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שמות (פרשת תצוה) פרק כח פסוק לה
 וְהָיָ֥ה עַֽל־אַהֲֹר֖ן לְׁשֵָר֑ת וְנִׁשְמַ֣ע קֹ֠ולֹו ּבְבֹאֹ֨ו אֶל־הַּקֶֹ֜דׁש לִפְנֵ֧י יְֹקוָ֛ק ּובְצֵאתֹ֖ו וְֹל֥א יָמּֽות: ס

A) REVERENCE via PREPAREDNESS

רבינו בחיי שמות (פרשת תצוה) פרק כח פסוק לה
 והיה זה מדרך המוסר ולמדה תורה דרך ארץ לאדם הרוצה להכנס לפני המלך
 שיהיה מקיש בפתח ההיכל תחלה כדי שלא יכנס פתאום, מלכותא דארעא כעין
 מלכותא דרקיעא, כי כל הבא בהיכל המלך פתאום הרי זה חייב מיתה בטכסיסי
 המלכות, כענין שכתוב במלך אחשורוש: (אסתר ד, יא) "אשר לא יקרא אחת דתו

 "להמית

B) Hashem “Listens” in response to his dress code  obedience
אבן עזרא הפירוש הקצר שמות (פרשת תצוה) פרק כח פסוק לה

(לה) ונשמע קולו - קול המעיל. ויש אומרים כי כאשר ישרת באלה הבגדים ישמע השם 
קולו למלאות תפלתו בבואו אל הקדש: 

שמות (פרשת תצוה) פרק כח פסוק ב
וְעָׂשִ֥יתָ בִגְֵדי־ֹקֶ֖דׁש לְאַהֲֹר֣ן אָחִ֑יָ לְכָבֹ֖וד ּולְתִפְאֶָֽרת: 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צח סעיף ד
 א'] התפלה היא ה] במקום הקרבן, ולכך צריך ליזהר שתהא דוגמת הקרבן ג) ('ו)
 בכוונה ולא יערב בה מחשבה אחרת, כמו מחשבה שפוסלת בקדשים; <א> ב'] ב}
 ומעומד, דומיא דעבודה; קביעות מקום כמו הקרבנות, שכל אחד קבוע מקומו

 לשחיטתו ומתן דמיו, <ב> {א} ג} ושלא יחוץ דבר ו] (י) בינו ה'} לקיר, דומיא דקרבן
 שהחציצה פוסלת בינו לכלי; וראוי שיהיו לו מלבושים נאים מיוחדים לתפלה, כגון

 בגדי כהונה, אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה; ומ"מ טוב הוא שיהיו לו מכנסים
 .מיוחדים לתפלה, משום נקיות

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צא סעיף ה
(ט') ה') ה לא יעמוד ה'} ה] (יא) באפונדתו (טאסק"ה בלעז) ולא בראש (יב) מגולה ג) 
ולא ב} ברגלים (יג) מגולים, ז'> אם ו') דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני הגדולים 

אלא בבתי רגלים. 

C) Clean Clothes &  Clean Mouth

חפץ חיים - שמירת הלשון חלק א שער הזכירה פרק י
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 יבואר בו גודל מעלת שמירת הלשון שעל ידי זה מקדש את כח הדיבור שלו
 עתה נבאר את עוצם הזכות למי ששומר את פיו ולשונו מלדבר דיבורים אסורים. תחלת

 כל המעלות, הוא מתקן ומקדש עי"ז את כלי האומנות המיוחד לאיש הישראלי,
 שהוא הדבור. וכל הדבורים שידבר אח"כ בתורה ובתפלה, יעלה למקור שורשו

.למעלה

 כן ממש בענין זה, הוא כח הדבור שניתן לאיש הישראלי לעבוד בו לפני המלך
 הנורא יתברך שמו בתורה ובתפלה ולברך ולהודות ולשבח ולהלל לפניו, כי הוא כלי

 ,האומנות הגדול שיוכל האדם השלם לבנות בו שמים וארץ

 אבל אם פוגם ומטמא ח"ו את כח הדיבור שלו, ע"י לשה"ר ורכילות וליצנות ושקר .
 וכדומה, ולא יעשה תשובה, ואח"כ ידבר בפיו דברי תורה ותפלה, איזה כח יש בהן
 להמשיך על התורה והתפלה ההיא קדושה עליונה, אחרי שכלי המבטא שלו הם

 .פגומים וטמאים בעצמם מכבר

 הג"ה. וזה לשון האלשיך הק' על הפסוק והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבואו]
אל הקודש, ו

אלשיך על שמות (פרשת תצוה) פרק כח פסוק לה
והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני ה' ובצאתו ולא ימות (לה):
ועל השביעית אמר והיה על אהרן לשרת ונשמע כו'. 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. ו

. כי איך יהיו לרצון אמרי פיו אם הסניגור הוא הקטיגור ובדברך בו יהיה לך למזכיר 
עון.


