
ניפגש בשביעיות
לימוד להושענא רבא ה'תש"ע

בראשית א'א'  ב'ג'

 ְוָהאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו 1:2ֵראִשית ָבָרא ֱאלִהים ֵאת ַהָשַמים ְוֵאת ָהאֶרץ׃ ְב 1:1
ַעל־ְפֵני ְתהום ְורוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל־ְפֵני ַהָמים׃  ְוחֶֹשך   ַויֹאֶמר 1:3ָובֹהו 

 ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת־ָהאור ִכי־טוב ַוַיְבֵדל ֱאלִהים 1:4ֱאלִהים ְיִהי אור ַוְיִהי־אור׃ 
ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאור יום ְוַלֹחֶשך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי־ 1:5ֵבין ָהאור וֵבין ַהחֶֹשך׃ 

ֶעֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר יום ֶאָחד׃ 
ָלָמים׃ 1:6 ַמים  ֵבין  ַמְבִדיל  ִויִהי  ַהָמים  ְבתוך  ָרִקיַע  ְיִהי  ֱאלִהים   ַויֹאֶמר 
 ַוַיַעש ֱאלִהים ֶאת־ָהָרִקיַע ַוַיְבֵדל ֵבין ַהַמים ֲאֶשר ִמַתַחת ָלָרִקיַע וֵבין ַהַמים 1:7

ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלָרִקיַע ָשָמים ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ 1:8ֲאֶשר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי־ֵכן׃ 
בֶֹקר יום ֵשִני׃

 ַויֹאֶמר ֱאלִהים יָקוו ַהַמים ִמַתַחת ַהָשַמים ֶאל־ָמקום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיָבָשה 1:9
ַוַיְרא 1:10ַוְיִהי־ֵכן׃  ַיִמים  ָקָרא  ַהַמים  וְלִמְקֵוה  ֶאֶרץ  ַלַיָבָשה  ֱאלִהים   ַוִיְקָרא 

 ַויֹאֶמר ֱאלִהים ַתְדֵשא ָהאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ 1:11ֱאלִהים ִכי־טוב׃ 
ַוְיִהי־ֵכן׃  ַעל־ָהאֶרץ  ַזְרעו־בו  ֲאֶשר  ְלִמינו  ְפִרי   ַותוֵצא ָהאֶרץ 1:12ְפִרי עֶֹשה 

ַוַיְרא ְלִמיֵנהו  ַזְרעו־בו  ֲאֶשר  ְוֵעץ עֶֹשה־ְפִרי  ְלִמיֵנהו  ֶזַרע  ַמְזִריַע  ֵעֶשב   ֶדֶשא 
ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר יום ְשִליִשי׃ 1:13ֱאלִהים ִכי־טוב׃ 

 ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי ְמֹארֹת ִבְרִקיַע ַהָשַמים ְלַהְבִדיל ֵבין ַהיום וֵבין ַהָלְיָלה 1:14
ְוָשִנים׃  וְלָיִמים  וְלמוֲעִדים  ְלֹאֹתת  ַהָשַמים 1:15ְוָהיו  ִבְרִקיַע  ִלְמאורֹת   ְוָהיו 

ַוַיַעש ֱאלִהים ֶאת־ְשֵני ַהְמֹארֹת ַהְגדִֹלים ֶאת־ 1:16ְלָהִאיר ַעל־ָהאֶרץ ַוְיִהי־ֵכן׃ 
ְוֵאת ַהַלְיָלה  ְלֶמְמֶשֶלת  ַהָקטֹן  ְוֶאת־ַהָמאור  ַהיום  ְלֶמְמֶשֶלת  ַהָגדֹל   ַהָמאור 

ַעל־ָהאֶרץ׃ 1:17ַהכוָכִבים׃  ְלָהִאיר  ַהָשָמים  ִבְרִקיַע  ֱאלִהים  ֹאָתם   ַוִיֵתן 
ַוַיְרא ֱאלִהים ִכי־ 1:18 ְוִלְמשֹל ַביום וַבַלְיָלה וֲלַהְבִדיל ֵבין ָהאור וֵבין ַהחֶֹשך 

ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר יום ְרִביִעי׃ 1:19טוב׃ 



ַויֹאֶמר ֱאלִהים יְשְרצו ַהַמים ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחָיה ְועוף ְיעוֵפף ַעל־ָהאֶרץ ַעל־ 1:20
ַהָשָמים׃  ְרִקיַע  ָכל־ֶנֶפש 1:21ְפֵני  ְוֵאת  ַהְגדִֹלים  ֶאת־ַהַתִניִנם  ֱאלִהים   ַוִיְבָרא 

ַוַיְרא ָכָנף ְלִמיֵנהו  ְוֵאת ָכל־עוף  ַהַמים ְלִמיֵנֶהם   ַהַחָיה ָהרֶֹמֶשת ֲאֶשר ָשְרצו 
וִמְלאו ֶאת־ַהַמים 1:22ֱאלִהים ִכי־טוב׃  וְרבו  ֹאָתם ֱאלִהים ֵלאֹמר ְפרו   ַוְיָבֶרך 

ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר יום ֲחִמיִשי׃ 1:23ַבַיִמים ְוָהעוף יֶרב ָבאֶרץ׃ 
ְוַחְיתו־ֶאֶרץ 1:24  ַויֹאֶמר ֱאלִהים תוֵצא ָהאֶרץ ֶנֶפש ַחָיה ְלִמיָנה ְבֵהָמה ָוֶרֶמש 

ַוְיִהי־ֵכן׃  ְוֶאת־ַהְבֵהָמה 1:25ְלִמיָנה  ְלִמיָנה  ָהאֶרץ  ֶאת־ַחַית  ֱאלִהים   ַוַיַעש 
ִכי־טוב׃  ֱאלִהים  ַוַיְרא  ְלִמיֵנהו  ָהֲאָדָמה  ָכל־ֶרֶמש  ְוֵאת   ַויֹאֶמר 1:26ְלִמיָנה 

ַהָשַמים וְבעוף  ַהָים  ִבְדַגת  ְויְרדו  ִכְדמוֵתנו  ְבַצְלֵמנו  אָדם  ַנֲעֶשה   ֱאלִהים 
ַעל־ָהאֶרץ׃  ָהרֵֹמש  וְבָכל־ָהֶרֶמש  וְבָכל־ָהאֶרץ  ֱאלִהים 1:27וַבְבֵהָמה   ַוִיְבָרא 

ֹאָתם׃ ָבָרא  וְנֵקָבה  ָזָכר  ֹאתו  ָבָרא  ֱאלִהים  ְבֶצֶלם  ְבַצְלמו   ֶאת־ָהאָדם 
ֶאת־ָהאֶרץ 1:28 וִמְלאו  וְרבו  ְפרו  ֱאלִהים  ָלֶהם  ַויֹאֶמר  ֱאלִהים  ֹאָתם   ַוְיָבֶרך 

ַעל־ָהאֶרץ׃ ָהרֶֹמֶשת  וְבָכל־ַחָיה  ַהָשַמים  וְבעוף  ַהָים  ִבְדַגת  וְרדו   ְוִכְבֻשָה 
ַויֹאֶמר ֱאלִהים ִהֵנה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת־ָכל־ֵעֶשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל־ְפֵני ָכל־ 1:29

ְלאְכָלה׃ יְהֶיה  ָלֶכם  ָזַרע  זֵֹרַע  ְפִרי־ֵעץ  ֲאֶשר־בו  ְוֶאת־ָכל־ָהֵעץ   ָהאֶרץ 
ֲאֶשר־בו 1:30 ַעל־ָהאֶרץ  רוֵמש  וְלכֹל  ַהָשַמים  וְלָכל־עוף  ָהאֶרץ   וְלָכל־ַחַית 

 ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת־ָכל־ֲאֶשר 1:31ֶנֶפש ַחָיה ֶאת־ָכל־ֶיֶרק ֵעֶשב ְלאְכָלה ַוְיִהי־ֵכן׃ 
ָעָשה ְוִהֵנה־טוב ְמֹאד ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר יום ַהִשִשי׃

ְוָכל־ְצָבאם׃  2:1 ְוָהאֶרץ  ַהָשַמים  ַהְשִביִעי 2:2ַוְיֻכלו  ַביום  ֱאלִהים   ַוְיַכל 
ָעָשה׃ ֲאֶשר  ִמָכל־ְמַלאְכתו  ַהְשִביִעי  ַביום  ַוִיְשבֹת  ָעָשה  ֲאֶשר   ְמַלאְכתו 

ָשַבת ִמָכל־ְמַלאְכתו 2:3 ִכי בו  ֹאתו  ַוְיַקֵדש  ֱאלִהים ֶאת־יום ַהְשִביִעי   ַוְיָבֶרך 
ֲאֶשר־ָבָרא ֱאלִהים ַלֲעשות׃



יהושע ו' אכ"ו
 ַויֹאֶמר 6:2         ִויִריחו סֶֹגֶרת וְמֻסֶגֶרת ִמְפֵני ְבֵני יְשָרֵאל ֵאין יוֵצא ְוֵאין ָבא׃   6:1

 ְוַסבֶֹתם 6:3ְיהָוה ֶאל־ְיהוֻשַע ְרֵאה ָנַתִתי ְבָיְדך ֶאת־ְיִריחו ְוֶאת־ַמְלָכה ִגבוֵרי ֶהָחיל׃ 
 ֶאת־ָהִעיר כֹל אְנֵשי ַהִמְלָחָמה ַהֵקיף ֶאת־ָהִעיר ַפַעם ֶאָחת כֹה ַתֲעֶשה ֵשֶשת ָיִמים׃

ַהְשִביִעי 6:4 וַביום  ָהארון  ִלְפֵני  ַהיוְבִלים  שוְפרות  ִשְבָעה  יְשאו  כֲֹהִנים   ְוִשְבָעה 
ַבשוָפרות׃  ֶאת־ָהִעיר ֶשַבע ְפָעִמים ְוַהכֲֹהִנים יְתְקעו  ְבֶקֶרן 6:5ָתסֹבו   ְוָהָיה ִבְמשֹך 

ְוָנְפָלהְכָשְמֲעֶכם בשמעכםַהיוֵבל  ְגדוָלה  ְתרוָעה  ָכל־ָהָעם  ָיִריעו  ֶאת־קול ַהשוָפר    
ֶנְגדו׃  ָהָעם ִאיש   ַוִיְקָרא ְיהוֻשַע ִבן־נון ֶאל־ַהכֲֹהִנים 6:6חוַמת ָהִעיר ַתְחֶתיָה ְוָעלו 

 ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְשאו ֶאת־ֲארון ַהְבִרית ְוִשְבָעה כֲֹהִנים יְשאו ִשְבָעה שוְפרות יוְבִלים
ְוסֹבו ֶאת־ָהִעיר ְוֶהָחלוץ ַיֲעבֹרַויֹאֶמר ויאמרו  6:7ִלְפֵני ֲארון ְיהָוה׃  ֶאל־ָהָעם ִעְברו    
 ַוְיִהי ֶכֱאֹמר ְיהוֻשַע ֶאל־ָהָעם ְוִשְבָעה ַהכֲֹהִנים ֹנְשִאים ִשְבָעה 6:8ִלְפֵני ֲארון ְיהָוה׃ 

הֵֹלך ְיהָוה  ְבִרית  ַוֲארון  ַבשוָפרות  ְוָתְקעו  ָעְברו  ְיהָוה  ִלְפֵני  ַהיוְבִלים   שוְפרות 
ַהכֲֹהִנים  6:9אֲחֵריֶהם׃  ִלְפֵני  הֵֹלךֹתְקֵעי תקעוְוֶהָחלוץ הֵֹלך  ְוַהְמאֵסף  ַהשוָפרות    

 ְוֶאת־ָהָעם ִצָוה ְיהוֻשַע ֵלאֹמר לֹא ָתִריעו 6:10אֲחֵרי ָהארון ָהלוך ְוָתקוַע ַבשוָפרות׃ 
ָהִריעו ֲאֵליֶכם  אְמִרי  יום  ַעד  ָדָבר  ִמִפיֶכם  ְולֹא־ֵיֵצא  ֶאת־קוְלֶכם   ְולֹא־ַתְשִמיעו 

ַהַמֲחֶנה ַוָיִלינו 6:11ַוֲהִריעֶֹתם׃   ַוַיֵסב ֲארון־ְיהָוה ֶאת־ָהִעיר ַהֵקף ַפַעם ֶאָחת ַוָיבֹאו 
ַבַמֲחֶנה׃ 

ַהכֲֹהִנים ֶאת־ֲארון ְיהָוה׃  6:12 ַוִיְשאו   ְוִשְבָעה ַהכֲֹהִנים 6:13ַוַיְשֵכם ְיהוֻשַע ַבבֶֹקר 
ַבשוָפרות ְוָתְקעו  ְיהָוה הְֹלִכים ָהלוך  ִלְפֵני ֲארון  ַהיְֹבִלים   ֹנְשִאים ִשְבָעה שוְפרות 

  ְוָתקוַע ַבשוָפרות׃ָהלוך הולךְוֶהָחלוץ הֵֹלך ִלְפֵניֶהם ְוַהְמאֵסף הֵֹלך אֲחֵרי ֲארון ְיהָוה 
 ַוָיסֹבו ֶאת־ָהִעיר ַביום ַהֵשִני ַפַעם אַחת ַוָיֻשבו ַהַמֲחֶנה כֹה ָעשו ֵשֶשת ָיִמים׃ 6:14
 ַוְיִהי ַביום ַהְשִביִעי ַוַיְשִכמו ַכֲעלות ַהַשַחר ַוָיסֹבו ֶאת־ָהִעיר ַכִמְשָפט ַהֶזה ֶשַבע 6:15

 ַוְיִהי ַבַפַעם ַהְשִביִעית 6:16ְפָעִמים ַרק ַביום ַההוא ָסְבבו ֶאת־ָהִעיר ֶשַבע ְפָעִמים׃ 
ְיהָוה ָלֶכם ֶאת־ ִכי־ָנַתן  ָהִריעו  ְיהוֻשַע ֶאל־ָהָעם  ַויֹאֶמר  ַהכֲֹהִנים ַבשוָפרות  ָתְקעו 

ַליהָוה ַרק ָרָחב ַהזוָנה ִתְחֶיה 6:17ָהִעיר׃   ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל־ֲאֶשר־ָבה 
ַבַבית ִכי ֶהְחְבאָתה ֶאת־ַהַמְלאִכים ֲאֶשר ָשָלְחנו׃  ְוַרק־ 6:18ִהיא ְוָכל־ֲאֶשר ִאָתה 

 אֶתם ִשְמרו ִמן־ַהֵחֶרם ֶפן־ַתֲחִרימו וְלַקְחֶתם ִמן־ַהֵחֶרם ְוַשְמֶתם ֶאת־ַמֲחֵנה יְשָרֵאל
ַוֲעַכְרֶתם אותו׃  הוא ַליהָוה 6:19ְלֵחֶרם  ְוָזָהב וְכֵלי ְנחֶֹשת וַבְרֶזל קֶֹדש   ְוכֹל ֶכֶסף 

ָיבוא׃  ְיהָוה  ֶאת־קול 6:20אוַצר  ָהָעם  ִכְשֹמַע  ַוְיִהי  ַבשָֹפרות  ַוִיְתְקעו  ָהָעם   ַוָיַרע 
ָהָעם ְתרוָעה ְגדוָלה ַוִתֹפל ַהחוָמה ַתְחֶתיָה ַוַיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיש  ַהשוָפר ַוָיִריעו 

ֶאת־ָהִעיר׃  ַוִיְלְכדו  ְוַעד־ִאָשה ִמַנַער 6:21ֶנְגדו  ֶאת־ָכל־ֲאֶשר ָבִעיר ֵמִאיש   ַוַיֲחִרימו 
ְלִפי־ָחֶרב׃  ַוֲחמור  ָוֶשה  ְוַעד שור  ַהְמַרְגִלים ֶאת־ 6:22ְוַעד־ָזֵקן  ָהֲאָנִשים  ְוִלְשַנים 



ְוֶאת־ָכל־ ִמָשם ֶאת־ָהִאָשה  ְוהוִציאו  ֵבית־ָהִאָשה ַהזוָנה  ְיהוֻשַע בֹאו  ָהאֶרץ אַמר 
ָלה׃  ִנְשַבְעֶתם  ַכֲאֶשר  ֶאת־ָרָחב 6:23ֲאֶשר־ָלה  ַויִֹציאו  ַהְמַרְגִלים  ַהְנָעִרים   ַוָיבֹאו 

ְוֵאת ָכל־ִמְשְפחוֶתיָה הוִציאו ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־ָלה  ְוֶאת־אֶחיָה   ְוֶאת־אִביָה ְוֶאת־ִאָמה 
ַרק ַהֶכֶסף 6:24ַוַיִניחום ִמחוץ ְלַמֲחֵנה יְשָרֵאל׃  ְוָכל־ֲאֶשר־ָבה  ָבֵאש   ְוָהִעיר ָשְרפו 

אוַצר ֵבית־ְיהָוה׃  ָנְתנו  ְוַהַבְרֶזל  ְוֶאת־ָרָחב ַהזוָנה ְוֶאת־ 6:25ְוַהָזָהב וְכֵלי ַהְנחֶֹשת 
 ֵבית אִביָה ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־ָלה ֶהֱחָיה ְיהוֻשַע ַוֵתֶשב ְבֶקֶרב יְשָרֵאל ַעד ַהיום ַהֶזה ִכי

ֶהְחִביאה ֶאת־ַהַמְלאִכים ֲאֶשר־ָשַלח ְיהוֻשַע ְלַרֵגל ֶאת־ְיִריחו׃ 
ִלְפֵני ְיהָוה ֲאֶשר ָיקום וָבָנה 6:26  ַוַיְשַבע ְיהוֻשַע ָבֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר ארור ָהִאיש 

ֶאת־ָהִעיר ַהזֹאת ֶאת־ְיִריחו ִבְבכֹרו ְיַיְסֶדָנה וִבְצִעירו ַיִציב ְדָלֶתיָה׃



משנה סוכות ד' ה'
 כל יום מקיפין את המזבח פעם אחת, ואומרין, "אנא ה', הושיעה נא" (תהיליםב

 קיח,כה), "אנא ה', הושיעה נא"; רבי יהודה אומר, אני והוא הושיעה נא, אני
 אותו היום, מקיפין את המזבח שבע פעמים. והוא הושיעה נא.

מתוך הפיוטים להקפות הושענא רבא





מתוך "עד הנה" מאת ש"י עגנון




