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    והנה   דברנו   עד   עתה   מן   ההכנעה   ומן   הבושת,   ונדבר   עתה   מענין   הכבוד.   

  לולב   נאה   וכו',   וכן   אמרו   הידור   מצוה   עד   שליש,   עד   כאן   משלו   מכאן   ואילך   משל   הקב"ה.   הרי   דעת   שפתותיהם   ז"ל   ברור   מללו,   שאין   די   בעשות   

 הנה   כבוד   המצוה   ויקרה,   כבר   הזהירונו   עליו   חז"ל   ואמרו   (ב"ק   ט'):   זה   אלי   ואנוהו,   התנאה   לפניו   במצות,   ציצית   נאה,   תפילין   נאה,   ספר   תורה   נאה,  
  המצוה   לבד,   אלא   שצריך   לכבדה   ולהדרה.   

 ולהוציא   ממי   שלהקל   על   עצמו   יאמר   אין   הכבוד   אלא   לבני   האדם   המתפתים   בהבלים   אלה,   אך   הקב"ה   אינו   חושש   לזה,   כי   הוא   מרומם   מדברים  
 האלה   ונשגב   מהם,   וכיון   שהמצוה   נעשית   לאמתה   די   בזה,   אמנם   האמת   הוא   שהאדון   ברוך   הוא   נקרא   אל   הכבוד   (תהלים   כ"ט),   ואנו   חייבים   לכבדו,  

 אע"פ   שאינו   צריך   לכבודנו   ולא   כבודנו   חשוב   וספון   לפניו,   ומי   שממעט   בזה   במקום   שהיה   יכול   להרבות,   אינו   אלא   חוטא.  

 הוא   מה   שהנביא   מלאכי   מתרעם   על   ישראל   בדבר   ה'   (מלאכי   א'):   וכי   תגישון   עור   לזבוח   אין   רע   הקריבהו   נא   לפחתך   הירצך   או   הישא   פניך.  

 ואולם   חז"ל   הזהירונו   להתנהג   הפך   זה   בעבודה,   ואמרו   (סוכה   נ'):   בענין   מים   שנתגלו   שלא   יסננם   במסננת,   מטעם   אימור   דאמרי   להדיוט,   לגבוה   מי  
 קאמר?!   לית   ליה   הקריבהו   נא   לפחתך?!   ראה   נא   מה   חסרון   יש   במים   שנסתננו,   וכבר   מותרים   הם   להדיוט,   ואפילו   הכי   אסורים   הם   לגבוה   משום  

 שאינו   דרך   כבוד,   ואמרו   עוד   בספרי   (דברים   י"ב):   וכל   מבחר   נדריכם,   דהיינו   שלא   יביא   אלא   מן   המובחר.  

 וכבר   מצאנו   קין   והבל,   הבל   הביא   מבכורות   צאנו   ומחלביהן,   וקין   הביא   מן   הפסולת   מפרי   האדמה   כפי'   ז"ל,   ומה   עלה   בהם   (בראשית   ד'):   וישע   ה'  
  אל   הבל   ואל   מנחתו   ואל   קין   ואל   מנחתו   לא   שעה,   ואומר   (מלאכי   א'):   וארור   נוכל   ויש   בעדרו   זכר   ונודר   וזובח   משחת   לה'   כי   מלך   גדול   אני.   

  וכמה   דברים   הזהירונו   ז"ל   שלא   יהיו   מצות   בזויות   עלינו,   וכבר   אמרו   (מגילה   ל"ב):   כל   האוחז   ספר   תורה   ערום   נקבר   ערום   מפני   ביזוי   המצוה.   

 וסדר   העלאת   ביכורים   יהיה   לנו   לעינים   לראות   מה   הוא   הידורן   של   מצות,   שכך   שנינו   (בכורים   פ"ג):   השור   הולך   לפניהם   וקרניו   מצופות   זהב   ועטרה  
 של   זית   בראשו   וכו',   עוד   שם   העשירים   מביאים   בכוריהם   בקלתות   של   זהב   והעניים   בסלי   נצרים   כו',   עוד   שם   ג'   מדות   בבכורים:   בכורים,   תוספת  

 בכורים,   ועיטור   בכורים   וכו',   הרי   לנו   בהדיא   כמה   ראוי   לנו   להוסיף   על   גופה   של   מצוה   כדי   להדרה,   ומכאן   נלמוד   לכל   שאר   מצות   שבתורה.   ואמרו  
  (שבת   י'):   רבא   רמי   פוזמקי   ומצלי   אמר   (עמוס   ד'):   הכון   לקראת   אלהיך   ישראל.   

 עוד   ארז"ל   (ב"ר   פס"ה):   על   הפסוק   "בגדי   עשו   בנה   החמודות",   אמר   רשב"ג   אני   שמשתי   את   אבא   כו',   אבל   עשו   כשהיה   משמש   את   אביו   לא   היה  
 משמש   אלא   בבגדי   מלכות,   והנה   א"כ   לבשר   ודם,   קל   וחומר   למלך   מלכי   המלכים   הקב"ה   שהעומד   לפניו   להתפלל   ראוי   הוא   שילבש   בגדי   כבוד,  

   ויושב   לפניו   כמו   שיושב   לפני   מלך   גדול.    
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