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  ִקּדּוׁש

  מתוך סידור התפילה

ים הִ אֱ ל כַ יְ וַ  ם.ָאבָ ל צְ כָ ץ וְ רֶ ָאהָ וְ  ַהָּׁשַמִים ּוּלכֻ יִ י. וַ ּׁשִ ּׁשֶ ם הַ ר יוֹ קֶ י בֹ הִ יְ ב וַ רֶ י עֶ הִ יְ וַ 

ר ׁשֶ אֲ  וֹ ּתאכְ לַ ל מְ ּכָ מִ  ַהְּׁשִביִעים וֹ ּית ּבַ ּבֹ ׁשְ ּיִ ה. וַ ׂשָ ר עָ ׁשֶ אֲ  וֹ ּתאכְ לַ י מְ יעִ בִ ּׁשְ הַ ם וֹ ּיּבַ 

ִהים רֵ בָ יְ ה וַ ׂשָ עָ   תוֹ אכְ לַ ל מְ ּכָ ת מִ בַ ׁשָ  וֹ י ּבּכִ  תוֹ אֹ  ׁשּדֵ קַ יְ וַ  ְּׁשִביִעיהַ ם ת יוֹ אֶ  ֱא

ִהיםא רָ ר ּבָ ׁשֶ אֲ     .תוֹ ׂשעֲ לַ  ֱא

  ג')-(בראשית,ב', א'

  !ַחִּייםלְ  : ְועֹוִנים. ןנָ רָ י מָ ִר בְ סַ 

  ן:פֶ ּגֶ י הַ ִר א ּפְ רֵ וֹ ם ּבלָ עוֹ הָ  לֶ מֶ  ינּוהֵ ה ה' אֶ ּתָ אַ  רּוּבָ 

ֵהינ ת ּבַ ׁשַ וְ  נּוה ּבָ צָ רָ יו וְ תָ וֹ צְ מִ ּבְ  נּוׁשָ ּדְ ר קִ ׁשֶ אֲ  ּו ֶמֶל ָהעֹוָלםָּברּו ַאָּתה ה' ֶא

 ,ׁשדֶ י קֹ אֵ רָ קְ מִ ה לְ ּלָ חִ ּתְ , יתאׁשִ רֵ ה בְ ׂשֵ עֲ מַ ן לְ רוֹ ּכָ זִ  נּולָ יחִ נְ ן הִ צוֹ רָ בְ ה ּובָ הֲ ַאּבְ  וֹ ׁשדְ קָ 

ה ה'. ּתָ אַ  רּו. ּבָ נּוּתָ לְ חַ נְ ן הִ צוֹ רָ בְ ה ּובָ הֲ ַאּבְ  ׁשְ דְ ת קָ ּבַ ׁשַ וְ . םיִ רָ צְ ת מִ יַאיצִ ר לִ כֶ זֵ 

  .תּבָ ּׁשָ הַ  ׁשּדֵ קְ מִ 
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יש הטוענים שזהו חלק מהמסורת. הסבירו את ההבדל בין קיום מצוות 
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