ִמ ְצוַ ת יְ יָ ָ ּב ָרהְ ,מ ִא ַירת ֵעינָ ֽיִ ם :קוֹ ל יְ יָ ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים ,וַ יְ ׁ ַש ֵ ּבר יְ יָ ֶאת ַא ְרזֵ י ַה ֯ ְּל ָבנוֹ ן :וַ ַ ּי ְר ִק ֵידם ְּכמוֹ
ֵ ֽעגֶ ל ,לְ ָבנוֹ ן וְ שִׂ ְריוֹ ן ְּכמוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים :יִ שְׂ ְ ֯מח ּו וִ ַיר ְ֯ ּננ ּו לְ ֻא ִּמיםִּ ,כי ִת ׁ ְש ּפֹט ַע ִּמים ִמ ׁ
ישוֹ ר ,וּלְ ֻא ִּמים
ימ ְ֯ ָ
ינך נֶ ַֽצח :עד כאן הקפה ד'
ָ ּב ָ ֽא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסֽלָ הּ ָ :ב ְ ֯ר ֵכםַ ,ט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְ ֯ת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמלֵ ם :נְ ִעמוֹ ת ִ ּב ִ

ב"ה

יעה ָ ּנא,
ֶמֽלֶ ְך עוֹ לָ ִמים הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
נָ אוֹ ר וְ ַאדִּ יר ַה ְצלִ ָ
סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְ֯פלִ ים ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:

יִ ְר ַאת יְ יָ ְטהוֹ ָרה ,עוֹ ֶ ֽמ ֶדת לָ ַעד :קוֹ ל יְ יָ ח ֵֹצב לַ ֲהבוֹ ת ֵא ׁש :יוֹ ֽדו ָּך ַע ִּמים | ֱאל ִֹהים ,יוֹ ֽדו ָּך ַע ִּמים
ֻּכ ָּלםֲ :ח ִסין ָקדוֹ ׁשּ ְ ,ברוֹ ב טו ֯ ְּב ָך נַ ֵהל ֲע ָד ֶ ֽת ָך :יְ יָ ֲאדֹנֵ ֽינוָּ ,מה ַאדִּ יר ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ָכל ָה ָ ֽא ֶרץֲ ,א ׁ ֶשר ְּתנָ ה
מיִ ם :עד כאן הקפה ה'
הוֹ ְ ֯ד ָך ַעל ַה ּ ׁ ָש ָ ֽ

יעה ָנּא,
עוֹ זֵ ר דַּ ִּלים הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
ּפוֹ ֶדה ו ַּמ ִּציל ַה ְצלִ ָ
צוּר ָהעוֹ לָ ִמים ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:

Hakafot for Shemini Atzeret and Simchat Torah
according to the Chabad Custom

ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי יְ יָ ֱא ֶמתָ ,צ ְ ֯דק ּו יַ ְח ָ ּדו :קוֹ ל יְ יָ יָ ִחיל ִמ ְד ָ ּבר ,יָ ִחיל יְ יָ ִמ ְד ַ ּבר ָק ֵד ׁשֽ ֶ :א ֶרץ נָ ְ ֯תנָ ה יְ בוּלָ ּה ,יְ ָב ְ ֯ר ֵכֽנ ּו
ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהֽינוּ :יָ ִחידּ ֵ ,ג ֶאה ,לְ ַע ְּ ֯מ ָך ּ ְפנֵ ה ,זוֹ ְ֯כ ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶ ֽת ָךַ :צדִּ יק יְ יָ ְ ּב ָכל ְ ּד ָר ָכיו ,וְ ָח ִסיד ְ ּב ָכל
ַמ ֲעשָׂ יו :עד כאן הקפה ו'

יעה ָנּא,
ָקדוֹ ׁש וְ נוֹ ָרא הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
ַרחוּם וְ ַח ּנוּן ַה ְצלִ ָ
ׁשוֹ ֵמר ַה ְ֯ ּב ִרית ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:
יעה ָ ּנא,
ּתוֹ ֵמ ְך ְּת ִמ ִ
ימים הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
ַּת ִּקיף לָ ַעד ַה ְצלִ ָ
ָּת ִמים ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:
ַה ֶנ ֱּח ָמ ִדים ִמ ָ ּז ָהב ו ִּמ ּ ַפז ָרב ,ו ְּמתו ִּקים ִמדְּ ֯ ַב ׁש וְ ֹֽנ ֶפת צו ִּפים :קוֹ ל יְ יָ יְ חוֹ לֵ ל ַא ָ ּילוֹ ת וַ ֶ ּי ֱחשׂ ֹף יְ ָערוֹ ת,
יכלוֹ ֻּכלּ וֹ א ֵֹמר ָּכבוֹ ד :יְ יָ לַ ַּמבּ וּל יָ ׁ ָשב ,וַ יֵ ּ ֽ ׁ ֶשב יְ יָ ֶמֽלֶ ְך לְ עוֹ לָ ם :יְ יָ עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ,יְ יָ יְ ָב ֵר ְך ֶאת
ו ְּב ֵה ָ
ַע ּמוֹ ַב ּ ׁ ָשלוֹ ם :יְ ָב ְ ֯ר ֵכֽנ ּו ֱאל ִֹהים ,וְ יִ ְ ֯ירא ּו אוֹ תוֹ ָּכל ַא ְפ ֵסי ָ ֽא ֶרץַ ׁ :שוְ ָע ֵ ֽתנ ּו ַק ֵ ּבל ,ו ׁ ְּש ַמע ַצ ֲע ָק ֵ ֽתנוּ,
יוֹ ֵ ֽד ַע ַּת ֲעלוּמוֹ ת :לְ ָך יְ יָ ַה ֯ ְ ּג ֻד ָּלה וְ ַה ֯ ְ ּגבו ָּרה וְ ַה ִּת ְפ ֶ ֽא ֶרת וְ ַהנֵ ַּֽצח וְ ַההוֹ דִּ ,כי כֹל ַ ּב ּ ׁ ָש ַ ֽמיִ ם ו ָּב ָ ֽא ֶרץ,
לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ ָכה וְ ַה ִּמ ְתנַ ּ ֵשׂ א לְ כֹל | לְ ר ׁ
ֹאש :וְ ָהיָ ה יְ יָ לְ ֶמֽלֶ ְך ַעל ָּכל ָה ָ ֽא ֶרץּ ַ ,ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה יְ יָ
ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד :ו ְּבתוֹ ָר ְ ֯ת ָך ָּכתוּב לֵ אמֹרְ ׁ :ש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ,יְ יָ ֱאל ֵֹהֽינוּ ,יְ יָ | ֶא ָחדּ ָ :ברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד
ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :עד כאן הקפה ז'
At the conclusion of the Hakafot, all the Torah scrolls are returned to the Ark, which is then closed.
Morning Hakafot: The Shacharit service continues with
reopening the Ark for the reading of the Torah.

Evening Hakafot: The Maariv service
continues with Alenu.
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Ata Horeta—Prelude to Hakafot

Hakafot—Rejoicing with the Torah

Before the Ark is opened for the actual Hakafot, a collection of seventeen verses known as Ata Horeta
is recited. Individuals may be given the honor to recite a verse aloud, followed by the congregation,
until all seventeen verses have been recited. The entire Ata Horeta recitation is repeated three times:

The Ark is now opened, and it remains open until the conclusion of Hakafot. All the Torah scrolls are
taken out, adorned with their crowns, and participants are given the honor of carrying them for the
Hakafot, circling around the Bima.

ַא ָּתה

א ָת לָ ַ ֽד ַעתִּ ,כי יְ יָ הוּא ָה ֱאל ִֹהיםֵ ,אין עוֹ ד ִמ ֯ ְּל ַבדּ וֹ :
ָה ְר ֵ ֽ

 2לְ עֹשֵׂ ה נִ ְפלָ אוֹ ת ְ ּגדֹלוֹ ת לְ ַבדּ וֹ ִּ ,כי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ :
ֵ 3אין ָּכ ֽמוֹ ָך ָב ֱאל ִֹהים | ֲאדֹנָ י ,וְ ֵאין ְּכ ַמעשֶׂ ָ
ֽיך:
ֲ
 4יְ ִהי ְכבוֹ ד יְ יָ לְ עוֹ לָ ם ,יִ שְׂ ַמח יְ יָ ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו:
 5יְ ִהי ׁ ֵשם יְ יָ ְמב ָֹר ְךֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם:
 6יְ ִהי יְ יָ ֱאל ֵֹהֽינ ּו ִע ָּ ֽמנ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ִעם ֲאב ֵ ֹֽתינוַּ ,אל יַ ַעזְ ֵבֽנ ּו וְ ַאל יִ ּ ְ ֯ט ׁ ֵשֽנוּ:

יענ ּו ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ֵ ֽענוּ ,וְ ַק ְ֯ ּב ֵצֽנ ּו וְ ַה ִּצילֵ ֽנ ּו ִמן ַהגּ וֹ יִ ם ,לְ הֹדוֹ ת לְ ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶש ָֽך,
 7וְ ִא ְמרוּ ,הוֹ ׁ ִש ֵ ֽ
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַֽח ִ ּב ְת ִה ָּל ֶ ֽתךָ:
 8יְ יָ ֶמֽלֶ ְך ,יְ יָ ָמלָ ְך ,יְ יָ יִ ְמל ְֹך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד:

 9יְ יָ עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ,יְ יָ יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ׁ ָשלוֹ ם:
 10וְ יִ ְהי ּו נָ א ֲא ָמ ֵ ֽרינ ּו לְ ָרצוֹ ן ,לִ ְפנֵ י ֲאדוֹ ן כּ ֹל:

ֽיך ,וְ יָ ֻנֽס ּו ְמשַׂ נְ ֶ ֽא ָ
אמר מ ׁ ֶֹשה ,קו ָּמה יְ יָ וְ יָ ֻ ֽפצ ּו א ְֹי ֶ֯ב ָ
יך ִמ ּ ָפנֶ ָֽיך:
 11וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ֽסֹ ַע ָה ָאר ֹן ,וַ ֹֽ ּי ֶ
 12קו ָּמה יְ יָ לִ ְמנו ָּח ֶ ֽת ָךַ ,א ָּתה וַ ֲארוֹ ן ֻע ֶ ּז ָֽך:

יד ָ
יך יְ ַר ֵ ּנ ֽנוּ:
 13כּ ֲֹהנֶ ָֽיך יִ לְ ְ֯ ּב ׁש ּו ֶצ ֶֽדק ,וַ ֲח ִס ֶ ֽ
יח ָך:
ּ ַ 14ב ֲעבוּר דָּ וִ ד ַע ְב ֶ ּֽד ָךַ ,אל ָּת ׁ ֵשב ּ ְפנֵ י ְמ ׁ ִש ֶ ֽ

יענוּ ,זֶ ה יְ יָ ִק ִ ֽוּינ ּו לוֹ  ,נָ ִגֽילָ ה
 15וְ ָא ַמר ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּאִ ,ה ֵ ּנה ֱאל ֵֹהֽינ ּו זֶ הִ ,ק ִ ֽוּינ ּו לוֹ וְ יוֹ ׁ ִש ֵ ֽ
וְ נִ שְׂ ְ ֯מ ָחה ִ ּב ׁ
ישו ָּעתוֹ :
ַ 16מלְ כו ְ ּ֯ת ָך ַמלְ כוּת ָּכל עֹלָ ִמים ,ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְּ ֯ת ָך ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דֹר:
ִּ 17כי ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן ֵּת ֵצא תוֹ ָרה ,ו ְּד ַבר יְ יָ ִמירו ׁ ָּש ָלֽיִ ם:
After each recitation of Ata Horeta, the following is said quietly to oneself:

יט ָיבה ִב ְרצוֹ ְ ֯נ ָך ֶאת ִצ ּיוֹ ןִּ ,ת ְבנֶ ה חוֹ מוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ָלֽיִ םִּ :כי ְב ָך לְ ַבד ָ ּב ָ ֽט ְחנוֶּ ,מֽלֶ ְך ֵאל
ה ַר ֲח ִמיםֵ ,ה ִ ֽ
ָאב ָ
ָרם וְ נִ ּ ָשׂ אֲ ,אדוֹ ן עוֹ לָ ִמים:
After the entire Ata Horeta recitation has been completed three times, the leader recites
the following aloud, followed by the congregation. This is repeated three times as well.
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ְו ָהיָ הזַ ְר ֲע ָך ַּכ ֲע ַפר ָה ָ ֽא ֶרץ ,ו ָּפ ַר ְצ ָּת יָ ָּֽמה וָ ֵ ֽק ְד ָמה וְ ָצ ֽ ֹפנָ ה וָ נֶ ֽגְ ָ ּבה ,וְ נִ ְב ְ ֯רכ ּו ְב ָך ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ְ֯פחֹת ָה ֲא ָד ָמה
ו ְּבזַ ְר ֶ ֽע ָך:

Morning Hakafot: The prayers of all seven
Hakafot are recited in succession while circling
the Bima three and a half times (half a circle for
each Hakafa), followed by singing and dancing.

Evening Hakafot: For each of the seven Hakafot,
short prayers are recited while circling the Bima
once, followed by singing and dancing. The
Gabbai announces the end of each Hakafa.

While circling the Bima, the leader recites each large line aloud, followed
by the congregation. The smaller text is said quietly to oneself:

יעה ָנּא,
ָא ָנּא יְ יָ הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
ָא ָנּא יְ יָ ַה ְצלִ ָ
ָא ָ ּנא יְ יָ ֲע ֵנ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:
יעה ָנּא,
ֱאל ֵֹהי ָהרוּחוֹ ת הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
בּ וֹ ֵחן לְ ָבבוֹ ת ַה ְצלִ ָ
גּ וֹ ֵאל ָחזָ ק ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:
ימהְ ,מ ׁ ִ ֽש ַיבת נָ ֶֽפ ׁשִ :מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ דָ ,הב ּו לַ ייָ ְ ּבנֵ י ֵאלִ יםָ ,הב ּו לַ ייָ ָּכבוֹ ד וָ עֹזָ :הב ּו לַ ייָ
ּת�וֹ ַרת יְ יָ ְּת ִמ ָ
ְּכבוֹ ד ׁ ְשמוֹ ִ ,ה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ייָ ְ ּב ַה ְד ַרת ֽק ֹ ֶד ׁש :קוֹ ל יְ יָ ַעל ַה ָּ ֽמיִ םֵ ,אל ַה ָּכבוֹ ד ִה ְר ִעים ,יְ יָ ַעל ַ ֽמיִ ם ַר ִ ּבים:
לַ ְמנַ ֵ ֽצ ַּח ִ ּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשירֱ :אל ִֹהים יְ ָח ֵ ּנ ֽנ ּו וִ ָיב ְ ֯ר ֵכֽנוּ ,יָ ֵאר ּ ָפנָ יו ִא ָּ ֽתנ ּו ֶסֽלָ הָ :א ָ ּנאּ ְ ,ב ֽכֹ ַח ְ ּג ֻד ַּלת
ֽסד יִ ָ ּבנֶ ה : :עד כאן הקפה א'
יְ ִמ ְ֯ינ ָךַּ ,ת ִּתיר ְצרו ָּרהִּ :כי ָא ַ ֽמ ְר ִּתי ,עוֹ לָ ם ֶח ֶ

יעה ָ ּנא,
דּ וֹ ֵבר ְצ ָדקוֹ ת הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
ָהדוּר ִ ּבלְ בו ּׁשוֹ ַה ְצלִ ָ
וָ ִתיק וְ ָח ִסיד ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:

ימת ּ ֶפ ִֽתי :קוֹ ל יְ יָ ַ ּב ֽכּ ֹ ַח :לָ ַ ֽד ַעת ָ ּב ָ ֽא ֶרץ דַּ ְר ֶ ּכ ָֽךּ ְ ,ב ָכל גּ וֹ יִ ם יְ ׁשו ָּע ֶ ֽת ָךַ :ק ֵ ּבל ִר ַ ּנת
ֵעדוּת יְ יָ נֶ ֱא ָמנָ הַ ,מ ְח ִּ ֽכ ַ
ָ
ָ
ָ
ָ
ַע ּ ְ֯מך ,שַׂ ְ ּ֯ג ֵבֽנוַּ ,ט ֲה ֵ ֽרנוּ ,נוֹ ָרא :לְ ך זְ ֽרוֹ ַע ִעם ְ ּגבו ָּרהָּ ,תעֹז יָ ְ ֯דך ָּתרוּם יְ ִמינֶ ֽך :עד כאן הקפה ב'

יעה ָנּא,
זַ ְך וְ יָ ׁ ָשר הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
חוֹ ֵמל דַּ ִּלים ַה ְצלִ ָ
טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:

ּ ִפ ּקו ֵּדי יְ יָ יְ ׁ ָש ִריםְ ,משַׂ ְּ ֯מ ֵחי לֵ ב :קוֹ ל יְ יָ ֶ ּב ָה ָדר :יוֹ ֽדו ָּך ַע ִּמים | ֱאל ִֹהים ,יוֹ ֽדו ָּך ַע ִּמים ֻּכ ָּלם :נָ א גִ בּ וֹ ר,
ֽסד לְ ַא ְב ָר ָהם :עד כאן הקפה ג'
דּ וֹ ְ ֯ר ׁ ֵשי יִ חו ְ ּ֯ד ָך ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרםִּ :ת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעק ֹבֶ ,ח ֶ

יעה ָ ּנא,
יוֹ ֵ ֽד ַע ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת הוֹ ׁ ִ ֽש ָ
יחה נָ א,
ַּכ ִ ּביר וְ נָ אוֹ ר ַה ְצלִ ָ
לוֹ ֵב ׁש ְצ ָדקוֹ ת ֲענֵ ֽנ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵ ֽאנוּ:

