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אלשיך | שמות פרק כח ,לה

ועל השביעית אמר וְ ָהיָ ה ַעל ַא ֲהרֹן ְל ָש ֵרת וְ נִ ְש ַמע קֹולֹו ְבבֹאֹו ֶאל
ַהק ֶֹדש ִל ְפנֵ י ה' ְּוב ֵצאתֹו וְ ֹלא יָ מּות .והוא ,כי המנבל פיו בחלאת טומאת
נבלות הפה שקץ ישקץ פיו ולשונו ,ותעב יתעבם ,כי עשאם בסיס
לדבר האסור ואיככה יוכל לדבר לפני מלך מלכי המלכים בפה דובר
נבלה ולא יקצוף על קולו לאמר מי זה נבזה ערב אל לבו לעמוד לפני
לבקש רצון על עונותיו בניבו נבזה בכלי מכוער מוקצה מחמת מיאוס
חלאת טומאת נבלתו כדבר אחת הנבלות .והן לו היית עבד מלך
הארץ ,האם עמדת לפניו לשרתו על שולחנו בכלים מכלים צואים,
הלא תכלם ,וגם הוא ברעש גדול מלאך רשע יצוה לך להמיתך בחרב.
ועתה שא נא קל וחומר ומה אם למלך הכושי חרש את חרשי אדמה
להבל דמה תחייב את ראשך בשרת אותו בכלי בלתי טהור ,ומה גם
עתה אתה יתוש נטוש כי תערב אל לבך להתהדר לפני מי שאמר והיה
העולם אשר לגדולתו מי מקדושים עליונים ותחתונים בשפה ברורה
ובנעימה קדושה יהיה כדאי לעמוד לפניו ולדבר אליו ,קל וחומר בן בנו
של קל וחומר כי יקריב איש והוא בן בליעל מדבר אליו בטומאת
שפתים ,כי פיך שלחת ברעת נבלות הפה ותמאס ,ומאין ולאין שמת
לבך לדבר אליו ולומר לפניו הללויה בפה דובר נבלה .ואוי לה לאותה
בושה כי תבא בית ה' ולא נמנעת מהביא עביט מי רגלים במקדש

ג.

מפני הכבוד השוכן שם .ואנה תוליך את חרפתך ,כי תהפך כלי שרת
העומד לשרת בו את קונך לאחד מן הביבין .והלא על הפה שאדם שח
בו שיחת חולין בושנו מאד להלל בו את ה' ,כמאמר האומר מי יתן
והיו לי שתי פיות אחת לדבר בו צרכי ביתי ואחת לדבר בו עם קוני
(ירושלמי ברכות א ב) ,ומה גם עתה אשר בפה טמא יערוך לפניו
יתברך לבקש רצון .כי איך יהיו לרצון אמרי פיו אם הסניגור הוא
הקטיגור ובדברך בו יהיה לך למזכיר עון .והלא אמרו רבותינו ז"ל (עי'
זהר מצורע נה א) על פסוק (תהלים קה יט) עד עת בא דברו אמרת ה'
צרפתהו ,כי למען הביא ה' הטוב על יוסף צוה להביא כל דברי יוסף
אשר דבר בפיו אם טוב ואם רע וצרפתהו יתברך וימצא כי טוב היה
ויצלח למלוכה .הנה הורו ז"ל כי כאשר ניב לשון האיש משרת לו לטוב
ולא חטא בו אז יהיו לרצון אמרי פיו בכל עת אשר יבא אל המלך
הקדוש לבקש מלפניו .והן זאת תרמוז תורתנו באמור והיה על אהרן
וכו' ,לומר כי כאשר הדבור שהוא נמשל אל המעיל שנדברנו בו יהיו
על אהרן לשרת שהוא לשרת בו את ה' ולא למה שהוא הפכו ,אז
ונשמע קולו בתפלתו בבואו אל הקדש לדבר אתו יתברך .מה שאין כן
אם יתהפך חלילה:
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