  יָעה ָּנא ָאִבֽ ַען ּפאָֽ ְוהֹוִׁשֽ ַאר ֱהיֹות ְּגִביר ְלֶאָחיו.  ְיהּוָדהוָֹּתה :  ְלַמֽ

נּו ִּכי ִאםׁ◌ִים .  לאמָֽ ַבע ִמָּדְלָיו ִיַּזל  ֽרוֲֹאֶׁשר ָּגַבר ְּבֶאָחיו.  ִמְסַּפר    ָלֽ
ינּו  יָעה ָּנא ָאִבֽ ַען ָעָנו ִמֹּכל ְוֶנֱאָמן . אָֽ ְלַמַעְנָך.  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ָּתה :  ְלַמֽ

מִ  ּוָמׁשּוי  ְלגֹוֵאל  ַהָּמן .  ָמׁשּוְך  ִּכְלֵּכל  ְּבִצְדקֹו  זֹאת ְלִמי  ִים . ּמָֽ ֲאֶׁשר 
ינּו   יָעה ָּנא ָאִבֽ ַען ַׂשְמּתֹו ְּכַמְלֲאֵכי אָֽ ַהִּנְׁשָקָפה .  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ָּתה:  ְלַמֽ

ָלב  ְוֻתִּמים .  ְמֻצֶּוה  אּוִרים  ְּבִקּדּוׁש ׂ◌ְמרֹוִמים .  ַהּלֹוֵבׁש  ַּבִּמְקָּדׁש  א 
יַצת   ִים ּוְרִחֽ ִים ְוַרְגַלֽ יָעה ָּנא מָֽ ָיַדֽ ִים.  ְלחֹוַלת ַאֲהָבה .  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ

ינּו   הּו אָֽ ָאִבֽ ֵלב  ֵהי  ַמֲחַנֽ ִים .  ִלְכֵמֽ ְמחֹוַלת  ְנִביָאה  ַען  ָמהׂשָ ָּתה:  ְלַמֽ
ְּבֵאר   ֶדת  ָוֶרֽ ֲעלֹות  ָצה  ָרֽ ֹאָהָליו .מָֽ ֵעיַנֽ ִים .  ְלַרְגָלּה  ִים.  ְלֽטֹובּו 

ינּו  יָעה ָּנא ָאִבֽ ֶהל . אָֽ הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ לֹא ָמׁש ֵמֹאֽ ַען ְמָׁשֵרת  ָּתה:  ְלַמֽ
ִים .  ְלָיָפה ַהַּמֽ ִנְכְרתּו  ַבַּיְרֵּדן  ִאֵהל .  ְּבָעְברֹו  ָעָליו  ֶדׁש  ַהֹּקֽ ְורּוַח 

ַען ָלַמד ְראֹות ְלטֹוָבה ּוָבָרה ָּתה :  ְלַמֽ ינּו ָאֽ יָעה ָּנא ָאִבֽ .  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ
ִים .  ְלַכַּלת  ֶפל ָמֽ אֹות .  ָזַעק ַאֵּיה ִנְפָלאֹות .  ִמָּצה ַטל ִמִּגָּזה ְמלֹא ַהֵּסֽ
ֲעׂשֹות  ְּכלּוֵלי  ַען  ָּתה :  ְלַמֽ ָאֽ ינּו  ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ ְלָבנֹון.  הוַֹׁשֲעָנא 

ָך. ָּתה ְיׁשּוָעֶתֽ ָך. ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ַּתֽ ְּבָיָדםִמְלַחְמֶּתֽ ְּבָלְקָקם  ִמּגֹוי  ְצרּוֵפי 
ַען ָיִחיד  ָּתה :  ְלַמֽ ינּו ָאֽ יָעה ָּנא ָאִבֽ ִים .  ְללֹא ָבְגדּו ָבְך.  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ָמֽ

ְעָּת ּלֹוצֹוְרִרים ָּדׁש.  ִחי ִהְבַקֽ ֶחם ְלָנִזיר ֻהְקָּדׁש.  ִמַּמְכֵּתׁש ֶלֽ   ֲאֶׁשר ֵמֶרֽ
ינּו מָֽ  יָעה ָּנא ָאִבֽ ָך.  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ַען ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ ַען אָֽ ִים .  ְלַמֽ ָּתה:  ְלַמֽ

ּוָ ּוָ צִ א  וֹט הֲ  ֵעָדה ִחֵּדל.  ְּבׁשּוב ָעם מֵ וֹת ֵלב ׁשִעקְ טֹוב הֹוֵלְך ְוָגֵדל .   מֵ 
ִים .  ְלָנאָוה ִּכיֽרּוָׁשלָֽ אֹ ְׁשאֹ  ינּו יִ ב ַמֽ יָעה ָּנא ָאִבֽ ָּתה : אָֽ ם.  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ

ְּבכָ  ּתֹוָרה  ְּבִׁשיר.  ַהְמַלֵּמד  ְמַכְרֵּכר  ַחָּיְך  ַען  ִׁשיר.  ְמַנֵּסְך¯ְלַמֽ ְּכֵלי 
יָעה ָּנאמָֽ ְלָפָניו ְּכָתַאב ְׁשתֹות  ִסְבָרם .  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ מּו ְבָך  ִים .  ְלָׂשֽ



ינּו   ֶעְבָרה . אָֽ ָאִבֽ ּוֵמִׁשיב  ַבְּסָעָרה .  ַהְמַקֵּנא  ָעָלה  ָזְך  ַען  ָּתה:  ְלַמֽ
ֵאׁש   ָיְרָדה  ּוְלִפּלּולֹו  ָעָפר  ְּבֵרכֹות . מָֽ ְוִלֲחָכה  ִים .  ְלֵעיֶנֽיָה 

ינּו  יָעה ָּנא ָאִבֽ ַען ְוֵׁשֵרת ֶּבֱאֶמת ְלַרּבֹו.  ִּפיאָֽ הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ָּתה :  ְלַמֽ
ִים .  ְלָפצּו ִמימָֽ ְׁשַנֽ ִים ְּברּוחֹו ֶנֱאַצל ּבֹו .  ְּבַקְחּתֹו ְמַנֵּגן ִנְתַמְּלאּו ֵּגִבים  

ָכה .  ינּו ָכֹמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ ֲעׂשֹות אָֽ הוַֹׁשֲעָנא  ִהְרֵהר  ַען  ָּתה:  ְלַמֽ
ִים .מָֽ ְרצֹוֶנֽ ָך.  ַהַּמְכִריז ְּתׁשּוָבה ְלצֹאֶנֽ ָך.  ָאז ְּבבֹא ְמָחֵרף ָסַתם ֵעינֹות  

ינּו   יָעה ָּנא ָאִבֽ ִפי .  הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ַען ְּדָרֽׁשּוָךאָֽ ְלִצּיֹון ִמְכַלל ֹיֽ ָּתה:  ְלַמֽ
ֵזְרעֹוִנים  ָּדְרׁשּו  ְלִהְתָּגֵאל  ִנְגָלה .  ְּבִלי  מֹו  ָלֽ ַהּגֹוָלה .  ְוסֹוְדָך  ְּבתֹוְך 

יָך  מָֽ ּו ינּו  ּבַ ִים .  ְלקֹוְרֶאֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ ַען אָֽ ָּצר.  הוַֹׁשֲעָנא  ָּתה :  ְלַמֽ
ֲאָמִריםָּגַמר ָחְכָמה ּוִביָנה . סֹוֵפר ָמִהיר ְמַפֵּלׂש ֲאָמָנה . נּו  ְמַחְּכֵמֽ

ינּומָֽ ַהְּמׁשּוִלים ְּבַרֲחֵבי  יָעה ָּנא ָאִבֽ ִתי ָעם .   הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ ִים .  ְלַרָּבֽ
ַהּיֹום ְּבָכלאָֽ  ַען ָּבֵאי ְלָך  ְּבלֹא ֵלב¯ָּתה :  ְלַמֽ יַח  ִׂשֽ ֵלב .  ׁשֹוְפִכים ְלָך 

ִמְטרֹות   עֹוז  ִמְּמָך  ַבָּים .  הוַֹׁשֲעָנאמָֽ ָוֵלב .  ׁשֹוֲאִלים  ִים .  ְלׁשֹוְרֽרּוָך 
ינּו  יָעה ָּנא ָאִבֽ ָך.  ְוֵהם ַנֲחָלְתָךאָֽ ְוהֹוִׁשֽ ַען אֹוְמֵרי ִיְגַּדל ְׁשֶמֽ ָּתה:  ְלַמֽ

ְמנּוָחה .  מֹו  ָלֽ ְרָּת  ִים .  ְלַתֽ ַלַּמֽ ֲעֵיָפה  ֶרץ  ְּכֶאֽ ְלֶיְׁשֲעָך  ָך.  ְצֵמִאים  ְוַעֶּמֽ
ינּו   יָעה ָּנא ָאִבֽ ָּתה:אָֽ הוַֹׁשֲעָנא ְוהֹוִׁשֽ

יָעה ָּנא :  הֹוַׁשְעָנא ֵאל ָנא. ָאָּנא הֹוִׁשֽ
הֹוַׁשְעָנא, ְסַלח ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא 

נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽנּו : ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים . ַּתֲעֶנה ַּתֲעֶנה  ַען ָּבא ָבֵאׁש ּוַבָּמֽ ִים .  ְלַמֽ ֵלב ַּכָּמֽ ֱאמּוִנים ׁשֹוְפִכים ְלָך   
נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽנּו :  ַּתֲעֶנה ְדָגִלים ָּגֽזּו ִים .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ָּגַזרְוָנם ֻיַּקח ָנא ְמַעט ָמֽ
ִים . ִים :  ְוָׁשב ְוָחַפר ְּבֵאֹרת ָּמֽ ַער ַהָּׁשָמֽ ַען ַהֶּנֱעַקד ְּבַׁשֽ ִים .  ְלַמֽ ִּגְזֵרי ָמֽ

נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽנּו :  ַען ָחָלק מָ ים ֲעֵלי ִמְתַהְּננִ ַּתֲעֶנה ַזִּכים ְוהֹוִׁשיֵעֽ ִים .  ְלַמֽ



ִים ְמַפֵּצל ַמְקלֹות ְּבִׁשֲקתֹות הַ  ֶבן ִמְּבֵאר  ָמֽ ִים.  ָטַען ְוָגל ֶאֽ נּוָמֽ .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ
ְמׁשּוַלת   ָדת  נֹוֲחֵלי  ְיִדיִדים  ָמֻעֵּזֽנּו :  ַּתֲעֶנה  ִיםֵאל  ָּכרּוָמֽ ַען  .  ְלַמֽ

ִים ְּבִמְׁשֲענֹוָתם  ימֹו ָמֽ ּוְלֶצֱאָצֵאֽ מֹו  ָלֽ ִים .  ְלָהִכין  ֵאל ָמֽ נּו  .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ
ֲעֵלי   ְּכִביִׁשימֹון  ִמְתַחּנֲִנים  ִיםָמֻעֵּזֽנּו:  ַּתֲעֶנה  ִית .ָמֽ ַּבֽ ֶנֱאַמן  ַען  ְלַמֽ

ִיםַמְסִּפיק ָלָעם   נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽנּו :  ַּתֲעֶנה ָמֽ ִים .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ .  ֶסַלע ָהְך ַוָיֽזּובּו ַמֽ
ְבֵאר  ֲעִלי  ִים עֹוִנים  יַבת ָמֽ ְמִרֽ ְּבֵמי  ֻּפַּקד  ַען  ִים .  ְלַמֽ .  ְצֵמִאיםָמֽ

ִים ְלַהְׁשקֹוָתם   נּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו:  ַּתֲעֶנה ְקדֹוִׁשים ְמַנְּסִכים ְלָךָמֽ .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ
ִים  ַען רֹאׁש ְמׁשֹוֲרִרים ְּכָתַאב ְׁשתֹות  ָמֽ ִים .  ְלַמֽ יָלה ָפץ. ָמֽ וְ ָהִלֽ ְךִנּסֵ  
ִים ְלָך   ֶאְׁשֵלי  ָמֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽנּו:  ַּתֲעֶנה ׁשֹוֲאִלים ְּבִרּֽבּוַע  ִים .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ .ָמֽ

ֽמֹוָצא  ַּתְלִּפיֹות  ֵּתל  ַען  ִיםְלַמֽ ׁשָ ָמֽ ְוַתְרִעיף  ֶרץ  ֶאֽ ִים .מָֽ .  ִּתְפַּתח 
נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽנּו :  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו ַרֶחם־ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיֻׁשרּון .  ְסַלח ּוְמַחל ֲעוָֹנם . ְוהֹוִׁשיֵעֽ
נּו :  ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ

נּו ְּכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוִנים . ָאזָאז ְנדֹוִנים.  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְלָפֶנֽיָך  אנּו  ָּבֽ
ְמָדִנים .  ָּדֽׁשּונּו  נּו  ָבֽ ָהֲאדֹוִנים.  ִנְתָּגֽרּו  ֲאדֹוֵני  נּו :  ֵּגֶאה  ִיְׁשֵעֽ ֱאֹלֵהי 

נּו: נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ַהּיֹוםּוְבָעֽלּונּו זּוָלְתָך ֲאדֹוִנים .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ַּגְֽׁשנּו  ֵהן 
יָך ַרחּום ְוַחּנּון.  נּוְּבַתֲחנּון.  ָעֶדֽ ְּבִׁשּנּון.  ְוהֹוִׁשיֵעֽ יָך  ִנְפְלאֹוֶתֽ ְרנּו  ְוִסַּפֽ

נּו:   יהָ בָ ָזַבת ָחָלב ּוְד ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ִים ְּבִאֶּבֽ ׁש.  ָנא ַאל ִּתיָבׁש .  ַחְׁשַרת ַמֽ
נּו ִבְׁשֵמָנה .  ְּבַיד ִׁשְבָעה ּוְׁשמֹוָנה .  נּו :  ְטֵעֽ נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ֶּתְחָּבׁש .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ
ֶרץ .  ָּת ְבִרית ָלָאֽ נּו:  ָּכַרֽ נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ָיָׁשר ַצִּדיק ֵאל ֱאמּוָנה.  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶרץ .  ֶרץ . ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֽ נּו :ְלִבְלִּתי ְפָרץ ָּבּה ָּפֽ ִיְׁשֵעֽ ֱאֹלֵהי  נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ
ֲעֵלי  ֹו ִנּסּוְךנר לָֽ וִֹים.  ָנא ְזכ מָֽ ִים .  ַּכֲעָרִבים ַעל ִיְבֵלי מָֽ ִמְתַחּנֲִנים 

ַמָּטָעָתם .  עֹוְמִסים  ֶרְך  ְּבֶדֽ נּו:  ִׂשיִחים  ִיְׁשֵעֽ ֱאֹלֵהי  נּו  ִים .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ַהַּמֽ



נּו:  ּפֹוֵעל ִיְׁשֵעֽ ֱאֹלֵהי  נּו  ְּפִגיָעָתם.  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְּבקֹול  ְּבַׁשְוָעָתם.  ֲעֵנם 
נּו  ְלמֹוָׁשעֹות .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֵאל  ְׁשעֹות.  ַצְּדֵקם  ְלִפּלּוָלם  ְיׁשּועֹות .  ְּפֵנה 
ֶיַֽׁשע .  ַרב ְוִיְפרּו  ֶרץ  ֶאֽ ַׁשע .  ִּתְפַּתח  ִּתֽ ִרְגָׁשם  נּו :  קֹול  ִיְׁשֵעֽ ֱאֹלֵהי 

נּו: נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ַׁשע. ְוהֹוִׁשיֵעֽ יַע ְולֹא ָחֵפץ ֶרֽ ְלהֹוִׁשֽ

נּו נּו ִתְפַּתח .  ּתֹוִׁשיֵעֽ ִים ְּפַתח . ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ָלֽ ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ
נּו :  נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ְוִריב ַאל ִּתְמַּתח .  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

קֹול ְמַבֵּׂשר ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:

 ֶיְׁשֲעָך ָּבא .  קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר :  קֹול ָּבאֶמץֶמץוֹ וֹ אֽ אֽ 
ְּבִרֲבבֹות ִּכִּתים.  ַלֲעמֹוד ַעל ַהר ַהֵּזיִתים .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  קֹול ִּגְׁשּתֹו 
ַּבּׁשֹוָפר ִלְתַקע .  ַּתְחָּתיו ַהר ִיָּבַקע .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר :  קֹול ָּדַפק ְוֵהִציץ 

ִמּלּולָר ְוזָ  ֵהִקים  ְואֹוֵמר:  קֹול  ִמִּמְזָרח .  ְמַבֵּׂשר  ָהָהר  ֲחִצי  ח .  ּוָמׁש 
ָּבֵאי¯ְקדֹוָׁשיו ִעּמֹו .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  קֹול ּוְלָכל ¯מֹו .  ּוָבא הּוא ְוָכל אֲ אֲ וֹנ

ָהעֹוָלם .  ַּבת קֹול ִיָּׁשַמע ָּבעֹוָלם .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  קֹול ֶזֽ ַרע ֲעמּוֵסי
ָלה ְוָיְלָדה ִמי  ְרָחמֹו . נֹוְלדּו ְּכֶיֶֽלד ִמְּמֵעי ִאּמֹו.  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול ָחֽ

ֶּלה.  ּוִמי¯זֹאת .  ִמי ָׁשַמע ָּכזֹאת.  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר :  קֹול ָטהֹור ָּפַעל ָּכל  ֵאֽ
ֶרץ  ֶאֽ הּוַחד.  ֲהֽיּוַחל  ּוְזַמן  ֶיַֽׁשע  ְואֹוֵמר:  קֹול  ָּכֵאֶּלה .  ְמַבֵּׂשר  ָרָאה 
ַחת.  ִאם ִיָּוֵלד ּגֹוי  ְּביֹום ֶאָחד .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר :  קֹול ַּכִּביר רֹום ָוַתֽ

ַעם ֶאָחת.  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול ְלֵעת ִיְגַאל ַעּמֹו ָנאֹור .  ְוָהָיה ְלֵעת  ַּפֽ
ֶרב ִיְהֶיה אֹור.  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  קֹול מֹוִׁשיִעים ַיֲעלּו ְלַהר ִצּיֹון.  ִּכי ֶעֽ
ְּגבּוֵלְך.  ְּבָכל  ִנְׁשַמע  ְואֹוֵמר :  קֹול  ִצּיֹון.  ְמַבֵּׂשר  ָיְלָדה  ַּגם  ָחָלה 
יִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך.  ַהְרִחֽ ֶׂשק  ַּדֶּמֽ ַעד  יִמי  ִׂשֽ ְואֹוֵמר:  קֹול  ְמַבֵּׂשר 

ִיְך . תָ ַנֽ ִיְך ּוְבנֹוב ִיְך . ַקְּבִלי תָֽ ִמְׁשְּכנֹו ֶלת  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר :  קֹול ִעְלִזי ֲחַבֶּצֽ



מּו ְיֵׁשֵני ֶחְברֹון.  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  קֹול ְּפנּו ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו .  ַהָּׁשרֹון.  ִּכי ָקֽ
ַמח ְׁשמֹו. עּו.  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר :  קֹול ָצַמח ִאיׁש ֶצֽ ַהּיֹום ִאם ְּבקֹוִלי ִתְׁשָמֽ
יצּו הּוא ָדִוד ְּבַעְצמֹו .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  קֹול ֽקּומּו ְּכפּוֵׁשי ָעָפר .  ָהִקֽ
ִתי ָעם ְּבַהְמִליכֹו .  ִמְגּדֹול ְוַרּנֲנּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר .  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר :  קֹול ַרָּבֽ

ֵׁשם   ְואֹוֵמר :  קֹול  ַמְלּכֹו.  ְמַבֵּׂשר  ְלַהֲאִביד. ְרָׁשִעים ְיׁשּועֹות  ֶׂשהוְ   ֹעֽ
ֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד.  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  קֹול ְּתָנה ְיׁשּועֹות ְלַעם עֹוָלם .  ֶחֽ
:ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם . ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר

Say three times:

קֹול ְמַבֵּׂשר ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר : 

יָעה  יָעה הֹוִׁשֽ ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם: הֹוִׁשֽ ָך  ֶאת־ַנֲחָלֶתֽ ּוָבֵרְך  ָך  ֶאת־ַעֶּמֽ  
ֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני   ְקרוִֹבים ֶאל־ ְייָ ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאֽ ֱאֹלֵהינּו ְייָ    

ֲעׂשֹות ׀ ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּדַבר־יֹום יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֽ
ַעת ָּכל־ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי  ַען ַּדֽ הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין ֽעֹוד:ְיָי  ְּביֹומֹו: ְלַמֽ

ִמְלָפֶניָך  ְיִהי ָרצוֹןְיִהי ָרצוֹן ַהּבוֵֹחר ִּבְנִביִאיםְייָ   ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו  ֱאֹלֵהינּו   
ְּתִפָּלֵתנּוּוִמְנָהִגים טוִֹבים,   ֶאת  ּוְבָרצוֹן  ְּבַרֲחִמים  ֶׁשְּתַקֵּבל  ּטוִֹבים   

ַוֲהָקפוֵֹתינּו ּוְזָכר ָלנּו ְזכּות ִׁשְבַעת ְּתִמיֶמיָך,  ְוָתִסיר ְמִחיַצת ַהַּבְרֶזל 
ַהֲחִתיָמה ,  ָלנּו  ְוֵתיִטיב  ַׁשְוָעֵתנּו  ְוַתֲאִזין  ּוֵביֶניָך  ֵּביֵנינּו  ַהַּמְפֶסֶקת 
ְּבֵסֶפר ַחִיים טוִֹבים,  ְוַהּיוֹם ַהֶזה ּתוֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה,  ְוָחְתֵמנּו 
ֲחִביַטת  ְיֵדי  ַעל  ְממּוָּתקוֹת  ְּגבּורוֹת  ַחִמָׁשה  עּוֶזָך  ִּבְׁשִכיַנת  ִּתֵּתן 
ּוְתַנְּׁשֵקנּו ָהַאֲהָבה  ַהְּקדוִֹׁשים,  ְוִתְתעוֵֹרר  ְנִביֶאיָך  ִמְנַהג  ֲעָרָבה 
ְמַמֶּתֶקת ָּכל ַהְּגבּורוֹת ְוָכל ַהִּדיִנין,  ְוָתִאיר ִלְׁשִכיַנת ִּבְּנִׁשיַקת ִּפיָך 
עּוֶזָך ְּבֵׁשם  ( יו "ד ה " א וא" ו )  ֶׁשהּוא ַטל אוֹרוֹת ַטֶלָך ּוִמָּׁשם ַּתְׁשִּפיעַ 



ְלַעבְ  הַ ְד ֶׁשַפע  יָ לְ ְתּפַ מִ ָך  ֶׁשַּתֲאִריְך  ְלָפֶניָך  ְוִתְמחוֹל מַ ל  ֲחטָ ִלי י  יאַ  
ּוְפׁשָ תַ ַוֲעוֹנוֹ ְוִתְפׁשוֹט עַ י  ְׁשֵלָמה ,יו  ִּבְתׁשּוָבה  ְלַקְּבֵלִני  ְוָיְדָך    ְיִמיְנָך 

ְּכמוֹ ׁשוֵֹקָקה  ֶנֶפׁש  ַמִים  ְלַהְׂשִּביַע  ִּתְפַּתח  ַהּטוֹב  ְואוָֹצְרָך  ְלָפֶניָך 
ִיְפַּתח  ְמַטר  ְייָ ֶׁשָּכתּוב  ָלֵתת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ַהּטוֹב  אוָֹצרוֹ  ֶאת  ְלָך 

ַאְרְצָך ְּבִעּתוֹ ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ָאֵמן:

✶  סדר הקפות בשמחת תורה  ✶
The Order of Hakafot for Simchat Torah 

On the corresponding day of Shemini Atzeret the following Torah scrolls are taken from
the Ark, carried during the Hakafot processional circuits around the bimah, and then read
from. 

ָלַדַעת ,  ִּכי  ַאָּתה ַאָּתה  ָהְרֵאָת  ָהֱאֹלִהים ְייָ   הּוא  ִמְּלַבּדוֹ:,  עוֹד    ֵאין 
ְּגדֹ עֹ ְלעֹ  ִנְפָלאוֹת  ָּכמוָֹךדֹ ֵׂשה  ַחְסּדוֹ:  ֵאין  ְלעוָֹלם  ְלַבּדוֹ,  ִּכי  לוֹת 

ֲאֹדָני ְכבוֹד ,ָבֱאֹלִהים  ְּכַמֲעֶׂשיָך :  ְיִהי  ְלעוָֹלם ,  ִיְׂשַמח  ְייָ   ְוֵאין  ְייָ  
 ֱאֹלֵהינּו ִעָּמנּוְייָ ְמֹבָרְך,  ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם :  ְיִהי ְיָי  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיִהי ֵׁשם  

ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו:  ְוִאְמרּו:  הוִֹׁשיֵענּו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֲאבוֵֹתינּו,  ַאל ַיַעְזֵבנּו 
ַהּגוִֹים  ִמן  ְוַהִּציֵלנּו  ִיְׁשֵענּו,  ְוַקְּבֵצנּו  ָקְדֶׁשָך,,ֱאֹלֵהי  ְלֵׁשם    ְלהוֹדוֹת 

ֹעז ְייָ , ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד : ְיָי  ָמָלְך,  ְיָי   ,ֶמֶלְךְיָי   ִּבְתִהָּלֶתָך: ַח ְלִהְׁשַּתּבֵ 
ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם :  ְוִיְהיּו ָנא ֲאָמֵרינּו ְלָרצוֹן,  ִלְפֵני ְיָי   ,ְלַעּמוֹ ִיֵּתן

 ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך, ְייָ  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה:  קּוָמה  רוֹן ָהאָ עַ ִהי ִּבְנסֹ ָויְ ֲאדוֹן ֹּכל:  
 ִלְמנּוָחֶתָך,  ַאָּתה ַוֲארוֹן ֻעֶּזָך:  ֹּכֲהֶניָךְייָ ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך:  קּוָמה 

ְיַרֵּננּו:  ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדָך,  ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני  ֶצֶדק ,  ַוֲחִסיֶדיָך  ִיְלְּבׁשּו 
  ִקִּוינּו לוֹ ְויוִֹׁשיֵענּו.  ֶזה ,ְמִׁשיֶחָך:  ְוָאַמר ַּבּיוֹם ַההּוא :  ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה

לוְֹייָ  ִקִּוינּו  ָּכל ,  ַמְלכּות  ִּביׁשּוָעתוֹ:  ַמְלכּוְתָך  ְוִנְׂשְמָחה    ָנִגיָלה 



  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר:  ִּכי ִמִּצּיוֹן ֵּתֵצא תוָֹרה ,  ּוְדַבר ,עוָֹלִמים
 ִמירּוָׁשָלים :ְייָ 

ֶאת ִצּיוֹן,  ִּתְבֶנה חוֹמוֹת ְירּוָׁשָלִים :ָאבָאב ָהַרֲחִמים ,  ֵהיִטָבה ִבְרצוְֹנָך   
ִּכי ְבָך ְלַבד ָּבָטְחנּו,  ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא ֲאדוֹן עוָֹלִמים:

While the Torah Scrolls are being carried in procession around the bimah, the following
verses are cited responsively for each Hakafah circuit.

First Hakafah:

 ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:ְייָ  ָנא,  ָאָּנא ה  ַהְּצִליחָ ְייָ  הוִֹׁשיָעה ָּנא ,  ָאָּנא ְייָ  ָאָּנאָאָּנא
ֱאֹלֵהי ָהרּוחוֹת הוִֹׁשיָעה ָּנא ,  ּבוֵֹחן ְלָבבוֹת ַהְצִליָחה ָנא,  ּגוֵֹאל ָחָזק 

ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:  

ַליָ ְייָ ּתוַֹרת  ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש:  ִמְזמוֹר ְלָדִוד ָהבּו  ְּבֵני ֵאִלים, ָיי    
 ְּבַהְדַרתָיי  ְּכבוֹד ְׁשמוֹ,  ִהְׁשַּתֲחוּו לַ ָייז:  ָהבּו לַ ׁ◌ ָּכבוֹד ָוע ָייָהבּו ַליָ 

ִהְרִעים ְייָ ֹקֶדׁש:  קוֹל   ַהָּכבוֹד  ַעל ַהָּמִים,  ֵאל  ַמִים ַרִּבים:ְייָ   ַעל   
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינוֹת ִמְזמוֹר ִׁשיר:  ֱאֹלִהים ְיָחֵננּו ִויָבְרֵכנּו,  ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו
ֶסָלה : ָאָנא ְּבֹכַח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה:  ִּכי ָאַמְרִּתי עוָֹלם ֶחֶסד

ִיָּבֶנה :

Second Hakafah:

ָנא ,  ָוִתיק ּדוֵֹבר ּדוֵֹבר  ַהְצִליָחה  ִּבְלבּוׁשוֹ  ָּנא ,  ָהדּור  הוִֹׁשיָעה  ְצָדקוֹת   
ְוָחִסיד ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:

:  ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך,ַח ֵעדּות ְיָי ֶנֱאָמָנה ,  ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי :  קוֹל ְיָי ַּבּכֹ 
עַ ְּבָכל ּגוִֹים ְיׁשּוָעֶתָך:  ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָֹרא:  ְלָך ְזרוֹ



 ָּתעוֹז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך:,ִעם ְּגבּוָרה

Third Hakafah:

 ְוָיָׁשר הוִֹׁשיָעה ָּנא .  חוֵֹמל ַּדִלים ַהְצִליָחה ָנא,  טוֹב ּוֵמִטיב ֲעֵננּוַזְך
ְביוֹם ָקְרֵאנּו: 

ִּפּקּוֵדי ְיָי ְיָׁשִרים,  ְמַׂשְּמֵחי ֵלב :  קוֹל ְיָי ֶּבָהָדר:  יוֹדּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים ,
ּדוְֹרֵׁשי ִיחּוְדָך,  ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם :  ִּתֵּתן  ִּגּבוֹר  ַעִּמים ֻּכָּלם :  ָנא  יוֹדּוָך 

ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב , ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם :

Fourth Hakafah:

ָנא,  לוֵֹבׁשיוֵֹדעַ  ַהְצִליָחה  ְוָנאוֹר  ָּנא ,  ַּכִּביר  הוִֹׁשיָעה  ַמֲחָׁשבוֹת   
ְצָדקוֹת ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו: 

ֶאת ִמְצַות ְיָי ָּבָרה,  ְמִאיַרת ֵעיָנִים :  קוֹל ְיָי ׁשוֵֹבר ֲאָרִזים,  ַוְיַׁשֵּבר ְיָי 
ֶבן ְרֵאִמים : ֵעֶגל ,  ְלָבנוֹן ְוִׂשְריוֹן ְּכמוֹ  ַאְרֵזי ַהְּלָבנוֹן :  ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמוֹ 
ָּבָאֶרץ ִמיׁשוֹר,  ּוְלֻאִּמים  ַעִּמים  ִתְׁשּפוֹט  ְלֻאִּמים,  ִּכי  ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו 

ָּתִמיד ָּגְמֵלם :  ְנִעימוֹת ַּתְנֵחם ֶסָלה :  ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך  ָּבְרֵכם 
ִּביִמיְנָך ֶנַצח : 

Fifth Hakafah:

ָנא,  סוֵֹמְךֶמֶלְך ַהְצִליָחה  ְוַאִּדיר  ָּנא ,  ָנאוֹר  הוִֹׁשיָעה  עוָֹלִמים   
נוְֹפִלים ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:

חוֵֹצב ַלֲהבוֹת ֵאׁש:  יוֹדּוָך ְטהוָֹרה,  עוֶֹמֶדת ָלַעד :  קוֹל ְיָי  ִיְרַאת ְיָי 
ַנֵהל ְּברוֹב טּוְבָך  ַעִּמים ֻּכָּלם :  ֲחִסין ָקדוֹׁש  ַעִּמים ֱאֹלִהים יוֹדּוָך 



ְּבָכל ָהָאֶרץ,  ֲאֶׁשר ְּתָנה הוְֹדָך ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך  ֲאדוֵֹנינּו  ֲעָדֶתָך:  ְיָי 
ַעל ַהָּׁשָמִים:

Sixth Hakafah:

 ַּדִּלים הוִֹׁשיָעה ָּנא,  ּפוֶֹדה ּוַמִּציל ַהְצִליָחה ָנא ,  צּור עוָֹלִמיםעוֵֹזרעוֵֹזר
ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:

ִמְדַּבר  ַיְחָּדו:  קוֹל ְיָי ָיִחיל ִמְדָּבר ,  ָיִחיל ְיָי  ֱאֶמת ,  ָצְדקּו  ִמְׁשְּפֵטי ְיָי 
ָקֵדׁש:  ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה,  ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו:  ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך

ְּפֵנה ,  זוְֹכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך: ַצִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו ,  ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: 

Seventh Hakafah:

ְונוָֹרא הוִֹׁשיָעה ָּנא ,  ַרחּום ְוַחּנּון ַהְצִליָחה ָנא ,  ׁשוֵֹמר ַהְּבִרית  ָקדוֹׁש 
ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:  ּתוֵֹמְך ְּתִמיִמים הוִֹׁשיָעה ָּנא ,  ַּתִּקיף ָלַעד ַהְצִליָחה

ָנא , ָּתִמים ְּבַמֲעָׂשיו ֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:

ְוֹנֶפת צּוִפים:  קוֹל ְייָ  ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ,  ּוְמתּוִקים ִמְדַבׁש 
ָּכבוֹד:  ְייָ  אוֵֹמר  ֻּכּלוֹ  ְיָערוֹת,  ּוְבֵהיָכלוֹ  ַוֶּיֱחׂשוֹף  ַאָּילוֹת  ְיחוֵֹלל 
ַלַּמּבּול ָיָׁשב,  ַוֵּיֶׁשב ְיָי ֶמֶלְך ְלעוָֹלם :  ְיָי ֹעז ְלַעּמוֹ ִיֵּתן ,  ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת
ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם:  ְיָבְרַכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו אוֹתוֹ ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ :  ַׁשְוָעֵתנּו
ְוַהְּגבּוָרה ַהְּגֻדָּלה  ְיָי  ַּתֲעלּומוֹת:  ְלָך  ַצֲעָקֵתנּו,  יוֵֹדַע  ּוְׁשַמע  ַקֵּבל 
ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההוֹד,  ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ,  ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה 
ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש,  ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ,  ַּבּיוֹם ַההּוא 
ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד :  ּוְבתוָֹרְתָך ָּכתּוב ֵלאֹמר.  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְייָ 

ֱאֹלֵהינּו ְיָי ֶאָחד: ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד :



During Shacharit after the reading of the Torah, this is said:

 ְוִׂשְמחּו ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה .  ּוְתנּו ָּכבוֹד ַלּתוָֹרה .  ִּכי טוֹב ַסְחָרּהִׂשיׂשּוִׂשיׂשּו
ְּבזֹאת ַהּתוָֹרה .  ִּכי ¯ִמָּכל  ְסחוָֹרה:  ִמָּפז ּוִמְּפִניִנים ְיָקָרה .  ָנִגיל ְוָנִׂשיׂש 

בוֹ.  ְוָאִׂשיָמה ְוֶאְׂשְמָחה  ֱאֹלַהי  ְואוָֹרה :  ֲאַהֵּלל  עוֹז  ָלנּו  ִהיא  ַחִּיים 
ִתְקָוִתי ּבוֹ.  ֲאהוֶֹדּנּו ְּבסוֹד ַעם ְקרוֹבוֹ.  ֱאֹלֵהי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבוֹ:

ָנִגיל ְוָנִׂשיׂש ְּבזֹאת ַהּתוָֹרה . ִּכי ַחִּיים ִהיא ָלנּו עוֹז ְואוָֹרה:

ֲהִׁשיֵבנּו¯ְּבָכל  ְּתִהָּלֶתָך.  ְּבָׂשׂשוֹן  ְּגבּורוֶֹתיָך.  ַוֲאַסְּפָרה  ֲאַרֵּנן  ֵלב 
ְלֵביֶתָך. ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך:

ָנִגיל ְוָנִׂשיׂש ְּבזֹאת ַהּתוָֹרה . ִּכי ַחִּיים ִהיא ָלנּו עוֹז ְואוָֹרה:

ִהְתַקְּבצּו ַמְלָאִכים ֶזה ֶאל ֶזה .  ֶזה ָלֳקֵבל ֶזה ְוָאַמר ֶזה ָלֶזה .  ִמי הּוא 
ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ְמַאֵחז ְּפֵני ִּכֵסא ַּפְרֵׁשז ָעָליו ֲעָננוֹ:  ִמי ָעָלה ַלָּמרוֹם . 

ִמי ָעָלה ַלָּמרוֹם . ִמי ָעָלה ַלָּמרוֹם. ְוהוִֹריד עוֹז ִמְבֶטָחה .

ִהְתַקְּבצּו ַמְלָאִכים ֶזה ֶאל ֶזה .  ֶזה ָלֳקֵבל ֶזה ְוָאַמר ֶזה ָלֶזה .  ִמי הּוא 
ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ְמַאֵחז ְּפֵני ִּכֵסא ַּפְרֵׁשז ָעָליו ֲעָננוֹ:

מֶׁשה ָעָלה ַלָּמרוֹם. מֶׁשה ָעָלה ַלָּמרוֹם . מֶׁשה ָעָלה ַלָּמרוֹם . ְוהּוא
הוִֹריד עוֹז ִמְבֶטָחה : 



ִהְתַקְּבצּו ַמְלָאִכים ֶזה ֶאל ֶזה .  ֶזה ָלֳקֵבל ֶזה ְוָאַמר ֶזה ָלֶזה .  ִמי הּוא 
ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ְמַאֵחז ְּפֵני ִּכֵסא ַּפְרֵׁשז ָעָליו ֲעָננוֹ:

ָאִגיל ָוֶאְׂשַמח ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה :  ּבֹא ָיבֹא ֶצַמח ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה :  ּתוָֹרה 
ְמקוֹר ַחִּיים :  ַאְבָרָהם ָׂשַמח.ם ַחִּיים ֻכּלָ ִהיא ֵעץ ַחִּיים לְ    ִּכי ִעְּמָך 

ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה.  ִיְצָחק ָׂשַמח ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה .  ַיֲעֹקב ָׂשַמח ְּבִׂשְמַחת 
מֶׁשה ָׂשַמח ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה .. ּתוָֹרה

ָׂשַמח ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה. ַאֲהֹרן ָׂשַמח ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה .  ְׁשמּוֵאל ֵאִלָּיהּו 
ּתוָֹרה .  ְׁשל  ְּבִׂשְמַחת  ָׂשַמח  ּתוָֹרה .  ָּדִוד  ְּבִׂשְמַחת  ָׂשַמחמ◌ֹׁ ָׂשַמח  ה 

ְּבִׂשְמַחת ּתוָֹרה:

אֲ  ִיְׂשָרֵאלְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל אֲ ְׁשֵריֶכם ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל  ָּבַחרֲאֶׁשר  .  
ָּבֶכם ֵאל ְוִהְנִחיְלֶכם ַהּתוָֹרה ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה : 

CONTINUE ON WITH ASHREI, YEHALILU, CHATZI KADDISH AND MUSAF.
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