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סדר אגודת הלולב

נוהגים לאגוד ההדס עם הלולב בשני קשרים זה ע"ג זה שיהיה קשר של קיימא לכל ימי 
החג ובשעת אגודת הארבעה מינים אומרים תפילה זו:

ֲאבֹוַתי, ְיִהי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ָפֶניָך,  ִמְלּ ָרצֹון 
ה  ֻדָלּ ַהְגּ ֶזה,  לּוָלב  ֲאגּוַדת  ְיֵדי  ַעל  רּו  ְתַקְשּׁ ִיּ ֶשׁ
ַמִים  ָשׁ ַבּ כֹל  י  ִכּ ְוַההֹוד  ַצח  ְוַהֶנּ ְפֶאֶרת  ְוַהִתּ בּוָרה  ְוַהְגּ
ים,  ֲהַדִסּ ה  לָֹשׁ ְשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ְמָלָכה,  ַהַמּ ְיהָֹוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ, 
ְוַעל  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָאבֹות  ה  לָֹשׁ ְשׁ ֶנֶגד  ְכּ ֵהם  ֶשׁ
ה ְוַאֲהרֹן, ְוַעל ְיֵדי  ֶנֶגד מֶֹשׁ ֵהם ְכּ י ֲעָרבֹות, ֶשׁ ֵדּ ֵני ַבּ ְיֵדי ְשׁ
ע  ַאְרַבּ רּו  ִיְתַקְשּׁ ְוָדִוד,  יֹוֵסף  ֶנֶגד  ְכּ ֵהם  ֶשׁ ְוֶאְתרֹוג,  לּוָלב 
ה  לָֹשׁ ְשׁ ְיֵדי  ְוַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ל  ֶשׁ אֹוִתיֹות 
י  ֵדּ ַבּ ֵני  ְשׁ ְיֵדי  ְוַעל  דֹול,  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ל  ֶשׁ יּו"ד  אֹות  ים  ֲהַדִסּ
ַהּלּוָלב  ְיֵדי  ְוַעל  דֹול,  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ל  ֶשׁ ֵה"א  ִמּלּוי  ֲעָרבֹות 
דֹול, ְוַעל ְיֵדי ָהֶאְתרֹוג ִמּלּוי ֵה"א  ְמָך ַהָגּ ל ִשׁ ִמּלּוי ָוי"ו ֶשׁ
יַע ְלַעְבְדָך )פב"פ(  ִפּ ְשׁ ם ַתּ דֹול, ּוִמָשׁ ְמָך ַהָגּ ל ִשׁ ַאֲחרֹוָנה ֶשׁ
לּוָלב  ּוְכִמְנַין  ֲהַדס  ִמְנַין  ְכּ עֹוֶלה  ֶשׁ טֹוִבים  ַחִיּים  ֲאָמְתָך, 
יק,  ְוַצִדּ ְוָחָכם  ר  ֵשׁ ָכּ ֶזַרע  ִלי  ן  ְוִתֶתּ ּלֹות,  ַהִמּ י  ֵתּ ְשׁ ִעם 
טֹוב  ֵלב  ִלי  ן  ְוִתֶתּ ַהּכֹוֵלל,  ִעם  ֲעָרָבה  ִמְנַין  ְכּ עֹוֶלה  ֶשׁ
ַהּכֹוֵלל,  ִעם  ֶאְתרֹוג  ִמְנַין  ְכּ עֹוָלה  ֶשׁ ּתֹוָרה  ְלָהִבין  ר  ְוָכֵשׁ
ְמֵהָרה  ִבּ ָך  ְשׁ ֵבית ִמְקָדּ ְבּ ֶאֱאגֹוד אֹוָתם  ן ִלי ְזכּות ֶשׁ ְוִתֵתּ
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כשחל יו"ט
ביום שב"ק

 יו"ט סוכות
בחו"ל: יו"ט ראשון

למען אמתך
בעמ' 10

למען אמתך
בעמ' 10

למען אמתך
בעמ' 10
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בעמ' 30
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בחו"ל: יו"ט שני

אבן שתיה 
בעמ' 12

אבן שתיה 
בעמ' 12

אבן שתיה 
בעמ' 12
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בעמ' 10
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אערוך שועי 
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בעמ' 24

אום נצורה 
בעמ' 30

אערוך שועי 
בעמ' 24

 יום ג' דחוה"מ
בחו"ל: ב' דחוה"מ

אום אני חומה
בעמ' 14

אל למושעות 
בעמ' 26

אערוך שועי 
בעמ' 24

אבן שתיה 
בעמ' 12

 יום ד' דחוה"מ
בחו"ל: ג' דחוה"מ

אל למושעות 
בעמ' 26

אום נצורה 
בעמ' 30

אל למושעות 
בעמ' 26

אל למושעות 
בעמ' 26

 יום ה' דחוה"מ
בחו"ל: ד' דחוה"מ

אום נצורה 
בעמ' 30

אדון המושיע 
בעמ' 16

אדון המושיע 
בעמ' 16

אדון המושיע 
בעמ' 16

ָנא: הֹוַׁשע  ֱאלֵֹהינּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 
ָנא: הֹוַׁשע  ּבוְֹרֵאנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 
ָנא: הֹוַׁשע  ּגוֲֹאֵלנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 
ָנא: הֹוַׁשע  ּדוְֹרֵׁשנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 

אֹוְדָך  בֹו:  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים  ַליָי,  ַהַּׁשַער  ֶזה  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
ִלי ִליׁשּוָעה:  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני,  ִּכי  ִלי ִליׁשּוָעה: אֹוְדָך  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני,  ִּכי 
ַהּבֹוִנים,  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים,  ָמֲאסּו  ֶאֶבן 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 

ָנִגיָלה  ְיָי,  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת,  ָהְיָתה  ְיָי  ֵמֵאת 

ְוִנְׂשְמָחה בֹו: ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו:

 ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא:
 ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא:
 ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:
ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:

ַהָּבא ָּברּוְך  ָּברּוְך  ְיָי:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיָי,  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ַוָּיֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג  ְיָי  ְיָי: ֵאל  ְיָי ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית  ְּבֵׁשם 

ַּבֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים, 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך: ֵאִלי ַאָּתה 

ְואֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך: הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו 

ַליָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

ַאָּתה ֵאל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות:
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הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ְּפֵאָרְך הישועה	היא	פאר	עבורך	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ִצְדָקָתְך שתתגלה	צדקתך,	שהבטחת	וקיימת	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך שיתקדש	שמך	בעולם	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים שאתה	גואלנו	למרות	שפלותנו	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך שתשוב	לציון	עירך		 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ְּתִהָּלָתְך	שנספר	תהילתך	בישועתנו	 הֹוַׁשע ָנא	

בחוה"מ ממשיכים אני והו הושיעה נא עמוד 28.

בהושענא רבא אומרים:

ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה:

 תיאור מידותיו של הקב"ה שיתגלו לעתיד לבוא,
אשר בעבורם אנו מבקשים ישועה.

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ֲאִמָּתְך לַאֵמת	הבטחתך	להושיענו	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ְבִריָתְך שכרּת	עמנו	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך בישועתנו	יתגדל	שמך	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ָּדָתְך להקים	הדת	על	תילה	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען הֹוָדְך ישועתנו	היא	הוד	והדר	עבורך	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ִועּוָדְך שתשכון	בתוכנו	כמקדם	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ִזְכָרְך בישועתנו	ייזכר	שמך	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ַחְסָּדְך שיתגלה	עלינו	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען טּוָבְך שתגמול	עמנו	הטוב	שהכנת	בעבורנו	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ִיחּוָדְך שיתגלה	בעולם	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ְּכבֹוָדְך שיתגלה	בישועתנו	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ִלּמּוָדְך שיתרבה	לימוד	התורה	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ַמְלכּוָתְך שתתגלה	כמלך	על	כל	הארץ	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ִנְצָחְך שתתגלה	מלכותך	לנצח	נצחים	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען סֹוָדְך שתתגלה	פנימיות	התורה	וההנהגה	 הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: ְלַמַען ֻעָזְך שֵיראה	תוקפך	בעולם	 הֹוַׁשע ָנא 
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Tying the Lulav

The custom is to tie the hadas to the lulav using a double knot, so that it will be 
considered “a permanent knot” – a knot capable of lasting through the entire 

holiday. When placing the four minim together, the following prayer is recited:

ֲאבֹוַתי, ְיִהי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ָפֶניָך,  ִמְלּ ָרצֹון 
ה  ֻדָלּ ַהְגּ ֶזה,  לּוָלב  ֲאגּוַדת  ְיֵדי  ַעל  רּו  ְתַקְשּׁ ִיּ ֶשׁ
ַמִים  ָשׁ ַבּ כֹל  י  ִכּ ְוַההֹוד  ַצח  ְוַהֶנּ ְפֶאֶרת  ְוַהִתּ בּוָרה  ְוַהְגּ
ים,  ֲהַדִסּ ה  לָֹשׁ ְשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ְמָלָכה,  ַהַמּ ְיהָֹוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ, 
ְוַעל  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָאבֹות  ה  לָֹשׁ ְשׁ ֶנֶגד  ְכּ ֵהם  ֶשׁ
ה ְוַאֲהרֹן, ְוַעל ְיֵדי  ֶנֶגד מֶֹשׁ ֵהם ְכּ י ֲעָרבֹות, ֶשׁ ֵדּ ֵני ַבּ ְיֵדי ְשׁ
ע  ַאְרַבּ רּו  ִיְתַקְשּׁ ְוָדִוד,  יֹוֵסף  ֶנֶגד  ְכּ ֵהם  ֶשׁ ְוֶאְתרֹוג,  לּוָלב 
ה  לָֹשׁ ְשׁ ְיֵדי  ְוַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ל  ֶשׁ אֹוִתיֹות 
י  ֵדּ ַבּ ֵני  ְשׁ ְיֵדי  ְוַעל  דֹול,  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ל  ֶשׁ יּו"ד  אֹות  ים  ֲהַדִסּ
ַהּלּוָלב  ְיֵדי  ְוַעל  דֹול,  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ל  ֶשׁ ֵה"א  ִמּלּוי  ֲעָרבֹות 
ִמּלּוי  ָהֶאְתרֹוג  ְיֵדי  ְוַעל  דֹול,  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ל  ֶשׁ ָוי"ו  ִמּלּוי 
יַע ְלַעְבְדָך ִפּ ְשׁ ם ַתּ דֹול, ּוִמָשׁ ְמָך ַהָגּ ל ִשׁ  ֵה"א ַאֲחרֹוָנה ֶשׁ
ִמְנַין  ְכּ עֹוֶלה  ֶשׁ טֹוִבים  ַחִיּים  ֲאָמְתָך,   )name and mother’s name(

ר  ֵשׁ ן ִלי ֶזַרע ָכּ ּלֹות, ְוִתֶתּ י ַהִמּ ֵתּ ֲהַדס ּוְכִמְנַין לּוָלב ִעם ְשׁ
ן ִלי  ִמְנַין ֲעָרָבה ִעם ַהּכֹוֵלל, ְוִתֶתּ עֹוֶלה ְכּ יק, ֶשׁ ְוָחָכם ְוַצִדּ
ִעם  ֶאְתרֹוג  ִמְנַין  ְכּ עֹוָלה  ֶשׁ ְלָהִבין ּתֹוָרה  ר  ְוָכֵשׁ ֵלב טֹוב 
ָך  ְשׁ ִמְקָדּ ֵבית  ְבּ אֹוָתם  ֶאֱאגֹוד  ֶשׁ ְזכּות  ִלי  ן  ְוִתֵתּ ַהּכֹוֵלל, 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ִבּ
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Hallel

ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָּברּוְך 
ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוָֹתיו,  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר 

ִלְקרֹא ֶאת ַהַהֵּלל:
ְיִהי ֵׁשם ַהְללּוָיּה,  ְיָי:  ַהְללּו ֶאת ֵׁשם  ְיָי,  ַעְבֵדי  ַהְללּו 

ִמִּמְזַרח  עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמבָֹרְך,  ְיָי 
ְיָי,  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ָרם  ְיָי:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו,  ַעד  ֶׁשֶמׁש 
ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאלֵֹהינּו,  ַּכיָי  ִמי  ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל 
ָּדל,  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות,  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים,  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשּפֹת 
ַעּמֹו: מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית, ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה:

ֵמַעם ְּבֵצאת  ַיֲעקֹב  ֵּבית  ִמִּמְצָרִים,  ִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו,  ְיהּוָדה  ָהְיָתה  לֵֹעז: 
ְלָאחֹור:  ִיּסֹב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּינֹס,  ָרָאה  ַהָּים  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ְּלָך  ַמה  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים,  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ַהָּים ִּכי ָתנּוס, ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים, 
ָאֶרץ, ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב: ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, 

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים:

Taking” the Lulav”

(The mitzvah of holding the four minim together and shaking them 
is generally referred to as “taking the lulav.”)

The lulav, with the other minim tied to it, are held in the right hand, the spine of the lulav facing the holder’s face. 
The etrog is taken in the left hand. Since the blessing over every mitzvah must be recited just before it is performed, 
one should first recite the blessing with the etrog held upside down with its pitom facing down, then, while 
standing, make the blessing “Al netilat lulav” (and on the first night, “Shehecheyanu” as well). After the blessing, he 
should turn the etrog upright so that its pitom is facing upwards, hold it to the lulav and shake them together in all 

directions. According to nussach Sephard, the order of directions is: south, north, east, up, down, west.

A beautiful prayer to be recited before taking the lulav.

ְוַכּפֹות ְיִהי  ָהָדר  ֵעץ  ִּבְפִרי  ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון 
ַהְמֻיָחד  ִׁשְמָך  אֹוִתּיֹות  ָנַחל,  ְוַעְרֵבי  ָעבֹות  ֵעץ  ַוֲעַנף  ְּתָמִרים 
ְּתָקֵרב ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיִדי, ְוֵליַדע ֵאיְך ִׁשְמָך ִנְקָרא ָעַלי 
ְוִייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאַלי, ּוְבַנֲענּוִעי אֹוָתם ַּתְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְּבָרכֹות ִמַּדַעת ֶעְליֹון 
ִלְנֵוה ַאִּפְריֹון ִלְמכֹון ֵּבית ֱאלֵֹהינּו, ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ְלָפֶניָך ִמְצַות ַאְרָּבָעה 
ִמְצוֹת  ְוַתְרַי"ג  ְוָׁשָרֶׁשיָה  ְּפָרטֹוֶתיָה  ְּבָכל  ִקַּיְמִּתיָה  ְּכִאּלּו  ֵאּלּו,  ִמיִנים 
ּוְׁשִכיְנֵּתיּה  ְּבִריְך הּוא  ְדקּוְדָׁשא  ְׁשָמא  ְלַיֲחָדא  ַכָּוָנִתי  ִּכי  ָּבּה,  ַהְּתלּוִים 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל  ְלַיֵחד ֵׁשם י"ה ּבו"ה  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 

ָאֵמן: ָּברּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:

ָהעֹוָלם, ָּברּוְך  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה 
ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוָֹתיו,  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר 

ְנִטיַלת לּוָלב:
During the first performance of the mitzvah each year, the “Shehecheyanu” blessing is made as well:

ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ָּברּוְך 
ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזה:
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ָאִׁשיב ַליָי, ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ָמה 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם,  ַליָי  ְנָדַרי  ֶאְקָרא:  ְיָי  ּוְבֵׁשם 
ֲאִני  ִּכי  ְיָי  ָאָּנה  ַלֲחִסיָדיו:  ַהָּמְוָתה  ְיָי,  ְּבֵעיֵני  ָיָקר  ַעּמֹו: 
ַעְבֶּדָך, ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזַּבח 
ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם,  ַליָי  ְנָדַרי  ֶאְקָרא:  ְיָי  ּוְבֵׁשם  ֶזַבח ּתֹוָדה, 
ְלָכל ַעּמֹו: ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים, ַהְללּוָיּה:

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

ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם  ִּכי   הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב, 
ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם  ִּכי   יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל, 
ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם  ִּכי   יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, 
ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם  ִּכי  יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי, 

ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה, ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ִמן 
ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: ְיָי ִלי ְּבעְֹזָרי, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: 
טֹוב ַלֲחסֹות ַּביָי, ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם: טֹוב ַלֲחסֹות ַּביָי, ִמְּבטַֹח 
ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיָי  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני,  ּגֹוִים  ָּכל  ִּבְנִדיִבים: 
ּדֲֹעכּו  ִכְדבִֹרים  ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיָי  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני,  ַגם 
ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם: ָּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַויָי 
ֲעָזָרִני: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין  ְיָי עָֹׂשה ָחִיל: ְיִמין  ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים, ְיִמין 
ְיָי עָֹׂשה ָחִיל: לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: ַיּסֹר 
ִיְּסַרִּני ָּיּה, ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא 

ַחְסְּדָך לֹא  ַעל  ָּכבֹוד,  ֵּתן  ְלִׁשְמָך  ִּכי  ָלנּו,  לֹא  ְיָי,  ָלנּו 
ַעל ֲאִמֶּתָך: ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים, ַאֵּיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם: 
ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ַבָּׁשָמִים,  ֵואלֵֹהינּו 
ְוָזָהב, ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: 
ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו, לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם: ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
ֶעְזָרם  ַביָי,  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביָי, 

ּוָמִגָּנם הּוא: ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַביָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:

ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ְיָי  ִיְׂשָרֵאל,  ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית  ְיָבֵרְך,  ְזָכָרנּו 
ְיָי  יֵֹסף  ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיָי,  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך  ַאֲהרֹן: 
עֵֹׂשה  ַליָי,  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם, 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליָי, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: 
לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה, ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך 

ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה:

ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ָאַהְבִּתי 
ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי 
ָאָּנה  ֶאְקָרא,  ְיָי  ּוְבֵׁשם  ְוָיגֹון ֶאְמָצא:  ָצָרה  ְׁשאֹול ְמָצאּוִני, 
ׁשֵֹמר  ְמַרֵחם:  ֵואלֵֹהינּו  ְוַצִּדיק  ְיָי  ַחּנּון  ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיָי 
ִלְמנּוָחְיִכי,  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדּלֹוִתי  ְיָי,  ְּפָתאִים 
ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות,  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיָי  ִּכי 
ְּבַאְרצֹות  ְיָי,  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה, 
ַהַחִּיים: ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד: ֲאִני ָאַמְרִּתי 

ְבָחְפִזי, ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב:
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The Hosha’anot

Order of the Hosha’anot on Succot:

When the 
holiday begins
on a Monday

When the 
holiday begins
on a Tuesday

When the 
holiday begins
on a Thursday

When the 
holiday begins
On a Sabbath

Day 1 “Lema’an Amitach”
p. 10

“Lema’an Amitach”
p. 10

“Lema’an Amitach”
p. 10

“Om Netzorah”
p. 30

Day 2 “Even Shetiyah”
p. 12

“Even Shetiyah”
p. 12

“Even Shetiyah”
p. 12

“Lema’an Amitach”
p. 10

Day 3  “E’eroch Shu’i”
p. 24

 “E’eroch Shu’i”
p. 24

“Om Netzorah”
p. 30

“E’eroch Shu’i”
p. 24

Day 4  “Om Ani Chomah”
p. 14

 “Kel Lemoshe’ot”
p. 26

 “E’eroch Shu’i”
p. 24

 “Even Shetiyah”
p. 12

Day 5  “Kel Lemoshe’ot”
p. 26

 “Om Netzorah”
p. 30

 “Kel Lemoshe’ot”
p. 26

 “Kel Lemoshe’ot”
p. 26

Day 6  “Om Netzorah”
p. 30

 “Adon Hamoshia”
p. 16

 “Adon Hamoshia”
p. 16

 “Adon Hamoshia”
p. 16

ָנא: הֹוַׁשע  ֱאלֵֹהינּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 
ָנא: הֹוַׁשע  ּבוְֹרֵאנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 
ָנא: הֹוַׁשע  ּגוֲֹאֵלנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 
ָנא: הֹוַׁשע  ּדוְֹרֵׁשנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  הֹוַׁשע 

אֹוְדָך  בֹו:  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים  ַליָי,  ַהַּׁשַער  ֶזה  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
ִלי ִליׁשּוָעה:  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני,  ִּכי  ִלי ִליׁשּוָעה: אֹוְדָך  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני,  ִּכי 
ַהּבֹוִנים,  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים,  ָמֲאסּו  ֶאֶבן 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 

ָנִגיָלה  ְיָי,  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת,  ָהְיָתה  ְיָי  ֵמֵאת 

ְוִנְׂשְמָחה בֹו: ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו:

 ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא:
 ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא:
 ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:
ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:

ַהָּבא ָּברּוְך  ָּברּוְך  ְיָי:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיָי,  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ַוָּיֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג  ְיָי  ְיָי: ֵאל  ְיָי ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית  ְּבֵׁשם 

ַּבֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים, 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך: ֵאִלי ַאָּתה 

ְואֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך: הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו 

ַליָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

ַאָּתה ֵאל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות:
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ְלַמַען ַמְלכּוָתְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	You	will	be	revealed	as	King	over	the	entire	land 
הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	Your	Kingship	will	be	revealed	forever ְלַמַען ִנְצָחְך הֹוַׁשע ָנא 

ְלַמַען סֹוָדְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	the	essence	of	the	Torah	and	the	Divine	conduct	will	be	revealed 
הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	Your	might	will	be	perceived	in	the	world ְלַמַען ֻעָזְך הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: 	For	the	salvation	is	a	splendor	for	You ְלַמַען ְּפֵאָרְך הֹוַׁשע ָנא 

ְלַמַען ִצְדָקָתְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	Your	righteousness	will	be	revealed;	that	You	had	promised	and	fulfilled	[Your	promise]

הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	Your	Name	will	be	sanctified	in	the	world ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך הֹוַׁשע ָנא 

ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	Because	of	Your	great	compassion,	for	You	are	our	Redeemer	despite	our	lowly	spiritual	state

ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	For	the	sake	of	Your	Shechinah,	for	You	will	return	to	Zion,	Your	city	

הֹוַׁשע ָנא: 		So	that	we	will	praise	You	in	our	salvationְלַמַען ְּתִהָּלָתְך הֹוַׁשע ָנא	

On Chol Hamoed, the prayer continues with the verse “Ani Vaho Hoshia Na” (p. 28).

On Hosha’ana Raba, the following verse is said:

ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה:

A description of God’s attributes, as will be revealed in the World to 
Come and in the merit of which we plead for salvation.

Each verse begins and ends with the words "Please save [us]":

הֹוַׁשע ָנא: 	So	as	to	fulfill	Your	promise	that	You		will	save	us ְלַמַען ֲאִמָּתְך הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: 		For	the	sake	of	the	covenant	You	had	made	with	us ְלַמַען ְבִריָתְך הֹוַׁשע ָנא 

ְלַמַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך   הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	For	through	our	salvation,	Your	Name	will	be	glorified

הֹוַׁשע ָנא: 	To	establish	[Judaism]	in	its	proper	place ְלַמַען ָּדָתְך הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: 	For	our	salvation	is	majesty	and	splendor	for	You ְלַמַען הֹוָדְך הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	You	will	once	again	dwell	among	us ְלַמַען ִועּוָדְך הֹוַׁשע ָנא 

ְלַמַען ִזְכָרְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	For	through	our	salvation,	Your	Name	will	be	remembered 

ְלַמַען ַחְסָּדְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	For	the	sake	of	Your	kindness	that	will	be	revealed	over	us 

ְלַמַען טּוָבְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	You	will	bestow	upon	us	the	good	that	You	had	prepared	for	us 

ְלַמַען ִיחּוָדְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	For	the	sake	of	Your	Oneness	that	will	be	revealed	in	the	world 

ְלַמַען ְּכבֹוָדְך  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	For	the	sake	of	Your	honor	that	will	be	revealed	through	our	salvation 

הֹוַׁשע ָנא: 	So	that	study	of	the	Torah	will	increase ְלַמַען ִלּמּוָדְך הֹוַׁשע ָנא 
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ִליַנת ַהֶּצֶדק  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	whose	offerings	atone	for	all	those	who	sleep	there,	making	them	righteous

הֹוַׁשע ָנא: 	The	Beit	Hamikdash,	place	of	the	Shechinah ָמכֹון ְלִׁשְבֶּתָך הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	which	served	as	a	safe	haven	for	all	its	inhabitants ָנֶוה ַׁשֲאָנן הֹוַׁשע ָנא 

ֻסַּכת ָׁשֵלם  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	place	of	God’s	“succah”	and	Shechinah	in	the	world

ֲעִלַּית ְׁשָבִטים  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	to	which	all	the	shevatim	came	up	for	the	regel

ִּפַנת ִיְקַרת  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	the	most	important	and	precious	corner	of	the	world

הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	unique	in	the	many	mitzvot	performed	in	it ִצּיֹון ַהְמֻצֶּיֶנת הֹוַׁשע ָנא 

קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	The	Kodesh	Hakodashim,	place	of	the	Shechinah	in	the	Beit	Hamikdash

ָרצּוף ַאֲהָבה  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	The	Beit	Hamikdash,	wholly	an	expression	of	God’s	love	for	His	people

הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	in	which	God’s	Shechinah	resides ְׁשִכיַנת ְּכבֹוֶדָך הֹוַׁשע ָנא 

ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא 	Jerusalem,	to	which	all	praying	worshippers’	mouths	are	turned

On Chol Hamoed, the prayer continues with the verse “Ani Vaho Hoshia Na” (p. 28).

On Hosha’ana Raba, the following verse is said:

ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתעֹז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך:

Names and descriptions of Jerusalem and the Beit Hamikdash with a 
prayer that they may be rebuilt soon, and Jerusalem will be returned 

to its previous glory.

Each verse begins and ends with the words “Please save”:

ֶאֶבן ְׁשִתָּיה	  הֹוַׁשע ָנא	
הֹוַׁשע ָנא: 	The	Beit	Hamikdash,	which	contained	the	foundation	stone	of	the	entire	world

הֹוַׁשע ָנא: 	The	Chosen	House	–	the	Beit	Hamikdash ֵּבית ַהְּבִחיָרה הֹוַׁשע ָנא 

ּגוֶֹרן ָאְרָנן   הֹוַׁשע ָנא 
	The	Beit	Hamikdash,	which	was	built	in	the	threshing-floor	that	King	David	purchased	from	Arona	the

הֹוַׁשע ָנא: 	 	Jebusite

ְּדִביר ַהּמּוְצָנע  הֹוַׁשע ָנא 
	The	Kodesh	Hakodashim,	source	of	God’s	speaking	to	the		Jewish	nation	through	Moshe	Rabenu,

הֹוַׁשע ָנא: 	hidden	from	sight.

ַהר ַהּמֹוִרָּיה  הֹוַׁשע ָנא 
	The	mountain	upon	which	the	Beit	Hamikdash	was	built,	from	which	the	Torah’s	teachings	come	forth

הֹוַׁשע ָנא: 	to	all	Yisrael

הֹוַׁשע ָנא: 	Mt.	Moriah,	using	the	name	used	by	Avraham	Avinu ְוַהר ֵיָרֶאה הֹוַׁשע ָנא 

הֹוַׁשע ָנא: 	The	Beit	Hamikdash,	place	of	the	Shechinah ְזבּול ִּתְפַאְרֶּתָך הֹוַׁשע ָנא 

ָחָנה ָדִוד  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	The	Beit	Hamikdash,	built	in	the	city	where	King	David	encamped

הֹוַׁשע ָנא: 	The	Beit	Hamikdash,	which	whitened	Yisrael’s	sins טֹוב ַהְּלָבנֹון הֹוַׁשע ָנא 

ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ  הֹוַׁשע ָנא 
הֹוַׁשע ָנא: 	The	Beit	Hamikdash,	in	which	all	the	country’s	inhabitants	rejoice

הֹוַׁשע ָנא: 	Jerusalem,	which	contains	all	the	beauty	in	the	world ְּכִליַלת יֹוִפי הֹוַׁשע ָנא 
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