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 :הדבר הראשון שיאמר האדם ברגע שניעור משנתו

The first thing a person say when they open their eyes. 

 
    The Morning Blessings ברכות השחר

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

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

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

 ) לברך לפני הנטילה

After washing the Hands say the Blessing on washing the hands 

נּו ַעל ְנִטיַלת   ֽ ִמְצֹוָתיו ִוִצּוָ ָשנּו ּבְ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִים  :ָיָדֽ
רּוךְ  ה baruch ּבָ ינוּ  adonai 'ה  attah ַאּתָ ֲאשֶ  ,ha'olam ָהעֹוָלם melech ֶמֶלךְ  eloheynu ֱאלֵֹהֽ

ָשנוּ  asher  ר ִמְצֹוָתיו kideshanu ִקּדְ נו bemitzotav ּבְ ֽ  vitzivanuִוִצּוָ
ִים netilat ְנִטיַלת  al ַעל    yadayim ָיָדֽ
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ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ָחְכָמה  ּבָ ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּוָבָרא בֹו   ,ֲאׁשֶ

לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכסֵּ . ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים , ְנָקִבים ְנָקִבים ֵתם   ,א ְכבֹוֶדךָ ּגָ ִאם ִיּסָ ׁשֶ
ֵתח ֶאָחד ֵמֶהם  ָעה ֶאָחת, ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו ִאם ִיּפָ ר ְלִהְתַקּיֵם ַאִפּלּו ׁשָ  . ִאי ֶאְפׁשַ

ר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות  ׂשָ ה יי, רֹוֵפא ָכל ּבָ רּוְך ַאּתָ  :ּבָ

 :יש להצמיד קטע זה לקודם

 !ֱאלַֹהי 
י  ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ה ְבָראָתהּ  . ְטהֹוָרהְנׁשָ הּ   ,ַאּתָ ה ְיַצְרּתָ ּה    ,ַאּתָ ה ְנַפְחּתָ ַאּתָ

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

מֹות  ׁשָ ל ַהּנְ ים ֲאדֹון ּכָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ  . ִרּבֹון ּכָ

מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים ֲחִזיר ְנׁשָ ה יי, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ  .ּבָ

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

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

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

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

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

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

ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ  :ּבָ

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

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

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

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

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

For men 
ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָ  רּוְך ַאּתָ ִני ּגֹויּבָ ּלֹא ָעׂשַ  :עֹוָלם. ׁשֶ

ִני  ּלֹא ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  :ָעֶבדּבָ
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ה ָ ִני ִאׁשּ ּלֹא ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  :ּבָ
 

For women 

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

ה ה' ֱאלֵֹהינוּ  רּוְך ַאּתָ ְפָחה ּבָ ִני ׁשִ ּלֹא ָעׂשַ  :ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ

ְרצֹונוֹ  ִני ּכִ ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  :ּבָ

ָרצֹון   ִויִהי  י.  ֵמַעְפַעּפָ ּוְתנּוָמה  ֵמֵעיָני  ָנה  ׁשֵ ֲעִביר  ַהּמַ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ָפֶניָך ה'   ִביֵאנּו  ִמּלְ ִמְצוֶתיָך. ְוַאל ּתְ ּבְ יֵקנּו  ְוַתְדּבִ תֹוָרֶתָך.  יֵלנּו ּבְ ְרּגִ ּתַ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

נּו ֵיֶצר  לֹוט ּבָ יֹון. ְוַאל ִיׁשְ יֹון. ְולֹא ִליֵדי ִבּזָ לֹא ִליֵדי ֵחְטא. ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעון. ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ
ְוַהְרִחיֵקנ ֶאת  ָהָרע.  ְוכֹף  טֹוִבים.  ים  ּוְבַמֲעׂשִ טֹוב  ֵיֶצר  ּבְ ֵקנּו  ְוַדּבְ ָרע.  ּוֵמָחֵבר  ָרע  ֵמָאָדם  ּו 

ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ּוְתֵננּו  ָלְך.  ד  ְעּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ ִיְצֵרנּו 
ָרֵאלרֹוֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים: בָּ  ה ה' ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ  :רּוְך ַאּתָ

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

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

 

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.  

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

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

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

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

ָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִפינּו ּוְבִפי ָכל ַעּמְ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ְוַהֲעֵרב ָנא, ה' ֱאלֵֹהינּו, ֶאת ּדִ
רּוךְ  ָמּה. ּבָ ֶמָך, ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלׁשְ נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל, ּכֻ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוֶצֱאָצֵאינּו, ְוֶצֱאָצֵאי ָכל ַעּמְ

ה  ָרֵאל ,'הַאּתָ ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ  . ַהְמַלּמֵ
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ַחר ר ּבָ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.  -ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ּבָ
ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה רּוְך ַאּתָ  :ּבָ

 כז -במדבר ו, כב :התורה שבכתב ושבעל פה כדי להסמיך לימוד התורה לברכותיה, קוראים את הפסוקים הבאים מן 

אמֹר ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל מֹׁשֶ ֵני   כג .ַוְיַדּבֵ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ּדַ
ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם  .ִיׂשְ

ְמֶרךָ  כד  .ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְוִיׁשְ

ָני כה ךָּ ָיֵאר ְיהָוה ּפָ  .ו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ

לֹום כו ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ְיהָוה ּפָ ָ  ִיׂשּ

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם כז    . ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ    .ְוׂשָ
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מַ  ָרֵאל:  ,עׁשְ  ד ֶאחָ  ְיהָוה  ֱאלֵֹהינּו,  ְיהָוה  ִיׂשְ
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad 
רּוךְ  ם ּבָ בֹוד  ׁשֵ  ָוֶעד  ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ

Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va-ed 
The lines above should be memorized and recited with the right hand covering the eyes. The first line 

said in normal voice and the second line is whispered before opening the eyes. 
 

 
ְמעּו ֶאל  ִאם, ְוָהָיה ׁשְ מַֹע ּתִ ה ֶאְתֶכם, ַתיִמְצו   ׁשָ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ָכל, ּוְלָעְבדוֹ  ,ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְלַאֲהָבה ֶאת  ַהּיֹום, ֲאׁשֶ  ּוְבָכל , ְלַבְבֶכם ּבְ

ְמַטר י  ְוָנַתּתִ ֶכם  ִעּתוֹ  ַנְפׁשְ ּבְ ּוַמְלקֹוׁש , ַאְרְצֶכם  ְדָגֶנךָ ; יֹוֶרה  ְוִיְצָהֶרךָ , ְוָאַסְפּתָ  ָך  ְדךָ   .ְוִתירֹׁשְ ׂשָ ּבְ ב  ֵעׂשֶ י  ךָ , ְוָנַתּתִ , ְוָאַכְלּתָ ; ִלְבֶהְמּתֶ
ָבְעּתָ  ְמרּו ָלֶכם  .ְוׂשָ ָ ה ְלַבְבֶכם, ִהׁשּ ִיְפּתֶ ן  ם; ּפֶ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםוַ , ְוַסְרּתֶ ֲחִויֶתם, ֲעַבְדּתֶ ּתַ ֶכם ְוָחָרה ַאף. ָלֶהם, ְוִהׁשְ ְוָעַצר , ְיהָוה ּבָ

ַמִים ְולֹא ֶאת ָ ן ֶאת, ְוָהֲאָדָמה, ִיְהֶיה ָמָטר ַהׁשּ ם ְמֵהָרה ְיבּוָלהּ  לֹא ִתּתֵ ר ְיהָוה, ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ַוֲאַבְדּתֶ   .נֵֹתן ָלֶכם, ֲאׁשֶ

ם ֶאת  ְמּתֶ ה ְוׂשַ ָבַרי ֵאּלֶ ֶכם ְלַבְבֶכם ְוַעל ַעל, ּדְ ם אָֹתם ְלאֹות ַעל; ַנְפׁשְ ְרּתֶ ין ֵעיֵניֶכם, ֶיְדֶכם ּוְקׁשַ ם אָֹתם    .ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ ְדּתֶ ְוִלּמַ
ֵניֶכם ֶאת ם, ּבְ ר ּבָ ֶרךְ  ,ְלַדּבֵ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָך  , ּבְ ְכּבְ ם ַעל  .ּוְבקּוֶמךָ ּוְבׁשָ יֶתךָ  ּוְכַתְבּתָ ָעֶריךָ , ְמזּוזֹות ּבֵ ְלַמַען ִיְרּבּו   .ּוִבׁשְ

ע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ,ַעל ָהֲאָדָמה, ִויֵמי ְבֵניֶכם, ְיֵמיֶכם ּבַ ר ִנׁשְ ַמִים ֲאׁשֶ ָ יֵמי ַהׁשּ  .ָהָאֶרץ ַעל ,ּכִ

אמֹר ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ה ּלֵ ר אֶ . מֹׁשֶ ּבֵ ָרֵאל לּדַ ִיׂשְ ֵני  ִציִצת ַעל, ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם, ּבְ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם   ְוָנְתנּו ַעל; ְלדֹרָֹתם, ּכַ

ָנף ַהּכָ ֵכֶלת, ִציִצת  ּתְ ִתיל  ָלֶכם .ּפְ ֶאת, ְלִציִצת, ְוָהָיה  ם  ּוְזַכְרּתֶ אֹתֹו  ל ּוְרִאיֶתם  ְיהָוהִמְצו   ּכָ אָֹתם, ת  יֶתם  ַאֲחֵרי  ְולֹא; ַוֲעׂשִ ָתתּורּו 
ר, ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, ְלַבְבֶכם ם זִֹנים ֲאׁשֶ רוּ  .ַאֲחֵריֶהם, ַאּתֶ ְזּכְ יֶתם ֶאת, ְלַמַען ּתִ ל ַוֲעׂשִ ים; ָתיִמְצו   ּכָ ֲאִני ְיהָוה   .ֵלאלֵֹהיֶכם, ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ

ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֱאלֵֹהיֶכם  .ֱאֶמת . ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני  :ֵלאלִֹהים, ֶכםִלְהיֹות לָ , ֲאׁשֶ

 . ֱאֶמת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

 , ָכל  ֱאלֶֹהיָך,  ְיהָוה  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ  ּוְבָכל  ְלָבְבךָ  ּבְ
Veahavta Et Adonai Elohecha Bechol Levavcha U'vechol 

ָך,  ָבִרים  ְוָהיוּ . ְמאֶֹדךָ  ּוְבָכל  ַנְפׁשְ ה,  ַהּדְ ר  ָהֵאּלֶ  ֲאׁשֶ
Nafshecha U'vchol Meodecha Vehayu Hadevarim Ha-eleh asher 

ךָ  ָאנִֹכי  ם  ְלָבֶבךָ  ַעל  ַהּיֹום  ְמַצּוְ ְנּתָ ּנַ  ְלָבֶניָך,  ְוׁשִ
Anochi Metzavecha Hayom Al Levavecha Veshinantam Levanecha 

ְרתָּ  ם, ְוִדּבַ ךָ  ּבָ ְבּתְ ׁשִ ֵביֶתךָ  ּבְ ךָ  ּבְ ֶרְך,  ּוְבֶלְכּתְ ךָ  ַבּדֶ ְכּבְ  ּוְבׁשָ
Vedibarta Bam Beshivtecha Bevetecha U'velechtecha Baderech U'veshochvecha 

ם  ּוְבקּוֶמךָ  ְרּתָ  ְלטָֹטפֹת, ְוָהיוּ  ָיֶדָך;  ַעל  ְלאֹות,  ּוְקׁשַ
U'vekumecha U'keshartam Leot Al Yadecha vehayu Letotafot 

ין  ם  ֵעיֶניךָ  ּבֵ יֶתָך, ְמֻזזֹות  ַעל  ּוְכַתְבּתָ ָעֶריךָ  ּבֵ   .ּוִבׁשְ

Ben Einecha U'chtavtam Al Mezuzot Betecha U'vishearecha 
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