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 ה' אוסף את כל "פירורי" המצוות שלנו.. )הרב משה בן משה שליט"א( –פורים 
ִביִעי  ְּׁ ּ ש  ּיֹום הַּ ִין" )"ּבַּ ּיָּ ךְּׁ ּבַּ לֶּ ּמֶּ טֹוב ֵלב הַּ   י(אסתר א,ּכְּׁ

מבארת פסוק זה המדבר על הסעודה של אחשורוש שבו השתתפו ַעם ישראל,  (:יב)הגמרא במסכת מגילה 
שבת היה שישראל אוכלין  "ביום השביעי"אמר רבא, . "דבר שגרם קטרוג גדול על היהודים באותה תקופה

תשבחות, אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין מתחילים אלא מתחילים בדברי תורה ובדברי , ושותין

ִביִעימה באה הגמרא לומר בביאור פסוק זה ש ל"והקשה הבן איש חי זצ". בדברי ִתיְפּלות ְּׁ ּ ש  יֹּום הַּ זה יום  ""ּבַּ
ותירץ תירוץ נפלא ומחזק מאוד, שאומנם סעודת ? יתברך 'השבת שבו אמרו דברי תורה ותשבחות לה

ובעּבוָרה היה קטרוג עד שהסכימו בשמים ' ה השתתפו עם ישראל, היתה כל כולה נגד רצון האחשורוש שב
לעצת המן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, אך עם כל זאת דוקא מסעודה זו צמחה 
ַהַלך הישועה ליהודים שבסיבתה הומתה ַוְשִתי אשת אחשורוש ותחתיה המליכו את אסתר המלכה ועל ידי מָ 

, משם צמחה הישועה, היתה בזכות הדברי תורה 'זה נצלו היהודים. והסיבה שמהסעודה שהיתה נגד רצון ה

שדברים אלו הם סיבת השמחה  "שיחות בעבודת ה'"הביא בספר . שאמרו בסעודה זו 'והתשבחות לה

פ שישראל היו "שאעוהיסוד החשוב והמעודד הזה , המיוחדת שיש בימי הפורים, כי בפורים נתגלה העניין
ה רחמנא ליצלן, עם כל זאת מצווה קטנה שקיימו  יָּ לָּ בשפל המצב הרוחני באותם ימים עד שהתחייבו ּכְּׁ
בתוך החושך והאפילה הרוחנית שלהם הזריחה את הישועה וההצלה וזכו לאור הגדול של חג הפורים 

, "פירורים"הוא מלשון  "פורים"שטעם נוסף של השם  "אור ישרים"ובזה יובן יותר מה שכתב בספר  .הקדוש
אבא רחום , שלאור הדברים שנאמרו לעיל מובן שבנס פורים ראינו את ההנהגה הנפלאה של בורא עולם

, "פירורים"וחנון, שהוא מקבץ כל הפעולות הקטנות והזעירות ביותר שַעם ישראל עושים לפניו, שהם בבחינת 

וזה העניין פלאים בשמים על ידי פעולות קטנות ֵאּלו, ומעלה אותם אצלו ומראה להם איך פועלים דברים נ

ה אוהב אותנו ולכן "שבו מתגלת האהבה העצומה שהקב "הפירורים"שמחה עם  - "שמחת פורים"של 
ה תוך כדי פעולות ומעשים אחרים שציערנו  "פירור"מעריך ומחשיב כל  ֲעֹשָּ ופעולה קטנה שלנו גם אם נַּ

כגון בלימוד התורה  'ול לכל אדם בכל עת שיש לו נפילה ורפיון בעבודת הוזהו חיזוק ועידוד גד '.בהם את ה
מה אני ומה חיי, מה כבר "ו ולחשוב "ו נכשל בעבירה, שאין לבוא לידי עצבות וייאוש ח"או בתפילה או שח

כי מחשבה כזו רק עלולה להשפיל ולהפיל אותו רוחנית יותר  "עבודתי נחשבת בשמים במצבי העגום הזה?!
יתברך על גודל חסדו ואהבתו אליו  'ואדרבא יתעורר דווקא במצב כזה ברוב שמחה ואהבה לה, ויותר

עבודה שיהודי עושה לפניו למרות שנמצא  "במעט"ה שמח שמחה עצומה אפילו מבחינה רוחנית. "שהקב
כמה אוצרות של שמחה אפשר לשאוב מזה שיודעים שבכל המצבים הרוחניים  .מבחינה רוחנית במצב שפל

י כל דבר טוב שאנו עושים "עוברים עלינו בחיים, אנו פועלים דברים נפלאים בכל העולמות העליונים עש
ל "אשר מסטאלין זצ 'ק ר"וכמו שכתב הרה, ואפילו מחשבה טובה של רגע אחד עושה נפלאות עד אין חקר

שבה ועשייה שישמח מאוד ויהיה יקר בעיניו מאוד כל דבר שעשה בעבודת הבורא, הן דיבור אחד ומח"
" חזון איש"ומעין זה מובא בשם ה ,"כי נעשה מזה פעולה גדולה בשמים "אפילו שלא שהה בזה רק רגע"

שהדרך הנכון בעבודת  "תפארת שלמה"וכן כתב ה ".ה אוהב חיזוק גם של רגע אחד בלבד"שהקב"ל שאמר "זצ
ה לפשוע ולמרוד נגד ה ר "זהר לא ליפול ברשת היצהיתברך, שי 'הבורא ברוך הוא שלמרות שאדם ִהְרּבָ

, כי זה יביאהו לעצבות 'שלו בעת הריחוק שלו מה 'ה חפץ במעט עבודת ה"ו שאין לקב"הרוצה שיחשוב ח

שאפילו אם אותו אדם "ל "ק מרוזין זצ"וכן כתב הרה .'ומרה שחורה שאז יכול ליפול לגמרי מכל עבודת ה

ע נאמנה כי הקב זהר יכמובן שיהודי צריך לה ".רוצה וחפץ בעבודתוה "חוטא ומלא עוון פשע וחטאה, ֵידַּ
מאוד לא להכשל ולצער את אבא שבשמים, ואם בכל אופן נפל רוחנית צריך להתחרט על מעשיו ולקבל 

ה אוסף את "על עצמו תשובה מעכשיו ואילך, אך תמיד יזכור שבכל מצב רוחני ירוד שהוא שרוי בו, שהקב
ובים הקטנים שעשה ושמח בהם מאוד והם יהיו סנגוריה גדולה של המצוות והמעשים הט "הפירורים" כל
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ם ישראל שאמרו דברי תורה ותשבחות  עליו בשמים, כמו שראינו את הסנגוריה הגדולה שהיתה על עַּ
  (:חמיכה ז,) ד אפשר על פי זה לבאר את הפסוק הידוע"ואולי בס .בסעודתו של אותו רשע אחשורוש

י ִלי" ּתִ בְּׁ ִחי ֹאיַּ מְּׁ שְּׁ ל ּתִ ך ה' ֹאור ִלי אַּ חֹשְֶּּׁ י ֵאֵשב ּבַּ י ּכִ ּתִ מְּׁ י קָּ ּתִ לְּׁ פַּ י נָּ שיהודי פונה ואומר שאין לו לאויב שלו  ".ּכִ

י"שהוא יצר הרע מה לשמוח ממצבו הרוחני הירוד,  ּתִ מְּׁ י קָּ ּתִ לְּׁ פַּ י נָּ כי למרות שהיה במצב נפילה רוחנית , "ּכִ
שגם במצב הרוחני הירוד שלי יש להתאמץ זכה לקום חזרה ולהתייצב חזרה וכל זה בזכות ולהסתכלות נכונה 

ך" חֹשְֶּּׁ י ֵאֵשב ּבַּ ה אוסף ", כי הקב'לעשות אפילו מעט לכבוד ה "החושך הרוחני"בעת  'לישוב דעת'שזכיתי  "ּכִ
 -, ובזכות ישוב דעת והבנה זו זכיתי ל'כל פירור של מצוה ומעשה טוב גם בעת השפל של היהודי בעבודת ה

 .מאיר לי ומושיע אותי ועוזר לי לצאת מהסבך והרשת של היצר הרע שהכשיל אותייתברך  'שה ,"ה' ֹאור ִלי"
אליו שלמרות  'התבוננות זו מביאה את האדם לשמחה גדולה ועידוד גדול כשרואה את גודל אהבת ה

ה לפשוע נגדו אליו ובורא עולם משתעשע ושמח מכל דבר קטן  'עם כל זאת עדיין לא סרה אהבת ה, ֶשִהְרּבָ
שיהודי עושה, וזה יביא את היהודי לשני דברים חשובים, לאגור כח להתעורר שוב לתשובה ולתקן מעשיו 

ה אשר עושה הכל למענו ומעריך "יותר ויותר, וכן יתמלא בבושה חיובית ורצוייה על הצער שציער את הקב
גם בעת נפילה רוחנית, ועל ידי התבוננות זו יגיע לתשובה ולזכות  ומחשיב כל פעולה ומצוה קטנה שעושה

 (553'. )מתוך העלון 'נר רחמים' גיליון להיות עבד ה
 

ה ּוֶּ צַּ ה ּתְּׁ ּתָּ אַּ ֵאל וְּׁ רָּ ֵני ִיש ְּׁ ת ּבְּׁ  )כז,כ( אֶּ
ההפרשיות, מלבד בפרשת בכל שמו של משה רבנו נזכר  ּוֶּ צַּ  "בעל הטורים", והדבר תמוה. מתרץ רבי יעקב ּתְּׁ

ְפְרָך )שמות לב,לב( " ני שמשה אמר לפני ה' בתפילתו על ישראל לאחר שחטאו בעגלמפ ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ
ָתְבּתָ  ר ּכָ ֶ : 'קללת חכם אפילו על תנאי היא באה'. ואע"פ שדיברו היה על תנאי, )מכות יא,א( ואמרו חז"ל "ֲאש 

העשו דבריו רושם, ונמחה שמו מסדר  ּוֶּ צַּ ה ּתְּׁ ּתָּ אַּ בספרו "דברים אחדים" בביאורו לזוהר  החיד"אוכתב  '.'וְּׁ
קללתו,  על הקדוש "כי המקלל עצמו גורם רעה לעצמו, ומלאכי חבלה מקטרגים עליו, ואומרים אמן 

ולכן ישים האדם אל לבו להזהר עליו קללה ולעולם". ומביאים ביום  הדין,  ומעוררים עליו סיטרא אחרא 

חלילה או יוציא דבר קיטרוג על שום אדם ואף לא על עצמו, שלא יבוא   בכל תיבה שתצא, מפיו ולא יקלל
שדווקא בפרשה זו נתקיימה הקללה של הטעם , זצ"להגאון מוילנא בשם ונמצא אומרים  לידי תקלה חלילה.

ךָּ " רְּׁ פְּׁ א ִמּסִ ֵחִני נָּ רְּׁ שאמר ", כיון "מְּׁ פְּׁ השפרשת   ך'-  ספרדיבורו, נתקיים "  ךָּ ִמּסִ ּוֶּ צַּ  הפרשה העשריםהיא  ּתְּׁ

ה: "ואמר הכתוב שינה ?מדוע ושואל: מוסיף אףר"א הג מתחילת התורה. ּוֶּ צַּ ה ּתְּׁ ּתָּ אַּ ר":  ולא כתב "וְּׁ ּבֵ דַּ יְּׁ ל  ה' וַּ אֶּ

 ֶּ ֶ  של יום פטירתו תירץ: אלא .התורה בכל שכתוב כדרך ה"מש   השנים ברוב חל ,אדר 'בז שהוא ,נורב המש 
ה בפרשת ַצּוֶ  אולם .זו פרשה שבו קוראים בשבוע להסתלקותו רמז ,שמו מוזכר לא כולה הפרשה בכל לכן ,ּתְ

 בפרשת הפסוקים יןימנ כי ברמז: הוא מוזכר ,בפירוש לא מוזכר נורב משה של ששמו אף כי ,א"הגר מציין

ה ַצּוֶ את  נוריד ואם ,א"ה ן"שי ם"מ :הם במלואם נורב משה של שמו אותיות את נכתוב ואם ,ואחד מאה הוא ּתְ

ֶּ " הראשונות האותיות הפסוקים  יןיכמנ, ואחד מאה הבגימטרי הם אשר מ,י,נ,א: שארו האותיותיי ",המש 
 !בפרשה

 

אֹור" )כז ּמָּ ִתית לַּ ךְּׁ ּכָּ ִית זָּ ן זַּ מֶּ ֶּ יךָּ ש  חּו ֵאלֶּ ִיקְּׁ  כ( ,"וְּׁ
המדרש )שמו"ר לו, א( מבאר שבפסוק זה נמשלו בני ישראל לשמן זית, ומדוע? "כל המשקים, אדם מערב בהם 
ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון. אבל השמן, אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא נתון למעלה 

הגה"ק רבי סולימאן אוחנא אומר על כך  דהיינו, שתמיד יצוף השמן מעל המשקה איתו ערבבנו אותו. מהן".
מתלמידי האריז"ל: דברי המדרש מכוונים לכל יהודי באשר הוא. לא משנה כמה הוא "שקע" והתערבב 
בטומאות ובשיקוצי העולם הזה, רק תפיח בו את הניצוץ היהודי והוא "יצוף" במהירות החוצה מכל מעשיו 

 הרעים ויחזור לאביו שבשמים.
 

יךָּ אֶּ  ֵרב ֵאלֶּ קְּׁ ה הַּ ּתָּ אַּ ֲהנֹו ִליוְּׁ כַּ ֵאל לְּׁ רָּ ֵני ִיש ְּׁ יו ִאּתֹו ִמּתֹוךְּׁ ּבְּׁ נָּ ת ּבָּ אֶּ ִחיךָּ וְּׁ ֲהֹרן אָּ  )כח,א( ת אַּ
, שכן היה (שמואל א. י.כב)כאשר חיפשו העם את שאול כדי להמליכו למלך, מצאו אותו נחבא אל הכלים 

על הכתרתו של שאול למלך נאמר בספר שמואל: "וירוצו ויקחוהו . בורח מן השררה ולא רצה לעלות למלכות
. מובנו של הביטוי 'בתוך העם' הוא שהעמיד את עצמו בשורה שווה עם (שם כג)משם ויתיצב בתוך העם" (

כמו שאול, גם אהרון ובניו ברחו מן השררה ונלקחו . פשוטי ארץ, כאחד מכולם, ולא ראה עצמו כגדול מהם
לניאדו ב"כלי  וזהו, מטעים מהר"ש. אף הם העמידו את עצמם בשווה עם כל ישראל. לכהונה על כרחם

ָניו ִאּתוֹ "מה שאמר הכתוב:  חמדה", ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת ּבָ ֵאל ְוַאּתָ רָּ ֵני ִיש ְּׁ   ",ְלַכֲהנֹו ִלי ִמּתֹוךְּׁ ּבְּׁ
 .מידו את עצמם בתוך בני ישראלהקרב אותם ורומם אותם לגדולה, לאחר שברחו מן הכבוד והע
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ֵאל רָּ ֵני ִיש ְּׁ יו ִאּתֹו ִמּתֹוךְּׁ ּבְּׁ נָּ ת ּבָּ אֶּ ִחיךָּ וְּׁ ֲהֹרן אָּ ת אַּ יךָּ אֶּ ֵרב ֵאלֶּ קְּׁ ה הַּ ּתָּ אַּ  )כח,א( וְּׁ
אמר לו:  -"בשעה שאמר הקב"ה למשה 'ברור לי כהן' אמר משה: מאיזה שבט?  ובמדרש )ש"ר לז,א( מובא:

אמר משה: כמה חביב שבטי  -אמר לו הקב"ה: בשמן המשחה.  -אמר משה: במה אמשח אותו?  -משבט לוי. 
" רק לאחר שנודע לו שימשח בשמן המשחה, היה ךלפניך!". וקשה, מדוע משה אמר "כמה חביב שבטי לפני

למשה לומר כן מיד כשאמר לו הקב"ה שימשח כהן משבטו! עוד קשה, וכי לא ידע משה שמושחים בשמן 
ן( דרשו מהפסוק )שמות מ,יט(: "המשחה?!  והנה בגמרא )שבת צב,א ּכָ ְ ש  ְפרֹׂש ֶאת ָהֹאֶהל ַעל ַהּמִ מלמד "- ַוּיִ

שהיה משה גבוה עשר אמות", שהרי כך יכול היה משה לפרוס את היריעות על המשכן שגובהו היה י' אמות. 
הלא ידוע וקשה: כשם שגובהו של משה היה י' אמה, כך כל הלויים שבדור היו גבוהים י' אמה!". "ועוד מובא: 

נמצא  .ששאול המלך היה גבוה מכל העם רק משום שהיה משוח בשמן המשחה, וכן מצינו במלכות בית דוד
איך ציווה הקב"ה למשה למשוח את  ךכם שטבעה של משיחת שמן המשחה להגביה אנשים הנמשחים בה, וא

יותר מן המשכן ולא הכהן בשמן המשחה, הלא גובה המשכן היה י' אמה, ואם ימשחו את הכהן הוא יגבה 

 נעשה נס ונכנס למשכן בריווח. ן המשכן,שאע"פ שהיה הכהן גבוה מ - אך יש לתרץיוכל להיכנס למשכן! 

שהכהן הנמשח יגבה  –ודאי שמשה ידע שמושחים בשמן המשחה, אך היה לו קשה  ועתה יובן המדרש היטב:

והיינו שיהיה נס ויוכל הכהן להיכנס  בשמן המשחה""כנס למשכן! ואחר שהקב"ה ענה לו יולא יוכל לה
למשכן, קשה היה למשה: הלא מוטב למעט בניסים, ועדיף אפוא לקחת כהן משבט אחר, שהרי שבט לוי היו 

הוא יעפיל לגובה רב ביותר ויהיה בזה נס עצום! אך בשאר   -גבוהים ממילא י' אמה ואם ימשח אחד מהם
רה עדיף כך. ולכן רק לאחר שהקב"ה השיב לו שזה יהיה ימעט הנס, ולכאו –השבטים שהם נמוכים יותר 

 כל כךעד שאתה מוכן להרבות כמה חביבי שבטי לפניך" הסיק משה: " –משבט לוי וגם ימשח בשמן המשחה 
 בניסים בשבילו! )מדרש יהונתן(.  

 
ִחיךָּ  ֲהֹרן אָּ ת אַּ יךָּ אֶּ ֵרב ֵאלֶּ קְּׁ ה הַּ ּתָּ אַּ  )כח,א(וְּׁ
כשאמר  - "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי" )תהלים קיט,צב( :לז,ד(מובא על פסוק זה בשמות רבה )

יךָּ הקב"ה למשה " ֵרב ֵאלֶּ קְּׁ ה הַּ ּתָּ אַּ פירש  היפה תואר', והנה אמר לו : תורה היתה לי ונתתיה לך וכו. ", הרע לווְּׁ
איך יתכן לומר שמשה רבינו ע"ה , רע למשה כיון שרצה בעצמו לשמש בכהונה. וקשה על פירושוהוש

ירע עיניו באחיו הגדול? גם יש להבין לפי זה את ג(, מעידה שהיה העניו מכל האדם )במדבר יב, שהתורה
ונראה, שחס וחלילה לומר שמשה רבינו ע"ה היתה עינו רעה באהרן  "התירוץ "תורה היתה לי ונתתיה לך

את המצוות  לכן הרע לו מדוע לא זכה לקיים קהלת ה,ט(אחיו, אלא ש"אוהב מצוות לא ישבע מהם" )רש"י 
תורה היתה לי ונתתיה לך", על פי מה שמובא "בפני דוד" )פרשת  "ה"התלויות בכהונה, ועל זה השיב לו הקב

וזה מה . שכשהאדם מחדש בתורה וכותבו הוא כמקריב קרבן , אמור אות ז( בשם הקדמת ספר "לב אריה
- "את על ידי ה"תורה שנתתי לךוה להקריב קרבנות כאהרן, אתה יכול לעשות זושאמר לו הקב"ה: אתה מתא

 (ירבה תורה. )על ידי מה שאתה מחדש בתורה

 
ִחיךָּ  ֲהֹרן אָּ ת אַּ יךָּ אֶּ ֵרב ֵאלֶּ קְּׁ ה הַּ ּתָּ אַּ  )כח,א(וְּׁ

בשעה שאמר הקב"ה שאהרן יהיה כהן חלשה דעתו של משה ואמר וכי אני  הביא מרן זיע"א דברי המדרש:
. ונתתיה לך, בבקשה ממך תן כהונה גדולה לאהרן אחיך פסול להיות כהן, השיב לו הקב"ה תורה שלי היתה

שאדם שקיבל  מחמת גדלותו בתורה, ומעלתו הרמה,משה רבינו לא יכול היה להיות כהן גדול  והסביר מרן:
את התורה ורוצה ללמדה לאחרים צריך לפעמים לזרוק מרה בתלמידים ולתת להם נזיפה כי אם הוא מתנהג 

אבל גדלותו של אהרן היתה שהיה מראה סבר פנים יפות לכולם ויורד . ממנועם כל אחד ברכות לא יפחדו 
אל העם, עד שהאדם הפשוט היה אומר בליבו אילו ידע אהרן איזה עבירה עשיתי, אוי לי, והיה חוזר בתשובה 

וזהו כוונת המדרש , לפני ה', מתאים יותר להיות כמו אהרן ללמד זכות על ישראל שצריךמיד. ולכן כה"ג 

ונתתיה לך, כלומר אתה שקבלת ממני את התורה לא יכול להוריד את הרמה שלך כמו  רה שלי היתהתו
אהרן שעליו נאמר: בשלום ובמישור הלך ורבים השיב מעוון, מחמת שהיה יורד אל העם ודיבר איתם בשפה 

 (64)עלון יביע אומר גיליון  .עממית שכולם יבינו

 
ֲהרֹ  אַּ ש  לְּׁ ֵדי ֹקדֶּ יתָּ ִבגְּׁ ש ִ עָּ תוְּׁ רֶּ אָּ ִתפְּׁ בֹוד ּולְּׁ כָּ ִחיךָּ לְּׁ  )כח,ב( ן אָּ

ר ֶאל פסוק ג'( כתוב: ")בפסוק זה כתוב לעשות את הבגדים לכבוד ולתפארת, ואילו בפסוק הסמוך  ַדּבֵ ה ּתְ ְוַאּתָ
ל ַחְכֵמי ֵלב ֹו ְלַכֲהנֹו ִלי ...ּכָ ש  ְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקּדְ פשוטי המון עם אצל   –אמר רבי שמעון סופר  –?" אלא ְוָעׂשּו ֶאת ּבִ

תכלפיהם אמר ", שאינם חולקים כבוד לאדם אלא לפי התלבושת שלו רֶּ אָּ ִתפְּׁ בֹוד ּולְּׁ כָּ ש  לְּׁ ֵדי ֹקדֶּ יתָּ ִבגְּׁ ש ִ עָּ ", וְּׁ
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ֵמי ֵלב"אבל כאשר ידבר  כְּׁ ל חַּ ל ּכָּ וּ " אלו המבינים את תוכן בגדי הקודש וסוד פנימיותם, להם תאמר: – "אֶּ ש  עָּ וְּׁ

ש   ּדְּׁ קַּ ֲהֹרן לְּׁ ֵדי אַּ גְּׁ ת ּבִ ֲהנֹו ִליאֶּ כַּ  (תורת הפרשה) ."ֹו לְּׁ
 

ש   ֵדי ֹקדֶּ ּו ִבגְּׁ ש  עָּ ֵנט וְּׁ בְּׁ אַּ ת וְּׁ נֶּפֶּ ץ ִמצְּׁ ּבֵ ְּׁ ש  ֹתנֶּת ּתַּ ִעיל וּכְּׁ ֵאפֹוד וּמְּׁ ן וְּׁ ֶּ וּ חש  ֲעש  ר יַּ ֶּ ִדים ֲאש  גָּ ּבְּׁ ה הַּ ֵאּלֶּ ִחיךָּ  וְּׁ ֲהֹרן אָּ אַּ לְּׁ
ֲהנֹו ִלי כַּ יו לְּׁ נָּ בָּ  )כח,ד( ּולְּׁ

"מפני מה כהן גדול משמש בשמונה כלים )בגדים(? רבי חנניה חברין דרבנן אומר: כנגד מילה שהיא לשמונה 
 ימים" )ירושלמי יומה פ"ז ה"ג(.  לכאורה קשה, מה השייכות בין מצוות מילה לבגדי כהונה?

עם זה: השבת  אלא נראה על פי המובא במדרש )ילקוט שמעוני ירמיה, רמז שכא(: השבת והמילה מדיינים זה
אומר 'אני גדולה ממך, שבי שבת הקב"ה ממלאכת עולמו, אמרה המילה 'אני גדולה ממך, שאלמלא אני לא 
נברא העולם שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה"..  ממה שאנו יודעים שהמילה דוחה שבת, אנו יודעים 

קרבנות תמידים ומוספים שהמילה גדולה מן השבת. והנה גם הכהונה דוחה את השבת, שהרי מקריבים 
שוות בדרגתן. ומעתה היטב נבין את הדמיון והשייכות  -בשבת. נמצא כי מצוות מילה ומצוות עבודת המקדש

 בין מילה לכהונה, וזהו שאמרו חכמינו: כשם שמילה ניתנה בשמונה ימים, כך בגדי כהונה הם שמונה בגדים. 
 )מתוך 'פניני הבן איש חי דף תל(.

 

יתָּ  ש ִ עָּ תוְּׁ ֵכלֶּ ִליל ּתְּׁ ֵאפֹוד ּכְּׁ ִעיל הָּ ת מְּׁ ִפיו.. אֶּ יֶּה לְּׁ ה ִיהְּׁ פָּ ש  .. ש ָּ ּקֹדֶּ ל הַּ ֹבאֹו אֶּ ע קֹולֹו ּבְּׁ מַּ ְּׁ ִנש   לה(-)כח,לא וְּׁ
שדרש את הפסוק כך: הנה ידוע  ,בס' ילקוט חמישאי ובספר טעם ודעת הביאו בשם מרן ה"חפץ חיים" זיע"א

ח(. והאדם השומר פיו ולשונו, בידוע )זבחים דף פר על חטא "לשון הרע" מה שאמרו רבותינו כי המעיל מכפ

 וזהו שרמז הפסוק: קדושת פיו!שתפילתו נשמעת במרום, ואף תורתו עושה פירות למעלה, וכל זאת מחמת 

יָת ֶאת  ִעיל"ְוָעׂשִ יֶּה כאשר "ע? , כיצד יתקנו ויינצל מעוון לשון הרלשון הרעהרומז על  "ָהֵאפֹוד מְּׁ ה ִיהְּׁ פָּ ש ָּ

ִפיו ש  "ם לפיו כעין שפה, ואז יקויים בו : שצריך לעשות מחסו", כלומרלְּׁ ּקֹדֶּ ל הַּ בֹאֹו אֶּ ", שתפילתו ותורתו ּבְּׁ
 נשמעת למעלה בקודש. 

 

ֵכלֶּת ִליל ּתְּׁ ֵאפֹוד ּכְּׁ ִעיל הָּ ת מְּׁ יתָּ אֶּ ש ִ עָּ ה ֹאֵרג .וְּׁ ֲעש ֵ ִביב מַּ ִפיו סָּ יֶּה לְּׁ ה ִיהְּׁ פָּ תֹוכֹו ש ָּ ֹו ּבְּׁ ה ִפי ֹראש  יָּ הָּ  לב(-)כח,לא ..וְּׁ
שצריך להיות מחסום לפה ולא לדבר, דבר אסור. כתוב בגמרא )תמיד כו( אומר היהודי הקדוש מפשיסחא, 

היה מנעול. אם בא מישהו ומצאו  -שבבתי הכסא של הכהנים בבית המקדש )במחילות מתחת להר הבית( 

מצאו  מפשיסחא:אומר היהודי הקדוש  ש.סימן שאין שם אי -נעול, סימן שיש בפנים מישהו. אם מצאו פתוח 
 - 'פתוח'אם הפה של האדם  -מצאו פתוח  .יש בפנים איש. מי שנועל את הפה, סימן שהוא בן אדם -נעול 

 ...סימן שאין בפנים איש
 

ִמיד ּיֹום ּתָּ ִים לַּ נַּ ְּׁ ה ש  נָּ ָּ ֵני ש  ים ּבְּׁ ש ִ בָּ  )כט,לח( ּכְּׁ
נאמר בפסוק: "כבשים בני שנה תמימים שנים ליום". ומפני מה לא נאמר אף כאן  (במדבר כח. ג.)בפרשת פנחס 
 )דף קיב(הרב "באר יצחק" זצ"ל, מבאר זאת על פי מאמר חכמינו ז"ל במסכת זבחים ? "תמימים"בפסוק המילה 

 שם נאמר: "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות". ומכיון שכך לא היה חל איסור להקריב קרבן שהוא
שהרי כאן עדיין מדובר בימים שלפני הקמת  -ולפיכך כאן לא נזכר בפסוק "תמימים" . בעל מום וכיוצא בזה

 לאחר שהוקם -המשכן, ואז היה מותר להקריב אף בהמות שהם בגדר בעלות מום. ואילו בפרשת פנחס 
: "כבשים בני כשנצטוו להקפיד על תמימותם של הבהמות, הרי שבאה התורה והזהירה מפורשות -המשכן 

 ".שנה תמימים

 
 
 

 
אמיר וענבל בני פנינה,  בע"ה זיווג הגון, בריאות, פרנסה בשפע והצלחה: לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון,

אירנה, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. לרפואה  הדר בת נילי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בן
פורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, שרה בת תמרה, אורלי בת מלכה, אייל אהרון רפאל בן רבקה, צי שלמה:

 יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה, בן שרה, שי בן רחל,
סולי ז"ל, גבריאל בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה. לעילוי נשמת: 

בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו  דבורה בת מרים ז"ל. ,בן חנה ז"ל

 בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל.

 


