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 ז

 מבוא למהדורה הראשונה

תֹו ַעל־ְלׁשֹוִני (שמואל ב' כג, ב) י ּוִמּלָ ר־ּבִ ּבֶ רּוח ה' ּדִ

ידיהם,  רחצו  עיסוקם,  הניחו   – מלאכה  ובעלי  סוחרים,  חקלאים,   – ישראל  אנשי 
פשטו בגדי עבודתם ועטו לבוש חג. שלוש פעמים בשנה עזבו את מקום מושבם ואת 
חיי השגרה, ועלו, לעתים עם משפחותיהם, אל המקדש, נוכח פני ה'. האדם הגיע 
לראות ולהיראות – לראות את עצמו, עם כל עם ישראל, כאילו הוא יצא ממצרים; 
לראות את התגלות ה', עם כל עם ישראל, כמו שראה העם את הקולות בהר סיני; 
ולראות, עם כל עם ישראל, את חיבת המקום ברוך הוא לעמו האהוב, במבט חטוף 
לתוך קודשי הקודשים (יומא נד ע"א). האדם הניצב אל מול הנסים הגלויים שהיו 
לכך  גם  ולהתוודע  בעולם  במובהק  פועלת  ה'  יד  את  לראות  יכול  היה  במקדש, 
שה' רואה אותו. במפגש זה הוא נחשף לנוכחות הסמויה של ה' גם בחיי היום־יום 
שלו, נוכחות המקרינה על עברו, מרוממת אותו וממלאת אותו בתחושת שליחות 

בשובו אל ביתו ואל מלאכתו.
בהיעדר המקדש המפגש הזה לכאורה אבד. וכל עתידנו תלוי על בלימה: איך 
אפשר למנוע מחיי האומה הכלליים והפרטיים להידרדר לרצף ממושך של חיי חול 
את  מלחנוק  השגרה  של  החד־גוניות  את  יעצור  מה  מתוכן?  וריקים  תכלית  חסרי 
הרוח ואת הלב של עם ישראל? אלמלא התגלות ה' אלינו בעצם הפנייה שלנו אליו 
בתפילתנו, העם היה נידון לניוול צביונו הרוחני, חׂשּוך מפגש עם ריבון העולם. אולם 
ה' מתגלה בקרבנו, והוא מעודד אותנו לפנות אליו, כדברי דוד המלך לה' (רש"י על 
שּו ָפָני׳ – בשבילך, בשליחותך אומר לי לבי: 'בקשו  ּקְ תהלים כז, ח): "׳לך אמר לבי ּבַ
עם  המפגש  מוקד  אבקש׳".  ה'  ׳את־פניך  לו –  שומע  ואני  פני!'  את  ישראל,  כולכם, 

ה' הוא בלבנו, בעידוד ה' לבקש אותו בתפילה.
הוצאת קורן קיבלה על עצמה את האחריות הכבדה להגיש את מילות התפילה 
בעלות הכוח הרוחני הכביר, למי שעומד לאומרן בְרָגִלים לפני בוראו. מלאכות רבות 
כרוכות בהכנת מחזור תפילה – בירור קפדני של נוסח התפילות, הגהה מדוקדקת, 
תכנון מבנה התפילה ועימוד מחושב. מטרתם של כל אלה לשרת את המתפלל. כמובן, 
אין בזה כדי להחליף את כוונת הלב, אך בכלים שברשותנו עשינו כל שביכולתנו 

להעצים את המעמד הרם הזה.
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ח 

על עיקר עריכת נוסח התפילות ותוכן ההערות שקד שעות רבות הרב חנן בניהו 
בכישרונו הייחודי. הרב ינון חן נר"ו קרא עלי הגהה בעיון נמרץ והעיר הערות רבות 
אפרת  והגב'  יצ"ו  אליצור  ישראל  הרב  עשו  רב  בדקדוק  נוספת  הגהה  ומחכימות. 
עצמו.  במחזור  משוקעות  הנבונות  ועצותיו  רבות,  סייע  פוקס  דוד  הרב  תחי'.  גרוס 
את המחזור עימדה בטוב טעם ובמסירות רינה בן גל על פי העקרונות שקבע אליהו 

קורן ז"ל. על עיצוב הכריכה עמל אליהו משגב.

כמה מעלות למהדורה זו:
הבאנו את מנהגי קהילות המזרח והמערב גם יחד, בארץ ומחוצה לה.• 
הוספנו הנחיות רבות הפותחות את קטעי התפילה.• 
הבאנו את אזהרותיו שלרבי יצחק בן ראובן אלברגלוני, מגדולי חכמי ישראל בזמן • 

הרי"ף, הנאמרות בשבועות בקהילות יוצאי צפון אפריקה, וכן את מניין המצוות 
מהקדמת משנה תורה להרמב"ם.

השלמנו על פי סידור רס"ג את ההושענא 'למענך אדיר אדירים' ואת ההושענא • 
ליום השביעי, וכן השלמנו על פי כתובי יד שניים מפיוטי ההושענות שלרבי יוסף 
בן אביתור, מראשוני פייטנינו בספרד, 'אמצני אלהי במועדי' ו'אל, פתחך ירון שה'.

הגהנו את מסכת סוכה על פי מהדורתו הדווקנית של ר"ח אלבק, ועל כך תודתנו • 
להוצאת מוסד ביאליק.

הוצאת קורן עשתה את מרב המאמצים כדי שישראל 'לא ייכשלו בלשונם... ואל 
יאמר פיהם דבר שלא ברצונך'. אנו תקווה שלא נפלה תקלה מתחת ידינו, ושסייענו 

למחלים פני ה', שאמרי פיהם יהיו לרצון.

ָבה ִלְקָראֶתָך' 'ָיּה ֵאִלי ְוגֹוֲאִלי ֶאְתַיּצְ

יהושע מילר, עורך ראשי
ירושלים, א' לראש חודשים ה'תשע"ו
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סדר שלוש רגלים Ø ערב פסח Ø ביעור חמץ   3

סדר שלוש רגלים
  ביעור חמץ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

”אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר" (משנה, פסחים פ"א מ"א). 
בערב י״ד בניסן, מיד לאחר צאת הכוכבים, בודקין את החמץ לאור הנר ולפני הבדיקה מברכים:

עּור ָחֵמץ. ֽנּו ַעל ּבִ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ּה  ּתֵ ָלא ִבַער ָלא ֲחִזיֵתּה ּוד ׁשּוִתי, ּד א ִבר ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ּד ּכ
אחר הבדיקה מבטלים את החמץ שלא נמצא, ואומרים (שלוש פעמים):

ָעא ַאר ָרא ד ַעפ ֵקר) ּכ ֶלֱהֵוי (ֶהפ ִטיל ו ִלב
יו  ּתִ ַער ּבִ לֹא  ו ִאיִתיו  ר ּלֹא  ׁשֶ ׁשּוִתי,  ר ּבִ ֵּיׁש  ׁשֶ ָחֵמץ  ל  ּכ

ֶרץ. ֲעַפר ָהָאֽ ֵקר) ּכַ ֶיה (ֶהפ ִיה ֵטל ו ִיּבָ

ֲחִזיֵתּה,  ָלא  ּוד ֲחִזיֵתּה  ּדַ ׁשּוִתי  ִבר א  ִאּכָ ּד ֲחִמיָרא  ל  ּכ

בערב פסח בבוקר, לאחר שרפת החמץ (ובערב פסח שחל בשבת, לאחר ביעורו), 
מבטל את החמץ שוב ואומר (שלוש פעמים):

ָרא  ַעפ ּכ ֵקר  ֶהפ ֶלֱהֵוי  ו ִטיל  ִלב ּה  ּתֵ ִבַער ָלא  ּוד ּה  ּתֵ ִבַער ּד
ָעא. ַאר ד

ִאיִתיו  ּלֹא ר ׁשֶ ִאיִתיו ו ר ׁשּוִתי, ׁשֶ ר ֵּיׁש ּבִ אֹר ׁשֶ ל ָחֵמץ ּוׂש ּכ
ֲעַפר  ּכַ ֵקר  ֶהפ ֶיה  ִיה ו ֵטל  ִיּבָ יו,  ּתִ ַער ּבִ א  לֹּ ׁשֶ ו יו  ּתִ ַער ּבִ ׁשֶ

ֶרץ. ָהָאֽ

בארמית:

או בעברית:

בארמית:

או בעברית:
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4   עירובין Ø סדר שלוש רגלים

  עירוב תבשילין

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

כשחל יום טוב ביום שישי, אסור להכין אוכל מיום טוב לשבת, 
אלא אם כן הניחו ׳עירובי תבשילין׳ (שו"ע תקכז, א).

המעֵרב לוקח בערב יום טוב פת ותבשיל שהוא מייעד לאוכלם בשבת, ומברך:

ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

מּוֵני  ַאט ּוֵלי ּול ַבׁשּ ָנא ַלֲאפּוֵיי ּול ִרי ָלֽ ֵהא ׁש ֵדן ֵערּוָבא י ּב
לאחר הברכה אומר: 

ָכָנא, ִמּיֹום טֹוב  ר ל צ ד ּכ ּבַ ֶמע ָרָגא ּול לּוֵקי ׁש ַאד ַתּקּוֵני ּול ּול
ִעיר ַהּזֹאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ל ִיׂש כ נּו ּול ת, ָלֽ ּבָ ׁשַ ל

ן  ַתּקֵ ִמין ּול ַהט ל ּול ֵ ַבּשׁ נּו ֶלֱאפֹות ּול ר ָלֽ ֵהא ֻמּתָ ֵערּוב ֶזה י ּב
נּו  ָלֽ ת,  ּבָ ׁשַ ל טֹוב  ִמּיֹום  נּו  ֽ ּכֵ ר צ ל  ּכ ָהִכין  ּול ֵנר,  ִליק  ַהד ּול

ִעיר ַהּזֹאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ל ִיׂש כ ּול

  עירוב תחומין

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

י ֶהָעִרים"  ׁשֵ ר ֶיה ָלֶהם ִמג ֶזה ִיה , ֶוך ֽ ּתָ ָהִעיר ּבַ ה... ו ַאּמָ ִים ּבָ ֽ ּפַ ָמה ַאל ד ַאת־ֵקֽ ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת־ּפ"
(במדבר לה, ה). מכאן למדו חכמים (עירובין נא ע"א), שכל מקום יישוב ישנו תחום של אלפיים 
אמה, ואין לצאת ממנו בשבת וביום טוב. אך אדם יכול להגדיר מקום אחר כמקום שביתתו, וכך 
נקראת  זו  פעולה  ה"א).  פ"ו  עירובין  (רמב"ם,  ללכת  רשאי  הוא  שבו  התחום  גבולות  את  לשנות 

׳עירוב תחומין׳. ואין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצווה (שו״ע תטו, א).

מניח מזון המספיק לשתי סעודות, במרחק קטן מאלפיים אמה 
מהמקום שיקבל בו שבת או יום טוב ומהמקום שרוצה להגיע אליו, ומברך:

ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

בארמית:

או בעברית:
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סדר שלוש רגלים Ø עירובין   5

ֵרין  ּת ָהֵדין  ָרא  ֵמַאת ֵמיַזל  ל ִלי  ִרי  ׁש ֵהא  י ֵערּוָבא  ֵדין  ּב
ואומר: 

ל רּוָחא. כ ין ל ִפין ַאּמִ ַאל
ה  ִֽים ַאּמָ ּפַ קֹום ֶזה ַאל ר ִלי ָלֶלֶֽכת ִמּמָ ֵהא ֻמּתָ ֵערּוב ֶזה י ּב

. ל ֽרּוח כ ל

 עירוב חצרות (לשבת)

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

בשבת אסור להוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך, או לטלטלו ארבע אמות 
ברשות הרבים (שבת צו ע"ב). וחכמים אסרו לטלטל גם ברשות היחיד המשותפת לכמה 

יהודים, אם לא השתתפו לפני שבת ב׳עירוב חצרות׳ (רמב"ם, עירובין פ"א ה"ב–ה"ו).
במקומות רבים נוהגים שהרב המקומי מערב לכל תושבי 

השכונה או העיר, ויש שמערערים על המנהג. 
אדם הבקי בהלכות עירובין מערב לכולם ומברך:

ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ַעּיֹוֵלי  ַאּפֹוֵקי ּול טֹוֵלי ּול ַטל ָנא ל ִרי ַלֽ ֵהא ׁש ֵדין ֵערּוָבא י ּב
ואומר: 

ל  כ  ִית ַבֽ  ִית ֽ ים ּוִמּבַ ּתִ ים ֶלָחֵצר ּוִמן ֶהָחֵצר ַלּבָ ּתִ ִמן ַהּבָ
ָחֵצר. ּבֶ ים ׁשֶ ּתִ ַהּבָ

ִניס  ַהכ ּול הֹוִציא  ל ֵטל,  ַטל ל נּו  ָלֽ ר  ֻמּתָ ֵהא  י ֶזה  ֵערּוב  ּב
ל  כ ִית ל ַבֽ ִית ל ֽ ים ּוִמּבַ ּתִ ים ֶלָחֵצר ּוִמן ֶהָחֵצר ַלּבָ ּתִ ִמן ַהּבָ

ָחֵצר. ּבֶ ים ׁשֶ ּתִ ַהּבָ

בארמית:

או בעברית:

בארמית:

או בעברית:
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6   הדלקת נרות Ø סדר שלוש רגלים

  הדלקת נרות

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ

אם מדליקים לאחר השקיעה, אין להדליק גפרור, 
אלא להעביר אש מנר שהודלק קודם החג.

וָֹתיו  ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
) יֹום טֹוב. ת ו ּבָ ל (ׁשַ ִליק ֵנר ׁשֶ ַהד ֽנּו ל ִצּוָ ו

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ

ֶהֱחָיֽנּו׳ ('בן איש חי' במדבר, א;  יש נוהגות לברך גם ׳ׁשֶ
ד, אין לברך, והאישה צריכה  לדעת ה'יחווה דעת' ח״ג, 

ֶהֱחָיֽנּו׳ שבקידוש). לצאת ידי חובתה בברכת ׳ׁשֶ

 
ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּז יָעֽ ִהּגִ נּו, ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו ׁשֶ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
בערב שבת חול המועד:

ת. ּבָ ל ׁשַ ִליק ֵנר ׁשֶ ַהד ֽנּו ל ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ַרֵחם  ּות חּוס  ּתָ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ָפֶנֽיָך  ּ ִמל ָרצֹון  ִהי  י

אחרי שהדליקה נרות, צריכה האישה להתפלל על משפחתה (רבינו בחיי, שמות יט, ג
על פי שבת כג ע"ב). נוסח זה מקורו בכה״ח (רסג, לז).

 
ָך  צֹונ ר י  עֹוׂשֵ ים  ֲאָנׁשִ ַרע  ז ִלי  ָלֶתת  ִדי,  ִעּמָ ָך  ּד ַחס יל  ּדִ ַתג ו ָעָלי, 
ֵנרֹות כּות  ז ּבִ תֹוָרה  ּ ב ִאיִרים  מ יּו  ִיה ו ָמּה,  ִלׁש ָך  תֹוָרת ּב ִקים  עֹוס ו
תֹוָרה  ו ָוה  ִמצ ֵנר  י  ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכ לּו,  ֽ ַהּלָ  / טֹוב  יֹום   /  ו  / ת  ָבּ ׁשַ  /
ן  ִתּתֵ ן פלוני ו ֲעִלי פלוני ּבֶ ַרֵחם ַעל ּבַ חּוס ּות ַגם ּתָ אֹור׃ (אישה נשואה מוסיפה: ו
הּו ַלֲעׂשֹות  ֵעֽ ַסּי ָלָחה, ּות ַהצ ָרָכה ו נֹות ַחִּיים ִעם ּב ָיִמים ּוׁש לֹו ֽאֶֹרך
ינּו,  ינּו ָעֵלֽ ִהי ָרצֹון, ָאֵמן. ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ ן י ֵלמּות) ּכֵ ׁש ָך ּבִ צֹונ ר
ָרצֹון  ל יּו  ִיה ֵנֽהּו׃  ּכֹונ ינּו  ָיֵדֽ ה  ּוַמֲעׂשֵ ינּו,  ָעֵלֽ ָנה  ּכֹונ ינּו  ָיֵדֽ ה  ּוַמֲעׂשֵ

גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, ְיהָֹוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ִאמ

משלי ו

תהלים צ

תהלים יט
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מנחה לערב יום טוב ולחול המועד Ø פתיחת אליהו   7

 מנחה לערב יום טוב ולחול המועד

 פתיחת אליהו הנביא זכור לטוב

ָנה ָעֵלֽינּו  ינּו ּכֹונ ה ָיֵדֽ ינּו ָעֵֽינּו, ּוַמֲעׂשֵ ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ

כתב החיד"א שבכניסתו לבית הכנסת יאמר מאמר זה מהקדמת תיקוני הזוהר, 
המסוגל לקבלת התפילה (׳מורה באצבע׳; ׳שלמי ציבור׳ בשם הרמ"ק).

ֵנֽהּו׃ ינּו ּכֹונ ה ָיֵדֽ ּוַמֲעׂשֵ

ּת ַאנ ּד ִמין,  ָעל ִרּבֹון  ָאַמר:  ו טֹוב  ל ָזכּור  ִביא  ַהּנָ ַתח ֵאִלָּיֽהוּ  ּפָ
ַעל  ָאה  ִעּלָ הּוא   ּת ַאנ ן.  ּבָ ֻחׁש ּב ָלא  ו ַחד  הּוא   
 ָבך ִפיָסא  ּת ָבה  ַמֲחׁשָ ֵלית  ִתיִמין.  ס ל  ּכ ַעל  ִתיָמא  ס ִאין,  ִעּלָ ל  ּכ
ִפיָרן  ס ר  ֲעׂשַ לֹון  ֵריַנן  ּוק ּקּוִנין  ּתִ ר  ֲעׂשַ  ּת ק ַאּפֵ ד הּוא   ּת ַאנ ָלל.  ּכ
ָין.  ל ּגַ ִאת ּד ִמין  ָעל ו ָין  ל ּגַ ִאת ָלא  ּד ִתיִמין  ס ִמין  ָעל הֹון  ב ָהָגא  ַאנ ל
ַיֵחד לֹון.  יר לֹון ּומ ָקׁשִ הּוא ד ּת ַאנ א. ו ֵני ָנׁשָ יַאת ִמּב ּסִ ּכַ הֹון ִאת ּוב
ר,  ין ֲעׂשַ ֵריּה ֵמִאּלֵ ֵריׁש ַחד ִמן ַחב ַאפ ל ַמאן ּד ָגאו, ּכ ִמּל ּת ַאנ ִגין ּד ּוב
ִלין  ָאז ִאּנּון  ִפיָרן  ס ר  ֲעׂשַ ין  ִאּלֵ ו  . ך ּבָ ֵריׁש  ַאפ ִאּלּו  ּכ ֵליּה  יב  ֲחׁשִ ִאת
ֵלית  ֵהיג לֹון, ו ַאנ הּוא ד ּת ַאנ ינֹוִני, ו ַחד ּבֵ ַחד ָקֵצר ו ו ָרן, ַחד ֲאִריך ִסד ּכ
ין  בּוׁשִ ָרא. ל ל ִסט ָלא ִמּכ א ו ַתּתָ ָלא ל א ו ֵעּֽלָ ָלא ל , ֵהיג ָלך ַאנ ַמאן ּד
 ּת נ ּקֵ ּתַ גּוִפין  ה  ַכּמָ ו א.  ָנׁשָ ֵני  ִלב ָמִתין  ִנׁש ִחין  ר ּפָ הּו  ֽי ִמּנַ ּד לֹון   ּת נ ּקֵ ּתַ
ִריאּו  ק ִאת ו ֲעֵליהֹון.  ָין  ַכּס מ ּדִ ין  בּוׁשִ ל י  ַגּבֵ ל גּוָפא  ִריאּו  ק ִאת ד לֹון 
ָמאָלא.  ׂש רֹוָעא  ד בּוָרה  ּג ִמיָנא.  י רֹוָעא  ּד ֶסד  ֶחֽ ָדא.  ִתּקּוָנא  ּב
אֹות  גּוָפא  ּד ִסּיּוָמא  סֹוד  י ׁשֹוִקין.  ֵרין  ּת הֹוד  ו ֶנַֽצח  ּגּוָפא.  ֶאֶרת  פ ּתִ
ָמה מֹוָחא  כ ֵריַנן ַלּה. ח ה ק ַעל ּפֶ ּב ה ּתֹוָרה ׁשֶ כּות ּפֶ ֶדׁש. ַמל ִרית קֹֽ ּב
ֵרין  ין ּת ַעל ִאּלֵ ב ֵמִבין. ו א ּוַבּה ַהּלֵ יָנה ִלּבָ ָגאו. ּבִ ָבה ִמּל יִהי ַמֲחׁשָ ִאֽ
כּות.  ַמל ֶתר  ֽ ּכֶ יהּו  ִאֽ יֹון  ֶעל ֶתר  ֽ ּכֶ ינּו׃  ֱאלֵֹהֽ ַליהָֹוה  רֹת  ּתָ ס ַהּנִ ִתיב:  ּכ

תהלים צ

הקדמת 
תיקוני זוהר 

דף יז

דברים כט
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8   פתיחת אליהו Ø מנחה לערב יום טוב ולחול המועד

י.  ִפּלֵ א ִדת ּתָ ַקפ יהּו ַקר ִאֽ ית ַאֲחִרית׃ ו יד ֵמֵראׁשִ ַמר: ַמּגִ ָעֵליּה ִאּת ו
יהּו  ִאֽ ֲאִצילּות.  ֽאַֹרח  יהּו  ִאֽ ּד ה״א  וא״ו  ה״א  יו״ד  יהּו  ִאֽ ָגאו  ִמּל
י  ַרּבֵ ִאת ִאיָלָנא ו ֵקי ל ַאׁש ַמָּיא ד ּפֹוי, ּכ ַענ רֹועֹוי ו ד ִאיָלָנא ּבִ יּו ד ק ׁשַ

יּו. ק ַההּוא ׁשַ ּב

ֵקי ַאׁש ּבֹות, ד ת ַהּסִ ִסּבַ ת ָהִעּלֹות ו ּת הּוא ִעּלַ ִמין, ַאנ ָעל ִרּבֹון 
ָתא  מ ִנׁש יהּו ּכ ִביעּו, ִאֽ ַההּוא נ ִביעּו, ו ַההּוא נ ִאיָלָנא ּב ל  
ל  ִמּכ ָנא  יּוק ּד ֵלית  ו יֹון  מ ּדִ ֵלית   ּוָבך גּוָפא,  ל ַחִּיים  יִהי  ִאֽ ּד גּוָפא,  ל
א  ׁשָ מ הֹון ׁשִ ִמּנ ּת ק ַאּפֵ ָעא. ו ַאר ַמָּיא ו ָראת ׁש ַבר. ּוב ָגאו ּול ַמה ִדל
ֶדן  ֵעֽ ד ָתא  ִגּנ ו ִאין  ׁשָ ּוד ִאיָלִנין  ָעא  ַאר ּוב ּוַמָּזֵלי.  ַבָּיא  כֹוכ ו ִסיֲהָרא  ו
הֹון  מֹוָדָעא ב ּת ִאׁש א. ל ֵני ָנׁשָ ִעיִרין ּוב נּוִנין ּוב עֹוִפין ו ֵחיָון ו ין ו ּבִ ִעׂש ו
ָען  מֹוד ּת ִאׁש  ֵאיך ו ִאין,  ַתּתָ ו ִאין  ִעּלָ הֹון  ּב ַנֲהגּון  ִית  ֵאיך ו ִאין,  ִעּלָ
ֵאי  ִעּלָ ֵלית ִיחּוָדא ּב ך ָלל, ּוַבר ִמּנָ ּכ ך יַדע ּבָ ֵלית ּדִ ֵאי. ו ַתּתָ ֵאי ו ֵמִעּלָ
ל ַחד ִאית  ִפיָרן ּכ ל ס כ א. ו מֹוָדע ָאדֹון ַעל ּכֹּלָ ּת ִאׁש ּת ַאנ ֵאי. ו ַתּתָ ו
 , יע ִדֽ ם י ּת ֵלית ָלך ׁשֵ ַאנ ֲאַכָּיא. ו ִריאּו ַמל ק הֹון ִאת ּוב , יע ִדֽ ם י ֵליּה ׁשֵ
 ּת ַכד ַאנ הּו. ו ֻכּל ִלימּו ד הּוא ׁש ּת ַאנ ָמָהן, ו ל ׁש א כ ַמּלֵ הּוא מ ּת ַאנ ּד

ָתא. מ ָלא ִנׁש גּוָפא ּב ָמָהן, ּכ הּו ׁש ּ ַארּו ּכֻ ּת הֹון, ִאׁש ק ִמּנ ַּ ּתַ ס ּתִ
יָנה  ִמּבִ ָלאו  ו ֵמִבין  הּוא   ּת ַאנ ִדיָעא,  י ָמה  כ ח ּב ָלאו  ו ים  ַחּכִ  ּת ַאנ
 ֵחיָלך ו ך ּפָ ק מֹוָדָעא ּתֻ ּת ִאׁש א ל ִדיָעא, ֶאּלָ ֲאַתר י ִדיָעא, ֵלית ָלך י
ַרֲחֵמי  ּוב ִדיָנא  ּב ָמא  ָעל ִהיג  נ ִאת  ֵאיך לֹון  ָזָאה  ַאח ּול א,  ָנׁשָ ֵני  ִלב
בּוָרה,  יהּו ג ין ִאֽ א, ּדִ ֵני ָנׁשָ ב פּום עֹוָבֵדיהֹון ּדִ ט ּכ ּפָ ִאּנּון ֶצֶֽדק ּוִמׁש ּד
ֵני ֶצֶֽדק  א, מֹאז יׁשָ כּוָתא ַקּדִ ָצִעיָתא, ֶצֶֽדק ַמל ֶאמ ט ַעּמּוָדא ד ּפָ ִמׁש
 ֵאיך ָזָאה  ַאח ל א  ֹּלָ ּכֽ ִרית.  ּב אֹות  ֶדק  ֶצֽ ִהין  ׁשֹוט,  ק ֵכי  ָסמ ֵרין  ּת
ָלאו  יהּו ִדין, ו ִאֽ ִדיָעא ּד ֶצֶֽדק י ִאית ָלך ָמא. ֲאָבל ָלאו ּד ִהיג ָעל נ ִאת

ָלל.  ין ִמּדֹות ּכ ל ִאּלֵ ָלאו ִמּכ יהּו ַרֲחֵמי, ו ִאֽ ִדיָעא ּד ט י ּפָ ִמׁש

ישעיה מו
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ׁשּוָתא ִאית ָהא ר ּד , ָדך ין ַעל י ׁשּון ִמּלִ ַחּד ִית עֹון ו מ י ׁשִ ִרּבִ קּום 
ׁשּו  ר ִהיב  י ִאת ָלא  ד ָמה   , ָדך י ַעל  ִמיִרין  ט ָרִזין  ָאה  ַגּלָ ל  ָלך  

ָען. ר ָנׁש ַעד ּכ ׁשּום ּבַ ָאה ל ַגּלָ ל

בּוָרה ַהּג ו ה  ֻדּלָ ַהּג ְיהָֹוה  ָך  ל ָאַמר:  ו ַתח  ּפָ עֹון,  מ ׁשִ י  ִרּבִ ָקם 
ִמיִכין  ּד ִאּנּון  ַמעּו,  ׁש ִאין  ִעּלָ ַההֹוד׃  ו ַֽצח  ַהּנֵ ו ֶרת  ֶאֽ פ ַהּתִ ו  
ֵני  ׁשֹכ נּו  ַרּנ ו יצּו  ָהִקֽ כֹון.  ַנת  ִמׁשּ ַערּו  ִאּת ָנא  ֵהימ מ ָיא  ַרע ו רֹון  ֶחב ּד
ּה:  ּבַ ַמר  ִאּת ד ַההּוא  ד ָרא  ט ִמּסִ ִאּנּון  ּד יַקָּיא  ַצּדִ ִאּנּון  ין  ִאּלֵ ָעָפר׃ 
הֹון:  ּב ַמר  ִאּת א  ּדָ ִגין  ּוב ֵמִתים,  ִאּנּון  ָלאו  ו ֵער׃  י  ִּבִ ו ָנה  ׁשֵ י ֲאִני 
נּו  ַרּנ יצּו ו ּת ַוֲאָבָהן ָהִקֽ ָנא ַאנ ֵהימ ָיא מ ֵני ָעָפר׃ ַרע נּו ׁשֹכ ַרּנ יצּו ו ָהִקֽ
יַקָּיא  ַען ַצּדִ ַעד ּכ ָגלּוָתא, ּד ָנה ב ׁשֵ יִהי י ִאֽ ָתא ד ִכינ ֲערּוָתא ִדׁש ִאת ל
ָלת ָקִלין  ָתא ּת ִכינ ִהיַבת ׁש חֹוֵריהֹון, ִמָּיד י א ב ּתָ נ ׁשִ ִמיִכין ו הּו ד ּל ּכֻ
 ָהא ֲעָלך ָנא, ּד ֵהימ ָיא מ ֵייָמא ֵליּה: קּום ַרע ָנא ו ֵהימ ָיא מ י ַרע ַגּבֵ ל
הֹון:  ֵייָמא ב יֵליּה, ו ָון ּדִ ע ָאת ּבַ ַאר אי ּב ַגּבַ ַמר: קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק׃ ל ִאּת
ת־ִצּיֹון לֹא  ם־ֲעוֵֹנך ּבַ ָהא ּתַ ִתי׃ ד ָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ִחי־ִלי ֲאחִֹתי ַרע ת ּפִ
א ָאַמר  ָלא ָטל, ֶאּלָ ָלא־ָטל׃ ַמאי ִנמ י ִנמ ּרֹאׁשִ ׃ ׁשֶ לֹוֵתך ַהג יֹוִסיף ל
א  ׁשָ ּד י ַמק ֲחַרב ּבֵ ִאת ִמּיֹוָמא ד ּד ּת ב ּת ֲחׁשַ הּוא: ַאנ ִריך א ּב ׁשָ ֻקד
ָנא  ָלא ָעאל ּוָבא, ָלאו ָהֵכי, ּד ִיׁשּ ָנא ב ָעאל ֵביָתא ִדיִלי ו ָנא ּב ָעאל ּד
ָלא־ָטל,  ִנמ י  ּרֹאׁשִ ׁשֶ ִסיָמָנא   ָלך ֲהֵרי  ָגלּוָתא,  ּב  ּת ַאנ ּד ָנא  ִזמ   ּכ
ָדא  יהּו ָטל, ו יַלּה ִאֽ ַחִּיים ּדִ ִלימּו ִדיַלּה ו ָגלּוָתא, ׁש ָתא ב ִכינ ה״א ׁש
ָט״ל,  ן  ּבָ ֵמֻחׁש ָלא  ד א  ּתָ ִכינ ׁש יִהי  ִאֽ ה״א  ו וא״ו,  ה״א  יו״ד  יהּו  ִאֽ
ָיא  ַמּל יִהי  ִאֽ ד ָט״ל,  ן  ּבָ ֻחׁש ל ָון  ָאת ִליקּו  ס ּדִ וא״ו  ה״א  יו״ד  א  ֶאּלָ
ָנא  ֵהימ ָיא מ ִאין. ִמַּיד ָקם ַרע ָּקֹוִרין ִע ל מ כ ִביעּו ּד ָתא, ִמּנ ִכינ ִלׁש

ִיחּוָדא. אן ָרָזא ד יּה. ַעד ּכָ ין ִעּמֵ יׁשִ ַוֲאָבָהן ַקּדִ
ָאֵמן׃ עֹוָלם ָאֵמן ו ְיהָֹוה ל רּוך ּבָ

דברי הימים
א׳ כט

ישעיה כו

שיר השירים ה

שם

איכה ד
שם

אם יש מניין נוהגים לומר כאן קדיש דרבנן (בעמ׳  45 ).

תהלים פט
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ִ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 ַעל־ַהּגִ  ח ֽ ַ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 ּת ּכֹון  'ּתִ ב):  קמא,  (תהלים  שנאמר 

ואף אליהו הנביא ע"ה לא נענה אא בתפילת 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

תהלים צ

תהלים פד
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ִתי ִפּלָ ָעה ת מ ָבאֹות, ׁשִ ְיהָֹוה ֱאלִֹהים צ
ָלה׃ ַהֲאִזֽיָנה ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסֽ

ָ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

ֵנ֣י ֶאת־ּב ו  ַצ֚ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַדּבֵ ַוי 
 פרשת קרבן התמיד

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

י  ִמ֜ י ַלח ִנ֨ ּבָ ר ֲאֵלֶה֑ם ֶאת־ק ֖ ּתָ ַמר ָאֽ ל ו ָרֵא֔ ִיׂש  
ֽמֹוֲעֽדֹו׃  ּב י  ִל֖ יב  ִר֥ ַהק ל ֕רּו  מ ׁש ּתִ י  ִנֽיחִֹח֔  יח ֵר֚ י  ַ֗ ִאׁשּ ל
יהָֹו֑ה  ַלֽ יבּו  ִר֖ ק ּתַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֶ֔ ִאׁשּ ָהֽ ה  ֶז֚ ם  ָלֶה֔  ֣ ּתָ ַמר ָאֽ ו
יד׃  ַנִ֥ים ַלּ֖יֹום עָֹל֥ה ָתִמֽ ם ׁש ִמיִמ֛ ָנ֧ה ת ֵנֽי־ׁשָ ים ּב ָבׂשִ֨ ּכ
י  ִנ֔ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ֣ ֵאת ַהּכֶ ֶֹקר ו ה ַבּב֑ ֣ ֲעׂשֶ ֽ ד ּתַ ֶבׂש ֶאָח֖ ֥ ֶאת־ַהּכֶ
ָח֑ה  ִמנ ֵאיָפ֛ה ֖סֶֹלת ל ית ָהֽ יִר֧ ִים׃ ַוֲֽעׂשִ ֽ ּבָ ַער ין ָהֽ ֥ ה ּבֵ ֖ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ
יד  ִמ֑ ּתָ עַֹל֖ת  ין׃  ַהִהֽ ת  ִביִע֥ ר ית  ִת֖ ּכָ ֶמן  ֥ ׁשֶ ּב לּוָל֛ה  ּב
 ּכֹו ִנס יהָֹוֽה׃ ו ה ַלֽ ֖ ֶ יח ִני֔חֹח ִאׁשּ ֵר֣ י ל ר ִסיַנ֔ ַה֣ ּב ָיה ֲעׂשֻ ָהֽ

במדבר כח

SR sfaradim.indb   11SR sfaradim.indb   11 04/10/2018   11:39:0504/10/2018   11:39:05



12   פרשת הקטורת Ø מנחה לערב יום טוב ולחול המועד

ָכ֖ר  ך ֶנֶ֥סך ׁשֵ ֛ ֶֹדׁש ַהּסֵ ּק֗ ד ּבַ ֶאָח֑ ֶ֖בׂש ָהֽ ין ַלּכֶ ת ַהִה֔ ִביִע֣ ר
ִ֑ים  ּבָ ַער ָהֽ ין  ֣ ּבֵ ה  ֖ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ י  ִנ֔ ֵ ַהׁשּ ֶבׂש  ֣ ַהּכֶ  ֵאת ו יהָֹוֽה׃  ַלֽ
 ִני֖חֹח  יח ֵר֥ ה  ֛ ֵ ִאׁשּ ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ ּתַ  ּכֹו ִנס ּוכ ֶֹקר  ַהּב֤ ת  ַח֨ ִמנ ּכ

יהָֹוֽה׃ ַלֽ

ֶאת  ָפֶנֽיָך  ל ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ירּו  ִטֽ ִהק ׁשֶ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיהָֹוה  הּוא  ה  ַאּתָ
יָת  ֽ ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַקָּים,  ׁש  ּדָ ק ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ַמן  ז ּבִ ים  ּמִ ַהּסַ ֶרת  טֹֽ ק

: תֹוָרָתך תּוב ּב ּכָ , ּכַ ִביָאך ה נ אֹוָתם ַעל ַיד מֹׁשֶ

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

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

ֶי֥ה ָלֶכֽם׃  ה ים ּתִ ֖ ָדׁשִ ה ֥קֶֹדׁש ק ּמָ ֑ ׁשָ
ֶנֱאַמר ו

ֶֹקר  ּב֗ ּבַ ֶֹקר  ּב֣ ּבַ ים  ֑ ַסּמִ ֣טֶֹרת  ק ֲה֖רֹן  ַאֽ יו  ָעָל֛ יר  ִט֥ ִהק ו
ֲה֧רֹן ֶאת־ ת ַאֽ ֲעלֹ֨ ַהֽ ה׃ ּוב ּנָ ִטיֶרֽ ֖רֹת ַיק יִטי֛בֹו ֶאת־ַהּנֵ ֵהֽ ּב
ֵנ֥י  ִלפ יד  ִמ֛ ּתָ ֧טֶֹרת  ק ה  ּנָ ִטיֶר֑ ַיק ִים  ֖ ּבַ ַער ָהֽ ין  ֥ ּבֵ ֛רֹת  ַהּנֵ

דֹֽרֵֹתיֶכֽם׃ ְיהָֹו֖ה ל

שמות ל
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ים ִ ׁשּ ׁשִ ו ֵמאֹות  לֹׁש  ׁש יַצד.  ּכֵ ֶרת  טֹֽ ַהּק ּטּום  ּפִ ָנן:  נּו ַרּבָ ּ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).

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

ר ָמֶנה.  ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ר ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ַקל ׁשִ ּכֹום, ִמׁש ַכר ו ח  ּד ֶֹלת ֵנר ּבֽ ׁשִ ו ז

ּבִֹרית  ָעה.  ׁש ּתִ מֹון  ִקּנָ יא ה  לֹׁשָ ׁש ִקּלּוָפה  י ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁש  ט קֹׂש ט

ָלָתא,  ין ּת ַקּבִ ָלת ו ִאין ּת ִריִסין ס ין, ֵיין ַקפ ָעה ַקּבִ ׁש יָנא ּתִ ׁשִ ר ּכַ
דִֹמית  ַלח ס יק. ֶמֽ ר ַעּתִ ִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחּוָ ִאם לֹא ָמָצא ֵיין ַקפ ו
ת  ּפַ ִלי אֹוֵמר, ַאף ּכִ ב י ָנָתן ַהּבַ הּוא. ִרּבִ ל ׁשֶ ן ּכ ֽרַֹבע, ַמֲעֶלה ָעׁשָ
ר ַאַחת  ִאם ִחּסֵ ָסָלּה, ו ַבׁש ּפ ּה ּד ִהיא. ִאם ָנַתן ּבָ ל ׁשֶ ן ּכ ּדֵ ַהַּיר

ָמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה. ל ַסמ ִמּכ

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

בֹוד. ֵני ַהּכָ ִמּפ
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14   פרשת הקטורת Ø מנחה לערב יום טוב ולחול המועד

ֵהיֵטב, ָהֵדק  אֹוֵמר,  ׁשֹוֵחק  הּוא  ׁשֶ ּכ אֹוֵמר,  ָנָתן  י  ִרּבִ ָיא  נ ּתַ
ָמּה  ּט ּפִ ִמים.  ׂשָ ַלּב ָיֶפה  ַהּקֹול  ׁשֶ ֵני  ִמּפ ָהֵדק,  ֵהיֵטב   
הּוָדה,  י י נּו. ָאַמר ִרּבִ ע ַמֽ יע לֹא ׁשָ ָרִבֽ ִליׁש ּול ׁשָ ָרה, ל ׁשֵ ַלֲחָצִאין ּכ
ל  ר ַאַחת ִמּכ ִאם ִחּסֵ ָרה ַלֲחָצִאין, ו ׁשֵ ָתּה ּכ ִמּדָ ָלל, ִאם ּכ ֶזה ַהּכ

ָמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה. ַסמ

ָתה ָהי ָנה  ׁשָ ִעים  ב ׁשִ ל אֹו  ים  ִ ׁשּ ׁשִ ל ַאַחת  ָרא:  ַקּפָ ר  ּבַ ֵני  ּתָ
ָרא: ִאּלּו  ר ַקּפָ ֵני ּבַ עֹוד ּתָ ִים ַלֲחָצִאין. ו יַרֽ ל ׁשִ ָבָאה ׁשֶ  
ֵני  ִמּפ ַלֲעמֹד  ָיכֹול  ָאָדם  ֵאין  ַבׁש  ּד ל  ׁשֶ טֹוב  קֹור ּה  ּבָ נֹוֵתן  ָהָיה 
ָרה:  ָאמ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵני  ִמּפ ַבׁש,  ּד ּה  ּבָ ִבין  ָער מ ֵאין  ָלָמה  ו ֵריָחּה, 

ה ַליֹהָוה׃ ֶ ּנּו ִאׁשּ ֽ ירּו ִמּמֶ ִטֽ ַבׁש לֹא־ַתק ל־ּד כ אֹר ו ל־ׂש י כ ּכִ

ָ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

מפיך״, זז  יהיה  ״לא  הללו  הפסוקים  שלושת  על  נאמר  ה"א)  פ"ה  (ברכות  בירושלמי 
ֽטֶֹרת'. ּטּום ַהּק וב׳שער הכוונות׳ כתוב לאומרם בכל פעם שאומרים 'ּפִ

׃ 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
את סדר התמיד נוהגים לחתום בפסוק זה (טור, מח):

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

ָֽכה ּלֹו ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש  
ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו׃  ֵ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 ו ,ֹּכַ טֹוב־ְיהָֹוה

ֽ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

 תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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