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 :הדבר הראשון שיאמר האדם ברגע שניעור משנתו

The first thing a person say when he open his eyes. 
ָמִתי ְבֶחְמָלה ֶלְך ַחי ְוַקּיָם ֶשֶהֱחַזְרּתָ ִבי ִנׁשְ יָך ֶמֽ ה ֱאמּוָנֶתךָ , מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֽ  .ַרּבָ

 

 
ם יש לברך "לנוהגים כרמב(ואז לאחר הניגוב יברך , יטול ידיו, יעשה צרכיו, אם צריך לצרכיו יטול ידיו ללא ברכה לסירוגין, )אם ישן ללא בגדי שינה(לאחר שלבש בגד 

 )לפני הנטילה

After washing the Hands say the Blessing on washing the hands 

ה ה רּוְך ַאּתָ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ נּו , ֱאלֵֹהֽ ֽ ִמְצֹוָתיו ִוִצּוָ ָשנּו ּבְ ִיםֲאֶשר ִקּדְ  :ַעל ְנִטיַלת ָיָדֽ

Scan the chart below after the blessing, follow the line numbers sequencep to bottom. 
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ה ה רּוְך ַאּתָ ָחְכָמה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּוָבָרא בֹו  ,ֲאׁשֶ
א ְכבֹוֶדךָ . ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים , ְנָקִבים ְנָקִבים לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכּסֵ ֵתם ֶאָחד  ,ּגָ ִאם ִיּסָ ׁשֶ

ֵתח , ֵמֶהם ָעה ֶאָחת, ֶאָחד ֵמֶהםאֹו ִאם ִיּפָ ר ְלִהְתַקּיֵם ַאִפּלּו ׁשָ  . ִאי ֶאְפׁשַ
ה יי רּוְך ַאּתָ ר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות, ּבָ ׂשָ  :רֹוֵפא ָכל ּבָ

 :יש להצמיד קטע זה לקודם

 !ֱאלַֹהי
י ְטהֹוָרה ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ה ְבָראָתהּ  . ְנׁשָ הּ   ,ַאּתָ ה ְיַצְרּתָ ה ְנַפְחּתָ   ,ַאּתָ יַאּתָ ה  ,ּה ּבִ ְוַאּתָ

י ִקְרּבִ ָרּה ּבְ ּמְ ה ,ְמׁשַ י ְוַאּתָ ּנִ ָלּה ִמּמֶ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ָעִתיד ִלּטְ ל ְזַמן  .וְלַהֲחִזיָרּה ּבִ ּכָ
י מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך יי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ִקְרּבִ ָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ים . ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ִרּבֹון ּכָ

ׁשָ  ל ַהּנְ  . מֹותֲאדֹון ּכָ

ה יי רּוְך ַאּתָ מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים, ּבָ ֲחִזיר ְנׁשָ  .ַהּמַ
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    The Morning Blessings ברכות השחר

אלא שאם ניעור כל . כגון שניעור כל הלילה ולא פשט בגדיו ולא לבש אחרים, מברך אפילו לא נתחייב בהן, כל הברכות הללו
יכול לברך מיד שנתחייב , אבל אם ישן בלילה ונתחייב בהן. אינו מברך אלא אחר שיעלה עמוד השחר, הלילה ולא נתחייב בהן

; "הנותן לשכוי בינה"יכול לברך , ניעור כל הלילה ושמע קול תרנגול מחצות ואילך ואם. ובלבד שיהיה מחצות לילה ואילך, בהן
 :אלא ימתין עד אחר שיעלה עמוד השחר, אבל על שמיעה שקודם חצות לא יברך

ה ה רּוְך ַאּתָ ִים' ּבָ נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדֽ ֽ ִמְצֹוָתיו ִוִצּוָ שָֽנּו ּבְ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ִקּדְ  :ֱאלֵֹהֽ

ה ה רּוְך ַאּתָ ָחְכָמה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ , ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים, ֲאׁשֶ
א ְכבֹוֶדךָ . ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכּסֵ ֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם, ּגָ ִאם ִיּפָ ֵתם ֶאָחד , ׁשֶ ִאו ִאם ִיּסָ

ר ְלהִ , ֵמֶהם ָעה ֶאָחתִאי ֶאְפׁשַ ה ה. ְתַקּיֵם ֲאִפילּו ׁשָ רּוְך ַאּתָ ר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות' ּבָ ׂשָ  :רֹוֵפא ָכל ּבָ

י ְטהֹוָרה ִהיא, ֱאלַֹהי ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ה ְבָראָתהּ , ְנׁשָ הּ , ַאּתָ ה ְיַצְרּתָ י, ַאּתָ ּה ּבִ ה ְנַפְחּתָ ה , ַאּתָ ְוַאּתָ
י ִקְרּבִ ָרּה ּבְ ּמְ ה ָעִתיד, ְמׁשַ י ְוַאּתָ ּנִ ָלּה ִמּמֶ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ִלּטְ ָמה . ּוְלַהֲחִזיָרּה ּבִ ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

י ִקְרּבִ ים, ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי' מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה, ּבְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ מֹות, ִרּבֹון ּכָ ׁשָ ל ַהּנְ רּוְך . ֲאדֹון ּכָ ּבָ
ה ה מֹות ִלְפָגִרים' ַאּתָ ֲחִזיר ְנׁשָ  :ֵמִתים ַהּמַ

ה ה רּוְך ַאּתָ ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה ַהנֹוֵתן .ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ּבֵ ֶ  :ַלׂשּ

ה ה רּוְך ַאּתָ  :ּפֹוֵקַח ִעְוִרים. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ

ה ה רּוְך ַאּתָ יר ֲאסּוִרים. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ  :ַמּתִ

ה ה רּוְך ַאּתָ פּוִפים. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ  :זֹוֵקף ּכְ

ה ה רּוְך ַאּתָ ים. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ יׁש ֲעֻרּמִ  :ַמְלּבִ

ה ה רּוְך ַאּתָ ִים. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ  :רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

ה ה רּוְך ַאּתָ ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר. םֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹולָ ' ּבָ  :ַהּמֵ

 יש שאין מברכים ברכה זו עד הערב, שבהם אסור לנעול נעלי עור, בתשעה באב וביום הכיפורים

ה ה רּוְך ַאּתָ י. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ  :ׁשֶ

ה ה רּוְך ַאּתָ ָרֵאל . ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ְגבּוָרהאֹוֵזר ִיׂשְ  :ּבִ

ה ה רּוְך ַאּתָ ִתְפָאָרה. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ָרֵאל ּבְ  :עֹוֵטר ִיׂשְ

ה ה רּוְך ַאּתָ ֵעף ּכֹחַ . ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ  :ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

ה ה רּוְך ַאּתָ ִני ּגֹוי. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ּלֹא ָעׂשַ  :ּגֹויה/ׁשֶ

רּוְך ַאּתָ  ִני ָעֶבד. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ה הּבָ ּלֹא ָעׂשַ ְפָחה/ׁשֶ  :ׁשִ

ה ה רּוְך ַאּתָ ה. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ָ ִני ִאׁשּ ּלֹא ָעׂשַ ְרצֹונוֹ /ׁשֶ ִני ּכִ ָעׂשַ  :ׁשֶ
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ה ה רּוְך ַאּתָ ָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעפְ . ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ֲעִביר ׁשֵ יַהּמַ ָפֶניָך . ַעּפָ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
תֹוָרֶתךָ ' ה יֵלנּו ּבְ ְרּגִ ּתַ ִמְצוׂ◌ֶתיךָ . ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ יֵקנּו ּבְ ִביֵאנּו לֹא ִליֵדי . ְוַתְדּבִ ְוַאל ּתְ
יֹון. ןְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעו. ְטאחֵ  יֹון. ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ נּו ֵיֶצר ָהָרעְוַאל יִ . ְולֹא ִליֵדי ִבּזָ לֹוט ּבָ . ׁשְ

ים טֹוִבים. ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע ֵיֶצר טֹוב ּוְבַמֲעׂשִ ֵקנּו ּבְ ְוכֹף ֶאת ִיְצֵרנּו . ְוַדּבְ
ד ָלךְ  ְעּבֶ ּתַ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹואֵ . ְלִהׁשְ ְוִתְגְמֵלנּו . ינוּ ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ
ה ה: ֲחָסִדים טֹוִבים רּוְך ַאּתָ ָרֵאל' ּבָ  :ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ָפֶניָך ה יֵלִני ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום, ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי' ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּצִ ּתַ ִנים, ׁשֶ י ָפִנים ּוֵמַעּזּות ּפָ . ֵמַעּזֵ
ֵכן ָרע ,ר ָרעּוֵמָחבֵ , ֵמָאָדם ָרע ָ ַגע ָרע, ּוִמׁשּ ׁשֹון ָהָרע, ֵמַעִין ָהָרע. ּוִמּפֶ ינּות, ִמּלָ ְלׁשִ ֵמֵעדּות . ִמּמַ

ֶקר ִרּיֹות. ׁשֶ ְנַאת ַהּבְ ִ ה, ֵמֲעִליָלה, ִמׂשּ יָתה ְמׁשּוּנָ ְקִרים ָרִעים, ֵמֳחָלִים ָרִעים, ִמּמִ ָטן  ִמּמִ ָ ּוִמׂשּ
ִחית ׁשְ ה. ַהּמַ ין ָקׁשֶ ה, ִמּדִ ין ָקׁשֶ ַעל ּדִ ִרית. ּוִמּבַ ֵאינֹו ֶבן ּבְ ִרית ּוֵבין ׁשֶ הּוא ֶבן ּבְ ין ׁשֶ ל  ,ּבֵ יָנּה ׁשֶ ּוִמּדִ

יִהּנֹם  : ּגֵ

 

These blessings (below) are recited before Torah study. They cover for the entire 
day of study. One who slept at night, and woke up after midnight can say the 
blessings below. Some recommends saying the torah blessings below only after the 
day break even if he doesn't go back to sleep.  

 
, להומי שישן בלי. ויכוון לפטור בזה את לימוד התורה של כל היום. ברכות אלו מברכים לפני לימוד תורה על פי הדין

ויש , כמו כל ברכת השחר, יש אומרים שמברך כשיאור היום, ואם ניעור כל הלילה. מברך בקומו מחצות הלילה ואילך

 :ויכוון לצאת ידי חובה ועל מנת לצאת ידי חובת כולם ראוי שישמע הברכות מאדם אחר. חולקים

ה ה רּוְך ַאּתָ נּו בְּ ' ּבָ ׁשָ ר ִקּדְ נוּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ  ַעל ּדִ

ָרֵאל, ֱאלֵֹהינוּ ' ה, ְוַהֲעֵרב ָנא ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִפינּו ּוְבִפי ָכל ַעּמְ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ , ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנוּ , ֶאת ּדִ
ָרֵאל ְוֶצֱאָצֵאי, ְוֶצֱאָצֵאינוּ  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֶמךָ , ָכל ַעּמְ נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָמהּ , ּכֻ ה . ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל ,'ה ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ  . ַהְמַלּמֵ

ה ה רּוְך ַאּתָ ַחר, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ ר ּבָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּת -ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ רּוְך . ֹוָרתוֹ ּבָ ּבָ
ה ה  :נֹוֵתן ַהּתֹוָרה' ַאּתָ

 :קוראים את הפסוקים הבאים מן התורה שבכתב ושבעל פה, כדי להסמיך לימוד התורה לברכותיה

אמֹר ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל מֹׁשֶ ָרֵאל  כג .ַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ּדַ
ְמֶרךָ  כד    .ָאמֹור ָלֶהם ךָּ  כה    .ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְוִיׁשְ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ     .ָיֵאר ְיהָוה ּפָ

לֹום כו ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ְיהָוה ּפָ ָ ָרֵאל ַוֲאִני  כז    .ִיׂשּ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ ְוׂשָ
 (כז-כב, במדבר ו) .ֲאָבֲרֵכם
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