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ווי מ’גייט שלאפען

ווי מ’גייט
שלאפען

הכנות
לשינה
ווי מלייגט זיך שלאפען אזוי שטייט מען אויף אין דער פרי .אז מ'לייגט זיך שלאפען ווי א איד שטייט
מען אויף ווי א איד ,און אז מ'לייגט זיך שלאפען ווי א ....
מפי חסידים

היום יום ו’ כסלו
אאמו”ר אמר :קריאת שמע שעל המטה איז,
אין זעיר אנפין ,ווי דער ווידוי וואס קודם צאת
הנפש מהגוף .נאר יעמאלט גייט מען שוין
אינגאנצען אוועק פון יריד ,און עס ענדיגט זיך
שוין דער מסחר פון היום לעשותם ,און אין
קשעהמ”ט פון יעדער נאכט האלט מען נאך
אין מיטן יריד ,און מען קען נאך אויפטאן.

המעשה אשר יעשון
חשבון נפש
קיצור שולחן ערוך סימן עא סעיף ג

ראוי לכל ירא שמים שקודם הליכתו לישן ,יפשפש במעשיו שעשה כל
היום ,ואם ימצא שעשה עבירה יתחרט ויתודה עליה ויקבל על עצמו
בלב שלם שלא לעשותה עוד ,ובפרט בעבירות המצויות כגון חניפות,
שקרים ,ליצנות ולשון הרע צריכין בדיקה ביותר .גם יתן האדם אל לבו
למחול לכל אדם שחטא כנגדו ,שלא יענש שום אדם מחמתו ,דאיתא
בגמרא כל מי שחברו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של
הקדוש ברוך הוא[ ...ו]יאמר רבונו של עולם הריני מוחל וכו'.

קריאת שמע שעל המיטה
קיצור שולחן ערוך סימן עא סעיף ד

אם לא קרא שלש פרשיות של קריאת שמע כשהיה לילה ,אזי יאמר
כל שלש הפרשיות בקריאת שמע שעל המטה ,אבל אם אמרן בלילה
אינו צריך לומר בקריאת שמע שעל המטה כי אם פרשה הראשונה
בלבד .ומכל מקום למצוה מן המובחר יאמר כל שלש הפרשיות ,ואחר
כך אומרים מזמורי ופסוקי דרחמי כמו שנדפס בסידורים.

ברכת המפיל
קיצור שולחן ערוך סימן עא סעיף ד

ואולם ברוב הסידורים נדפס ברכת המפיל קודם קריאת שמע ,ויותר
טוב לומר ברכת המפיל בסוף ,שתהא הברכה סמוכה לשינה ...וברכת
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היום יום – כח אדר א
בקריאת שמע שעל המטה :רבוש”ע הריני
מוחל וכן למנצח גו’ בבוא  -א”א בשויו”ט ,אבל
צ”ל בשאר ימים שא”א בהם תחנון .בסיום הג’
פרשיות אומרים תיבת “אמת” .יעלזו חסידים -
פעם אחת ,הנה מטתו  -ג”פ .בתקון חצות א”א
למנצח גו’ בבוא בימים שא”א בהם תחנון.

המפיל יאמר כשהוא על מטתו.

להניח ידו על המזוזה
קיצור שולחן ערוך סימן עא סעיף ג

וקודם שילך למטתו ילך אל המזוזה ויניח אצבעותיו עליה

נעגל וואסער ע”י המיטה  -למה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן א

אך בזוהר החמירו מאד  ...שלא לילך ד’ אמות בעוד רוח הטומאה שורה
על הידים קודם נטילת ידים שחרית והמהלך ד’ אמות חייב מיתה כי
בהשראת טומאה זו על ידיו חילל קדושת ה’ אשר עליו כעל כל עבדי ה’
המתקדשים בקדושתו של מקום ברוך הוא ותורתו הקדושה בקדושה
וטהרה יתירה על טהרת המון עם אשר לא הגיעו למדה זו.

שלאפען א אידישען שלאפען
ויש פתגם פשוט אשר זה כולל כל הענין דשבת ,והוא הסיפור מ”ש כ”ק מו”ח שבתו הצעירה  -שנקטפה על
קידוש השם והיום הוא יום הולדת שלה  -הנה זקנה כ”ק רבינו נ”ע אמר לה אשר בשבת צ”ל הכל לשם שבת,
וגם השינה צ”ל לשם שבת ,וענתה שבכל דבר אפשר לה לקיים אמנם שלאפן לשם שבת קען זי זיך נישט
אונטער-נעמען.
בעצם השינה הוא ענין היותר תחתון בהאדם דבג’ דברים שוה אדם לבהמה אכילה כו’ ושינה והשינה הוא
הבהמה שבבהמה גופא כנ”ל וכמו שנראה במוחש שבעת השינה הנה הראש שוה עם הרגל כו’ ומ”מ אומרים
בעת השינה הנשמה עולה למעלה ושואבת חיים וכידוע שישנם כאלו שבעת שהם ערים ואינם יודעים תשובה
על איזה ענין הנה דוקא בעת השינה נתגלה להם התשובה וזה בא מצד היגיעה בתורה שמקודם השינה ואז איז
דער שלאפן א אידישן שלאפן דאם מקודם השינה חסר אצלו היגיעה אז אה”נ אי אפשר לישון כמו שצריכים
אבל אם יש יגיעה מקודם אז הוא פועל ג”כ על השינה והיגיעה גופא צ”ל ג”כ על עת השינה וע”ד מי שטרח
בע”ש יאכל בשבת הרי אין הפי’ שיטרח בע”ש על ע”ש גופא כי אז לא יהי’ לו על שבת אלא הכוונה הוא שיטרח
בע”ש עבור שבת ואז דוקא יאכל בשבת ועד”ז ג”כ הוא בהנוגע לשינה שאם מקודם יש לו יגיעה ושיפעול ג”כ
על עת השינה אז איז דער שלאפן בשבת לשם שבת כנ”ל
שיחת שבת פרשת שמות תשכ”ה

הלכות
זמנה
קיצשו”ע סימן ע”א סעיף ד
...ויאמר קריאת שמע עם המזמורים קודם שהולך למטתו

לא לאכול ולשתות אחר קריאת שמע
שולחן ערוך אורח חיים סימן רלט

ויקרא קריאת שמע סמוך למטתו ,ואין אוכלים ושותים ולא מדברים
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קריאת שמע לאחר ערבית
לא’ שהתאונן להרבי ביחידות בנוגע לכך שהוא
נרדם באמצע קריאת שמע שעל המטה ענה
הרבי“ :זאלסט זאגן קריאת שמע נאך מעריב,
און אויב דו האסט וואס צו טאן – אדער ער
דאכט זיך דיר אז דו האסט וואס צו טאן –
זאלסטו דאס טאן ,און זאגן המפיל נאך דעם”.
יחידות (שנת הכפי”ם)

אחר קריאת שמע שעל מטתו ,אלא יישן מיד ,שנאמר :אמרו בלבבכם
על משכבכם ודומו סלה (תהילים ד ,ה)

משנה ברורה סימן רלט ס”ק ד

ואם תאב לשתות או לדבר איזה ענין נחוץ נראה שמותר אך יחזור
ויקרא פרשת שמע אכן אם כבר אמר ברכת המפיל יזהר בזה כי יפסיק
בין הברכה להשינה:

שלא לדבר אחר המפיל
קיצור שולחן ערוך סימן עא

לאחר שאמר ברכת המפיל לא יאכל ולא ישתה ולא ידבר עד שיישן.
כיפה על הראש גם כשישן

סיפור של בחורים בתו”ת

אדמו”ר המהר”ש הי’ מתעורר אם ציציותיו היו מתקפלים ולא נשאר
שעור אמה על אמה פשוטים.

שילבש ציצית גם בלילה
סידור אדה”ז

והמדקדקים נוהגין לישן בטלית קטן כדי שאם יישן על היום לא יהיה
ערום בלא מצות וגם לא יצטרך ללבשו קודם נטילת ידים לעבור על
קדושת הזהר שנתבאר בדין השכמת הבקר ...וכן על פי הסוד יש מצוה
בלבישת טלית קטן גם בלילה:

יארמולכה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ב סעיף ו

ומדת חסידות שלא לילך ד’ אמות בגילוי הראש גם בימיהם שרוב
העם היו רגילים לילך לפעמים הרבה בגילוי הראש מפני החום בימים
ההם ועכשיו בזמן הזה שכולם דרכם לכסות ראשם לעולם אסור לילך
או אפילו לישב בגילוי הראש משום צניעות שהרי זה כמגלה בשרו
המכוסה וגם הקטנים נכון לכסות ראשם.
וכ”ש במדינות אלו שהנכרים נהגו לגלות ראשם וישראלים קדושים
נזהרים בזה משום צניעות א”כ ההולך או אפילו היושב בגילוי הראש
כמו הנכרי הרי זה עובר בלאו דובחוקותיהם לא תלכו.
אך אם משים ידו על ראשו לכסותו די בכך להיכר רק שלא יזכיר שם
שמים כמו שיתבאר בסימן צ”א:
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פשיטת
לבושיו
לפשוט של שמאל תחילה
מארגען דארף מען אויפשטיין
גאר אנדערש
 ...זאת אומרת שאפילו אם הי’ מספיק הי’ צריך
להוסיף עליהם למחר ,וכידוע פתגם אחד מזקני
החסידים משכיל ועובד ,שלאחרי התבוננות
בקריאת שמע שעל המטה בארוכה ובעיון
וביגיעת נפש ויגיעת בשר ,הי’ מסיים ,למחרת
צריך להיות אחר לגמרי – מארגען דארפמען
אויפשטיין גאר אן אנדערער ...
ממכתב י”ב מנ”א תשט”ז

קיצור שולחן ערוך סימן עא סעיף ה

יפשיט מלבושיו מעליו ולא יישן במלבושיו .כשחולץ מנעליו ופושט
בגדיו ,חולץ ופושט של שמאל תחלה ,ולא יניח מלבושיו תחת
מראשותיו ,כי משכח לימודו.

צניעות
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ב סעיף ב

וכן כשפושט מלבושיו וחלוקו לישן על מטתו ערום יזהר לכסות בשרו
מעט מעט בסדין תחת חלוקו בטרם יפשיטנו ממקום זה בבשרו בענין
שכשיפשטנו ממקום זה יהיה מקום זה כבר מכוסה בסדין ולא יהיה
מגולה אפילו מעט מבשרו שלא לצורך אפילו רגע א’.

איך לשכב
קיצור שולחן ערוך סימן עא סעיף ה

וצריך ליזהר מאד להרגיל את עצמו לשכב על צדו ,ואיסור גדול לשכב
פרקדן ,דהיינו גבו למטה ופניו למעלה ,או בהיפוך פניו למטה וגבו
למעלה אלא דוקא על צדו .וטוב שישכב בתחלת שינתו על צד שמאל
ובסוף על צד ימין ,והוא טוב לבריאות הגוף ,כי הכבד מונח בצד ימין,
והאיצטומכא בצד שמאל ,וכאשר יטה על צד שמאל אזי יהא הכבד על
האיצטומכא ,ויחממה בחומו ובזה יתעכל המזון מהרה ,ואחרי שנתעכל
המזון ראוי לו שיטה על צד ימין ,כדי שתנוח האיצטומכא וירד פסולת
המאכל ,ולא יתהפך מצד אל צד פעמים הרבה.

כוונת השינה
קיצור שולחן ערוך סימן עא סעיף ד

ותהא כוונתו בשינה לחזק כחו לעבודת קונו ,ואזי נחשבת לו לעבודת
שמים.
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ווי א חסיד
שטייט אויף
אין דער פרי

הקימה
זמן הקימה
התגבר כארי לעמוד בבקר
לעבודת בוראו
אי אפשר לקום כמו ארי כשהולכים לישון כמו
סוס.
מפי חסידים

שלא להתבייש
ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו
בעבודת בוראו יתברך.
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן א סעיף ג

קיצור שולחן ערוך סימן א סעיף ה

אם אפשר לו להשכים ולקום בחצות הלילה ,לעשות אז תיקון חצות מה
טוב ,כמו שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמרות וגו’ .וכמו שהקדוש
ברוך הוא מקונן בעת ההיא ,שנאמר יי ממרום ישאג ,וממעון קדשו יתן
קולו ,שאג ישאג על נוהו .ואומר :אוי ,לבנים ,שבעונותיהם החרבתי את
ביתי ,ושרפתי את היכלי ,והגליתים לבין האומות .ואם אי אפשר לו
לקום בחצות ,יתגבר על כל פנים לקום קודם עלות השחר ,וכמו שאמר
דוד המלך עליו השלום אעירה שחר; אני מעורר את השחר ,ואין השחר
מעורר אותי....
ובלילות הקצרים ,שאי אפשר לו להשכים כל כך ,לכל הפחות יתאמץ
לקום ,בעוד שיהיה לו זמן להכין את עצמו ,ללכת לבית הכנסת ,להתפלל
עם הצבור.

לקום בזריזות
קיצור שולחן ערוך סימן א סעיף ד

שש מצות תמידיות
החינוך כתב דששה מצות תמידיות לא יפסקו
מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו ואלו הן:
 1להאמין בהשם יתברך.
 2שלא להאמין בזולתו
 3ליחדו.
 4לאהבה אותו.
 5ליראה אותו.
שלא לתור אחר מחשבות הלב וראיית
6
עינים.
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לכן צריך האדם להתגבר כארי ,ומיד כשיעור משנתו (ואמר מודה אני
וכו’) יקום בזריזות לעבודת הבורא יתברך ויתעלה ,קודם שיתגבר עליו
היצר הרע בטענות ותואנות לבל יקום .ויתחכם עליו להשיאו בחורף:
איך תקום עתה בבוקר השכם והקור גדול ,ובקיץ ישיאנו :איך תקום
ממטתך ,ועדיין לא שבעת משנתך ,או בטענות אחרות וכדומה .כי היצר
הרע הוא יודע היטב ,לצוד בני אדם במהמורות בל יקום .ולכן כל בעל
נפש הירא וחרד לדבר יי ,צריך להתגבר עליו ולא ישמע לו .ואף אם
יכבד עליו הדבר ,מפני כבדות הגוף ועצלותו ,ישים מגמתו רצון מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .וישים אל לבו ,כי אם היה קורא אותו
איזה אדם ,לאיזה עסק שירויח בו ממון או לגבות חובו ,או שהיה קורא
אותו ,שיציל את ממונו מן ההפסד ,כגון אם נפל דליקה בעיר וכדומה,
בודאי היה זריז לקום מיד ,מפני אהבת ממונו ולא התרשל .וכן אם

דער מודה אני פון א איד...
דער סדר פון טאג הויבט זיך אן מיט מודה אני,
און דאס זאגט מען פאר נעגעל וואסער אפילו
בידים טמאות ,ווארום כל הטומאות שבעולם
זיינען ניט מטמא דעם מודה אני פון א אידען.
ער קען זיין א חסר בזה או בזה ,אבער דער
מודה אני בלייבט גאנץ.
היום יום יא שבט

ווען מען האט מיך מחנך געווען זאגען מודה
אני האט מען מיר געהייסען צו לייגען איין
האנד צו די צווייטע און איינבויגען די קאפ
און אזוי זאגען מודה אני ווען איך בין געווארן
א ביסעל עלטער אבער אלץ נאך אין די
קינדער יאהרען האב איך געפרעגט הוד כ"ק
אאמו"ר הרה"ק פארוואס ווען מען זאגט
מודה אני דארף מען צו לייגען איין האנד צו
די אנדערע און מרכין זיין את הראש האט ער
מיר געענטפערט באמת דארף מען טאן ניט
פרעגענדיק פארוואס ,נאר איך האב דאך דיר
געזאגט דו זאלסט אלץ פרעגען ביי מיר.
האט הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק אריינגערופען ר'
יוסף מרדכי דעם משרת א איד בן שמונים און
האט אים געפרעגט ווי אווי זאגסטו אין דער
פרי מודה אני ענטפערט רי"מ איך לייג צו איין
האנד צו די אנדערע און בויג איין דעם קאפ
פרעגט אים ווייטער הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק
פארוואס טוסטו אזוי ענטפערט רי"מ איך
ווייס ניט ווען איך בין געווען קליין קינד האט
מען מיך געלערענט אזוי
זעהסט זאגט צו מיר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק
ער טוט ווייל זיין טאטע האט אים אזוי
געלערענט און אזוי פריער ביז משה רבינו און
אברהם אבינו וואס אאע"ה איו געווען דער
ערשטער איד מען דארף טאן ניט פרעגענדיק
פארוואס.

היה צריך ללכת לעבודת המלך ,היה קם בזריזות ולא היה מתרשל פן
יעלילו עליו ,או כדי למצוא חן בעיני המלך .על אחת כמה וכמה לעבודת
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,שיש לו להזהר לקום במהירות
ובזריזות .והמרגיל את עצמו בדרך הזה ,ארבע או חמש פעמים ,לא יכבד
עליו אחר כך .והבא לטהר מסייעין לו.

הטעם לאמירת מודה אני
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן א סעיף ד’ ה’ ו’

ומיד שניעור משינתו כדי שיוכל להתגבר על יצרו לקום בזריזות בחצות
 ...יחשוב בלבו לפני מי הוא שוכב וידע שמלך מלכי המלכים הקדוש
ברוך הוא חופף עליו שנאמר מלא כל הארץ כבודו ואלו היה שוכב לפני
מלך בשר ודם העומד עליו היה מתחייב בנפשו קל וחומר לפני מלך
מלכי המלכים הקב”ה:
וזה כלל גדול בתורה ובמעלת הצדיקים ההולכים לפני האלקים כמ”ש
שויתי ה’ לנגדי תמיד כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו
בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ואין דיבורו
והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו כדיבורו במושב המלך כל שכן
כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול מלך מלכי המלכים הקב”ה עומד
עליו ורואה במעשיו כמ”ש אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם
ה’ הלא את השמים ואת הארץ אני מלא מיד יגיע אליו היראה וההכנעה
בפחד ה’ ובושתו ממנו תמיד....
וטוב להרגיל עצמו לומר מיד שניעור משינתו מודה אני לפניך מלך חי
וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך ועל ידי זה יזכור את ה’
העומד עליו ויקום בזריזות ...ולפי שבנוסח זה אין בו שום שם מז’ שמות
שאינם נמחקין אין איסור לאמרו קודם שנטל ידיו

אופן האמירה
ספר המנהגים

כשאומרים מודה אני צריכים להניח יד אל יד (צו לייגען איין האנד צו די
צווייטע) ולהרכין את הראש.
קיצור שולחן ערוך סימן א סעיף ב

יפסיק מעט בין תיבת “בחמלה” לתיבת “רבה”.

(סה"מ תש"י ע' )244
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נטילת
ידים
מסופר על ילד שפעם שאל את אביו למה
צריכים שוטרים בבית הסוהר הרי אם לא יתנו
להם נעגל וואסער אי אפשר להם לברוח שהרי
אסור לילך ד’ אמות בלא נטילת ידים.
מפי השמועה

הטעם לנטילת ידים  -נעגל וואסער
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ד סעיף ד

אמרו חכמים כל הישן בלילה ששים נשימות [כיון] שנסתלקה ממנו
נשמתו באה רוח הטומאה ושורה על גופו ומיד שניעור משינתו נסתלקה
רוח הטומאה מן כל גופו חוץ מן ידיו שאין רוח הטומאה מסתלק מעליהם
עד שישפוך מים על ידיו ג’ פעמים על כל יד בפני עצמו ולא ישפוך על
יד אחת ג’ פעמים רצופים אלא פעם א’ על ימין ופעם א’ על שמאל וכן
יעשה ג’ פעמים:

המעשה אשר יעשון
 )1יטול ידיו מיד
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן א סעיף ז

וכל מדקדק במעשיו יזהר שמיד שניעור משנתו יטול ידיו אע”פ שנשאר
מושכב.

 )2אופן הנטילה
קיצור שולחן ערוך סימן ב סעיף ג

נטילת ידים שחרית הוא בדרך זה :נוטל את הכלי ביד ימינו ,ונותנו
לשמאלו ,ושופך תחלה על יד ימין ,ואחר כך נוטל את הכלי בימינו ושופך
על יד שמאל ,וכן יעשה שלש פעמים .וטוב ליטלם עד פרק הזרוע ,אך
בשעת הדחק די עד קשרי אצבעותיו .... ,ואחר כך מנגב ידיו.
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ליזהר שלא להציג רגליו כלל
בלא נטילה
קבלה מאת הרה”ק זוסיא מאניפאלי ליזהר
שלא להציג רגליו כלל על הארץ בלא נטילה,
כי בהציג על הארץ בלא נטילה אזי ח”ו כל
היום הרע רודף אחריו להסיתו ,ואמר על זה
רמז מהפסוק בתהילים “יתיצב על דרך לא
טוב” אזי ח”ו “רע לא ימאס”.
ובמשמרת שלום הוסיף דלאוו דוקא על הארץ
דאף על המיטה לא יעמוד זקוף קודם נטילת
ידים שחרית.

הלכות
לא ללכת ד’ אמות
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן א סעיף ז

 ...בזוהר החמירו מאד שלא לברך ולא ללמוד וכן שלא ליגע במלבושיו
וכן שלא לילך ד’ אמות בעוד רוח הטומאה שורה על הידים קודם נטילת
ידים שחרית והמהלך ד’ אמות חייב מיתה כי בהשראת טומאה זו על
ידיו חילל קדושת ה’ אשר עליו כעל כל עבדי ה’ המתקדשים בקדושתו
של מקום ברוך הוא ותורתו הקדושה בקדושה וטהרה יתירה על טהרת
המון עם אשר לא הגיעו למדה זו.

לברך בנטילה זו
קיצור שולחן ערוך סימן ב סעיף ז

כתיב ברכי נפשי את יי וכל קרבי את שם קדשו .וכיון שצריך האדם
לברך את השם בכל קרביו ,אסור לברך עד שינקה את הקרבים ,מצואה
ומי רגלים .ובקומו בבוקר מסתמא הוא צריך לעשות צרכיו ,או לכל
הפחות להשתין ,על כן לא יברך ברכת על נטילת ידים בשעת נטילה,
עד לאחר שינקה את עצמו...

ליטול לתוך כלי
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ד סעיף ח

נטילת ידים שחרית אין נוטלין על גבי קרקע אלא לתוך כלי וטוב שיהא
כלי התחתון מאוס:

שכשך ידיו
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ד סעיף יב

אם שכשך ידיו לתוך כלי של מים ג’ פעמים בכלי אחד לא עלתה לו
נטילה להעביר רוח רעה מעליהן שמיד ששכשך ידיו פעם ראשונה
בתוך הכלי נטמאו כל המים שבכלי והווין כמי שופכין ואם שכשך ידיו ג’
פעמים בג’ מימות מחולפים או בנהר דקמאי קמאי אזלי להו והני אחריני
נינהו יש להסתפק אם עלתה לו נטילה להעביר רוח רעה שעליהן וטוב
שיחזור ויטלם כדינם מפני שאפשר שאין רוח רעה מסתלקת מהידים
אלא ע”י עירוי ג’ פעמים מהכלי:

שלא לגעת לפני הנטילה
קיצור שולחן ערוך סימן ב סעיף ה

לא יגע קודם נטילה לא בפה ,ולא בחוטם ,ולא בעינים ,ולא באזנים ,ולא
בפי הטבעת ,ולא באוכלין ,ולא במקום הקזה ,מפני שרוח רעה השורה
על הידים קודם נטילה מזיק לדברים אלו.
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שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ד סעיף ב

ישן ביום
אם ישן ביום שיעור ששים נשימות טוב
שיערה על ידיו מים ג' פעמים מפני שאפשר
שהשינה [היא] גורמת שתשרה רוח רעה על
הידים אפילו ביום:
שולחן ערוך אדה”ז
אורח חיים סימן ד סעיף טו

הזהירו מאד שלא ליגע ביד קודם נטילה  ...למים שבגיגית המוכנים
לנטילת ידים לכל בני ביתו שלא יטמאם בידיו וכן יזהר מאד בשעת
נטילת ידיו מהכלי שלא יגע במים תוך הכלי ויטמאם כי אין המים
מטהרים הידים אלא בשפיכה
וכל שכן שצריך ליזהר מאד שלא ליגע קודם נטילה בשום מאכל או
משקה שלא לטמאם ...

מים שהיו תחת המטה
פסקי תשובות סי’ ד’ ס”ק י”ב

מים שהיו תחת המטה ,נזהרים לכתחילה שלא להשתמש בהם לנטילת
ידים שחרית.

שלא ליהנות מהמים
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ד סעיף ט

מים של נטילת ידים שחרית אסור להשתמש בהם שום תשמיש מפני
שאסור ליהנות מהם מפני רוח רעה ששורה עליהן ולכן לא ילינם בבית
וכן יזהר שלא ישפכם בבית ולא בשום מקום שעוברים שם בני אדם
שמא יגע בהם אדם ויוזק:

לא לומר דבר שבקדושה בפני המים
שערי תשובה

מנהג החרדים אל דבר ה’ שלא לקרות ולברך כנגד המים שנטלו בהם
שחרית

שלא ללכת יחף
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ב סעיף ט’

אל ילך יחף ועוד אמרו חכמים המונע מנעלים מרגליו הרי הוא כמנודה
למקום ולעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו:

לרחוץ פניו ופיו
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אמר :קודם רחיצת
הפה שחרית אין לברך  -מלבד בימי התעניות
 ברכות השחר– .ספר המנהגים
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קיצושו”ע סימן ב סעיף ג

ורוחץ פניו לכבוד יוצרו שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם .וגם
ירחץ פיו מפני הרירין שבתוכו ,שצריך להזכיר את השם הגדול בקדושה
ובטהרה .ואחר כך מנגב ידיו .ויזהר לנגב פניו יפה.

בית
הכסא
המעשה אשר יעשון
לבדוק נקביו
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ב סעיף ח

ואח”כ יבדוק נקביו שמא יצטרך לנקביו באמצע התפלה אמרו חכמים
כל הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו ואח”כ
יקרא קריאת שמע ויתפלל.

לרחוץ ידיו
קיצור שולחן ערוך סימן ד סעיף ו

בכל פעם שנפנה או שמטיל מים ,ואפילו רק טפה אחת ,ירחוץ ידיו
במים ויברך ברכת אשר יצר.

ברכת אשר יצר -אחר ברכת ענט”י
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ו סעיף א

אע”פ שמדינא דגמרא א”צ לברך ברכת אשר יצר אלא כשעשה צרכיו
מכל מקום נהגו העולם לברך בכל שחרית תיכף אחר ברכת על נטילת
ידים ברכת אשר יצר לפי שבכל יום נעשה האדם בריה חדשה לכן
שייך לברך בכל יום ויום אשר יצר את האדם בחכמה והרוצה להסתלק
מהספק יזהר לעשות צרכיו תיכף ומיד אחר נטילת ידים שחרית
וכשיצא מבית הכסא יטול ידיו פעם שנית ויברך אשר יצר ויצא ידי
חובתו בברכת אשר יצר זו אף אם היה מחויב לברך אשר יצר על מה
שנעשה בריה חדשה כי ברכה אחת עולה לכאן ולכאן וטוב שלא יברך
ברכת על נטילת ידים עד לאחר נטילה שנית שנוטל אחר יציאתו מבית
הכסא ובפרט אם צריך לנקביו שאז אסור לו לברך:

17

הלכות
איסור שהיית נקביו
קיצור שולחן ערוך סימן ד סעיף א

ירגיל את עצמו לפנות ערב ובוקר ,שהוא זריזות ונקיות ,אם אינו יכול
לפנות ,ילך ד’ אמות ,וישב ויעמוד עד שיפנה ,או יסיח דעתו מדברים
אחרים .המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו ואם משהה מלהטיל
מים בעת צרכו ,עובר גם משום לא יהיה בך עקר.

צניעות בביהכ”ס
קיצור שולחן ערוך סימן ד סעיף ב

יהא צנוע בבית הכסא ,לא יגלה את עצמו עד שישב ,וגם אז יצמצם
שלא לגלות רק מה שמוכרח לו לגלות ,שלא לטנף את בגדיו ,ויזהר בזה
גם בלילה כמו ביום...

שלא לדבר
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ג

אין מספרים בבית הכסא משום צניעות,

שלא להרהר בדברי תורה
קיצור שולחן ערוך סימן ד סעיף ד

בבית הכסא אסור להרהר בדברי תורה ,לכן בהיותו שמה ,טוב שיהרהר
בעסקיו ובחשבנותיו ,שלא יבא לידי הרהור תורה או הרהור עבירה חס
ושלום .ובשבת שאין להרהר בעסקיו ,יהרהר בדברים נפלאים שראה
ושמע וכדומה.
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הלבישה
ממכתב ז’ אייר ,תשט”ז
...תדקדק באמירת קריאת שמע קודם שתלך
לישון וכן גם בעת השינה תהי’ לבוש בטלית
קטן ושתבדוק הציציות שלו שכשרות הן
ושמונה חוטים בכל אחת ואחת.

המעשה אשר יעשון
ללבוש ציצית מיד
קיצור שולחן ערוך סימן ב סעיף ב

ילבוש מלבוש הראשון את הטלית קטן ,שלא ילך ארבע אמות בלא
ציצית .ולפי שעדיין אין ידיו נקיות ,לא יברך עליו.

ממכתב מב’ תמוז תשי”ט
מש”כ שמועה בשמי ע”ד קולות בט”ק לשינה -
אין בזכרוני אשר מעולם אמרתי כזה.

להחליף הציצית כל בוקר
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ח סעיף כז

כל בגד שיש בו ד’ כנפות שהוא מיוחד להתלבש בו ביום אם לא פשטו
בלילה רק שנשאר עליו עד הבקר אין צריך לברך עליו בבקר כיון דיש
אומרים שכסות יום חייב להטיל בו ציצית אף אם רוצה ללבשו בלילה
א”כ לא היה כאן זמן פטור לבגד זה ולכן אין הלילה מפסקת כלל וכיומא
אריכתא דמי .ומכל מקום כיון דיש אומרים (עיין סי’ י”ח) שכסות יום
פטורה מציצית אם רוצה להתלבש בה בלילה וא”כ הרי עבר זמן פטור
לבגד זה והוי הפסק אף שהוא מלובש בהציצית כל הלילה מכל מקום
כיון שהוא פטור מציצית בעת ההיא הרי זה דומה כמו שלא היו עליו
הציצית כלל כל הלילה וצריך לחזור ולברך עליהן כשיגיע זמן חיובם
בבקר לכן כדי לצאת לדברי הכל טוב שיברך על טלית אחר ויפטור גם
את זה שלן בו:

להקדים של ימין
קיצור שולחן ערוך סימן ג סעיף ד

לפי שמצינו שהימין היא חשובה בתורה :לענין עבודה ,ולענין בהן יד
ובהן רגל של מילואים ,ושל מצורע ,ולענין מצות חליצה; לכן בלבישה וכן
בשאר דברים ,לעולם יקדים של ימין לשל שמאל ,ובחליצת המנעלים
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צניעות
מדת הצניעות שיבח הכתוב במקומות רבות
וחכמים צוו בה לכל אדם להיות צנוע בכל
אורחותיו ולא להתנהג בפריצות אפילו
שלא בפני הבריות אלא בינו לבין עצמו כמו
שיתבאר בהלכות צניעות ואפילו כשהוא יחידי
בלילה ובחדרי חדרים צריך לנהוג בצניעות
ובושת לפני הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו
וכחשכה כאורה לפניו יתברך ולכן לא יגלה
את בשרו ואפילו מעט כל מה שדרכו להיות
מכוסה בבגדים לעולם ואפילו כשישן על
מטתו בלילה יכסה כל בשרו בסדין ואפילו
כשנכנס לבית הכסא לעשות צרכיו שצריך
לגלות בשרו לא יגלה רק כמה שצריך לבד ולא
יותר על הצורך אפילו מעט כמו שיתבאר:
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים
מהדורא תניינא סימן ב סעיף א

ושאר בגדים ,יחליץ של שמאל תחלה (שזהו כבודה של ימין).

להקדים בגדי של עליונים
פסקי תשובות סי’ ב’ ס”ק ד’

יש שנוהגים להקדים ללבוש פלג גופו העליון ואח”כ פלג גופו התחתון.

קשירת מנעלים
קיצור שולחן ערוך סימן ג סעיף ד

ואך לענין קשירה ,השמאל חשובה יותר ,מפני שקושרין עליה את
התפילין; ולכן כשצריך לקשור ,יקשור של שמאל תחלה ,כגון מנעלים
שיש בהם קשירה ,נועל של ימין ואינו קושרו ,ונועל את של שמאל
וקושרו ,ואחר כך קושר של ימין ,וכן בשאר בגדים.

הלכות
כשמתעטף יכוון
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לבישת יהודי

שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ח סעיף יז

אין הולכין בחוקות עובדי כוכבים ולא מתדמין
להם ,לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהן,
שנאמר ולא תלכו בחוקות העובדי כוכבים,
ונאמר בחוקותיהם לא תלכו ,ונאמר השמר לך
פן תנקש אחריהם .לא ילבוש מלבוש המיוחד
להם לשום גאות והוא מלבוש שרים ,ולדוגמא,
הא דאמרינן בגמרא דאסור לישראל להתדמות
להם ,אפילו ברצועות המנעל ,שאם היה דרכם
לקשור כך ,ודרך ישראל בענין אחר ,או שהיה
מנהגם להיות להם רצועות אדומות ,ושל
ישראל שחורות ,משום דצבע שחור מורה על
ענות ושפלות וצניעות ,אסור לישראל לשנות.
ומזה ילמוד כל אדם לפי מקומו ושעתו,
שהמלבוש העשוי ליוהרא ופריצות ,לא יעשה
הישראל כן ,אלא מלבושיו יהיו עשויין בענין
המורה על הכנעה וצניעות ,הכי אמרינן בספרי,
שלא תאמר הואיל והן יוצאין בארגמן אף אני
אצא בארגמן ,הואיל והן יוצאין בקלוסין (כלי
זיין) אף אני אצא בקלוסין ,שדברים הללו
דברי שחץ וגאוה הם ,ולא כאלה חלק יעקב,
אלא דרכם להיות צנועים וענוים ,ולא לפנות
אל רהבים .וכן כל דבר שנהגו למנהג ולחוק,
דאיכא למיחש שיש בו שמץ עבודת כוכבים,
לא יעשה ישראל כן.
קיצור שולחן ערוך סימן ג סעיף ב

כשיתעטף בציצית יכוין שצונו הקב”ה להתעטף בציצית כדי שנזכור כל
מצותיו לעשותם שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה’:

שהציצית ייראו מבחוץ
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ח סעיף יח

וכיון שטעם לבישת הציצית הוא כדי לזכור המצות לפיכך הלובש טלית
קטן יזהר ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות ואותן
הלובשים אותו תחת הבגדים יזהרו שילבשו אותו באופן שיראו הציצית
תמיד שע”י ראייתן יזכרו המצות תמיד:
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ח סעיף יט

צריך שיהיו הציצית מבחוץ שנאמר וראיתם אותו ודלא כאותן שתוחבין
אותן בהכנפות.

צניעות
קיצור שולחן ערוך סימן ג סעיף א

כתיב והצנע לכת עם אלהיך ,לפיכך צריך האדם להיות צנוע בכל
אורחותיו .ולכן כשלובש או פושט את חלוקו ,או שאר בגד שעל בשרו,
ידקדק מאוד שלא לגלות את גופו אלא ילבישו ויפשיטו כשהוא שוכב
על משכבו מכוסה ,ואל יאמר :הנני בחדרי חדרים ובחשיכה מי רואני ,כי
הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו וכחשיכה כאורה לפניו יתברך
שמו ,והצניעות והבושת מביאין את האדם לידי הכנעה לפניו יתברך
שמו.

קיצור שולחן ערוך סימן ג סעיף ג

לא ילבוש בגדים יקרים ,כי דבר זה מביא את
האדם לידי גאוה ,ולא בגדים פחותים מאוד או
מלוכלכים ,שלא יתבזה בעיני הבריות ,אלא
יהיו לו בגדים ממוצעים ונקיים.

שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ב סעיף ב

וכן כשיקום משינתו ילבש חלוקו מעט מעט תחת הסדין בעודו שוכב
בענין שלא יהיה מעט מבשרו מגולה אפילו רגע אחד שלא לצורך וכן
יזהר כשמחליף חלוקו באמצע היום או הלילה

שני בגדים ביחד
קיצור שולחן ערוך סימן ג סעיף ה

בלורית
וכן לא יגלח ולא יגדל שערות ראשו כמו הם,
אלא יהא מובדל מהם ,במלבושיו ,ובדיבורו
ובשאר מעשיו ,כמו שהוא מובדל מהם במדעו
ובדעותיו .וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן
העמים.
קיצור שולחן ערוך סימן ג סעיף ב

יזהר מללבוש שני בגדים ביחד ,משום דקשה לשכחה.

לא יהי’ הפנימי לחוץ
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ב סעיף ג

טוב ליזהר לדקדק בחלוקו וכיוצא בו ללבשו כדרכו שלא יהפך הפנימי
לחוץ ויראו התפירות המגונות ואמרי החלוק ויתגנה בעיני הבריות ואם
לא נזהר והפך אם תלמיד חכם הוא צריך לפושטו ולחזור ללבשו כדרכו
שלא יהיה בכלל משניאי ח”ו.

ללבוש צד ימין הבגד על צד שמאל
פסקי תשובות סי’ ב’ סעיף א’

מובה בשם מהררמ”מ מרימנוב :שכפתורי הבגדים יהי’ באופן שימין
הבגד על שמאל ,הן מטעם להגביר ימין על שמאל.

צד ימין על צד שמאל
'כפתור' עניינו לחבר את שני חלקי הבגד – בזמנים קודמים ,כאשר הי' מחסור בבד וכו'  ,היו
ה'קפוטות' עשויות באופן כזה שלולי החיבור על-ידי ה'כפתורים' לו היתה אפשרות ללבוש את
ה'קפוטה' .ולכן ,כאשר היו עומדים להתפלל – היו צריכים לרכוס את הכפתורים – משום "הכון
לקראת אלוקיך" ..והנה ,השימוש בכפתור הוא – על-ידי זה שתופרים את הכפתור בצדו השמאלי
של הבגד ,ובצדו הימני 'חור' ,ועל-ידי זה מחברים את צד שמאל עם צד ימין ,באופן שצד ימין
הוא על צד השמאל ,היינו שמחברים את העניינים דצד השמאל שגם הם יהיו קשורים עם צד
ימין – צד הקדושה .וכדי שיוכל להיות חיבור זה – יש צורך לעשות 'חור' בצד ימין כו' – ככל
הפירושים שבזה.
התוועדויות תשד”מ כרך ג עמ’ 1672
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נטילת ידים
שנית

הטעם לנטילת ידים שנית
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ד סעיף א

תקנו חכמים ליטול ידיו במים בכל שחר ולברך על נטילת ידים והטעם
א .יש מפרשים משום קריאת שמע ותפלה של שחרית לפי שהידים
עסקניות הן ומן הסתם משמשו בשינה במקומות המטונפים שבגופו
כמו שיתבאר וסמך לנטילה זו שנאמר ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את
מזבחך ה’ לשמיע בקול תודה וגו’  ...ומברכים על מצוה זו כדרך שמברכין
על כל מצות של דבריהם ....
ב ... .הטעם המפורש בזוהר (פ’ וישב) ומוזכר ג”כ בגמ’ כדי להעביר
רוח הטומאה השורה על הידים מפני הסתלקות קדושת הנשמה בלילה
מגוף האדם כשישן  ....ואמרו שאינה עוברת לגמרי עד שיטול ג’ פעמים
בסרוגין.
ג .ולהתקדש בקדושתו של מקום ברוך הוא ע”י זריקת מים טהורים מן
הכלי ככהן המקדש ידיו מן הכיור ולכך תקנו לברך אשר קדשנו כו’.

המעשה אשר יעשון
אופן הנטילה
קיצור שולחן ערוך סימן ב סעיף ג

נטילת ידים שחרית הוא בדרך זה :נוטל את הכלי ביד ימינו ,ונותנו
לשמאלו ,ושופך תחלה על יד ימין ,ואחר כך נוטל את הכלי בימינו ושופך
על יד שמאל ,וכן יעשה שלש פעמים .וטוב ליטלם עד פרק הזרוע ,אך
בשעת הדחק די עד קשרי אצבעותיו .... ,ואחר כך מנגב ידיו.

לנגב ידיו
ספר המנהגים

ברכת על נטילת ידים שחרים מברכים כשהידים נגובות מוגבהות עד
מקום פיאות הראש ופרודות (פארנאנדערגעשפרייט).

הברכה
קיצור שולחן ערוך סימן ב סעיף ז

כתיב ברכי נפשי את יי וכל קרבי את שם קדשו .וכיון שצריך האדם
לברך את השם בכל קרביו ,אסור לברך עד שינקה את הקרבים ,מצואה
ומי רגלים .ובקומו בבוקר מסתמא הוא צריך לעשות צרכיו ,או לכל
הפחות להשתין ,על כן לא יברך ברכת על נטילת ידים בשעת נטילה ,עד
לאחר שינקה את עצמו ,וירחץ ידיו עוד פעם אחת ,ואז יברך על נטילת
ידים ,ואשר יצר ,וברכת התורה ,וברכת אלהי נשמה וכו’.
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ו סעיף א

וטוב שלא יברך ברכת על נטילת ידים עד לאחר נטילה שנית שנוטל
אחר יציאתו מבית הכסא ובפרט אם צריך לנקביו שאז אסור לו לברך:
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ברכת
השחר
כמים קרים על נפש עייפה
מבצע בשורות טובות – כך כונה המבצע בו נקראו עשרות אלפי חסידי חב”ד הפזורים ברחבי העולם ,לשלוח
לרבי זי”ע מכתבים מיוחדים בהם בשורות טובות ,על פעולות מיוחדות שנעשו בכל מקום ומקום ,במטרה לזרז
כמה שיותר את ביאת המשיח.
מה לא עשו אז כדי לשמח את הרבי ולגרום לו נחת – פתחו ישיבות ובתי כנסת ,בנו מקוואות ,אירגנו כינוסים
ענקיים בהם השתתפו אלפי אנשים מכל העולם וייסדו שיעורים חדשים בהשתתפות קבועה של עשרות יהודים
טובים.
בקיצור ,כל הפעולות ששמעתי עליהם ניו בסדר גודל ענק ,עם פירסום מורחב ומובלט בכל דרך אפשרית .כל
אלה נכתבו ונשלחו במכתבים על דבי מכתבים ,מלאים בבשורות טובות שודאי גרמו מחת רוח רב למלכנו –
הרבי.
אני הילד הקטן – כננס ליד הענק – יושב וחושב לעצמי :דם אני רוצה להשתתף במבצע המיוחד הזה .אך איך
אוכל? הרי אני קצר יכולות ואין לי כל אפשרות לארגן כאלה פעולות אדירות שיביאו לרבי נחת.
לפחות אחליט איזו החלטה ,שמעתי אותי אומר לעצמי ,הרי גם זה הוא ענין חשוב שבצירוף עם עוד כמה
החלטות של עוד אנשים ,יוכל לשמח את הרבי.
באותו זמן נהגתי לצעוד רגלית כל בוקר ,את הדרך שמפרידה בין ביתי לתלמוד-תורה בו למדתי .בדרך הייתי
אומר בעל פה את ברכות השחר ,וכך הייתי מגיע לכתה מוכן לתפילה.
החלטתי לקום בבקר כמה דקות מוקדם יותר ולומר את הברכות מתוך הסידור ,וכך להיות מרוכז יותר באותיות
אותם אני מתפלל .כתבתי על כך לרבי ,כהבשורה הטובה שלי על החלטה טובה מעשית לכל בוקר.
למחרת כשחזרתי מהחיידער ,אבי קיבל אותי במין שמחה והתרגשות מוזרים.
הוא נשק לי בחום על מצחי ,וסיפר לי בהתלהבות:
היום פגשתי את אחד ממזכירי כ”ק אדמו”ר זי”ע ,והוא סיפר לי כשהכניס לרבי את הפתק עם הבשורה הטובה
שלך ,פניו הקדושות השתנו באחת וארשת שמחה ננסכה על פניו .הבשורה גרמה לרבי נחת רוח מיוחד ושמחה
מופלאה ,שלא נראו בכל הבשורות טובות הקודמות – אלו על הפעולות הגדולות בכל רחבי העולם .הרבי אף
הגיב“ :החייתני … כמים קרים על נפש עייפה”…
הנחת שיכול לפעול ילד יהודי אחד על ידי החלטה טובה מעשית שלו היא באופן מופלאה ביותר שאין לשער!

מסופר בשם הרב יצחק דוד גרונער שפעם אמר לו הרבי ביחידות – “די וואס האבן געקענט דער רבי דער
שווער זאל מצייר זיין פני הרב אדער פאר ברכת השחר אדער נאך ברכת השחר”.
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המאה ברכות ביום חול
נ"ז בג' תפלות וב' לפני קריאת שמע של
ערבית וג' לאחריה עם יראו עינינו הרי ס"ב
ובסעודת הלילה מברך ח' ברכות על נטילת
ידים והמוציא וד' של ברכת המזון ועל כוס
שבברכת המזון מברך לפניו ולאחריו הרי ע'
ואח"כ ברכת המפיל כשהולך לישן ועל נטילת
ידים בשחר ואשר יצר ואלהי נשמה הרי ע"ד
וט"ו ברכות מהנותן לשכוי עד הגומל חסדים
טובים הרי פ"ט וג' ברכות התורה וב' של
תפילין וא' של ציצית וברוך שאמר וישתבח
ושתים לפני קריאת שמע ואחת לאחריה הרי
ק'.
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו

ברכות השחר
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף א

ברכות השחר תקנום חכמים על סדר העולם והנהגתו מה שהבריות
נהנין בכל יום שיברכו להקדוש ברוך הוא על זה בפעם ראשונה שנהנין
הנאה זו בכל יום ויום להשלים מנין המאה ברכות שחייב כל אדם לברך
בכל יום ויום מערב ועד בקר כמו שתיקן דוד המלך עליו השלום ע”י
מעשה שהיו מתים בכל יום מאה נפשות מישראל ולא היו יודעים על
מה היו מתים עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן מאה ברכות בכל יום
ורמז לדבר נאום הגבר הוקם על על בגימטריא ק’ וסמך לדבר מן התורה
ועתה ישראל מה ה’ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה’ אל תקרי
מה אלא מאה.והן מאה ברכות שהן ליראה את ה’ ולאהבה אותו ולזכרו
תמיד על ידי הברכות שמברך תמיד ערב ובוקר וצהרים בג’ תפלות
וברכות השחר ושאר ברכות הקבועות בכל יום ובכל עת והן ק’ ברכות
אף ביום התענית.

המאה ברכות בשבת
ובשבת חסרו מג' תפלות ל"ו ברכות וב' ברכות של תפילין וברכת יראו עינינו ונתוספו ז' של מוסף וט"ז של
ב' סעודות וב' של קידוש הלילה כשמקדש על הכוס וא' של קידוש היום הרי כ"ו חסרו י"ג צריך למלאותן
בפירות ומיני בשמים ואם אין לו יכוין וישמע ברכות הקוראין בתורה והמפטיר ויענה אחריהן אמן כמ"ש
בסי' רפ"ד אבל אם לא ישמע הברכה אע"פ שיודע איזה ברכה מברך ועונה אחריה אמן אינה עולה לו למנין
ק' ברכות אבל מי שיש לו פירות אינו יוצא בשמיעת הברכות וביום הכפורים יכול להריח ולמלאות מנין ק'
ברכות אך אי אפשר לברך על כל פעם אם לא בהיסח הדעת כמו שיתבאר בסי' רי"ז והשאר יכוין בשמיעת
הברכות בחזרת הש"ץ וכן יעשה מי שמתענה מבעוד יום שחסרו לו ח' של סעודת הלילה:
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו

איטשע מאיר גורארי סיפר שפעם מישהוא
הלך לצד לאכול בבקר לפני התפילה והרבי
אמר "מדארף זיך ניט שעמען פון א מנהג
חסידים"

שלא לאכול לפני התפילה
קיצור שולחן ערוך סימן ח סעיף א ב

משעלה עמוד השחר ,שהוא אור הנוצץ מן השמש במזרח ,כיון שאז
מתחיל זמן התפלה (שאם התפלל אז בדיעבד יצא) לכן אסור לאדם
להתחיל במלאכה ,או להתעסק בעסקיו ,או לילך בדרך קודם שיתפלל,
שנאמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו “צדק” זו תפלה שמצדיק
לבוראו ,והדר וישם פעמיו לדרכי חפצו.
ואסור לו לאכול או לשתות ,שנאמר ,לא תאכלו על הדם ,לא תאכלו
קודם שתתפללו על דמכם .וכל האוכל או שותה ,ואחר כך מתפלל,
עליו הכתוב אומר ,ואותי השלכת אחרי גוך ,אל תקרי גוך אלא “גאך”
אמר הקדוש ברוך הוא :לאחר שנתגאה זה ,קבל עליו מלכות שמים.
ואפילו לשתות קפה או תה עם סוכר וחלב אסור		... .וכן אם אין בו
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יכולת לכוין דעתו בתפלה ,בלי אכילה ושתיה ,אם ירצה יכול לאכול
ולשתות קודם התפלה.

בעסער עסען צוליב דאווענען...
אמי זקנתי (הרבנית מרת רבקה נ"ע) בהיותה כבת שמונה עשרה שנה  -בשנת תרי"א  -חלתה ,וציוה הרופא אשר
תאכל תיכף בקומה משנתה ,אמנם היא לא חפצה לטעום קודם התפלה ,והיתה מתפללת בהשכמה ואחר התפלה
היתה אוכלת פת שחרית .כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ ,אמר לה :א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח.
אויף מצות שטייט וחי בהם ,איז דער טייטש וחי בהם ,מען דארף אריינבריינגען א חיות אין מצות .בכדי אז מען
זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות ,מוז מען זיין א בעל כח און זיין בשמחה .וסיים :דו דארפסט ניט זיין
קיין ניכטערע .בעסער עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען .ובירכה באריכות ימים( - ,נולדה בשנת
תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד)- .
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות ,והוסיף :און מען דארף עס טאן בשמחה.
היום יום י שבט

לדעת על מה מברך
קיצור שולחן ערוך סימן ו סעיף א

קודם שיברך איזה ברכה ,צריך הוא לדעת איזה ברכה שהוא צריך לברך,
כדי שבשעה שהוא מזכיר את השם יתברך שהוא עיקר הברכה ,ידע מה
שיסיים.

איך לברך
קיצור שולחן ערוך סימן ו סעיף א

ואסור לעשות שום דבר בשעה שהוא מברך ולא יברך במהירות אלא
יכוין פירוש המלות.
קיצור שולחן ערוך סימן ו סעיף ב

כשהוא מברך יהא פיו נקי מן הרוק וגם שאר דבר לא יהא בתוך פיו
שנאמר ימלא פי תהלתך.
קיצור שולחן ערוך סימן ו סעיף א
וזה לשון ספר חסידים .כשהוא נוטל ידיו או שמברך על הפירות או על המצות השגורות בפי כל האדם ,יכוין
לבו לברך בשם בוראו ,אשר הפליא חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם וצוהו על המצוה .ולא
יעשה כאדם העושה דבר במנהג ,ומוציא דברים מפיו בלא הגיון הלב ,ועל דבר זה חרה אף ה' ושלח ביד ישעיה
ואמר :יען כי נגש העם הזה ,בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ,ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה.
אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה :ראה מעשי בני כי אינו אלא לפנים ומחזיקים בה ,כאדם שמחזיק ונוהג מנהג
אבותיו בידו :באים בביתי ומתפללים לפני ,תפלות הקבועות כמנהג אבותיהם לא בלב שלם .הם מנקים את
ידיהם ומברכין על נטילת ידים ובוצעים ומברכין ברכת המוציא .שותים ומברכין כמו שהדבר שגור בפיהם .אף
בעת שהן מברכין ,אינן מתכונין לברכני .לכן על כן חרה אפו ונשבע בשמו הגדול ,לאבד חכמת חכמיו היודעים
אותו ומברכים אותו במנהג ולא בכוונה ,דכתיב בתריה לכן הנני יוסיף כו' ואבדה חכמת חכמיו כו' לפיכך הזהירו
חכמים על הדבר ואמרו עשה דברים לשם פועלם וכו' עד כאן לשונו .וראוי לאדם שירגיל את עצמו לומר את
הברכות בקול רם כי הקול מעורר את הכוונה.
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ברכת השחר בבית
אמירת "מודה אני"  -לא אירע שאשמע
מאדנ"ע ,משא"כ ברכות השחר .ע"פ רוב
אמרם בלא חגירת אבנט .בשעת האמירה הי'
מביט בחלון ,אין דער הויך".
רשימות חוברת קנ”ו

איפה מברכים ברכת השחר
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ג

עכשיו מפני שאין הידים נקיות וגם מפני עמי הארצות שאינם יודעים
אותן נהגו לסדרן בבית הכנסת והם עונין אחריהן אמן ויוצאים ידי חובתן
שברכות אלו אינן דומין לברכות המצות שצריך לברך עובר לעשייתן
לפי שמברך אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות אבל ברכות הללו שהן
שבח והודאה יכול לברך אותן גם אחר כך ואפילו שמע קול תרנגול
בחצות יכול לברך עליו בשחר כיון שלאחר מכן מברך לא נתנו בהם
חכמים שיעור תכיפה:

מנהגינו לברך בבית
אג”ק חלק י”ט ע’ ש”צ

לכתבו בהנוגע לאמירת ברכות השחר בצבור - ,ידוע מנהגינו לאומרם
בבית ובפרט בתקופותינו שכמה זמן בין הקימה לביאה לבית הכנסת
ובינתים אי אפשר שלא יבטא דבר תורה וכו'

על מה
מברכים
על מה מברכים ומודים לה’
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ב

ברכות השחר נתקנו לברך כל אחת בשעה שנתחייב בה דהיינו כשיעור
משנתו יאמר אלהי נשמה.
וכששומע קול התרנגול יברך הנותן לשכוי בינה.
וכשלובש חלוקו והוא מושכב יברך מלביש ערומים.
וכשיניח ידו על עיניו דרך חלוק (אבל שלא דרך החלוק אסור להושיט
יד לעין קודם נטילת ידים כמו שנתבאר בסי’ ד’) יברך פוקח עורים.
וכשיושב יברך מתיר אסורים מפני שמניע עצמותיו שהיו כל הלילה
כמו כפותים.
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וכשזוקף יברך זוקף כפופים שהיתה קומתו כפופה כל הלילה ועכשיו
עמדה על מעמדה.
וכשיניח רגליו בארץ יברך רוקע הארץ על המים.
וכשנועל מנעליו יברך שעשה לי כל צרכי.
וכשהולך יברך המכין מצעדי גבר ויש נוהגין לומר אשר הכין.
וכשחוגר חגורו או לובש האבנט המפסיק בינו לערוה יברך אוזר ישראל
בגבורה.
וכשמשים כובע או מצנפת בראשו יברך עוטר ישראל בתפארה.
...
וכשנוטל ידיו יברך על נטילת ידים
וכשנוטל פניו יברך המעביר שינה מעיני וכו’ ויהי רצון כו’ עד בא”י גומל
חסדים טובים לעמו ישראל.
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ד

ועוד ג’ ברכות שחייב אדם לברך בכל יום:
שלא עשני גוי
ושלא עשני עבד
ושלא עשני אשה.

כמה הלכות בנוגע להברכות
הטעם לברכת אשר יצר
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ו סעיף א

אע”פ שמדינא דגמרא א”צ לברך ברכת אשר יצר אלא כשעשה צרכיו
מכל מקום נהגו העולם לברך בכל שחרית תיכף אחר ברכת על נטילת
ידים ברכת אשר יצר לפי שבכל יום נעשה האדם בריה חדשה לכן שייך
לברך בכל יום ויום אשר יצר את האדם בחכמה והרוצה להסתלק מהספק
יזהר לעשות צרכיו תיכף ומיד אחר נטילת ידים שחרית וכשיצא מבית
הכסא יטול ידיו פעם שנית ויברך אשר יצר ויצא ידי חובתו בברכת אשר
יצר זו אף אם היה מחויב לברך אשר יצר על מה שנעשה בריה חדשה
כי ברכה אחת עולה לכאן ולכאן וטוב שלא יברך ברכת על נטילת ידים
עד לאחר נטילה שנית שנוטל אחר יציאתו מבית הכסא ובפרט אם צריך
לנקביו שאז אסור לו לברך:

הטעם לברכת אלקי נשמה
בתפילת “אלקי נשמה” אנחנו מודים לה’ על שיצר את הנשמה טהורה
ונפחה בנו .
בתפילה זו מוזכרות פעילויות רבות שה’ עושה עם נשמותינו .נותן ,יוצר,
נופח ,משמר ,עתיד ליטול ועתיד להחזיר .כמו כן ה’ נזכר בתארים רבים:
אלוקי ,אלקי ואלקי אבותי ,רבון כל המעשים ,אדון כל הנשמות ,המחזיר
נשמות לפגרים מתים.
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ליעף או לעיף ...
וואס איינע פון די דוגמאות איז וואס איך האב
געהערט פון ר' שמואל לעוויטין וואם ער
האט אמאל גערערט וועגן זיין מאסר (ער איז
געווען פארשיקט אין סיביר) מיס די פרטים
וואס דארט האט געטראפן  -בשעה ער האט
דאס מיר דערציילט איז קיינער דערביי ניט
געווען אין דעם חדר אין  ,770האט ער מצייר
געווען וואס פאר א מעמד ומצב עם איז
דעמולט געווען .איז וואס האט עד דערמאנט
– אז וויבאלד אז עס איז ניט געווען קיין
ספרים האט ער ניט געוואוסט ווי אזוי צו זאגן
אין ברכת השחר ,צי "הנותן ליעף כח" ,אדער
"הנותן לעיף כח " .
וואס דאס איז געבליבן בזכרון פון דעס גלות
און פון די יסורים און פון העדר כל הענינים
הנצרכים  ,זייענדיק אין סיביר -אז דאס האט
מבלבל געווען בנוגע צי מ'האט געדארפט זאגן
"ליעף כח" אדער "לעיף כח" ,וואס דאס האט
ער דערציילט צעהן אדער צוואנציג יאר לאחרי
המאסר  ,און דאס וואס ס'איז געבליבן בזכרון
איז וואס ס'האט ניט געהאט די זיכערקייט צי
מ'דארף זאגן" ליעף" אדער "לעיף"!
וואס דאס באווייזט אויף די דרגא צו וועלכע
רבותינו נשיאנו קענען דערגרייכן בא די
וואס ווערן צו זיי מקושר אז ניט קוקנדיק
אויף די יסורים גדולים וואס זיינען בכלל
פארבונדן מיט גלות איז וואס איז געבליבן
די נקודה דערפון ,ד.ה .אין וואס באשטייט די
שוועריקייטן און די יסורים פון דעם גלות  -אז
א איד ווייס ניט צי מ'דארף זאגן " ליעף " צי
מ'דארף זאגן "לעיף".
וואס דאס איז די נקודה וואס זי איז מאיר ווי
אזוי דער צוגאנג איז צו יעדער ענין ווי עס
דארף זיין בא א אידן בכלל  ,ועאכו"כ די וואס
האבן זוכה געווען צו די תורה פון שני המאורות
הגדולים אנהויבנדיק פון בעש"ט...
משיחת ח”י אלול תשל”ד

לסמוך אלקי נשמה לאשר יצר
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ו סעיף ז

ברכת אלקי נשמה אינה סמוכה לברכת אשר יצר שהרי מיד שניעור
משנתו צריך לברך אלהי נשמה מדינא דגמרא ואשר יצר א”צ לברך
עד שיעשה צרכיו ומה שאינה פותחת בברוך היינו לפי שהיא ברכת
ההודאה .ומכל מקום טוב לסמכה לברכת אשר יצר כדי שתהא ברכה
הסמוכה לחברתה שדי לה בברוך שבתחלת ברכה ראשונה:

הנותן לשכוי בינה
קיצור שולחן ערוך סימן ז סעיף ב

ברכת הנותן לשכוי בינה וכו’ לא יברך ,עד שיאיר היום.

פוקח עוורים לסומא
קיצור שולחן ערוך סימן ז סעיף ג

ברכת פוקח עורים ,יכול גם סומא לברך ,שיש לו הנאה שאחרים מראים
לו את הדרך,

מתיר אסורים וזוקף כפופים
קיצור שולחן ערוך סימן ז סעיף ג

אם קדם וברך זוקף כפופים ,קודם שבירך מתיר אסורים שוב לא יברך
מתיר אסורים ,דכבר נכלל בזוקף כפופים ,שבכלל זקיפת הקומה היא
התרת האברים.

הנותן ליעף כח
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ו

במדינות אלו נוהגין לברך הנותן ליעף כח ותקנוהו הגאונים אחר חתימת
התלמוד מפני תשות כח שירדה לעולם ובכל יום מתחדש כחו של אדם
וכמו שאמרו חדשים לבקרים רבה אמונתך בשר ודם מפקיד פקדון
אצל חבירו והוא מחזירו בלוי ומקולקל וכל אדם מפקיד נשמתו אצל
הקב”ה לעת ערב עיפה והוא מחזירה לו חדשה ורגועה וראו הגאונים
לתקן ברכה על החסד הגדול הזה.

שעשה לי כל צרכי
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ב

יברך שעשה לי כל צרכי ואין לשנות הנוסח ולומר צרכי הכ”ף בקמץ
שהוא לשון רבים מפני שברכה זו אינו אלא על נעילת מנעלים שהוא
צורך האדם (ועל שאר צרכיו מברך עליהם בפני עצמו כשנהנה מהם)

אוזר ישראל בגבורה ועוטר ישראל בתפארה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ב

ולמה הוזכרו שם ישראל בב’ ברכות אלו ולא באחרות לפי שהחגורה
והכובע בישראל אינם כמו באומות שבאומות אינן אלא להנאת הגוף

28

בלבד אבל בישראל הם ג”כ משום צניעות וקדושה החגורה להפסיק
בין לבו לערוה והכובע שלא יהא בגלוי הראש ואף שאין איסור בזה מן
הדין מכל מקום מדת צניעות וקדושה הוא שעל ידי כך ממשיך מורא
שמים על ראשו.

שלא עשני גוי ,עבד ואישה
ואפילו השבוי יאמר שלא עשני עבד שאין הברכה על החירות מהעבדות
אלא על שאין העבד חייב אלא במצות שהאשה חייבת בהם.
...ולפי דברי המקובלים שברכות אלו הן על יציאת נשמתו בלילה שלא
נדבק בה נשמת גוי או עבד או אשה גם הגר יכול לברך כן.

המעביר שנה מעיני
קיצור שולחן ערוך סימן ז סעיף ד

אחר “המעביר שנה מעיני ותנומה מעפעפי” ,אין עונין אמן ,כי אין כאן
סיום ברכה ,אלא ויהי רצון וכו’ שייך גם כן לברכה זאת ,וסיום הברכה
הוא ,הגומל חסדים טובים לעמו ישראל.

כשלא נתחייב בהן
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ז

כל ברכות השחר אם לא נתחייב באחד מהן כגון שלא שמע קול תרנגול
או שלא הלך או שלא לבש או שלא חגר (או שהיה ניעור כל הלילה ולא
הוצרך להעביר חבלי שינה מעיניו)
יש אומרים שאותה ברכה שלא נתחייב בה לא יאמרנה ויש אומרים
שכל הברכות שהן על סידורו של עולם והנהגתו כגון הנותן לשכוי בינה
ורוקע הארץ מברך אותן אע”פ שלא נתחייב בהן אבל הברכות שהן
להנאתו כגון מלביש ערומים והמכין מצעדי גבר ואוזר ישראל בגבורה
ועוטר ישראל אם לא נתחייב בהן כגון ששוכב על מטתו ערום לא
יאמרן כלל
ויש אומרים שאפילו לא נתחייב בהן כלל יברך כולן כסדרן מפני שאין
הברכות על הנאת עצמו בלבד אלא מברכין שהקב”ה ברא צרכי העולם
ואם הוא אינו נהנה אחרים נהנין וכן המנהג פשוט ואין לשנות.
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ברכת
התורה
ברכת התורה
על איזה חלקי התורה צריכים
לברך
צריך לברך בין למקרא לבד בין למשנה לבדה
בין לתלמוד לבדו בין למדרש לבדו שהכל
תורה היא ונתנה למשה מסיני והמהרהר
בדברי תורה א”צ לברך וה”ה שיכול לפסוק דין
בלא נתינת טעם לדבריו שזהו ג”כ אינו אלא
הרהור והרהור לאו כדיבור הוא כמו שיתבאר
בסימן ס”ב:
שולחן ערוך אדה”ז
אורח חיים סימן מז סעיף ב

שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מז סעיף א

ברכת התורה צריך ליזהר בה מאד שלא חרבה הארץ אלא מפני שלא
ברכו בתורה תחלה לפי שלא היתה חשובה בעיניהם כל כך לברך עליה
לכך היו מזלזלים בברכתה לכן לא הגינה עליהם תורתם אע”פ שעסקו
בה הרבה ולכך יראה כל אדם שתהיה כלי חמדתו של הקב”ה שהיה
משתעשע בה בכל יום חשובה בעיניו לברך עליה בשמחה יותר מעל כל
הנאות שבעולם שזה מורה שעוסק בה לשמה ויזכה לשלשלת הנמשך
לעוסק בה לשמה שהוא לא ימושו מפיך ומפי זרעך וגו’ שתעשה שאלתו
ובקשתו שמבקש בברכתה ונהיה אנחנו וצאצאינו ויש מדקדקים להוסיף
וצאצאי צאצאינו כי כל שהוא ובנו ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה
פוסקת מזרעו לעולם וא”צ לכך כי בכלל צאצאינו הם ג”כ בני בנים:

מתי לומר ברכת התורה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ח

יש מקומות שנוהגין לסדר ברכות התורה קודם פרשת תמיד ואע”פ
שאומרים פסוקים הרבה קודם ברכות התורה אין חוששין לזה הואיל
ואומרים אותן דרך תחנונים ולא דרך לימוד וקריאה בתורה
אבל יותר נכון מנהג הנוהגין לברך מיד אחר אשר יצר ואלהי נשמה (או
אחר גומל חסדים טובים ויהי רצון כו’) קודם שאומרים שום פסוק מן
המקרא.

אסור ללמוד לפני ברכת התורה
סידור אדה”ז

ברכת התורה צריך ליזהר בה מאד ואסור לדבר ולהוציא דברי תורה מפיו
עד שיברך.
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לומר ברכת “על דברי תורה” בלחש
קיצור שולחן ערוך סימן ז סעיף א

אחר לעסוק בדברי תורה(למנהגינו על דברי תורה) ,יש מחלוקת
הפוסקים ,אם השומע יענה אמן או לא .יש אומרים שאין כאן סיום
הברכה ,אלא והערב וכו’ ,גם כן נמשך למעלה .והכל הוא ברכה אחת,
ועל כן אין לענות אמן ,ויש אומרים דכאן הוא סיום הברכה ,והערב נא
היא ברכה אחרת ,וצריכין לענות אמן ,ולכן המברך יש לו לומר ברכה
זאת בלחש ,שלא ישמע חברו ,ויבא לידי ספיקא.

הטעם לאמירת יברכיך ה’ וישמריך
משנה ברורה סימן מז ס”ק כ

הטעם בג’ פסוקים שרצו לסדר כדרך הקורא בתורה ונקטו אלו משום
שיש בהן ברכה.
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מז סעיף ז

וכשמברך ברכת התורה יש אומרים שאין צריך ללמוד מיד אחריה אלא
אף על פי שהפסיק בין ברכה ללימודו דינו כאלו הפסיק באמצע לימודו
ועל דרך שיתבאר ואינה דומה לברכת המצות ולברכת הנהנין שאם
הפסיק בין ברכה להתחלת עשיה שעליה מברך צריך לחזור ולברך לפי
שכיון שאם רצה שלא לעשותה עד לאחר שעה הרשות בידו ולפיכך
כשמפסיק בין ברכה לעשיה נראה שאין אותה ברכה חוזרת על אותה
עשיה אבל תלמוד תורה שחייב לעסוק בה תמיד כשמפסיק בין ברכה
ללימוד לא חשיב הפסק מאחר שבאותו זמן שמפסיק מחוייב הוא
ללמוד ויש חולקים על זה ונכון לחוש לדבריהם וליזהר שלא להפסיק
ביניהם כלל כמו בשאר מצות... .וכן נהגו לומר ברכת כהנים סמוך לברכת
התורה.

למה אומרים משנה “אלו דברים”
משנה ברורה סימן מז ס”ק כא

ונהגו לומר ג”כ אלו דברים שאין להם שיעור שהיא משנה ומימרא דאלו
דברים שאדם וכו’ כדי לקיים מקרא ומשנה וגמרא.
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ברכה על
ציצית
לבדוק הציצית
ועשו להם ציצת  -על שם הפתילים התלוים
בה ,כמו (יחזקאל ח ,ג) ויקחני בציצית ראשי.
דבר אחר ציצית על שם וראיתם אותו ,כמו
(שה”ש ב ,ט) מציץ מן החרכים:
פרש”י במדבר פרק טו

שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ח סעיף יב יג

התורה קראתן ציצית ואין לשון ציצית אלא חוטין נפרדין כמו שערות
הנפרדין כמ”ש ויקחני בציצית ראשי על כן צריך להפריד החוטין זה מזה
קודם הברכה ...
בכל יום ויום קודם שיברך צריך שיעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים
שמא נפסקו מהם איזו חוטין וכן צריך לעיין באותו חלק של ציצית
המונח על כנף הבגד שמא נפסק חוט אחד.

למשמש בציצית
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ח סעיף כ

אם רוצה ללבוש הטלית קטן מיד בקומו כדי שלא ילך ד’ אמות בלא
ציצית והרי עדיין אין ידיו נקיות ולא יכול לברך יכול ללובשו בלא ברכה
ולכשינקה ידיו ימשמש בציציותיו ויברך דהמשמוש הוא כאילו לובשו
עכשיו.

מצות ציצית בכל שעה שלובשה
כז ניסן ,תשי"ז
ובמה שהעיר בענין מצות ציצית אם מקיים המצוה בכל שעה שמלובש בציצית או רק כשעה ראשונה וע"ד נטילת
לולב .הנה מוכן הדבר גם מזה שנאמר וראיתם אותו וזכרתם ,וכמו שהזכירה בכל עת מצוה היא הרי גם סיבתה
היא הראי' כן הוא ,ומפורש הדבר בראשונים בספר היראה לרבנו יונה קרוב לתחלתו שכותב וז"ל  :עיקר מצות
ציצית ללבשו תמיד )כן הוא גירסת הגר"א בביאורו לשו"ע או"ח ריש סימן כ"ד וכן הוא גם דעתו של הגר"א ,ראה
שם) ובפסקי דינים לאדמו"ר הצמח צדק או"ח סי' ב' ס"ק ז' משמע דעתו שבכל שעה זהו מצוה דאורייתא )ולא
רק הידור דרבנן) וראה ג"כ בפירוש האבן עזרא במדבר ט"ו ל"ט שגם שם מוכח כן.
אג”ק חלק ח’ ע’ ש”ס
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קריאת
שמע
ליזהר לומר קריאת שמע לפני סוף הזמן
כופלים “אני ה’ אלוקיכם”

סידור אדה”ז

בק”ש שיש אומרים בבוקר  -קודם התפלה
 כדי לצאת חובת קריאת שמע בזמנה ,ג”ככופלים ג’ התיבות ,ומסיימים בתיבת “אמת”.
היום יום  -יז אייר
מובא ספר המנהגים

זמן ק”ש של שחרית שהוא רביע היום צריך ליזהר במאד בקיץ ביותר
שלא לעבור הזמן כי הוא יותר מוקדם בקיץ שבמדינות אלו נץ החמה
בקיץ הוא בערך ג’ שעות ומחצה אחר חצות לילה ורביע היום ארבע
שעות ורביע נמצא כלה הזמן בג’ רביעי שעה שמינית:
ולפי שמורי השעות אין כלם הולכים באמת והוא ספק של תורה וגם אין
ראוי לצמצם לכן צריך ליזהר לגמור קריאת שמע בסוף שעה שביעית
בקיץ:

קריאת שמע של שחרית
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ט

טוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל וגו’ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד כי לפעמים אומרים הצבור פיוטים ביוצר ושוהין עד קריאת שמע
לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה לדברי האומרים שפסוק ראשון בלבד
הוא מן התורה.
ומכל מקום אף על פי שאומר כן בכל יום לא יתכוון לצאת ידי חובתו
בזה אלא כשירא שהצבור יעברו זמן קריאת שמע אבל כשלא יעברו
מוטב לצאת ידי קריאת שמע עם הצבור ולקרותה כדינה בברכותיה
ולסמוך גאולה לתפלה וכשירא שהציבור יעברו זמן קריאת שמע יש
לו לקרות כל הפרשה ראשונה כדי לצאת ידי חובתו להאומרים שכל
הפרשה הראשונה הוא מן התורה (ולהאומרים שגם פרשת והיה אם
שמוע וגו’ הוא מן התורה יש לקרותה גם כן ויכוון שאם יעברו הציבור
זמן קריאת שמע יהיה יוצא בזה ואם לאו יהיה כקורא בתורה).
אבל זכירת יציאת מצרים אף על פי שמצותה ג”כ בזמן קריאת שמע
מכל מקום יוכל לסמוך על זכירת יציאת מצרים שבפסוקי דזמרה כגון
אנכי ה’ אלהיך המעלך מארץ מצרים.
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הכנות
לתפלה
לקוטי תורה פ’ כי תבוא מג ג

ג והנה קודם התפלה צריך כובד ראש שהוא המרירות על שאין בחי’
ישראל לי ראש מאיר בו בגילוי מחמת עונותי עברו ראשי .וזהו בחי’
כובד ראש והיינו שיבא לידי הכנעה והשפלות ופחיתות עצמו במוח
בידיעה היטב וא”צ שיהיה בלב דוקא ,ולא כמו שסוברים העולם
שקודם התפלה יוכל להיות טמטום הלב כי א”א להיות בשחרית קודם
התפלה כמשארז”ל אידלי יומא אידלי קצירא שהחסד מתעורר בבקר
דאברהם.
וג’ דברים הם להסיר כל המונעים בתפלה:
א’ מקוה וכמו שמצינו במשנה ספ”ח דיומא מה מקוה מטהר.
והנה הרי”ף פ”ג דברכות ותלמידו רבינו יונה כתבו בשם רב האי דלא
בטלו טבילת בעל קרי אלא לד”ת אבל לתפלה צריך טבילה ואע”ג דאנן
לא קיי”ל כן כמ”ש בש”ע מ”מ כתב תר”י שלדברי הכל התפלה מקובלת
יותר עם הטבילה .וע”כ לדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילה
ועיין בר”ח שער האהבה פי”א ג”כ טעם לזה כי התורה כו’ אמנם תפלה
כו’ יעו”ש.
הב’ צדקה כמו ר”א יהיב פרוטה כו’ בצדק אחזה פניך מפני
שיש קטרוגים על האדם ודנין אותו אם ראוי לכנס להיכל ממ”ה הקב”ה
בתפלה וצדקה תציל כו’ וצדקה תרומם גוי ועמ”ש סד”ה וארשתיך לי.
והג’ הוא עסק ולימוד דברי מוסר ובפרט דברי מוסר הנמצאים
בזוהר מלשון הארה שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת אשת
חיל עטרת בעלה היא האמונה שמלא כה”כ אף בלי התבוננות יקרה
מאד למעלה מצד דירה בתחתונים וכו’ והיא עטרת בעלה .פי’ בעלה היא
אהבה רבה שאחר התבוננות באמונה זו הפשוטה לדבקה בה’ אחד סובב
כ”ע שאהבה רבה זו הוא בחי’ דכר כמ”ש זכר חסדו וכו’ .ומפני שנתאוה
הקב”ה להיות לו דירה בתחתונים היא האמונה הפשוטה נעשית עטרת
לראשו כו’.
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מקוה
רחיצה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן ד סעיף כא

רוחץ אדם פניו ורגליו בכל יום בשביל כבוד קונו שנאמר כי בצלם אלהים
עשה את האדם:

הראש קודם
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ב סעיף ד

 ...כשרוחץ או סך ירחוץ או יסוך יד ימין תחילה וכשרוחץ כל גופו במרחץ
ירחוץ ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל האיברים:

צניעות בבית המרחץ
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים מהדורא תניינא סימן ב סעיף ב

 ...אם (כן) הוא בבית המרחץ שדרכן של בני אדם לילך שם ערומים ואי
אפשר בענין אחר (ו)אין בזה משום פריצות

שלא להזכיר שמות המיוחדין
קיצור שולחן ערוך סימן ה סעיף יד

בבית המרחץ גם כן אסור לדבר או להרהר בדבר שבקדושה .ואסור
להזכיר שמות המיוחדין להקדוש ברוך הוא אפילו בלשון חול (כגון
“גאט” בלשון אשכנז או “בוגא” בלשון פולין ורוסיא) בבית המרחץ או
במבואות המטונפות .וכן אסור ליתן שם שלום לחבירו .כי שלום הוא
שמו של הקדוש ברוך הוא ,שנאמר ויקרא לו ה’ שלום ואדם ששמו
שלום ,יש אוסרין לקרותו שם בשמו .ויש מתירין כיון שאינו מכוין על
ענין השלום ,אלא להזכרת שמו של אותו אדם .וכן נוהגין להקל ,וירא
שמים יש לו להחמיר.

לימוד חסידות
ספר המנהגים ע’ 7

הזמן המסוגל ללימוד דא״ח הוא בבקר קודם התפלה שאז מאיר
מלמעלה מבחי׳ לובן העליון דאתערותא דילי׳ הוא בבקר דאברהם.
המחשבה בדא״ח בטו״ת קודם התפלה פועל הרבה בתפלה שאח״כ
ובההנהגה בכל היום ,ועצם המחשבה היא באופן אחר מכמו בזמן אחר
וקרוב אל עצמו יותר וממילא פועל יותר והא בהא תליא.
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן צח סעיף א

וקודם התפלה יחשוב מרוממות האל יתברך ושפלות האדם ויסיר כל
תענוגי אדם מלבו.
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צדקה
המצוה נמשכת ע"י המקיף שבמצות עצמם.
מצות צדקה ,על דרך משל ,היא מצוה כוללת,
אשר כל המצות נקראות בשם צדקה .ומהאי
טעמא נכון במאד לתת קודם כל מצוה פרוטה
לצדקה ,שהוא המשכת המקיף בפנימי .ומ"מ
הוי מקיף הקרוב ,משא"כ תורה שהיא מקיף
הרחוק ופעולתו נעלה יותר.
היום יום  -ו תמוז

נתינת צדקה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן צב סעיף י

טוב ליתן צדקה קודם התפלה שנאמר אני בצדק אחזה פניך:
ספר המנהגים ע’ 7

מזמני היום המסוגלים לנתינת צדקה הם ,בבוקר קודם תפלת שחרית
וכן קודם תפלת המנחה.

הטעם
צדקה
אאזמו”ר ביאר פעם במאמר ,הא דר’ אלעזר
יהיב פרוטה לעני והדר מצלי ,כי הרי התפלה
צ”ל בחיות ,וע”י שנותנים צדקה לעני קודם
התפלה ומחיים אותו ,ניתוסף חיות הרבה
בתפלה .ונענע בידו ממטה למעלה לרמז
שהרבוי בהפלאה - .וכמה פעמים קודם התפלה
הי’ אאמו”ר מחזר אחרי עני ליתן לו לאכול.
היום יום  -ב כסלו

להסיר כל המונעים בתפלה ..צדקה כמו ר״א יהיב פרוטה כר בצדק
אחזה פניך מפני שיש קטרוגים על האדם ודנין אותו אם ראוי לכנס
להיכל ממ״ה הקב״ה בתפלה ,וצדקה תציל כר וצדקה תרומם גוי..
ספר המנהגים ע’ 7

ע״י שנותנים צדקה לעני קודם התפלה ומחיים אותו׳ ניתוסף חיות
הרבה בתפלה.

תפלה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן צח סעיף א

וצריך שיראה עצמו כאלו שכינה שרויה כנגדו ויעיר הכוונה ויסיר כל
המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו
ויחשוב כי אלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין
בהם יפה לבל יכשל ק”ו לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה שצריך לכוין
לפניו אף מחשבתו כי לפניו המחשבה כדיבור כי כל המחשבות הוא
חוקר וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים
בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות רוח
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השכליות עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה ואם תבא לו מחשבה
אחרת בתוך התפלה ישתוק עד שתתבטל המחשבה.

כוונות
ספר המנהגים

ידוע ומקובל בענין הכוונות שבתפלה ,אשר אלו שאין דעתם יפה לכוון,
מפני העדר הידיעה או מפני שאין בכחם לזכור כוונות הפרטיות בעת
התפלה ,מספיק שיכוונו כוונה כללית ,להיות תפלתו נשמעת לפניו ית׳
עם כל הכוונות המבוארות בספרי קבלה.

פירוש המלות
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן צח סעיף א

מחשבתו כיצד המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא
בשפתיו שנאמר תכין לבם תקשיב אזניך

שלא לדבר באמצע התפילה
ספר המנהגים

ע״כ שליחותייהו דרז״ל קא עבידנא לגזור גזירה שוה לכל נפש שלא
לשוח שיחה בטילה משיתחיל הש״ץ להתפלל התפלה עד גמר קדיש
בתראשחרית ערבית ומנחה״.

בנחת ולא במרוצה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא סעיף יג

אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם בנחת מלה במלה כדי לכוין בהם
יפה ואותן שאומרים אותם במרוצה (כשיש שם מנין) לא יפה הם עושים
שמקצרים בשבחו של מקום בשביל שאילת צרכם היש מושל שיתרצה
בכך.

מתוך הסידור
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן צג

יש נוהגין להתפלל מתוך הספר כדי לכוין מאד.

כל עצמותי
היום יום  -ב תמוז

שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מח סעיף ג

רבינו הזקן כותב בסידורו :נכון לומר קודם
התפלה הריני מקבל עלי מצות עשה של
ואהבת לרעך כמוך .זאת אומרת ,אשר מצות
אהבת ישראל היא שער הכניסה ,אשר דרך בו
יכול האדם לבוא לעמוד לפני ה”א להתפלל,
בזכותה תקובל תפלת המתפלל.

נהגו המדקדקים להתנועע ...בשעה שמתפללין על שם כל עצמותי
תאמרנה ה’ מי כמוך ויש מי שאומרים שאין להתנועע אלא בפסוקי
דזמרה שהם שבח והלל אבל לא בתפלת י”ח רק בחתימת הברכות
נוהגין קצת להתנועע בנחת לקיים מפני שמי נחת הוא ולענין מעשה
היאך שיעשה יעשה ובלבד שיכוין:
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קרבנות
ספר המנהגים

נכון לומד קודם התפלה הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעד
כמוך.

פרשת העקידה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן א סעיף י

טוב לומר בכל יום פרשת העקידה כדי לזכור זכות האבות לפני הקב”ה
וגם כדי להכניע יצרו לעבוד[ת] השי”ת כמו שמסר יצחק נפשו

קריאת שמע
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מו סעיף ט

טוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל וגו’ ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד כי לפעמים אומרים הצבור פיוטים ביוצר ושוהין עד קריאת
שמע לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה לדברי האומרים שפסוק ראשון
בלבד הוא מן התורה.
ומכל מקום אף על פי שאומר כן בכל יום לא יתכוון לצאת ידי חובתו
בזה אלא כשירא שהצבור יעברו זמן קריאת שמע אבל כשלא יעברו
מוטב לצאת ידי קריאת שמע עם הצבור ולקרותה כדינה בברכותיה
ולסמוך גאולה לתפלה וכשירא שהציבור יעברו זמן קריאת שמע יש
לו לקרות כל הפרשה ראשונה כדי לצאת ידי חובתו להאומרים שכל
הפרשה הראשונה הוא מן התורה.

פרשת התמיד והקטורת
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן מח סעיף א

נהגו כל ישראל וקבעו חובה על עצמן לקרות פרשת התמיד בכל יום
קודם התפלה שעל ידי הקריאה זו מעלה הקב”ה עליהם כאלו הקריבו
קרבן תמיד במועדו כמו שנתבאר בסי’ א’ וטוב לומר גם פרשת הקטורת
אחר פרשת התמיד כמו שנתבאר שם ויש נוהגין לומר אביי הוה מסדר
סדר המערכה וכו’ ורבון העולם וכו’.

אנא בכח
ספר המנהגים

באמירת אנא בכת צריך לראות — או לצייר במחשבה — השמות,
שהם הר״ת ,אבל לא לאמרם.

פרק איזהו מקומן ורבי ישמעאל
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נ סעיף א

קבעו לשנות אחר פרשת התמיד פרק איזהו מקומן וברייתא דרבי
ישמעאל כדי שיזכה כל אדם ללמוד בכל יום מקרא משנה ותלמוד
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דברייתא דרבי ישמעאל היא במקום תלמוד שהמדרש כתלמוד ומפני
שהיא תחלת תורת כהנים שהוא ראש לכל פרשת הקרבנות קבעוה אצל
הקרבנות וכן משנת איזהו מקומן קבעוה אחר התמיד משום שנאמר
ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי וכי בכל מקום מקטירין ומגישין אלא
אלו תלמידי חכמים שעוסקין בהלכות עבודה בכל יום בכל מקום שהם
מעלה אני עליהם כאלו מקטירים ומגישים לשמי ועוד מפני שבפרק זה
אין בו מחלוקת והוא משנה ברורה למשה מסיני:

צריך להבין דברי המשנה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נ סעיף ב

אין קריאת פרק זה וברייתא זו עולה ללימוד משנה ותלמוד אלא למי
שמבין אבל מי שאינו מבין צריך ללמוד ולהבין שאם לא כן אינו נחשב
ללימוד שאף בתפלה מוטב להתפלל בלשון שמבין אלא שיש לומר
שאף שהוא אינו מבין הקב”ה יודע כוונתו ומבין אבל אם אומר המשנה
ואינו מבין אינו נקרא לימוד כלל.

פסוקי דזמרה
הטעם לאמירת הודו לה’
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא סעיף א

ויש מקומות שנוהגין להוסיף הודו לה’ קראו בשמו כאשר הוא כתוב
בספר דברי הימים לפי שדוד קבעו לאומרה בכל יום לפני הארון.

ברוך שאמר
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא סעיף א

תיקנו לומר פסוקי דזמרה בכל יום ...ותקנו ברכה לפניהם ולאחריהם
לפניהם ברוך שאמר ואחריהם ישתבח.

הטעם לאמירת מזמור לתודה
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא סעיף א

ומזמור לתודה לפי שכל השירות עתידין להבטל חוץ ממזמור לתודה
ולכן יש למשוך אותו בנגינה ונוהגין במדינות אלו שלא לאומרה בשבת
ויום טוב מפני שאין תודה קריבה בהן וכן בימי הפסח אין תודה קריבה
משום חמץ שבה וכן בערב פסח כמו שיתבאר בסי’ תכ”ט וכן בערב יום
כפור כמו שיתבאר בסי’ תר”ד אבל בט’ באב אומרים אותו שהרי בזמן
שבית המקדש היה קיים היו מקריבין תודה גם בט’ באב.

הטעם לאמירת פסוקי דזמרה – פרקי תהילים
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא סעיף א

תיקנו לומר פסוקי דזמרה בכל יום דהיינו מתהלה לדוד עד כל הנשמה
תהלל וגו’ כדי לסדר שבחו של מקום ברוך הוא תחלה ואחר כך יתפלל
כי כן עשה משה רבינו עליו השלום בתפלתו שאמר תחלה אתה החילות
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להראות את עבדך את גדלך וגו’ ואח”כ אעברה נא וגו’ וכדי לעמוד
בתפלה מתוך שמחה של מצוה ולמה בחרו במזמורים אלו לפי שאמרו
כל האומר תהלה לדוד ג’ פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם
הבא ואגב אותו מזמור תקנו לומר עד סיום תהלים שיש שם י’ פעמים
הללויה כנגד עשרה הילולים שבספר תהלים ניצוח ניגון שיר וכו’ ותקנו
ברכה לפניהם ולאחריהם לפניהם ברוך שאמר ואחריהם ישתבח.

הטעם לאמירת ויברך דוד
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא

ונוהגין להוסיף קודם ברכת ישתבח ויברך דוד עד מהללים לשם
תפארתך כאשר הוא בספר דברי הימים ויברכו שם כבודך עד שירת
הים כאשר הוא בספר נחמיה ושירת הים לפי שכל אותם ט”ו לשונות
של שבח הסדורות בברכות ישתבח דרשום חכמים מתוך שירת הים
ומתוך אותן פסוקים של ויברך דוד:

הלכות
הודו לה’
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא סעיף ז

הטעם לאחיזת הציצית
בברוך שאמר
ובספר מטעמים החדש מביא טעם לאחיזת
הציצית “משום דכתיב גדלים תעשה לך וכתוב
גדלים חסר ,בגימט’ פ”ז ,לרמז שיאחז הציצית
בשעת אמירת ברוך שאמר שיש בו פ״ז תיבות.
ומביא הטעם בשם ספר אמרות ה’.
וכותב עוד טעם ,לפי שיש בברוך שאמר י״ג
פעמים ברוך ,ואיו ברכה בלי הזכרת השם ,על
כן אוחזים בהב’ ציצית שיש בהן ט”ז חוטין
ועשרה קשרים בסך הכל מספר כ״ו נגד שם
ה־וי’.

צריך להפסיק מעט בין אלילים ובין וה’ שמים עשה שלא יהא נראה
כחוזר למעלה וגם בין כי לכל יש פסיק ולכן הכ”ף דגושה ובין העמים
לאלילים ובין שמים לעשה צריך ג”כ להפסיק קצת שלא תבלע המ”ם
וכן בכל מ”ם שבסוף תיבה ותיבה שלאחריה מתחלת באל”ף או בעי”ן
צריך ליזהר כן כמו שיתבאר בסימן ס”א:

ברוך שאמר
ספר המנהגים

לאמירת ברוך שאמר אוחזים ב׳ הציצית שלפניו ביד שמאל ,ובסיום
הברכה מעבירים אותם על עיניו ואח״כ נושקים אותם.
בברוך שאמר ,בין תיבת מלך לתיבת משבח ,נקודה להפסק כי תיבת
מלך נמשכת למעלה

לכוון בפותח את ידיך
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן נא סעיף ח

צריך לכוין בפותח את ידך פירוש המלות המוציא בשפתיו ואם לא כיון
צריך לחזור ולומר בכוונה לפי שעיקר מה שקבעו לומר תהלה לדוד
בכל יום הוא מפני שבח שבפסוק זה שהקב”ה הוא משגיח על בריותיו
לפרנס

40

אופן אחיזת הציצית בקריאת שמע
ספר המנהגים

לאמירת והביאנו לשלום כו׳ מחברים תחלה ב׳ הציציות דלפניו ,אח״כ
מצרפים ציצית כנף השמאלי דלאחוריו ,אח״ז ציצית דכנף הימין ואוחזים
אותם בין קמיצה לזרת דיד שמאל
הנהגת כ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) בזה :לוקחים ב׳ הציצית שלפניו
בידו השמאלית בין האצבעות של אגודל ואמה (כי שם הוא המקום
שמסדרים כל הד׳ ציצית כדלקמן) ישר זה אצל זה .אח״כ לוקחים ציצית
אחת מאחוריו ,של שמאל ונותנים אותה אצל הב׳ ציצית הנ״ל מהשמאל,
אח׳׳כ לוקחים הציצית הד׳ מלאחריו התלוי׳ מצד הימין ומצרפים אותה
להג׳ ציצית הנ״ל לצד הימין שלהם (ז״א אשר הד׳ ציצית המונחים
אצלו בין ב׳ האצבעות הנ”ל המה ממש באותו הסדר כמו שהמה תלוים
בהטלית כמו שהוא מלובש בהם ,ב׳ ציצית לפניו .ולאהריו ב׳ ציצית א,
מימין וא ,בשמאל .כאלו שהמה מקיפים את הב ,ציצית שלפניו) אח״כ
לוקחים הד׳ ציצית כמו שמסודרים כנ״ל ,בתוך היד מוציאים אותם לחוץ
בין זרת וקמיצה ,אח״כ מדלגים ב׳ האצבעות קמיצה ואצבע ומכניסים
את הציצית לפנים תוך כף היד בין האצבע לאמה ,ומשם מוציאים
אותם לחוץ בין האמה לאגודל וככה אותזים אותם כמו מסודרים כנ״ל
כל משך אמירת הק״ש גם בעת נשיקת הציצית רק באמירת וראיתם
אותו אוחזים בידו הימנית הב׳ ציצית שלפניו המונחים באמצע אבל כמו
שמסודרים כנ׳׳ל.

למה כופלים את התיבות אני ה’ אלוקיכם
סידור אדה”ז

בק”ש יש רמ”ה תיבות וחסרו ג’ תיבות להשלים מנין רמ”ח תיבות לכן
נוהגין שהש”ץ חוזר ואומר ה’ אלהיכם אמת :יחיד המתפלל לעצמו
יחזור תיבות אני ה’ אלהיכם.

שמונה עשרה
צריך לכיוון בשלש ברכות ראשונות
שולחן ערוך אדה”ז אורח חיים סימן קא סעיף א

המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות ואם אינו יכול לכוין בכולן לפחות
יכוין באבות ולעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין לבו באבות
יתפלל ואם לאו אל יתפלל עד שתתיישב דעתו ויוכל לכוין באבות
לפחות ואם לא כיון באבות אף על פי שכיון בכל השאר צריך לחזור
ולהתפלל.
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מביהכ”נ
לביהמ”ד
ערוך השולחן אורח חיים סימן קנה סעיף א

גרסינן סוף ברכות כל היוצא מבהכ”נ ונכנס לבהמ”ד ועוסק בתורה זוכה
ומקבל פני שכינה שנאמר [תהלים פד ,ח] ילכו מחיל אל חיל יראה אל
אלהים בציון ולכן אחר התפלה יקבע עת קבוע ללמוד תורה ולא יעביר
העת אף אם הוא סבור להרויח הרבה ויאמין בה’ שיתן לו שכרו ולא
יפסיד ע”י תורה וכל מה שנגזר עליו להרויח ירויח ואין תחלת דינו של
אדם אלא על ד”ת [סנהד’ ז’ ].וכשמכניסין את האדם לדין שואלין לו
נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה [שבת ל”א].

לאכול פת שחרית

לאכול פת
שחרית

42

ערוך השולחן אורח חיים סימן קנה סעיף ב

וקודם שילך לבית המדרש יכול לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו
וטוב שירגיל בו וחז”ל אמרו שפת שחרית מביא הרבה בריאות לגוף
ואמרו [ב”מ ק”ז ]:פ”ג מחלות תלויין במרה וכולן פת שחרית מבטלתן
וי”ג דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצינה וכו’ ושיתין
רהיטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך ואמרו רבנן השכם ואכול
בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה וכתיב [שמות כג ,כה] ועבדתם
את ד’ אלקיכם זו ק”ש ותפלה וברך את לחמך ואת מימך זו פת במלח
וקיתון של מים מכאן ואילך והסירותי מחלה מקרבך.

Montreal
מוקדש
מוקדש
התקשרות
לחיזוק התקשרות
לחיזוק
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נשיא
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