
  לא מוגה

אם  י אומר שאדר פעמיים זה שישים יום. הכלל אומר שכל דבר בטל בשישים, לכןהרבמשנכס אדר: 

היא בטלה בשישים. כך זה שיש פעמיים אדר. זה הוא הזמן לתקן את כל  -ה אחת לא טובהיש חתיכ

  החטאים כי הכול יכול להתבטל בשאר המצוות. 

  פרשת תצוה:

התחלנו בשבוע שעבר בכניסה לפרשיות המשכן, והשבוע אנו נפגשים עם הכהן הגדול. כבר בתחילת 

  הפרשה פוגשים את בגדי הכהן הגדול, ואת המיוחד שבבגדים של הכהן הגדול על פני  הכהן ההדיוט. 
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  (שמות פרק כ"ח)            

במקום ללמד אותו מה הכהנים צריכים לעשות מתחילים דווקא בבגדים. את עבודת הכהנים מתחילים 

 –השולי  רק בפרק כ"ט :"וזה אשר תעשה אותם לכהן לי...". אבל מדוע מתחילים דווקא בדבר

  הבגדים? 

בפסוקים אלו יש את הבגדים של הכהן הגדול למעט הציץ על המצח, ואת המכנסיים שנועדו לכסות 

ערוה. חכמי הלב לוקחים את כל החומרים ואת צריכים עכשיו להתחיל לעבוד ולתפור את הבגדים. 

  בפרשה זו מתואר רעיון הבגדים, ואז "ועשו את ...". (פסוק ו').

עניינם המיוחד של בגדי הכהונה? חז"ל אומרים שכהן שעובד ללא בגדים חייב מיתה.  מהיש לשאול 

כלומר הבגדים הם מהות. לא רק זה, אלא גם אסור שיהיה שום דבר וצץ בינו לבין הבגדים. כלומר 

אם הבגד הראשון הוא מכנסי בד שנועדו לכסות ערווה, אז אסור שיהיה דבר וצץ בין בשרו לבין הבגד. 

 –כנסיים מגיעה כתונת התשבץ. הכתונת מתחילה מהכתפיים עד העקבים. כלומר זה מין מעיל על המ

אבל הוא נקרא כתונת כדי להבדיל מהמעיל. גם בכתונת אסור שיהיה שום דבר חוצץ. ועליהם מגיע, 

האבנט, והמצנפת (מגבעת להדיוט). הפרשה מתחילה בארבעת הבגדים הנוספים: אפוד, מעיל חושן, 

  וציץ. 

  הכהן הגדול: –שמעון הצדיק 

ו לעבודה עצמה. ישנה "לאו להנות נתנו". הם בגדים הנועדבמסכת יומא לומדים שבגדי כהונה 

לבגדי הכהונה בזמן שהכהן הגדול נמצא במקדש אבל לא בעבודה?  מחלוקת גדולה לגבי מה קרוה

האם הוא צריך להחליף בגדים, או יכול להישאר איתם? לבסוף הגמרא אומרת שבמקדש הוא צריך 

הם נתנו להנות בהם. כי הכהן גדול הוא גם בנאדם. ואם  –כי למסקנה  –להיות כל הזמן עם הבגדים 

דש הוא חלק ל להישאר עם הבגדים. כי כל הזמן שהוא במקהוא יכו –הוא עוצר לשתות משהו 

  : ור. על משפט זה הגמרא מספרתאסודאי אומרת הגמרא, זה בומהמקדש. אבל במדינה 

 יום. למספד דלא], הוא[ גרזים הר יום] בטבת[ וחמשה בעשרים: והתניא? לא ובמדינה

 את והודיעו באו. להם ונתנו להחריבו מוקדון מאלכסנדרוס אלהינו בית את כותיים שבקשו

, עמו ישראל ומיקירי, כהונה בבגדי ונתעטף, כהונה בגדי לבש? עשה מה. הצדיק שמעון

 שעלה עד זה מצד הולכים והללו זה מצד הולכים הללו הלילה וכל, בידיהן אור של ואבוקות

 כיון. בך שמרדו יהודים: לו אמרו? הללו מי: להם אמר השחר עמוד שעלה כיון. השחר עמוד

 ממרכבתו ירד, הצדיק לשמעון שראה כיון. בזה זה ופגעו, חמה זרחה לאנטיפטרס שהגיע



 דיוקנו דמות: להם אמר? זה ליהודי ישתחוה כמותך גדול מלך: לו אמרו. לפניו והשתחוה

 בית אפשר: אמרו -? באתם למה: להם אמר -. מלחמתי בבית לפני מנצחת זה של

 -? הללו מי: להם אמר -? להחריבו גויים יתעוך תחרב שלא מלכותך ועל עליך בו שמתפללים

 נקבום מיד. בידיכם מסורים הם הרי: להם אמר -. לפניך שעומדים הללו כותיים: לו אמרו

 להר שהגיעו עד הברקנים ועל הקוצים על אותן מגררין והיו, סוסיהם בזנבי ותלאום בעקביהם

 לבית לעשות שבקשו כדרך. כרשינין וזרעוהו, חרשוהו גריזים להר שהגיעו כיון. גריזים

 אימא בעית ואי, כהונה לבגדי ראויין -  אימא בעית אי - . טוב יום עשאוהו היום ואותו. אלהינו

            . תורתך הפרו' לה לעשות עת )קיט תהלים(

  א). עמוד סט דף יומא מסכת בבלי (תלמוד                 

בית המקדש. הם מגיעים התקופה היא קץ ממלכת פרס, והכותים באים ורוצים להחריב את בית 

לשמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה שהיו מספרים עליו דברים גדולים מאד. כך שבאותו לילה 

שני המשלחות הולכים שני הצדדים, עד שעלה עמוד השחר. לפתע אלכסנדר מוקדון רואה את שמעון 

 בבית לפני מנצחת זה של דיוקנו דמות ": ומשתחווה לו. כולם מופתעים ואלכסנדר אומר: הצדיק

איך הוא יצא עם בגדי הכהונה? הגמרא  –הסיפור הוא יפה אבל לבסוף הגמרא נשאלת ". מלחמתי

עונה בסוף שתי תשובות. התשובה הראשונה אומרת שהם היו רק ראויים אבל הם לא הוקדשו 

מקשים על כך קושיה, לכן הגמרא מביאה תשובה שניה: "עת לעשות לה' הפרו לעבודה. הראשונים 

  תורתך". מסביר רש"י:

  .תורה בו להפר מותר -  מקום של לשמו דבר לעשות עת כשבא - 'לה לעשות עת

את הכלל הזה אני מבין בדברים אחרים. כדוגמא שרבי כתב את התורה שבע"פ, כי עת לעשות לה' 

זה קצת קשה. כי מי  –הפרו תורתך. אבל שם הסיבה היא להפיץ את התורה. אבל אצל שמעון הצדיק 

והוא מאד עמוק. כי כדי  –אמר לו שצריך להפר את התורה בשביל זה? התירוץ של הגמרא הוא פלאי 

  ציל את בית המקדש שמעון הצדיק היה צריך לצאת עם הבגדים דווקא, מדוע? לה

  "ְלִתְפ ֶרת": "ְלָכב�ד

כדי להבין את זה ננסה להיכנס למהותם של הבגדים. בבית המקדש מקריבים קורבנות כל העמים. 

בבית המקדש העם נפגש עם כהן הדיוט עם ארבעת בגדיו. הוא זה שמקריב את החטאת, ואת 

מגמתם להיות לכבוד  -מים, והוא זורק ומקבל את הדם. הבגדים הללו הם מה שהתורה קבעההשל

ולתפארת. למי? לכהן? למקדש? או אולי לבריאה. "כי כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו". כי כל 

  הבריאה היא לכבודו יתברך. כבודו של הקב"ה הוא מלא עולם. 

לטאטא. שמטאטים  –לכבד בלשון תנאים  –פוכה זה דומה מאד למילה רחוקה וה –לכבד בעברית 

את הבית זה לכבד את הבית, והאדם המטאטא הוא המכבד, או המכבדת. ההסבר המקובל שלכבד 

זה לא רק לטאטא, אלא לכבד את הבית. אבל זה קשה, כי אף אחד לא יגיד לי שלשים תמונות מזהב 

דברת על כיבוד הבית, אלא על על הקירות זה לכבד את הבית. שהמשנה שם מדברת היא לא מ

לטאטא את  –פירושו  –טאטוא הבית. כך המילה 'לכבד' היא מילה מאד יסודית. המושג כבוד 

 -הכול אלוקות. לכן בתנ"ך כולו יש רק שני גורמים שצריך לכבד –הלכלוך, ולגלות שבעצם במהות 

, ו"כבד את אביך ואת אמך". מהראשון אנו לומדים כיבוד רבו ותלמיד חכם. 1" ֵמה�נֶ) יְקֹוָק ֶאת ַ&ֵ$ד"

זה נלמד מהפסוק  במשלי, שבא להגיד לי לא להביא כסף לה', אלא אולי להוריד מהאגו שלי ולכבד 

 - שדברים שבין אדם למקום -יותר את הקב"ה. גם כיבוד הורים בחלק הראשון של עשרת הדברות

  ולכבד את האלוקות.  –כי זה אומר לך לפנות את האגו שלך  - המקוםוהוקש כבוד אביו לכבוד 

כבוד הבריות יכול להיות רק האם אתה מוכן לכבד את הצלם אלוקים שבי? האם אתה מוכן לטאטא 

  את כל הדברים האחרים שמפריעים לך לראות את האלוקות? 

                                                           
1
 משלי פרק ג' פסוק ט'. 



הוא מסנן את הרעלים ומגלה שהדם כמו שהוא הוא הדבר הכי  -הוא המטאטא –תפקיד הכבד בגוף 

הוא מוציא את הלכלוך. לכבד את ה' זה לשחרר את המסך –טוב שיש. שהוא מסיר את הלכלוך 

שאתה תופס. לכן אנו עוברים הרבה דברים בחיים שאומרים לנו כל הזמן לשחרר נפח ולהופיע את 

  האלוקות בי. 

ם "לכבוד ולתפארת". הבגד הראשון שלובש הכהן זה מכנסיים שנעשים מהדבר בגדי כהן גדול ה

הפשתן עצמו,  -הפשוט ביותר. בשונה מהכתונת הם אפילו לא משובצים. המכנסיים הם מכנסי בד

הכי ראשיתית  –בעולם. הקדושה הכי ראשונית ר את החלק של ההולדה והתפקיד שלהם הוא לטה

  היא ההולדה. 

ה כתוב שהנשים היו יכולות לברור את האורז מהאור של השמחה. כדי להדליק בשמחת בית השואב

ושם הם היו מדליקים את הפתילות העשויות מבגדי מכנסי  -אותם פרח הכהונה היו עולים לגובה גבוה

כהנים. מהבלאי של המכנסיים הללו היו יכולים להאיר עד למקום שכבר אין ספק באורז בשום חצר 

  תברר, "לכבוד ולתפארת". בירושלים. הכול מ

הדרך הכי גדולה לתקן את מה שמתסכל מופלאה מדבר על כך שמה שכתוב פה זה שהרבי בשיחה 

 –היו יכולים להאיר עד לחצר הכי רחוקה שיש  –אותך זה להרבות אור ועוד אור. מהבלאים הללו 

  ומשם לא הייתה כשמחת בית השואבה.

  את הכהן:שיהודי בא להיפגש עם השכינה הוא פוגש 

מעל המכנסיים זה כתונת התשבץ. היא מכסה את החלקים הגבוהים יותר. את התחושות, את הרצון, 

את התנועה. את כל החלק  –אבל היא מכסה את החלק התחתון של הרגליים שהמכנסיים לא מכסות 

של המידות שקשור לא ל"סור מרע", אלא כבר "לעשה". המכנסיים באים לכסות ערוה. הם באים 

לקחת את הכוח הכי אדיר שיש ולתעל אותו. "איזהו גיבור הכובש את יצרו". אבל הכתובות באה 

לכסות את כל החלקים השייכים ל"עשה טוב". זה עדיין במידות. לכן הכתונת אומר הרב הירש, היא 

כבר יש עשייה ובנייה. זה לא רק בד, אלא זה כתונת  –כתובנת תשבץ. שם יש בתים קטנים וצורות 

  שבץ. ת

החגורה היא המפרידה בין הלב לערווה. אבל  -טנבלמצנפת זה כבר תפקיד של המוח. האלמגבעת ו

וזר ישראל בגבורה". האבנט הוא אומרים "ענוסף. שלובשים את החגורה בבוקר יש לה תפקיד חשוב 

 העוז, והוא מרכז אצלך את כל הכוחות ומביא אותך לפעולה. אלא כוחות שאתה מכנס ואיתם אתה

  מתפרס. 

  שיהודי בא להקריב קרבן את זה הוא פוגש. כהן עם ארבעת בגדים אלו. 

  כהן המחבר בין עליונים לתחתונים:

המצנפת –מה ההבדל בין המצנפת למגבעת? יש לזה המון תשובות. אומר הרמב"ן בפרשה שלנו 

בסוף  –הייתה עשויה מליפופים, והמגבעת דומה למגבעות שלנו. ע"פ הרמב"ן בראש המצנפת 

אז  –זה נשאר פתוח ושם מושכים את ראש הכהן. שמושכים את ראשו של הכהן הגדול  - הליפופים

  שמים את השמן בחור למעלה. אבל הכהן ההדיוט הולך עם מגבעת מכוסה למעלה. 

מה עם הנעליים? אין נעליים הם יחפים. אבל יש לשים לב שפעם בית המקדש היה בגן עדן. פעם 

אטייל אתכם בגן  -שם לרוח היום, וגם בעתיד "והתהלכתי בתוככם". רש"י יתרגםהקב"ה היה מתהלך 

 –כי היה ערום  –עדן כאחד מכם. הקב"ה הלך אתנו בפעם הראשונה שאדם הראשון התחבא בגן 

  אבל הקב"ה היה מתהלך בגן. 

איפה הכיפה? אבל יש לשים לב שהכהן  -מי שהיה מצלם את בית המקדש מלמעלה, היה שואל

מחובר למעלה ולמטה לשמיים ולארץ. המעיל של הכהן הגדול כולו תכלת ובשוליו פעמון  –ול הגד

פעמון ורימון  שבעים ושתיים ביחד. תפקיד של הכהן הגדול זה להיות בשקט "לא ברעש ה'"  –ורימון 



ונשמע קולו בבואו אל הקודש. הרימונים הם כנגד הריקנים בישראל  - אבל רק הפעמונים עושים רעש

שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. שם  –שעליהם נאמר "כפלח הרימון רקתך" 

המלחמה היא ברעש, והיא עדיין חזקה. הכהן הגדול מזכיר שעבודתו ועבודת ישראל היא רק שכולם 

  נמצאים. 

 מעליהם נמצאים האפוד והחושן ובהם האורים ותומים. ומעליהם הציץ. הכהן הההדיוט הוא הפגישה

ים של כל אדם ואדם מישראל ומהעולם. כל אחד פוגש את הכוח לכבד את ה'. תפקידו של יהיום יומ

המקדש הוא "ושכנתי בתוכם". האם יכולה להיות מציאות של שכינה פה בתוכנו? שעמד משה רבנו 

קח את הכיכר והשלך  –לעשות את המנורה נתקשה בה והוא לא ידע מה עושים. והקב"ה אמר לו 

היא נעשית מאליה, שנאמר "תיעשה המנורה". מה פירוש? מה הכוונה שהוא התקשה? אומר לאור ו

הרבי שבא משה רבנו ובא לעשות את המנורה הייתה לו בעיה של כל המשכן הזה. כי הקב"ה אומר 

ששכינה יכולה לשרות בגוף, בזהב בכסף, ובנחושת. הקב"ה אומר ששכינה יכולה לשרות לא רק 

ולא רק בתורתי (הלוואי), בתפילתי (הלוואי) , אלא היא יכולה לשרות בגוף. ודווקא  בעולמות עליונים,

שם יש יותר השראת שכינה. שם זה השראת שכינה למעלה למעלה מכל העולמות העליונים. ובזה 

רק האינסוף יכול  -אפשר? והקב"ה אומר לו אי אפשר - משה רבנו התקשה. הוא שואל את הקב"ה

קח את כיכר הזהב ותשליך אותה לאור ית –בתחתונים. אבל גם לך יש תפקיד להשרות את השכינה 

  ואני כבר יעשה את הכול. 

מה זה לכבד את ה'? זה לטאטא את הבית. זה לגלות את הנפש האלוקית שלך. זה  םאתם מביני

"לכבוד ותפארת". אתם מבינים מה פוגש אדם שהוא מגיע לבית המקדש? את הכבוד הזה. הוא פוגש 

  ומבין שאין כזה דבר שלא קשור אליו.  -אחדות ה' בעולם את

  "בית מלחמתי":

פיה שלהם הייתה יותר רחוקה יותר מאתנו מאשר ולפני אלכסנדר מוקדון מגיע לשטה פרס. הפילוס

שלא  –אל טוב ואל רע. עד שממלכת פרס גזרה אצל אחד המלכים  –יוון. הם קבעו שיש שני אלים 

  י ישראל אמרו בסתר ועל זה נאמרה התפילה "לעולם יהא אדם וכו'. יגידו "שמע ישראל". ובנ

שאלכסנדר מגיע הכותים מאד מפחדים , כי התפיסה הפתוחה הזו של היוונים יכולה להיות מסוכנת. 

היוונים רוצים לתרגם את התורה בתרגום השבעים. יוון היא נקודה כ"כ קרובה לישראל מצד אחד, 

בלי צ'. ציון אומר שכאן למטה היא נקודת הציון של למעלה. ציון ציון, והיא הכי מסוכנת. יוון זה 

וירושלים זה ה"מכון לשבתך פעלת", ואין זה "כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים". יון זה אקרופוליס 

רק אם איזה נשאר מתואב. זה ציון בלי הצדיק יסוד  –בדיוק כמו במקדש, זה ארכיטקטורה מדהימה 

  קא שמעון שהוא התנא היחיד שיש לו תואר צדיק. לכן את יוון הולך לפגוש הצדיק. עולם. לכן דוו

שמעון צריך לצאת ולעשות את העולם מקדש כמו שהיה בגן עדן, וכמו שיוון תופסת את עצמה 

בחיצונית שלה. הוא יוצא בבגדי כהונה, או בראויים לכהונה, או "עת לעשות לה' הפרו תורתך", ועושה 

  את המדינה מקדש. 

חנן הם תלמידיו של שמעון אתם יודעים מה יהיה חטא החשמונאים לאחר מכן. יוסי בן יועזר ויוסי בן יו

אבל החטא שלהם יהיה שהם הכניסו את שם שמיים אפילו לשטרות. הם הבינו  –טיגנוס נהצדיק וא

של אחדות ה' בעולם, אבל העולם עוד לא היה מוכן  –שהמלחמה ביון היא ליצור מציאות כזו גדולה 

  לה. זה היה כה' טבת שיוצאים ורואים איך יוצרים עולם של מקדש. 

ותים הולכים להחריב את המקום  שבו בא לידי ביטוי הכבוד והתפארת של ציון. שאלכסנדר רואה הכ

הוא משתחווה לפניו ואמרו לו "מלך גדול כמוך משתחווה ליהודי זה"? אמר להם  –את שמעון הצדיק 

"דמות דיוקנו של זה משמשת לפני בבית מלחמתי". בית מלחמתו של אלכסנדר מוקדון הוא בית 

מה של כולנו. לכולנו יש מלחמות בין הנפשות שלנו ובין הכוחות שלנו. שם משמשת לכל אחד המלח

מאתנו דמות דיוקנו של שמעון הצדיק , כמו שליוסף הצדיק שמשה דמות דיוקנו של אביו. הדיוקן של 

  שמעון הצדיק שקיבל שני תארים מיוחדים. שמעון הצדיק, ומשיירי כנסת הגדולה.



  

  שארית ישראל:

ולם המקובל שיירים זה לא טוב. אבל בעומק שיירים זה להיות חלק ממשהו. להיות שארית ישראל בע

זה לעמוד מול עולם שלם ולהבין שאני אולי "סרח העודף", אולי אני "שארית", אבל אני שארית של 

 אינסוף, ולא אימפריה של ברזלים מפלסטיק. אני שארית שאי אפשר לכלות אותה. שאלכסנדר מוקדון

זה  –הולך להחריב את בית אלוקינו הוא פוגש את שמעון הצדיק. שיירי זה גם מלשון "שיר". שיר 

שרשרת שהוא אינסופי. הוא תמיד ממשיך וממשיך ואי אפשר להפריד אותו. ("כל בעלי השיר יוצאים 

  בשיר ונמשכים בשיר").

שמיים וארץ. האורים בגדי כהונה גדולה זה הכוח ללבוש בגדים שלמעלה ולמטה אתה מחבר את 

והתומים והמקדש והצדק והקודש לה', והסור מרע של המכנסיים והעשה טוב של הכתונת , והמוח 

נועד לכבוד ולתפארת. שם אלכסנדר מוקדון מגיע אל השורש. בגדי הכהונה זה היכולת  –של הציץ 

  להחזיר הכול אל השורש. 

  "בגדי קודש":

י קודש"? חשבת פעם על הביטוי הזה" בגדי קודש"? קודש פתחנו למה הפרשה מתחילה ב"ועשו בגד

זה נאמנות, מוקדש, ודבר שלא ניתן לחלל אותו ואני נאמן לו עד הסוף. (הרי את מקודשת). אבל 

ההפך הגמור מנאמנות. ומעיל הוא משורש מועל. שאדם וחוה  - הוא בגידה - שורש המילה "בגדי"

טת. ובבית המקדש יש את התיקון של "בגדי קבלו את הבגדים את אבדו את הנאמנות המוחל

הקודש". ללבוש בגדים שכל תפקידם הוא "לכבוד ולתפארת". לא שלי, ולא של המקדש, ולא של 

  הכהן, אלא של מי שהכבוד הוא שלו. 

"למה באתם"? אמרו לו "אפשר בית שמתפללים בו ועל ממלכך ומלוכתך שלא  –שאל אותם אלכסנדר 

תחרב יטעו בו גויים להחריבו ". אתם חושבים שזה סתם הטעייה מדינית. מה אתה לא מבין מה 

מגמת הבית הזה? האם אתה לא מבין שהשורש של הבית הזה הוא להגיד שאתה לא תחרב? האם 

זה להזכיר לי תמיד שיון זה ציון בלי הצדיק. לכן אם בגדי כהונה  ללבודאתה לא מבין שאתה תלוי בו. 

העם שוכח את זה יש לצאת החוצה ולהזכיר להם את זה באמצעות בגדי כהונה. ושמעון הצדיק 

וזה הפגישה של שמעון  -שלוקח אתו את הכוח של כנסת הגדולה, ויהושע, ומשה שקיבל תורה מסיני

  טים את זה אפשר לקלוט עוד. הצדיק עם המציאות היוונית. שקול

זה על שלושה דברים עליהם העולם עומד "התורה העבודה וגמילות חסדים". התורה שבאה מלמעלה 

השילוב כמו במנורה. הרי בכלל הקב"ה לא צריך את אורה? אלא  –למטה, והעבודה מלמטה למעלה 

רה והוא יעשה את "עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל". הקב"ה יגיד למשה את התו

ואז לך יהיה כוח אינסופי לעשות מנורה מקשה אחת. אתה לא יכול לעשות את זה לבד,  - העבודה, 

  אלא אני יעזור לך ואתה תחייה את זה מלמטה ע"י היכולת של הגמילות חסדים. 

ני התחילו את התורה שלנו, כל ילד קטן חי עם שני דברים : א –לפני ששמעון הצדיק וכנסת הגדולה 

אלא על שלושה מימדים. שמעון  –והקב"ה. גמילות חסדים זה היכולת לו לעמוד על שני רגליים 

גם  - אלא בשלושה מימדים –הצדיק בא לחדש שאי אפשר לראות את העולם רק בשני מימדים 

  גמילות חסדים. 

  "בבואה שלי":

  נסיים בסיפור קצר על שמעון הצדיק: 

במדרש אחר מסופר ששמעון הצדיק בעת היותו כהן גדול לא היה מסכים לאכול אשם נזיר טמא. נזיר 

  שרוצה להפסיק את נזירותו ולהתגלח חייב להביא קורבן אשם. כך מסופר בגמרא: 



 אדם בא אחת פעם; אחד אלא טמא נזיר אשם אכלתי לא מימי: הצדיק שמעון) רבי( אמר

, תלתלים לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה שהוא ווראיתי, הדרום מן נזיר אחד

, בעירי לאבא הייתי רועה: לי אמר? הנאה זה שערך את להשחית ראית מה, בני: לו אמרתי

 מן לטורדני ובקש יצרי עלי ופחז, שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים למלאות הלכתי

 רמה להיות עתיד שהוא במי, שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה! רשע: לו אמרתי, העולם

 כמוך, בני: לו אמרתי, ראשו על ונשקתיו עמדתי מיד! לשמים שאגלחך, העבודה? ותולעה

 נזיר נדר לנדור יפליא כי... איש )ו במדבר(: אומר הכתוב עליך, בישראל נזירות נוזרי ירבו

                  '.לה להזיר

  (בבלי נדרים דף ט' עמוד א')              

זה שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה בבגדי כהן גדול שהיה צריך להשתמש בעת לעשות לה' הפרו 

ובית מלחמה. לכל אחד פעם יש את הכותים שבאים  –תורתך. לכל אחד יש מדינה ומקדש משלו 

להחריב את בית אלוקים שבו, וכל אחד רואה פעם את הבבואה שלו ורוצה לטרדו מן העולם. אבל כל 

ולדעת שהקב"ה צריך אותך. שהעולם עומד על תורה על  –ריך לקבל את מידת שמעון הצדיק אחד צ

יה רק באנטיפטר. שם זה לאו דווקא ישתי הקבוצות רואות אחת את השנעבודה וגמילות חסדים. 

ן יכול להשתחוות ודר מוקדנהבית כנסת , ובמקומות שקל לשמור על האלוקות. אבל גם שם אלכס

הם  –לאלוקות שבך. אתה רק צריך להראות לו את זה, ולנצח את היוונות בך. לכן כל הבגדים הללו 

  עשיתיו". אף יצרתיו בראתיו לכבודי בשמי הנברא כל" –לכבד את הבית  –תפארת לכבוד ול

 


