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	Ascolta	la	registrazione	di	tutta	la	cerimonia
www.archivio-torah.it/feste/succot/hakafotcomplete.mp3	

Hazan:	Jonathan	Paci7ici	
Yafuzu	

www.archivio-torah.it/feste/succot/00hakafotYafuzu.mp3	
Prima	Hakafà	

www.archivio-torah.it/feste/succot/01hakafot1.mp3	
		

Seconda	Hakafà	
www.archivio-torah.it/feste/succot/02hakafot2.mp3	

		

Terza	Hakafà	
www.archivio-torah.it/feste/succot/03hakafot3.mp3	

		

Quarta	Hakafà	
www.archivio-torah.it/feste/succot/04hakafot4.mp3	

		

Quinta	Hakafà	
www.archivio-torah.it/feste/succot/05hakafot5.mp3	

		

Sesta	Hakafà	
www.archivio-torah.it/feste/succot/06hakafot6.mp3	

		

Settima	Hakafà	
www.archivio-torah.it/feste/succot/07hakafot7.mp3	

		
		

Kol	Mevasser	(Hatan	Torà)	
www.archivio-torah.it/feste/succot/07hakafotKolMevasser.mp3	

		
		

Termine	delle	Hakafot	
	www.archivio-torah.it/feste/succot/08hakafotFine.mp3	
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פתיחת ההיכל 

ָיפּוצּו אְֹיֶבי> ִּבְנסַֹע ָהָארֹן, (ּוְבנּוחֹה ַעֶּמ> ִׁשיר ִמְזמֹור ָירֹון)׃ 
ָּבאנּו ְלָפֶני>, ְיִהי ְּבִׁשיר ָורֹון׃ ָיפּוצּו 

ְוכֲֹהֵני ַעֶּמ> ִיְלְּבׁשּו ִרְקָמה, יֹאְמרּו ֲחִסיֶדי> ִשיָרה ִּבְנִעיָמה,  
ּגֹוי ַעל ָּכל ֻאָּמה ֶׁשַבח ְוִיְתרֹון׃ ָיפּוצּו 

אּוִרים ְוֻתִּמים ְּכָבִראשֹוָנה, ְקטֶֹרת ַסִּמים ְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה,  
ְוָהָיה לֹו ְלָמָנה ְלֶזַרע ַאֲהרֹן׃ ָיפּוצּו 

ַּבֲעבּור ַעְבֶּד> ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ְׁשַלח ְמִׁשיֶח> ּוְל> יֹוִבלּו ַׁשי,  
ְלַהְקִריב ִאַּׁשי ִמְנַחת ִזָּכרֹון׃ ָיפּוצּו 

הקפה ראשונה 

ֵאל ֶמֶלך ַעל ָּכל ְמָלִכים, ַחי ׁשֹוֵכן ַעל ְׁשֵמי ֶעֶרץ׃ ַחי 
ָנא ָהִקיָמה ַהְּנמּוִכים, ְוַהְמִׁשיֵלם ַחי ְּבֶמֶרץ׃ ְוַהְמִׁשיֵלם 

מזמור לדוד… 
ְׁשַמע ִישָֺרֵאל ְיָי ֱאUֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים, ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים׃ 

ְיָי ֶמֶלX ְיָי ָמָלX ְיָי ִיְמXU ְלעָֺלם ָוֶעד׃ 
ָאָּנא ְּבכַׁח ְּגֻדַּלת ִיִמיֶנ>, ַּתִּתיר ְצרּוָרה׃ 
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הקפה שנייה 

ָיּה ְּב> ִיְהיּו ְסמּוִכים, ְוִיְרֶאה ָּכל ּגֹוֵדר ָּפֶרץ׃ ְוִיְרֶאה 
ַאX ְּפִרי ַלַּצִּדיק, ַאX ֵיׁש ֱאלִֺהים ׁשֹוְפִטים ָּבָאֶרץ׃ ֱאלִֺהים 

מזמור לדוד… 
ְׁשַמע ִישָֺרֵאל ְיָי ֱאUֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים, ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים׃ 

ְיָי ֶמֶלX ְיָי ָמָלX ְיָי ִיְמXU ְלעָֺלם ָוֶעד׃ 
ְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא׃  ַקֵּבל ִרַּנת ַעֶּמ>, שַֺ

הקפה שלישית 

ַאִּדיר ֵאל ַנְעָלה, ֵאל ָּדר רּום ַמְעָלה, חֹן ְּבֵעת ֶחְמָלה ְלַעם 
ְסֻגָּלה, ְּבִׂשְמָחה ּוְבָצֳהָלה, ָקֵרב ֵקץ ְּגֻאָּלה, ֶאת ַרֲחֶמי> ַחּנּון 
לֺא ִתְכָלא, ׁשּוָבה ְּבַנַחת ְוׁשּוָבה, ְּכי ְיׁשּוָעְת> ְקרֹוָבה, רּוַח 
ְנִדיָבה ְּבַאֲהָבה, ָנא ְלִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֲאָבה׃ ָׁשָּמה ִנְׂשְמָחה 
ֶאל ּתֹוX ְרחֹוָבּה, ֶאל ְירּוָׁשַלִים ְּבַמֲעָרָבּה, ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל 

ַהַּנֲחָלה׃ ָׁשָּמה  

מזמור לדוד… 
ְׁשַמע ִישָֺרֵאל ְיָי ֱאUֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים, ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים׃ 

ְיָי ֶמֶלX ְיָי ָמָלX ְיָי ִיְמXU ְלעָֺלם ָוֶעד׃ 
ָנא ִּגּבוֺר, ּדוְֺרֵׁשי ִיחּוֶד>, ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם׃ 
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הקפה רביעית 

ֵנֶצר ִיְפַרח ִמֶּגַזע ִיַׁשי, ְוִיְקּבֹץ ָּכל ְּפזּוִרים ַּבּגֹוָלה, ַחֵּדׁש ָעֵלינּו 
ָׁשָנה טֹוָבה ָּדר ְמעֹוָנה, ֶאל ַהִּמְחָיה ְוֶאל ַהַּכְלָּכָלה, ִּכי 
ְיׁשּוָעְת> ְקרֹוָבה, רּוַח ְנִדיָבה ְּבַאֲהָבה, ָנא ְלִׂשְמַחת ֵּבית 

ַהּׁשֹוֲאָבה׃ ָׁשָּמה ִנְׂשְמָחה ֶאל ּתֹוX ְרחֹוָבּה, ֶאל ְירּוָׁשַלִים 

ְּבַמֲעָרָבּה, ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה׃ ָׁשָּמה  

מזמור לדוד… 
ְׁשַמע ִישָֺרֵאל ְיָי ֱאUֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים, ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים׃ 

ְיָי ֶמֶלX ְיָי ָמָלX ְיָי ִיְמXU ְלעָֺלם ָוֶעד׃ 
ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמם, ִצְדָקֶת> ָּתִמיד ָּגְמֵלם׃ 

הקפה חמישית 

ֵאִלָּיה ַעל ָמה לֺא ַיַעל, ַעל ַהר ִצּיֹון ַהָּנאֶוה, ַרב ֶאְזַעק ָאֵכן 
ִמַּמַעל, לֺא ֶאְׁשַמע ִּכי ִאם ַקֵּוה׃ ַרב 

ִיְׂשָרֵאל קֹוֵלX ַהְׁשִּפיָלה, ֵקץ הֹוִחיָלה, ָנא ֶאל ַנְפִׁשי, ַהְרִּגיַע 

ָאמֹור, ָאמֹור, ּתֹאַמר ָאמֹור, ּתֹאַמר ָאמֹור, ּתֹאַמר ִהִּגיַע׃ 
ָאמֹור  

מזמור לדוד… 
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ְׁשַמע ִישָֺרֵאל ְיָי ֱאUֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים, ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים׃ 
ְיָי ֶמֶלX ְיָי ָמָלX ְיָי ִיְמXU ְלעָֺלם ָוֶעד׃ 

ָחִסין ָקדוֺׁש, ְּברוֺב טּוְב>, ַנֵהל ֲעָדֶת>׃ 

הקפה שישית 

ֵאיX ַּבת קֹול ִּתְקָרא ַוּתֹאֶמר, ַמה ִּתְזַעק ֵאַלי ַעִּמי, ִּביִמיְנ> 
ֶאֵּתן ַּכף ֹּתֶמר ַּבּגֹוִים ֶאְזעֹם ַזֲעִמי׃ ִּביִמיְנ> 

לֺא ָיִרימּו ָיד ָוֶרֶגל, ִּתָּׂשא ֶּדֶגל, ִחיש ִחיש ָלX ֶאְׁשַלח, מֹוִׁשיַע 
ָאמֹור, ָאמֹור, ּתֹאַמר ָאמֹור, ּתֹאַמר ָאמֹור, ּתֹאַמר ִהִּגיַע׃ 

ָאמֹור 

מזמור לדוד… 
ְׁשַמע ִישָֺרֵאל ְיָי ֱאUֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים, ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים׃ 

ְיָי ֶמֶלX ְיָי ָמָלX ְיָי ִיְמXU ְלעָֺלם ָוֶעד׃ 
ָיִחיד ֵּגֶאה, ְלַעְּמ> ְּפֵנה, זוְֺכֵרי ְקֻדּוָּׁשֶת>׃ 

הקפה שביעית 

ֶּבן ִיַׁשי ֵאיX לֺא ָיִניַח, ִלי ִמָּכל ִּבי ּבֹוֵחל, ַרב ַעל ֶזה ָׁשַפְכִּתי 
ִׂשיַח, לֺא ֶאְׁשַמע ִּכי ִאם ַיֵחל׃ ַרב 
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ִיְׂשָרֵאל ִּדְמָעֵתX ֶּתַמח, ָיבֹא ֶצַמח, ָנא ֵאל ִּבְלׁשֹון ָעָבר ַּתִּביַע 
ַמֵהר, ַמֵהר, ּתֹאַמר ַמֵהר, ּתֹאַמר ַמֵהר, ָיבֹא ָמִׁשיַח׃ ַמֵהר  

מזמור לדוד… 
ְׁשַמע ִישָֺרֵאל ְיָי ֱאUֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים, ְיָי הּוא ָהֱאUֵהים׃ 

ְיָי ֶמֶלX ְיָי ָמָלX ְיָי ִיְמXU ְלעָֺלם ָוֶעד׃ 
ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל, ּוְשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יוֵֺדַע ַּתֲעלּומוֺת׃ 

ָּברּוX ֵׁשם ְּכבוֺד ַמְלכּותוֺ ְלעוָֺלם ָוֶעד׃ 

החתן תורה אומר ג׳ פעמים 
קוֺל ֵמַבֵּׂשר ֵמַבֵּׂשר ְואוֵֺמר 

ַּכָּכתּוב ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ֵמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלוֺם 
ֵמַבֵּׂשר טוֺב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה׃ אוֵֺמר ְלִציוֺן ָמַלX ֱאUָהִיX׃ 

החזן אומר מי שברך 
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החזרת ספרי התורה 
אומרים ב׳ פעמים בקל רם 

ִיְמXU ְיָי ְלעֹוָלם ֱאלַֺהִיX ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה׃ 

מחזירים ספר תורה למקומו ואומרים׃ 
ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלְיָי ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלְיָי ָּכבֹוד ָועֹז׃ ָהבּו ַלְייָ 
ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ִהְׁשַּתֲחוּו לְיָי ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש׃ קֹול ְיָי ַעל ַהָּמִים 
ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים, ְיָי ַעל ַמִים ַרִּבים׃ קֹול ְיָי ַּבּכַֹח, קֹול ְייָ 
ֶּבָהָדר׃ קֹול ְיָי ׁשֵבׁר ֲאָרִזים, ַוְיַׁשֵּבר ְיָי ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון׃ 
ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים׃ קֹול ְייָ 
חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש׃ קֹול ְיָי ָיִחיל ִמְדָּבר, ָיִחיל ְיָי ִמְדַּבר ָקֵדׁש׃ 
קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו, ֻּכּלֹו ֹאֵמר 
ָּכבֹוד׃ ְיָי ַלַּמּבּול ָיָׁשב, ַוֵּיֵׁשב ְיָי ֶמֶלX ְלעֹוָלם׃ ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, 

ְיָי ְיָבֵרX ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום׃ 

כשמכניסים ספר תורה להיכל אומר החזן׃ 

ׁשּוָבה ִלְמעֹוָנX ּוְׁשכֹון ְּבֵבית ַמֲאָוָיX, ִּכי ָכל ֶּפה ְוָכל ָלׁשֹון 
ִיְּתנּו הֹוד ְוָהָדר ְלַמְלכּוָתX׃ ּוְבֻנחֹה יֹאַמר, ׁשּוָבה ְיָי ִרְבבֹות 
ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל׃ ֲהִׁשיֵבנּו ְיָי ֵאֶלי> ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם׃  

ִּכי ֶלַקח ט̇וב ָנַתִּתי ָלֶכם, ּת̇וָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו׃ 
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