
IMMEDIATELY AFTER WAKING UP,1 BEFORE GETTING OUT OF BED,2 SAY MODEH ANI:

מֹוֶדה3 ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים, ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך.
WASH NETILAS YADAYIM4 AS SOON AS POSSIBLE 5 (WITH A CUP) 

BUT DO NOT SAY THE BRACHAH YET.6 
USE THE RESTROOM, AND THEN WASH YOUR HANDS (NO CUP NECESSARY7). 

AFTER WASHING, STEP OUT OF THE RESTROOM 8, AND THEN 
SAY THE FOLLOWING 3 BRACHOS IMMEDIATELY:

ָברּוְך ַאָתה ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.10 ,9
ָברּוְך ַאָתה ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְבָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים 
ְנָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹוֶדָך, ֶשִאם ִיָפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם, ִאֹו ִאם 

ִיָסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפַשר ְלִהְתַקֵים ֲאִפילּו ָשָעה ֶאָחת. ָברּוְך ַאָתה ה׳ רֹוֵפא ָכל ָבָשר 
ּוַמְפִליא ַלֲעשֹות.11

ֱאֹלַקי, ְנָשָמה ֶשָנַתָת ִבי ְטהֹוָרה ִהיא, ַאָתה ְבָראָתּה, ַאָתה ְיַצְרָתּה, ַאָתה ְנַפְחָתּה ִבי, 
ְוַאָתה ְמַשְמָרּה ְבִקְרִבי, ְוַאָתה ָעִתיד ִלְטָלּה ִמֶמִני, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִבי ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָכל ְזַמן 

ֶשַהְנָשָמה ְבִקְרִבי, מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה׳ ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי, ִרבֹון ָכל ַהַמֲעִשים, ֲאדֹון ָכל 
ַהְנָשמֹות. ָברּוְך ַאָתה ה׳ ַהַמֲחִזיר ְנָשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים.12

AFTER GETTING DRESSED,13 CONTINUE WITH BIRCHOS HATORAH:14

ָברּוְך ַאָתה ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַלֲעסֹוק ְבִדְבֵרי תֹוָרה.
ְוַהֲעֵרב ָנא, ה׳ ֱאֹלֵקינּו, ֶאת ִדְבֵרי תֹוָרְתָך ְבִפינּו ּוְבִפי ָכל ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו, 

 ְוֶצֱאָצֵאינּו, ְוֶצֱאָצֵאי ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל, ֻכָלנּו יֹוְדֵעי ְשֶמָך, ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְשָמּה.
ָברּוְך ַאָתה ה׳, ַהְמַלֵמד תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל.

ָברּוְך ַאָתה ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל ָהַעִמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת תֹוָרתֹו. 
ָברּוְך ַאָתה ה׳ נֹוֵתן ַהתֹוָרה.

ְיָבֶרְכָך ה׳ ְוִיְשְמֶרָך. ָיֵאר ה׳ ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנָך. ִיָשא ה׳ ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום.15 
ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשֵאין ָלֶהם ִשעּור: ַהֵפָאה, ְוַהִבכּוִרים, ְוָהֵרָאיֹון, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַתְלמּוד 

תֹוָרה.

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשָאָדם אֹוֵכל ֵפרֹוֵתיֶהם ָבעֹוָלם ַהֶזה, ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת ָלעֹוָלם ַהָבא: ְוֵאלּו 
ֵהן: ִכבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַהְשָכַמת ֵבית ַהִמְדָרש ַשֲחִרית ְוַעְרִבית, ְוַהְכָנַסת 

אֹוְרִחים, ּוִבקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ַכָלה, ּוְלָוַית ַהֵמת, ְוִעיּון ְתִפָלה, ַוֲהָבַאת ָשלֹום ֵבין ָאָדם 
ַלֲחֵברֹו ְוַתְלמּוד תֹוָרה ְכֶנֶגד ֻכָלם.
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 ֵראִשית ָחְכָמה16 ִיְרַאת ה׳ ֵשֶכל טֹוב ְלָכל ֹעֵשיֶהם ְתִהָלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד.
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

 ַמה ּטבּו17 אָהֶליָך ַיֲעקב ִמְשְכנֶתיָך ִיְשָרֵאל.
 ַוֲאִני ְברב ַחְסְדָך ָאבא ֵביֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשָך ְבִיְרָאֶתָך.

 ה׳ ָאַהְבִתי ְמעֹון ֵביֶתָך ּוְמקֹום ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך.
 ַוֲאִני ֶאְשַתֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה ֶאְבְרָכה ִלְפֵני ה׳ עִשי.

ֲאִני ְתִפָלִתי ְלָך ה׳ ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסֶדָך ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך.

ְבֶטֶרם ָכל ְיִציר ִנְבָרא:   ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך 
ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו ִנְקָרא:   ְלֵעת ַנֲעשה ְבֶחְפצֹו כל 

ְלַבדֹו ִיְמלְך נֹוָרא:   ְוַאֲחֵרי ִכְכלֹות ַהכל 
ְוהּוא ִיְהֶיה ְבִתְפָאָרה:   ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה 

ְלַהְמִשיל לֹו ְלַהְחִביָרה:   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשִני 
ְולֹו ָהעז ְוַהִמשָרה:   ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ַתְכִלית 

ְוצּור ֶחְבִלי ְבֵעת ָצָרה:   ְוהּוא ֵקִלי ְוַחי גֹוֲאִלי 
ְמָנת כֹוִסי ְביֹום ֶאְקָרא:   ְוהּוא ִנִסי ּוָמנוס ִלי 

ְבֵעת ִאיָשן ְוָאִעיָרה:   ְבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי 
ה׳ ִלי ְולא ִאיָרא:  ְוִעם רּוִחי ְגִוָיִתי 

ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו.  ִיְגַדל ֱאלִקים ַחי ְוִיְשַתַבח 

ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחדּותֹו.  ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְכִיחּודֹו 
לא ַנֲערְך ֵאָליו ְקֻדָשתֹו.  ֵאין לֹו ְדמּות ַהגּוף ְוֵאינֹו גּוף 

ִראשֹון ְוֵאין ֵראִשית ְלֵראִשיתֹו.  ַקְדמֹון ְלָכל ָדָבר ֲאֶשר ִנְבָרא 
יֹוֶרה ְגֻדָלתֹו ּוַמְלכּותֹו.  ִהנֹו ֲאדֹון עֹֹוָלם ְלָכל נֹוָצר 

ֶאל ַאְנֵשי ְסֻגָלתֹו ְוִתְפַאְרתֹו.  ֶשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו 
ָנִביא ּוַמִביט ֶאת ְתמּוָנתֹו.  לא ָקם ְבִישָרֵאל ְכמֶשה עֹוד 
ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵביתֹו.  תֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעמֹו ֵקל 

ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו.  לא ַיֲחִליף ָהֵקל ְולא ָיִמיר ָדתֹו 
ַקְדָמתֹו. ַמִביט ְלסֹוף ָדָבר ְבְַ  צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵרינּו 
נֹוֵתן ְלָרָשע ַרע ְכִרְשָעתֹו.  גֹוֵמל ְלִאיש ֶחֶסד ְכִמְפָעלֹו 
ִלְפדֹות ְמַחֵכי ֵקץ ְישּוָעתֹו.  ִיְשַלח ְלֵקץ ַהָיִמין ְמִשיֵחנּו 
ָברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם ְתִהָלתֹו: ֵמִתים ְיַחֶיה ֵקל ְברב ַחְסדֹו 

CONTINUE WITH BIRCHOS HASHACHAR:
ָברּוְך ַאָתה ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשר ָנַתן ַלּשְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה...


