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Kissing Mitzvot

תהלים פרק לה פסוק י
 :ּכָ֥ל עַצְמֹותַ֨י׀ ּתֹאמְַרנָה֘ יְֹקוָ֗ק מִ֥י כָ֫מֹ֥וָ מַּצִ֣יל עָ֭נִי מֵחָזָ֣ק מִּמֶּ֑נּו וְעָנִ֥י וְ֝אֶבְיֹ֗ון מִּגֹזְלֹֽו

10 All my bones shall say: 'LORD, who is like unto Thee, 
who deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that 
spoileth him?’

“Original” quote - not Tzitzit (itself a childdush) Plus
משנה ברורה סימן תעז

  כתב של"ה ראיתי מבני עליה שהיו מנשקין המצות והמרור וכן הסוכה בכניסתו
 וביציאתו וכן ארבעה מינים שבלולב והכל לחבוב המצוה ואשרי מי שעובד ה' בשמחה

של"ה מסכת פסחים פרק נר מצוה
וראיתי מבני עליה המחבבים מצוות, היו מנשקין המצות והמרור, וכל המצוות בעת 

מצוותן. וכן הסוכה בכניסתם וביציאתם. וכן ארבעה מינים שבלולב, והכל לחבב 
המצוות. ויש ללמוד זה ממה שכתב רמ"א (או"ח) בסימן כ"ד (ס"ד), יש נוהגין לנשק 

הציצית בשעה שרואה בם, והכל משום חיבוב מצוה. ואשרי מי שעובד את ה' בשמחה 
ובטוב לבב ובדביקה וחשיקה וחפיצה. 

ביוגרפיה - של"ה
R. Isaiah b"r Abraham haLevi Horowitz (Ish Horowitz)was born in Prague ca. 1560 to a family of 
rabbis. His father was among the luminaries of Poland, a disciple of the Rama, and was R. 
Isaiah's mentor 

Kissing Israel- Exceptional Chiddush
תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קיב עמוד א דף קיב עמוד ב

 אבא מנשק כיפי דעכו ר' חייא בר גמדא מיגנדר בעפרה, שנאמר: כי רצו עבדיך את אבניה ואת 
עפרה יחוננו. 

תהלים פרק קב פסוק טו
ּכִֽי־ָרצּ֣ו עֲ֭בֶָדיָ אֶת־אֲבָנֶ֑יהָ וְֽאֶת־עֲפָָרּ֥ה יְחֹנֵֽנּו: 

רמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה י
 גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה, וכן

 .הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו

http://www.ravkook.net/additional-uncategorized-teachings.html
by Simcha Raz
 One time, Rav Kook was called to Rishon Letzion to adjudicate a case.  On the way, Rav Kook 
said to his companion, “I am ready to kiss every stone of this land and even the donkey that we 
passed.”
The Talmud states that “Rabbi Abba used to kiss the stones of Acco.”  My cousin, Rabbi Simcha 
Kook (rabbi of Rechovot), told me that Rav Kook explained this to him What was so special 
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about those stones, and why did Rabbi Abba kiss them?  If Rabbi Abba had kissed the earth, 
we might have thought that he is doing so because the earth brings forth fruits, and that 
the land of Israel is important and holy only because of the commandments pertaining to 
it (such as tithing).  But Rabbi Abba’s love for the land of Israel was a pure love, and the 
holiness of the land is intrinsic.  Therefore he kissed even the stones.

Kissing the Torah - Source in a “Practical” Rishon
An Opportunity for Inspiration

שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמט
הגה.…… ויש שכתבו שמביאים התינוקות לנשק התורה, כדי לחנכם ולזרזם במצות, 

וכן נוהגין. (אור זרוע). 

ספר אור זרוע חלק ב - הלכות שבת סימן מח
 ואחר שקרא הולך ש"צ ויושב על קטידרא וכל התנוקות הולכין ומנשקין לס"ת כשגללה

 הגולל ומנהג יפה הוא זה לחנך את התנוקת למצות ולזרזם ודומה לההיא דמס'
 סופרים דמסיק לא היו מניחים בניהם קטנים אחריהם אלא היו מוליכין אותם לבתי
 כנסיות כדי לזרזן במצות ביום שהושיבו את ראב"ע בישבה פתח ואמר אתם נצבים

 .היום כלכם טפכם נשיכם
Adults need it as well

 נוהגים שכ"א מקרב עצמו קצת לראות הס"ת אנשים ונשים ואף העומדים בעזרה 
 כשהם שומעים שמוציאין או מכניסין הס"ת רצים לבה"כ לראות משום ברוב עם וכל
 המתקרבים אצלם נושקים הס"ת בפה ואומרים ישקנו ישקני מנשיקות כו' ואם

 קרוב אצלה ממש לחבק בזרועותיו יחבקנה בימין ויאמר וימינו תחבקני ואם אין יכול
 לנשק בפה ינשק ביד ואח"כ אומר בחול גרלו כו' והם אומרים כו' ובשבת וי"ט אומר

הש"ץ

שיר השירים פרק א
 :יִׁשֵָּק֙נִי֙ מִּנְׁשִיקֹ֣ות ּפִ֔יהּו ּכִֽי־טֹובִ֥ים ּדֶֹד֖יָ מִּיָֽיִן (ב)

Affection without bad bottleneck midot
כף החיים על או"ח סימן קמט

 יש שכתבו שמביאין התינוקות לנשק התורה וכו'. וכן הגדולים גם כן מצוה לנשק את התורה
 כמו שכתבנו לעיל אות ז', וכן העולה אחר הקריאה מנשק הספר תורה כמו שכתבנו לעיל

 סימן קל"ט אות כ"ז יעו"ש, וכן כתב התורת חיים אות ג' דהמנהג גם הגדולים מנשקים התורה
 כשמעבירים לפניהם ומלוים אותו מעט אבל לא עד לפני ארון הקודש ואולי הטעם שברוב
 בתי הכנסיות יבואו לדחוק זה את זה אם ילך עד ארון הקודש כל מי שיעבירו לפניו הספר
 תורה ולכן רק המגביה והגולל יכולין ללוותו עד ארון הקודש עכ"ל, וכן כתב הלדוד אמת שם
 דיש מי שכתב דלא קפדינן ללוותו כל מי שעובר לפניו יעו"ש, והמנהג בין הספרדים שהש"ץ

 הקורא בתורה הוא מלוה בהולכה ובהובאה ושאר העם יש מלוים ויש שאין מלוים, ונראה לי
הטעם משום כיון שעשאוהו ש"ץ של קריא
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