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 שמעמידין אותן בבתי תיאטרות ובבתי קרקסיות [  הפסלים שבצורת המלכים ]=ומה אם איקונות של מלכים  .9

ולא עוד אלא שהוא ,  [ משכורת ]= מעלין לו סודרין  [  המלכות ]= והן  ,  מי שהוא ממונה עליהן מורקן ושוטפן , שלהן
להים עשה את -כי בצלם א ' [:  כמו שכתוב ]= דכתיב  ,  אנו שנבראנו בצלם ובדמות   , מתגדל עם גדולי המלכות 

 .על אחת כמה וכמה, (ו, בראשית ט)' האדם

 ג, לד( מרגליות)ויקרא רבה     

 
 (6שורה )? איזו מצווה הלך הלל לעשות( א)

 (8שורה )? מצוות כיבוד אב ואם, למשל, כמו; האם רחיצת הגוף היא מצוות ממש( ב)
 ( 11-9שורות )? הפסל והמלכות, (האדם שממונה על הטיפול בפסלים)=מה מסמלים השומר ( ג)
 (11-9שורות )? מדוע הלל החשיב את רחיצת הגוף כמצווה, לאור המשל( ד)
 (1שורה )? וכיצד הוא קשור לסיפור? מהו הפסוק שפותח את הדרשה( ה)

 :תשובות

 .לרחוץ את הגוף( א)

ומסתבר כי אדם אינו מצּווה ,  ( ג מצוות " כלומר אין היא אחת מתרי ) רחיצת הגוף אינה מצווה פורמאלית  ( ב)
 .כמו של מצווה, אלא נראה שכוונת הלל לומר כי רחיצת הגוף הנה מעשה בעל ערך דתי. להתרחץ בכל יום

שטיפת הפסל שבדמות ;  השומר שמטפל בפסלי המלכים מסמל את האדם שצריך לטפל בצרכי גופו (  ג ) 
שעל כן היא ) המלכות שחפצה בטיפוח הפסלים  ';  המלך מסמלת את רחיצת הגוף שנברא בצלם ובדמות ה 

. צלם אלוקים   –מסמלת את מלך העולם אשר חפץ בטיפוח הגוף  (  נותנת שכר וכבוד לשומר המטפל בהם 

 (.מלך העולם)מקביל לטיפול בגוף שבצלם האל ( מלך הארמון)הטיפול בפסל שבדמות המלך , לסיכום

כך בנמשל הטיפול בגוף ;  נעשה לכבודו של המלך ,  אשר בדמות המלך ,  כשם שבמשל הטיפול בפסל (  ד ) 
הלל החשיב אפוא את .  ' לכבודו של ה (  או צריך להיעשות ) נעשה  ',  אשר בדמות ה , ('באמצעות רחיצתו וכד)

 . ועשיית רצונו' היות שבטיפול בצרכי הגוף יש משום כיבוד ה, רחיצת הגוף כמצווה

ֵֹּמל נְַפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד (: " יז ,  יא ) הפסוק שפותח את הדרשה הנו הפסוק ממשלי  ( ה) אדם שגומל חסד :  כלומר ".  ג

ראה ) בדומה למי שגומל חסד עם הזולת  ,  הוא איש חסיד (  לאמור שהוא דואג לבריאותו ולניקיונו ) עם גופו  

כי ,  ל ממשלי כדאי לציין " בהקשר לפסוק הנ (.  ג המובא בסוף העמוד " בעניין זה גם את הציטוט מדברי הרלב 

הדוגמאות .  דהיינו לגוף ,  ליסוד הפיזי שבאדם ,  פעמים רבות ,  במקרא ובלשון חכמים מתייחס '  נפש ' המושג  

ֹּל ִבְלִתי ֶאל ַהָמן ֵעינֵינּו: "ולמשל, לכך הן רבות נפשיה דההוא גברא " ;  ( ו ,  במדבר יא " ) וְַעָתה נְַפֵׁשנּו יְֵבָׁשה ֵאין כ

נפשו של אותו אדם צריכה לאכול אצלו   : תרגום " ) בעיא מיגס גביה בצפרא וברמשא ולית ליה מה דיתן לה 

  (.קהלת רבה ב(. )ואין לו מה לתת לה, בבוקר ובערב

? 

! 

ובטיפול בצרכי ,  השבוע עסקנו ברעיון שלפיו יש ערך רב ברחיצת הגוף בפרט 

, ( כעין בבואה של הבורא ) היות שגוף האדם הוא צלם אלוקים  ,  הגוף בכלל 

 . מכבדים גם את בוראו –או גומלים חסד עם הגוף  –ולפיכך כאשר מכבדים את הגוף 

בקרב החכמים הייתה מקובלת הדעה כי רחיצת הגוף בערב שבת הנה מעשה בעל ערך דתי או אף מצווה 

בין (  או האם בכלל יש הבדל ) ואם כן יש לשאול מהו ההבדל  , (המקור מצוטט להלן; ב"ע, ראה שבת כה)ממש 
 ?דעה זו לבין דעתו של הלל

אך .  שהרי יש מצווה לכבד את השבת ,  עשויה להיחשב כמצווה לכבוד שבת  מובן כי רחיצת הגוף ביום שישי  

רוחץ ' –האמרה שתובא להלן  ) היא בגדר מצווה  '  לכבוד ה החידוש של הלל הוא שגם הרחיצה שבכל יום יום  

  .הגוף-שכן יש ערך לטיפוח הצלם, (הולמת היטב את שיטתו של הלל –' בשביל קונובכל יום ... אדם

נקודה למחשבה
 

' כבוד שבת הוא']חובה  –הדלקת נר בשבת  שווה ציטוט

רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית , [י"רש –

. מצוה: ואני אומר, רשות –[ בערב שבת]

כך : דאמר רב יהודה אמר רב –? מאי מצוה

ערב , היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי

ורוחץ , שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין

ומתעטף ויושב בסדינין , פניו ידיו ורגליו

 .                 צבאות' ודומה למלאך ה, המצוייצין

  ב"ע, שבת כה

מצוה על כל אדם 

שירחץ בערב 

שבת לכבוד 

 .                                        שבת

  טור סימן רס

ידיו ורגליו בכל יום , רוחץ אדם פניו

' כל פעל ה': משום שנאמר, בשביל קונו

 (.                                                                                               ד, משלי טז)' למענהו

 ב  "ע, שבת נ

בשביל : "מסביר( ב"ע, על שבת נ)י "רש

בראשית )דכתיב , לכבוד קונהו –קונהו 

: ועוד', כי בצלם אלהים עשה וגו( ט

דהרואה בריות נאות אומר ברוך שככה 

י "ההסבר השני של רש". לו בעולמו

נוגע לקידוש שם ( 'דהרואה בריות וכו)

שיהא שם שמים מתאהב על ')שמים 

כלומר , (א"ע, פי יומא פו-על', ידך

או )שאנשים מתפעלים מהאדם 

  .'ועל כן משבחים את ה( ממעשיו

ומחזיק , הנה מי שגומל נפשו החומרית – 'גומל נפשו איש חסד'

. הוא איש חסד, לתת לחומר ההכרחי מן המזון והלבוש, אותה

. ויחמול על הראוי לחמלה עליו, שלא יגרע מדבר חוקו הראוי לו

כי מי . הנה הוא אכזרי, ואמנם מי שהוא עוכר בשרו ומיצר לגופו

, ואולם אמר זה. כל שכן שהוא אכזרי לזולתו, שהוא אכזרי לעצמו

, כי קצת האנשים יחשבו עבודה לשם יתברך מה שיענו גופם עינוי

ולזה תמצא שלא העמידה התורה , וזה היפך רצון השם יתברך

 . ביום אחד בשנה, רק מעט, דבר יהיה בו עינוי לנפש הבהמית

 יז , ג בפירושו למשלי יא"הרלב 
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