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 לאן נעלמו המכנסיים?

פשר שלא להתעכב בשיחות הקודמות עסקנו בבגדי כהונה ואי א

 גם על האבנט והמכנסיים. עוד רגע קט ולדבר

ירואיים', עד הבגדים שנראים הכי פחות 'ה הםהאבנט והמכנסיים 

, המכנסיים כשמופיע פסוק הכותרתהפרשה כדי כך שבתחילת 

  – כלל אינם מופיעים

ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת 

  1ודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי ואבנט ועשו בגדי ק

 שכחו' את המכנסיים...'שמסתבר אופס, 

לכבוד 'כל הבגדים נעשו  ההסבר לכך מופיע בסיומה של הפרשה.

ולכן גם  'לכסות בשר ערווהרק 'אבל המכנסיים נועדו  'ולתפארת

  - בסיום פרטי הבגדים, רק אחרי שכתוב

 2 שחת אותם...וקדשת אותם וכיהנו ליוהלבשת אותם...ומ

  –רק אז נאמר בנפרד בפסוק הבא 

 ר ערווה ממותנים ועד ירכיים יהיוועשה להם מכנסי בד לכסות בש

 לשמוח עם מכנסיים בלויות

 בשר הערווה הזה הוא כל כך יסודי וכל כך גדול.כיסוי 

כשמחת בית שמחה עוד חז"ל במשנה מתארים שלא הייתה 

  –השואבה 

 3חת בית השואבה לא ראה שמחה מימיומי שלא ראה שמ

שבשמחת בית  - דבר שנראה צדדי - ומוסיפים חז"ל לספר

שהיו מאירים את אלו כהונה, הילדים, פרחי ההשואבה היו 

לוג  מאה ועשריםירושלים באורות מדהימים. הם היו מביאים 

אמה  חמישיםשמן בכדים ענקיים, עולים על סולמות בגובה 

)כנראה היו אלה ילדים עם כוחות פיזיים משמעותיים מלבד 

 ( ומאירים באור גדול את כל ירושלים.הכוחות הפנימיים

בית השואבה, התרחשה לאור האורות ב שהייתהכל השמחה 

מספרים לנו שהאור הזה היה כל כך חזק עד שכל אף האלה. חז"ל 
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 הייתה יכולה לברור חיטים לאור האבוקות הללובירושלים אשה 

 .4בחצר שלה

ה היה, האם דווקא משמן זה או חז"ל לא מבארים איזה שמן ז

זה יכול להיות  נדרש שמן זית כתית טהור. כאן מנורהב אחר. רק

חומר הגלם כל שמן. אבל יש דבר אחד שעליו היו מקפידים והוא 

 -במשנה שם הפתילות, וכך כתוב ממנו עשו את 

ֵסי נְּ ָלֵאי ִמכְּ ִקיִעין, ו ָבֶהן ָהיו   ִמב ְּ ָיֵניֶהן ֵמֶהן ָהיו  ַמפְּ ִליִקין ֹכֲהִנים ו ֵמֶהמְּ  ַמדְּ

 –את המילה "המיניהן" מפרש רבנו עובדיא מברטנורא 

ִנים. ַתְרּגּום ַאְבֵנט ֶהְמיָׁנָׁא" את הפתילות  . כלומר"ֵמַאְבְנֵטיֶהן ַהְישָׁ

להארת שמחת בית השואבה היו מכינים מהמכנסיים ומהאבנטים 

 שבלו.

 מה המיוחד במכנסיים בלויות?

בלאי מכנסיים ואבנט הקשו על דברי המשנה שהפתילות היו מ

  – התוספות

 .  5תה של ששהיא היי תימה דלא חשיב נמי כותנת, שגם

 אחרים )תוי"ט( אומרים יש גם מצנפת, יש עוד בגדים.

ובאמת השאלה הזו היא מצוינת שהרי גם את המנורה במקדש 

היו מדליקים בפתילות וחז"ל אומרים שהפתילות היו עשויות 

מבגדי כהן שבלו.  זאת אומרת שאת המנורה במקדש שמדליקים 

מפתילות שעשויות מבלאי  בשמן זית זך, אפשר להדליקדווקא 

כל הבגדים, ואת אור שמחת בית השואבה מדליקים דווקא 

 מפתילות שעשויות מבלאי מכנסיים ואבנטים.

 אם כן, מה עניין המכנסיים והאבנט דווקא לשמחת בית השואבה?

 להאיר ולהתרומם מהשחוק והבלוי

 שכל בגד בא לכפר על משהו: ראינו בחז"ל

נה לפרשת קורבנות, לומר לך מה למה נסמכה פרשת בגדי כהו

 6מכפרים אף בגדי כהונה מכפרים.. קורבנות

האבנט, אומרים חז"ל בא לכפר על הרהור הלב. הרי האבנטים 

הערווה וזה מכפר על הרהור  נועדו כדי להבדיל בין הלב ובין

 ב:"נ ,סוכהבבלי,  4
 .שם, נ"א 5
 ערכין טז. 6

 תשע"ו תצוה - שיעור יומי בפרשת השבוע

 'מה למעלה'



 
המכנסיים מכפרים על גילוי ערווה כי הם באו לכסות בשר הלב. 

 ערווה.

בהתוועדות הביא הסבר מופלא על  זיע"אמליובאוויטש הרבי 

השימוש בבלאי המכנסיים דווקא.  האור של שמחת בית בשואבה 

 זה?ממה נבע אור  היה מיוחד, אף אחד לא ראה אור כזה.

יום את שמחת בית בשואבה אנחנו עושים בסוכות, מיד אחרי 

ביום ושם אנחנו כל כך שמחים בתשובה שעשינו  יפוריםכה

ממנה אנו מגיעים לשמחה הגדולה של בית ו הגדול והקדוש,

ול להתרומם עד למעלה מחמישים השואבה.  את האור הזה שיכ

אפשר להאיר רק אם אני יכול  - על כל מה שזה מסמל -אמה 

 לקחת את המכנסיים שבלו, אם אני יכול לקחת את השחיקה

שגרה ולהאיר אותם באור של קודש. , את ההיומיומית

יכולים לעשות הנמוכים, שמכסים על בשר ערווה, מהמכנסיים 

רק בבית המקדש אלא בירושלים כולה פתילות שמאירים אור לא 

כדי שאשה תוכל להיות באיזה שהיא חצר בירושלים ולברור  -

 חיטים, לעשות את פעולת הוצאת הטוב ולזרוק את הפסולת.

הרי החיטים הם כבר  יין שהמשנה מדברת דווקא על חיטים.מענ

)בניגוד לשעורים שהם מאכל בהמה(  אכל טוב, הם מאכל אדםמ

אולי באים חז"ל לומר לנו שתמיד  אז מה יש עוד לברור בהם? –

ואם אנחנו  , להמשיך ולעבוד,יש לנו עוד ועוד מה לברור

 תקועים זה כנראה כיוון שאנחנו עדיין לא מצליחיםמרגישים 

אנחנו יכול להיות שלהאיר מבלאי המכנסיים והאבנטים. 

מצליחים להאיר מבלאים של מצנפת ומבלאים של כותנות יפות, 

אבל כל עוד תקוע אצלי הכוח להאיר גם מהמכנסיים עם השחיקה 

שלהם, אז אני לא יכול להשרות בתוכי שכינה ואז הירושלים שבי 

 לא יכולה להאיר.

 לך כנוס –מכנס 

תנת שמכסה אותו מראשו כאם נחשוב לעומק, הרי הכהן לובש 

תנת, בנוסף על הכתנת שמכסה את כל הגוף. רגליו. זו כעד קצות ו

הכהן הגדול עוד לובש מעליה מעיל תכלת ובשוליו פעמונים 

 ורימונים.

"ממתניים ועד  –אז בשביל מה הוא צריך את המכנסים האלו 

ירכיים יהיו" הרי אף אחד לא רואה את בשר הערווה, מה הם 

 מעניינים בכלל?

 של חברי א כדי שאני לא אראה את ערוותוכיסוי הערווה לא ב

עצמו. כיסוי הערווה ערוות ואפילו לא כדי שהכהן לא יראה את 

של  איזו עדינות שריצפת המשכן לא תראה את ערוותו. הוא כדי

 ! קדושה

שמחביאים משהו, זה לא רק  אתם יודעים מלשון מה זה מכנסיים?

שכונסים את הכוחות.  הם אלומכנסיים  זה לא שורש המילה.

כינוס זה בדיוק ההפך מהתמכרות, כינוס זה בדיוק ההפך מחוסר 

 היכולת לשלוט.

כינוס הכוחות כשאני לא נשחק בהם בא לידי ביטוי יותר מכל 

. הפנימיות שלי דבר אחר דווקא בכוח שלי לנצח את העוצמות

ולתעל  -להביא את היצרים הכי חזקים ונפלאים וטובים שבי 

 שאני רוצה.הגבוה מקום אותם ל

יוק אותו לאזור את המותניים. זה בד תפקידו של האבנט הוא

לכנס את הכוחות כמו אצן לפני  -התפקיד כמו של המכנסיים 

 הריצה.

הכל מדהים, ובכל זאת בלאי בגדי כהונה  - וכו'עיל, חושן, אפוד מ

אך את  פנימה, יכולים להאיר במנורה רק את בית המקדש

להאיר דווקא עם בלאי מכנסיים, עם הכח  וצריך ירושלים אפשר

גבוהות ולתעל אותם העוצמות הלקחת את השחוק והבלוי של 

 .  שאין דוגמתהשמחה לקדושה, ל
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