
יוסף דוסקא בן יהודה  רבי  הצה"ק, שחיבר 390ספר "יסוד יוסף" עמוד מהסגולה נפלאה בס"ד, 
אם עשרה יאמרו כסדר הזה הם "מצילים את הקהילה  • ( הרבי של בעל קב הישריודל מדובנא 

פעמים   7אצלינו בבית המדרש אומרים גם כן בליל שבת , וזו קבלה מקדמונים" • מכל סיבות רעות
וזה לשון   - פעמים אנא בכוח. וגם יושב בסתר ישר והפוך  7פעמים למנצח בצורת המנורה  7עלינו 

יוסף דוסקא בן יהודה יודל מדובנא, וזו   הצה"ק רבי, שחיבר 390"יסוד יוסף" עמוד הקדוש  ספרה
הוא יום גמר חתימת כל ישראל לטובה, ובו יחזיק האדם    "ובהיות כי יום הושענא רבהן קדשו: לשו

להתפלל מכל גזרות רעות, על כן מאוד טוב לומר ביום הושענא רבה "עלינו לשבח" עד "על כן נקווה  
 לך" ז' פעמים: ד' פעמים ישר, וג' פעמים הפוך…" 

עם ישר ופעם ויש לומר פעם "ישר" )=בקריאה רגילה( ופעם "הפוך"! )=כפי שהוסבר לעיל( ושוב פ
וכותב במפורש שאם   הפוך(.  3ישר ו  4הפוך, ושוב פעם ישר ופעם הפוך, ופעם אחת ישר. )סה"כ 

למי    -   עשרה יאמרו כסדר הזה הם "מצילים את הקהילה מכל סיבות רעות, וזו בקבלה מקדמונים".
בית ישראל  כדי להקל על עמך  - יש לקרוא: ישר, הפוך, ישר, הפוך, ישר, הפוך, ישר.  - שלא הבין

 הבאנו כאן במדויק את "עלינו לשבח" ישר, ומייד לאחריו את "עלינו לשבח" הפוך. כדלהלן. 

 ישר:
ֹּא ָעָשנּו ְכגֹוֵיי  ל ית, שֶׁ כֹּל, ָלֵתת ְגֻדָלה ְליֹוֵצר ְבֵראשִׁ ֲאדֹון הַׁ ֵבחַׁ לַׁ ָעֵלינּו ְלשַׁ

 ֹּ ל ְשְפחֹות ָהֲאָדָמה. שֶׁ ֹּא ָשָמנּו ְכמִׁ ם, ְוגֹוָרֵלנּו ָהֲאָרצֹות, ְול ְלֵקנּו ָכהֶׁ א ָשם חֶׁ
ים -ְכָכל ֲחוִׁ ְשתַׁ ְחנּו מִׁ ֲאנַׁ יק, וַׁ ל ָורִׁ בֶׁ ְפֵני הֶׁ ים לִׁ ֲחוִׁ ְשתַׁ ים ּומִׁ ֵהם כֹוְרעִׁ ֲהמֹוָנם, שֶׁ

ץ,  ם ְויֵֹּסד ָארֶׁ יִׁ ה ָשמַׁ הּוא נֹוטֶׁ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא, שֶׁ ים הַׁ ְמָלכִׁ ְלֵכי הַׁ ְך מַׁ לֶׁ ְפֵני מֶׁ לִׁ
ב ְיָקר ל,ּומֹושַׁ עַׁ מַׁ ם מִׁ יִׁ ָשמַׁ ים. הּוא ֱאֹלֵהינּו ְוֵאין  ֹו בַׁ ינַׁת ֻעּזֹו ְבָגְבֵהי ְמרֹומִׁ ּוְשכִׁ

תֹוָרה: ָכתּוב בַׁ ס זּוָלתֹו. כַׁ פֶׁ ְלֵכנּו ְואֶׁ ת מַׁ ֵחר, ֱאמֶׁ ל  עֹוד אַׁ ֲהֵשבָֹּת אֶׁ ּיֹום וַׁ ְעָת הַׁ ְוָידַׁ
ל עַׁ מַׁ ם מִׁ יִׁ ָשמַׁ ים בַׁ י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלהִׁ ָך, כִׁ ת. ֵאין עֹוד ְלָבבֶׁ ָתחַׁ ץ מִׁ ל ָהָארֶׁ  ְועַׁ

 הפוך:
ת ֵאין עֹוד ָתחַׁ ץ מִׁ ל ָהָארֶׁ ל ְועַׁ עַׁ מַׁ ם מִׁ יִׁ ָשמַׁ ים בַׁ ְיהָֹוה  הּוא ָהֱאֹלהִׁ

י ָך כִׁ ל ְלָבבֶׁ ָת  אֶׁ ֲהֵשבֹּ ְעָת  וַׁ ּיֹום ְוָידַׁ תֹוָרה הַׁ ָכתּוב בַׁ ְלֵכנּו  כַׁ ס מַׁ פֶׁ זּוָלתֹו ְואֶׁ
ת ֵחר ֱאמֶׁ ים ּואה ֱאֹלֵהינּו ְוֵאין עֹוד אַׁ  ֻעּזו ְבָגְבֵהי ְמרֹומִׁ

ינַׁת ל ֹּּוְשכִׁ עַׁ מַׁ ם מִׁ יִׁ ָשמַׁ ב ְיָקרֹו בַׁ ץ ּומֹושַׁ ם ָארֶׁ יִׁ הּוא  ְויֵֹּסד ָשמַׁ ה שֶׁ נֹוטֶׁ
ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ים הַׁ ְמָלכִׁ ְלֵכי הַׁ ְך מַׁ לֶׁ ל  מֶׁ בֶׁ יק הֶׁ ְחנּו, ָורִׁ ֲאנַׁ ים וַׁ ֲחוִׁ ְשתַׁ ְפֵני מִׁ לִׁ

ְפֵני  ֵהם, ֲהמֹוָנםלִׁ ים שֶׁ ים כֹוְרעִׁ ֲחוִׁ ְשתַׁ ם  וגֹוָרֵלנּו ְכָכל ּומִׁ ָכהֶׁ
ְלֵקנּו לֹּא ָשם חֶׁ ְשְפחֹות שֶׁ ֹּא ָשָמנּו ָהֲאָדָמה ְכמִׁ ָהֲאָרצֹות  ְול

ֹּא ָעָשנּו ְכגֹוֵיי ל ית ְליֹוֵצר ְגֻדָלה ָלֵתת שֶׁ כֹּל ְבֵראשִׁ ֲאדֹון הַׁ ֵבח ָעֵלינּו לַׁ  ְלשַׁ

עבודת הקודש להחיד"א בספרו שומר ישראל, ושם כתוב לומר ד' פעמים ישר והפוך  )וכן מובא ב
ת . ְבכֹּחַׁ  ָאָנאואחר פעם הראשון יאמר:  ָך ְגדּולַׁ ינֶׁ יר . ְימִׁ תִׁ ֵבל  :(ץ "ית ג "אב)  ְצרּוָרה  תַׁ נַׁת קַׁ ָך. רִׁ מֶׁ ,  עַׁ

ְגֵבנּו ֲהֵרנּו. שַֹּׁ  :(ן"שט ע" קר)  נֹוָרא טַׁ

בֹור ָנאפעם ב' ישר והפוך כאמור ויאמר:  ויחזור עלינו לשבח ָך ּדֹוְרֵשי. גִׁ חּודֶׁ ת. יִׁ   ד "נג)  ָשְמֵרם ְכָבבַׁ
 :(ש"יכ

ֲהֵרם ָבְרֵכםויחזור עלינו לשבח פעם ג' ישר והפוך כאמור ויאמר:  ֲחֵמי. טַׁ ָך רַׁ ְדָקתֶׁ יד. צִׁ   ָגְמֵלם ָתמִׁ
ין  :( ג"צת ר "בט) ָךֲעדָ  נֵַׁהל. טּוְבָך ְברֹוב. ָקדֹוש ָחסִׁ  :(ע"טנ ב"חק )  תֶׁ

ידויחזור עלינו לשבח פעם ד' ישר והפוך כאמור ויאמר:  ה ָיחִׁ ְמָך. ֵגאֶׁ ָך זֹוְכֵרי.  ְפֵנה ְלעַׁ   :(ק"פז ל "יג) ְקֻדָשתֶׁ
ְוָעֵתנּו ֵבל  שַׁ ע. קַׁ ֲעָקֵתנּו  ּוְשמַׁ ֲעלּומֹות  יֹוֵדעַׁ . צַׁ ְלכּותֹו ְכבֹוד  ֵשם, ָברּוְך -   ואומר :(ת"צי ו"שק) תַׁ ד ְלעֹוָלם, מַׁ   :ָועֶׁ

תֹוָרה: ָכתּוב בַׁ ס זּוָלתֹו. כַׁ פֶׁ ְלֵכנּו ְואֶׁ ת מַׁ ים   ֱאמֶׁ י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלהִׁ ָך, כִׁ ל ְלָבבֶׁ ֲהֵשבָֹּת אֶׁ ּיֹום וַׁ ְעָת הַׁ ְוָידַׁ
ת. ֵאין עֹוד ָתחַׁ ץ מִׁ ל ָהָארֶׁ ל ְועַׁ עַׁ מַׁ ם מִׁ יִׁ ָשמַׁ  . בַׁ


