
  סדר הושענות

 :ְלַמַעְנָך ֱאלֵֹהינּו הֹוַׁשע ָנא הֹוַׁשע ָנא

 :הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנָך ּבֹוְרֵאנּו הֹוַׁשע ָנא

 :ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאֵלנּו הֹוַׁשע ָנא הֹוַׁשע ָנא

  :הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנָך ּדֹוְרֵׁשנּו הֹוַׁשע ָנא 

 .ְלַמַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך  .ְלַמַען ְּבִריָתְך  .ְלַמַען ֲאִמָּתְך 
 .ְלַמַען ִזְכָרךְ  .ְלַמַען ִועּוָדְך  .ְלַמַען הֹוָדְך  .ְלַמַען ָּדָתְך 

 .ְלַמַען ְּכבֹוָדְך  .ְלַמַען ִיחּוָדְך  .ְלַמַען טּוָבְך  .ְלַמַען ַחְסָּדְך 
ְלַמַען  .ְלַמַען ִנְצָחְך  .ְלַמַען ַמְלכּוָתְך  .ְלַמַען ִלּמּוָדְך 

ְלַמַען  .ְלַמַען ִצְדָקָתְך  .ְלַמַען ְּפֵאָרְך  .ְלַמַען ֻעָּזְך  .סֹוָדְך 
ע ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך, הֹוַׁש  .ן ַרֲחֶמיָך ָהַרִּביםְלַמעַ  .ְקֻדָּׁשָתְך 

  ָנא: ְלַמַען ְּתִהָּלָתְך, הֹוַׁשע ָנא:

  
  יום טוב ראשון של סוכות

  ט"ו תשרי

  ה'או  ג' ',בכשחל ביום 

  ְלַמַען ֲאִמָּתְך 

  אום נצורה  -אם חל בשבת 

 .ְּדִביר ַהֻּמְצָנע .ּגֶֹרן ָאְרָנן .ֵּבית ַהְּבִחיָרה .ֶאֶבן ְׁשִתָּיה
 .ה ָּדִודָחנָ  .ְזֻבל ִּתְפַאְרֶּתךָ  .ְוַהר ֵיָרֶאה .ַהר ַהּמֹוִרָּיה
 .ְּכִליַלת יִֹפי .ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ .טֹוב ַהְּלָבנֹון
 .ֻסַּכת ָׁשֵלם .ָנֶוה ַׁשֲאָנן .ָמכֹון ְלִׁשְבְּתךָ  .ִליַנת ַהֶּצֶדק

קֶֹדׁש  .ִצּיֹון ַהְּמֻצֶּיֶנת .ִּפַּנת ִיְקַרת .ֲעִלַּית ְׁשָבִטים
ל הֹוַׁשע ָּנא: ֵּת  .בֹוֶדךָ ְׁשִכיַנת ְּכ  .ָרצּוף ַאֲהָבה .ַהָּקָדִׁשים

  הֹוַׁשע ָּנא: .ַּתְלִּפּיֹות

  יום ראשון של חוה"מ  

  ט"ז תשרי

  ו' או ג', ד'כשחל ביום 

  ֶאֶבן ְׁשִתָּיה

    -  א'כשחל ביום 

  ְלַמַען ֲאִמָּתְך 

ָך ְּדַרְׁשִּתי .ִּגִּליִתי ַבּצֹום ִּפְׁשִעי .ְּבֵבית ַׁשְוִעי .ֶאֱערְֹך ׁשּוִעי
 .ְוקּוָמה ְוהֹוִׁשיִעי .ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי .ּבֹו ְלהֹוִׁשיִעי

 .טֹוב ְּבֶאֶנק ְׁשִעי .ַחי ֵּכן ְּתַׁשְעְׁשִעי .ְזכֹור ְוַרֵחם מֹוִׁשיִעי
ַמֵהר  .ְלַבל עֹוד ַּתְרִׁשיִעי .ְרִׁשיִעיַּכֵּלה מַ  .יּוַחׁש מֹוִׁשיִעי

ֲעבֹור  .ָׂשא ָנא ֲעֹון ִרְׁשִעי .ֶנַצח ְלהֹוִׁשיִעי .ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי
ַקֵּבל  .צּור ַצִּדיק מֹוִׁשיִעי .ְּפֵנה ָנא ְלהֹוִׁשיִעי .ַעל ִּפְׁשִעי
הֹוַׁשע ָנא:  .ַׁשַּדי מֹוִׁשיִעי .רֹוֵמם ֶקֶרן ִיְׁשִעי .ָנא ַׁשְוִעי

  :הֹוַׁשע ָנא .ִפיַע ְותֹוִׁשיִעיֹוּת

  
  של חוה"מ יום שלישי

  י"ז תשרי

  ה'או  ב', ד'כשחל ביום 

  ֶאֱערְֹך ׁשּוִעי

  נצורהאום  –כשחל בשבת 

  

ָּדְמָתה  .ּגֹוָלה ְוסּוָרה .ָּבָרה ַּכַחָּמה .אֹום ֲאִני חֹוָמה
 ְזרּוָיה .ְוֶנֱחֶׁשֶבת ְּכצֹאן ִטְבָחה .ַהֲהרּוָגה ָעֶליךָ  .ְלָתָמר

 .טֹוֶעֶנת ֻעָּלְך  .ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ָּבְך  .ַמְכִעיֶסיהָ  ֵּבין
 .לֹוֶמֶדת ִיְרָאָתְך  .ְּכבּוָׁשה ַּבּגֹוָלה .ְלַיֲחָדְך  ְיִחיָדה

ֲעִנָּיה  .סֹוֶבֶלת ִסְבָלְך  .ְלַמִּכים ְנתּוָנה  .ְמרּוַטת ֶלִחי
 .ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב .צֹאן ָקָדִׁשים .ְּפדּוַית טֹוִבָּיה .סֲֹעָרה

 .ָנא: ְּתמּוִכים ָעֶליךָ  הֹוַׁשע ׁשֹוֲאִגים .ְרׁשּוִמים ִּבְׁשֶמךָ 
  :ע ָנאהֹוַׁש 

  יום רביעי של חול המועד  

  י"ח תשרי

   א':כשחל ביום 

  ֶאֱערְֹך ׁשּוִעי

   :ג'כשחל ביום 

  ֶאֶבן ְׁשִתָּיה

  אֹום ֲאִני חֹוָמה :ה'ביום 

   :ו' כשחל ביום
  ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות

 .ָּגִׁשים ְּבַׁשְועֹות .ְּבַאְרַּבע ְׁשבּועֹות .ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות
 ְוִחידֹוָתם .הֹוֵגי ַׁשְעֻׁשעֹות .ֶעֶרְך ׁשּועֹות ּדֹוְפֵקי

 .חֹוֵכי ְיׁשּועֹות .זֹוֲעִקים ְלַהְׁשעֹות .ִמְׁשַּתְעְׁשעֹות

 .ּכֹוְרֶעיָך ְּבַׁשְועֹות .יֹוְדֵעי ִבין ָׁשעֹות .ְטפּוִלים ְּבָך ְׁשעֹות
 .נֹוֵתן ְּתׁשּועֹות .ִמִּפיָך ִנְׁשָמעֹות .ְׁשמּועֹות ְלָהִבין

 .ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות .ֹותֵעדּות ַמְׁשִמיע ַמְׁשָמעֹות ְספּורֹות

ָׁשלׁש  .ֶרֶגׁש ְּתׁשּואֹות .ְּתׁשּועֹותִקְרַית  .נֹוָׁשעֹות ַצִּדיק
   :הֹוַׁשע ָנא .ָּתִחיׁש ִלְתׁשּועֹות ָׁשעֹות

  

  יום חמישי של חול המועד

  י"ט תשרי

  ו' או ב', ד'כשחל ביום 

  ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות

  : אום נצורהבשבתכשחל 



 .עַ ִּגּבֹור ְוַרב ְלהֹוִׁשי .ִּבְלְּתָך ֵאין ְלהֹוִׁשיעַ  .ָאדֹון ַהּמֹוִׁשיעַ 
  ּוַמִּציל .ָהֵאל ַהּמֹוִׁשיעַ  .ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיעַ 

ָלֶאיָך ְט  .הֹוִׁשיעַ  חֹוֶכיךָ  .ּתֹוִׁשיעַ  זֹוֲעֶקיךָ  .ּומֹוִׁשיעַ 
ְלֵגיא  .ָּכל ִׂשיַח ַּתְדֵׁשא ְותֹוִׁשיעַ  .ְלַהְׁשִּפיעַ  ְיבּול .ַּתְׂשִּביעַ 

 .ְנִׂשיִאים ְלַהִּסיעַ  .ְמָגִדים ַּתְמִּתיק ְותֹוִׁשיעַ   .ַּתְרִׁשיעַ  ַּבל
  .ּפֹוֵתַח ָיד ּוַמְׂשִּביעַ  .ֲעָנִנים ִמְּלַהְמִניעַ  .ְׂשִעיִרים ְלָהִניעַ 

 .ְרחּוֶמיָך ּתֹוִׁשיעַ  .קֹוְרֶאיָך ּתֹוִׁשיעַ  .עַ ְצֵמֶאיָך ַּתְׂשִּבי
  :אהֹוַׁשע נָ  .ִמיֶמיָך ּתֹוִׁשיעַ ְּת  .ׁשֹוֲחֶריָך הֹוִׁשיעַ 

  

  של חול המועד שישייום 

  תשרי כ'

  ה'או  א', ג'כשחל ביום 

  ָאדֹון ַהּמֹוִׁשיעַ 

  אום נצורה בת:בשכשחל 

  

  וממשיכים בכל יום

  :ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשיָעה ָּנא

ֵּכן  ֵאִלים ְּבלּוד ִעָּמְך, ְּבֵצאְתָך ְלֵיַׁשע ַעָּמְך, ְּכהֹוַׁשְעּתָ 
ְּדרּוִׁשים ְלֵיַׁשע  ְּכהֹוַׁשְעָּת ּגֹוי ֵואלִֹהים, : הֹוַׁשע ָנא

ם ְּכהֹוַׁשְעָּת ֲהמֹון ִצְבאֹות, ְוִעָּמ : ָנא ֵּכן הֹוַׁשע, ֱאלִֹהים
ְעָּת ַזִּכים ִמֵּבית ְּכהֹוַׁש : ָנא ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות, ֵּכן הֹוַׁשע

ְעָּת ֵּכן הֹוַׁשע ָנא: ְּכהֹוַׁש  , ְּבָיָדם ַמֲעִביִדים ַחּנּון ,ֲעָבִדים
ע ַמֲעִביִרים, ֵּכן הֹוַׁש  ִרים, ְיָקְרָך ִעָּמםְטבּוִעים ְּבצּול ְּגזָ 

ְלגֹוָחּה ְמֻצֶּיֶנת  ,ַּכָּנה ְמׁשֹוֶרֶרת ַוּיֹוַׁשע ְּכהֹוַׁשְעּתָ  :ָנא
 ְוהֹוֵצאִתי ְּכהֹוַׁשְעָּת ַמֲאַמר: ַוִּיָּוַׁשע, ֵּכן הֹוַׁשע ָנא
 הֹוַׁשְעּתָ : ְִּאְּתֶכם, ֵּכן הֹוַׁשע ָנא ֶאְתֶכם, ָנקּוב ְוהּוֵצאִתי

הֹוַׁשע  סֹוְבֵבי ִמְזֵּבַח, עֹוְמֵסי ֲעָרָבה ְלַהִּקיף ִמְזֵּבַח, ֵּכן
ַּבֲחרֹון  ָארֹון ְּכֻהְפַׁשע, ִצֵער ְּפֶלֶׁשת ְּכהֹוַׁשְעָּת ִּפְלֵאי :ָנא

 ְקִהּלֹות ָּבֶבָלה ְּכהֹוַׁשְעָּת  :ַאף ְונֹוַׁשע, ֵּכן הֹוַׁשע ָנא

 ְעּתָ , ֵּכן הֹוַׁשע ָנא: ְּכהֹוַׁש ֻׁשַּלְחָּת  ִׁשַּלְחָּת, ַרחּום ְלַמֲעָנם

 , ֳהֵלי ַיֲעקֹבְׁשבּות ִׁשְבֵטי ַיֲעקֹב, ָּתׁשּוב ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָא

ּועֹות, ְּכהֹוַׁשְעָּת ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹות ְוחֹוֵכי ְיׁש: ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא
  :ְלמֹוָׁשעֹות, ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ֵאל

  :ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשיָעה ָּנא

 דַנְּׂשֵאם עַ הֹוִׁשיָעה ֶאת ַעֶּמָך, ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך, ּוְרֵעם וְ 
 ,ְייָ  ְוִיְהיּו ְּדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני :ָהעֹוָלם

 ְׁשַּפטְקרֹוִבים ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה, ַלֲעׂשֹות ִמ 

 ְלַמַען :ַבר יֹום ְּביֹומֹוַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ְּד 

  :דָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהים, ֵאין עֹו  ַּדַעת
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