
 

 רביעי מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

והנה רוֶשם המעשים פועל על הדיעות והמדות תמידי, וביותר המעשים הראשונים לעת בוקר שיפקח האדם את עיניו וירגיש את התבל  
 עין אי"ה...  ומלאה וכל החיים הסובבים אותו, אז על הצעדים הראשונים של חיי כל יום יפעלו יותר המעשים

 ר קדשנו אש

נוּ  גמ' לימא: "ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים"כי משי ידיה  ָ ש  ר ִקּדְּ ֶ ָבֵרךְּ ֲאש  ּנֹוֵטל יָָדיו מְּ ֶ ש  ּכְּ
ִטיַלת יָָדִים נוּ ַעל נְּ ִצוָּ ֹוָתיו וְּ ִמצְּ   רמב"ם ּבְּ

קודם שיקרא ק"ש לפי שידיו של אדם עסקניות הם ואי אפשר שלא ליגע בבשר המטונף בלילה. תיקנו ברכה 
אסור לילך שלא לצורך גדול בלא נטילת ידים, דכשהאדם ישן אזי מצאה רוח רעה מקום להתדבק    רא"ש  ויתפלל

בו, כי כן חפץ וחשק הטמאה להתדבק באיש הישראלי להחטיאו. אך כל זמן שהאדם ער ורוחו ונשמתו בקרבו,   10 

רי, ואז טמא טמא יקרא. אבל בעת השינה אי אפשר לו להתדבק כל כך, אם לא כשמסיר יראת ה' ממנו לגמ
שרוחו ונשמתו מסתלקים מן האדם ולא נשאר בו אלא נפש חיוני, אזי שורה רוח הטומאה עליו, וכאשר יעור  
משנתו וחוזרת נשמתו, אזי רוח הטומאה השורה על הגוף בעל כורחו הולך לו, רק על האצבעות שהם קצות  

 חיי אדם. הגוף, משם אינו עובר אלא על ידי נטילה

 על נטילת ידיים

ל יְּסֹוד  ֶ ָבה ש  ָ ֲחש  רוּם ַהּמַ נוּ, לְּ ֵ ש  ֵאת ִהיא ֶאת ַנפְּ ְּ ַנש ּ ָתּה, מְּ ּכָ ִפּלָה וִּברְּ נֵי ַהּתְּ פְּ ּלִ ֶ ִהיא ָטֳהַרת הַ ַּיַָדִים ש  ֶ ִפּלָה, ש  רּום  ַהּתְּ ּבְּ
ת ַהַחּיִים הַ  ַ ּ ֻדש  ִעם קְּ ִלים וְּ עָּ פְּ ֳהַרת ַהּמִ ת ִעם טָּ ֱאמֶּ ה ּבֶּ אָּ ָּּּה ּבָּ ִיםֻעז ּפָּ פַֹעל ּכַ ים ּבְּ ,  ּנֲַעש ִ יַע ֶאת זַֹהר ַהּנֶֶפש  ּבִ ִפּלָה ּתַ . ַהּתְּ

ָטֳהָרָתה ַר  בֹא ּבְּ ִביָעה ַהזֹּאת ּבֹא ּתָ הֹוָרה. ֲאָבל ַהּנְּ ָמה ַהּטְּ ָ ש  בֹוד ֵאל ַהּנֹוַבַעת ִמּתֹוךְּ ַהּנְּ מוּת ּכְּ ק ִעם ָטֳהַרת ֶאת רֹומְּ
ֲעִלּיִי פְּ ים ַהּמִ ַחּיִ ּבַ ֶ ים ש  ֲעש ִ יִרים ַהּמַ ִ ש  כְּ ִים ֵהם ֵהם ַהּמַ ּפַ ים וּבֹר ַהּכַ ֲעש ִ ל ַהּמַ ֶ ֳהָרה ש  ִהּנֵה ַהּטָ ת ַהּיָָדִים. וְּ ֻעּלַ פְּ ים ּבִ ם, ַהּנֲַעש ִ

א ַהרְּ כֹון אֹוָרה, לְּ מְּ ַהֲעִמיד אֹוָתּה ּבִ , לְּ ֵצַח ֶאת ַהּנֶֶפש  ַצחְּ ִפּלָה לְּ מֹו ֵכן עֹוזֶֶרת ִהיא ַהּתְּ ִפּלָה, וּכְּ בֹוד  ֹות ָלּה אֶ ֶאת ַהּתְּ ת ּכְּ 20 

ית יֵ ֲעש ִ ֳהָרה ַהּמַ נָם ַהּטָ ים. ָאמְּ ֲעש ִ ה ִעם ָטֳהַרת ַהּמַ ּבֵ וּר ַהרְּ הוּא ָקש  ֶ ֹו, ש  ש  נַֹעם ָקדְּ , ֶאת אֹור ד' וְּ ּה ִמּדֹות ַהּקֶֹדש  ש  ּבָ
לֹות ַהּיַָדיִ  ּצָ ּמֻ ֶ ש  ָלה ִמזֹּו. וּכְּ ַמעְּ ֵרגֹות, זֹו לְּ י ַמדְּ ּבֵ ֵרגֹות ַעל־ּגַ ֹונֹות, ַמדְּ ש  עוָּלה יְּרוָּדה ַרּבֹות וְּ ָאה, ִמּכָל ּפְּ ם ִמּכָל ֻטמְּ

ֵלא  , מְּ יֵרי קֶֹדש  ּבִ ים ּכַ ַמֲעש ִ לֹות וּמוָּרמֹות לְּ ֻנּטָ יֹות מְּ יֹון, ִלהְּ רוּם ֶעלְּ א לְּ ִהּנָש ֵ ִריכֹות ֵהן לְּ זֲֹהָמה, צְּ ַרת וּמְּ ַהדְּ י ֶחֶסד וְּ
 , בַּ  -קֶֹדש  ֶ ֵאר ַהַחּיִים ש  ִטיַלת יַָדִים, וּפְּ ל נְּ ֶ ה ש  ָ ּ ֻדש  ָתּה. ַהּקְּ ּכָ רְּ  עולת ראיהֲהִגיגוּת ּבִ

 בבואו אל הקודש 

   רמב"םשחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואחר כך יתפלל  גמ'רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו 

'חדשים לבקרים רבה אמונתך', צריכים אנו להודות לו יתברך  לפי שבשחר אנו נעשים כבריה חדשה דכתיב
על שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו ועל דבר זה תיקנו בשחר כל אותם הברכות שאנו מברכים בכל בוקר 

 ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו.   יבקדושתו וליטול ידינו מן הכל  שובוקר ולפיכך אנו צריכים להתקד

 30 שות הרשב"א 

אם תאמר א"כ למה אין עושים נטילה לרגלים כיון דחד טעמא להם, על זה תירץ הרב יפה שעה ז"ל דברגלים ו
נאחזים יותר מן הידים, ולכן לתוקף אחיזתם אין לנו כח לדחותם משם בנטילה, ורק הכהנים בזכות המקדש  

נו את ידיהם ואת רגליהם. והעבודה היה להם לדחותם גם מן הרגלים, ולכך כתיב בהו ורחצו אהרן ובניו ממ
 בן איש חי  ובזה תבין טעם חיוב רחיצת ערב שבת פניו ידיו ורגליו, כי זכות שבת יכולה היא שתגין עכ"ד

הרגלים, צריכות הן לפני  - הידים, והנטיות החמריות בטבען במהלכן - ...הפעולות של האדם, מצד חמרו
היים, באפן המכשיר את העובדים לעבודתם בקדש,  העבודה להתקדש ע"י הטהר, המוכן ועומד בסדריו האל

 להתעלות על ידה, ולהעלות עמהם את כללותה של האומה כולה, הקשורה עמהם בקשר חיים אחד.  

 עולת ראיה
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 ְלָפֶניָך  ֲאִני מֹוֶדה 

ְתבַּ   מֹוֶדה. יא מִׁ הִׁ ׁש, ׁשֶׁ ְדַות ַהּקֹדֶׁ חֶׁ ְליֹונָה ּבְ ְמָחה ָהעֶׁ ִׁ ת ַהש ּ ּה אֶׁ ּמָ יָאה עִׁ ל ַצֲהַלת ַהַחּיִׁים ְמבִׁ ית ַההֹוָפָעה ׁשֶׁ ָכל ֵראׁשִׁ את ּבְ ּטֵ
ּטוּי "ַההֹוָדָאה". ַהּכַָרת הַ  ּבִׁ יא אֹוַצר ְמלֹא הֹוָדּה ּבַ טוּבֹו, הִׁ ים ּבְ ים, ַהְמַחּיֶׁה ַחּיִׁ ֲעש ִׁ ּתֹוָדה ֵלאלֵֹהי עֹוָלם, ֲאדֹון ּכָל ַהּמַ
ן  ת ּכָל ַהּתֹכֶׁ ְרּבֹו אֶׁ קִׁ ל ָהִעּדּון ָהרּוָחִניַהּטֹוב, ַהּכֹוֵלל ּבְ ֶ ל ִמּלּוי ַהחֹוָבה ְוָכל ַהּתֶֹכן ש  ֶ נוַּבת ָהַאֲהָבה   ש  לֹוא ּתְ ּמְ מִׁ

ׁשָ  ת, ְוַהּנְ חָֹברֶׁ ה"ּבְ ּטוּי "מֹודֶׁ ּבִׁ ל חֹוַבת הֹוָדָאה, ּבַ ית ׁשֶׁ ׁשֹונִׁ ְמָחה. ַההֹוָרָאה ַהּלְ ָאה אֹוָרה ְוש ִׁ ְתַמּלְ ּה וּמִׁ ת ּבָ רֶׁ ְתַנהֶׁ  ָמה מִׁ
יִׁחוּד,   ְזַרת ִהְת ּבְ יִטיב, ּוִמּגִ ל ַהּמֵּ ֶ ַרת ַהּטֹוָבה ש  ָאה ִמּתֹוְך ַהּכָ ְזַרת ּתֹוָדה, ַהּבָ ֶפת ִהיא ְלהֹוָדָאה ִמּגִ ּתֶ ֻׁ ַוּדּות ְוהֹוָדָאה  ְמש 

נָתֹו וּמוֹ ַעל ָהֱאֶמת ְ ׁשּ יצֹו מִׁ ֲהקִׁ ת ָהָאָדם ּבַ ת אֶׁ ׁשֶׁ אׁשֹונָה, ַהּפֹוגֶׁ ים זֶׁה ָלזֶׁה. ַצֲהַלת ַהַחּיִׁים ָהרִׁ ימִׁ ים ַמְתאִׁ ָברִׁ ֵצא הוּא  . ְוַהּדְ
כֶׁל הַ  ֵ ת אֹור ַהש ּ יָמה אֶׁ יא ְמרִׁ ּלוּאֹו ְוטוּבֹו, הִׁ ָכל מִׁ יוֹו ְלָפנָיו עֹוָלם ָמֵלא ְוָחָדׁש ּבְ ים ְוזִׁ ת אֹור ַהַחּיִׁ יר אֶׁ י ְלַהּכִׁ ימִׁ נִׁ ּפְ 10 

ָקפָ  ְתַעּלָה ָהרוַּח ְלַהׁשְ ר, מִׁ ש ָ ַבע ַהּבָ טֶׁ ַעת ּבְ יא ֻמְטּבַ הִׁ ית, ׁשֶׁ ָקָפה ָהֲעכוָּרה ַהָחְמרִׁ יסֹודֹו, ְוַתַחת ַהַהׁשְ ית ָצָחה, ּבִׁ ה ֱאלֹהִׁ
ְפָעָלהּ  ְפַעת מִׁ יִׁ ים ּבְ ַמת אֹור ַחי ָהעֹוָלמִׁ ׁשְ ת נִׁ ְראֹות אֶׁ ֶרֶגש  ּתֹוָדתֹו מֹוֶדה הּוא ַעל ָהֱאֶמת,  .  לִׁ ק  ְוָהָאָדם ּבְ ת עֹמֶׁ וְּמַקּיֵם אֶׁ

ְעיַן ַהּטוֹ  ּמַ ּלוּ מִׁ הוּא נֹוֵבַע ּכֻ ים ְוַהּיֵׁש, ׁשֶׁ יד ַעל ּכָל אֹור ַהַחּיִׁ ית, וֵּמעִׁ ל ַהַהּכָָרה ָהרוָּחנִׁ ָתּה ׁשֶׁ ּתָ ד  ֲאמִׁ סֶׁ קֹור חֶׁ ּמְ ב וְּמקֹרֹו, מִׁ
יעַ  ּפִׁ ׁשְ ְליֹון, ַהּמַ ם.עֶׁ ים ְוָכל ְיצוֵּריהֶׁ ְפַעת ַחּיִׁים ְלָכל ֲהמֹון עֹוָלמִׁ   ׁשִׁ

 
ּיִׁיםֲאִני ים ָהֱאלֹהִׁ ַעְצמֹו, ַעל־ְיֵדי אֹור ַהַחּיִׁ ת ַעְצמֹו ּבְ ׁש  . ָהָאָדם מֹוֵצא אֶׁ גֶׁ ל רֶׁ רּוַח ַהּטֹוב ׁשֶׁ ים אֹותֹו ּבְ ְרּבֹו, ַהְמַמְלאִׁ קִׁ ים ּבְ יעִׁ ַהּמֹופִׁ

יׁשוּת ּכֹחֹו... ָאְמָנם בְּ  ֲחלִׁ ב ָהָאָדם ּבַ ה נְֶׁחׁשָ י ַבּמֶׁ ית ְוַהְבָטָאָתּה. ּכִׁ ַרת ַהּטֹוָבה ָהֱאלֹהִׁ ל ַהּכָ ל ַהּתֹוָדה ׁשֶׁ יר ָעָליו אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶׁ ָהאִׁ
ַרת ַהּטֹוָבה הָ  ְכָללוּת ַהֲהָויָה, ּומוֹ ַהּכָ ּטוּלֹו ּבִׁ ר ּבִׁ ְעּדֵ ּיּותֹו ְוהֶׁ ת ֲאנִׁ ְרּכֹו, אֶׁ ת עֶׁ ֻדּלַ ת ּגְ יר אֶׁ א ָהָאָדם ְלַהּכִׁ ית... ּבָ ת ַעְצמֹו ֱאלֹהִׁ ֵצא אֶׁ

י.  ה ָמֵלא: ֲאנִׁ פֶׁ ר לֹוַמר ּבְ ָ  ְמֻאׁשּ
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יא ַההֹוָפָעה ַהּיֹותֵ ְלָפנֶיךָ  ה הִׁ ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ אׁשֹונָה ׁשֶׁ ָאָרה ָהרִׁ ת . ַההֶׁ ין אֶׁ כִׁ ּמֵ ׁשֶׁ ָאה ְלָאָדם ּכְ יא ּבָ ּגֶׁבֶׁת, ְוהִׁ ר ַזּכָה, ַהּיֹוֵתר רֹוְמָמה וְּמש ֻ
ת ְרּבֹו אֶׁ קִׁ יׁשֹו ּבְ ַהְרּגִׁ אׁשֹוָנה, ּבְ ְתעֹוְררּות ָהרִׁ הִׁ כֶׁף ּבְ ֶּׁה ּתֵ ת ָהאֹור ַהּטֹוב ַהז ל אֶׁ ָמתֹו ְלַקּבֵ ׁשְ בוַּרת נִׁ יָצה.   ּגְ ל ָהֵערוּת ְוַהּקִׁ ים ׁשֶׁ רוַּח ַהַחּיִׁ

םאָ  ּכָל ְמקֹורֹוֵתיהֶׁ ּכָל ְמלֹא ֲהמֹון עֹוְלֵמי ַעד ּומִׁ ית מִׁ ית ַהּנֹוְכחִׁ ה ָהֱאלֹהִׁ ֻדּלָ ת ְלָפנָיו ַהּגְ ְצַטּיֶׁרֶׁ ת ַעְצמֹו ָמצוּי   ז מִׁ ים, ְוהוּא מֹוֵצא אֶׁ ַהַחּיִׁ
ׁש אֹוֵמר אֶׁ  ידוּת קֹדֶׁ יקוּת ְידִׁ ת ְמתִׁ ּבַ ְליֹונָה ְוחִׁ ְליֹון, וְּבַאֲהָבה עֶׁ נֵי ֵאל עֶׁ יםנֹוַכח ּפְ ׁש ָקָדׁשִׁ ֵלא עֹז קֹודֶׁ יר ַהּמָ ּטוּי ָהַאּדִׁ  ְלָפנֶׁיָך. :ת ַהּבִׁ

עולת ראי"ה

ה ֱאמּוָנֶתָך  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ִ  איכה ג, כג ֲחָדש 

חדשים לבקרים. מתחדשים הם חסדיך מיום אל יום : רבה אמונתך. גדולה היא הבטחתך ודבר גדול הוא להאמין רש"י: 

 .שהבטחת לנו בך שתקיים ותשמור מה 

ה ֱאמּונֶָתךָ  ָכל  . ַרּבָ ת ֲעבֹוָדָתם ּבְ ּיֲַעש וּ אֶׁ ל ּכָל ּכֹחֹות ַהֲהָויָה, ׁשֶׁ ים ׁשֶׁ ידִׁ ְפקִׁ ת ַהּתַ ת אֶׁ קֶׁ יא ַהחֹוקֶׁ ית הִׁ ָהֱאמוּנָה ָהֱאלֹהִׁ
ץ רֶׁ ים ְוזֹוֵרַע"... ... עֹז וּמֶׁ ַחי ָהעֹוָלמִׁ ין ּבְ ֲאמִׁ ּמַ ים, ׁשֶׁ ר ְזָרעִׁ  30 "ֱאמוַּנת זֶׁה ֵסדֶׁ

עולת ראי"ה

 
 מתחדשים ומאמינים

כן כל גלות כדי להביא   ....בכל יום נעשין בריה חדשה וכל סדר הלילה הוא בשביל זה ההתחדשות 
התחדשות... כי גם בלילה יש אור רק שהוא בדרך נסתר, אור הבא מתוך החושך. ובגלות יון שנק' חשך כמ"ש 
במדרשים והי' הכנה להתחדשות אור בעדינו ולכן נקרא חנוכה על התחדשות שנעשה אחר זה המלכות יון. 

נתחדש בכל יום ונפשות שנתבררין בכל יום ואיתא שאומרים בכל יום מזמור שיר חנוכת בשביל הארה ש
מחושך לאור. כי הקדוש ברוך הוא עושה פלא. ובכל יום נמצא רמז מתחלת העולם ועד סופו. כמ"ש מחדש 

 בכל יום תמיד מעשה בראשית... 
 40 שפת אמת בראשית

 


