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זריזי� מקדימי� " ללמדנו כי � פעמיי� מספרת לנו התורה על השכמת אברה� אבינו 

.  לראות את סדו� בחורבנה וכדי להוביל את בנו לעקידה� .)א. מסכת פסחי� ד ("למצות
 אמונתו .).א .ירושלמי ד. א. כובבלי: מסכת ברכות(בהשכמותיו התקי� את תפילת שחרית 

 כשנוכח שתפילתו להצלת סדו� לא נענתה ולמרות שנצטוה �הצרופה לא נפגמה 
 . ) ד.חבקוק  ב( ". צדיק באמונתו יחיה"כי , להוביל את בנו לעקידה

 

"ÌÎ˘ÈÂ ¯˜·· ·˜ÚÈ" )יח. בראשית כח.( .    

 
 : נבואי נשגב  ומכריז בהתרגשות �יעקב אבינו משכי� לאחר חלו� 

"‰ ˘È ÔÎ‡ '‰Ê‰ ÌÂ˜Ó· !") טז. בראשית  כח.(.  
 

"ÌÎ˘ÈÂ È�ÈÒ ¯‰ Ï‡ ÏÚÈÂ ¯˜·· ‰˘Ó" )ד. שמות לד .(. 

 
משה רבנו משכי� בעליותיו להר סיני ובירידותיו ממנו כדי לבסס ברית נצחית בי� 

  ..)א. מסכת שבת פו(. הקדוש ברו� הוא לבי� ע� ישראל באמצעות תורת נצח
 
וגיבור כארי לעשות רצו� , ור� כצבי, וקל כנשר,הוי עז כנמר : אומריהודה ב� תימא "

  ."פורטו ארבעה דברי� בעבודת הבורא יתבר�.) . כ. מסכת אבות ה( " אבי� שבשמי�
 . )טור אורח חיי� סעי� א(

 

 ! מודה אני לפני� מל� חי וקיי�
 שהחזרת בי נשמתי בחמלה

 !רבה אמונת�
 :ללמדנו סדר השכמה שיסודה

"Í˙�ÂÓ‡ ‰·¯ ÌÈ¯˜·Ï ÌÈ˘„Á."  )כג. איכה  ג(..  



הלכות הנהגת אד� בבוקר
 מפתח ההלכות

 .די� השכמת הבוקר. א
 .די� לבישת בגדי�. ב
 .הנהגת בית הכסא. ג
 .דיני נטילת ידי�. ד
 .כוונת הברכות. ה
 .ופירושיו' אלהי נשמה'ו' אשר יצר'די� ברכת . ו
.טלת מי�כל היו� אחר ה' אשר יצר'די� לבר� ברכת . ז

 



 הלכות הנהגת אד� בבוקר
 

  די
 השכמת הבוקר. א 
 )סעיפי�' ובו ט(

 
 .שיהא הוא מעורר השחר,  יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו.א

 
dbd : 

milltzn xeaivdy dlitzd onf xg`i `l mipt lk lre" .d iziey 'cinz icbpl "
)fh mildz.g (.midl`d iptl mikled xy` miwicvd zlrnae dxeza lecb llk `ed .

eiwqre eizerepze mc`d zaiyi oi` ik ,eziaa ecal `ede , eiwqre eizerepze ezaiyik
lecb jln iptl `ede .epevxk eit zagxde exeaic `le ,eiaexwe ezia iyp` mr `ede ,

jlnd ayena exeaick . yecwd lecbd jlndy eail l` mc`d miyiyk oky lk
`ed jexa,`eceak ux`d lk `eln xy,eiyrna d`exe eilr cner ,xn`py enk" : m`

d m`p ep`x` `l ip`e mixzqna yi` xzqi?') "bk dinxi .ck (. d`xid eil` ribi cin
cinz epnn ezyeae jxazi myd cgtn drpkdde . mc` ipa iptn yiiazi `le

jxazi myd zceara eilr mibirlnd . iptl rci eakyn lr eakyae zkl rpvda mb
akey `ed in .mnexzie dlrzi e`xea zcearl zefixfa mewi ezpyn xeriy cine.    

 
בשליש : שה�,  יכוי� לשעות שמשתנות המשמרות� המשכי� להתחנ� לפני בוראו .ב

שהתפילה שיתפלל באות� , ולסו� הלילה, ולסו� שני שלישי הלילה, הלילה
 .השעות על החורב� ועל הגלות רצויה

 
 .ראוי לכל ירא שמי� שיהא מיצר ודואג על חורב� בית המקדש .ג
 
 .מהרבות בלא כוונה, טוב מעט תחנוני� בכוונה .ד
 
טוב לומר פרשת העקידה ופרשת המ� ועשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה . ה

 .ושלמי� חטאת ואש�
  

dbd: 
mei lka zexaicd zxyr xnel xzen cigia `wece ,xeaiva mxne`l xeq` la`. 

 
 באורי�

 .א"רל, ח"צ', ה:ראה להל� סימני� � כוונה.יכוו� � יכוי�. ד. ב
 פרק מסכת תמיד(. קריאת שמע בשחרית של הכהני� בבית המקדש כללה ג� את עשרת הדיברות: הגה.ה

ומפני מה אי� קורי� ) ג� מחו� למקדש(בדי� היה שיהיו קורי� עשרת הדברות בכל יו� .)."משנה א. ה

 .)ה. מסכת ברכות ירושלמי א(" שלא יהו אומרי� אלו לבד� ניתנו לו למשה בסיני,מפני טענות המיני� ? אות�

ותדעו שאי� קורי� אלא מה שאמר הקדוש ברו� הוא . אי� שאר תורה אמת: שלא יאמרו לעמי האר�"

 ").  מפני  תרעומת המיני�"י בקטע "רש. א. מסכת ברכות יב"(ושמעו מפיו בסיני



 הלכות הנהגת אד� בבוקר.א
 
 ).ג"ז סעי� י"עיי� לקמ� סימ� מ(. פרשיות הקרבנות לא יאמר אלא ביו� .ו

 
יהי רצו� מלפני� שיהא זה חשוב ומקובל כאילו : "כשיסיי� פרשת העולה יאמר .ז

 .מפני שה� באי� בנדבה, וכ� יאמר אחר פרשת המנחה והשלמי�". הקרבתי עולה
 
 . )יא. ויקרא א(". תו על יר� המזבח צפנה לפני הושחט א"יאמר ע� הקרבנות פסוק  .ח

 
ואחר כ� פרשת , ואחר כ� פרשת תרומת הדש�, יש נוהגי� לומר פרשת כיור. ט

 .ופרשת סמני הקטורת ועשייתו, ואחר כ� פרשת מזבח מקטר קטורת, התמיד
 

 הגות חכמי ההלכה לדורותיה�
אי� ישיבת האד� ותנועותיו ותשמישיו כשהוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ותשמישיו כשהוא לפני "

יתעורר וידע כי , ולפיכ� מי שהעדי� את השלימות האנושית ושיהיה איש האלהי� באמת... מל� גדול

שהוא , והוא השכל השופע עלינו...גדול מכל אחד מבני אד�, המל� הגדול האופ� אותו והנצמד לו תמיד

 ).ב"פרק נ' חלק ג, מורה נבוכי�, �"רמב(..."            המגע בינינו ובינו יתעלה
  
ואהבת  " צרי� לקבל עליו מצות� מפרשת העקידה ואיל��קוד� שהאד� יסדר תפילתו בבית הכנסת "

כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ,וכגו� לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו."לרעי� כמו�

 ."תפילות ישראל ותוכל לעלות למעלה  ולעשות פרי
וג� לזכ� את .'שזה תועלת גדולה ליראת ה,ה תמיד נגד עיניו "יצייר ש� הוי�'לנגדי תמיד' שויתי ה'" 

 ).על הסימ�' כ� החיי�'(" הנפש
 
כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו  יצרתיו :"כמו שאמר הכתוב ,כי לכ� נברא האד� �לעבודת בוראו"

 �בקי�? אי� תעמוד בבוקר כי הקור גדול: לומר  �בחור�:  וא� א� ישאנו יצרו. ).ז. ישעיה מג("א� עשיתיו

כמה ... ויחשוב בנפשו . יתגבר עליו ואל ישמע לו? אי� תעמוד ממטת� ועדיי� לא שבעת משנת�: לומר

לפני מל� מלכי המלכי� ... כל שכ� וקל וחומר ! ?היה זהיר וזריז לעמוד בהשכמה להכי� עצמו לעבודתו 

 )על הסימ�' משנה ברורה '(! הקדוש ברו� הוא
 

 רצ� חכמי ההלכה לדורותיה�
  גדול).1105 � 1040חי בצרפת (שראל יל שב� ר :על דר� הדרש .צחקיילמה שבי ר � י"רש

הוא טבע . � ורובו של התלמוד הבבלי"רוב רובו של נ,התורה: הפרשני� בכל הדורות של
נכללת בספרי פסיקתו ההלכתית .).א.בפרושו על שמות כא(. 'שלח� ערו�'את המושג ההלכתי 

', הסדרי�','האורה', 'איסור והיתר':וה�, הלכות שנערכו על ידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו
 )1096 �תחילת� ב, ו"גזירות תתנ(, אימי פרעות מסעי הצלב. 'י"סדור רש', 'מחזור ויטרי', 'הפרדס

 .      בוטאו בפיוטי� שכתב
 

מגדולי חכמי ע� ישראל שבכל ).1204�1138מרוקו ומצרי� , חי בספרד(רבי משה ב� מימו� � �"רמב

לא ק� ) ב� מימו�(עד משה ) רבינו(ממשה ':גדול הפוסקי� שעליו משלו. הדורות
והיחידי עד לימינו שסיכ� ) עור� המשנה, לאחר רבי יהודה הנשיא(הגאו� השני .'כמשה

 ,הפרוש המעמיק. 'משנה תורה, היד החזקה'בספרו , ההלכה, את כל התורה שבעל פה
מר� ,  נכתב על ידי מחבר השלח� ערו��' כס� משנה '�על ספר זה , כולל ציו� המקורות

 . רופא ומדע�, � היה גדול ההוגי� היהודיי� בימי הביניי�"הרמב. רבי יוס� קארו
�'ספר המאור', 'מורה הנבוכי� '�אחד מספרי היסוד במחשבת ישראל: ספריו הנוספי�

מלות ', 'תחית המתי�'ו' תימ�','קדוש הש�':אגרות', ספר המצות,'פרוש על המשנה
 . נוס� לחיבורי� בנושאי� שוני� ברפואה ואחרי�', הגיו�



 
 הנהגת אד� בבוקר הלכות.א

 
 לשלח� ערו� בדורות האחרוני� )על המושג ראה נספח א(נושאי כלי� 

על כל , 'כ� החיי�' בחבורו העיקרי )�1939 1870חי בבגדד ובירושלי�  ( רבי יעקב חיי� סופר

. צורפו הלכה וקבלה, )טרפות וד�, הלכות שחיטה(' יורה דעה'ועל חלק מ' אורח חיי�'
   .'באר מי� חיי�', 'חיי� עד העול�', 'חוקי חיי�', 'יגל יעקב', 'קול יעקב': ספריו הנוספי�

 
' חפ� חיי�' ידוע בכינוי ).1933 �1838חי ) (ש� ישוב בליטא( מראדי� רבי ישראל מאיר הכה�

. 'אורח חיי�'על חלק ' משנה ברורה'חבורו העיקרי . כש� ספרו העוסק בהלכות לשו� הרע
אהבת ', 'שמירת הלשו�':ספריו הנוספי�). א"הגר(נקט בשיטת רבי אליהו הגאו� מוילנא 

  .'מחנה ישראל', 'חסד

 
 

 הלכות הנהגת אד� בבוקר. א
 מקורות

 �" תנ
סעי� בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות

ה� ע� כלביא יקו� וכארי  במדבר כג כד 1
 יתנשא

 א

כי .לנגדי תמיד' שויתי ה תהילי� טז ח 2
 מימיני בל  אמוט

 
עורה כבודי עורה הנבל וכינור  תהילי� נז ט 3

 אעירה שחר
 

א� יסתר איש במסתרי� ואני  ירמיה כג כד 4
 '?לא אראנו נא� ה

הלוא את השמי� ואת האר� 
 !'אני מלא נא� ה

 

חדשי� לבקרי� רבה  איכה ג כג 5
 אמונת�

 

 ג זנח אדני מזבחו נאר מקדשו איכה ב ז 6
והיה בעת ההיא אחפש את  צפניה א יב 7

 ירושל� בנרות
 

א� אשכח� ירושל�  תהילי� קלז ה 8
  !תשכח ימיני 

 

 
 
 
 
 



 
 הלכות הנהגת אד� בבוקר. א

 מקורות
 �"פרשנות על התנ

 �גברי� כלביא וכארי לחטו� את המצותכשה� עומדי� משינת� שחרית ה� מת."1
 )י על הפסוק"רש(". לקרוא את שמע ולהניח תפילי�, ללבוש  ציצית

כי מימיני הוא תמיד לעזרני לבל ? ולמה,  שמתי מוראו לנגד עיניבכל מעשי."2
 )  י על הפסוק"רש(" אמוט

 .)ו.על ויקרא ט' אור החיי�'(" ' מעריכי� בדעתכ� כי את� עומדי� לפני התמיד שתהיו "
כבודי לא חשוב כלו� מלפני כבוד . עורה כבודי מפני כבוד בוראי:  אמר)המל�(דוד. 3

כנור היה תלוי למעלה .לא השחר היה מעורר אותי, אני הייתי מעורר השחר. בוראי
. ממטתו של דוד וכיו� שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנג� מאליו

  ..)א.ירושלמי א .ב.בבלי  ג: מסכת ברכות(ד שעלה עמוד השחר מיד היה עומד ועוסק בתורה ע
 )ק על הפסוק"רד(".בשמי� ובאר�, השגחתו בכל מקו�."4
גדולה היא "� 'רבה אמונת�'. מתחדשי� ה� חסדי� מיו� אל יו�"� 'חדשי�'.5

י על "רש(".ודבר גדול הוא להאמי� ב� שתקיי� ותשמור מה שהבטחת� לנו,הבטחת�
 )  הפסוק

  .)מ. תהילי� פט(" נארתה ברית עבד� חללת לאר� נזרו ".)ק"רד(השחית ) י"רש(ביטל �' נאר'. 6
  ".כ� אחפש את ירושל� לבער כל הפושעי� שבה...כמו שמחפש אד� הדבר בנר ."7
 )   ק על הפסוק"רד(
לא אבוא בירושלי� של מעלה עד שאבוא לירושלי� של : אמר הקדוש ברו� הוא.8

ירושל� : ")שכתוב (דכתיב) כ�( אי� �? ירושלי� למעלה) ?� ישהא(ומי איכא . מטה
 ..) א.מסכת תענית ה.)   (ג. תהילי� קכב(" הבנויה כעיר שחברה לה יחדו

דזה ירושל� שנקרא על  ש�  :  יש מפרשי�� הר שיצאה  ממנו הוראה לישראל"
' של�'והעיר היה נקרא כבר . .)יד. בראשית  כב(" יראה'  בהר  ה: "אברה� שקראוהו

' יראה'ונקרא ירושל� על ש� . .) יח. בראשית יד(" ומלכי צדק מל� של�:") ככתוב(כדכתיב 
 ". � על ש� של�"ד למ"ד בירושל� בי� למ"לכ� אי� אנו נותני� יו.'של�'ועל ש� 

 ") הר"תוספות בקטע . א.מסכת תענית טז(
 

 פרשיות הקרבנות
 .) יא. אויקרא (' ושחט אתו על יר� המזבח צפנה לפני ה

 
 הפרשה ספר פרק פסוקי�

 עקידה בראשית כב יט�א 
  יד�א 
  יח�ו 

 כ
 ה

 שמות
 דברי�

 עשרת הדברות

 כל הפרקי�
  י�א 

  ד�א 
 ז

חטאת ,שלמי�,מנחה,עולה ויקרא
 ואש� 

 כיור שמות ל כא�יז 
 תרומת הדש� ויקרא ו ו �א 
 תמיד במדבר כח ח�א 

 מקטר קטורת שמות ל לח�לד 
 
 



 
 הלכות הנהגת אד� בבוקר. א

 מקורות
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

"   ויעשה"תוספות בקטע .  א.חגיגה טז.  ב.סוכה מט.   א. ירושלמי א.   ב.כח. א.בבלי  ח: ברכות .א
כלה .   כ.ה.  א.אבות ב.  ב.בבא קמא עט.  א.נדרי� כ"   ויעשה"תוספות בקטע . א. קדושי� לא

 .  ב.רבתי תחילת פרקי� א
 . א. כות גבר. ב
 .ב.תענית ל.   ב. בבא בתרא ס.ג
 .  א. מנחות קי.  א.שבועות טו.  א.יז. ב.ברכות ה. ד
 )   משנה.(ב.תמיד לב.   ב. מגילה לא.    ה. ירושלמי א.   א.יב. ב. בבלי  יא: ברכות. ו.ה
 .ועיי� במסופר ש�  על בבא ב� בטא.  א.  כריתות  כה.ז
 )  משנה.( ה.ג)  משנה. (ב.ירושלמי  ב.   א.לג) משנה.( ב.לא. ב. בבלי  יד:  יומא.ט

 )         משניות( ו �תמיד פרקי� א 

 
  הלכות�� "רמב

 .טז.י. א.תפילה ח.    ב�.א.  יסודי התורה ב.א
 . יז�. יב.  תענית ה.ג
 .ד.תמידי� ומוספי� ו. ה
 



 די� לבישת בגדי�.ב
 )סעיפי�' ובו ו(

 
ונמצא , בעודנו שוכב,  ויכניס בו ראשו וזרועותיואלא יקח חלוקו, לא ילבש מיושב.א

 . כשיקו� שהוא מכוסה
  
כי הקדוש ברו� הוא מלוא כל האר� ? מי רואני, הנני בחדרי חדרי�:אל יאמר.ב

 .כבודו
 
 .ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו שלא יהפו� הפנימי לחו�.ג

 
 ויחזור. ואחר כ� ינעול של שמאל ויקשרנו, ינעול מנעל ימי� תחלה ולא יקשרנו.ד

 .  ויקשור של ימי�
  

dbd : 
eply milrpnae,dxiyw mdl oi`y,dligz oini ly lerpi.  

 
 .חול� של שמאל תחלה,כשחול� מנעליו. ה
 
 . ויבדוק נקביו. ולא יל� ארבע אמות בגילוי הראש. אסור ליל� בקומה זקופה. ו

 
dbd: 

eteb lk dqkie.sgi jli `le. xwea zeptl envr libxieaxre,zeiwpe zefixf `edy.  
 

 באור
 ). מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה �ארבע אמות. ו

 
 הרחבה והעמקה

 
 צניעות

 שאול המל�
גדר ... .) ג.שמואל א כד(" ויבא שאול להס� את רגליו...") במל� שאול(צניעות שהיתה ב� "

כסה את (מלמד שסכ� עצמו ... )לעשות צרכיו("להס�.  "לפני� מ� גדר ומערה לפני� ממערה

 .)        ב.מסכת ברכות סב(". כסוכה) מתו� צניעות, עצמו
 

 רות המואביה
   .)מסכת שבת קיג ב("  מיושב�נופלות , מעומד�עומדות ,דבר  צניעות ראה בה"

שבלי� : בשדהו יחד ע� העניי�)'לקט'(כ� ראה בועז את רות המואביה מלקטת שבלי�
שיבלי� שנפלו על הקרקע ליקטה בישיבה ולא התכופפה עומדות ליקטה בעמידה ו

 .)    ב.מסכת שבת קיג (. לקחת� משו� צניעות
 



 
 לבישת בגדי�.ב

 גאוה
קידושי� . ב. ברכות מג: מסכתות("כאילו דוחק רגלי השכינה,אמות' אפילו ד, בקומה זקופההמהל� "

 .).א.לא
 �שחצנות ,רהב,יוהרה,התנשאות,התרברבות,גסות הרוח,גאוה: סמל של � 'קומה זקופה'

 .תכונות שפלות שגונו בכל מלות הגנאי
 :כל אד� שיש בו גסות הרוח

 .כאילו עובד עבודה זרה�
 .כאילו כפר בעיקר�
 .כאילו בא על כל העריות�
 .לסו� מתמעט�
 .)לא יקו� בתחית המתי�(אי� עפרו ננער �
 .שכינה מיללת עליו�
 .הוא יכולי� לדור בעול�אי� אני ו: )עליו(אמר הקדוש ברו� הוא �
 .   )פורענות קלה טורפתו ומאבדתו(אפילו רוח קמעה עוכרתו �
 .)א. ה�. ב.הכל במסכת סוטה ד (
 .)א.מסכת שבת לג(.  עניות�
  .)ב.מסכת סוכה כט (.בתי� יורדי� לטמיו��
 .)ב.מסכת בבא בתרא עח(. נופל בגיהנ��
 .)   א.מסכת ערכי� טז(. נגעי� באי��
  
 

 לבישת בגדי�.ב
 מקורות

 
 �"תנ

 צניעות
) 2) (1(.ולא יתבששוהאד� ואשתו ערומי� ויהיו שניה� 

 .)כה.בראשית ב(
 ה� ויתפרו עלה תאנה ויעשו לה� חגרת וידעו כי עירמ�ותפקחנה עיני שניה� 

 .)ז.בראשית ג(
 .)כא.בראשית ג(. אלהי� לאד� ולאשתו כתנות עור וילבש�' ויעש ה

 .)כה. שמות טו( )2(הו ש� ש� לו חק ומשפט וש� נס
 .)כב.דברי� לב( )3(בגוי נבל אכעיס� 

 והצנעדורש ממ� כי א� עשות משפט ואהבת חסד ' הגיד ל� אד� מה טוב ומה ה
 .)  ח.מיכה ו( )2( לכת ע� אלהי�

 
 גאוה

 ומשקרות עיני� הלו� וטפ� נטויות גרו�יע� כי גבהו בנות ציו� ותלכנה : 'ויאמר ה
 .)טז.ישעיה ג(. תלכנה וברגליה� תעכסנה

) 4( .מלא כל האר� כבודוצבאות ' וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה
 .)ג.ישעיה ו(

 .)  טו.ישעיה כט( ) 4 (?ויאמרו מי ראנו ומי יודענו,והיה במחש� מעשיה�
 .)א.תהילי� צג(עז התאזר א� תכו� תבל בל תמוט ' לבש ה,  לבשגאות מל� 'ה

 .)  יב.תהילי� לו(.  עי� אל תנדני ויד רשרגל גאוהאל תבואני 



 
 לבישת בגדי�. ב

 �"פרשנות על התנ
 )  י"רש(". להבחי� בי� טוב לרע, דר� צניעות) אד� וחוה(שלא היו יודעי� ."1
ותוכחות מוסר שלא יהיו כמחנות ...  באהליה� בעני� הנשי� והילדי�והצנע לכת."2

 " )וש� נסהו"� על "רמב(" ולא יתבוששוהשוללי� אשר יעשו כל תועבה 
שאי� ל� משוק� .אלו אנשי ברבריא ואנשי מרטנאי שמהלכי� ערומי� בשוק."3

 .)  ב.מסכת יבמות סג(". ומתועב לפני המקו� יותר ממי שמהל� בשוק ערו�
כאילו ) י"רש("הזוק� קומתו נראה כדוחק".) א.מסכת קדושי� לא(". אסור ליל� בקומה זקופה."4

 .      ממלא את כל האר�' והרי כבוד ה, ו�את השכינה מחלקיק מק מפנה

 
  בבלי�תלמוד 

 "לא ראו קורות"י בקטע "רש.  ב.קיח"   המקפיד על חלוקו"י בקטע "רש. א.שבת קיד. ג. א
 .א.קדושי� לא"  כאילו דוחק רגלי השכינה"י בקטע "רש.  א.חגיגה טז.  א.תענית יא. ב
 "המקפיד על חלוקו"י בקטע "רש.  א.שבת קיד. ג
וסיי� " "דעבד הכי עבד"תוספות בקטעי� "  וסיי� דשמאליה"י בקטע "רש. א.שבת סא. ה.ד

 .דר� אר� רבה פרק י"   דשמאליה
תמיד . ב.הוריות יג. א.קדושי� לא. ב.קיג. א.פסחי� קיב. א.שבת קכט. א.סב. ב.מג. ב.ברכות טו. ו

 "תוב וגלי"י בקטע "רש. ב.כז
 

 � "רמב
 .נב.מורה נבוכי� ג   . ח.ה. ו.הלכות דעות ה.ו.א
 



 
 הנהגת בית הכסא.ג

 )ז סעיפי�"ובו י(
 
 .ועכשיו לא נהגו לאומרו.'התכבדו מכובדי� וכו:כשיכנס לבית הכסא יאמר.א

  
 . יהא צנוע בבית הכסא ולא יגלה עצמו עד שישב.ב

 
dbd : 

cgia miyp` ipy ekli `le.zeripv meyn ecra zlcd xebqie my xaci `l mb. 

  
 ימשמש קוד�, לפתוח נקביו, או בקיס�, א� רוצה למשמש בפי הטבעת בצרור.ג

 . מפני שקשה לכשפי�, שישב ולא ימשמש אחר שישב
  
מאחריה טפח �ואשה .לא יגלה עצמו כי א� מאחריו טפח ומלפניו טפחיי�.ד

 . ומלפניה ולא כלו�
 
 ריו לצפו�יכוי� שיהיו פניו לדרו� ואחו,שאי� בו מחיצות, א� נפנה במקו� מגולה.ה

 .  אסור�אבל בי� מזרח למערב. או איפכא
 
 אפילו כשאי� אשתו, ונכו� להזהר. א� אשתו עמו, וכ� אסור ליש� בי� מזרח למערב.ו

 .עמו
  
 )`mexcl e` oetvl `l( ישב ופניו כלפי הקודש �המטיל מי� מ� הצופי� ולפני� .ז

 .או יסלק הקודש לצדדי�
  

 יתרחק עד מקו� שלא �ובבקעה , א� הוא אחורי הגדר יפנה מיד�כשנפנה בשדה .ח
 .יוכל חבירו לראות פירועו

  
 באורי�

תנו כבוד לאלהי . התכבדו מכובדי� קדושי� משרתי עליו�:הנכנס לבית הכסא אומר."א
: )יאמר (לימא: ...אמר אביי. הרפו ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכ�. ישראל

המתינו לי המתינו לי עד שאכנס ואצא , מכוני סמכוניס, עזרוני עזרוני, שמרוני שמרוני
 .)  ב.מסכת ברכות ס(".שכ� דרכ� של בני אד�

 )מ" ס9.6אשכנז (מ " ס8 :טפח .ד
 .או להפ� �או איפכא. עושה צרכיו � נפנה.ה

 . משתי��להטיל מי� 
בזמ� שהמקדש בנוי אסור לו לאד� להקל את ראשו מ� הצופי�  "�מ� הצופי� ולפני� .ז
,  יד החזקה�� "רמב(". והוא שיהיה רואה את המקדש, שהוא חו� לירושלי� ולפני�) הר הצופי�(

    .)ח.ספר עבודה הלכות בית הבחירה ז
 . עירומו �פרועו . ח
 



 הנהגת בית הכסא.ג
 

שלא ינתק שיני ,לא ישב במהרה ובחוזק ולא יאנוס לדחוק עצמו יותר מדאי.ט
 .       הכרכשתא

 
 .מי�לא יקנח ביד י.י
  

שהמקנח בדבר שהאור , ולא בעשבי� יבשי�, משו� כשפי�, לא יקנח בחרס.יא
מפני שמביא את ,ולא בצרור שקנח בו חבירו,שולט בו שיניו התחתונות נושרות

 .תחתוניותהאד� לידי 
 

dbd : 
 eiykre-dcya opi` eply ze`qk izay ,qxga gpwl ebdp. xe`dy xaca gpwlebdp oke

wifn epi`e ea hley.xac `nr i`n ifg wete. 
 

 .בלילה כמו ביו�, יפנה בצניעות.יב
  

 א� לא שיעמוד במקו� גבוה � מפני ניצוצות הניתזי� על רגליו �לא ישתי� מעומד .יג
 .או שישתי� לתו� עפר תחוח

  
 מפני שמוציא שכבת זרע,א� לא מעטרה ולמטה,יזהר שלא יאחוז באמה וישתי�.יד

 .ומדת חסידות ליזהר אפילו הנשוי. שויאלא א� כ� הוא נ, לבטלה
  

 .  מותר לסייע בביצי� מלמטה, אפילו מי שאינו נשוי.טו
  

 .לא�אבל להתחכ� , לא הותר לנשוי לאחוז באמה אלא להשתי�.טז
 
 ".לא תשקצו"עובר ב, המשהא נקביו.יז
 
 

 באורי�
 . מיתרי� ושרירי� המחזיקי� מעי זה�שיני). רקטו� (מעי תחתו��כרכשתא. ט

 .)   א.קיא. ב.מסכת כתובות י(.טחורי� �תחתוניות . יא
 .)א.מסכת ברכות מה (.צא וראה מה נוהג הע� �ופוק חזי מאי עמא דבר 

 .)   א.מסכת נידה יג(". ניצוצות ניתזי� על רגליו."טיפות שת� �ניצוצות . יג
  .אבר הזכרות�אמה . טז.יד
 .י� אינו הול� לשרותי� כשצר� המשהה את נקביו. יז
 

 



 
 הנהגת בית הכסא.ג

 מקורות
 �"תנ
 .)יא. תהילי� צא( )1(. כי מלאכיו יצוה ל� לשמר� בכל דרכי�.א
 .)ג.שמואל א כד( )2( ויבא שאול להס� את רגליו .ד.ב
 .)ל.ויקרא יט( )3(. 'ומקדשי תיראו אני ה.ז

וירע ...וידע אונ� כי לא לו יהיה הזרע והיה א� בא אל אשת אחיו ושחת ארצה.יד
 . ) י.ט: בראשית לח( )4 (.אשר עשה וימת ג� אתו'  בעיני ה

 .)כה. ויקרא כ( )5 (.ולא תשקצו את נפשתיכ�.יז

 
 �"פרשנות על התנ

 .)ב.י במסכת ברכות ס"רש(".המלאכי� המלוי�."1
 .לעשות צרכיו: פשט.2

" מלמד שסכ� עצמו כסוכה ... �"להס�."גדר לפני� מ� גדר ומערה לפני� ממערה:"דרש
 . )ב.מסכת ברכות סב(.  )תו� צניעות נכנס לתו� מערה וכיסה את עצמו בבגדי�מ(
ולא מ� המקדש אתה ירא אלא ממי שציוה על ...מצות עשה ליראה מ� המקדש."3

 .)  א. הלכות בית הבחירה ז�עבודה , �"רמב(". יראתו
כאילו עובד ...כאילו שופ� דמי� ... כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה ."4

 .)א. מסכת נדה יג". (עבודת כוכבי�
 .)ב.מסכת מכות טז(.  עובר על הצו)אינו הול� לשרותי� כשצרי�(המשהה את נקביו .5



 
 הנהגת בית הכסא.ג

 מקורות
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ד.ירושלמי ט" התכבדו"י בקטע "רש.  ב.בבלי ס:  ברכות.א
חשי� "י בקטע "רש. ב.כז) משנה. (א.תמיד כו.  ב.הוריות יג.  ב  דר� אר� ז.א.סב. ב.ברכות ח. ב

 "ותקי� נפש�
 .א.פב. א.שבת פא. א.ברכות סב. ג
 "ולפניו"   "לאחריו"י בקטעי� "רש.  ב.ברכות כג. ד
י בקטע  "רש. ב.סא"  כל הנות�"תוספות בקטע "  צפו� לדרו�"י בקטע "רש. ב.בבלי ה:ברכות. ו.ה
 .ה.ירושלמי ט"   רבי עקיבא"תוספות בקטע " הנפנה ביהודה"
 .ה.ירושלמי ט.   ב. בבלי סא:  ברכות.ז
 .א.  ברכות סב.יב.י.ח
 .א. שבת פב.ט
 .ב.חולי� קה   .א.פב. ב.שבת פא.  א.ברכות נה.יא
 "ויעמוד במקו� גבוה"תוספות בקטע . א.נידה יג. א.מ. ב.ברכות כג.יג
 .ב.טז. א.דה יגני" מצוה לשפש�"י ותוספות בקטעי� "יומא רש.  א. ברכות  מ.יד
 .א. נידה יג.טז.טו
 .א.מכות טז.יז
 

  הלכות�� "רמב
 .ה. תפילה ז. א
 .ו.דעות ה.יב.י.ח.ב
 .ט. בית הבחירה ז� עבודה .ו.ה
 .ח: בית הבחירה ז� עבודה .ז

 .יח. תפילי� ד.יג
 .יח. איסורי ביאה כא� קדושה .יד
 .כג. איסורי ביאה כא� קדושה .טז.טו
 .לא. מאכלות אסורות יז�קדושה .  א. דעות ד� מדע.יז
 



 
 דיני נטילת ידי�.ד

 )ג סעיפי�"ובו כ(
 

 ". על נטילת ידי�"ירח� ידיו ויבר� .א
 

dbd : 
 mb mixne` yie"xvi xy`",eikxv dyr `l elit`e.ebdp oke.  

 
מיהו . כשרי� לנטילת ידי� לתפלה) ס"לקמ� סימ� ק (מי� הפסולי� לנטילת ידי� לסעודה

 .א מבר� עלייהויש מי שאומר דל
 
 .להעביר רוח רעה ששורה עליה�. ידקדק לערות עליה� מי� שלושה פעמי�.ב

  
 .לפה ולא לחוט� ולא לאזני� ולא לעיני�: לא יגע בידו קוד� נטילה. ג
  
מפני שמביאתו לידי , אפילו מי שנטל ידיו לא ימשמש בפי הטבעת תמיד.ד

  .שמשמוש היד מזיק לחבורה, לא יגע במקו� הקזה.תחתוניות
 

 .שמשמוש היד מפסיד השכר, לא יגע בגיגית שכר.ה
 
 .אי� צרי� רביעית לנטילת ידי� לתפלה.ו

  
 .טוב להקפיד בנטילת ידי� שחרית בכל הדברי� המעכבי� בנטילת ידי� לסעודה.ז

 
dbd : 

akrn epi` edin,zlihpa milqetd mixacd x`ye `xab gk `le ilk `l 
dcerqd .  

 
 .אלא לתו� כלי, אי� נוטלי� על גבי קרקע,  שחריתנטילת ידי�.ח

  
 ולא ישפכ� בבית ולא במקו�.אסור ליהנות מה�, מי� של נטילת ידי� שחרית.ט

 .שעוברי� ש� בני אד�
  
 .כדי שיריק מי� על ימינו תחילה, נוטל כלי של מי� ביד ימינו ונותנו ליד שמאלו.י
 

 .לא יטול ממי שלא נטל ידיו שחרית.יא
 

 באורי�
לפיכ� צריכי� אנו להתקדש בקדושתו וליטול ... בבוקר נעשה כבריה חדשה וצריכי� אנו להודות לו ".א

 ).א"בש� הרשב' מג� אברה�'(". ידיו מ� הכלי ככה� שמקדש ידיו מ� הכיור קוד� עבודתו
 .      עליה� �עלייהו

 . א� � חוט� .ג
  



 
 דיני נטילת ידי�.ד

 
אבל , עלתה לו נטילה לקריאת שמע ולתפלה,  מי�א� שכש� ידיו בתו� כלי של.יב

יש להסתפק א� , א� שכש� ידיו בשלש מימות מחולפי�. לא לרוח רעה שעליה�
 .עלתה לו להעביר רוח רעה שעליה�

  
 יש להסתפק א� צרי� ליטול ידיו שחרית להתפלל �א� היה נעור כל הלילה .יג

 . ולהעביר רוח רעה מידיו
 

dbd: 
dkxa `la mlhie.  

 
 יש להסתפק א� צרי� ליטול ידיו פע� �השכי� קוד� עמוד השחר ונטל ידיו .יד 

 . להעביר רוח רעה השורה על הידי�, כשיאור היו�, אחרת
 

dbd : 
dkxa `la mlhie. 

  
 .  יש להסתפק א� צרי� לערות מי� עליה� שלושה פעמי��יש� ביו� .טו

 
dbd : 

dkxa `la mlhie. 

  
 :הגה. יש� שיתי� נשמי� כדי שלא יטעו� טע� מיתהדוד היה נזהר שלא ל.טז

 
dbd : 

 `xnbae      - oyid wxt -xdfp did meia `wecc rnyn .  
 
 .מפני הרירי� שבתו� הפה, יש נוהגי� לרחו� פיה� שחרית.יז
  
 

 באורי�
" משכשכי� במי� ומותרי� ".)ב.מסכת תענית כב(" וישכש� רגליו במי�. "טלטול, נעור,  נענוע�שכש� . יב

  .)ב.מסכת עבודה זרה לג(
   )'משנה ברורה'(" דסת� ידי� עסקניות ה� ובודאי נגיע במקו� מטונ�". יג
יש אומרי� שלוש .רבו בו הדעות בשעור זה" .'שינת הסוס'נקרא . ששי� נשימות � שיתי� נשמי .טז

מאת ' באור הלכה'" (תמעט יותר משלוש דקו... ויש אומרי� ...  ויש אומרי� יותר מחצי שעה ...שעות 

 כמרחק הליכה בי� שני ישובי� בבבל � אחת האפשרויות.).סעי� טז. ראה לעיל סימ� ד' משנה ברורה'מחבר ה

 .).  ב. עיי� מסכת סוכה כו(.  פרסאות6י קבע שהמרחק היה "ורש) מפומפדיתא לבי כובי(
 
 
 



 
 דיני נטילת ידי�.ד

 
והיוצא מבית הכסא ומבית , הק� מהמיטה:אלו דברי� צריכי� נטילה במי�.יח

: ויש אומרי�. והחופ� ראשו, והנוגע ברגליו, והחול� מנעליו, והנוטל צפרניו, המרח�
והנוגע ,והמשמש מטתו,ומי שמפליא כליו,ומי שנגע במת,א� ההול� בי� המתי�

א� תלמיד חכ� הוא �ומי שעשה אחת מכל אלו ולא נטל .והנוגע בגופו בידו, בכינה
 .יוצא מדעתו� וא� אינו תלמיד חכ� ,תלמודו משתכח

 
�המגלח ולא נטל ידיו .  מפחד שבעה ימי��המקיז ד� מהכתפי� ולא נטל ידיו .יט

מפחד יו� אחד ואינו יודע ממה �הנוטל צפרניו ולא נטל ידיו . מפחד שלושה  ימי�
 .מפחד

  
ורפואתו לרחו� , פניו מתבקעות או עולה בה� שחי��הרוח� פניו ולא נגב� יפה .כ

 .הרבה במי סילקא
  

צרי� ליזהר בתפילה או באכילה שלא ליגע בשוק ויר� ובמקומות המכוסי� .כא
אבל מקומות המגולי� . וכ� שלא לחכ� בראשו. באד� לפי שיש ש� מלמולי זיעה

 .אי� להקפיד, ומקו� המגולה שבזרועותיו, בראשו ובפניו
          
 v oniq onwl oiire"f sirq a.qw oniq"rq ca si. 

 
על נקיות 'יקנח ידיו בצרור או בעפר או בכל מידי דמנקי ויבר� �א� אי� לו מי� . כב

 .אבל לא להעביר רוח רעה שעליה�,ויועיל לתפילה' ידי�
  

אבל ברכות דשחרית יכול , לא תיקנו נטילת ידי� אלא לקריאת שמע ולתפילה.כג
שאז אסור להזכיר את , אלא א� כ� הוא יש� על מטתו ערו�, לבר� קוד� נטילה

 .הש� עד שינקה אות�
 

 באורי�
   ).'כ� החיי�' 'מג� דוד'(" ולא נקיו�  ")'משנה ברורה'(.להסיר רוח רעה השורה על הידי�.יח
 .)  א.י במסכת שבת קלד"רש(.מרק תרדי� �מי סילקא . כ

 .  בכל דבר שמנקה �בכל מידי דמנקי . כב
 

 הרחבה והעמקה
נקבעו תקני . האמינו שהקזת ד� מועילה לשמירת הבריאות ולריפוי מחלותבמש� דורות רבי�  �הקזה.ד

 :א� נקבעה תפילה. 'אומ�'וזמני הקזה ומקיז הד� כונה 
כי אל רופא , אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני' יהי רצו� מלפני� ה: הנכנס להקיז ד� אומר"

 .)א.מסכת ברכות ס(". לפי שאי� דרכ� של בני אד� לרפאות אלא שנהגו, נאמ� אתה ורפואת� אמת
  )      כלה דר� אר�. א.גיטי� ע.   ב.כתובות עז.  ב.מד. ב.ברכות מב: ראה מסכתות(

 
 חכ� מישראל

 על חלק אורח )�1682 1637חי בפולי� בער� (רבי אברה� סגל אבלי גומבינר  של באורו �' מג� אברה�'

 .חיי�
 

 



 
 דיני נטילת ידי�.ד

 מקורות
 �"תנ
 .)יט.במדבר יט( )1(.ה הטהר על הטמאוהז.יא
  .)יט. שמות ל( )2(ורחצו אהר� ובניו ממנו את ידיה� ואת רגליה� .יב
 .)טז. ישעיה א( )3(רחצו הזכו הסירו רע מעלליכ� מנגד עיני חדלו הרע .יד
   .)ו.תהילי� כו( )4(" ארח� בנקיו� כפי. כב
 

 �"פרשנות על התנ
 ) לפי יונת� ב� עוזיאל(. הכה� הטהור מזה מאפר הפרה האדומה על הטמא כדי לטהרו.1

  )'מג� אברה�'לפי (. רק מי שכבר נטל ידיו יכול להנטיל לאחר.כ� ג� לגבי נטילת ידי�
  )על הסעי�' בית יוס�'(".  ולא בתוכו�ממנו ."2

בעבור היות הידי� ... הרחיצה הזו דר� כבוד שלמעלה :"על רחצה גופנית זו
 )פסוק� על ה"רמב(".עסקניות

 )ק"רד(רחיצת הלב וזכותו :"על רחצה רוחנית זו. 3
   .)א.מסכת ברכות טו(. לאו דוקא מי�,כל דבר שמנקה" בכל מידי דמנקי."4
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ה.ד.ג.א: ידי� א.  ב.ס" ' ארח� בנקיו�'דכתיב "י בקטע "רש. א. ברכות טו.א
 מסכת כלה"  המעלה פוליפוס"י בקטע  "רש. א.קט. ב.שבת קח. ה.ד.ג.ב
 .א.קז"  נוטל"תוספות בקטע "  ומתנה"י בקטע "רש. ב.חולי� קו.  א.ברכות טו. ז

 .א.ברכות נא. יא
 "דלא"תוספות בקטע  " אי� נוטלי�"י בקטע "רש. א.חולי� קז. א.זבחי� כא. יב
 "עסקניות"י בקטע "רש. ב. סוכה כו.טז. טו. יד.יג
 .ב. סוכה כו.טז
 .ה. ג ברכות ירושלמי.יז
 .א.בבא קמא יז. א. סוכה מו. א.פסחי� קיב. א. שבת יד.יח
 .א.פסחי� קיב. יט
 "חספניתא"י בקטע "רש. א. קלד. ב.שבת קלג. כ

 "עסקניות ה�"י בקטע "רש. א. שבת יד.כא
 .א.שבת קט. א.ברכות טו. כב
 "הנוטל"תוספות בקטע   . ב.חגיגה יח.  ב.ס. א.מג. א. ברכות  טו.כג
 

  הלכות�� "רמב
 .א. מקואות יא�טהרה .   ב. תפילה ד.א
 .יב. מקואות יא�טהרה . ב
 .ח. מקואות יא�טהרה .   ו.ברכות ו. ו
 .ח. מקואות יא�טהרה .  יז.ברכות ו. ז

 .יד.ברכות ו. יב
 .ג.ב:תפילה ד. א. קריאת שמע ג.כג.כב



 כוונת הברכות.ה
 

 )ובו סעי� אחד(
 
יכוי� פירוש קריאתו באדנות שהוא ' הש�'כשיזכיר . יכוי� בברכות פירוש המלות.א

יכוי� ' אלהי�'ובהזכירו .  שהיה והוה ויהיה�א "ד ה" ביו�ויכוי� בכתיבתו . אדו� הכל
 .   בעל הכוחות כול�, שהוא תקי� בעל היכולות

 
 הרחבה והעמקה

 פסיקה ).' א ט"איוב י(" ארכה מאר� מדה ורחבה מני י�: "על דיו� בנושאי סימ� זה יאמר
 �� "רמב, לדוגמא(הלכתית וצלילה מחשבתית מצויי� בכתביה� של חכמי ישראל לדורותיה� 

 :   נדלה טיפה מ� הי� ונאמר.),ד" ס�א "פרקי� ס' מורה נבוכי� חלק א
 

כל הברכות ממוינות . בנוסח קבוע בזיקה לכל תחומי החיי�' ברכה הינה שבח לה �ברכות
 �ברכות המצות וברכות הודאה,) יהאכילה ושת:כמו(ברכות הנהני� :לשלושה סוגי�

על מצוה בי� ). ברכת הגומל:כמו(מודעות מתמדת להיות הקדוש ברו� הוא אדו� עול� 
ברכת . אי� מברכי�) צדקה: כמו(על מצוה בי� אד� לחברו . מברכי�) 'לה(אד� למקו� 

 �כללית .). י.דברי� ח ("ואכלת ושבעת וברכת "�המזו� וברכת התורה חיוב� מ� התורה 
 ).     שנה2,500 �לפני כ(בתחילת בית שני , י עזרא הסופר ובית דינו"הברכות תוקנו ע

 .).ב. על יא' כס� משנה'ועיי� הערת מר� רבי יוס� קארו בפרושו . ב. יא, . ה. א: הלכות ברכות פרקי�, ספר אהבה, �"רמב(
 

 הש�
יו של הקדוש פסיקת מר� רבי יוס� קארו בנושא כוונה מתיחסת לשניי� משבעת שמות

את הש� המפורש אסור לבטא ככתיבתו . ואלהי�) ה"ש� הוי( הש� המפורש �ברו� הוא 
 �. ) ו"ט. שמות ג("זה שמי לעל� וזה זכרי“.ואילו ש� אלהי� נקרא ככתיבתו', אדני'ונקרא 

� "א ונקרא באל"ד ה”נכתב אני ביו, לא כשאני נכתב אני נקרא: אמר הקדוש ברו� הוא
עיי� (אלהי� מסמל מידת הדי� , ה מסמל מידת הרחמי�" ש� הוי. ).א. מסכת קידושי� עא(". ת"דל

 ..)א. י על בראשית א"רש
 

  כונה�יכוי� 
  בתפילה ובקריאת שמע�מרכיבי כוונה

 .    פירוש המלי�
 .     תחושת עמידה מול השכינה

 .     הסרת כל מחשבה טורדת
 .       רכוז המחשבה בדברי� המכניעי� את הלב

 .     המנעות ממחשבה של קלות ראש
 .     מקו� מתאי�

 .    שעה מתאימה
 . )ראה אורח חיי� סימ� צח(                  

  
 כלל

 ".    לשמי�) לבו(אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוי� אד� את דעתו "

 .).הלכה ז. מסכת ברכות פרק ה: ירושלמי.וש� ראה מקבילות. א.מנחות קי. ב. ברכות ה :מסכתות( 
 

 פסיקה

 :נחלקו חכמי�. הכוונה נידונה כבעיית יסוד בקיו� מצוות

ידי (יש אומרי� שאי� מצוות צריכות כוונה ויש אומרי� שצריכות כוונה כדי לצאת "
 ".  בעשית אותה מצוה) חובה

 

 ).ד. 'סימ� ס, הלכות קריאת שמע()  צרי� כוונה" (וכ� הלכה:"מר� רבי יוס� קארו

 

 אבל במצוות דרבנ� אי� צריכות, )צרי� כוונה(ודוקא במצוות דאורייתא ":כ� החיי�

 .).על הסימ�(" כוונה

 

 ".ודאי צרי� ליזהר לכוו� קוד� כל מצווה "�לכתחילה : חפ� חיי�

 ."שהרי משו� זה עושה) ידי חובה( יצא �א� על פי שלא כוו� לצאת  "�בדיעבד 

 ).על הסימ�' משנה ברורה'( 



 כוונת הברכות. ה
 
שאי� , האד� כעו� המצפצ�) הינו(שא� לא כ� הוי ,  וכ� בכל ברכותיו ותפילותיו� יכוי�"

וצוונו על ...  לבר� לש� בוראו אשר הפליא חסדו עמו יכוי� לבו... מבי� מה שמצפצ� 
ועל . בלא הגיו� הלבולא יעשה כאד� העושה דבר כמנהג ומוציא דברי� מפיו , המצוות

יע� כי נגש הע� הזה בפיו : " ושלח לנו ביד ישעיהו ואמרבעמו' דבר זה חרה א� ה
אמר .).יג.ישעיהו כט(ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראת� אתי מצוות אנשי� מלמדה 

ראה מעשה בני כי אינו אלא לפני� ומחזיקי� בה ! ישעיה: הקדוש ברו� הוא לישעיהו 
באי� בביתי ומתפללי� לפני תפילות הקבועות .  בידומנהג אבותיוכאד� שמחזיק ונוהג 

שצרי� לכוי� כאילו . במנהג ולא בכוונהומברכי� אותו . כמנהג אבותיה� לא בלב של�
... .)ח .תהילי� טז(" לנגדי תמיד' שויתי ה: "כמו שכתוב, הקדוש ברו� הוא עומד לנגדו ממש

 ".מפני שהקדוש ברו� הוא נגלה מצד מעשיו ונסתר מצד אלהותו
 . ).ל אורח חיי� סימ� הע' כ� החיי�' (
 

, התחושה,  סמל הרגש�מוצג כניגוד לכוונת הלב , עשיה מכח ההרגל גרידא�המנהג 
 .). ה.דברי� ו(" בכל לבב� ובכל נפש�"יש לבר� ולהתפלל  . האהבה וההתעלות

 
רק יתפלל כפשוטו להבי� , ואל יכוו� האד� בשמות ויחודי�� פרוש המלות � יכוי�"

ויודע לכוו� ביה בליבא ורעותא ודחילו ' א� לא מי שהוא בא בסוד ה, הדברי� בכוונת הלב
 ".מקלקל בזה הרבה, חס ושלו�, דאי לאו הכי, )רצו� ופחד, לב(
 )צח על אורח חיי� סימ�' משנה ברורה '(
 
דהיינו ,  כונה לצאת בה�ושנית ,  כונת הלב למצוה עצמה�אחת :שתי  כונות  יש למצוה"

שיכוי�  בלבו  למה  שהוא מוציא מפיו ואל יהרהר ...' ר צוה השיכוי� לקיי� בזה כאש
בקריאת שמע ותפילה וברכת המזו� וקידוש וכדומה דזה לכולי : כגו�,בלבו לדבר אחר

לבד ,  יצא� א� לא כיו� �ובדיעבד ,  מצוה  שיכוי�  בלבו�לכתחילה ) לכל הדעות(עלמא  
על סימ� ' משנה ברורה'()...עמידה" ( מפסוק  ראשו�  של  קריאת שמע וברכת אבות של תפילה

 ).ס
 
 
... במחשבה שבקדושה יש יתרו� ותועלת... תועלת המחשבה כמה עצו� ונורא הוא"

וא� , שהאד� יכול להוריד כח קדושה על אבר אחד מאבריו שיחשוב לעשות המצוה בו
וכמו שמועלת המחשבה להוריד כח קדושה על . על פי שעדיי� לא עשה המצוה בפועל

דהא בהא , כ� יש בה כח לסלק ממנו כח הטומאה, אבר שחושב לעשות בו את המצוה
 ).   אחד תלוי בשני"  (תליא

א� על פי שאי� . דכוונתו על פי הזוהר הוא, וצרי� שתכוי� לפחות בפשוט� של דברי�"
הש� יתבר� הוא ישלי� כוונתינו ויעלה עלינו , אנחנו יודעי� לכוי� בסוד המצוות והתפילות

מעשינו במצוות ועקימת שפתינו בתפילות ... כאילו כוונו בכל הכוונות הראויות לכוי�
 ". תהיה כוננה לעלות למעלה לעשות  פעולתה

 ). על פרשת ויגש 1909�1834חי בעירק '  ב� איש חי'המכונה , רבי יוס� חיי�(
 
הדיבור  "�.)א. ברכות לא("מכא� למתפלל שצרי� שיכוי� את לבו.וחנה היא מדברת על לבה "

. יתעורר הרגש שבלב,ובתפילה צרי� שלבד עצ� הכוונה השכלית שבה ,מיוחס לשכל 
על כ� אמר . ואמנ� התעוררות ההרגש ג� כ� צריכה להיות מכוונת על פי פעולת השכל

... להפעיל את רגשותיה שבלב�על לבה ,שהוא עיקר כח הדיבור ,שהיא מדברת בשכלה ,
יצחק הכה� קוק חי   רבי אברה�".(שאל ידו בא דיוק הכוונה לתכליתה,הכוו� הוא מיוחד אל השכל 

 .).    על הסידור באורי� לפני  תפילת עמידה" עולת ראיה "1935 �  1865בליטא ובירושלי� 
  
תהא מבושר שנשמעה א� כוונת את ליב� בתפילה"

    ".תקשיב אזני� תכי� לב�': תפילת� שנאמר 

 .)ירושלמי פרק ה הלכה ה,מסכת ברכות, . יז.תהלי� י (

 



 
 ברכת אשר יצר.ו

  
 ופירושיו' אלהי נשמה'ו' אשר יצר'די� ברכת . ו

 )סעיפי�' ובו ד      (
 
שבריאת האד� היא , "אשר יצר את האד� בחכמה: "כשיצא מבית הכסא יבר�.א

, והוא מלא נקבי�, על ש� שהגו� דומה לנוד מלא רוח: ויש מפרשי�. חכמה נפלאה
  שהתקי� מזונותיו של אד� הראשו� ואחר �" בחכמה: "ויש מפרשי�. כדלקמ� בסמו�

כגו� פה , נקבי� רבי�:פירושו�"חלולי� חלולי�, וברא בו נקבי� נקבי�. "כ� בראו
שא� . "כמו לב וכרס ומעיי�, וג� ברא בו אברי� רבי� חלולי�. וחוט� ופי טבעת
 שכשהוא במעי אמו ,שבנקבי� יש נקב אחד שהוא הפה, כלומר�"יסת� אחד מה�

וא� כשיצא לאויר העול� היה נשאר . וכשיוצא לאויר העול� הוא נפתח, הוא סתו�
 א� היה �והאברי� החלולי�". אפילו שעה אחת"לא היה אפשר להתקיי� , סתו�

: ועוד יש לפרש". אפילו שעה אחת"לא היה אפשר להתקיי� , נפתח אחד מה�
וכיו� שעבר אותו הגבול אי אפשר , שגבול יש לאד� שיכולי� נקביו ליסת� ולא ימות

ובכלל , וכיו� שבכלל הנקבי� ה� פי הטבעת ופי האמה". שעה אחת"להתקיי� אפילו 
,  ה� כרס ומעיי��"שא� יפתח אחד מה� אי אפשר להתקיי�"�האברי� החלולי� 

שמאחר שא� יוצא לנקביו , ואפשר עוד. שפיר הוי שבח זה מעני� עשיית צרכיו
והוי .  הוא" שא� יפתח אחד מה�"  בכלל �שא�  עבר הגבול ימות עד �ביותר 

 על �" רופא חולי  כל בשר. "נמי מעני� עשית צרכיו ממש" שא� יפתח אחד מה�"
והוצאתו , כי א� יתעפש בבט� ימות, ש� הנקבי� שברא בו להוציא פסולת מאכלו

וא� יעשה אד� ,  מפני שהאד� דומה לנוד מלא רוח�"ומפליא לעשות. "היא רפואה
, והאד� מלא נקבי� והרוח משתמרת בתוכו. בנוד נקב כחודה של מחט הרוח יוצא

 .על ש� שבורר טוב המאכל ודוחה הפסולת: ועוד יש לפרש. הרי זה פלא
  

dbd: 
yxtl yi cere :y"zeyrl `iltn "eaxwa mc`d gex xneyy dna , ipgex xac xyewe

inyb xaca . `edy ici lr `ed lkde"`texxya lk " , ze`ixad ewa mc`d f` ik
eaxwa zxnzyn eznype. 

 
 באורי�

 . משמש כמימיה לנוזלי� או כמיכל ליבש.  שק מעור�נאד, נוד.א
ובכל יו� ויו� נוטל נאד של קמח על כתפו ומהל�  ".).יט.שופטי� ד(".ותפתח את נאוד החלב ותשקהו"

 ).תוספתא עבודה זרה פרק ה"( מותרי��נודות העובדי כוכבי� גרורי� .)  "ב.מסכת יומא לה ("מעיר לעיר
 



 ברכת אשר יצר. ו
 
ומסדרי� אותו , עד בוא� לבית הכנסת" על נטילת ידיי�"יש נוהגי� להמתי� לבר� .ב

 .    ובני ספרד לא נהגו כ�. ע� שאר הברכות
 

dbd: 
minrt izy jxai `l mipt lk lre .zqpkd ziaa jxai `l eziaa dkxany ine .oke in 

eziaa jxai `l zqpkd ziaa dkxany .zqpkd zial qpkiy mcew cnely ine, e`
mcew lltzn ,zqpkd ziaa jxai `le eziaa dkxai. oibdep yi `peeb i`dka elit`e

mziaa oikxan oi`e zqpkd ziaa zekxa x`y mr dxcql. 
 
וברכות , אינה פותחת בברו� מפני שהיא ברכת ההודאה" אלהי נשמה"ברכת .ג

 . כמו שמצינו בברכת הגשמי�, ההודאה אי� פותחות בברו�
 
' אמ�'חוזר אחד מהעוני� ', אמ�'יש נוהגי� שאחר שביר� ברכות השחר וענו אחריו .ד

ואי� . תחילה' אמ�'וכסדר הזה עושי� כל אות� שענו . 'אמ�'ומבר� ועוני� אחריו 
 שהמבר� אינו מכוי� מפני, שענו תחילה' אמ�'לערער עליה� ולומר שכבר יצאו ב

ה� מכווני� שלא , ואפילו א� היה המבר� מכוי� להוציא אחרי�. להוציא אחרי�
 .לצאת בברכתו

 
 

 באורי�
 . במקרה כזה�'בכאי גוונא'. ב
 

 הרחבה והעמקה
נשמה מאימתי ניתנה :"על הקשר בי� גו� ונפש  � 'קושר דבר רוחני בדבר גשמי': הגה.א

ומביאה לפני המקו� ) זרע האיש(משעה שהמלא� פוקד הטיפה '[משעת פקידה ? באד�
? או משעת יצירה] י" רש��'מיד נזרקת בו נשמה וחיות ,.)ב. מסכת נידה טז(מה תהא עליה 

    ]י" רש��שנקר� כולו בבשר וגידי� [
 .)   וראה דוגמאות נוספות ש�. ב.סנהדרי� צא(
מי שלא  ".)משנה א.פרק ב, גיגהמסכת ח("וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעול�"

ושאינו יודע שיעור זה הדבר שנית� לו ' .כי השכל הוא כבוד ה, יחוס ויחמול על שכלו
 ."וכ� אמרו זה בהעובר עבירה בסתר...נשתלח ע� תאוותו ונמשל כבהמות 

 ).� בפרושו על המשנה"רמב(
מורה ,�"רמב("הוא המגע אשר בינינו לבינו, אשר שפע עלינו מאתו יתעלה,השכל הזה"

  .).פרק נ.חלק ג,נבוכי�



 ברכת אשר יצר
 כל היו� אחר הטלת מי�' אשר יצר'די� לבר� ברכת .ז

 )סעיפי�' ובו ד      (
 
על  '�ולא ', אשר יצר' מבר� �' גדולי�'בי� ' קטני�' בי� �כל היו� כשעושה צרכיו. א

 .א� א� רוצה ללמוד או להתפלל מיד', נטילת ידיי�
 

dbd: 
ci eidzeklkeln ei,oda sytyy , jxan epi` ikd elit`'miici zlihp lr'. 

 
אי� צרי� ליטול ידיו ,' אשר יצר'א� על פי שצרי� לבר� , הטיל מי� ולא שפש� .ב

 . 'הכו�'אלא משו� נקיות או משו� 
 
צרי� , ואחר כ� נמל� והטיל מי� פע� אחרת, מי� והסיח דעתו מלהטיל מי� הטיל. ג

 .'אשר יצר'לבר� שני פעמי� 
 
שא� יסת� הנקב . כי אפילו לטיפה אחת חייב לבר�, אי� שיעור להשתי� מי�.ד

 .מלהוציא הטיפה ההיא היה קשה לו וחייב להודות
 

 באורי�
 . הפרשת צואה�גדולי�.    להשתי� מי�� קטני�.א
  .הפריש שת� �הטיל מי�  .ב

זי� על רגליו שלא יצא בה� הנית) טיפות שת�(מצוה לשפש� ניצוצות של מי רגלי�  "�שפש�

 ).י"רש. א.מסכת יומא ל("חו�
הכו� לצאת לקראתו בתשובה ובמעשי� טובי� ויטב  ". ).יב. עמוס ד("הכו� לקראת אלהי� ישראל "�  הכו�

 ).ק"רד("ל� ויהפו� ל� הרעות לטובה
 
 



 ברכת אשר יצר.ז.ו
 מקורות

  מעלותיו ומורדותיו�האד� , "אשר יצר" ברכת �� "תנ
פסוק  פרשנות פרק   בפסוק' דבר ה ספר

בראשית א כז�כו  1  אד� בצלמנונעשה : ויאמר אלהי�
ויברא אלהי�  את האד� ...כדמותנו 

זכר .  ברא אתובצל� אלהי�, בצלמו
 ונקבה ברא את�

בראשית ב ז 2 אלהי� את האד�  עפר מ� ' וייצר ה
ויהי . ויפח באפיו נשמת חיי�. האדמה
 לנפש חיההאד� 

בראשית ט ו 3 כי ,  באד� דמו ישפ�� האד� שפ� ד�
  עשה את האד�אלהי� בצל�

 ושח רו� אנשי�  שפל�גבהות האד� עיני  ישעיה ב יא 4
 לבדו ביו� ההוא' ונשגב ה

מהר צעה להפתח ולא ימות לשחת ולא  ישעיה נא יד 5
 יחסר לחמו

אד� להבל ! ...?מה אד� ותדעהו ! 'ה תהילי� קמד ד 6

  ימיו כצל עוברדמה
  נשמת אד��' נר ה משלי כ כז 7
את האלהי� ירא ואת מצותיו שמור  קהלת יב יג 

 כי זה כל האד�
 

 �"פרשנות על התנ
 . ) .   יח.אבות ג(" חביב אד� שנברא בצל�. "1
כי ג� החיי� האחרי� , וא� כ� למה נקרא שמו אד�. ואד� הוא לקוח מ� האדמה"

שאר בעלי החיי� כמו שהוא מובדל מה� אלא רצה להבדילו בשמו מ? ה� מהאדמה 
� ואי� צרי� ליחס� �רוח� וגופ��כי החיי� האחרי� ידוע כי ה� מאדמה . ברוח ובגו

 �קרא אותו אד� להבדילו מחיי� העליוני� , שרוחו מ� השמי�, אבל אד�, לאדמה
�ואי� צרי� לומר אות� .  שאי� בה� חלק כלל מאדמה�בעלי גו� ושאינ� בעלי גו

אי� גופ� ,  אלא אפילו אות� שה� בעלי גו��שה� כול� רוחניי��שאינ� גופות 
 קראו � מהעליוני� ומהתחתוני��וכשברא האל יתבר� את  האד� ... מאדמה כלל 

כמו , כי גופו נוצר מ� האדמה,  אד� הוא��כלומר א� על פי שרוחו מ� השמי� ',אד�'
ולא יטה . חיותו ותרבותוומושבו באדמה וש�, .)ז.בראשית ב(" עפר מ� האדמה:"שאמר

� .).כו .בראשית א  על� 1235 �1160ק חי " רד�רבי דוד קמחי (." לצד העליו� אשר בו אלא אחד מני אל
 .).  יח.אבות ג( "חביב אד� שנברא בצל�: "ובכל זאת

 �ללמדנו כי שתי יצירות באד� ולכ� הינו דו,  האות יוד נכתבה פעמיי��" וייצר. "2
תכונות גופניות כבעל חי : יש בו. יצירה מ� התחתוני� ויצירה מ� העליוני�: משמעי

מהות המעוגנת בעול� הזה ומהות , יצר טוב ויצר רע, והבנה כמלאכי השרת
 )מדרש רבא  פרשה יד(. המעוגנת לעול� הבא

 ).י ותרגומי אונקלוס ויונת� ב� עוזיאל"לפי רש ( .ראיה ושמיעה,דבור ,  דעה �" נפש חיה"
 
 



  אשר יצרברכת.ז.ו
 מקורות

 �"פרשנות על התנ
בשכל שנת� �עד שהאל בראו בצלמו,  נבדל מכל הנבראי� השפלי�)האד�(כי הוא . "3

כי . שלא ישחית גופו וצלמו,וג� איש את אחיו .לפיכ� יש לנבראי� שיראו ממנו . בו
 עשה אותו )'ה( והוא � הנכבד שבשפלי��הנה השחית מעשה האל,א� יהרגהו

וא� בפחותי� מ� . הנה עשה כנגד האל לבטל מעשיו. השחיתו)הרוצח (והוא,בצלמו
 וכ� ).לשפו� דמו של רוצח(האד� לא היה רשות לאד� להשחית עד שציוה האל לנוח 

בראויי� לעונש �כמו שציוה בתורת משה רבינו,ציוה האל לשפו� ד� האד� לחטאו 
ה בעברו מצות  לפי שהוא השחית צלמו תחיל�כל חוטא כראוי לו, מיתה לפי חטא�

 ).ק על הפסוק"רד(" האל 
שיהיו פיו ולבו . אזהרה לאד� שלא להתגאות בגדולת היות צל� אלהי� בקרבו. 4

מרוב גאותו מראה את עצמו עניו "� ולא)י"רש(" גסות הרוח"�לא . תוכו כברו,שווי�
 �1797�1720א חי " הגר�הגאו� רבי אליהו מוילנה (" שמשפיל את עצמו בכדי להתגאות...ושפל רוח 

 . ).יב. על ישעיה ב
האד� ממהר כדי לרוק� . לשו� נקיה לעשית צרכי�.  מריק או הול� כפו��" צעה. "5

  ) .י"לפי רש(.  מגופו)צואה(את הרעי  
 . אד היוצא מ� הפה או מתבשיל וחול� מהרה�' הבל'. 6
ות את כל מחשב' והינה כביכול המכשיר המגלה לה' הנשמה שבאד� נמשלה לנר ה.7

 .  )' מצודות דוד'רבי יונה ו, י"לפי רש( ומעשה האד� ומעידה עליו ביו� הדי� 
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  בבלי וירושלמי�תלמוד 

". ומפליא לעשות"  "רופא כל בשר" "או א� יסת�" "שא� יפתח:  "י בקטעי�"רש. ב.ברכות ס. א
 "מפליא לעשות" "אשר יצר:  "תוספות בקטעי�

תוספות . ב.פסחי� קד"  כל הברכות"תוספות בקטע . א.מו"  ימי�"תוספות בקטע . א.  ברכות יד.ג
  ".כל הברכות"בקטע 

ברכות .ד
 

 .א.ראש השנה כט.  ג.ירושלמי ג
 

  הלכות��"רמב
 .ה. תפילה ז.א
 .ג. ברכות ז.ג

 ברכת אשר יצר.ז
 מקורות

 תלמוד בבלי
 .ב.ברכות ס.א
 ".מצוה לשפש�"טעי�  י ותוספות בק"רש.  א.ל. ב.יומא כט. ב
 

 � "רמב
 .ה. הלכות תפילה ז.א
 


