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 ג משנה א פרק ידים מסכת משנה

 קומוס דיו לתוכן נפל כשרים ובקרקעות פוסלים בכלים הבהמה משתית שנפסלו המים]*[ 
 שמעון פסולין פתו בהן ששרה או מלאכה בהם עשה פסולין מראיהן ונשתנו וקנקנתום

 :כשרים לשני ונפל בזה לשרות נתכוין' אפי אומר התימני

 יט פסוק ל פרק שמות ן"רמב

 המלכים לשולחן הקרב כל כי, שלמעלה כבוד דרך הזו הרחיצה -' וגו ובניו אהרן ורחצו( יט)
 כאן והוסיף. עסקניות הידים היות בעבור ידיו רוחץ משתיו וביין המלך בג בפת וליגע לשרת
 זוהמא ברגליהם שיש אדם בני ויש יחפים משרתים הכהנים היות בעבור הרגלים לרחוץ
 :וכיעור

 גופו מכל למעלה הידים כי, והרגלים הידים וסופו האדם ראש היות בעבור, האמת דרך ועל
 גופו כל שיהיה הספירות לעשר רמז האדם בצורת והם, למטה והרגלים, אותן בהגביהו
 עשר ובין ידיו אצבעות עשר בין ברית לו כרת( ו פרק) יצירה בספר שאמרו וכמו, ביניהם

 הידים לרחוץ עליון משרתי נצטוו לפיכך, המעור ובמלת הלשון במלת רגליו אצבעות
 רבותינו תקנו הזה הענין ומן, אונקלוס אותה תרגם לקדושה הזאת והרחיצה. והרגלים

 הכיור אבל, המצוה היא והרחיצה. כפים נשיאות כטעם, לזה שיתכוין, לתפלה ידים נטילת
 ורגליו ידיו מקדש גדול כהן הכיפורים ביום כי, מצוה ולא מעכב ואיננו להזמנה בו צוה

 :כלי צריכה כי הכיור מן למדנו אבל(, ב מג יומא) לכבודו עושין שהיו זהב של מקיתון

 קו מצוה החינוך ספר

 על, שם הנעשות המלאכות וכל הבית כבוד להגדיל שאמרנו הקבוע היסוד, המצוה משרשי
 ומזה. הבית בעניני הכהנים יגעו עת בכל, במלאכה העושות שהן, הידים לנקות ראוי כן

 עבודה בין ידיו לקדש צריך הכהן שאין[ ב"ע ט"י דף זבחים] לברכה זכרונם אמרו השורש
 מים יטיל ולא יישן שלא והוא, הלילה וכל היום כל ועובד בבוקר אחת פעם אלא לעבודה

, הבית כבוד להגדיל אלא מתחילה ברחיצה הכוונה שאין זה מכל נראה. דעתו יסיח ולא
 עוד צריך אין בעבודה ומשהתחיל, לרחוץ צריך שם בואו בתחילת ונקי טהור היה שאפילו
 עבודת עסק שכל לפי, יום של חומרו לרוב הכפורים ביום זולתי, לעבודה עבודה בין לרחיצה

 .וקדוש ונקי טהור, בלבנו ורואין מחזיקין אנו הבית


