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הקדמה 

בשנת תשכ״ב נשאו לבו של מר אליהו קורן ז״ל, מייסד בית ההוצאה קורן ירושלים, להביא 
לקהל הרחב את התנ״ך באופן המהודר, המדויק והבהיר ביותר. תנ״ך קורן היה הראשון 
שנערך, עוצב, יוצר ונכרך בידי יהודים זה חמש מאות שנה, וזכה לתהילה חסרת תקדים. 
מר קורן החליט להמשיך את מפעלו ולהוציא סידור תפילה מהודר ומוגה בדקדקנות 
רבה, בעל עימוד נאה ומאיר עיניים ובאות מיוחדת הדומה לאות קורן של התנ״ך. כל 

זאת כדי לסייע למתפלל לכוון יפה אל תוכן התפילה, ובלשונו:
התפילה שבפינו, הכתובה בסידור – אותן מילים, אותם פסוקים שאנו חוזרים עליהם 
׳כצפצוף  שגרתי,  ולמלמול  להרגל  בפינו  נהפכת   – ביום  אחדות  ופעמים  יום,  יום 

הזרזיר׳, והיא חסרה את הכוונה שבלב ואת ההרגשה החיה ׳לפני מי אתה עומד׳. 
עובדה מצערת – וטבעית – זו הייתה הדחף לטרוח ולהגיש לציבור המתפללים כלי 
גם  אלא  בלבד,  התפילה  מילות  אל  לא  המתפלל  את  ולקשור  למשוך  כדי  בו  שיש 
אל תוכנה ואל הכוונה שהייתה לנוכח עיניהם של רבותינו, שטבעו לנו מטבע של 

התפילה, ושל חכמי הדורות, שקבעו את נוסחאות התפילה.
עוד בטרם ראה אור הסידור המלא, החליט מר קורן לשלב בין השניים ולהוציא לאור 
מהדורה ובה חמישה חומשי תורה, הפטרות ותפילות שבת. השילוב היה מוצלח וקלע 
אחד,  בכרך  בשבת  התפילות  צורכי  כל  על  ענה  החדש  הסידור  רבים.  של  לטעמם 

והציבור הצטייד בו בהמוניו.
בית ההוצאה היום ממשיך את חזונו של מר קורן להידור, לדיוק ולבהירות. אחרי שהגיש 
לקהל המתפללים לפני שנים אחדות את המהדורה החדשה והמשופרת של הסידור 
לשבת, הולך ומוסיף בקודש, ובמהדורה זו הוגהו שוב בעיון נמרץ חמשת חומשי התורה 
ולתועלת המתפללים הובחנו השוואים הנחים מהנעים וכן הקמצים הגדולים מהקטנים. 
פוקס,  דוד  הרב  בניהו,  חנן  הרב  ובהם  בעריכתו  השתתפו  קורן  של  המומחים  מיטב 
הרב ינון חן ואפרת גרוס. את הסידור עימדה בטוב טעם ובמסירות רינה בן גל. אסיר 
תודה אני למגיהים המעולים הרב כרמיאל כהן והרב ישראל אליצור, שעברו ביסודיות 

על כל ענייני הלשון והדקדוק, ולאוריאל כהן שקרא עלי הגהה.
השבת.  תפילות  כל  את  והשלמנו  הכתב  את  הגדלנו  כבקודמתה  זו  חדשה  במהדורה 
הוספנו את ברכת המזון ואת סדר ברית המילה. כמו כן הוספנו הנחיות ברורות בהפטרות 

והתאמנו אותן לקריאה בתורה.
אני תקווה כי מהדורה חדשה זו תעצים את חוויית השבת ליהודים בכל מקום שהם. 
מאיר מילר, מו״ל
ירושלים, ה׳תשע״ו
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   מנחה לערב שבת

 מנחה לערב שבת
ִחילּו,  ּוד ִחימּו  ּור ִחימּו  ּור ִחילּו  ד ּבִ ֵתּה,  ִכינ ּוׁש הּוא   ִריך ּב א  ׁשָ ֻקד ִיחּוד  ם  ׁשֵ ל

יש אומרים:

ה  ִהּנֵ ָרֵאל,  ִיׂש ל  ּכ ם  ׁשֵ ּב ִלים  ׁש ִיחּוָדא  ּב ו"ה  אֹוִתּיֹות  ּב י"ה  אֹוִתּיֹות  ַיֲחָדא  ל
לֹום, ִעם  ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ָחק ָאִבֽ ן ִיצ ּקֵ ּתִ ָחה ׁשֶ ת ִמנ ִפּלַ ל ּת ּלֵ ּפַ ִהת ִאים ל נּו ּבָ ֲאַנֽח
 יֹון, ַלֲעׂשֹות ַנַֽחת ֽרּוח ָמקֹום ֶעל ּה ּב ׁשָ ר ן ֶאת ׁש ַתּקֵ ּה, ל לּולֹות ּבָ וֹת ַהּכ צ ל ַהּמִ ּכ
ינּו  ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ינּו ָעֵלֽ נּו. ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ ֵאֽ צֹון ּבֹור ַלֲעׂשֹות ר נּו ו ֵרֽ יֹוצ ל

ֵנֽהּו׃ ינּו ּכֹונ ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ָנה ָעֵלֽ ּכֹונ

מֹור׃ ֵני־ֽקַֹרח ִמז ית ִלב ּתִ ח ַעל־ַהּגִ ֽ ַנּצֵ ַלמ

"לעולם יהא זריז אדם בתפילת המנחה שהרי עשאה הכתוב כקטורת,
ֶרב'.  ַחת־ָעֽ י ִמנ ּפַ ַאת ּכַ ָפֶנֽיָך ַמׂש ֽטֶֹרת ל ִתי ק ִפּלָ ּכֹון ּת שנאמר (תהלים קמא, ב): 'ּתִ

ואף אליהו הנביא ע"ה לא נענה אלא בתפית המנחה, שנאמר (מלכים א' יח, לו): 
ִביא, ַוּיֹאַמר'" (ספר המנהיג על פי הירושלמי). ׁש ֵאִלָּיֽהּו ַהָנּ ָחה, ַוִּיַגּ נ ֲעלֹות ַהִמּ ִהי ַבּ ַוי'

נוהגים לפתוח את תפילת המנחה במזמור זה (ב״י, רלד):

ָבאֹות׃ יָך ְיהָֹוה צ נֹוֶתֽ ּכ ִדידֹות ִמׁש ַמה־ּי
רֹות ְיהָֹוה ַחצ י ל ׁשִ ָתה ַנפ ל ַגם־ּכָ ָפה ו ס ִנכ

נּו ֶאל ֵאל־ָחי׃ ַרּנ ִרי י ׂשָ י ּוב ִלּבִ
ִית ָאה ַבֽ צ ם־ִצּפֹור ָמֽ ּגַ

יָה רֶֹחֽ ָתה ֶאפ ֽ ר־ׁשָ רֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ ּוד
י ֵואלָֹהי׃ ּכִ ָבאֹות, ַמל יָך ְיהָֹוה צ חֹוֶתֽ ּב ֶאת־ִמז

ָלה׃ ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש
ָבָבם׃ ל ִסּלֹות ּבִ מ , ֵרי ָאָדם עֹוז־לֹו ָבך ַאׁש

יֽתּוהּו ׁשִ ָין י ָכא ַמע ֵעֶֽמק ַהּבָ ֵרי ּב עֹב
ֶטה מֹוֶרה׃ ָרכֹות ַיע ם־ּב ּגַ

ִצּיֹון׃ ִיל ֵיָרֶאה ֶאל־ֱאלִֹהים ּב ִיל ֶאל־ָחֽ כּו ֵמַחֽ ֵיל
ִתי ִפּלָ ָעה ת מ ָבאֹות, ׁשִ ְיהָֹוה ֱאלִֹהים צ

ָלה׃ ַהֲאִזֽיָנה ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסֽ

תהלים צ

תהלים פד
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מנחה לערב שבת Ø פרשת התמיד   5

ָך׃ יֶחֽ ׁשִ ֵני מ ט ּפ ַהּבֵ ֵאה ֱאלִֹהים ו ֽנּו ר ָמִגּנֵ
ֶלף יָך ֵמָאֽ ֲחֵצֶרֽ י טֹוב־יֹום ּבַ ּכִ

ע׃ ׁשַ ֵלי־ֶרֽ ָאה ֵבית ֱאלַֹהי ִמּדּור ּב ּתֹוֵפף ּב י ִהס ּתִ ר ַחֽ ּבָ
ֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֽ י ׁשֶ ּכִ

ן ְיהָֹוה ָכבֹוד ִיּתֵ ֵחן ו
ָתִמים׃ ִכים ּב ַנע־טֹוב ַלהֹל לֹא ִימ

׃ ך ח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטֽ ָבאֹות, ַאׁש ְיהָֹוה צ

 ֖ ּתָ ַמר ָאֽ ל ו ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂש ו ֶאת־ּב אֽמֹר׃ ַצ֚ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ַדּבֵ ַוי 
פרשת קרבן התמיד

גם לפני תפילת מנחה ראוי לומר את פרשת התמיד (אגרת התשובה לר׳ יונה, ע) 
ואת פרשת הקטורת (סידור הרמ״ק, השער השמיני).

יב  ִר֥ ַהק ֕רּו ל מ ׁש י ּתִ יח ִנֽיחִֹח֔ י ֵר֚ ַ֗ ִאׁשּ י ל ִמ֜ י ַלח ִנ֨ ּבָ ר ֲאֵלֶה֑ם ֶאת־ק
יבּו ַלֽיהָֹו֑ה  ִר֖ ק ר ּתַ ֥ ה ֲאׁשֶ ֶ֔ ִאׁשּ ה ָהֽ ם ֶז֚ ֣ ָלֶה֔ ּתָ ַמר ָאֽ ֽמֹוֲעֽדֹו׃ ו י ּב ִל֖
ֶאת־ יד׃  ָתִמֽ עָֹל֥ה  ַלּ֖יֹום  ַנִ֥ים  ׁש ם  ִמיִמ֛ ת ָנ֧ה  ֵנֽי־ׁשָ ּב ים  ָבׂשִ֨ ּכ
ין  ֥ ה ּבֵ ֖ ֲעׂשֶ ֽ י ּתַ ִנ֔ ֵ ֶ֣בׂש ַהׁשּ ֵאת ַהּכֶ ֶֹקר ו ה ַבּב֑ ֣ ֲעׂשֶ ֽ ד ּתַ ֶבׂש ֶאָח֖ ֥ ַהּכֶ
ֶמן  ֥ ׁשֶ ּב לּוָל֛ה  ּב ה  ָח֑ ִמנ ל ֖סֶֹלת  ֵאיָפ֛ה  ָהֽ ית  יִר֧ ַוֲֽעׂשִ ִים׃  ֽ ּבָ ַער ָהֽ
 יח ֵר֣ י ל ר ִסיַנ֔ ַה֣ ּב ָיה ֲעׂשֻ יד ָהֽ ִמ֑ ין׃ עַֹל֖ת ּתָ ת ַהִהֽ ִביִע֥ ית ר ִת֖ ּכָ
ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶבׂש  ֖ ַלּכֶ ין  ַהִה֔ ת  ִביִע֣ ר  ּכֹו ִנס ו יהָֹוֽה׃  ַלֽ ה  ֖ ֶ ִאׁשּ  ִני֔חֹח
ה  ֖ ֲעׂשֶ ֽ י ּתַ ִנ֔ ֵ ֶ֣בׂש ַהׁשּ ֵאת ַהּכֶ ָכ֖ר ַלֽיהָֹוֽה׃ ו ך ֶנֶ֥סך ׁשֵ ֛ ֶֹדׁש ַהּסֵ ּק֗ ּבַ
 יח ֵר֥ ה  ֛ ֵ ִאׁשּ ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ ּתַ  ּכֹו ִנס ּוכ ֶֹקר  ַהּב֤ ת  ַח֨ ִמנ ּכ ִ֑ים  ּבָ ַער ָהֽ ין  ֣ ּבֵ

ִני֖חֹח ַלֽיהָֹוֽה׃
ים  ּמִ ַהּסַ ֶרת  טֹֽ ק ֶאת  ָפֶנֽיָך  ל ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ירּו  ִטֽ ִהק ׁשֶ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיהָֹוה  הּוא  ה  ַאּתָ
 , ִביָאך נ ה  מֹׁשֶ ַיד  ַעל  אֹוָתם  יָת  ֽ ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַקָּים,  ׁש  ּדָ ק ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ַמן  ז ּבִ

: תֹוָרָתך תּוב ּב ּכָ ּכַ

במדבר כח
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6   פרשת הקטורת Ø מנחה לערב שבת

 ֶלת ֵח֙ ּוׁש ׀  ף  ָנָט֤ ים  ַסּמִ֗ ָך֣  ַקח־ל ה  ֶאל־מֹׁשֶ֜ ה  ְיהָֹו֨  ַוּ֩יֹאֶמר
פרשת הקטורת

 אָֹתּה יָת  ֤ ָעׂשִ ו ֶיֽה׃  ִיֽה ַב֖ד  ּב ֥ד  ּבַ ֑ה  ַזּכָ בָֹנ֣ה  ּול ים  ֖ ַסּמִ ה  ָנ֔ ּב ֶחל ו
 ֣ ּתָ ַחק ֽ ׁשָ ו ֽקֶֹדׁש׃  ָט֥הֹור  ֖ח  ֻמּלָ מ  ח רֹוֵק֑ ה  ֣ ֲעׂשֵ ַמֽ ֖רַֹקח  ֔טֶֹרת  ק
ר  ֛ ד ֲאׁשֶ ֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ּב ֵעֻדת ֵנ֤י ָהֽ ה ִלפ ּנָ ה ִמּמֶ֜ ָנַֽתּתָ֨ ֮ה ָהֵד֒ק ו ּנָ ִמּמֶ֘

ֶי֥ה ָלֶכֽם׃  ה ים ּתִ ֖ ָדׁשִ ה ֥קֶֹדׁש ק ּמָ ֑ ָך֖ ׁשָ ֵע֥ד ל ִאּוָ
ֶנֱאַמר ו

יִטי֛בֹו  ֵהֽ ֶֹקר ּב ּב֗ ֶֹקר ּבַ ּב֣ ים ּבַ ֑ ֣טֶֹרת ַסּמִ ֲה֖רֹן ק יר ָעָל֛יו ַאֽ ִט֥ ִהק ו
ין  ֥ ּבֵ ֛רֹת  ֶאת־ַהּנֵ ֲה֧רֹן  ַאֽ ת  ֲעלֹ֨ ַהֽ ּוב ה׃  ּנָ ִטיֶרֽ ַיק ֖רֹת  ֶאת־ַהּנֵ

דֹֽרֵֹתיֶכֽם׃ ֵנ֥י ְיהָֹו֖ה ל יד ִלפ ִמ֛ ֧טֶֹרת ּתָ ה ק ּנָ ִטיֶר֑ ִים ַיק ֖ ּבַ ַער ָהֽ

מֹוָנה ּוׁש ים  ִ ׁשּ ׁשִ ו ֵמאֹות  לֹׁש  ׁש יַצד.  ּכֵ ֶרת  טֹֽ ַהּק ּטּום  ּפִ ָנן:  ַרּבָ נּו  ּתָ

ֽטֶֹרת' מיוסד על דברי הברייתא בכריתות ו ע"א והירושלמי יומא פ"ד ה"ה (שו"ת  ּטּום ַהּק סדר ׳ּפִ
רדב"ז ח"ב, תרנג; ב"י, קלג). נוהגים למנות את סממני הקטורת באצבעות (׳מורה באצבע׳ ג, עג).

ה,  מֹות ַהַחּמָ ַין י ִמנ ה ּכ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ ׁשִ לֹׁש ֵמאֹות ו ָמִנים ָהיּו ָבּה. ׁש
ה ָמִנים  לֹׁשָ ֶרב. ּוׁש ֶעֽ ֶֹקר ּוַמֲחִציתֹו ּבָ ּבֽ ל יֹום, ַמֲחִציתֹו ּבַ כ ָמֶנה ּב
יֹום  ָניו ּב פ לֹא ח נֹוֵטל ֵמֶהם מ דֹול ו ִניס ּכֵֹהן ּגָ ֶהם ַמכ ּמֵ ֵתִרים, ׁשֶ י
ַקֵּים  ל ֵדי  ּכ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֶרב  ֶעֽ ּב ת  ׁשֶ ֽ ּתֶ כ ַלּמַ ַמֲחִזיָרן  ּפּוִרים,  ַהּכִ
ֵהן: ּלּו  ֵאֽ ו ָבּה,  ָהיּו  ִנים  ַסּמָ ר  ָעׂשָ ַאַחד  ו ה.  ּקָ ַהּדַ ִמן  ה  ּקָ ּדַ ַות  ִמצ
ִעים  ב ִעים ׁשִ ב ַקל ׁשִ בֹוָנה, ִמׁש ַהּל ו ד ָנה  ּב ַהֶחל ו ג ֶֹרן ּפֽ ַהּצִ ו ִריב ַהּצ א

ר  ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ַקל ׁשִ ּכֹום, ִמׁש ַכר ו ח  ּד ֶֹלת ֵנר ּבֽ ׁשִ ו ז ִציָעה  ּוק ו מֹר ה ָמֶנה.
מֹון  ִקּנָ יא ה  לֹׁשָ ִקּלּוָפה ׁש י ר  ֵנים ָעׂשָ ׁש ט קֹׂש ט ר ָמֶנה.  ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ׁשִ
ָלת  ּת ִאין  ס ִריִסין  ַקפ ֵיין  ין,  ַקּבִ ָעה  ׁש ּתִ יָנא  ׁשִ ר ּכַ ּבִֹרית  ָעה.  ׁש ּתִ
יק.  ר ַעּתִ ִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחּוָ ִאם לֹא ָמָצא ֵיין ַקפ ָלָתא, ו ין ּת ַקּבִ ו
ִלי אֹוֵמר,  ב י ָנָתן ַהּבַ הּוא. ִרּבִ ל ׁשֶ ן ּכ דִֹמית ֽרַֹבע, ַמֲעֶלה ָעׁשָ ַלח ס ֶמֽ

שמות ל
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מנחה לערב שבת Ø פרשת הקטורת   7

ר  ִאם ִחּסֵ ָסָלּה, ו ַבׁש ּפ ּה ּד ִהיא. ִאם ָנַתן ּבָ ל ׁשֶ ן ּכ ּדֵ ת ַהַּיר ּפַ ַאף ּכִ
ָמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה. ל ַסמ ַאַחת ִמּכ

ַהּנֹוֵטף  ָרף  ׁש א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ִרי  ַהּצ אֹוֵמר,  ִליֵאל  מ ּגַ ן  ּבֶ עֹון  מ ׁשִ ן  ַרּבָ
ּה  ּפֹות ּבָ ׁשַ ֵדי ל ָמה ִהיא ָבָאה, ּכ יָנא ל ׁשִ ר ָטף. ּבִֹרית ּכַ ֵמֲעֵצי ַהּק
ֵדי  ָמה הּוא ָבא, ּכ ִריִסין ל ֵהא ָנָאה. ֵיין ַקפ ּת ֵדי ׁשֶ ֶֹרן ּכ ּפֽ ֶאת ַהּצִ
ָיִפין  ִים  ַלֽ ַרג ֵמי  ַוֲהלֹא  ַעָּזה.  ֵהא  ּת ׁשֶ ֵדי  ּכ ֶֹרן  ּפֽ ַהּצִ ֶאת  ּבֹו  רֹות  ִלׁש

בֹוד. ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפ ּדָ ק ּמִ ִים ּבַ ַֽ ִניִסין ֵמי ַרג ֵאין ַמכ א ׁשֶ ָלּה, ֶאּלָ
הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר, ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב  ׁשֶ י ָנָתן אֹוֵמר, ּכ ָיא, ִרּבִ נ ּתַ
ִליׁש  ׁשָ ָרה, ל ׁשֵ ָמּה ַלֲחָצִאין ּכ ּט ִמים. ּפִ ׂשָ ַהּקֹול ָיֶפה ַלּב ֵני ׁשֶ ָהֵדק, ִמּפ
ָתּה  ִמּדָ ּכ ִאם  ָלל,  ַהּכ ֶזה  הּוָדה,  י י  ִרּבִ ָאַמר  נּו.  ע ַמֽ ׁשָ לֹא   יע ָרִבֽ ּול

ָמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה. ל ַסמ ר ַאַחת ִמּכ ִאם ִחּסֵ ָרה ַלֲחָצִאין, ו ׁשֵ ּכ
ל  ָתה ָבָאה ׁשֶ ָנה ָהי ִעים ׁשָ ב ׁשִ ים אֹו ל ִ ׁשּ ׁשִ ָרא: ַאַחת ל ר ַקּפָ ֵני ּבַ ּתָ
טֹוב  ּה קֹור ָרא: ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ר ַקּפָ ֵני ּבַ עֹוד ּתָ ִים ַלֲחָצִאין. ו יַרֽ ׁשִ
ִבין  ָער ָלָמה ֵאין מ ֵני ֵריָחּה, ו ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד ִמּפ ל ּד ׁשֶ
ַבׁש לֹא־ ל־ּד כ אֹר ו ל־ׂש י כ ָרה: ּכִ ַהּתֹוָרה ָאמ ֵני ׁשֶ ַבׁש, ִמּפ ּה ּד ּבָ

ה ַליהָֹוה׃ ֶ ּנּו ִאׁשּ ֽ ירּו ִמּמֶ ִטֽ ַתק

ָלה׃) ֽ ָך ּסֶ ָכֶתֽ ָך ִבר ׁשּוָעה, ַעל־ַעּמ ַליהָֹוה ַהי)
בכמה מקהילות המערב מוסיפים את הפסוקים שבסוגריים:

ָה׃ נּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסֽ ב ָלֽ ּגָ נּו, ִמׂש ֽ ָבאֹות ִעּמָ ְיהָֹוה צ
׃ ך ח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטֽ ָבאֹות, ַאׁש ְיהָֹוה צ

נּו׃ ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ ְיהָֹוה הֹוׁשִ
ֶדם׃) ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָבה, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו נּו ְיהָֹוה ֵאֶלֽ יֵבֽ (ֲהׁשִ

ִם  ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י ָבה ַליהָֹוה ִמנ ָער ו
מִֹנּיֹות׃ ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ּכִ

ויקרא ב

תהלים ג

תהלים מו

תהלים פד

תהלים כ

איכה ה

מלאכי ג
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8   אשרי Ø מנחה לערב שבת

ָלה׃  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש

אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה, כגון דברי תנחומים של תורה, סמוך לגאולת מצרים
לאֲֹהָביו' ּכה' ו'ׁשֹוֵמר ה׳ ֶאת ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ָדִוד' שכתוב בו 'ר ה ל ִהּלָ או ל'ּת

(רש"י, ברכות לא ע"א; שו"ע צג, א).
ָדִוד' בכל יום (שלוש פעמים) – ה ל ִהּלָ אמר רבי אלעזר בר אבינא: כל האומר 'ּת"

מובטח לו שהוא בן העולם הבא" (ברכות ד ע"ב).

ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו׃  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש

ָדִוד ה ל ִהּלָ ּת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב
ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ֻהּלָ דֹול ְיהָֹוה ּומ ּגָ

ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל
יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ

ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֶֹתֽ ֶוֱעזּוז נֹור
ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב

ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום ְיהָֹוה, ֶאֽ ַחּנּון ו
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־ְיהָֹוה ַלּכֹל, ו

ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך ְיהָֹוה ּכ
רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ

כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל
ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ ְיהָֹוה ל סֹוֵמך
ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ

ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק ְיהָֹוה ּב ַצּדִ

 תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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מנחה לערב שבת Ø אשרי   9

הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ ָאיו, ל ל־קֹר כ ָקרֹוב ְיהָֹוה ל
יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ר

ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ אֲֹהָביו, ו ּכׁשֹוֵמר ְיהָֹוה ֶאת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת ְיהָֹוה י ִהּלַ ּת

לּוָיּה׃ ַעד־עֹוָלם, ַהל ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח

ֶרב׃ ַחת־ָעֽ י ִמנ ּפַ ַאת ּכַ ָפֶנֽיָך, ַמׂש ֶרת ל טֹֽ ִתי ק ִפּלָ ּכֹון ּת ּתִ

בעשרה בטבת אומרים כאן חצי קדיש, מוציאים ספר תורה 
ַחל׳ (שמות לב, יא-יד; שם לד, א-י בעמ' 528),  וקוראים בפרשת ׳ַוי

ויש קהילות הנוהגות גם להפטיר. מחזירים את ספר התורה להיכל וממשיכים כבכל יום:

ל׃ ּלָ ּפַ יָך ֶאת י־ֵאֶלֽ י ֵואלָֹהי, ּכִ ּכִ ִעי ַמ ו קֹול ׁשַ יָבה ל ֽ ׁשִ ַהק

  חצי קדיש

ָאֵמן) קהל: א ( ֵמיּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ו  ּדַ ּגַ ִית
.שליח הציבור כורע במילים המסומנות ב

עּוֵתּה ר ָרא ּכִ י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָאֵמן) קהל: יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַרך ּבָ ִית ַמָּיא  ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ַרּבָ ֵמיּה  ֵהא ׁש י

א ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו
ל ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ָאֵמן) קהל: ִריך הּוא ( ּב א ׁשָ ֻקד ֵמיּה ּד ׁש
ָכָתא ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 

ֶנָחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתִ ׁשִ
ָמא ָע ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָאֵמן) קהל: ָאֵמן. ( רּו  ִאמ ו

תהלים קטו

תהלים קמא

תהלים ה

 ש"ץ:

קהל וש"ץ: 
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10   עמידה Ø מנחה לערב שבת

 עמידה

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח , ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

״המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו; ויחשוב כאלו שכינה כנגדו
ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו״ (שו"ע צח, א).

יש נוהגים לפסוע שלוש פסיעות לפנים, כמי שנכנס לפני המלך (ספר הפרדס)
ֵלם׳ בעמ'  22 . ֵלָבב ׁשָ עומד ומתפלל בלחש מכאן ועד ׳ּב

שוחין בברכת אבות תחילה וסוף (ברכות לד ע"א; שו"ע קיג, א), 
ה' וזוקף בשם (׳רעיא מהימנא׳, עקב). ', קד לפנים בתיבת 'ַאּתָ רּוך כורע בתיבת 'ּבָ

 

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, קֹוֵנה ַהּכֹל 
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ַמֲעָנך ֱאלִֹהים ַחִּיים.   ,ֶפר ַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת ּכ
יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה ְיהָֹוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ה ּגִ ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֶּיה ֵמִתים ַאּתָ מ

 מֹוִריד ַהּטָ ם / בקיץ: ֽׁשֶ יב ָהֽרּוח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ בחורף: ַמׁשּ

׳ ממוסף של שמיני עצרת עד שחרית של יו״ט ראשון של פסח.  יב ָהֽרּוח ִ אומרים ׳ ַמׁשּ
ל׳. וממוסף של יו״ט ראשון של פסח ועד שחרית של שמיני עצרת, אומרים ׳מֹוִריד ַהּטָ

תהלים נא



בעשרת ימי תשובה:

אם שכח אינו חוזר.
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