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הקדמה 
בשנת תשכ״ב נשאו לבו של אליהו קורן ז״ל, מייסד בית ההוצאה קורן ירושלים, להביא לקהל 
שנערך,  הראשון  היה  קורן  תנ״ך  ביותר.  והבהיר  המדויק  המהודר,  באופן  התנ״ך  את  הרחב 

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, 
כדי  זאת  כל  התנ״ך.  של  קורן  לאות  הדומה  מיוחדת  ובאות  עיניים  ומאיר  נאה  עימוד  בעל 

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

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

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 לטעמם של רבים. 
הסידור החדש ענה על כל צורכי התפילות בשבת בכרך אחד, והציבור הצטייד בו בהמוניו.
שהגיש  ואחרי  ולבהירות  לדיוק  להידור,  קורן  מר  של  חזונו  את  ממשיך  היום  ההוצאה  בית 
לקהל המתפללים לפני שנים אחדות את המהדורה החדשה של הסידור לשבת, הולך ומוסיף 
המתפללים  ולתועלת  התורה  חומשי  חמשת  נמרץ  בעיון  שוב  הוגהו  זו  ובמהדורה  בקודש 
הובחנו השוואים הנחים מהנעים וכן הקמצים הגדולים מהקטנים. אסתר באר עשתה בחכמת 
ובהם  בעריכתו  השתתפו  קורן  של  המומחים  ומיטב  הסידור,  של  הקשה  העימוד  את  לב 
הרב דוד פוקס, הרב חנן בניהו, הרב ינון חן, אפרת גרוס, דינה לנדאון ביילי, ועוד רבים. אסיר 
על  ביסודיות  שעברו  אליצור,  ישראל  והרב  כהן  כרמיאל  הרב  המעולים  למגיהים  אני  תודה 

כל ענייני הלשון והדקדוק.
במהדורה חדשה זו כבקודמתה הגדלנו את הכתב והשלמנו את כל תפילות השבת. הוספנו 
להתאים  לו  המסייעות  למתפלל,  הנחיות  ושילבנו  המילה  ברית  סדר  ואת  המזון  ברכת  את 
עצמו למניין שבו הנוסח שונה מהנוסח שהוא רגיל בו. 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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א

בראשית א
ֶרץ  ָהָא֗ ו ֶרץ׃  ָהָאֽ ת  ֵא֥ ו ִים  ַמ֖ ָ ַהׁשּ ת  ֵא֥ ים  ֱאלִֹה֑ א  ָר֣ ּבָ ית  ֖ ֵראׁשִ ּב
ֶפת  ַרֶח֖ מ ים  ֱאלִֹה֔  ֣רּוח ו ֑הֹום  ת ֵנ֣י  ַעל־ּפ  ך ֖חֹׁשֶ ו ָו֔בֹהּו   ֙תֹהּו ה  ָת֥ י ָהֽ
ים  א ֱאלִֹה֛ ר ִהי־ֽאֹור׃ ַוַּי֧ ִהי־֑אֹור ַוֽי ים י ִים׃ ַוּ֥יֹאֶמר ֱאלִֹה֖ ֽ ֵנ֥י ַהּמָ ַעל־ּפ
א  ָר֨ ׃ ַוִּיק ך ין ַהֽחֹׁשֶ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ים ּבֵ ל ֱאלִֹה֔ ֣ ּדֵ י־֑טֹוב ַוַּיב ֶאת־ָה֖אֹור ּכִ
ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום  ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ ָלה ַוֽי י ָרא ָל֑ ך ָק֣ ַל֖חֹׁשֶ ֔יֹום ו ים ׀ ָלאֹור ֱאלִֹה֤

ד׃ ֶאָחֽ
ִים  ַמ֖ ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ּדִ ַמב י  ִויִה֣ ִים  ֑ ַהּמָ  ֣תֹוך ּב  יע ָרִק֖ י  ִה֥ י ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 
 ר ֲאׁשֶ  ִים ַהּמַ֙ ֤ין  ּבֵ ל  ֗ ּדֵ ַוַּיב  ֒ יע ָרִק֒ ֶאתָהֽ ֱאלִֹהי֮ם  ַוַּיַ֣עׂש  ִים׃  ָלָמֽ
א  ָר֧ ַוִּיק ִהי־ֵכֽן׃  ַוֽי  יע ָרִק֑ ָלֽ ֵמַע֣ל  ר  ֖ ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ין  ּוֵב֣  יע ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ֣ ִמּתַ

ִנֽי׃ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁשֵ ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ ִים ַוֽי ָמ֑ יע ׁשָ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛
ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום   ִים ַמ֙ ָ ַהׁשּ ַחת  ֤ ִמּתַ ִים  ַהּמַ֜ ֨וּו  ִיּקָ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 
ֵו֥ה  ִמק ֶרץ ּול ה ֶא֔ ׁשָ ים ׀ ַלַּיּבָ א ֱאלִֹה֤ ָר֨ ִהי־ֵכֽן׃ ַוִּיק ה ַוֽי ֑ ׁשָ ה ַהַּיּבָ ָרֶא֖ ֵתֽ ו
֤א  ׁשֵ ד ֽ ים ּתַ יֽטֹוב׃ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗ ים ּכִ א ֱאלִֹה֖ ר ים ַוַּי֥ ֑ א ַיּמִ ִים ָקָר֣ ֖ ַהּמַ
ר  ֥ ֲאׁשֶ ִמי֔נֹו  ל  ִרי ּפ ה  ֤עֹׂשֶ י  ִר֞ ּפ ֵע֣ץ  ַרע  ֶז֔  יע ִר֣ ַמז ב  ׂשֶ ֵע֚ א  ׁשֶ ֗ ּדֶ  ֶרץ ָהָא֙
 יע ִר֤ ב ַמז א ֵעׂ֣שֶ ׁשֶ ֶֶרץ ּד א ָהָא֜ ִהי־ֵכֽן׃ ַוּתֹוֵצ֨ ֶרץ ַוֽי עֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ַזר
ים  א ֱאלִֹה֖ ר ִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥ ֖בֹו לעֹו ר ַזר ֥ י ֲאׁשֶ ִר֛ ּפה ֵע֧ץ ֽעֹׂשֶ הּו ו ִמיֵנ֔ ל ַרע ֶז֙

י׃ ֽ ִליׁשִ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁש ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ י־ֽטֹוב׃ ַוֽי ּכִ
ַהּ֖יֹום  ין  ֥ ּבֵ יל  ֕ ּדִ ַהב ל ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ  יע ִק֣ ר ּבִ  אֹרֹת מ י  ִה֤ י ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 
ָה֤יּו  ו ִנֽים׃  ׁשָ ו ים  ָיִמ֖ ּול ים  ֣מֹוֲעִד֔ ּול  אֹֹתת ל ָה֤יּו  ו ָלה  י ֑ ַהּלָ ין  ּוֵב֣
ַוַּיַ֣עׂש  ִהי־ֵכֽן׃  ַוֽי ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ יר  ָהִא֖ ל ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ  יע ִק֣ ר ּבִ  אֹורֹת ִלמ
ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממ ל דֹל ֤אֹור ַהּגָ ים ֶאת־ַהּמָ דִֹל֑ אֹ֖רֹת ַהּג ֵנ֥י ַהּמ ים ֶאת־ׁש ֱאלִֹה֔
ים׃  ֹוָכִבֽ ַהּכֽ ת  ֵא֖ ו ָלה  י ַהּלַ֔ ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממ ל  טֹן ַהּקָ ֤אֹור  ֶאת־ַהּמָ ו ַהּ֔יֹום 
 ׁשֹל ִלמ ֶרץ׃ ו יר ַעל־ָהָאֽ ָהִא֖ ִים ל ָמ֑ ָ יע ַהׁשּ ִק֣ ר ים ּבִ ם ֱאלִֹה֖ ן אָֹת֛ ֥ ַוִּיּתֵ
ים  ֱאלִֹה֖ א  ר ַוַּי֥  ך ַה֑חֹׁשֶ ין  ּוֵב֣ ָה֖אֹור  ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ּדִ ֲלַהב ּוֽ ָלה  י ּוַבּלַ֔ ּ֣יֹום  ּבַ

י׃  ִביִעֽ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ר ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ י־ֽטֹוב׃ ַוֽי ּכִ
ַעל־ עֹוֵפ֣ף  י  עֹוף ו ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֖ ׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ֣צּו  ר ִיׁש ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 
יִנ֖ם  ּנִ ֶאתַהּתַ ים  ֱאלִֹה֔ א  ָר֣ ַוִּיב ִים׃  ָמֽ ָ ַהׁשּ  יע ִק֥ ר ֵנ֖י  ּפַעל ֶרץ  ָהָא֔
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מנחה לערב שבת Ø אשרי   1

  מנחה לערב שבת

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

ראוי לומר לפני תפילת מנחה את פרשת קרבן התמיד. רבים נוהגים לומר את כל סדר 
הקרבנות שלפני תפילת שחרית  (עמ׳ 71–    74)  פרט לפרשת תרומת הדשן ולסדר המערכה. 

יהוה ֱ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 יהוה ּ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 יהוה, ֶאֽ ַחּנּון ו

יו׃  ל־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־יהוה ַלּכֹל, ו
ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך יהוה ּ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 יהוה 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 יהוה ּב ַצּדִ
הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ  ,ָאיו ל־קֹר כ ָקרֹוב יהוה 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 ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת־ּכ

עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ לּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת
לּוָיּה׃  ם, ַהלַָעד־עֹו ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה


תהלים קטו
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2   עמידה Ø מנחה לערב שבת

חצי קדיש
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ עּוֵתּה, ו ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ָכָתא ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ָכָתא/ ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ א ל ֵעּֽלָ ל בעשרת ימי תשובה: / 

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ו
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

  עמידה

ינּו׃ ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ּכִ

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

פוסע שלוש פסיעות לפנים כמי שנכנס לפני המלך (רמ"א צה, א בשם 
מִֹנּיֹות׳  בעמ׳ 12  . ִנים ַקד ׁשָ הרוקח). עומד ומתפלל בלחש מכאן ועד ׳ּוכ

כורע במקומות המסומנים ב, קד לפנים במילה הבאה וזוקף בשם (של"ה).

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

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

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

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו

ש"ץ:

קהל 
וש"ץ:
ש"ץ:

דברים לב

תהלים נא
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מנחה לערב שבת Ø עמידה   3

ֵ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
ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ  ,ֶפר ַהַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו

יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ
ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ה ּגִ ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ

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

ם׳ משמיני עצרת ועד יום טוב ראשון של פסח,  ֽׁשֶ יב ָהֽרּוח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ אומרים ׳ַמׁשּ
ל׳ מחו המועד פסח ועד הושענא רבה. ו׳מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
בּורֹות  ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ

ך ֹוֶמה ּלָ ּוִמי ּדֽ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י

ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו
ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

ה ָקדֹוׁש׳ בעמ׳ הבא. בתפילת לחש ממשיך ׳ַאּתָ

בעשרת ימי תשובה:



בעשרת ימי תשובה:
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4   עמידה Ø מנחה לערב שבת

קדושה

ֵמי ָמרֹום ׁש ים אֹותֹו ּבִ יׁשִ ּדִ ק ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ עֹוָלם, ּכ ָך ּבָ מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ נ

בחזרת שליח הציבור הקהל עומד ואומר קדושה. 
במקומות המסומנים ב, המתפל מתרומם על קצות אצבעותיו (מג"א קכה, א בשם השל"ה).

קהל ואחריו שליח הציבור:

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך, ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש
קהל ואחריו שליח הציבור:

רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ ל

קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
קהל ואחריו שליח הציבור:

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
קהל ואחריו שליח הציבור:

יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל
שליח הציבור:

עֹוָם ָוֶעד  ינּו לֹא ָימּוׁש ל ֽ ינּו ִמּפִ ֲחָך ֱאלֵֹהֽ ב ׁשִ ו
ה.  ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

דֹוׁש./ ֶלך ַהּקָ ֽ ַהּמֶ בעשרת ימי תשובה: דֹוׁש./ ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוך ַאּתָ ּבָ
ה חֹוֵנן׳ בעמ׳ הבא. שליח הציבור ממשיך ׳ַאּתָ

ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

דֹוׁש./ ֶלך ַהּקָ ֽ ַהּמֶ בעשרת ימי תשובה: דֹוׁש./  ָהֵאל ַהּקָ

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו

אם שכח, חוזר לראש התפילה.
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