
 בס"ד

Finding Holiness in Handwashing 
 
1) Shmot 35:5 

ֶׁשת׃ ֶסף ּוְנחֹֽ ב ָוֶכ֖ ת ה ָזָה֥ ָה ֵא֖ת ְּתרּוַמ֣ ל ְנִד֣יב ִלּבֹ֔ו ְיִביֶא֕ ִאְּתֶכ֤ם ְּתרּוָמה֙ לַֽה’ ּכֹ֚  ְקחּ֨ו מֵֽ

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 
ֶקל׃ ֹות ׁשָֽ ר ְוַאְלַּפִ֥ים ְוַאְרַּבע־ֵמא֖ ה ִׁשְבִע֣ים ִּכָּכ֑ ֶׁשת ַהְּתנּוָפ֖  ּוְנחֹ֥

ַח׃ ֶׁשת ֲאֶׁשר־לֹ֑ו ְוֵא֖ת ָּכל־ְּכֵל֥י ַהִּמְזּבֵֽ ֶׁשת ְוֶאת־ִמְכַּב֥ר ַהְּנחֹ֖ ד ְוֵאת֙ ִמְזַּב֣ח ַהְּנחֹ֔ ֶהל מֹוֵע֔ ַעׂש ָּבּ֗ה ֶאת־ַאְדֵני֙ ֶּפַ֚תח אֹ֣  וַּיַ֣

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 
  ח וַַּיַעׂש, ֵאת ַהִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת, ְוֵאת, ַּכּנֹו ְנחֶֹׁשת-- ְּבַמְראֹת, ַהּצְֹבאֹת,  ֲאֶׁשר ָצְבאּו, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד.

 
3) Rashi (second half ) 
  ְוֵתַדע ְלָך ֶׁשֵהן ַמְראֹות ַמָּמׁש, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ּוְנחֶֹׁשת ַהְּתנּוָפה ִׁשְבִעים ִּכָּכר וְגֹו', וַַּיַעׂש ָּבּה וְגֹוֵמר, ְוִכּיֹור ְוַכּנֹו לֹא

 ֻהְזְּכרּו ָׁשם, ָלַמְדָּת ֶׁשּלֹא ָהָיה ְנחֶֹׁשת ֶׁשל ִּכּיֹור ִמְּנחֶֹׁשת ַהְּתנּוָפה, ָּכְך ָּדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא, ְוֵכן ִּתְרֵּגם ֻאְנְקלֹוס
 ְּבֶמְחְזָית ְנַׁשָיא ְוהּוא ַתְרּגּום ֶׁשל ַמְראֹות, מירוריי"ש ְּבַלַעז. ְוֵכן ָמִצינּו ְוַהִּגְליֹוִנים ( ישעיה ג') – ְמַתְרְּגִמיָנן

 ֶמְחְזָיָתא:
 
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: ְּבֶמְחְזַיתְנַׁשָיא 
[“the mirrors of the women”], which is the Aramaic translation of ַמְראֹות, mirrors in 
French. So we find in Isaiah (3:23) ְוַהִּגְליִֹנים (sic), which we render: ּוַמְחְזָיָתא, and the 
mirrors. 

 
4) Midrash Tanchuma Pekudei 9 

 אלה פקודי המשכן וגו', ...אתה מוצא, בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך במצרים, גזר עליהם פרעה
  שלא יהיו ישנים בבתיהן, שלא יהיו משמשין מטותיהן.

  אמר רבי שמעון בר חלפתא: מה היו בנות ישראל עושות?
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 בס"ד

 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 

ה ְוַאֲהרֹ֣ן ּוָבָנ֑יו ָּמה ַמִ֖ים ְלָרְחצָֽה׃ לא ְוָרֲחצּ֣ו ִמֶּמּ֔נּו מֶֹׁש֖ ן ָׁש֛ ד ּוֵב֣ין ַהִּמְזֵּבַ֑ח וִַּיֵּת֥ ֶהל מֹוֵע֖ ין־אֹ֥ ר ּבֵֽ ֶׂשם֙ ֶאת־ַהִּכּיֹ֔  ל וַּיָ֙
ה׃ ה ה ֶאת־מֹׁשֶֽ ר ִצּוָ֥ ֶהל מֹוֵע֗ד ּוְבָקְרָבָת֛ם ֶאל־ַהִּמְזֵּבַ֖ח ִיְרָח֑צּו ַּכֲאֶׁש֛ ם׃ לב ְּבבָֹא֞ם ֶאל־אֹ֣  ֶאת־ְיֵדיֶה֖ם ְוֶאת־ַרְגֵליהֶֽ

 (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: 

 ורחצו ממנו משה ואהרן. יֹום ְׁשִמיִני ַלִּמּלּוִאים ֻהְׁשוּו ֻכָּלם ִלְכֻהָּנה, ְוַתְרּגּומֹו ּוְמַקְּדִׁשין ִמֵּנּה, ּבֹו ַבּיֹום ִקֵּדׁש
 מֶֹׁשה ִעָּמֶהם:

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 

 ְלִפי ֶׁשָהָאָדם ַּכֲאֶׁשר ָקם ִמִּמָּטתֹו ַׁשֲחִרית הּוא ְּכמֹו ְבִרָּיה ֲחָדָׁשה ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ָלֵכן ָצִריְך
  ְלִהְתַקֵּדׁש ְוִלּטֹל ָיָדיו ִמן ַהְּכִלי, ְּכמֹו ּכֵֹהן ֶׁשָהָיה ְמַקֵּדׁש ָיָדיו ְּבָכל יֹום ִמן ַהִּכּיֹור קֶֹדם ֲעבֹוָדתֹו.
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