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This week's Shiur is sponsored in memory of 
Florence Greenwald Dreisinger ה"ע  by her children. 

 
 

 שמות פרק ל 
�ר ְוָעִ�יָת) יח( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) יז(��ִ 

 אֶֹהל ֵ�י% אֹת� ְוָנַתָ$ ְלָרְחָצה ְנחֶֹ�ת ְוַכ!� ְנחֶֹ�ת
 ְוָרֲחצ') יט( :ָמִי( ָ�ָ)ה ְוָנַתָ$ ַהִ)ְזֵ�ַח 'ֵבי% מ�ֵעד
) כ( :ַרְגֵליֶה( ְוֶאת ְיֵדיֶה( ֶאת ִמֶ)!' 'ָבָניו ,ֲהרֹ%
ת' ְולֹא ַמִי( ִיְרֲחצ' מ�ֵעד אֶֹהל ֶאל ְ�בֹ.(  א� ָימ/

 :ַליקָֹוק ִא0ֶה ְלַהְקִטיר ְלָ�ֵרת ַהִ)ְזֵ�ַח ֶאל ְבִגְ�ָ$(
ת' ְולֹא ְוַרְגֵליֶה( ְיֵדיֶה( ְוָרֲחצ') כא(  ְוָהְיָתה ָימ/

 :ְלדֹרָֹת( 'ְלַזְרע� ל� ע�ָל( ָחק ָלֶה(

 י"רש
 המריקי( דדי( ולה גדולה דוד כמי% 1 כיור) יח(

 מושב, ובסיסיה כתרגומו 1 וכנו :מי( בפיה(
 ובי� :הכיור על מוסב 1 לרחצה :לכיור מתוק%
 פתח לפני שהוא, בו שכתוב העולה מזבח 1 המזבח
 ועומד קמעא משו6 הכיור והיה, מועד אהל משכ%
 מפסיק ואינו, והמשכ% המזבח שבי% אויר כנגד
 ואת) כט מ שמות (שנאמר משו(, בינתי( כלל

 כלומר, מועד אהל כ%מש פתח ש( העולה מזבח
 , מועד אהל לפני כיור ואי% מועד אהל לפני מזבח

 בבת 1 רגליה� ואת ידיה� את) יט( ):א נט (בזבחי( שנויה כ6, הדרו( כלפי קמעא משו6, כיצד הא
 על הימנית ידו מניח, ורגלי( ידי( קדוש כיצד) ב יט (בזבחי( שנינו וכ6, ורגליו ידיו מקדש היה אחת
 להקטיר 1 מועד אהל אל בבא�) כ( :ומקדש, השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו, יתהימנ רגלו גבי

 א( הא 1 ימותו ולא :זרה עבודה ושעירי המשיח כה% פר מד( להזות או, הערבי( ובי% שחרית קטרת
 כא% שאי%, החיצו% 1 המזבח אל :ה% שומע אתה לאו ומכלל, כללות נאמרו שבתורה, ימותו ירחצו לא

 ידי( רחו7 ואינו במזבח המשמש על מיתה לחייב 1 ימותו ולא) כא( :בחצר אלא מועד אהל ביאת
 :להיכל הנכנס על אלא שמענו לא הראשונה שהמיתה, ורגלי(

 

 ן "רמב
 לשרת המלכי( לשולח% הקרב כל כי, שלמעלה כבוד דר6 הזו הרחיצה 1 'וגו ובניו אהר� ורחצו) יט(

 הרגלי( לרחו7 כא% והוסי9. עסקניות הידי( היות בעבור ידיו 7רוח משתיו וביי% המל6 בג בפת וליגע
, האמת דר6 ועל:וכיעור זוהמא ברגליה( שיש אד( בני ויש יחפי( משרתי( הכהני( היות בעבור
 והרגלי(, אות% בהגביהו גופו מכל למעלה הידי( כי, והרגלי( הידי( וסופו האד( ראש היות בעבור
 פרק (יצירה בספר שאמרו וכמו, ביניה( גופו כל שיהיה הספירות לעשר רמז האד( בצורת וה(, למטה

 לפיכ6, המעור ובמלת הלשו% במלת רגליו אצבעות עשר ובי% ידיו אצבעות עשר בי% ברית לו כרת) ו
 העני% ומ%, אונקלוס אותה תרג( לקדושה הזאת והרחיצה. והרגלי( הידי( לרחו7 עליו% משרתי נצטוו
 אבל, המצוה היא והרחיצה. כפי( נשיאות כטע(, לזה שיתכוי%, לתפלה די(י נטילת רבותינו תקנו הזה

 מקיתו% ורגליו ידיו מקדש גדול כה% הכיפורי( ביו( כי, מצוה ולא מעכב ואיננו להזמנה בו צוה הכיור
 :כלי צריכה כי הכיור מ% למדנו אבל, )ב מג יומא (לכבודו עושי% שהיו זהב של
 

 שמות פרק כז פסוק ב 
 ִ:!ָֹתיו ,ְרַ�ע ַעל ַקְרנָֹתיו יָתְוָעִ�

 אֹת� ְוִצִ:יָת ַקְרנָֹתיו ִ$ְהֶייָ% ִמֶ)!'
 : ְנחֶֹ�ת

 י"רש
 אותו וצפית :בו ויחבר( לבד( יעש( שלא 1 קרנתיו תהיי� ממנו
 ומצח6) ד מח ישעיה (שנאמר, מצח עזות על לכפר 1 נחשת
 :נחושה

 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 
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 שמות פרק לח פסוק ח 

�ר ֵאת ַ�ַע�ַו� ְ�ַמְראֹת ְנחֶֹ�ת ַ�!� ְוֵאת ְנחֶֹ�ת ַהִ�
 : מ�ֵעד אֶֹהל ֶ:ַתח ָצְבא' ֲאֶ�ר ַה;ְֹבאֹת

 

 

 
 י"רש

, מראות ביד% היו ישראל בנות 1 הצובאת במראת
 לא אות% וא9, מתקשטות כשה% בה% שרואות

  משה מואס והיה, המשכ% לנדבת מלהביא עכבו
 העמידו ידיה( שעל, הכל מ% עלי חביבי% אלו כי, קבל ה"הקב לו אמר, הרע ליצר ויי(שעש מפני, בה%

 מאכל לה( ומוליכות הולכות היו, פר6 בעבודת יגעי( בעליה( כשהיו. במצרי( רבות צבאות הנשי(
 ומשדלתו במראה בעלה ע( עצמה רואה אחת וכל, המראות ונוטלות אות( ומאכילות ומשתה
 ומתעברות, לה( ונזקקות תאוה לידי לבעליה% מביאות כ6 ומתו6, ממ6 נאה אני לומר, בדברי(
 ונעשה. הצובאות במראות שנאמר וזהו, עוררתי6 התפוח תחת) ה ח השירי( שיר (שנאמר, ש( ויולדות

, ונסתרה בעלה לה שקנא את שבתוכו ממי( להשקות, לאשתו איש בי% שלו( לשו( שהוא, מה( הכיור
 בה ויעש', וגו ככר שבעי( התנופה ונחשת, )ל כט לח שמות (נאמר שהרי, משמ מראות שה%, ל6 ותדע

, תנחומא רבי דורש כ6, התנופה מנחשת כיור של נחשת היה שלא למדת, ש( הוזכרו לא וכנו וכיור', וגו
 מצינו וכ%]. מראות [בלעז ש"מירידויר מראות של תרגו( והוא, נשיא במחזית אונקלוס תרג( וכ%

 :ומחזיתא מתרגמינ%, והגליוני() כג ג ישעיה (בישעיה
 

 מלכים א פרק ז 
 ְוָקו> וקוה <ק�ָמת� ָ�,ָ)ה ְוָחֵמ� ָסִביב ָעגֹל ְ�ָפת� ַעד ִמְ@ָפת� ָ�,ָ)ה ֶעֶ�ר מ'ָצק ַהָ�( ֶאת ַוַ�ַע�) כג(

 ֶאת ַמCִִפי( ָ�,ָ)ה ֶעֶ�ר אֹת� סְֹבִבי( ָסִביב �ִלְ�ָפת ִמַ$ַחת 'ְפָקִעי() כד( :ָסִביב אֹת� ָיסֹב ָ�,ָ)ה ְ�לִֹ�י(
)� 'ְ�לָֹ�ה ָצפ�ָנה פִֹני( ְ�לָֹ�ה ָ�ָקר ָעָ�ר ְ�ֵני ַעל עֵֹמד) כה( :ִ�יצ/ָקת� ְיצ/ִקי( ַהְ:ָקִעי( ט'ִרי( ְ�ֵני ָסִביב ַהָ
) כו( :ָ�ְיָתה ֲאחֵֹריֶה( ְוָכל ִמְלָמְעָלה ֲעֵליֶה( ְוַהָ�( ִמְזָרָחה :ִֹני( 'ְ�לָֹ�ה ֶנְגָ�ה :ִֹני( 'ְ�לָֹ�ה ָיָ)ה פִֹני(
� : ָיִכיל ַ�ת ,ְלַ:ִי( ��ָ�% ֶ:ַרח ��ס ְ�ַפת ְ�ַמֲעֵ�ה 'ְ�ָפת� ֶטַפח ְוָעְבי

 
 דברי הימים ב פרק ד פסוק ו 

�ִרי( ַוַ�ַע�� ְוַהָ�( ָב( ָיִדיח' ָהע�ָלה ַמֲעֵ�ה ֶאת ָבֶה( ְלָרְחָצה ִמְ@מֹאול ֲחִמ0ָהַו ִמָ�ִמי% ֲחִמ0ָה ַוִ�ֵ$% ֲעָ�ָרה ִ�
� ַל�ֲֹהִני( ְלָרְחָצה� : 

 
  פרשת כי תשא -ספר נועם אלימלך 

דברי( זהב כס9 '  נראה לפרש דהנה צוה הש( יתבר6 ליקח בבגדי כהונה ג' כיור נחושת כוועשית
אד( הרוצה לכנוס אל הקדושה ועבודתו יתבר6 צרי6 הכנעה ל שתורה הקדושה רמזה ל"נחושת י

מתחלתה עד תכלית הכנעה כמאמר התנא מאד מאד הוי שפל רוח ולזה רמז אותיות זהב שכל אות 
הוא מספר מועט מאות שלפניו לרמז להאד( הרוצה לכנו( אל הקדושה שהיא מדריגה חשובה שהוא 

אשר טמ% בקרבו עד תכלית הכנעה צרי6 למעט עצמו  רמז זהב דבר חשוב צרי6 לשבר גבהותו וגדלותו 
 במספרוואותיות כס9 עולה ' כס9 רמז לאהבה ותשוקה בעבודת הבורא יתבר6 כמו נכס9 נכספתי כו

כל אות מרובה מאות הקוד( רמז שצרי6 להתגבר ולעלות למעלה מעלה בכל פע( עד תכלית יכולתו 
ו% נחש לשו% נופל על הלשו% רוצה לומר הגשמיות ואפשרו בעבודתו יתבר6 עד אי% תכלית  ונחושת לש

 שיאכל ושהדהיינו אכילה ושתיה ועניני גשמיות עול( הזה הבא מצד הנחש צרי6 להכניס הכל אל הקד
וישתה בקדושה ובטהרה ובמחשבות טהורות הכל למע% עבודתו יתבר6 ובזה הוא גור( השפעות 

 :לישראל ולעול(
המשפיע ומריק מי( מהדדי( שבתוכו וצוה הש( יתבר6 שיעשה  דהכיור הוא דבר ועשית כיור וזהו

כיור שיגרו( השפעות על ידי נחושת היינו על ידי הגשמית שינהג עצמו בה( בקדושה ובטהרה  וכנו 
 לישראל על ידי יענחושת כנו הוא לשו% מושב ויסוד דהיינו שיעשה יסוד גמור להשפעות להשפ

נו עליו השלו( לקבל מראות הצובאות שיעשה מה( הכיור הגשמיות  ולכ% מתחילה לא רצה משה רבי
עד שצוה הש( יתבר6 לקבל מה( כי מחמת שתאוה הזאת הוא דבר עלול לקבל טומאה ובעוונותינו 

 עד היכ% יודעי(הרבי( רוב בני אד( נכשלי( בעו% הזה הנראה ונדמה לה( שאי% זה חטא כלל ואינ( 
וב חטא של הרהורי( ותאוויות האלו באי( מהאשה הדברי( מגיעי( שפוגמי( בחטא זה על פי הר

המהרהרת חלילה בהרהורי( לא טובי( ולכ% צוה הש( יתבר6 שיקבל מה( כי הש( יתבר6 יודע 
מחשבות שכוונת הנשי( היה בהסתכלות( בהמראות למע% יבוטל מה( ההרהורי( מאנשי( אחרי( 

יות ג( זאת הצור6 להכניס אל  צוה הש( יתבר6 שיקבל מה( וא9 שהוא גשמיות עב מכל הגשמ%לכ
 :הקדושה
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  בקר יצוקים נחושת12ג "ים הנחושת ניצב ע

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 


