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נוסחאות הקדושה
 .1סדר התפילות כפי מנהג הספרדים באמריקא ,עמ' ס"א – דוד די סולה פול זצ"ל
שׁ ְלּשִׁים לְ 1קְדֻ שָּׁהְ .וכֵן כָּתוּב עַל-י ַד נְבִיאְֶ .1וק ָָרא זֶה אֶל-זֶה וְאָמַר.
נַקְדִּ ישְָׁ Fונַע ֲִריצָ .Fכְּנֹעַם שִׂי ַח סוֹד שׂ ְַרפֵי-ק ֹדֶ שַׁ .ה ְמ ַ
ָאָרץ כְּבוֹדוֹ:
** קָדוֹשׁ .קָדוֹשׁ .קָדוֹשׁ .יְי ָ ְצבָאוֹת .מְKא כָל-ה ֶ
שׁ ְבּחִים וְאוֹמ ְִרים
ְל ֻעמָּתָ ם ְמ ַ
** בָּרוּ Fכְּבוֹד יְי ָ ִממְּקוֹמוֹ:
וּבְדִ ב ְֵרי קָדְ שְׁ 1כָּתוּב לֵאמ ֹר
** יִמְ FKיְי ָ לְעוֹלָם .אֱַ Kהי ִ Fצִיּוֹן לְד ֹר וָד ֹרַ .הלְלוּי ָהּ:
 .2סידור רב סעדיה גאון
נקדישך ונעריצך ונשלש לך קדושה משולשת ככתוב על־יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר
ויגיבון ]ועונים[

קדוש קדוש קדוש יי צבאות מלא כל הארץ כבודו.

ויקול ]ואומר[

אז ברעש גדול אדיר וחזק ונורא משמיעים קולם לעומתם משבחים ואומרים...

 .3רמב"ם סדר התפילה  -סדור מסורת משה
נקדישך ונעריצך ,ונשלש לך קדשה משלשת ,כדבר האמור על יד נביאך ,וקרא זה אל זה ואמר...
]כל אומרים[

משבחים ואומרים ,ברוך כבוד יי ממקומו!

 .4קדושה בחזרת הש"ץ – אשכנז) :קורן עמ' קי"ג ,ארטסקרול מסורה עד' ק'(
]קהל ואז החזן[

שׁמֵי מָרוֹםַ .כּכָּתוּב עַל י ַד נְבִיאֶ:1
שׁ ַמּקְדִּ ישִׁים אוֹתוֹ ִבּ ְ
שׁמְ 1בָּעוֹלָםְ .כּשֵׁם ֶ
נְקַדֵּ שׁ אֶת ִ

ְוק ָָרא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר:
]קו"ח[

ָאָרץ כְּבוֹדוֹ:
קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְי ָ ְצבָאוֹת .מְלא כָל ה ֶ

]חזן[

ְל ֻעמָתָ ם בָּרוּ Fי ֹאמֵרוּ:

 .5סדור קול ששון ,עמ' ט"ז – מכון אורות ,ר' אליעזר טולידאנו
}כולם ביחד{

נַקְדִּ ישְָׁ Fונַע ֲִריצָF

שׁ ְלּשִׁים לְ 1קְדֻ שָּׁהְ .וכֵן כָּתוּב עַל י ַד נְבִיאְָ .Fוק ָָרא זֶה אֶל זֶה
}חזן בקול רם ,קהל בלחש{ כְּנֹעַם שִׂי ַח סוֹד שׂ ְַרפֵי ק ֹדֶ שׁ ַה ְמ ַ
וְאָמַר.
}כולם ביחד{

ָאָרץ כְּבוֹדוֹ:
קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְי ָ ְצבָאוֹת .מְKא כָל ה ֶ

}חזן בקול רם ,קהל בלחש{

שׁ ְבּחִים וְאוֹמ ְִרים
ְל ֻעמָּתָ ם ְמ ַ

