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ידים נטילת :"Hand"Washing"

Part"I:" לסעודה ידים נטילת "
Story&Time&

Eruvin'21b'
The$Sages$taught$a$story$regarding$Rabbi$Akiva:$once$he$was$imprisoned$

and$ Rabbi$ Yehoshua$ would$ take$ care$ of$ him.$ Every$ day$ he$ would$ bring$

Rabbi$ Akiva$ water$ [enough$ to$ drink$ and$ wash$ his$ hands].$ One$ day,$ the$

guard$ stopped$Rabbi$Yehoshua$and$ said,$ “Today$you$are$bringing$ in$ too$

much$ water;$ maybe$ you’re$ coming$ to$ dig$ under$ the$ prison.”$ The$ guard$

spilled$out$half$the$water$and$let$Rabbi$Yehoshua$bring$in$the$rest.$When$

Rabbi$Akiva$got$the$water,$he$told$Rabbi$Yehoshua,$“Don’t$you$know$that$I$

am$old,$and$my$life$depends$on$what$you$bring$me.”$Rabbi$Yehoshua$told$

him$ the$whole$ story.$ Rabbi$ Akiva$ asked$ that$ Rabbi$ Yehoshua$ bring$ him$

more$ water,$ to$ which$ Rabbi$ Yehoshua$ responded,$ “If$ they$ won’t$ let$ me$

bring$in$enough$water$to$drink,$for$sure$they$won’t$let$me$bring$in$water$for$you$to$wash!”$Rabbi$Akiva$

said,$“What$should$I$do…Better$that$I$die$honorably$than$violate$the$words$of$my$peers!$Rabbi$Akiva$thus$

refused$to$eat$until$water$was$brought$for$him$to$wash. 
 
 

Rashi'Yoma'83b'
A$ Jewish$ innkeeper$would$serve$kosher$ foods$ to$ Jews$and$would$serve$pork$ to$

the$nonOJewish$customers.$Once$a$ Jew$came$ to$ the$ inn,$and$ the$ innkeeper$saw$

that$ he$ didn’t$ wash$ his$ hands$ when$ he$ sat$ down$ to$ eat$ his$ meal.$ When$ the$

innkeeper$saw$this,$he$gave$the$Jew$pork.$

 
'
Shulchan'Aruch'158:10'
Even$ though$ the$minimum$ amount$ one$must$ use$ for$washing$ for$ a$meal$ is$ a$

Rivi’is$ (3O5$ fluid$oz.)$one$should$add$ to$ that$amount$generously$as$Rav$Chisda$

said,$ “I$wash$my$ hands$with$many$ handfuls$ of$water$ and$ GOd$ gives$me$many$

handfuls$worth$of$blessings.”$

$

Discussion:&Textual&Analysis&
1. Why&did&Rabbi&Akiva&think&washing&his&hands&before&eating&bread&is&so&important&that&he&was&

willing&to&put&his&life&in&danger?&
2. Why&is&hand&washing&such&an&important&practice&that&the&innkeeper&used&it&to&identify&people&as&

being&Jewish?&
3. Why&is&washing&with&a&generous&amount&of&water&worthy&of&getting&Heavenly&blessings?&
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&
Understanding&Why&We&Wash&

 
 

Rabbi'Samson'Raphael'Hirsch,'Horeb'pp.337A38'
Your$ job$ in$ this$ world$ is$ ultimately$ to$

reconcile$ the$ animal$ and$ the$ spirit$ within$

you$and$to$ennoble$and$sanctify$the$

animal$ itself.$ Our$ Sages$ wisely$

connected$ this$ goal$ of$ human$

perfection$ with$ the$ human$ meal.$

Eating$ is$ elevated$ above$ other$

animal$functions$by$the$fact$that$the$

organ$which$serves$it$is$at$the$same$

time$ the$ servant$ of$ the$ noblest$

human$ activity:$ human$ speech.$

Man’s$mouth$is$the$reconciling$bond$

between$ spirit$ and$ animal.$

Therefore,$ our$ Sages$ dedicated$ the$

meal$ as$ the$ first$ step$ towards$ the$

ennoblement$ of$ the$ animal$ in$ man:$ the$

table$ becomes$ the$ altar$ and$ you$ prepare$

yourself$ for$ the$ meal$ as$ for$ the$ eating$ of$

sanctified$ foods$ in$ the$ Temple.$ You$ should$

approach$ your$ meal$ as$ you$

would$ a$ holy$ activity.$ As$ the$

priest$ dedicated$ himself$ to$ the$

sacrificial$ service$ and$ eating$

sanctified$ foods$ by$washing$his$

hands,$ so$ too,$ should$ you$

dedicate$ your$ hands$ for$ the$

eating$ of$ ordinary$ bread$ by$

washing$ them$ so$ that$ you$ will$

learn$to$consecrate$even$animal$

activity$ to$ Divine$ service.$ Thus$

through$ the$ meal$ you$ will$

reconcile$ the$animal$and$spirit,$

which$is$the$highest$task$of$your$life.$$

 
 
 
 
 
 
Mishnah'Berurah'158:1'
In$ order$ to$ insure$ that$ Kohanim$

would$ be$ used$ to$ washing$ their$

hands$ before$ eating$ Terumah,$ [the$

special$ gifts$ given$ to$ the$ Kohanim$

which$ are$ not$ allowed$ to$ become$

impure],$ our$ Sages$ instituted$ that$

every$ Jew$ must$ wash$ his$ hands$

before$ eating$ bread.$ Even$ in$

contemporary$ times,$ when$ Kohanim$

do$not$eat$Terumah$because$the$lack$

of$a$Temple$has$left$everyone$impure,$

we$ do$ not$ abandon$ this$ law;$ rather,$

we$ prepare$ and$ develop$ the$ proper$

habits$for$when$the$Temple$is$rebuilt$

speedily$in$our$days.$

א:קנח ברורה משנה  
טעם תקנת נטילה הוא מפני 
סרך תרומה והיינו כדי שיהיו 

 ןכם רגילין הכהנים בזה גזרו ג
על כל איש ישראל האוכל פת 
 .שאסור לאכול עד שיטול ידיו

וגם עכשיו שאין הכהנים 
ין תרומה מפני הטומאה אוכל

לא בטלה תקנה זו כדי שיהיו 
רגילים בני ישראל כשיבנה 

לאכול  ימינובמהרה ק ב"בהמ
.בטהרה

 
!
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Part%1%½%:%מים אחרונים%

 

Story&Time&
 

Yoma'83b'
R’$ Meir,$ R’$ Yehuda,$ and$ R’$ Yosi$ were$ traveling$ together.$ R’$ Meir$ used$ to$

examine$people’s$names$[to$figure$out$what$qualities$they$have].$On$Friday$

afternoon$they$arrived$at$an$inn,$asked$the$innkeeper$his$name,$and$based$

on$his$name$R’$Meir$understood$the$innkeeper$was$not$trustworthy.$Before$

Shabbos$ R’$ Yehuda$ and$ R’$ Yosi$ entrusted$ their$money$with$ the$ innkeeper,$

but$R’$Meir$hid$his$money$elsewhere.$After$Shabbos,$R’$Yehuda$

and$R’$Yosi$went$to$ask$for$their$money$back,$but$the$innkeeper$

said$they$had$never$given$him$anything.$They$brought$him$to$a$

restaurant$ to$get$him$drunk$ [so$he$would$reveal$where$he$was$storing$ their$money],$but$

they$noticed$ leftover$ lentils$ in$his$mustache$[which$he$would$have$rubbed$

off$ if$ he$ had$ washed$ up$ after$ his$ meal$ $.[(מים אחרונים) They$ used$ the$
information$about$the$innkeeper’s$ last$meal$to$convince$his$wife$to$return$

their$money.$When$ the$ innkeeper$ came$home$and$ found$out,$ he$killed$his$wife.$This$ is$

what$is$meant$in$the$teaching,$“Not$washing$before$the$meal$caused$a$Jew$to$be$fed$pork,$

and$not$washing$after$the$meal$caused$a$person$to$be$killed.”$

 
 
 

Discussion:&Textual&Analysis&
1. What&did&the&Rabbis&tell&the&innkeeper’s&wife&about&the&lentils&that&convinced&her&to&give&back&

their&money? 
2. How&would&washing&his&hands&after&his&meal&have&helped&the&innkeeper&from&giving&the&Rabbis&

the&information&they&needed?& 
 
 

Understanding&Why&We&Wash&
'
Mishnah'Berurah'181:1'
The$reason$is$because$the$hands$are$dirty$from$

the$eating$and$are$unfit$ for$making$a$blessing.$

Even$when$ one’s$ hands$ are$

not$ dirty$ at$ all,$ our$ Sages$

obligated$ us$ to$ wash$

following$ the$meal$ because$

of$ the$concern$for$Sodomite$

salt$ which$ can$ blind$ a$

person$if$he$touches$his$eyes$

with$ remnants$ of$ it$ on$ his$

hands.$ Even$ now$ when$

Sodomite$salt$is$uncommon,$

we$should$be$concerned$ for$

another$type$of$salt$with$a$similar$nature.$$

$

א:משנה ברורה קפא  
משום שהידים מזוהמות הן מן האכילה הטעם 

אפילו כשאין ידיו מזוהמות כלל ...ופסולות לברכה
ל "גם כן חיבו חז, מן האכילה

בנטילת מים אחרונים והוא מפני 
דבכל , חשש מלח סדומית

ויש , סעודה הלא נמצא מלח
לחוש שמא מעורב בהן מעט 
ממלח סדומית שמסמא העינים 
למי שנוגע בם ואחר כך יגע 

ואף עכשו שאין מצוי . יובעינ
מלח סדומית בינינו יש לחוש 

.למלח אחר שטבעה כמותה
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How&is&this&washing&different&from&all&other&washings?&
 
Aruch'HaShulchan'181:8'
These$are$the$differences$between$washing$before$

the$meal$and$after$the$meal:$1)$Before$the$meal$we$

must$use$a$Rivi’is$but$after$the$meal$we$only$need$

enough$to$rinse$ the$hands.$2)$Before$ the$meal$we$

must$use$a$vessel$ to$pour$the$water,$but$after$the$

meal$the$water$does$not$need$to$be$poured$from$a$

proper$ vessel,$ nor$ does$ it$ need$ to$ be$

actively$ poured.$ 3)$ For$ washing$ after$

the$ meal,$ having$ some$ type$ of$ dirt$ or$

other$obstruction$are$our$hands$will$not$

disqualify$ the$ washing.$ 4)$ All$ water$

[and$even$other$ liquids]$are$acceptable$

for$ washing$ after$ the$ meal.$ 5)$ When$

washing$before$the$meal,$we$must$wash$

the$ whole$ hand$ at$ once$ but$ after$ the$

meal$we$can$wash$one$part$at$a$time.$$

ח:ערוך השלחן קפא  
: אלו דברים שבין מים ראשונים למים אחרונים

ראשונים צריכים רביעית ואחרונים כדי ) א
ראשונים אין נוטלים ) ב. שידיח בהם את הידים

דבר ואין צריך כח אלא מתוך כלי ואחרונים מכל 
) ד. ואין חציצה פוסלת במים אחרונים) ג. גברא
 אף לאחרונים כשרים מים וכל

 עכורין שהן אף מלאכה בהם שנעשה
 מהן שותה פרה אין ואפילו הרבה
) ה. מרין שהן טבריא חמי ואפילו
 לחצאין נוטלים אין ראשונים
.לחצאין נוטלין אחרונים

 
 
 
Aruch'HaShulchan'181:7'
For$washing$after$the$meal$one$only$washes$up$

to$ the$ second$ knuckle$ since$ that$ is$ how$ far$ up$

the$ hand$ the$ filth$ from$ eating$ reaches.$ One$

must$ keep$ his$ hands$ angled$ downward$ so$ the$

filth$ will$ be$ washed$ away$ from$ the$ body.$ One$

does$ not$ recite$ a$ bracha$ when$ washing$ מים 
$אחרונים since$ it$ is$ primarily$ a$ protective$
measure.$$

ז:ערוך השלחן קפא  
 אצבעות של שני פרק עד אלא לטול צריך אין
 וצריך. המאכל של הלכלוך מגיע שם דעד

 שתרד כדי למטה אצבעותיו ראשי שישפיל
 אחרונים מים על ברכה מברכין ואין. הזוהמא

            ].הסכנה מפני שהן[

!

Do&It&Yourself:&Guidelines&for&Washing&for&Bread&
 
Rambam,'Hilchos'Brachos'6:6'
One$who$washes$his$hands$must$be$careful$

of$ four$ things:$1)$ the$water$ itself$must$not$

be$ disqualified$ for$ hand$ washing,$ 2)$ the$

amount$must$be$a$Rivi’is$for$the$two$hands,$

3)$ the$ vessel,$ since$ the$ water$ must$ be$

poured$ from$ a$ proper$ vessel,$ and$ 4)$ the$

water$must$be$actively$poured$on$his$

hands.$

ו:ם הלכות ברכות ו"רמב  
:כל הנוטל ידיו צריך להזהר בארבעה דברים  

, ידים לנטילת פסולין יהו שלא עצמן במים) א  
, ידים שתי לכל רביעית בהן שיהא ובשעור) ב  
, בכלי בהן שנוטלין המים שיהיו ובכלי) ג  
.נותן מכוח באים המים שיהו ובנוטל) ד $
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This&could&happen&to&you&

Using%disposable%cups%to%wash?%

Rambam'Hilchos'Kelim'5:7'
A$pail$made$from$reeds$in$which$one$stores$

dates$and$the$like,$if$he$uses$it$continuously$

by$storing$and$removing$objects$inside$of$it,$

it$can$become$impure$(i.e.$has$the$status$of$a$ $;(כלי
however,$if$he$cannot$use$it$as$a$storage$container$

unless$he$tears$or$unties$it,$or$if$he$plans$to$use$it$

one$ time$ then$ throw$ it$ away,$ it$ cannot$ become$

impure$ (i.e.$ does$ not$ have$ the$ status$ of$ a$ $.(כלי So$
too$with$ a$ horn$which$ one$ uses$ and$ then$ throws$

away,$ it$ cannot$ become$ impure;$ however,$ if$ he$

intends$ to$ use$ it$ multiple$ times,$ it$ can$ become$

impure.$$

ז:ם הלכות כלים ה"רמב  
חותל של חוצין שמניחין בן הרוטב 

אם הוא נותן לתוכו ונוטל , וכיוצא בו
ואם אינו יכול ליטול מה . מתוכו מתטמא

שבתוכו עד שיקרענו או יתירנו או שחשב 
וכן הקרן . לאכול מה שבתוכו ולזרקו טהור

ומשליכה אינה מקבלת  שהוא משתמש בה
.ואם חשב עליה מקבלת טומאה, טומאה

 
 
Piskei'Teshuva'159:2'
Regarding$ disposable$ plastic$ and$ paper$

cups,$ many$ poskim$ (Jewish$ legal$

authorities)$ allow$ using$ them$ for$ hand$

washing$ since$ they$ are$ really$ able$ to$ be$ used$

multiple$ times$ and$ it$ is$ only$ due$ to$ how$

inexpensive$ they$ are$ that$ people$ generally$ throw$

them$out$ after$ a$ single$ use.$However,$ since$ there$

are$ some$authorities$who$do$not$ view$disposable$

cups$as$permissible$for$hand$washing,$if$you$have$

another$cup$which$is$not$disposable,$it$is$proper$to$

avoid$using$the$disposable$cup.$$

ב:פסקי תשובה סימן קנט  
בענין כוסות וכלים של פלסתיק ונייר 

את המים מלחלחל  רהמרוח בשמן שעוצ(
רבים , העשויים לשימוש חד פעמי) ולנטןף הכלי

מהפוסקים התירום לנטילת ידים כיון שבעיקרם 
ראויים הם לשימוש חוזר אלא מחמת שמחירם זול 

אמנם כיון שמצינו מפקפקים . משליכים אותם
לנטילת ידים לכן אם יש לו כלי אחר נכון בכשרותם 

    .מהיות טוב שלא ליטול ידיו בכלים חד פעמים אלו
                

 
 
 
 

Washing%from%a%faucet?%

Rama,'Orach'Chaim'159:7'
One$should$not$wash$his$hands$through$the$

valve$below$stone$basins$on$the$wall$which$

were$ only$ carved$ out$ to$ hold$ liquid$ (thus$

giving$ it$ the$ status$ of$ a$ $(כלי after$ being$
attached$ to$ the$wall;$ however,$ if$ it$ had$ the$

status$ of$ a$ $כלי (i.e.$ it$ could$ hold$ liquids)$
before$ being$ attached$ to$ the$ wall,$ one$

would$ be$ able$ to$wash$ from$ it$ [by$ opening$

and$closing$the$valve$for$each$pour].$

ז:קנט חיים אורח א"רמ  
אין לטול ידיו מאותן אבנים הקבועים 
, לכותל ועשה להם בית קבול וברזא

אבל אם היו כלי תחלה וחברם לכותל 
דרך ברזא שמסירה [ נוטלין ממנו

בכל שפיכה ושפיכה דחשיב על ידי 
         .]זה כח גברא
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Piskei'Teshuva'159:17:82'
Regarding$faucets$found$nowadays$in$every$house,$

you$cannot$use$them$for$hand$washing.$Even$if$you$

turn$ on$ and$ off$ the$ faucet$ for$ every$ “pour”$ [to$

make$ it$כח גברא],$ it$will$not$help,$because$ it$ is$not$
clear$ that$ the$ water$ is$ coming$ from$ a$ proper$

vessel.$ Nor$ is$ it$ clear$ if$ the$ water$ has$ an$

uninterrupted$ connection$ to$ a$ natural$ spring$ or$

river$ which$ would$ allow$ us$ to$ apply$ a$ concept$

which$equates$ the$hand$washing$ to$ immersing$ in$

a$ mikvah…The$ pipes$ do$ not$ have$ the$ status$ of$ a$

proper$ vessel$ for$ hand$ washing,$ even$ though$

attaching$a$ faucet$at$the$end$of$ the$pipes$enables$

them$to$hold$ the$ liquid$ inside,$ since$ the$pipes$are$

attached$ to$ the$ ground$ and$ the$ house$ before$ the$

faucet$piece$is$attached$at$the$end.$$

יט והערה פב:תשובות קנט פסקי  
 ובכל בית בכל הנמצאים בימינו המים ברזי לענין
 יפתח אם ואף, הידים מהם ליטול להתיר אין מקום
 בזה יועיל לא ושפיכה שפיכה בכל הברז ויסגור
 ברור אין וגם כלי מכח שבאים ברור אין כי, כלום

 נהרות או למעיינות הפסק ללא מחוברים שהמים
 מקור פעמים הרבה וגם חיבור ניצוק לומר שנוכל
 מעיינות שאינם יםמומאג בארות הם המים
 המתוקן הברז ידי על כלי שם לצינור ואין...ונהרות

 שהתקינו דכיון המקבל כלי עושה שלכאורה בו
 קבעו ליה הוה הברז הנחת לפני ובבית בארץ הצינור
.ידים נטילת לענין כלי הוי דלא חקקו ולבסוף

 

How%much%pizza%are%you%going%to%eat?

Shulchan'Aruch,'Orach'Chaim'168:6'
For$breadOlike$ foods$made$ from$ fruit$ juices$

rather$ than$ water$ $,(פת הבאה בכיסנין) if$ one$
eats$ the$amount$ that$people$normally$have$

for$ a$meal$ $,(שעור קביעות סעודה) even$ if$ he$ is$
not$satiated$by$that$amount,$he$must$[wash$

his$ hands],$ recite$ $,המוציא and$ say$ $ברכת המזון
[just$like$regular$bread].$

ו:שלחן ערוך אורח חיים קסח  
פת הבאה בכיסנין...אם אכל ממנו שעור 
שאחרים רגילים לקבוע עליו, אף על פי 

 מנו, מברך עליושהוא לא שבע מ
וברכת המזון [וגם נטילת ידים  אהמוצי

     כמו פת גמור].ו
$

$

Igros'Moshe,'Orach'Chaim'3:32'
Regarding$the$amount$of$breadOlike$ foods$needed$

in$ order$ to$make$ $המוציא and$ to$ recite$ ברכת 
$the$amount$eaten$for$a$[it$depends$on]$,המזון
main$ meal$ by$ an$ average$ person$ in$ that$

country$–$there$are$some$countries$that$only$

eat$ a$ small$ amount$ and$ there$ other$

countries$that$eat$larger$amounts.$

$

לב' ג ס"ח ח"אגרות משה או  
שעור לקביעות סעודה לברך המוציא  ובדבר

...הוא פת הבאה בכיסנין וברכת המזון על
בינוני בכל מדינה השעור כאכילת אדם 

שיש מדינות שאוכלין  ומדינה שעומדין
   מעט ויש שאוכלין הרבה.

Shoneh'Halachos'168:9'
If$one$planned$to$eat$only$a$little$bit$of$the$breadO

like$foods$(פת הבאה בכיסנין)$and$made$the$bracha$of$
$on$it,$but$then$changed$his$mind$to$מזונות
eat$more$–$he$does$not$need$to$wash$his$

hands$ or$ make$ $המוציא unless$ the$

additional$ amount$ he$ is$ now$ eating$ is$

enough$ for$ a$ main$ meal$ שעור קביעות )
$.(סעודה However,$ even$ if$ the$ additional$
amount$ is$ less$ than$ a$meal’s$ worth,$ he$

still$must$make$another$bracha$of$מזונות$
since$ his$ original$ bracha$ did$ not$ cover$ the$

unexpected$new$food.$This$discussion$is$regarding$

the$ need$ for$ washing$ one’s$ hands$ and$ reciting$

$everything$he$ate$,ברכת המזון$but$for$reciting$,המוציא
combines,$ so$ if$all$ together$he$ate$a$meal’s$worth$

he$would$need$to$recite$ברכת המזון.$

ט:שונה הלכות קסח  
אם מתחלה היה דעתו לאכול ממנו מעט ובירך 
בורא מיני מזונות ואחר כך נמלך לאכול עוד עד 

אין צריך ליטול  ,שעור קביעות סעודה
ולברך על נטילת ידים והמוציא אלא ידיו 

אם כן יש במה שלא אכל עדיין שיעור 
ומכל מקום מסתבר  .קביעות סעודה

שצריך לחזור ולברך בורא מיני מזונות 
שאין ברכתו הראשונה פוטרת כיון שהיה 

. וכל זה לענין בדעתו מתחלה שלא לאכול יותר
נטילת ידים והמוציא אבל לענין ברכת המזון 

לשיעור קביעות סעודה וצריך לברך מצטרף הכל 
ברכת המזון כיון שהשלים לשיעור קביעות סעודה 

               עם כל מה שאכל מקודם.



!

Hand!Washing!|!7!!
!

Part"II:" שחרית ידים נטילת "
 

Discussion:&A&“warmDup”&for&your&brain&
Every&sports& team&has& their&own&warmDup&routine&–&something&
they&do& to&get&pumped&up& for& the&game&and&get& themselves& in&
the&right&mindset&to&play&at&their&best.&As&you&read&the&sources&
below,&think&about&the&following:&&

! In&what&ways&does&washing&our&hands&in&the&morning&
resemble&a&warmDup&routine&for&our&team?&

! How&does&washing&our&hands&get&us&ready&to&“play”&at&
our&best?&&

! What&team&are&we&on?&
!

Understanding&Why&We&Wash&
!

 
Mishnah'Berurah'Siman'4:1'
There$ are$ two$ reasons$ given$ for$ washing$ first$

thing$ in$ the$ morning:$ 1)The$ Rosh$ writes$ that$

our$ hands$ are$ “busy”$ and$ it$ is$ almost$

guaranteed$ that$ our$ hands$ touch$ an$ unclean$

part$ of$ the$ body$while$ sleeping;$ therefore,$ our$

Sages$ instituted$ making$ a$ bracha$ on$ the$

washing$in$preparation$for$davening.$2)$Rashba$

writes$ that$ when$ we$ wake$ up$ in$ the$ morning,$

we$are$like$a$new$creation,$we$must$give$thanks$

to$ Hashem$ who$ reOcreated$ us$ to$ honor$ and$

serve$Him.$For$ this$reason$our$Sages$ instituted$

all$ the$ brachos$ we$ say$ every$ morning$ ברכות )
$,(השחר and$ our$ Sages$ also$ instituted$ hand$
washing$in$the$morning$to$sanctify$ourselves$by$

washing$our$hands$from$a$cup$like$a$Kohen$who$

sanctifies$ his$ hands$ from$ the$ basin$ in$ the$

Temple$ before$ doing$his$ service.$We$ follow$ the$

stringencies$of$both$opinions.$

א:ד סימן ברורה משנה  
–' וכו ידיו ירחץ  ש"הרא: טעמים שני הז לע יש 
 פשרא יוא הן עסקניות אדם של שידים לפי כתב
 ל"חז תקנו לזה ,בלילה המטונף בבשר יגע שלא
 .ולתפלה מעש ריאתלק הנטילה על ברכה
 אנו השינה אחר שבשחר לפי כתב א"והרשב
 לבקרים חדשים" דכתיב חדשה כבריה נעשים
 יתברך לו להודות אנו צריכין "אמונתך רבה

 דבר ועל ,שמו ולברך לשרתו לכבודו שבראנו
 מברכין שאנו הברכות אותן כל בשחר תקנו זה
 להתקדש בשחר תקנו זה דבר גם לכן ,בוקר בכל

 שמקדש ככהן הכלי מן ידינו וליטול בקדושתו
 אנו ולהלכה. עבודתו קודם הכיור מן ידיו

.נטילה לענין לחומרא הטעמים כשני תופסים
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Mishnah'Berurah'4:8'
In$ addition$ to$ the$ reasons$ given$

before$ for$ why$ we$ must$ wash$ our$

hands$ in$ the$ morning$ for$ davening,$

we$also$must$wash$because$of$the$“evil$

spirit”$resting$our$hands.$However,$ in$

a$ case$where$we$are$washing$ only$ to$

remove$the$“evil$spirit”$we$do$not$need$

to$make$a$bracha.$

ח:משנה ברורה ד  
חוץ מהטעמים הנזכרים בסעיף קטן א 

צריך לטול , שצריך לטול ידיו לתפילה
. גם משום רוח רעה השורה על הידים

אך היכא דהנטילה הוא משום רוח 
רעה לבד לא היו מתקנים על זה ברכה 
.ל"לכן אנו צריכים לטעמים הנ

 
 
 

This&could&happen&to&you&
 

Shulchan'Aruch'Orach'Chaim'4:13'
If$ one$ is$ awake$ all$ night,$ it$ is$ doubtful$

whether$ he$ is$ obligated$ to$ wash$ his$

hands$ in$ the$ morning$ to$ daven$ and$ to$

remove$ the$ $רוח רעה from$ his$ hands.$
(Rama:$ he$ should$ therefore$ wash$ his$

hands$without$a$making$the$bracha).$

 שלחן ערוך אורח חיים ד:יג
אם היה נעור כל הלילה יש להסתפק אם 
צריך לטול ידיו שחרית להתפלל 

הגה ויטלם . (ולהעביר רוח רעה מידיו
                  ).בלא ברכה

 
 
 
 
 
 
Mishnah'Berurah'4:28'
Regarding$ washing$ in$ preparation$ for$ davening,$

the$doubt$is$whether$the$law$follows$the$reason$of$

the$ Rashba$ (that$ we$ become$ a$ new$ creation)$ or$

the$ Rosh$ (we$ touch$ unclean$ parts$ of$ the$ body).$

According$to$the$Rashba,$the$law$of$washing$hands$

applies$ every$ morning$ because$ generally$ people$

sleep$at$night$and$are$“reOcreated”$every$morning,$

so$you$WOULD$need$ to$wash.$However,$according$

to$ the$Rosh,$ since$you$were$awake$you$know$that$

you$didn’t$ touch$an$unclean$part$of$ the$body,$and$

you$would$NOT$need$to$wash.$Regarding$washing$

to$ remove$ the$ $,רוח רעה there$ is$ also$ a$ doubt$
whether$sleep$in$general$causes$the$רוח רעה$or$the$
night$time$causes$it.$If$sleep$is$what$brings$on$the$

$when$you$sleep$during$the$day$you$would$,רוח רעה
need$to$wash$your$hands,$and$staying$up$all$night$

would$NOT$require$washing$your$hands.$However,$

if$the$night$time$causes$the$רוח רעה,$even$when$you$
don’t$ sleep$ at$ night$ you$will$ need$ to$wash$ in$ the$

morning.$

$

כח:משנה ברורה ד  
 אם ספק יש לתפילה
 םידי נטילת של הטעם
 לעיל א"כהרשב שחרית
 סעיף ברורה במשנה
 על אף כן ואם, א קטן
 נעשה לא דהשתא גב

 או ,נטילה וצריך רבנן פלוג לא, חדשה בריה
 ולא ובנעור, שם ש"כהרא הטעם עיקר שמא
 ולהעביר. נטילה צריך אין מטונף במקום נגע
– ספק כן גם יש רעה הרוח  השינה בעלמא אם 
 שורה ביום ישן אפילו כן ואם, רעה הרוח גורם
 אין בלילה ונעור ידיו לטול וצריך רעה רוח
 ואם רעה רוח גורם הלילה או, ידיו לטול צריך
  .בהפוך הדין יהיה כן
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Mishnah'Berurah'4:30'
There$ is$ disagreement$

among$ the$ later$authorities$

regarding$ the$ decision$ of$

the$Rama$to$wash$without$a$

bracha.$ This$ law$ is$

regarding$ a$ situation$ in$

which$ you$ have$ NOT$ gone$ to$ the$ bathroom.$$

However,$ if$ you$ go$ to$ the$ bathroom$ before$

davening,$all$authorities$will$agree$that$you$will$

need$ to$ wash$ your$ hands$ and$make$ a$ bracha.$

This$is$the$ideal$thing$to$do$if$you$are$awake$all$

night,$for$example$Shavuos:$go$to$the$bathroom$

and$wipe,$ then$according$ to$all$authorities$you$

will$need$to$make$the$bracha$on$hand$washing$

and$the$bracha$for$after$going$to$the$bathroom.$

ל:משנה ברורה ד  
– יש  בלא ברכה 
מהאחרונים שחולקים על 

א בזה "הכרעת הרמ
וסוברים דצריך לברך ויש 

וכל זה . שמסכימים עמו
אבל אם עשה צרכיו קודם , בלא עשה צרכיו

הסכמת האחרונים דבזה צריך לטול , התפילה
וכן נכון לעשות לכתחלה במי . ולברך ידיו

יעשה , כגון ליל שבועות, שנעור כל הלילה
צרכיו או יטיל מים וישפשף שאז לכולי עלמא 
.יתחייב לברך ויברך על נטילת ידים ואשר יצר

 
 

Story&Time&
The$Kaliver$Rebbetzin’s$story$

It&was&the&middle&of&January.&World&War&II&was&coming&to&an&end.&I&had&lost&everything&and&I&was&now&
holding& onto& my& last& vestiges& of& strength.& The& British& and& American& armies& were& approaching& the&
concentration& camps& from& the&west;& the& Russian& troops&were& advancing& from& the& east.& The& Germans&
were& frazzled.& Truth& and& justice& were& closing& in& on& them& and& they& felt& trapped.& They& didn't& want& us,&
the&witnesses&of& the& horrific& atrocities& they& had& perpetuated,& to& be& around& to& tell& the& story.& So& they&
devised&a&new&form&of&cruelty:&the&infamous&death&march.&&
&

We&were&a&group&of&six& thousand&women&and&girls&driven&out& through&the&gates&of&Auschwitz,&Poland.&
Weak,&ill,&broken&in&body&and&spirit,&survivors&of&brutality,&forced&labor,&illness,&and&starvation.&Now&the&
Nazis&were&yanking&us,&like&dogs&tied&to&chains,&to&BergenDBelsen,&Germany.&The&roads&were&icy.&We&wore&
only&the&thinDstriped&prisoners'&garb.&We&shivered&in&the&cold,& like& laundry&flapping&in&the&wind.&But&the&
S.S.&men&pursued&us&at&gunpoint,&unrelentingly,&without&granting&us&even&a&morsel&of&bread&and&drove&us&
on& as& we& stumbled& over& our& weakened& legs,& blearyDeyed& and& ever& hungry& with& nothing& else& but& the&
powerful&will&to&live.&
&

After& hundreds& of& kilometers,& the& S.S.& men& finally& packed& us& into& open& wagons.& These& wagons& were&
originally&designed&for&cattle.&We&were&squeezed&together&like&sardines,&one&human&pressing&against&the&
other.& There&was&not&an& inch&of& space& to&move.& Suddenly&one&woman&declared,& "Make& room& for&me!"&
From& her& appearance& and& the& way& she& spoke,& it& was& clear& to& me& that& her& mind& could& not& take& this&
anymore& and& she& had& apparently& gone&mad.& "Make& room& for&me,"& she& insisted.& "I&must& go& to& sleep."&
Make&room&for&her?&Where?&How?&What&did&she&mean?&My&mind&raced,&trying&to&make&sense&of&what&
the&woman&was&saying.&Suddenly,&she&grabbed&my&hand&and&dug&into&it&with&her&teeth.&Then&she&bit&the&
hand&of&the&women&crammed&to&my&right.& I&reeled&in&pain&and&nearly&fainted.& I&saw&stars&and&my&head&
began&to&spin&from&the&agony.&But&the&poor&woman&was&oblivious&to&all.&She&simply&lay&down&at&our&feet.&
Instinctively& I& jumped,& terrified& that&my& foot&would& come& next.& But& there&was& nowhere& to& escape.&My&
hand& swelled& up& to& the& size& of& a& football.& In& this&manner& I& continued& the& horrific& journey.& The&wound&
turned& black& and& red& and& there& was& nothing& I& could& do.& Two& days& later,& the& woman& to& my& right&
succumbed&to&blood&poisoning&and&died.&As&for&myself,&I&reckoned&it&was&only&a&matter&of&a&day&or&two.&
The&pain&was&simply&unbearable.&
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&
Five&days&later&we&arrived&at&BergenDBelsen.&I&was&still&alive.&This&was&the&end&of&February&1945.&After&six&
harrowing& weeks& of& marching,& we& had& unbelievably& reached& our& destination.& From& the& original& six&
thousand&inmates&who&had&left&Auschwitz,&four&hundred&girls&entered&the&gates&of&BergenDBelsen.&I&lay&on&
the&muddy,&asphalt&floor&in&a&stupor.&My&red,&swollen&feet&were&frostbitten,&numb,&and&bruised.&My&hand&
throbbed&and&ached.&I&was&hanging&on&to&a&thin&thread&of&life.&Suddenly&the&Blockelteste&entered&with&a&
bucket&filled&with&black&coffee.&A&line&of&starving&inmates&formed.&We&all&had&a&small&metal&cup&attached&
to& a& thin& rope& around& our& bodies,& and& it&was& this& cup& that&we& held& in& front& of& us,&waiting&with& bated&
breath&for&it&to&be&filled.&
&
Somehow& I&managed& to& get&myself& in& line.& I& stood& listlessly.& I& did& not& have& the& stamina& to& count& the&
people& in& front&of&me.&The&cup& I&held&out&vibrated& in&my&hands.&My& turn&came&and& I&gazed&at& the& lifeD
sustaining&liquid&being&poured&into&my&cup.&I&felt&so&weak.&I&was&tottering&from&the&fever&and&intense&pain.&
I&placed&the&cup&close&to&my&quivering&lips.&
&
Suddenly& the&clouds&parted& in&my&befuddled&brain&and&a& flash&of&clarity&occurred& to&me.&Master&of& the&
Universe,&I&thought&to&myself.&What&am&I&doing&now?&So,&I&will&drink&one&more&little&bit&of&black&coffee&in&
my&life!&Is&this&all&there&is&to&it?&Is&this&the&last&thing&I&will&do&before&I&meet&my&Creator?&"Master&of&the&
Universe,"& I& cried& silently.& "Let&me&do&one&more&mitzvah.& Let&me&have& the&opportunity& to& sanctify&Your&
name&one&last&time."&
&
Like&a&shadow,&I&hobbled&over&to&the&open&window.&I&tried&to&steady&my&quaking&body.&I&placed&the&cup&of&
coffee&in&my&left&hand&and&I&washed&my&right&hand,&then&I&switched&to&wash&my&left&hand.&Negel&vasser.&
How&long&haven't&I&washed&my&hands&with&the&ritual&washing?&Father&in&Heaven,&I&want&to&arrive&home&to&
You&as&pure&and&untainted&as&You&sent&me&down&here.&I&stared&at&my&empty&cup.&There&was&not&a&single&
drop&of&liquid&left.&&
&
I&cannot&explain&to&you&what&happened&next.&All&of&a&sudden&I&felt&a&lifeDgiving&energy&surging&through&my&
painDwracked&body.&I&felt&revitalized,&I&felt&invigorated.&I&knew&right&there,&standing&by&the&open&window,&
blinking&into&my&bare&cup,&that&I&had&received&a&new&lease&on&life.&From&that&moment&on,&the&swelling&on&
my&hand&went&down,&the&redness&diminished.&There&was&not&a&doctor&in&sight.&Without&water&to&wash&the&
ugly&gash,&without&antibiotics,&without&any&ointment,&my&wound&disappeared.&A&small,&barely&visible&scar&
remained.&A&silent&testimony&DD&a&poignant&reminder&–&to&something&that&is&beyond&the&realm&of&natural...&
 

Discussion:&“A&Penny&for&your&thoughts”&
Look&back&at&the&first&page&of&this&packet&and&review&the&sources.&Think&back&to&what&some&of&your&
answers&were&to&the&discussion&questions.&Then&discuss&the&following:&

! How&does&this&story&of&the&Kaliver&Rebbetzin&shed&light&on&why&we&wash&our&hands&in&Judaism?&&
! What&are&some&of&the&major&recurring&themes&and&ideas&for&washing&our&hands?&&
! What&lessons&are&we&meant&to&gain&from&faithfully&keeping&these&mitzvos?&

&&


