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הלכות השכמת הבוקר
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p/at:ka;I ]#~yaiv8yI

הלכות השכמת הבוקר

1) iprke AaVho4 ÜÍ:ÊÈÝ Cya nmUdInusar, yehUda ben tema
ma Mh`to, tU AapLya AakaxatIl

, ורץ כצבי, וקל כנשר, הוי עז כנמר, שנינו במסכת אבות יהודה בן תימא אומר.א
 ולמדו מכאן ארבעה דברים בעבודת. לעשות רצון אביך שבשמים,וגבור כארי
.כיכאשריעשהאדםמצוהלאיתביישמפניהמלעיגיםעליו,הויעזכנמר,הבורא
.כיראייתהעיניםהיאתחלתהעבירה,למהרלעצוםעיניומראותברע,וקלכנשר
. זו גבורת הלב לנצח היצר, וגיבור כארי. שהרגליים ירוצו לדבר טוב,ורץ כצבי
ועלכל.שיהאהואמעוררהשחר,ולכןיתגברכארילעמודבבוקרלעבודתבוראו
.פניםלאיאחרזמןתפלהוקריאתשמע

bapacI [C7a pU`R kr~yakirta icTyap/ma`e 2I3, g=Dap/ma`e hlka, hir`ap/ma`e cp;,
Aai`

is.hap/ma`e

b;k3

ho|

HyatUn

]TpNnkTyaRb±l

car

babI

ixk~yat

AaLya,

icTyap/ma`e 2I3 Mh`jec - Aap` intICya magaRne calt Asta, mnu*yaCya pu‘a.nI
Aap`as veDavle tr TyakDe dulR9 krave| g=Dap/ma`e hlka Mh`jec - mnu*yane sda
]d
dwvtat|
\wvtat|
va{3 pha~yapasUn dUr rhave, kar` Do;e va{3 phatat, Tyamu;e mnat ivcar ]
hir`ap/ma`e cp; Mh`jec intImanta
intImanta Aa`~yas
a`~yas cp;ta Aa`avI| is.hap/ma`e b;k3
Mh`jec - is.hap/ma`e
\yas mjbUtI Aa`Un, pha3e inTyane ]TpNnkTyaR prmeXvraCya
a`e hd\
hdyas
p/a4Rnes ]#ave| jse kahI Tyanec pha3es jag<t kele| t4aip, kahIhI k=n p/a4RnecI ve;
dvDU de} nye|

2) A.4=`av=n ]#Lyabrobr "mode AanI lefaneqa" [| Mh`ave| he Mh`tana "beh_emla" v
"raBba 0mUna4eqa" xBdam@ye
xBdam@ye 9`wr
9`wr 4a.bave| in³etUn jage zaLyavr,
zaLyavr, jrI Aaple hat SvC7
nstat, trI su@da "mode AanI" [| Mh`ave| iS‘ya.nI he Mh`teve;I "mode" xBda„vjI
"moda" Mh`ave|

3) ska;I A.4=`av=n ]#Lyavr hat 2u~yaAa2I Tyas AavXyk Aslele kpDe 6al~yas
prvangI Aahe, ]da| x3R, moje vgE
vgEre| pr.tu jo ko`I A.4=`ajv; hat 2u~yacI VyvS4a
krto, Tyas prmeXvrakDUn qas AaxIvaRd p/aPt hot Aste|

4) Jyave;epasUn lhan mul bol~yas ixkto, Tyave;epasUn Tyas "mode AanI" tsec
A.4=`av=n ]#Lyabrobr hat 2u~yacI svy lavavI|

5) xulh_an Aa=qm@ye Mh.3Lyap/
Lyap/ma`e, p/Tyek [sra0lane
[sra0lane prmeXvrab±l mnat wy ba;gavI v
piv‘ m.idraCya naxacI v xeqIna h±parIcI Aa#v` #evavI, hI ve; Mh`je m@yra‘ v
Tyan.
Tyan.trcI ve; hoy,
hoy, v kahI.Cya Mh`~yanusar,
ar, Mh`jec itkUn h_aTso4 hoy| i3Pp`I :
AapLya smajaCya irtIp/ma`e p/Tyekane ska;I lvkr ]#Un p/a4Rne
nA
e a2I teihLlImce vacn
krave, Tyamu;e Tyane kelelI ska;cI p/a4Rna devapyR.t pohocte| pr.tu TyaAa2I "ibrqo4
haxaha_r" tsec "ibrqo4 hatora" vacave|

R pkr`
/kr`
kr

Ê

Q

kpDe 6al~yaiv8yI v DoKyat 3opI 6al~yaiv8yI
1) kpDe ]trIt Agr c!vIt Asta, mI AatLya qolIt 0k3a Aahe
Aahe, mla ko` phato?
Ase smjUn Aaple xrIr ]6De k= nye| kar`, piv‘ v suv.dIt dev svR jg VyapUn
Aahe| lhan mul Jya v8aRpasUn to smjdar hoto, teVhapasUn Tyas devasmor liJjt
kse rhave Hya b±lce ix9` dyave|

 "מודה אני:  ויאמר, מיד כשיעור משנתו יעיד על עצמו אמונתו בבורא יתברך.ב
ואףשעדייןלארחץ."ל"רבהאמונתך,"ויפסיקביןתיבת"בחמלה,"'לפניךוכו
והאשהאומרתמו ָדה
ֹ
.אפילוהכימותרלומרמודהאני,ידיווישעליהםרוחרעה
.אני


 מותר לו מן הדין ללבוש גרביים ושאר בגדיו קודם נטילת, הקם ממטתו בבוקר.ג
 ובפרט יש להקל בבגדים. ואין לחוש לרוח רעה שעל ידיו,ידים של שחרית
 כדברי, והמחמיר ליטול ידיו סמוך למיטתו עם הקיצו משנתו.הצריכים לו ביותר
.תבואעליוברכה,המקובלים


."'"מודהאנילפניךוכו,טובונכוןלהרגילולומרבקומומשנתו, קטןהיודעלדבר.ד
.ולחנכוליטולידיו


 כתוב בשלחן ערוך ראוי ונכון לכל ירא שמים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית.ה
 ויש אומרים אז, והזמן המסוגל הוא אחרי חצות הלילה,המקדש וגלות השכינה
 ולומר תהלים לפני התפלה, ומנהגנו שמשתדלים להשכים בבוקר: הגה.תיקוןחצות
. ויש לברך ברכות השחר וברכות התורה לפני זה.שתעלה התפלה לרצון


R  סימן בQ

דין לבישת בגדים וכיסוי הראש
ולאיאמרהנניבחדריחדריםומי, יזהרלהיותצנועכשלובשאופושטאתבגדיו.א
 וקטן שהוא בר הבנה יש. כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו,רואני
.להרגילועודמקטנותולהתלבשבצניעות
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mnn k=
k=n v ]Tsahane ikrya4
ikrya4 xemace vacn

נו

1) i3Pp`I

:

xaha_rI4Cya

p/a4Rnem@ye
@ye

qalIlp/ma`e AapLya smajaCya

jeVha

Aap`

iTsTsI4

pa.6=n

Asto|

hI

כוונה במצוות ולדקדק לכוין בקריאת שמע
irt

p@dtInusar hoy : jeVha "xema [sra0l" Cya Aa2I

Aap` "maher vehaVhe AalenU beraqa vexalom" Hya xBda.pasun iTsTsI4ce car kopre DaVya
hatat 0k‘It k=n,
\yavr #evave, v n.tr
k=n, cO4a bo3 te kr.g;Iem@ye 2rave, v te hd\
hdyavr
ikrya4 xema vac~yas su= krave, Tyan.tr "vehaya {m xamoAa" ca pirC7ed vacava,
jeVha Aap` iTsTsI4ca pirC7ed vac~yas su=vat krto, teVha do–
do–ya.ce 0k 3ok ]jVya
hatat, v dusre 3ok DaVya hatat Asave| Tyan.tr Jya Jya ve;es "iTsTsI4"
iTsTsI4" he xBd
]Ccarle
]Ccarle jate, Tyave;es do–
do–ya.vr njr 3akUn c.ubn ^yave| Tyan.tr Jyave;es "velo ta4u=
Aaha_re leVhaVhqem [|" vaKy Mh`to, TyasmyI dore Do;ya.v=n SpxR k=n c.ubn ^yave|
tsec hI irt Ü]jVya hatat v DaVya hatat pkDlele doreÝ "]dVharav ha_YyIm vekaYyamIm
vene0manIm vene
nh
e _madIm laAad" pyR.t #evave|

2) "xema [sra0l" Hya AovICya
AovICya xev3Lya "0ha_d" xBdaCya "Aalef" Hya A9ravr jor
de}n ]Ccarave|

3) "xema [sra0l" Hya AovItIl "0ha_d" Hya xBdaCya "Aalef","h_e4" v "dale4" he
AgdI Sp*3 irTya ]Ccarave|

4) "xema [sra0l" cI AovI vacUn zaLyavr
zaLyavr "ba=q xem keVhod ma
malqU4o leAolam va0d",
va0d",
he m.d Svrat Mh`ave| jr cukIne
kIne "ba=q xem" Mh`~yas ivsrla v p/a4Rna s.pLyavr
Tyas TyacI Aa#v` zalI,
zalI, tr puNha ikrya4 xema Mh`~yacI AavXykta nahI| hI AovI
ye`ep/ma`e vacavI: "ba=q" Ü9`wr 4a.baveÝ n.tr "xem keVhod malqU
malqU4o" Ü9`wr 4a.baveÝ v
n.tr "leAolam va0d" Mh`ave| tsec rma Hya g/.4kTyaRCya Mh`~yanusar "xema [sra0l"
v "ba=q xem" Hya don AovI.
.m@ye su@da 9`wr 4a.bave|
AovIm@ye

5) "xema [sra0l" vactana goD m2ur Svram@ye
Svram@yee vacave, jse kahI sefer toram2Un vacto|
p/Tyek A9rA9r-n-A9r sav2ante
sav2antene ibncUk ]Ccarave, ko`tehI xBd vg;U nye, xev3ca xBd
mem sofI4, ik.va m2Il xBd Aalef su@da nI3 ]Ccar~yacI tsdI ^yavI|

6) tsec "vehara"
_ara" v "Aaf" Hya don xBda.t su@da 9`wr 4a.bave, v Tyan.trcI s.pU`R AovI
mnat ik.va AgdI h;U Svra
. Mh`avI| pr.tu indan Svt:Cya
Svra.
rat
Svt:Cya kanala 0ekala ye{l AxI
vacavI|

7) kahI lok ha_Jjan ikrya4 xema m@ye "lemaAan iyrbU yemeqem" vacteve;I ]jVya bajUs
v DaVya bajUs vaktat, pr.tu he Tya.
.ce vtRn bre nVhe|
Tyace

8) iS‘ya.nI su@da "ikrya4 xema" Cya pirC7edam@ye xev3Cya wagat Mh`~yat ye`a–
a–ya
AovIm@ye "AanI
"AanI haXxem 0lok
0lokeqem" "0me4", v puNha "haXxem 0lok
0lokeqem 0me4" v "xema
[sra0l" Mh`~yaAa2I "0l meleq ne0man"]Ccarave|
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:  כך צריך להיות הסדר לפי מנהגינו, ובתפילת שחרית שאנו מעוטפים בטלית:  הגה.א
 יקבץ יחד שורשי ארבעת הציציות,"בשהגיעך אל "מהר והבא עלינו ברכה ושלום
 ויאמר פרשת, ויניחם על ליבו, שיניח הציציות בין קמיצה לזרת,בידו השמאלית
 וכשיתחיל פרשת ציצית אז יאחוז כנפי הציציות גם בידו, פרשת והיה אם שמוע,שמע
 ויביט וינשק הציציות בכל פעם שיאמר,הימנית ושרשיהם יהיו בידך השמאלית
 אז ינשק הציציות בפיו וישימם על,' וכשיגיע אל ולא תתורו אחרי לבבכם וכו.""ציצית
 עד שיגיע אל, וצריך שיהיו שני ידים אוחזים בציציות על פרק הנזכר,גבי העיניים
.' וכו,""ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד


. באמירת"אחד"ישלכויןבאל"ףשהואאחד.ב


.ולאיאריךבאל"ף,ולאיחטוףבחי"ת. ידקדקבדל"תשלאתהאכרי"ש.ג


ואם." אחרפסוקשמעישראלאומריםבלחש"ברוךשםכבודמלכותולעולםועד.ד
איןצריךלחזורולקרואקריאתשמעכדי,ונזכראחרהתפלה,טעהודילגפסוקזה
,וצריךלהפסיקוליתןריווחביןתיבתברוךלתיבותשםכבוד.לומרפסוקברוךשם
, וכן צריך להפסיק מעט בין לעולם ועד.ויש לגעור במי שסומך ברוך לשם
 ודעת הרמ"א. כדי להפסיק בין קבלת מלכות שמים לקבלת עול מצוות,לואהבת
.שצריךלהפסיקקצתגםביןפסוקשמעישראללפסוקברוךשם


, וידקדק מאד באותיותיה. כמו שהם בתורה, צריך לקרוא קריאת שמע בטעמים.ה
כגון,דהיינוכלמלהשסופהכמותחלתהמילהשלאחריה,ויתןריוחביןהדבקים
וכןכלמלהשסופה.יתןריוחביניהםבכדישאותאחתלאתיבלע,""עללבבכם
 יזהר, וכיוצא,"במ"ם והמלה שלאחריה מתחלה באות א' כגון "וקשרתם אותם
.באותהאל"ףשלאתיבלע


 ופסוק זה." שלא ישמע כאומר "וחרף," צריך ליתן ריוח בין "וחרה" לתיבת "אף.ו
.אךצריךליזהרשגםפסוקזהישמיעלאוזנו,נוהגיםלאומרובלחש


, ישנוהגיםשבשעהשהחזןאומרבקריאתשמעלמעןירבוימיכםהופךפניולימין.ז
.ואיןנכוןלנהוגכן,וימיבניכםלשמאל


ולחזור"ה'אלהיכם,אמת, האשהצריכהלסייםאחרקריאתשמעאניה'אלהיכם.ח
."וטובשתאמרקודםהקריאתשמעגם"אלמלךנאמן."אמת

