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קידוש ידיים 
: ורגליים

  ייעוד מחדש
  ד, מיד את

חַ  ְזּבֵ זָָּכה ִלְתרֹום ֶאת ַהּמִ הּוא , ִמי ׁשֶ
חַ  ְזּבֵ   , ִיְתרֹום ֶאת ַהּמִ

ע , אֹוְמִרין לוֹ  א ִתּגַ ּמָ ֵָּהר ׁשֶ ִהז
ִלי ּכֶ ׁש ָיֶדיָך ְוַרְגֶליָך , ּבַ ַקּדֵ ּתְ ַעד ׁשֶ

יֹּור ה ְנתּוָנה , ִמן ַהּכִ ְחּתָ ַוֲהֵרי ַהּמַ
ְזבֵּ  ֶבׁש ַלּמִ ין ַהּכֶ ְקצֹוַע ּבֵ ַח ַבּמִ

ֶבשׁ  ל ּכֶ ַמֲעָרבֹו ׁשֶ   . ּבְ
ָידוֹ ְֹול, ֵאין ָאָדם ִנְכָנס ִעּמוֹ  , א ֵנר ּבְ

ֲעָרָכה ְך ְלאֹור ַהּמַ א ְמַהּלֵ   .ֶאּלָ
א ׁשֹוְמִעין ְֹול, א ָהיּו רֹוִאין אֹותוֹ ֹל

ֹוְמִעין קֹול ָהֵעץ  ׁשּ ֶאת קֹולֹו ַעד ׁשֶ
יֹּור ה ֶבן ָקִטין מּוְכִני ַלּכִ ָעׂשָ ְוֵהן , ׁשֶ

יעַ אֹוְמִרי   . ם ִהּגִ
יֹּור ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהּכִ ֶסף ְוָעָלה ְלר, ִקּדֵ ת ַהּכֶ חַ ָֹנַטל ַמְחּתַ ְזּבֵ ָחִלים ֵהיָלְך ְוֵהיָלְך , אׁש ַהּמִ ה ֶאת ַהּגֶ ּוִפּנָ

ִניִמיֹּות לֹות ַהּפְ   . ְוָיַרד, ְוָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ
ה יַע ָלִרְצּפָ פֹון, ִהּגִ ָניו ַלּצָ ר ַאּמֹותהָ , וָהַפְך ּפָ ֶעׂשֶ ֶבׁש ּכְ ל ּכֶ ה . ַלְך ְלִמְזָרחֹו ׁשֶ י ָהִרְצּפָ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ ָצַבר ֶאת ַהּגֶ

ל ֶבׁש ׁשְ ה ְטָפִחיםָֹרחֹוק ִמן ַהּכֶ נֹוָרה, ׁשָ ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ׁשּ ּנֹוְתִנין ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוּדִ   :ְמקֹום ׁשֶ

ת ידיהם ורגליהם בכיור שבבית המקדש לקראת מדי בוקר בבוקר היו הכוהנים רוחצים א

, "את ידיהם ואת רגליהם... ורחצו" – "רחיצה"בתורה פעולה זו נקראת  1.עבודתם במקדש

את . שינוי זה אינו מקרי 2".קידוש ידים ורגלים"ואילו המשנה שלנו קוראת לפעולה זו 

רם השימוש של ב, היה אפשר לפרש כפעולה של הסרת לכלוך או טומאה" רחיצה"המונח 

  .מרחיב את הפעולה להאצלת תוכן חיובי על הידיים" קידוש"ל במונח "חז

כדי להיות לכוהנים , אהרון ובניו? מהי משמעותה של ההקדשה היומית של הכוהנים

מדי יום ביומו  3.לבשו בגדי כהונה והוקדשו בשמן המשחה, עברו טקס ובו טבלו, הראשונים

, הם משכימים וטובלים: כיבים של טקס המעבר המקוריהכוהנים משחזרים את שלשת המר

מכיוון שהרחיצה משמעותית כל כך . ולבסוף מתקדשים במי הכיור, לובשים את בגדי הכהונה

בלי שהתקדש דינו כזר שנכנס ' כוהן שעובד או אפילו נכנס להיכל ה, לתפקידם של הכוהנים

   4.שעונשם מוות, או עבד שנכנס

המעמד  5שהרי כפי שממשיך שם המקרא, ולהתקדש בכל יוםמדוע על הכוהנים לשוב 

יש להבין שהקדושה מעניקה לאדם , לשם הבנת העניין? שקיבלו אהרון ובניו תקף לעולם
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הקדשת אהרון ובניו הפכה אותם . אותו לתפקיד מיוחד úãòééîמעמד חדש מתוך שהיא 

אי אפשר לנתק בין מעמד לפיכך "). וכהן לי("...' לכוהנים על ידי שייעדה אותם לכהן לה

הייעוד מכוון את האדם . אלו שני גורמים המזינים זה את זה. האדם וקדושתו לבין ייעודו

הקדשת . לאופן שהוא צריך לחיות בו את חייו ואילו המעמד מלמד אותו מה ייעודו בחיים

אבל . והיא המכוננת את מעשיהם מאז, פעמי-הכוהנים לקראת הקמת המשכן היא אירוע חד

. כדי לקיים את הייעוד הזה במודעותו של כל כוהן בכל יום צריך לשחזר את אותה הקדשה

הוא צריך לשוב , כאשר הכוהן מגיע לעבודת המקדש, כאשר האדם נולד מחדש, בכל בוקר

  .ולקבל את ייעודו

על כל , עם ההשכמה, מדי יום ביום. אך קידוש הידיים בבוקר אינו מיוחד לכוהנים בלבד

יש הסוברים כי נטילת הידיים של שחר היא גלגולה של . אל לרחוץ את ידיואדם מישר

  :מצוות קידוש הידיים של הכוהנים

לפי שהאדם כאשר קם ממטתו שחרית הוא כמו בריה חדשה לעבודת הבורא יתברך 

  , שמו

כמו כהן שהיה מקדש ידיו בכל יום מן , וליטול ידיו מן הכלי, לכן צריך להתקדש

  . דתוהכיור קודם עבו

  6א, קיצור שולחן ערוך ב

אך מעמד זה תלוי במימוש ) ו, שמות יט" (ממלכת כוהנים וגוי קודש"עם ישראל הוא 

הרי , אם כל אדם בישראל הוא כמו כוהן). ה, שם יט(שבשמירת הברית עם אלוהים , הייעוד

עליו , כאשר הוא נוטל את ידיו בבוקר. שכל העולם שהוא חי ופועל בו יכול להיות כמקדש

  . יש לו ייעוד ושליחות היום, שיש לו ייעוד ושליחות בחיים לזכור
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