מי שלא שמע "ברכו" דשחרית יאמר כאן:
יכם ִמן־
ִּב ְפר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת ְּביִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ִה ְת ֵּנַדב ָעם ָּב ְרכ ּו יְ ה ָֹוה :קוּמ ּו ָּב ְרכ ּו ֶאת־יְ ה ָֹוה ֱאל ֹ ֵה ֶ
ל־ב ָר ָכה ו ְּת ִה ָּלה :יְ ִהי ֵׁשם
יב ְרכ ּו ֵׁשם ְּכבוֹ ֶד ָך ו ְּמרוֹ ַמם ַעל ָּכ ְּ
ד־העוֹ ָלם וִ ָ
ָהעוֹ ָלם ַע ָ
נִפ ָלאוֹ ת ְלבַ ּדוֹ :
יְ ה ָֹוה ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד־עוֹ ָלםָּ :ברו ְּך יְ ה ָֹוה ֱאל ֹ ִהים ֱאל ֹ ֵהי יִ שְׂ ָר ֵאל עֹשֵׂ ה ְ
ת־כֹל ָה ָא ֶרץ ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:
ו ָּברו ְּך ֵׁשם ְּכבוֹ דוֹ ְלעוֹ ָלם וְ יִ ָּמ ֵלא ְכבוֹ דוֹ ֶא ּ
יע ְּב ַׁש ְח ִרית וְ אוֹ ֵמר :יְ ה ָֹוה
יבאְּ .ב ָכל־יוֹ ם ַמ ְל ַא ְך ֶא ָחד עוֹ ֵמד ְּב ֶא ְמצַ ע ָה ָר ִק ַ
ָא ַמר ִר ִּבי ֲע ִק ָ
יע ְל ָב ְֽרכ ּו
יע ְל ָב ְרכוּ .ו ְּכ ֶׁש ַּמ ִ ּג ַ
ד־ש ַּמ ִ ּג ַ
ֶמ ֶל ְך .יְ ה ָֹוה ָמ ָל ְך .יְ ה ָֹוה יִ ְמלוֹ ְך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ :ע ֶׁ

יע וְ אוֹ ֶמ ֶרת
ל־מצְ ָח ּה יִ שְׂ ָר ֵאל .עוֹ ֶמ ֶדת ְּב ֶא ְמצַ ע ָה ָר ִק ַ
ַח ָ ּיה ַא ַחת ֶׁש ּ ְׁש ָמ ּה יִ שְׂ ָר ֵאלָ .חקוּק ַע ִ
ל־גדו ֵּדי ַמ ְע ָלה עוֹ נִיןָּ :ברו ְּך יְ ה ָֹוה ַה ְּמב ָֹר ְך ְלעוֹ ָלם
ְּבקוֹ ל ָרםּ ָ :ב ְֽרכ ּו ֶאת־יְ ה ָֹוה ַה ְּמב ָֹר ְך  :וְ ָכ ְ ּ
ָו ֶעד:

במקום קדושה דשחרית יאמר כאן:

נִק ַּד ְׁש ִּתי ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָר ֵאל ֲאנִי יְ ה ָֹוה ְמ ַק ִּד ְׁש ֶכם :שְׂ ָר ִפים
ת־שם ָק ְד ִׁשי וְ ְ
וְ לֹא ְת ַח ְּלל ּו ֶא ֵׁ
ע ְֹמ ִדים | ִמ ַּמ ַעל לוֹ ֵׁש ׁש ְּכנָ ַפיִ ם ֵׁש ׁש ְּכנָ ַפיִ ם ְל ֶא ָחד ִּב ְׁש ַּתיִ ם | יְ ַכ ֶּסה ָפנָיו וּבִ ְׁש ַּתיִ ם
יְ ַכ ֶּסה ַרגְ ָליו וּבִ ְׁש ַּתיִ ם יְ עוֹ ֵפף :וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר ָקדוֹ ׁש | ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש יְ ה ָֹוה צְ ָבאוֹ ת
ל־ה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ  :וַ ִּת ּ ָׂש ֵאנִי רו ַּח ָו ֶא ְׁש ַמע ַא ֲח ַרי קוֹ ל ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל ָּברו ְּך ְּכבוֹ ד יְ ה ָֹוה
ְמלֹא ָכ ָ
ִמ ְּמקוֹ מוֹ  :יִ ְמל ֹ ְך יְ ה ָֹוה | ְלעוֹ ָלם ֱאל ֹ ַהיִ ְך צִ ּיוֹ ן ְלדֹר ָודֹר ַה ְללוּיָ ּה ְּ :כ ֶׁש ָע ָלה מ ֶֹׁשה ַל ָּמרוֹ םָ .מצָ א
ל־ה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ  :וְ ַכת ַא ַחת
ַּכת ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרתָ :קדוֹ ׁש | ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש יְ ה ָֹוה צְ ָבאוֹ ת ְמלֹא ָכ ָ
אוֹ ֶמ ֶרתָּ :ברו ְּך ְּכבוֹ ד־יְ ה ָֹוה ִמ ְּמקוֹ מוֹ :

במקום קדיש שלם יאמר:
וְ ַע ָּתה יִ גְ ַּדל נָ א ּכ ַֹח ֲאדֹנָי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת ֵלאמֹר :וְ ִה ְת ַ ּג ִּד ְל ִּתי וְ ִה ְת ַק ִּד ְׁש ִּתי וְ נוֹ ַד ְע ִּתי ְל ֵעינֵי
נַפ ִׁשי ֶאת־יְ ה ָֹוה יְ ה ָֹוה ֱאל ֹ ַהי ָ ּג ַד ְל ָּת ְּמאֹד
גּוֹ יִ ם ַר ִּבים וְ יָ ְדע ּו ִּכי ֲאנִי יְ ה ָֹוהָּ :ב ְר ִכי ְ
הוֹ ד וְ ָה ָדר ָל ָב ְׁש ָּתֶ :ל ֱהוֵ א ְׁש ֵמ ּה ִּדי ֱא ָל ָהא ְמ ָב ַר ְך ִמן ַע ְל ָמא וְ ַעד ַע ְל ָמא ִּדי ָח ְכ ְמ ָתא
וּגְ בו ְּר ָתא ִּדי ֵל ּה ִהיא:

ל־כֹחוֹ .קוֹ ְר ִעין
יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְּב ָכ ּ
ָא ַמר ִר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ֶּבן ֵלוִ יּ .כֹל ָהעוֹ נֶה ָא ֵמן יְ ֵהא ְׁש ֵמ ּ
ר־דינוֶֹׁ .ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :ב ְפר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת ְּביִ ְׁש ָר ֵאל ְּב ִה ְת ֵּנַדב ָעם ָּב ְרכ ּו יְ ה ָֹוה:
לוֹ ְ ּגזַ ִּ
ל־מי ֶׁשעוֹ נֶה ָא ֵמן ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה .זוֹ ֶכה וְ עוֹ נֶה ָא ֵמן
ן־ג ְדיָ הָּ .כ ִ
ָא ַמר ִר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ֶּב ַ ּ
ְלעוֹ ָלם ַה ָּבאֶׁ .ש ּנ ֱֶא ַמרָּ :ברו ְּך יְ ה ָֹוה ְלעוֹ ָלם ָא ֵמן | וְ ָא ֵמןָ :א ֵמן ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה.
וְ ָא ֵמן ְלעוֹ ָלם ַה ָּבא:

