
תורת חייםתורת חיים
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ַׁשֲחִרית

ֵסֶדר ַהַהְׁשָּכָמה

מֹוֶדה ֲאִני

ַּבֲאִמיַרת "מֹוֶדה ֲאִני" ֲאַנְחנּו מֹוִדים ַלה' ְּבִׂשְמָחה ַעל 
ֶׁשָּנַתן ָלנּו ְּבעֹוָלמֹו יֹום נֹוָסף ֶׁשל ַחִּיים.

ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשַהקּב"ה ַמֲאִמין ָּבנּו ֶׁשַּנְצִליַח ַלֲעֹבד אֹותֹו 
ִעם ַהּכֹוחֹות ַהְּמֻיָחִדים ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו. 

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים, 
ְּבֶחְמָלה,  ִנְׁשָמִתי  ִּבי  ֶׁשֶהֱחַזְרָּת 

ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך:

ְנִטיַלת ָיַדִים

נוטל ידיו ומברך:

רוְּך ַאָּתה ְיָי , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,               ּבָ
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים: 
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ר ָיַצר ֲאׁשֶ

רוְּך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ּבָ
ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה. 

ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים. ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. 
ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִּכֵּסא ְכבֹוֶדָך, ֶׁשִאם ִיָּפֵתַח ֶאָחד 

ֵמֶהם, אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, 
ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלעֲמֹד ְלָפֶניָך 

ֲאִפּלּו ָׁשָעה ֶאָחת. 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי , רֹוֵפא ָכל־ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלעֲׂשֹות:

י ְטהֹוָרה ִהיא.  ָּנַתָּת ִבּ ָמה ֶשׁ ֱאלַֹהי, ְנָשׁ
י.  ִבּ ַאָּתה ְבָראָתּה. ַאָּתה ְיַצְרָּתּה. ַאָּתה ְנַפְחָּתּה 

י.  ְּמָרּה ְּבִקְרִבּ ְוַאָּתה ְמַשׁ
ִנּי.  ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶמּ

י ֶלָעִתיד ָלבֹא.  ּוְלַהֲחִזיָרּה ִבּ
י מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך  ָמה ְּבִקְרִבּ ַהְּנָשׁ ָּכל ְזַמן ֶשׁ

ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, 
מֹות:  ים, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָשׁ עֲִשׂ ִרּבֹון ָּכל ַהַמּ

מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים: ֲחִזיר ְנָשׁ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהַמּ

ְרכֹות ַהּתֹוָרה ּבִ

רוְּך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבָ
נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו  ר ִקְּדָשׁ ֲאֶשׁ

ַלעֲסֹק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה.

ְבֵרי תֹוָרְתָך  ְוַהעֲֶרב ָנא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶאת ִדּ
ְּבִפינּו ּוְבִפּיֹות ַעְּמָך ֵבית ִיְׂשָרֵאל 

ֶצֱאָצֵאינּו(  )ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה 
ית ִיְׂשָרֵאל  ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמָך ֵבּ

ָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְׁשָמּה.  ֻכּ
ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך ַאָּתה ְייָ. ַהְּמַלֵמּ

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ים  ר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִמּ ֲאֶשׁ

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָּברּוְך ַאָּתה ְייָ, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:
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ר:  אמֹֽ ֥ה ֵלּ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹשׁ ַוְיַדֵבּ
ל־ַאֲהרֹן֙ ְוֶאל־ָּבָנ֣יו ֵלא֔מֹר  ֤ר ֶאֽ ֵבּ ַדּ

ֲר֖כּו ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ָא֖מֹור ָלֶהֽם:  ה ְתָבֽ ֹּ֥ כ
ָך:  ֶרְכָך֥ ְיהָֹו֖ה ְוִיְׁשְמֶרֽ ְיָבֽ

ָּֽך:  יֻחֶנּ ר ְיהָֹו֧ה | ָּפָנ֛יו ֵאֶל֖יָך ִוֽ ָי֨אֵ
ֽלֹום:  יָך ְוָיֵׂש֥ם ְלָך֖ ָשׁ א ְיהָֹו֤ה | ָּפָניו֙ ֵא֔לֶ ָ ִיׂ֨שּ

ְרֵכֽם: י ַעל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ַוֲֽאִנ֖י ֲאָבֽ ֥מּו ֶאת־ְׁשִמ֖ ְוָשׂ

עּור:  ֵאין ָלֶהם ִשׁ ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשׁ
ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ְוָהֵרָאיֹון,  ּכּוִרים,  ְוַהִבּ ָאה,  ַהֵפּ

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה.

רֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶזּה,  ָאָדם אֹוֵכל ֵפּ ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשׁ
ֶרן ַקֶיֶּמת ָלעֹוָלם ַהָּבא,  ְוַהֶקּ

ְוֵאּלּו ֵהן: 
ּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים,  ִכּ

ֲחִרית ְוַעְרִבית,  ְדָרׁש ַשׁ ית ַהִמּ ְוַהְׁשָּכַמת ֵבּ
ָּלה,  ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ּוִבּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ַכּ

ת, ְוִעּיּון ְּתִפָּלה,  ּוְלָוַית ַהֵמּ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו  לֹום ֵבּ ַוֲהָבַאת ָשׁ

ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו 
ָּלם. ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻכּ

ת ִציִצית ְלִביׁשַ

רוְּך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  ּבָ
נּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ִציִצית. ר ִקְּדָשׁ ֲאֶשׁ

ית ּלִ ֵסֶדר ֲעִטיַפת ַהּטַ

קודם העטיפה מברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ף ְּבִציִצית. נּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלִהְתַעֵטּ ר ִקְּדָשׁ ֲאֶשׁ

לאחר העטיפה אומר: 

ַמה ָּיָקר ַחְסְּדָך, ֱאלִֹהים, 
ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: 

יֶתָך ְוַנַחל עֲָדֶניָך ַתְׁשֵקם:  ן ֵבּ ֶשׁ ִיְרְוֻין ִמֶדּ
י ִעְּמָך ְמקֹור ַחִיּים, ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור:  ִכּ

ְך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעיָך, ְוִצְדָקְתָך ְלִיְׁשֵרי ֵלב: ְמשֹׁ
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ין ִפּלִ ֵסֶדר ֲהָנַחת ַהּתְ

ַהְּתִפִּלין ֵהן אֹות ַלֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשֵּבין ַעם ִיְׂשָרֵאל ַלקב"ה. 

ָאנּו ְמִניִחים ְּתִפִּלין ַעל ַהְּזרֹוַע ְּכֶנֶגד ַהֵּלב, ְוַעל ָהֹראׁש ְּכֶנֶגד 

ְועֹוְבִדים  ה'  ֶאת  אֹוֲהִבים  ֶׁשָאנּו  ַמְרִאים  ָאנּו  ְוָכְך  ַהֹּמַח, 

אֹותֹו ַּגם ְּבֶאְמָצעּות ָהֶרֶגׁש ְוַגם ְּבֶאְמָצעּות ַהֵּׂשֶכל.

קודם הנחת תפילין של יד מברך: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ין. נּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלָהִניַח ְּתִפִלּ ר ִקְּדָשׁ ֲאֶשׁ

קודם הנחת תפילין של ראש מברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ין.  נּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ְּתִפִלּ ר ִקְּדָשׁ ֲאֶשׁ

ִלְקַראת ְּתִפָּלה

קודם שמתחיל להתפלל אומר:

ל ַעל ַעְצִמי ִמְצַות עֲֵשׂה  ֲהֵריִני ְמַקֵבּ
ל ְוָאַהְבָּת ְלֵרעֲָך ָּכמֹוָך. ֶשׁ

ַמה ּטֹבוּ

)במדבר  ִיְׂשָרֵאל"  ִמְׁשְּכֹנֶתיָך  ַיֲעֹקב  ֹאָהֶליָך  טֹּבּו  "ַמה 
ִמְדָרׁשֹות.  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ֵהם  ּוִמְׁשָּכן  ֹאֶהל  ה(;  כד, 
ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ָאנּו ַמִּביִעים ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ְוִיְרָאֵתנּו ְּבָׁשָעה 

ֶׁשָאנּו ִנְכָנִסים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵביתֹו ֶׁשל הקב"ה.

בכניסתו לבית הכנסת אומר:

בוּ אָֹהֶליָך ַיעֲקֹב, ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל:  ַמה טֹּ
ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך, 

ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך:  ֶאְׁשַתּ
ן ְּכבֹוֶדָך:  יֶתָך, ּוְמקֹום ִמְׁשַכּ י ְמעֹון ֵבּ ְיָי ָאַהְבִתּ

י.  ֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה ֶאְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי עִֹשׂ ַוֲאִני ֶאְׁשַתּ
ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון, 

ֱאֶמת ִיְׁשֶעָך: ָך, עֲֵנִני ֶבּ ֱאלִֹהים ְּבָרב ַחְסֶדּ
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ֲאדֹון עֹוָלם

"ֲאדֹון עֹוָלם" הּוא ִּפּיּוט ְּתִפָּלה ַקְדמֹון ַעל ַמְלכּותֹו ֶׁשל ה' 
ָּבעֹוָלם. 

"ְּבָידֹו  ַלִּמִּלים:  הֹודֹות  ַהֹּבֶקר  ִּבְתִפַּלת  ְלָאְמרֹו  נֹוֲהִגים 
ַאְפִקיד רּוִחי ְּבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה".

ר ָמַלְך. ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא. ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשׁ
ל. ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא. ְלֵעת ַנעֲָשׂה ְבֶחְפצֹו כֹּ

ל. ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא. ְכלֹות ַהכֹּ ְוַאֲחֵרי ִכּ
ְוהּוא ָהָיה. ְוהּוא הֶֹוה. ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה.

יָרה. יל לֹו ְלַהְחִבּ ִני. ְלַהְמִשׁ ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשׁ
ְׂשָרה. ית ְּבִלי ַתְכִלית. ְולֹו ָהעֹז ְוַהִמּ ְּבִלי ֵראִשׁ

ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי. ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה.
י ּוָמנֹוס ִלי. ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא. ְוהּוא ִנִסּ

ן ְוָאִעיָרה. ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי. ְּבֵעת ִאיָשׁ
ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי. ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא.

ל ִיְגַדּ

ח,  ַבּ ל ֱאלִֹהים ַחי ְוִיְׁשַתּ ִיְגַדּ
ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו.

ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודֹו, 
ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחדּותֹו. 

ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו גּוף, 
לֹא ַנעֲרְֹך ֵאָליו ְקֻדָּשתֹו.

ר ִנְבָרא,  ַקְדמֹון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶשׁ
יתֹו. ית ְלֵראִשׁ ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראִשׁ

ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר, 
יֹוֶרה ְגֻדָּלתֹו ּוַמְלכּותֹו.

ַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו,  ֶשׁ
י ְסֻגָּלתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו. ֶאל ַאְנֵשׁ

ה עֹוד,  לֹא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹשׁ
יט ֶאת ְּתמּוָנתֹו. ָנִביא ּוַמִבּ

ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל, 
יתֹו. ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵבּ

לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר ָּדתֹו, 
ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו.

צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵרינּו, 
יט ְלסֹוף ָּדָבר ְּבַקְדמּותֹו. ַמִבּ

ּגֹוֵמל ְלִאיׁש ֶחֶסד ְּכִמְפָעלֹו, 
ע ַרע ְּכִרְׁשָעתֹו. נֹוֵתן ְלָרָשׁ

יֵחנּו,  ִיְׁשַלח ְלֵקץ ַהָּיִמין ְמִשׁ
י ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו. ִלְפּדֹות ְמַחֵכּ

ֵמִתים ְיַחֶיּה ֵאל ְּברֹב ַחְסּדֹו, 
ם ְּתִהָּלתֹו: ָּברּוְך עֲֵדי ַעד ֵשׁ
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ַחר ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

ֶאת  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  ָּכְך  ַעל  ה'  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ַהְּיֹכֶלת ְלַהְבִחין ֵּבין אֹור ְלֹחֶׁשְך ּוֵבין טֹוב ְלַרע.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
ין יֹום  ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵבּ ׂ ר ָנַתן ַלֶשּ ֲאֶשׁ

ּוֵבין ָלְיָלה: 

ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה' ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ִלְהיֹות 
ְיהּוִדי.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
ִני ּגֹוי: א ָעַשׂ ֹּ ל ֶשׁ

ְּבֵני חֹוִרין  ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה' ַעל ָּכְך ֶׁשָאנּו 
ְוַזָּכִאים ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
ִני ָעֶבד: א ָעַשׂ ֹּ ל ֶשׁ

ִּבְבָרָכה זֹו ַהָּבִנים ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה' ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ַהְרֵּבה 
ִמְצוֹות ְלַקֵּים.

האיש אומר:

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְייָ,  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
ֶׁשּלֹא ָעַׂשִני ִאָּׁשה:

ְּבִדּיּוק  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַעל  ה'  ֶאת  ְמַׁשְּבחֹות  ַהָּבנֹות  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ְּכמֹו ֶׁשה' ָרָצה ֶׁשִּיְהיּו, ִעם ַהִּמְצוֹות ַהְּמֻיָחדֹות ָלֶהן.

האישה אומרת:

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
ְרצֹונֹו: ִני ִכּ ָעַשׂ ֶשׁ

ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה' ַעל ַהֶחֶסד ַהִּנְפָלא ֶׁשָּנַתן 
ָלנּו ֵעיַנִים ִלְראֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְתַרֵחׁש ִמְּסִביֵבנּו.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
ּפֹוֵקַח ִעְוִרים:

ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה' ַעל ָּכְך ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְּבָגִדים 
ִלְלֹּבׁש.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְייָ,  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
ַמְלִּביׁש עֲֻרִּמים:

ְיכֹוִלים  ֶׁשָאנּו  ָּכְך  ַעל  ה'  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ְלִהְתַיֵּׁשב ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַכְבנּו.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
יר ֲאסּוִרים: ַמִתּ

ְיכֹוִלים  ֶׁשָאנּו  ָּכְך  ַעל  ה'  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ְלִהְזַּדֵּקף ְוַלֲעֹמד ָיָׁשר ַעל ָהַרְגַלִים.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה  רוְּך  ּבָ
זֹוֵקף ְּכפּוִפים:




