בס"ד

Finding Holiness in Handwashing
1) Shmot 35:5
שׁת׃
ָ רוּמ֣ת ה ז
ַ תּ
ָ תּ
ֶ רוּמה֙ ַֽלה’ כֹּ֚ל נְ ִד֣יב ִלבּ֔וֹ יְב
ֶ ָֹה֥ב וֶָכ ֶ֖סף וּנְ ֽח
ְ ִיא ָ֕ה ֵא֖ת
ְ ִתּ ֶכ֤ם
ְ ְקח֨וּ ֵֽמא
Take from among you gifts to the LORD; everyone whose heart so moves him shall
bring them—gifts for the LORD: gold, silver, and copper;
2) Shmot 38:29-30
שׁ ֶקל׃
ֵ פּיִם וְאַ ְרבּ
֥ ַ שׁ ְב ִע֣ים ִכּ ָכּ֑ר וְאַ ְל
ִ תּנוּ ָפ֖ה
ְ ֥שׁת ַה
ֶ ֹוּנְח
ָֽ ַע־מא֖וֹת
שׁר־ל֑וֹ וְ ֵא֖ת ָכּל־ ְכּ ֵל֥י ַה ִמּ ְז ֵֽבּ ַח׃
ִ ֔שׁת וְ ֶא
ֵ ֚תח אֶֹ֣הל
ַ וַ ֣יַּ ַעשׂ בָּ֗הּ ֶאת־אַ ְדֵני֙ ֶפּ
ֶ ֖שׁת ֲא
ֶ ֹת־מ ְכ ַבּ֥ר ַהנְּח
ֶ ֹמוֹע֔ד וְ ֵאת֙ ִמ ְז ַבּ֣ח ַהנְּח
29 The copper from the elevation offering came to 70 talents and 2,400 shekels.
30 Of it he made the sockets for the entrance of the Tent of Meeting; the copper altar
and its copper grating and all the utensils of the altar.
2) Shmot 38:8
.מוֹעד
ַ  ְבּ--שׁת
ֵ תח אֶֹהל
ַ  ֶפּ,שׁר ָצ ְבאוּ
ֶ  ֲא, ַהצְֹּבאֹת,מ ְראֹת
ֶ ֹ ַכּנּוֹ נְח, וְ ֵאת,שׁת
ֶ ֹ ֵאת ַה ִכּיּוֹר נְח,ח וַיַּ ַעשׂ
3) Rashi (second half)
 וְִכיּוֹר וְַכנּוֹ לֹא,גוֹמר
ֵ ְ וַיַּ ַעשׂ בָּהּ ו,'שׁ ְב ִעים ִכּ ָכּר וְגוֹ
ִ תּנוּ ָפה
ְ שׁת ַה
ֶ ֹשׁ ֲהרֵי ֶנ ֱא ַמר וּנְח
ֶ ,שׁ ֵהן ַמ ְראוֹת ַמ ָמּשׁ
ֶ וְ ֵתדַע ְל ָך
ֹ
תּ ְרגֵּם ֻאנְ ְקלוֹס
ָ ְתּנ
ַ  ל,שׁם
ִ  וְֵכן,חוּמא
ַ  ָכּ ְך ָדּרַשׁ ַרבִּי,תּנוּ ָפה
ָ ָמ ְד
ָ ֻה ְז ְכּרוּ
ְ שׁת ַה
ֶ ֹשׁל ִכּיּוֹר ִמנְּח
ֶ שׁת
ֶ ֹשׁלּא ָהיָה נְח
ֶ תּ
ת ְר ְגּ ִמינָן
ַ  וְֵכן ָמצִינוּ וְ ַה ִגּ ְליוֹנִים )ישעיה ג'( – ְמ. מירוריי"ש ְבּ ַל ַעז,שׁל ַמ ְראוֹת
ַ שׁיָא וְהוּא
ַ ְְבּ ֶמ ְח ְזיָת נ
ֶ ת ְרגּוּם
:ָתא
ָ ֶמ ְח ְזי
You should know that they were actually mirrors, because it is said: “The copper of the
waving was seventy talents… From that he made…” (Exod. 38:29, 30), but the
washstand and its base were not mentioned there [among the things produced from the
seventy talents. Thus,] you have learned that the copper of the washstand was not of
the copper of the waving. So did Rabbi Tanchuma expound [on the matter] (Midrash
Tanchuma, Pekudei 9; Num. Rabbah 9:14). And so did Onkelos render: שׁיָא
ַ ְְבּ ֶמ ְח ְזיַתנ
[“the mirrors of the women”], which is the Aramaic translation of מ ְראוֹת,
ַ mirrors in
ַ and the
French. So we find in Isaiah (3:23) ( וְ ַה ִגּ ְליֹנִיםsic), which we render: ָתא
ָ וּמ ְח ְזי,
mirrors.
4) Midrash Tanchuma Pekudei 9
 גזר עליהם פרעה, בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך במצרים,אתה מוצא... ,'אלה פקודי המשכן וגו
. שלא יהיו משמשין מטותיהן,שלא יהיו ישנים בבתיהן
? מה היו בנות ישראל עושות:אמר רבי שמעון בר חלפתא
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יורדות לשאוב מים מן היאור ,והקדוש ברוך הוא היה מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהן ,והן מוכרות
ומבשלות מהן ולוקחות מהן יין והולכות לשדה ומאכילות את בעליהן שם ,שנאמר :בכל עבודה בשדה
)שמו' א יד( .משהיו אוכלין ושותין ,נוטלות המראות ומביטות בהן עם בעליהן ,זאת אומרת :אני נאה
ממך ,וזה אומר :אני נאה ממך ,ומתוך כך היו מרגילין עצמן לידי תאווה ופרין ורבין ,והקדוש ברוך הוא
פוקדן לאלתר…ואומר :הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם.
כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן ,עמדו כל ישראל ונתנדבו ,מי שהביא כסף ומי
שהביא זהב או נחשת ואבני שוהם ואבני מלואים ,הביאו בזריזות הכל.
אמרו הנשים :מה יש לנו ליתן בנדבת המשכן? עמדו והביאו את המראות והלכו להן אצל משה .כשראה
משה אותן המראות ,זעף בהן .אמר להם לישראל :טולו מקלות ושברו שוקיהן של אלו.
המראות למה הן צריכין? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,על אלו אתה מבזה?!
המראות האלו הן העמידו כל הצבאות הללו במצרים .טול מהן ועשה מהן כיור נחשת וכנו לכהנים ,שממנו
יהיו מתקדשין הכהנים ,שנאמר :ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראות הצובאות אשר צבאו
)שמ' לח ח( ,באותן המראות שהעמידו את כל הצבאות האלה .לפיכך כתיב :ונחשת התנופה שבעים
ככר ,נחשת הכלות .אמר הקדוש ברוך הוא :בעולם הזה נתנדבתם למשכן ,שהוא מתכפר עליכם .ולעתיד
לבא אני מכפר עליכם ואוהב אתכם נדבה ,שנאמר :ארפא משובתם אוהבם נדבה )הושע יד ה(.
אמרו :אין לנו לא משכן לא מקדש ,תהא לפניך תפלת פינו נדבת המשכן.
אמר דוד :נדבות פי רצה נא ה' )תהלים קיט קח(:
5) Shmot 40:30-32
אַהרֹ֣ן וּ ָבנָ֑יו
שׁ ָ֛מּה ַ ֖
מוֹע֖ד ֵ
֙שׂם֙ ֶא ַ
שׁ֖ה וְ ֲ
ָח ָֽצה׃ לא וְר ֲ
מיִם ְלר ְ
ִתּ֥ן ָ
וּב֣ין ַה ִמּ ְז ֵבּ ַ֑ח וַיּ ֵ
ת־ה ִכּיֹּ֔ר ֵֽבּין־אֶֹ֥הל ֵ
ָחצ֣וּ ִמ ֶמּ֔נּוּ מֹ ֶ
ל וַיָּ ֶ
שׁה׃
ָת֛ם ֶא ַ
מוֹע֗ד וּ ְב ָק ְרב ָ
ֵיהם׃ לב ְבּבֹאָ֞ם ֶאל־אֶֹ֣הל ֵ
ֶאת־יְד ֶ
ל־ה ִמּ ְז ֵבּ ַ֖ח יִ ְר ָח֑צוּ ַכּ ֲא ֶ
ֵיה֖ם וְ ֶאת־ ַר ְגל ֶֽ
שׁ֛ר ִצוָּ֥ה ה ֶאת־מֹ ֶֽ
)ס(
30 He placed the laver between the Tent of Meeting and the altar, and put water in it for
;washing. 31 From it Moses and Aaron and his sons would wash their hands and feet
32 they washed when they entered the Tent of Meeting and when they approached the
altar—as the LORD had commanded Moses.
6) Rashi:
שׁין ִמנֵּהּ ,בּוֹ בַיּוֹם ִקדֵּשׁ
שׁ ִמינִי ל ִ
וּמ ַק ְדּ ִ
ת ְרגּוּמוֹ ְ
שׁווּ ֻכלָּם ִל ְכ ֻהנָּה ,וְ ַ
ַמּלּוּאִים ֻה ְ
ורחצו ממנו משה ואהרן .יוֹם ְ
שׁה ִע ָמּ ֶהם:
מֹ ֶ
On the 8th day of miluim everyone was equated with the priesthood. The translation
(Onkelos) - they were “sanctified” through it.
7) Kitzur Shulchan Aruch 2:1
ִיך
שׁ ֲחרִית הוּא ְכּמוֹ ְב ִריָּה ֲחד ָ
שׁר ָקם ִמ ִמּ ָטּתוֹ ַ
ַך ְ
ַעבוֹדַת ַהבּוֹרֵא י ְ
ָשׁה ל ֲ
שׁ ָהאָדָם ַכּ ֲא ֶ
ְל ִפי ֶ
שׁמוָֹ ,ל ֵכן ָצר ְ
ִת ָבּר ְ
שׁ ָהיָה ְמ ַקדֵּשׁ יָדָיו ְבּ ָכל יוֹם ִמן ַה ִכּיּוֹר קֶֹדם ֲעבוֹדָתוֹ.
ת ַקדֵּשׁ וְלִטֹּל יָדָיו ִמן ַה ְכּלִיְ ,כּמוֹ כֵֹּהן ֶ
ְל ִה ְ
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