סדר הושענות

הוֹשׁע נָא:
הוֹשׁע נָא ְל ַמ ַענְ ָך ֱאל ֵֹהינוּ ַ
ַ
הוֹשׁע נָא:
בּוֹר ֵאנוּ ַ
הוֹשׁע נָא ְל ַמ ַענְ ָך ְ
ַ
הוֹשׁע נָא:
גּוֹא ֵלנוּ ַ
הוֹשׁע נָא ְל ַמ ַענְ ָך ֲ
ַ
הוֹשׁע נָא:
דּוֹר ֵשׁנוּ ַ
הוֹשׁע נָא ְל ַמ ַענְ ָך ְ
ַ
אַר ָתּ ְך.
ָד ָל ְך וְ ִת ְפ ְ
ית ְךְ .ל ַמ ַען גּ ְ
ְל ַמ ַען ֲא ִמ ָתּ ְךְ .ל ַמ ַען ְבּ ִר ָ
עוּד ְךְ .ל ַמ ַען ִז ְכ ָר ְך.
הוֹד ְךְ .ל ַמ ַען וִ ָ
ְל ַמ ַען ָדּ ָת ְךְ .ל ַמ ַען ָ
בוֹד ְך.
חוּד ְךְ .ל ַמ ַען ְכּ ָ
טוּב ְךְ .ל ַמ ַען יִ ָ
ְל ַמ ַען ַח ְס ָדּ ְךְ .ל ַמ ַען ָ
כוּת ְךְ .ל ַמ ַען נִ ְצ ָח ְךְ .ל ַמ ַען
מּוּד ְךְ .ל ַמ ַען ַמ ְל ָ
ְל ַמ ַען ִל ָ
ָךְ .ל ַמ ַען ְפּ ֵא ָר ְךְ .ל ַמ ַען ִצ ְד ָק ָת ְךְ .ל ַמ ַען
סוֹד ְךְ .ל ַמ ַען ֻעזּ ְ
ָ
הוֹשׁע
ָת ְךַ ,
יך ָה ַר ִבּיםְ .ל ַמ ַען ְשׁ ִכינ ָ
ֻשּׁ ָת ְךְ .ל ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
ְקד ָ
הוֹשׁע נָא:
נָאְ :ל ַמ ַען ְתּ ִה ָלּ ָת ְךַ ,
אָרנָןְ .דּ ִביר ַה ֻמּ ְצנָע.
ירה .גּ ֶֹרן ְ
ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּהֵ .בּית ַה ְבּ ִח ָ
אַר ֶתּ ָךָ .ח ָנה ָדּוִ ד.
ֵר ֶאהְ .זבֻל ִתּ ְפ ְ
מּוֹריָּה .וְ ַהר י ָ
ַהר ַה ִ
ילת י ִֹפי.
אָרץְ .כּ ִל ַ
טוֹב ַה ְלּ ָבנוֹן .יְ ֵפה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ָכּל ָה ֶ
ִלינַת ַה ֶצּ ֶדקָ .מכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ָךָ .נוֶה ַשׁ ֲאנָןֻ .ס ַכּת ָשׁ ֵלם.
ֲליַּת ְשׁ ָב ִטיםִ .פּנַּת יִ ְק ַרתִ .ציּוֹן ַה ְמּ ֻצ ֶיּנֶת .ק ֶֹדשׁ
עִ
הוֹשׁע נָּאֵ :תּל
בוֹד ָךַ .
אַה ָבהְ .שׁ ִכינַת ְכּ ֶ
ַה ָקּ ָד ִשׁיםָ .רצוּף ֲ
הוֹשׁע נָּא:
ַתּ ְל ִפּיּוֹתַ .
יתי ַבצּוֹם ִפּ ְשׁ ִעיְ .דּ ַר ְשׁ ִתּי ָך
שׁוּעיְ .בּ ֵבית ַשׁוְ ִעי .גִּ ִלּ ִ
ֶא ֱער ְֹך ִ
יעי.
הוֹשׁ ִ
קוּמה וְ ִ
יבה ְלקוֹל ַשׁוְ ִעי .וְ ָ
יעיַ .ה ְק ִשׁ ָ
הוֹשׁ ִ
בּוֹ ְל ִ
יעיַ .חי ֵכּן ְתּ ַשׁ ְע ְשׁ ִעי .טוֹב ְבּ ֶאנֶק ְשׁ ִעי.
מוֹשׁ ִ
ְזכוֹר וְ ַר ֵחם ִ
יעיַ .מ ֵהר
יעיְ .ל ַבל עוֹד ַתּ ְר ִשׁ ִ
יעיַ .כּ ֵלּה ַמ ְר ִשׁ ִ
מוֹשׁ ִ
יוּחשׁ ִ
ַ
יעיָ .שׂא נָא עֲוֹן ִר ְשׁ ִעי .עֲבוֹר
הוֹשׁ ִ
ֶצח ְל ִ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעי .נ ַ
יעיַ .ק ֵבּל
מוֹשׁ ִ
יעי .צוּר ַצ ִדּיק ִ
הוֹשׁ ִ
ַעל ִפּ ְשׁ ִעיְ .פּנֵה נָא ְל ִ
הוֹשׁע נָא:
יעיַ .
מוֹשׁ ִ
ִ
רוֹמם ֶק ֶרן יִ ְשׁ ִעיַ .שׁ ַדּי
נָא ַשׁוְ ִעיֵ .
הוֹשׁע נָא:
יעיַ .
תוֹשׁ ִ
יע וְ ִ
תּוֹ ִפ ַ
סוּרהָ .דּ ְמ ָתה
גּוֹלה וְ ָ
חוֹמהָ .בּ ָרה ַכּ ַח ָמּהָ .
אוֹם ֲאנִ י ָ
ֶח ֶשׁ ֶבת ְכּצֹאן ִט ְב ָחהְ .זרוּיָה
יך .וְ נ ֱ
ְל ָת ָמרַ .ה ֲהרוּגָה ָע ֶל ָ
ֻלּ ְך.
טוֹענֶת ע ָ
ֶ
בוּקה ָבּ ְך.
וּד ָ
בוּקה ְ
יהֲ .ח ָ
יס ָ
ֵבּין ַמ ְכ ִע ֶ
אָת ְך.
לוֹמ ֶדת יִ ְר ָ
ֶ
גּוֹלה.
בוּשׁה ַבּ ָ
ַח ָד ְךְ .כּ ָ
ידה ְלי ֲ
יְ ִח ָ
סוֹב ֶלת ִס ְב ָל ְך .עֲנִ יָּה
רוּטת ֶל ִחי .נְ תוּנָה ְל ַמ ִכּיםֶ .
ְמ ַ
טוֹביָּה .צֹאן ָק ָד ִשׁיםְ .ק ִהלּוֹת ַי ֲעקֹב.
ֲרהְ .פּדוּיַת ִ
סֹע ָ
יך.
מוּכים ָע ֶל ָ
הוֹשׁע נָאְ :תּ ִ
שׁוֹאגִ ים ַ
שׁוּמים ִבּ ְשׁ ֶמ ָךֲ .
ְר ִ
הוֹשׁע נָא:
ַ

יום טוב ראשון של סוכות
ט"ו תשרי
כשחל ביום ב' ,ג' או ה'

ְל ַמ ַען ֲא ִמ ָתּ ְך
אם חל בשבת  -אום נצורה
יום ראשון של חוה"מ
ט"ז תשרי
כשחל ביום ג' ,ד' או ו'

ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּה
כשחל ביום א' -

ְל ַמ ַען ֲא ִמ ָתּ ְך
יום שלישי של חוה"מ
י"ז תשרי
כשחל ביום ב' ,ד' או ה'

שׁוּעי
ֶא ֱער ְֹך ִ
כשחל בשבת – אום נצורה

יום רביעי של חול המועד
י"ח תשרי
כשחל ביום א':

שׁוּעי
ֶא ֱער ְֹך ִ
כשחל ביום ג':

ֶא ֶבן ְשׁ ִתיָּה
חוֹמה
ביום ה' :אוֹם ֲאנִ י ָ
כשחל ביום ו':

מוֹשׁעוֹת
ֵאל ְל ָ
ָשׁים ְבּ ַשׁוְ עוֹת.
אַר ַבּע ְשׁבוּעוֹת .גּ ִ
מוֹשׁעוֹתְ .בּ ְ
ֵאל ְל ָ
ידוֹתם
דּוֹפ ֵקי ֶע ֶר ְך שׁוּעוֹת .הוֹגֵי ַשׁ ְע ֻשׁעוֹת .וְ ִח ָ
ְ
חוֹכי יְ שׁוּעוֹת.
ֵ
ֲקים ְל ַה ְשׁעוֹת.
ִמ ְשׁ ַתּ ְע ְשׁעוֹת .זוֹע ִ
יך ְבּ ַשׁוְ עוֹת.
כּוֹר ֶע ָ
יוֹד ֵעי ִבין ָשׁעוֹתְ .
פוּלים ְבּ ָך ְשׁעוֹתְ .
ְט ִ
נוֹתן ְתּשׁוּעוֹת.
ֵ
יך נִ ְשׁ ָמעוֹת.
ְל ָה ִבין ְשׁמוּעוֹתִ .מ ִפּ ָ
פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת.
ְספוּרוֹת ַמ ְשׁ ָמעוֹת ֵעדוּת ַמ ְשׁ ִמיעוֹתֵ .
נוֹשׁעוֹתִ .ק ְריַת ְתּשׁוּעוֹתֶ .רגֶשׁ ְתּשׁוּאוֹתָ .שׁלשׁ
ַצ ִדּיק ָ
הוֹשׁע נָא:
ָשׁעוֹת ָתּ ִחישׁ ִל ְתשׁוּעוֹתַ .

יום חמישי של חול המועד
י"ט תשרי
כשחל ביום ב' ,ד' או ו'

מוֹשׁעוֹת
ֵאל ְל ָ
כשחל בשבת :אום נצורה

הוֹשׁי ַע.
יע .גִּ בּוֹר וְ ַרב ְל ִ
הוֹשׁ ַ
יעִ .בּ ְל ְתּ ָך ֵאין ְל ִ
מּוֹשׁ ַ
אָדוֹן ַה ִ
וּמ ִצּיל
ַ
יע.
מּוֹשׁ ַ
יעָ .ה ֵאל ַה ִ
הוֹשׁ ַ
לּוֹתי וְ ִלי יְ ִ
ַדּ ִ
יך
יעְ .ט ָל ֶא ָ
הוֹשׁ ַ
ִ
יך
חוֹכ ָ
ֶ
יע.
תּוֹשׁ ַ
ִ
יך
ֲק ָ
יע .זוֹע ֶ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
יעְ .לגֵיא
תוֹשׁ ַ
יח ַתּ ְד ֵשׁא וְ ִ
יעָ .כּל ִשׂ ַ
יע .יְ בוּל ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ַתּ ְשׂ ִבּ ַ
יע.
יאים ְל ַה ִסּ ַ
יע .נְ ִשׂ ִ
תוֹשׁ ַ
ָדים ַתּ ְמ ִתּיק וְ ִ
יעְ .מג ִ
ַבּל ַתּ ְר ִשׁ ַ
יע.
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
פּוֹת ַח יָד ַ
יעֵ .
יעֲ .ענָנִ ים ִמ ְלּ ַה ְמנִ ַ
ירים ְל ָהנִ ַ
ְשׂ ִע ִ
יע.
תּוֹשׁ ַ
ִ
יך
חוּמ ָ
יעְ .ר ֶ
תּוֹשׁ ַ
ִ
יך
קוֹר ֶא ָ
ְ
יך ַתּ ְשׂ ִבּי ַע.
ְצ ֵמ ֶא ָ
הוֹשׁע ָנא:
יעַ .
תּוֹשׁ ַ
יך ִ
ימ ָ
יעְ .תּ ִמ ֶ
הוֹשׁ ַ
יך ִ
שׁוֹח ֶר ָ
ֲ

יום שישי של חול המועד
כ' תשרי
כשחל ביום א' ,ג' או ה'

יע
מּוֹשׁ ַ
אָדוֹן ַה ִ
כשחל בשבת :אום נצורה

וממשיכים בכל יום

יעה נָּא:
הוֹשׁ ָ
ֲאנִ י וָהוֹ ִ
ֵשׁע ַע ָמּ ְךֵ ,כּן
את ָך ְלי ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֵא ִלים ְבּלוּד ִע ָמּ ְךְ ,בּ ֵצ ְ
ְכּ ַ
ֵשׁע
רוּשׁים ְלי ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ גּוֹי וֵאל ִֹהיםְ ,דּ ִ
הוֹשׁע נָאְ :כּ ַ
ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֲהמוֹן ִצ ְבאוֹת ,וְ ִע ָמּם
הוֹשׁע נָאְ :כּ ַ
ֱאל ִֹהיםֵ ,כּן ַ
ַכּים ִמ ֵבּית
הוֹשׁ ְע ָתּ ז ִ
הוֹשׁע נָאְ :כּ ַ
ַמ ְל ֲא ֵכי ְצ ָבאוֹתֵ ,כּן ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ
הוֹשׁע נָאְ :כּ ַ
ידיםֵ ,כּן ַ
ֲב ִ
ָדם ַמע ִ
ֲב ִדיםַ ,חנּוּן ְבּי ָ
עָ
הוֹשׁע
יריםֵ ,כּן ַ
ֲב ִ
יְק ְר ָך ִע ָמּם ַמע ִ
בוּעים ְבּצוּל גְּ ָז ִריםָ ,
ְט ִ
גוֹחהּ ְמ ֻצ ֶיּנֶת
ַיּוֹשׁעְ ,ל ָ
שׁוֹר ֶרת ו ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַכּנָּה ְמ ֶ
נָאְ :כּ ַ
אתי
הוֹצ ִ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַמ ֲא ַמר וְ ֵ
הוֹשׁע נָאְ :כּ ַ
ַ
ָשׁעֵ ,כּן
וַיִּ וּ ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ
הוֹשׁע נָאַ ְּ :
אתי ִא ְתּ ֶכםֵ ,כּן ַ
הוּצ ִ
ֶא ְת ֶכם ,נָקוּב וְ ֵ
הוֹשׁע
ֲר ָבה ְל ַה ִקּיף ִמ ְז ֵבּ ַחֵ ,כּן ַ
עוֹמ ֵסי ע ָ
סוֹב ֵבי ִמ ְז ֵבּ ַחְ ,
ְ
הוֹשׁ ְע ָתּ ִפּ ְל ֵאי אָרוֹן ְכּ ֻה ְפ ַשׁעִ ,צ ֵער ְפּ ֶל ֶשׁת ַבּ ֲחרוֹן
נָאְ :כּ ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ְק ִהלּוֹת ָבּ ֶב ָלה
הוֹשׁע נָאְ :כּ ַ
ַ
נוֹשׁעֵ ,כּן
אַף וְ ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ
הוֹשׁע נָאְ :כּ ַ
ִשׁ ַלּ ְח ָתַּ ,רחוּם ְל ַמ ֲענָם ֻשׁ ַלּ ְח ָתֵּ ,כּן ַ
וְת ִשׁיב ְשׁבוּת אָ ֳה ֵלי ַי ֲעקֹב,
ְשׁבוּת ִשׁ ְב ֵטי ַי ֲעקֹבָ ,תּשׁוּב ָ
חוֹכי יְ שׁוּעוֹת,
שׁוֹמ ֵרי ִמ ְצוֹת וְ ֵ
הוֹשׁ ְע ָתּ ְ
יעה נָּאְ :כּ ַ
הוֹשׁ ָ
וְ ִ
יעה נָּא:
הוֹשׁ ָ
מוֹשׁעוֹת ,וְ ִ
ֵאל ְל ָ
יעה נָּא:
הוֹשׁ ָ
ֲאנִ י וָהוֹ ִ
ַשּׂ ֵאם ַעד
וּר ֵעם וְ נ ְ
ַח ָל ֶת ָךְ ,
וּב ֵר ְך ֶאת נ ֲ
יעה ֶאת ַע ֶמּ ָךָ ,
הוֹשׁ ָ
ִ
עוֹלם :וְ יִ ְהיוּ ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחנַּנְ ִתּי ִל ְפנֵי יְ ָי,
ָה ָ
ָליְ ָלהַ ,לעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ַפּט
יוֹמם ו ָ
רוֹבים ֶאל יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ָ
ְק ִ
וּמ ְשׁ ַפּט ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,דּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוְֹ :ל ַמ ַען
ַע ְבדּוֹ ִ
אָרץִ ,כּי יְ ָי הוּא ָה ֱאל ִֹהיםֵ ,אין עוֹד:
ַדּ ַעת ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
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