
#16  Coming Back…… Washing For a New Day Ki Tisa
A) Well Know Halacha and Reason (s)

Washing From “Death”
טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן ד

 א)וירחץ בנקיון כפיו ויברך בא"י אמ"ה אקב"ו על נטילת ידים וידקדק לערות עליהם שלשה
 פעמים מפני שרוח רעה שורה על הידים קודם נטילה ואינה סרה עד שיערה עליהם

see Zohar Vayeshev

However there are two other Dominant Explanations

Washing from Sleeping (and need to be clean for KS & Tfilla)

משנה ברורה סימן ד ס"ק א
ירחץ ידיו וכו' - יש ע"ז שני טעמים [א] הרא"ש כתב לפי שידים של אדם עסקניות הן וא"א (א)

שלא יגע בבשר המטונף בלילה לזה תקנו חז"ל ברכה על הנטילה לק"ש ולתפלה

Vessel is incidental and not Required
Water isn’t the only way to get clean

רא"ש מסכת ברכות פרק ט סימן כג
 כי משי ידיהע אומר ברוך אקב"ו על נטילת ידים לפי שידיו של אדם עסקניות הם ואי אפשר
 שלא ליגע בבשר המטונף בלילה. תיקנו ברכה קודם שיקרא ק"ש ויתפלל וראוי היה לברך על

 נקיות ידים אלא על שם שתיקנו בנטילת ידים לאכילה לברך ענט"י לפי שצריך ליטול מן
 הכלי(ר) והכלי שמו נטלא בלשון הגמרא לכך תיקנו נמי לברך על נטילת ידים. ונראה שאם אין

 לו מים ומנקה את ידיו בצרור ועפר שמברך על נקיות ידיםעט דחייב אדם לנקות ידיו(ש)
 בשעת תפלה כדאמר לעיל (פ"ב דף טו א) דכתיב ארחץ בנקיון כפי. מזה יש ללמוד דהוא הדין
 בתפלת המנחה ובתפלת הערבית אם עשה צרכיו ונוטל ידיו מברך על נטילת ידים אבל כל

 היום כשעושה צרכיו אין צריך לברך כי

B) Guidelines For the MIshkan/Mikdash

שמות פרשת כי תשא פרק ל פסוק כ
 ּבְבֹאָ֞ם אֶל־אֹ֧הֶל מֹועֵ֛ד יְִרחֲצּו־מַ֖יִם וְֹל֣א יָמֻ֑תּו אֹ֣ו בְגִׁשְּתָ֤ם אֶל־ הַּמִזְּבֵ֙חַ֙ לְׁשֵָר֔ת לְהְַקטִ֥יר אִׁשֶּ֖ה

 :לַֽיֹקוָֽק

שמות פרשת כי תשא פרק ל פסוק כא
 וְָרחֲצּ֛ו יְֵדיהֶ֥ם וְַרגְלֵיהֶ֖ם וְֹל֣א יָמֻ֑תּו וְהָיְתָ֨ה לָהֶ֧ם חָק־עֹולָ֛ם לֹ֥ו ּולְזְַרעֹ֖ו לְֹדֹרתָֽם: פ

Washing Before Entry and Serving
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פג עמוד ב

C) Guidelines & Inspiration For Daily Life

דברי חמודות מסכת ברכות פרק ט סימן כג ד"ה (עח
ועוד דומיא דכ"ג שמקדש ידיו קודם העבודה 



#16  Coming Back…… Washing For a New Day Ki Tisa
מגן אברהם סימן ד ס"ק א

 הטעם כמ"ש הרשב"א דבבוקר נעשה כבריה חדשה וצריכים אנו להודות לו ועד"ז תקנו כל
 ברכות השחר לפיכך צריכין אנו להתקדש בקדושתו וליטול ידיו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן

:הכיור קודם עבודתו

משנה ברורה סימן ד ס"ק א
והרשב"א כתב לפי שבשחר אחר השינה אנו נעשים כבריה חדשה דכתיב חדשים (א)

לבקרים רבה אמונתך צריכין אנו להודות לו יתברך שבראנו לכבודו לשרתו ולברך 
שמו ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותן הברכות שאנו מברכין בכל בוקר לכן גם דבר 

זה תקנו בשחר להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן 
הכיור קודם עבודתו. ולהלכה אנו תופסים כשני הטעמים לחומרא לענין נטילה 

וכדלקמן בזה הסימן. ואם לא בירך ענט"י קודם התפלה שוב לא יברך אחר התפלה 
לכו"ע [ח"א]: 

• Context of Rashba
• Previous Teshuva on Washing post Bathroom- Washing FROM

איכה פרק ג פסוק כג
 :חֲָדׁשִים֙ לַּבְָקִר֔ים ַרּבָ֖ה אֱמּונָתֶָֽ

שו"ת הרשב"א חלק א סימן קצא
 שאלת עוד למה תקנו ברכת על נטילת ידים בשחרית? שברכה זו לא נתקנה אלא על

 .הפת בשעת סעודה

 שאמרו בערב רוחץ פניו ידיו ורגליו. משמע לכאורה שצריך בשחר ליטול ידיו בכלי. ואם
 תשאל מאי שנא תפילת השחר מתפילת מנחה וערבית. יש לומר לפי שבשחר אנו

 נעשים כבריה חדשה דכתיב (איכה ג) חדשים לבקרים רבה אמונתך וכמו שבא להם
 ז"ל במדרש. וצריכין אנו להודות לו יתברך על שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו.
 ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותן ברכות שאנו מברכין בכל בוקר ובוקר. ולפיכך אנו

 צריכין להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם
 עבודתו. ומשכשך ידיו בתוך הכלי בין בשחר בין בשעת אכילה שפיר דמי. מדאמרינן
 בכיור (שמות ל) ורחצו אהרן ובניו ממנו ולא בתוכו. שמע מינה הכא הוא דכתיב
 ממנו הא בעלמא אפילו בתוכו שפיר דמי. וכן נמי להטביל ידיו בנהר שפיר דמי. וכאן

 ./וכאן מברך על נטילת ידים וכמו שכתבתי למעלה /למסמך הקודם

Renewal and Message of Dependance 

ספר אבודרהם ברכות השחר
 וארז"ל (שבת סב, ב) כל המזלזל בנטילת ידים סוף בא לידי עניות וסי' לזה על נטילת

 .ידים ר"ת עני


