
 תפלה כשנכנסים לסוכה 
 

ת ָיִמים ָּכל ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּיים ִמְצַות ֻסָּכה ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ַהּבוֵרא ִיְתָּבַר� ְׁשמו ַּבֻּסּכות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבעַ 
 ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכות:

ִּתיבּו ִּתיבּו  ֻּסּכות הוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהוִציִאי אוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:ְלַמַען ֵיְדעּו דרֵתיֶכם ִּכי בַ 
ה חּוְלֵקיהון אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין, ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין, ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ִדְמֵהיְמנּוָתא, ַזָּכאָ 

 ַיֲעקב ֶחֶבל ַנֲחָלתו: ִּכי ֵחֶלק יהוה ַעּמו ַיֲעקב ְדִיְׂשָרֵאל ִּדְכִתיב
ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני� יהוה ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי ֶׁשַּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנְת� ּביֵנינּו ְוִתְפרוס ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלוֶמ� 

ְּבִרי� הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו  ִּבְזכּות ִמְצַות ֻסָּכה ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקְּיִמין ְלַיְחָדא ְׁשָמא ְדקּוְדָׁשא
 ְלַיֲחָדא ֵׁשם י"ה בו"ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ּוְלַהִּקיף אוָתם ִמִּזיו ְּכבוֶד� ַהָּקדוׁש ְוַהָּטהור

ע ֶׁשַפע ַהַחִּיים ְלַעְבֶּד� (פב"פ ֲאָמֶת�). ָנטּוי ַעל ָראֵׁשיֶהם ִמְּלָמְעָלה ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנו, ּוִמָּׁשם יּוְׁשּפַ 
ֵסִני ּוִבְזכּות ֵצאִתי ִמֵּביִתי ַהחּוָצה ְוֶדֶר� ִמְצוֶתי� ָארּוָצה ֵיָחֵׁשב ִלי זאת ְּכִאּלּו ִהְרַחְקִּתי ְנדוד, ְוֶהֶרב ַּכּבְ 

ִזין ִּדְמֵהיְמנּוָתא ִּתְהֶייָנה ָאְזֶני� ַקּׁשּובות ַרב ֵמֲעוִני ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני, ּוֵמאּוְׁשִּפיִזין ִעָּלִאין אּוְׁשִּפי
 ְּבָרכות, ְוָלְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ֶּתן ַלְחָמם ּוֵמיָמם ַהֶּנֱאָמִנים, ְוִתֶּתן ִלי ְזכּות ָלֶׁשֶבת ְוַלֲחסות ְּבֵסֶתר ֵצל

, ִּכי ַתְמִטיר ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים, ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ְּכָנֶפ� ְּבֵעת ְּפִטיָרִתי ִמן ָהעוָלם, ְוַלֲחסות ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטר
לּוִים ָּבּה. ִמְצַות ֻסָּכה זּו ֶׁשֲאִני ְמַקֵּים ְּכִאּלּו ִקַּיְמִּתיָה ְּבָכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ּוְתָנֶאיָה ְוָכל ִמְצות ַהְּת 

ַרִּבים ַעל ָהֲאָדָמה ַאְדַמת קֶדׁש ַּבֲעבוָדֶת� ּוְבִיְרָאֶת�. ָּברּו� ְוֵתיִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה, ּוְתַזֵּכנּו ֵליֵׁשב ָיִמים 
 ְלעוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ה
 

 בליל ראשון כשנכנס לסוכה קודם שישב לאכול ובכל יום קודם סעודתו יאמר זה:
 יוֵסף ְוָּדִוד:ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקב מֶׁשה ַאֲהרן 

 ביום הראשון אומר:
ַאֲהרן  ְּבָמֵטי ִמיָנ� ַאְבָרָהם אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי ִעיָלִאי ִיְצָחק ַיֲעקב מֶׁשה

 יוֵסף ְוָּדִוד:
 ביום השני אומר:

ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ַיֲעקב מֶׁשה ַאֲהרן  ְּבָמֵטי ִמיָנ� ִיְצָחק אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי
 יוֵסף ְוָּדִוד:

 ביום השלישי אומר:
ַאֲהרן  ְּבָמֵטי ִמיָנ� ַיֲעקב אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק מֶׁשה

 ד:יוֵסף ְוָּדוִ 
 ביום הרביעי אומר:

ַאֲהרן  ְּבָמֵטי ִמיָנ� מֶׁשה אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקב
 יוֵסף ְוָּדִוד:

 ביום החמישי אומר:
ָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקב מֶׁשה ְּבָמֵטי ִמיָנ� ַאֲהרן אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְועִ 

 יוֵסף ְוָּדִוד:
 ביום הששי אומר:

מֶׁשה  ְּבָמֵטי ִמיָנ� יוֵסף אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקב
 ַאֲהרן ְוָּדִוד:

 י אומר:ביום השביע
ק ַיֲעקב מֶׁשה ַאֲהרן ְּבָמֵטי ִמיָנ� ָּדִוד אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצחָ 

                                                  ְויוֵסף:
 

 תפלה כשיוצאין מן הסוכה:
ָפֶני� יהוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְּכֵׁשם ֶׁשִקַּיְמִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ְיִהי ָרצון ִמּלְ            

 ְּבסּוָּכה זּו ֵּכן ֶאְזֶּכה ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ֵליֵׁשב ְּבסּוָּכה ֶׁשל ִלְוָיָתן:
 


