
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת כי תשא

היגיינה יהודית
תקופת הקורונה העלתה שוב למודעות את חשיבות 
ההיגיינה. במשכן שנבנה במדבר כבר לפני 3000 שנה, 
הכהן רחץ ידיים ורגלים כל פעם לפני שנכנס לעבודה. 
מהי ההיגיינה הרוחנית שמומלצת לכל אחד מאתנו, 
ומדוע כדאי לתת לאשה לפקח על כך?
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א. מראות לטיפוח במשכן?!

מקור 1  חומש שמות, פרק ל׳ פסוקים י"ז-כ'
ת ְלרְחָצה ְוָנַתתָּ אֹתוֹ  ת ְוַכּנוֹ ְנחֹשֶׁ ּיוֹר ְנחֹשֶׁ אמֹר. ְוָעִשׂיָת כִּ ה לֵּ ר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ֶאת־ ּנּו  ִממֶּ ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוָרֲחצּו  ָמִים.  ה  מָּ שָׁ ְוָנַתתָּ  ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ּוֵבין  מוֵֹעד  ין־אֶֹהל  בֵּ
ם  תָּ בָֹאם ֶאל־אֶֹהל מוֵֹעד ִיְרֲחצּו־ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו אוֹ ְבִגשְׁ ְיֵדיֶהם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם. בְּ

ה ַלה'. ֵרת ְלַהְקִטיר ִאשֶּׁ ַח ְלשָׁ ְזבֵּ ֶאל־ַהמִּ
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<< הרבי 
רחיצה לפני עבודה

ענינו של הכיור הוא – שכדי שהכהן יוכל להיכנס בטהרה אל הקודש כדי להקריב 
קרבן לה'1, או בשביל להשתחוות לפני ה'2 )שהרי ביאה ריקנית אסורה3, כי אם לצורך 

איזו תכלית(, הוצרך לרחוץ תחילה ידיו ורגליו מן הכיור.

ועל זה נאמר "ועשית כיור נחושת וכנו נחושת" – שהכיור וכנו לא נעשו מזהב או 
כסף, אלא מנחושת, שהוא הפחות שבמתכות.

מה חביב בפני ה'?

מניין לקחו את הנחושת עבור הכיור וכנו? – מ"מראות הצובאות"4, כמסופר בדברי 
חז"ל5 ש"בנות ישראל היו בידן מראות ]שהיו עשויים מנחושת קלל, והיו מצחצחים 
ומבריקים אותם עד שהי' נראה בהם מראה הפנים[ .. ואף אותם לא עיכבו מלהביא 
לנדבת המשכן, והי' מואס בהן משה מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה, קבל, 

כי אלו חביבין עלי מן הכל".

מקור 2  חומש שמות, פרק ל"ח פסוק ח'
ַתח אֶֹהל  ר ָצְבאּו פֶּ ְבאֹת ֲאשֶׁ ַמְראֹת ַהצֹּ ת בְּ ּנוֹ ְנחֹשֶׁ ת ְוֵאת כַּ ּיוֹר ְנחֹשֶׁ ַעשׂ ֵאת ַהכִּ ַויַּ

מוֵֹעד.

רש"י
ֵהן  שֶׁ כְּ ֶהן  בָּ רוֹאוֹת  שֶׁ ַמְראוֹת  ְבָיָדן  ָהיּו  ִישְָׂרֵאל  נוֹת  בְּ ְבאֹת.  ַהצֹּ ַמְראֹת  בְּ
ה  ן, ְוָהָיה מוֵֹאס מֹשֶׁ כָּ שְׁ ָהִביא ְלִנְדַבת ַהמִּ בּו ִמלְּ טוֹת, ְוַאף אוָֹתן לֹא ִעכְּ ִמְתַקשְּׁ
י ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי  ל, כִּ "ה ַקבֵּ בָּ ֲעשּׂוִים ְלֵיֶצר ָהָרע, ָאַמר לוֹ ַהקָּ ֵני שֶׁ ֶהן ִמפְּ בָּ

ִמְצַרִים;  ים ְצָבאוֹת ַרּבוֹת בְּ שִׁ ַעל ְיֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו ַהנָּ ל, שֶׁ ִמן ַהכֹּ

ָהיּו הוְֹלכוֹת ּומוִֹליכוֹת ָלֶהם ַמֲאָכל  ֶרְך,  ֲעבוַֹדת פֶּ ְיֵגִעים בַּ ַבְעֵליֶהם  ָהיּו  שֶׁ כְּ
ְוָכל ַאַחת רוָֹאה ַעְצָמּה ִעם  ְראוֹת,  ְונוְֹטלוֹת ַהמַּ ּוַמֲאִכילוֹת אוָֹתם  ה,  תֶּ ּוִמשְׁ
ְך ְמִביאוֹת  ָך, ּוִמּתוְֹך כָּ ְלּתוֹ ִבְדָבִרים, לוַֹמר ֲאִני ָנָאה ִממְּ דַּ ְרָאה, ּוְמשַׁ מַּ ְעָלּה בַּ בַּ
ַחת  ֱאַמר תַּ נֶּ ם, שֶׁ רוֹת ְויוְֹלדוֹת שָׁ ְלַבְעֵליֶהן ִליֵדי ַתֲאָוה ְוִנְזָקקוֹת ָלֶהם ּוִמְתַעבְּ

ַמְראֹת ַהּצוְֹבאוֹת. ֱאַמר בְּ נֶּ יָך )שיר השירים ח'(, ְוֶזה שֶׁ ּפּוַח עוַֹרְרתִּ ַהתַּ

1( ראה פרש"י עה"פ. 
2( ראה אנציק' תלמודית ערך השתחואה ס"ד )כרך יא ע' רלג ואילך(. וש"נ. 

3( ראה אנציק' תלמודית ערך ביאת מקדש בתחלתו )כרך ג' ע' קב ואילך(. וש"נ. 

4( ויקהל לח, ח. 
5( פרש"י עה"פ. וראה תנחומא פקודי ט.
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ב. משכני האישי

<< הרבי 
בתוך כל אחד ואחד 

והעניין בזה בעבודת כל אחד ואחד מישראל:

ובהקדמה – ש"היד שנשתלחה במקדשך"6 היתה רק בנוגע לבית-המקדש הגשמי, 
"ושכנתי  נאמר  עליו  ישראל,  מבני  ואחד  אחד  כל  של  שבלבו  בית-המקדש  אבל 
רק משתדל  ואם  בלבד,  בו  תלוי  זה  הרי   – ואחד מישראל  כל אחד  בתוך  בתוכם", 

ועוסק בזה, אזי יש לו מקדש בנוי על תלו )כמדובר כמה פעמים7(.

אמנם, "משכן" זה צריך להיות נלקח מענייני העולם – כמו המשכן כפשוטו שנעשה 
מ"זהב וכסף ונחושת וגו'", י"ג או ט"ו דברים )כב' הגירסאות8(, והיינו, שצריך לעשות 
מענייני העולם דירה לו ית', וכאמור לעיל )סכ"א( בארוכה שזוהי תכלית התורה – 

לעשות מהעולם מקום קדוש, "בית מקדש".

הרחיצה הרוחנית

ולכאורה אינו מובן:

כיון שעוסקים בענייני העולם, הרי לא יתכן שלא יתדבק משהו כו'. וכפי שרואים 
בטבע בני אדם, שהמתאבק עם מנוול, נדבק בו אבק ועפר ואפילו רפש וטיט. ובמצב 
כזה הרי לא שייך להיכנס חס ושלום לבית המקדש, וכדאיתא במשנה9 שאפילו להר 

הבית אסור להיכנס באבק שעל רגליו?

והעצה לזה – שקודם הכניסה לבית המקדש צריך להיות ענין של רחיצה.

ומה צריך לרחוץ? – את חלקי הגוף שעל ידם הוא עיקר העסק בעניני העולם, שהם 
הידיים והרגלים – "ורחצו גו' את ידיהם ואת רגליהם":

הרגלים – מביאים את האדם בעולם, והיינו, שמצד עצמו הי' צריך להיות ב"בית-
מובילים  שרגליו  אלא  תפלה,  של  אמות  בד'  או  תורה  של  אמות  בד'  המקדש", 
ומביאים אותו בעולם הזה הגשמי, ובפועל, הרי הרגלים הם העומדים ישירות על 

הארץ והעפר הגשמי.

והידיים – הם הכלים הממוצעים בין האדם לעולם, שעל ידם נוטל דברים מהעולם 
ועל ידם נותן דברים בעולם.

6( נוסח תפלת מוסף דיו"ט. 
7( ראה גם תו"מ חי"ח ע' 14. וש"נ. 

8( ראה לקו"ש חכ"א ע' 153. וש"נ. 
9( סוף ברכות.
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מקור 3  משניות, מסכת שבת, פרק א' משנה א'

ת העברת מטלטלין מרשות היחיד לרשות הרבים שהן אסורות  בָּ ְיִציאוֹת ַהשַּׁ
ָידוֹ  ֶאת  ֶהָעִני  ט  שַׁ פָּ ְפִנים,  בִּ ִית  ַהבַּ ּוַבַעל  חּוץ  בַּ עוֵֹמד  ֶהָעִני  יַצד:  כֵּ  ... בשבת 
ִית ֶאת ָידוֹ ַלחּוץ ְוָנַתן  ַעל ַהבַּ ט בַּ שַׁ ִית... פָּ ַעל ַהבַּ ל בַּ ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתוְֹך ָידוֹ שֶׁ

ל ָעִני...  ְלתוְֹך ָידוֹ שֶׁ

<< הרבי 
וכידוע הפירוש10 בדברי המשנה11 "העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים וכו'", ש"בעל 
הבית בפנים" קאי על הקב"ה, ו"העני בחוץ" קאי על איש ישראל שצריך למלא את 
שליחותו בעולם הזה הגשמי, וישנו הענין ד"פשט בעל הבית את ידו לחוץ כו'", שזהו 
על דרך מה שכתוב12 "דודי שלח ידו מן החור", וכמו כן ישנו הענין ד"פשט העני את 

ידו לפנים כו'", להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד.

וחלקים אלו שבאים במגע עם עניני העולם – הרגלים, שמביאים את האדם בעולם, 
והידיים, שבאמצעותם נוטל דברים מן העולם או שמכניס בעולם דברים שלמעלה 

מהעולם – צריך לרחוץ אותם.

10( ראה "כתבי הרח"א ביחובסקי" )ברוקלין, תש"נ( ע' צט ואילך – מה 
ששמע אדמו"ר הזקן מהרב המגיד. 

11( ריש שבת. 
12( שה"ש ה, ב-ד.
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ג. כיצד רוחצים?

<< הרבי 
לרחוץ את הנחות העולם

כיצד היא הרחיצה? – הנה רחיצה על פי דין בנגלה דתורה היא על ידי זה שנוטלים מים 
ושופכים על הידיים והרגלים, שאז, הידים והרגלים עצמם )העור והבשר והעצמות( 
נשארים במקומם, ואילו האבק ורפש וטיט שנדבק עליהם, הולכים ונשטפים על ידי 

המים )אם הם רק במדה המספיקה( ששופכים עליהם.

.. הביא נפשו במי הדעת  – כמו שכתב הרמב"ם13 ש"רמז יש בדבר  וענינו בעבודה 
הטהור", ידיעת אלקות, "דע את אלקי אביך"14, שזהו עניין תורת החסידות, וטבע 
הגוף  חלקי  והרגלים,  הידיים  את  לרחוץ  הטהור"  הדעת  "מי  שבכח  הוא  הדברים 
ה"נפש  את  ולחזק  העולם",  "הנחות  את  מהם  ולשטוף  העולם,  עם  במגע  שבאים 

השנית בישראל" ש"היא חלק אלקה ממעל ממש"15.

 – בעולם  תפקידו  למלא  האדם  יכול  אזי  נקיים,  נעשים  והרגלים  הידיים  וכאשר 

לעשות מענייני העולם, זהב וכסף ונחושת, משכן ומקדש לו ית'.

לב יהודי זך

ועל זה באה ההוראה – שאין צורך במי שהוא בעל שכל גדול זך ונעלה ביותר דוקא; 
אין צורך בדבר שנעשה מזהב או מכסף דוקא; יכול להיות גם דבר שנעשה מנחושת, 
הפחות שבמטלטלין, אלא שנתינת הנחושת היתה באופן ש"כל נדיב לבו יביאה"16, 
בלב שלם – הרי כיון שדבר זה בא מלב יהודי זך, בכחו לשטוף את האבק ורפש וטיט 

שנדבק על ידיו ורגליו.

מיהו הרוחץ הנכון?

והתורה מספרת דבר חידוש – שהכל ידעו שענין זה נעשה על ידי נשי ישראל:

ואילו  לכאורה, הרי ענינה של האשה הוא באופן ש"כל כבודה בת מלך פנימה"17, 
העסק עם עניני העולם נעשה על ידי הבעל.

13( בסוף הל' מקוואות. 
14( דברי הימים-א כח, ט. וראה תניא קו"א קנו, ב. ועוד. 

15( תניא רפ"ב.

16( ויקהל לה, ה. 
17( תהלים מה, יד. וראה רמב"ם הל' אישות פי"ג הי"א. 
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אך היא הנותנת:

מצד זה שהבעל נמצא כמה וכמה שעות בעניני עולם הזה – הנה לאחרי זה קשה לו 
יותר להבחין ולברר מהו "דבר זר" עבורו, ומהו דבר השייך אליו.

– הנה להיותה בת שרה רבקה רחל ולאה, בכחה וביכלתה – מצד כח  ואילו האשה 
להבחין   – אנשים18  אצל  מאשר  יותר  נשים  אצל  שישנה  פשוטה,  אמונה  האמונה, 
ולברר שענין פלוני שייך לעולם הזה החומרי ובמילא צריכים לשטפו, וענין פלוני 

שייך לחלק העולם שיכולים לעשות ממנו משכן ומקדש לו ית'.

אבל,  הפחות שבמטלטלין,  שהוא  נחושת,  של  ענין  אפילו  ליתן  הנשים  של  ובכחן 
הנתינה היא מתוך חביבות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בצחצוח והברקת הנחושת 

להיות דבר הנוצץ, שאז יהיו משתקפים במתכת – פני אדם.

ועד כדי כך, שאפלו ענין כזה שאצל האנשים יכול להידמות שזהו עניין של לעומת 
ידו  – הנה מצד האמונה פשוטה של הנשים, בכחן לפעול שעל  זה, ענין של תאוה 

יעמידו ויגדלו צבאות השם!

 משיחת חג הפורים תש"כ. רשימת השומעים בלתי מוגה. 

תורת מנחם חלק כ"ז עמ' 471.

18( ראה אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתקכז. יהל אור לתהלים ע' תלה. מאמרי 
אדה"ז ענינים ע' שפג ואילך. וראה גם אוה"ת תשא ע' א'תתקפה ואילך.


