
מי שלא שמע "ברכו" דשחרית יאמר כאן:
ְרכּו ֶאת־ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ִמן־ ְרכּו ְיהָֹוה: קּומּו ּבָ ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ ְפרַֹע ּפְ ּבִ
ם  ה: ְיִהי ׁשֵ ָרָכה ּוְתִהּלָ ל־ּבְ בֹוֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ ם ּכְ ָהעֹוָלם ַעד־ָהעֹוָלם ִויָבְרכּו ׁשֵ

ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו:  ָרֵאל עֹׂשֵ רּוְך ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ה ְוַעד־עֹוָלם: ּבָ ְיהָֹוה ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ

ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת־ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ּוָברּוְך ׁשֵ

ְחִרית ְואֹוֵמר: ְיהָֹוה  ׁשַ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ּבְ ָכל־יֹום ַמְלַאְך ֶאָחד עֹוֵמד ּבְ י ֲעִקיָבא. ּבְ ָאַמר ִרּבִ
ְרכּו  יַע ְלָבֽ ּגִ ַמּ יַע ְלָבְרכּו. ּוְכׁשֶ ּגִ ּמַ ֶמֶלְך. ְיהָֹוה ָמָלְך. ְיהָֹוה ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַעד־ׁשֶ

ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ְואֹוֶמֶרת  ָרֵאל. עֹוֶמֶדת ּבְ ָרֵאל. ָחקּוק ַעל־ִמְצָחּה ִיׂשְ ָמּה ִיׂשְ ּשְׁ ה ַאַחת ׁשֶ ַחּיָ

בָֹרְך ְלעֹוָלם  רּוְך ְיהָֹוה ַהּמְ דּוֵדי ַמְעָלה עֹוִנין: ּבָ בָֹרְך: ְוָכל־ּגְ ְרכּו ֶאת־ְיהָֹוה ַהּמְ ֽ קֹול ָרם: ּבָ ּבְ

ָוֶעד:

במקום קדושה דשחרית יאמר כאן:
ָרִפים  ֶכם: ׂשְ ׁשְ ָרֵאל ֲאִני ְיהָֹוה ְמַקּדִ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ י ְוִנְקּדַ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת־ׁשֵ ְתַחּלְ ְולֹא 
ִים  ּתַ ה ָפָניו ּוִבׁשְ ִים | ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ָנַפִים ְלֶאָחד ּבִ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ עְֹמִדים | ִמּמַ

ִים ְיעֹוֵפף: ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש | ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָֹוה ְצָבאֹות  ּתַ ה ַרְגָליו ּוִבׁשְ ְיַכּסֶ

בֹוד ְיהָֹוה  ּכְ רּוְך  ּבָ דֹול  ּגָ ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש  ָוֶאׁשְ ֵאִני רּוַח  ּשָׂ ַוּתִ בֹודֹו:  ּכְ ְמלֹא ָכל־ָהָאֶרץ 

רֹום. ָמָצא  ה ַלּמָ ָעָלה מֹׁשֶ ׁשֶ קֹומֹו: ִיְמלְֹך ְיהָֹוה | ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ּכְ ִמּמְ

בֹודֹו: ְוַכת ַאַחת  ת ַאַחת אֹוֶמֶרת: ָקדֹוׁש | ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל־ָהָאֶרץ ּכְ ּכַ

קֹומֹו: בֹוד־ְיהָֹוה ִמּמְ רּוְך ּכְ אֹוֶמֶרת: ּבָ

במקום קדיש שלם יאמר:
י ְלֵעיֵני  י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ ׁשְ י ְוִהְתַקּדִ ְלּתִ ּדִ ְרּתָ ֵלאֹמר: ְוִהְתּגַ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ִיְגּדַ ה  ְוַעּתָ
ֹאד  ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת־ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ י ֲאִני ְיהָֹוה: ּבָ ים ְוָיְדעּו ּכִ ּגֹוִים ַרּבִ

ָחְכְמָתא  י  ּדִ ַעְלָמא  ְוַעד  ַעְלָמא  ִמן  ְמָבַרְך  ֱאָלָהא  י  ּדִ ֵמּה  ׁשְ ֶלֱהֵוא   : ּתָ ָלָבׁשְ ְוָהָדר  הֹוד 

י ֵלּה ִהיא:  ּוְגבּוְרָתא ּדִ

ָכל־ּכֹחֹו. קֹוְרִעין  א ְמָבַרְך ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ן ֵלִוי. ּכֹל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ִרּבִ

ְרכּו ְיהָֹוה: ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׁשְ ָרעֹות ּבְ ְפרַֹע ּפְ ֱאַמר: ּבִ ּנֶ ינֹו. ׁשֶ ַזר־ּדִ לֹו ּגְ

ָאֵמן  ְועֹוֶנה  זֹוֶכה  ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָאֵמן  עֹוֶנה  ׁשֶ ל־ִמי  ּכָ ְדָיה.  ן־ּגַ ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ ָאַמר 

ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְוָאֵמן: ָאֵמן   | רּוְך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן  ּבָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ א.  ַהּבָ ְלעֹוָלם 

א: ְוָאֵמן ְלעֹוָלם ַהּבָ


