When to Do Hoshanos
 .1משנה מסכת סוכה פרק ד
]ה[ מצות ערבה כיצד מקום היה למטה מירושלם ונקרא מוצא יורדין לשם ומלקטין משם מרביות של ערבה ובאין
וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח תקעו והריעו ותקעו בכל יום מקיפין את המזבח פעם
אחת ואומרים אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא רבי יהודה אומר אני והו הושיעה נא ואותו היום מקיפין את
המזבח שבעה פעמים בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח יופי לך מזבח רבי אליעזר אומר ליה ולך
מזבח ליה ולך מזבח:
 .2תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מג עמוד ב
אמר ליה רבא לרב יצחק בריה דרבה בר בר חנה :בר אוריא ,תא ואימא לך מלתא מעליתא דהוה אמר אבוך.
הא דתנן כל היום מקיפין את המזבח פעם אחת ,ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים - ,הכי אמר אבוך
משמיה דרבי אלעזר :בלולב.
 .3שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרס סעיף א
נוהגים להעלות ספר תורה על )הבימה( ולהקיפה ]א[ פעם אחד בכל יום; ובשביעי מקיפים אותה שבעה פעמים,
>א< זכר למקדש .הגה :ומוציאים שבעה )א( ס"ת על הבימה ביום שביעי )מהרי"ל( ,ויש מקומות מוציאים כל
ס"ת שבהיכל )מנהגים() ,והכי נוהגין במדינות אלו() ,ב( שהיו מקיפים את המזבח וההקפות )ג( א לצד ימין) .ד(
)ב ובשבת אין מקיפים( )טור()) ,ה( ואין מוציאין ס"ת )ו( על הבימה(.
 .4טור אורח חיים הלכות לולב סימן תרס
ואחר כך ]פי' אחר מוסף כדאיתא בסימן הקודם[ אומר הושענות ויש שאין אומרין קדיש קודם הושענא ונוהגין
להקיף התיבה פעם א' בכל יום ומעלין ס"ת על התיבה כשמקיפין אותה וביום השביעי מקיפין אותה ז' פעמים
זכר למקדש דתנן בכל יום מקיפין המזבח פעם אחד וביום השביעי ז"פ ואומר אנא ה' הושיעה נא אנא ה'
הצליחה נא ר' יהודה אומר אני והו הושיעה נא :אני והו שני שמות של ע"ב ומה שמזכירין אלו השנים על שם עמו
אנכי בצרה וכתיב ואני בתוך הגולה והוא אסור בזיקים כביכול .וגם אני והו בגי' אנא ה' ובירוש' איתא זכר ליריחו
ורב סעדיה כתב שמקיפין מיד אחר קריאת ההפטרה בעוד הספר על התיבה ומנהג טוב הוא כדי שלא להוציא
הספר שלא לצורך כיון שאין קורין בו אלא שאין נוהגין כן
 .5ב"ח אורח חיים סימן תרס
א ואחר כך אומר הושענות ויש שאין אומרים קדיש קודם הושענות .טעם הושענות אלו שאנו אומרים אחר תפלת
המוספין הם דוגמת מה ששנינו )מה א( בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים אנא יי' הושיעה נא
ובגמרא )מג ב( שקלינן וטרינן אי הואי האי היקף בלולב או בערבה ואנו סוברין כמאן דאמר בלולב ולפיכך נוהגין
להקיף בלולב כל שבעה ואומרים הושענא זכר למקדש ומאחר שאותה ההקפה שבמקדש היתה אחר הקרבת
קרבן מוסף והתפללו תפלת מוספין כדמשמע מדתנן )מה א( בשעת פטירתן מה היו אומרים יופי לך מזבח וכו'
דאלמא שתיכף אחר ההקפה נפטרו והלכו להם אף אנו עושין כן ואומרים הושענא אחר תפלת המוספין ונפטרין
לשלום אלא דיש אומרים דלאחר שסיימו כל התפלה ואמרו קדיש מתחילין לומר ההושענות ויש אומרים דראוי
לכלול תפלה זו דהושענות דרך תחנונים סמוך לתפלת המוספים ואחר כך לומר קדיש על הכל וכן אנו נוהגין:

 .6תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לב עמוד ב
משנה .העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה  -השני מתקיע ,ובשעת הלל  -הראשון מקרא את ההלל.
גמרא .מאי שנא שני מתקיע  -משום +משלי יד +דברב עם הדרת מלך ,אי הכי הלל נמי נימא בשני משום דברוב
עם הדרת מלך! אלא :מאי שנא הלל דבראשון  -משום דזריזין מקדימין למצות ,תקיעה נמי נעביד בראשון,
משום דזריזין מקדימין למצות!  -אמר רבי יוחנן :בשעת השמד שנו.
 .7ספר קרבן חגיגה להמהר"ם גאלנטי ) (17th century Rishon L’Tzionסימן פ”ו

 .8שערי תשובה סימן תרנא:כ
…וע"ש בשם קרבן חגיגה שמנהג ירושלים תוב"ב לומר ההושענות אחר ההלל הוא מנהג וותיקין

 .9ספר בכורי יעקב להרב יעקב עטלינגער ) (19th centuryסימן תרס

,

 .10שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן כא
במקום שנהגו במנהגי ונוסח אשכנז ועתה שניתוספו אנשים שנוהגים במנהגי ונוסח ספרד ושינו איזה מנהגים אם
שפיר עבדו בעה"י י"ג תשרי תשכ"א .מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר אברהם שליט"א .
בדבר מקום אשר מנהגיה הם בנוסח אשכנז אבל מכיון שבמדינה זו דרים בכל סביבה גם אנשים שמנהגיהם בנוסח
ספרד ומתפללים ג"כ בביהכ"נ זה הנהיגו במשך הימים איזה מנהגים שנוהגין בהם המתפללים בנוסח ספרד ,פשוט
לע"ד שאם רוב המתפללים הם מאלו דנוסח אשכנז ודאי לא היה להם להנהיג אלו המנהגים נגד רוב המתפללים .ואף
אם רוב המתפללים הם עתה מאלו דנוסח ספרד ,מסתבר שאסור לשנות מנהגי המקום כיון שאיכא שם גם הרבה מאלו
דנוסח אשכנז אף שהם מיעוט ,עיין בח"י סימן תס"ח סק"ט דרק באין שם כלל מאלו שהיו שם במנהגים דמתחלה
נתבטל מנהגם כיון שנתבטל הקהל ,אבל אם יש שם עדיין הרבה מהם משמע שיש דין המנהג על המקום והחדשים
שבאו לכאן יש להם לנהוג כהמנהגים שהונהגו שם להרא"ש והר"ן והריב"ש דעיקר הדין שיש עליו דיני מקום שדעתו
להיות שם הוא משום דהדין של מנהג חל על המקום כ"ז שיש שם קהל ,ורק להרמב"ם דהעיקר חל על האדם מנהגי
שיצא משם אפשר יש למיזל בתר הרוב אף שבאו אח"כ .
אבל דברים חדשים שאין בזה סתירה להמנהגים הראשונים אלא שמתחלה לא נהגו בדבר זה ועתה רוצין להנהיג יש
ודאי רשות להנהיג אבל צריך הסכם אדם חשוב דהוא הרב של הקהל דבלא אדם חשוב א"א לתקן כלום כדאיתא בב"ב
דף ט' עיין ברא"ש שם סימן ל"ג וגם צריך שיהיה הסכמת רוב הקהל דהמיעוט אף בצרוף הרב אין מועיל תקנתם
כלום .ולכן כאמירת מזמורי תהלים כמו לדוד מזמור אחר שמ"ע דלילי ר"ה ויו"כ ואמירת שיר ממעמקים אחר ישתבח
אף שג"כ לאלו שאין אומרים יש טעמים להקפיד שלדוד מזמור כיון שאינו דבר תפלה אלא אמירת שבח יש אולי
הפסק שאינו לצורך קודם תתקבל שקאי על התפלה ומזמור ממעמקים אולי הוא הפסק בין ישתבח ליוצר מ"מ כיון
שהיה זה בלא מעשה לא שייך לומר שהיה מנהג כך בקפידא אלא שלא הנהיגו זה ועתה כשרוצים רוב הקהל יכולים
להנהיג ,וכן הוא באמירת הלל בלילי פסחים לא שייך לומר שהיה אצלם מנהג שלא לומר אלא שלא היה מנהג לומר
לכן באם רוצים רוב הקהל יכולים להנהיג ודוקא בהסכם הרב כדלעיל .אבל בדבר הסותר למנהגם דמתחלה כמו
באמירת הושענות שנהגו מתחלה לומר אחר מוסף ועתה רוצים להנהיג לומר אחר הלל ויש טעם דוקא אחר מוסף
כדכתב הב"ח סימן תר"ס משום דשעת פטירתן שבמשנה מפרשין סמוך לשעה שהולכין לבתיהן אסור לשנות לומר
אחר הלל .וגם לומר אחר הלל אינו גם לא כרב סעדיה גאון שנראה טעמו להטור שהוא לומר אחר קה"ת כדי שלא
להוציא ס"ת שלא לצורך ונמצא שאין להם מקור מראשונים ודאי אין רשאין לשנות .ידידו ,משה פיינשטיין.

