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A deeper meaning is revealed why the copper wash-basin in the Temple was made from mirrors used 
by the Jewish women to beautify themselves throughout their slavery in Egypt. 

 
 

Parshat Ki Tisa 30: 17-21  
 
 

17. The Lord spoke to Moses, saying:   אמֹר מֶֹשה ֶאל יְ־הֹוָ־ה וַיְַדבֵּר .יז  :לֵּ

18. "You shall make a washstand of copper and its base of copper for 
washing, and you shall place it between the Tent of Meeting and the altar, 
and you shall put water therein. 

  
יתָָ .יח  וְנַָתתָָ ְלָרְחָצה נְחֶֹשת וְַכמֹו תנְחֹשֶָ כִּׂיֹור וְָעשִׂ

ין אֹתֹו ד אֶֹהל בֵּ ין מֹועֵּ חַָ ּובֵּ ְזבֵּ  :ָמיִׂם ָשָםה וְנַָתתָָ ַהםִׂ

 :מים בפיהם המריקים דדים ולה גדולה דוד כמין :כיור     
 :לכיור מתוקן מושב, ובסיסיה כתרגומו :וכנו   
 :הכיור על מוסב :לרחצה   
 

  

 משכן פתח לפני שהוא, בו שכתוב העולה מזבח :המזבח ובין
 שבין אויר כנגד ועומד קמעא משוך הכיור והיה, מועד אהל

 שנאמר משום, בינתים כלל מפסיק ואינו, והמשכן המזבח
, מועד אהל משכן פתח שם העולה מזבח ואת( כט מ שמות)

 הא, מועד אהל לפני כיור ואין מועד אהל לפני מזבח כלומר
 (:א נט) בזבחים שנויה כך, הדרום לפיכ קמעא משוך, כיצד

 
19. Aaron and his sons shall wash their hands and feet from it.   ֶםמּו ּוָבנָיו ַאֲהרֹן וְָרֲחצּו .יט יֶהם ֶאת מִׂ יֶהם וְֶאת יְדֵּ  :ַרְגלֵּ

  

  

 וכך, ורגליו ידיו מקדש היה אחת בבת :רגליהם ואת ידיהם את
 הימנית ידו מניח, ורגלים ידים קדוש כיצד( ב יט) בזבחים שנינו
, השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו, הימנית רגלו גבי על

 :ומקדש

 
20. When they enter the Tent of Meeting, they shall wash with water so that 
they will not die; or when they approach the altar to serve, to make a fire 
offering rise up in smoke to the Lord, 

  
ד אֶֹהל ֶאל ְבבָֹאם .כ  אֹו יָֺמתּו וְֹלא ַמיִׂם יְִׂרֲחצּו מֹועֵּ

חַָ ֶאל ְבגְִׂשָתם ְזבֵּ ת ַהםִׂ יר ְלָשרֵּ ֶשה ְלַהְקטִׂ  :ַלי־הֹוָ־ה אִׂ

  
  

 או, הערבים ובין שחרית קטרת להקטיר :מועד אהל אל בבאם
 :זרה עבודה ריושעי המשיח כהן פר מדם להזות

  
  

, כללות נאמרו שבתורה, ימותו ירחצו לא אם הא :ימותו ולא
 :הן שומע אתה לאו ומכלל

 :בחצר אלא מועד אהל ביאת כאן שאין, החיצון :המזבח אל    

 
21. they shall wash their hands and feet so that they will not die; this shall be 
for them a perpetual statute, for him and for his descendants, for their 
generations." 

  
יֶהם וְָרֲחצּו .כא יֶהם יְדֵּ  ָלֶהם וְָהיְָתה יָֺמתּו וְֹלא וְַרְגלֵּ
 :ְלדֹרָֹתם ּוְלזְַרעֹו לֹו עֹוָלם ָחק

  
  

 ידים רחוץ ואינו במזבח המשמש על מיתה לחייב :ימותו ולא
 :להיכל הנכנס על אלא שמענו לא הראשונה שהמיתה, ורגלים

    
 

Parshat Ki Tisa 37: 8 

8. one cherub from the one end and the other cherub from the other end; 
from the ark cover he made the cherubim from its two ends. 

  

ָקָצה ֶאָחד ְכרּוב .ח ֶזה מִׂ ָקָצה ֶאָחד ּוְכרּוב מִׂ ֶזה מִׂ ן מִׂ  מִׂ
ים ֶאת ָעָשה ַהַכפֶֹרת ְשנֵּי ַהְכֺרבִׂ  :ְקצֹוָתיו[ קצוותו] מִׂ
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Hayom Yom 16 Adar 1 
 

The Alter Rebbe said: The offerings for the Sanctuary included gold, silver 
and copper, but nothing sparkled except for the mirrors presented by the 
women. From these mirrors were fashioned the washbasin and its base. 
These were the last of the Sanctuary articles to be made, but were used 
at the start of every Sanctuary service (for laving by the kohanim) - for 
their beginning is implanted in their end. 
 

 
Rambam Hilchos Tefilah 4:1 

 
דבריםָמעכביןָאתָהתפלהָאףָעלָפיָשהגיעָזמנהָטהרתָידיםָוכיסויָָא.ָחמשה

 :הערוהָוטהרתָמקוםָתפלהָודבריםָהחופזיםָאותוָוכוונתָהלב
 
 


