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שערד:סוכות
המועד

וחוה"מ.

א.אושפיזין

בהרבה מקהלותישראלנוהגים לזמר עם הכניסה לסוכה בכל
יום תפילת האשפיזין (ובאורחים) ,שבה מזמינים בכל אחד
מימי החגלפי הסדר את האושפיזין אברהם ,יצחק ,יעקב,
משה ,אהרן,יוסף ודודא",תיבותיבואושפיזיןעילאין" וכו',
ביום הראשון אומר"במטימינך אברהם
יוז'יעילאידיתבי
פ
ש
ו
א
עמי ,ועמך כלאושפיזיעילאייצחקיעקב"ו
כ (אוצר התפילות דף
תקפז),וכןישנוהגיםלהזמיןעני בכליו
םילסעודה בסוכה ענף
יוסף.(DW

(:

הטעם w~ty :הנאמרבזהר(חייג אמורדףקגע"ב) שבכליוםמימי חג
הסוכות בא כ"אורח" אחד משבעתהרועים הנ"ל,וכדי לזכות
בהוד זיום מצוה להזמין שבעה אורחים עניים מהוגנים
ם (אוצרדו"חעמי2ו)ב.
שיתארחו בסוכה ,אחדבכליו

ב .מקשטיםבבצלים
ת (ילק"מעמי 22
ישנוהגים לקשט הסוכהבבצליםמעוטרים בנוצו
 -ממנהגייהדותאשכנז).

א כך סדר האושפיזין לפי הקבלה (זהר בראשית מ"ז) ,לפי סדר זה  -ז' באדר ,זום
פטירתו של משה רבינו יחול באותויום בשבוע שהל האושפיזין שלודהיינו ד'
בסוכות,וכןהאושפיזין של אהרן הכהןביום שחלבו ר"ח אב,יום פטירתו ,בשנה
הקודמת (ס' התודעה ח"א עמ' פב),וכן חג השבועות שהואיום פטירתו של דוד המלך

יחול באותויום שלהאושפיזין שלו,דהיינו בהושענא רבה(זייהמנהגים עמ'יכה).יש

אומרים שסדרהאושפיזין הוא אברהם יצחק יעקביוסף משה אהרןדוד.
ב אצל החסידים נהוג לחגוג בשמחה בביתו שלמי שנקרא ע"ש האושפיז של אותו

יום

(ילק"מ עמ' )143
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פתח תקוה תשנ"ו

שערד :סוכות

שט

הטעם wttp :הכתוב (תהלים ל"ו ח) בצלכנפיךיחסיון ,בצלבב~צל

ה שווהעממית~יק"משם).
בגזיר

ג.קידושבעמידה
יששנוהגים בכלימות השנהלישב בשעתהקידוש ,אבלבליל
הסוכות מקדשים מעומד (המב"ס פונה פ"והי"ב)ג.

הטעם:כרי לברך"לישב בסובה" עוברלעשיה
ד .הרחמן הואיקים
נוהגים להוסיף בחוה"מ סוכות בסוף ברכת המזון "הרחמן
(שם)ד.

הואיקיםלנו אתסוכתדודהנופלת"ה ,אבללאבחגאו בשבת
(ילק"מ עמ' 23

 -ממנהגייהדותאשכנז).

הטעם :משוםשאיןבניןבית המקדש בשבתוביוםטובי.

ה .קהלת

נוהגים לקרואבמגילת קהלת בשבת חוה"מסוכות(ימ"א או"חסי'

תצסעיט).

י שמחה וכתוב בקהלת זני ב) ללשמחה
הטעם":מפני שהם
מ
י
ו עושה" ש"אסי' תצ סק"ח).
מהז
ועוד,מצינו רמז בקהלת לחג הסוכות (י"א ב) תן חלק לשבעה
ן חלק לשבעה  -אלו
וגם לשמונה ודרשו חז"ל(עיייבין מ):יו
י של חג (מחזורויסרי
שבעתימי החג,וגם לשמונה  -זהושמינ
עמי 41אז*

הראב"ד חולק ראה שם ושו"ע הרב סי' תרמג סע' ב ,וע"ע מט"מסי' תתקמא,
כלבו הל' סוכה דף לח ע"ב.
"כל המצוות מברךעליהם עובר(=לפני)לעשייתן" (או"חסי' גה סע' ח ורמ"א שפ).
 D"yהכתוב (עמוס ט'יא)ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וע'סנהדרין צו.:

ראה יבמותו.
בגמראשלפנינו הגירסה היא שונה ,ראה הערת ש"ת הורוביץ במחז"ו שם.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמחתבחגיך

שי

 ,713,1ע"ש שנאמר (מ"א ח' ב)ריקהלו אל המלך שלמה כל איש
ויסרישם)ח.
ישראלבירחהאיתנים בחגו הוא החדשהשביעי(מחזוי
ו.משיב הרוח  -הכרזה
נוהגים שבשמיני עצרת לפני תפילת מוסף השמש מכריז
בביה"כ משיב הרוחומוריד הגשם ,אבלאינומכריז להפסיק
לומר משיב הרוחלפני תפילת המוסף שליו"ט הראשון של
פסח (ערוה"שסי' תפת ס"קג)ט.

הטעם 2הגשם הוא ברכהואיןראוילהכריז שלא לומר",רזה
כאלוממאנים בגשמים עלדרך שאמרו (תעניתנב):איןמתפללין
על רוב גשמים" (מנ"אסי' תפח ס"ק ד בשם הלבוש).

ז .מתנתיד

בקהילות אשכנזנוהגיםבשמיני עצרתובאחרון של פסחלפני
מוסף,הרבאו החשוב בקהלמברךכל אחד מהקהלבמי שברך
שנוסחוהוא:מישברךוכו'הואיברך אתר'פלוניבעבורשיתן
מתנתידו לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבודהדגל ,ובשכר
ד גם
זה הקב"ה ישמדהווכו' .בחו"לנוהגים לברך במתנתי
ביו"טשני שלגלויו
ת שלשבועות (ילק"מ  ,% ,30מחזוררדלהיים)*
הטעם:ביו"טשני שלגלויות(שמיני של פסחוב'דשבועות)ךכןבשמיני
עוזרתקרראיםבתורה"כלהבכור"(דיריםכ"זיז)"אישבמתנתידו
כברכתה'א-להיך אשרנתןלך",וכדילהסמיךעשיהלאמירה,
הנהיגו באשכנז שבכל פעם שקוראים "כל הבכור" נודרים
לצדקה ,והמהרי"להיה נוהג לגשת לכל אישואיש כשחומש
קטן בידו "כדי שכשיקום האיש נגדויהיה לכבוד התורה
.

ד לכבוד התורה וכו'
שבידו,והיה מברךבעבורשיתנו מתנתי
ח "מנהג צרפת לקרותבשמיני עצרתלפני קריאת התורה ספר קהלת" (המנהיג דףעא).
ט היינו באךתם מקומותשבקיץאיןאומריםמורידהטל,לכןאיןמכריזים בפסחדבר.
ראה מ"בסי' תפח ס"קיב וספרא"י עמ'יט.
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פתח תקוה תשנ"ו

שיא

שער ד :סוכות

וכשסיים לברך את כל הציבור נטל ס"ת מן הש"ץובירך כל
הקהל ,הם נשיהםהבניהן וכל אשר להם" והש"ץבירך אותו
(מהרי"לעמ' קקמנהגידבימהיך")'ימ'

חן'הדלקים

)28

ארבעתהמינים

היו שנהגו לקחתיותר משלשה הדסים לצורך מצוות נטילת
לולבא (לקוטימהרי"ח ח"גדףצח).

הטעם :משום שלאהיו להם הדסיםטרייםכי אםיבשים
וחששו שמא הםפסולים מחמת שנשרועליהם או כמשו,לכן
לקחויותר משלשה הדסים,שע"י כךגדלוהסיכויים שימצא

בהם שלשהכשרים
ט .ההדסמימין
ן הלוס והעובה משמאלו (מל,מ
נוהגים לאגוד את ההדסמימי
(לקוטי מהרי"ח שם בשם שו"תאבני צדקסי'פה).

סי' תתקכו)

הטעם :משום שההדס חשוב יותר שכן הוא קודם לעלבה
ח שובב (עיוה"שסי' תרנא ס"קח).
בפסוק (הקראב"גמ),ונותןרי

י
 .הדסמעללערבה

נוהגים לאגוד את ההדסים
א).

מעט מעל לערבות (רמ"אסי' תרנא סעי

הטעם :משום שההדס קודם לערבה
י נחל (לבוש).
ולקחתם לכםוכו'וענףעץעבותוערב

במקרא (ויקיא

י

א

נ"ג מ)

וראהמנהגיוורמיישאדר"י שמשסי' נח הערה .1

עייןכלבוסי' עא בשם ספר האשכולעלמנהג של ס"תבדי הדס,ובסידורר'.קאפ.ל

על תשעה הדסים וע"ע בבה"לסי' תרנא ס"קסו.
ו
נ
י
מ
י
ב
ב שלשה שהיו מהלכין בדרך ,הרב באמצע ,גדול
וקטן
המט"מ מביא המנהג בשם דרשות אבןשועיב ומוסיף:יהוא על דרך הסוד.

משמאלו (יגמא לו,).
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמחתבחגיך

שיב

ועוד ,מאחר שעלי ההדס קטנים יותר משל-הערבה',יש
להגביהו_כדי

שיראו"ולאיאמרו שמברך בל? הדס" (שם).

ועוד ,משום שההדס חשוביותר מהערבה שיש לוריח טוב
ארוה"ש שם ס"קח)ג.

יא .שלשכריכות

ם לקשור את הלולב בשלשכריכות (רמ"אסי' תרנאסעיא)ד.
נוהגי
הטעם :כנגד שלושת האבות (מהרי"ל עמ' שצב ,מ"א שם  p"Dה בשם

המרדכי).

ועוד ,לולבבגימטריה ס"תועוד שלשכריכות הם! ע"א ,כנגד
ע"אסנהדרין (מט"מסי'תתקכו).

יב.לרלב הדסוערבהמאוגדים
מצוה לאגוד שלשה מתוך ארבעתהמינים והם :הלולב ההדס
והערבה (או"חסי' תרנא סע'א)ה.

הטעם :משום שנתוב (ויקיאי"ג מ) ולקחתם לכםפרי עץ הדר
כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ,ולא כתוב :וכפות
תמרים(בו"ו החבור) משמע שהאתרוג נלקח בנפרד והשלשה
האחרים מאוגדים (לבושסי' תרנאסעיא).

יג.לולבבימין

בעת הברכה -והנענועים נוטלים את הלולב המאשד עם
ן ואת האתרוג בשמאל (או"ח סל תרנא
ההדסים והערבותבידימי
סעי ב)*

ג
ד

יויש עוד טעם ע"פ הקבלה והג"א שםיי
קד).

י (א"ז על הלבוש שם
וישאיר למעלה טפחפנוי לצורךנענוע ,ובהו"רישאירחציופנו
אות ה בשםמהה:,ל);ירישנוהגים לעשות חמשה קשרים ,שלשה עלהאיגודושנים על
ורמז לכך (אבות פ"נ מ"ז)"מנייןאפילו חמשה? שנאמר (עמוס ט'ו) ואגודתועל
ארץ יסדה" ,משמע שחמשה הוא אגודה (חיים וגרנהסי' רפת).

~ילב,

ה רש"י סוכהיא :ד"ה לולבצריך אגד
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פתח תקוה תשנ"ו

שער ד :סוכות

שיג

הטעם :אגד הלולב הוא שלש מצוות (לולב הדס וערבה)
והאתרוג מצוה אחת שימש דרס סוכהלז.):
ועוד ,כל דבר שמברכיםעליויש לאחוזבידימין,והרי ננסח
י (מג"אסי'
הברכה הואעלנטילתלולב,לכןאוחזים אותובימין
תרנא מגקו).

-

יד .אתרוגתחילה
ישנוהגים לקחתתחילה אתהאתרוגביד שמאל ואח"םהלולב

בימין ,ובסיום להניח תחילה את הלולב ואח"כ את האתרוג
(ממ,מסי' תתקנח מובא בבאה"טסי' תרנא ס"קת).

הטעם :משום שבפרשת אמור האתרוג כתוב ראשון (הקיא כ'ע

מ)ולקרותם לכםביום הראשוןפריעץ הדרכפותתמריםוכו',
כמו שאמרו אצלתפילין (מנחותלו).שישלהניח תחילה שליד
ואח"כ של ראש משום שנאמר (דברים ו' ח) וקשרתם לאות על
ן (מנתות שם)
ידךוהיו לטוטפותביןעיניך ,שליד תחילה' ,וכ
"כשהוא חולץ ,חולץ של ראש ואח"כ חולץ שליד" אף כאן
מניח תחילה הלולב ואח"כ האתרוג (מט"מ שם)ח.

טד*וככדירה לאחר
ישנוהגיםשאיןמעבירים
ואתרוג לצורך הברכה לאדם
ינ
י~
ו
אחרמידליד ,אלאהמחזיקל
תםעלהשלחן ומשםיקחהשני
ויברך (מחצה"שסי' תרנא ס"קח).
הטעם :משוםשהמחזיקצריךלהניחתחילה אתהלולב ואח"כ
את האתרוג כאמורלעיל ,ואלוהשניצריך לקחת תחילה את
האתרוג ואח"כ את הלולב (שם).
ו ראה או"חסי' רו סע'ד).
ז ראה או"חסי' כח סע' ה.
ח מן הרמב"ם (לולב פ"ז ה" )1מוגמע שנוטל לולב תחילה וכן בתוספות סוכה לט .ד"ה
עובר וברא"ש שם וכן בטורסי' תרנא,ועיין ד"מ שם ובמג"א שם ס"ק ח'וי"א.
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מדורו :ושמחתבחגיך

שיד

טז.נטילהאחרישחרית

בבית הכנסת אחרי תפילת שחרת,

נוהגים ~רך על

הלו~עמירכז).
יאמירת ההלל (ע"י
לפנ

"טעם :משון שומן ק"שלכנינץ החמה,זמןתפילה (שמו"ע)
עםהנץ,וזמרנטילתהלולבאחרינץ החמה",שכלדבר שכשר
ביום.:אוגו אלא מהנץ החמהואילך",לכןיש לברךעל הלולב
אחרי ק"ש ושמו"ע שלשחרית (סה"י שם)ט.

יז.נענועים

בשעת אמירת הודו לה' ואנא ה'
נוהגים לנענע הלולב
הושיעה נא (או"חסי' תרנא סעי
בה~ח) ,והש"ץאינו מנענעביאמרו נא
(רמ"אשם).

הטעם :משום שנאמר (דה"א ט"זלג)אזירננועציהיערמלפני ה'
 - - -הודו לה'כי טוב  - - -ואמרוהושיענוא-להי

ישענו ,ומפרשים :ירננו עצי היער  -ישבחו בעצי היער
(וכבלולב)כשאומרים
מונהלז :ד"הבהודו).

"הודו"ו"הושיענו"(=בהושיעהנא) (תוספות

ועוד ,הטעם שלא מנענעים באנא ה' הצליחה נא :משום
ש"אנא ה'הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא" הוא פסוק אחד,
ם בפסוק אחד (אבודרהם רצד בשם הדושי הרב"ש,
ואין מנענעיםפעמיי
רא"ש סוכה פ"ג אותכו).

הטעם :שהש"ץמנענעב"יאמרנא" ולאב"יאמרו נא" :משום
שאמירת "יאמר נא ישראל" ע"י הש"ץ היא מעין תזכורת
לציבור שיאמר "הודו" ,לפיכך הוא מנענע עם הציבור ,אבל
באמירת"יאמרו נאבית אהרן" ו"יאמרו נאיראי ה'" הש"ץ
אינו מתכוון אלציבור המתפללים,לכןאינ
ו מנענע אתם ש"ז
סי' תרנא ס"קט).

ועל דרך הקבלה נוטלים את הלולב בסוכה (שפ).
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שטו

הושענות
ית .הסדר
סדרפיוטיההושענותהנהוגלפימנהגפוליןהוא כדלקמן :אם
חליוםראשון שלסוכותביוםב' שלהשבועהסדרהוא:למען
אמיתך ,אבן שתיה ,אערוך שועי ,אום אני חומה ,א-ל
למושעות ,אוםנצורה .אם חליום ראשוןביוםג' הסדר הוא:
למען אמיתך ,אבן שתיה ,אערוך שועל ,א-ל למושעות ,אום
נצודה ,אדוןהמשיע .אם חליום ראשוןביום ה' הסדד הוא:
למען אמיתך ,אבן שתיה ,אום נצורה ,אערוך שועי ,א-ל
למושעות,אדוןהמושיע .אם חליוםראשון בשבת הסדרהוא:
אום נצורה ,למען אמיתך ,אערוך שועי ,אבן שתיה ,א-ל
למושעות,אדוןהמושי
ע (לבושי שרד או"חסי' תרסג)א*
,

הטרם :ארבעה-כלליםמנחים בסדרזה והם(:א) נושאהפיוט
למען אמיתך הוא כבוד השכינה ,ושל אבן שתיה :כבודבית
המקדש ,לכן נקבעו לאומרם בשני הימים הראשונים (יו"ט
ויו"טשני שלגלויות) ,וזאתבתנאישאיןסיבה לדחותםמפני
כלל אחרכגון כאשר הםחלים בלשכןב'.ת(.ב)בפיוטאערוךשועי
נאמר בו:גיליתי בצום פשעי,
קבעו קומר אותו קרוב
ביותר ליום הכפורים ,היינו מיד אחרי שני הפיוטים
הראשונים ,בתנאי שלא חל אותויום בשבת(.ג) הפיוט אדון
המושיע הוא תפלה עלהמים והגשם,לכן קבעו לאומרוביום
האחרון ,בערב הושענא רבה,כי גשמים בחג הסוכותאינן

א בקהלות אשכנז התקבל סדר קבוע של הושענות,שאינותלויביום שבו חליו"ט.
ראה מחזור וורמיישא ומנהגי וורמיישא לר"י שמשסי' קעג הערה  ,16ומחזור
סוכות מהד'גולדשמידט.
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שטז

סימן בהלהב( .ד) בשבת-אומרים תמיד :אום נצורה ,פיוט
ם השבת (לבושי שרדשם)ג.
המוקדשליו

יט.הזמן

יש מקומות שנוהגים להקיף הבמה בלולב ולומר הושענות
תיכףאחריאמירתההלל(לוחלא"י)דיויששמקיפיםאחריתפילת
מוסף (מחזור הטי עמ)444,ה.
הטעם למנהגשמקיפים באמירת הושענותתיכףאחרי ההלל:
הואיל ואוחזים את הלולב בעת אמירת ההלל גומרים בו גם
י אםיניחוהוכדי להתפלל מוסף נראה קצת
מצות ההקפה,
כ
כמעבירעל המצוותי .אגנות משה אג"ח ח"גסי'צט).
הטעם למנהג להקיף אחרי תפילת מוסף :הואיל וקריאת
התורה ותפולת מוסף הן חובהי ואלו ההקפה ואמירת
ההושענות הןמנהגי,לפיכךיש להקדים החובהוהדין למנהג
;

(שם)ח.

ועוד טעםלאומרי הושענותאחרי מוסף :ע"שששנינו (פונהפ"י
ב
ג

ד
ה

1

ז

ח

משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפרלוקיתון עלפני
ו (משכה
.
.
סוכה כחג .
ועיין מחצה"שסי' תרסג ולקוש שם ,מחזור גולדשמידט לסוכות עמ'  169ומבוא

עמ' מא.
ארץ החיים סי' תרס ,כה"ת שם אות ד ,ילקוט מנהגים עמ'  ,75סידורים נוסח
ספרד.
סדרטרוישעמ'  ,36טוש"ע או"חסי' תרס,ילקוטמנהגים עמ'  ,22סדורעבו"י עמ'
 ,369וראה בטור שם בשםר'סעדיהגאון לומר הושענותאחרי קריאת התורהלפני
מוסף"בעוד הספר על התיבה ,ומנהג טוב הואכדי שלאלהוציא הספר שלא לצורך,
כיון שאין קוראין בו ,אלא שאין נוהגים כן
ןמעבירין על המצוות (פסחים סד.):
אי
ואף חבטת הערבה בהושענא רבה ,אףשהיא מנהגנביאיםאיןמברכיםעליה ,ראה
סוכה מד :ורש"י שם ורמב"ם לולב פ"ז הכ"ב.
אבל ההקפות בשמחת תורההן משום שמחה כדאיתא ברמ"אסי' תרסס שמצותה
כלהיום ,והואיל והשמחה היא מחמת גמרה של תורהיש לערוך ההקפות בסמוך
לקריאה (שם) וע' עולם התפילות ח"ב עמ' שז.
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

שיז

שער ד :סוכות

מ"ה) וחורצך היך21( 13הך"ך)3וקיפין את המזבח שבעה פעמים,
י לך מזבח.
בשעת פטירתן מה הן אומרים?יופי לך מזבחיופ
משמע שההקפות במקדשהיו סמוך לשעה שנפטרין לבתיהם
(בנחסין תרסדייהורב).

כ .ההקפות

ההקפות באמירת הושענות מתחילות מצד שמאל של הש"ץ

ומסתיימותבימין

(מי"אסי' תרססק"א).

הטעם :משום שההקפותהן מסביב לבימה שעליה ס"ת,לכן
כאשר הש"ץ פונה לעבר הבימה הוא מתחיל ההקפות מצד
ימין שלולפי הכלל(יימאיז"):כלפינות שאתהפונה לאיהו אלא
" (מהריייל עמ' שפה ,תשובות מהרי"לסי'מי מט"מסי' תתקמח).
דרךימין

כאDy .לולב

נוהגים שרקמי שבידו לולב מקיף הבימה באמירת הושענות
(רמ"אסי' תרס סע'ב)ט.

ןמקיפים בשבתכיון שלא נוטלים אז לולב
הטעם :במוימי
(טור שם בשם וש"י ,א"ת הל' לולב אותלד).

כב .ס"תעלהבימה

נוהגים להעלות ס"ת על הבימה בשעה שמקיפים אותה
באמירת הושענות (או"חסי' תרס סע'א).
ם הראשון (ויקרא נ"נ מ)
הטעם :ל"ש שאמרו ולקחתם לכם ביו
ואכוובבה את מזבתךה' (תהליםכ"וו)כדתנינןבכליוםמקיפין את
ט ובן דעת הברכ"י (שם)"כי על דרך האמת ההקפה היא דוקא בלולב" וכן בכה"ר שם
אותיג ,ארץחיים (שם) וכן נוהגים בעדות אשכנז וספרד ומקצת מעדת התימנים
(מקו"ח ח"ד פרק רכג סע'כז,היכל עבוה"ש ח"ב עמ' ר(ג) ,אך דעת המחבר (שם) שאףמישאין
לו לולביקיף וכן מנהג התימנים (היגל עבוה"ש שם) ,וראה שו"ת בית יהודה חלק
או"חסי'יח.
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המזבח פעם אתתי ,וכיצד הוא סדר ההקפה? כל ישראל
גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם בידיהם הימנית
ואתרוגיהם בידיהם השמאלית ומקיפין אחת ,ואותו היום
(הוש"ר)היומקיפין שבעפעמים .א"רחייא זכרליריחו .הא
תינח בזמן שיש מזבח ,בזמן הזה ,חזן הכנסת עומד כמלאך
הא-להים וס"תבזרועו ,והעםמקיפין אותו דוגמת מזבח(ילקיט
תהלים סו"סתשג).

ועוד ,משום שהס"ת הוא שנשאר לנו במקום מזבח ,כמו
שאמרו (מגילה לא ):א"ל לפניו (אברהם אבינו לפני הקב"ה)
רבוש"עתינחבזמן שביהמ"קקיים,בזמןשאין ביהמ"קקיים
מה תהאעליהם? א"ל כברתקנתי להם סדר קרבנות ,כלזמן
שקוראים בהן מעלהאני עליהם כאלו מקריבים לפני קרבן
יעל כלעוונותיהם מאור הגר"א או"חתרס)יא.
ומוחלאנ
ועוד ,ע"ש שאמר ר"א (מונה מה ):בשעה שהיו מקיפים את
המזבח בבית המקדשהיו אומרים:לי-ה אנחנו מודים ולך
(למזבח)אנו מקלסים" ,והס"תהיא כולהשמותיו של הקב"ה
עלכןמקיפין אותה לנמר אנולי-הועינינולי-ה
" (ב"חסי' תרס

כג .בשבת

כתבהטור(סי' תרס) בשםד'שריראגאוןשאיןאומרים הושענות
בשבת ,אבל לדעת המחבר (שם סע'ג)"לאנהגוכך"יי.

י

יא

יב

ראה סוכה פ"ד מרה.
שבעה
שבהוש"ר
ויש מקומות
ת
ר
י
מ
א
ס"ת
ם
י
א
י
צ
ו
מ
,
ת
ו
נ
ע
ש
ו
ה
ה
מ
י
ב
ל
לפני
ואחרי
כל הקפה מחזירים ספר אחד לארון הקודש (סדרעבו"י עמ'  ,373נוהג כצאןיוסף עמ' רצו,
ילקוט מנהמם עמ' ,)23וישנוהגים להוציא שלשה ס"ת (מסג' וורמיישאלר"י שמשסי'קעד),
וכתב הבן אישחי (פרשת האזינו ש"א אות טו) חולה שאינויכול לבוא לבית הכנסת
להקפות,יניח בביתו תנ"ך על כסאויקיף,כדי לא לבטל מצוות ההקפה.
ששאין אומרים כגון :רוב עדותתימן (היגל עבוה"ש ח"ב עמ'
ומנהגים חלוקים הם:י
)
ג
רנד) ,וכן לא נהגו לומר
ם
י
ג
ה
ו
נ
א
"
ד
י
ח
ה
אות
שם
ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב
ן
כ
ו
י
"
נ
ר
ב
(
י
מ
י
ב
חסידי
חב"ד (ס'המנהגים  -חב"דעמ' ,)67אךרוב קהלות אשננז אום. .ס,ובן מנהג הספרדים
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שערד :סוכות

הטעם :שאין אומרים בשבת "מפני התינוקות שישמעו
וליטול גם הלולב"(סירשם).
שאומרים בשבת כמו בחולוילכ

כד.אבלים

נוהגים שאבלתוךי"ב חודשאינומקיףהבימה בשעתאמירת

הושענות
הטעם :משום שבפונות נאמר (ויקיא נ"ג מ) ושמחתםלפני ה'
א-להיכם ,ואמרו בתוספות (מונה מה .ד"ה תקעו) שהנוונה בשעת
ההקפות ,והואילואין השמחה שורה על האבללכןאין הוא
(רמ"אסי' תרססע'ב)'ג*

מקיף (ב"חסי' תרס ,באור הגר"אשם).

ועוד ,לדעת ר'יוחנן (סונה מד).אין כהניםבעלימומיןמקיפים
את המזבח בסוכות ,ואמרו בתוספות (שם ד"הכהנים) שהואהדין
בפרועי ראש ,הואיל והאבל"פרוע ראש כלי"ב חודש'ד ,ע"כ
לאנהגולהקיף" ע"ח.(aw

כה .השמשוהערבות
ישנוהגים ששמשבית הכנסתמביאהערבותלצורךהושענות,
למנוד-לציבורהמתפללים (רמ"אסי'תרסי

סע'ב).

הטעם wtty :שאמרו (סונהמג ):ערבה  -שלוחיביתדין
י
ת
י
י
מ
שם בשם
לה (ובמביא אותה) ,והשמש הואכעיןשליחבי"ד

(רמ"א

הר"ן).

כו.ערבות למצות
יש נוהגים שמצניעים את ההושענות אחרי שחבטו אותן
ומסיקים בהן את התנורלאפיית מצות (י,%אסי' תרסדסעיט).
(מקו"ח ח"ד פרק רבדסע'ג) ,וכוזב הלבוש (מו"ס תרס):איןמוציאין ס"ת בשבתכיוןשאין
מקיפין אתהבימהי אלא פותחים את הארון כשאומרים הושענות.
האבל מקיףוכןנוהגים הספרדים (נה"ח אות טע).
יג לדעתהב"י
יד ראה רמ"איו"דסי' שצ סע'ד.
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שכ

הטעם wttp :שאמרו (ברנותלט):הואילואתעבידביה מצוה חרא
נעבידביה מצוהאחריתי ,אף כאןכיון שנעשתה בהושענות
טערבות,תיעשהבהן מצוה אחרת (מהרי"לעמ'
מצוה אחת,חיבו
עד ,שו"תמהר"יוויילסי'קצג)טו.

כז .השם

הושענא רבה

נוהגים לקרוא אתהיוםהשביעי שלחג הסוכות הושענא רבה
(מדרשתהלים הוצ .באבערי"זה ,טור או"חסי'תרסד)א.

הטעם:לפישמרבים לומרבופיוטי

הושענות (ח"אגללקנג ס"קב).

ועוד,שמרביםבובערבות הנקראות הושענות
א).

(לבוש סל תרסד ,נף'ק

ועוד,וישוכושבזמןשביהמ"קהיהקייםהיומבקשיםביוםזה
על המים.ומחזיקים בידם הערבות ואומרים :כשם שזאת
הערבה גדלה עלהמים כךתןלנומים (הרוקח סלרכא).
וינוד
,לפישיום הו"ר הואעשרים וששהיוםלבריאת העולמב,
שנקרא שם רבה(יבינובחיידברים ל"גכא).
כמנין שםהוי"הי
ועוד ,משום שהואיום כפרתעוונותכי שםאהיהבגימטריה
כ"א ,ואברהםיחיד היה בכ"א דורות מאדם הראשון ,והו"ר
ם לחודשתשרי (מט"מסי' תתקנז ,והגהותמנהגיםסי'רטז)ג.
כ"איו
ועוד ,משום שנוהגים להתחיל בבקשת רחמים מר"ח אלול,
סו
א

ב
ג

במהרי"ל :להסיק התנור למצותבעצי ערבה ובמהר"יווייל :בלולב ,כנראה שהוא
הדין בערבות.
במשנה הוא נקראיוםשביעי של ערבה (סוכה פ"דמ"ג)ובספרי הראשונים:יום ערבה
(תוספות ברכות לד .ד"ה אמר ,א"ת ח"א תפילת מועדיםסי' טו עמ' עת ,שבה"לסי שעא).
בעשרים וחמשה באלול נברא העולם (הק"ר כס ,א).
מטעם זהיש שלובשים בהו"רבגדלבן שקוראים"קיטל" כמוביו"כ (רמ"אסי' תרסד
סע' א)ויש שלובשיםבגדי שבת מלבד הש"ץ שלובש"קיטל" (מג"א שם ס"קג)ועי"ע
אנצ' תל' כר"ח עמ' תקלב.
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.

שכא

אם בתקיעות אם בסליחות ,ומיום א' דר"ח אלול עד הו"ר
נ"איום ,ופירוש הושענא רבה :הושע נ"א רבה ,שהואסיום
י בקשת הרחמים (נה"חסי' תוסד אותא).
ימ

כח.עריםבלילה

בליל הושענא רבהנוהגיםלהיותעריםבלילה ולעסוק בתורה
ל הושענא רבהד (מנ"א ר"מ תרסק קצוש"עסי'
לקרוא תהלים ותקוןלי
קלחסעיא).

הטעם :לפי שהוא גמר החג ובחגנידונים על המים ,ובמים

נכלל פרנסה(עייה"שסי' תרפדסע'יא).

ועוד,לפישביום המחרת (שמחת תורה)מסיימים את התורה
ואםישמי שלא השלים אתפרשיותיו עם הציבורמדי שבונ
 .ואע"פ שאמרו חכמים (ברכות
בשבתויכול להשלימם בערבזה
ח ):והלבד שלאיקדים ובלבד שלאיאחר ,מ"מ אם לא הספיק
לעבורעל הפרשותבזמנןטובלהשלימםאחריכן"ומנהג כשר
ן הוא" (שבלי הלקטסי' שעא)ה.
ונכו

כט.משכימיםלביה"כ
ר"סתרסד).
י
שנוהגים להשכיםלבית הכנסת בהושענא רבה(א"י
הטעם :משום שהואיוםחתימתהדין
תהלים הוצ .באבערי"ז ה ,שבה"לסי'קכא)י.

(לפיירושלמי ר"ה פ"ד ה"ח ,מדרש

ד סדר תקוןליל הושענא רבה כמנהג קהלות אשכנז הובא לדפוס לראשונהבוינציה
ה
1

ע"ירבי נתן שפירא ,שליח עדת האשכנזיםבירושלים ,בשנת תט"ו (ב.לודוי המודיע
כ"א בתשרי תשכב).
ועודיש טעם על דרך הקבלה ,ראה כה"תסי' תרסד אותיות א ,ב,ג.

ההשכמה בהו"ר הוא אחד מחמשה בקרים שמשכימים לביה"כ והם :ר"ה ,יוה"כ,
הו"ר ,פורים ותשעה באב ,וסימוכין לחמש ההשכמות בארבעה פסוקים שכתוב
בהם"בקרים" :ותפקדנולבקריםלרגעים תבחננו(איוב',יח) תבחננוזה ר"הויוה"כ,
שבהם נבחנים מעשיבני אדם ,חדשים לבקרים רבה אמונתך (אינה ג' כג) רבה זה
הו"ר ,לבקרים אצמית כל רשעי ארץ (תהלים ק"א ח) זה פורים,היה זרועם לבקרים
אף ישועתנו בעת צרה (ישעיה ל"ג ב) זה תשעה באב .וסימן נתנו :וישכם אברהם
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מדורו :ושמחתבחגיך

שכב

ל.נרות

ישנוהגים להרבות בנרות בהו"ר כמוביום
סע'א).

כפור (או"חסי' תרסד

הטעם:לפי שבחג הסוכותנידונים עלהמים' ,והושענא רבה
הואיום גמרהדין ,ובמים נכללת פרנסה ועודענינים (עייה"ש

סי' תרסד ס"קיא).

לא .אגדהלולב

נוהגים שבהושענא רבאמתיהם
א).

אתאגדהלולב (או"חסי' תרסדסעי

הטעם :ביום זה מרבים בשמחה ,לסיום חג הסוכות ,לכן
נוטלים את הלולב במצבוהטבעי כשהוא"משוחרר"מן האגד
י החג (לבושסי' תרסדסע'א).
שכבל אותו במשךימ
ועוד ,נאמר(ייקיאנ"ע מ) כפותתמרים,תיבת כפות חסרה וא"ו,
סי'
רמז שרק ששהימיםיהי
ה כפות ,עם אגד ,ולא יותר (טוי
תרסד,סעיא).

לב .שבע הקפות

בהו"ר נוהגים להקיף את הבימה עם הלולב שבע פעמים

ואומדנים הושענות (או"חסי' תרסדסעיא).

הטעם :משום שבזמן שביהמ"ק היהקייםהיו מקיפים את
המזבח בהו"ר שבע פעמימח זכרליריחוט
 ,שנאמר בה ('הושע
ד) וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים ,ואמרו :זה

י

בבוקר (בראשית י"ט כז) "אברהם" ר"ת :אב ,בריאה(2בר"ה בו נברא העולם)י רבה
(=יו"כ צומא רבה)י הושענא ,מגילה .בדרך אחדת" :אברהם" סופי תיבות של
הושענא ,אב ,כפור ,ראש השנה,פורים (מט"מסי' תתקנח).
ז משנה ר"ה פ"א מ"ב.
ח סוכה פ"ד מ"ה",ונהגו ישראל בכל המקומותלהניחתיבה באמצעביה"כומקיפים

אותה כדרךשהיומקיפים

את המזבח זכר למקדש" (ימב"ם פ"ז הכ"ג).

ט ירושלמי סוכה פ"דסוה"ג.
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שכג

שערד :סוכות

שאמרדוד(תהליםנ"וו) ארחץבנקיוןכפי ואסבבה אתמזבחךה',

פעמיים כתוב במקרא "ואסובבה" :ואסובבה את מזבחך,
ואקומהנא ואסובבהבעיר (שה"שג'ב),כלומרכמושסובבתי את
ן אסובבה את מזבחךה' (נלבוסי' עא,
העיריריחו שבעפעמיםכ
אבודרהם עמ'רחץ).

ועוד ,ע"ש שנאמר (מל"א ט"ז לד)בימיו בנהחיאלביתהאלי את
יריתה ובסמוךנאמר :אםיהיההשנים האלה טל ומטר ,מכלל
שבשביל טל ומטרצריךלהקיף כמוביריחו,ובשביעי של חג

נידונים

עלהמים (יוקחסי'רכא)'.

ועוד" ,ההקפה שאנועושיםבזמן הזה הואסימן ורמזלעתיד
ם ואבודים מן העולם" (נד הקמח
שתפול חומת אדום,ויהיוכלי
לרבחייבן אשרערךערבה).

לג.ופיסנים

יששנוהגים לאפול בהושענא רבא(ו3ןבפורים ובערביוה"כ)
ם ממולאים בבשר(קרעפליךבלע"ז) (ספרמטעמים דףכוע"א).
פיסני
הטעם :בהושענא רבא (וכן בפורים וערב יוה"כ) מרבים
באכילה כמו ביו"ט אך מותרים במלאכה,היינו היום הוא
מקצתיו"ט,אויו"ט מכוסה(באתכסיא ולאבאתגליא),לפיכך
אוכלים בו מאכל שיש בו בשר ,שהרי דרשו חז"ל ושמחת

בחגיך(דנדיםט"גיד)אין שמחה אלא בבשר (פסחיםקט ,).אבל הבשר
מכוסה בבצק (מטעמים .(DW

לד.כרוב

בקהלות אשכנזישנוהגיםלאכולכרובמבושלבמיםבהושענא
רבה (ילקוטמנהגים עמ'.)244
הטעם :משום שבפיוט של הושענא רבה אומרים מספר
פעמים "קול מבשר ואומר" ,וכרובכבגרמנית :קול ,ומים:
וואסר (שם).

י ועיד

יש טעם בדרך הסוד מנה"חסי' תרפד אותכו).
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