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  [טז]

ַוַּיַען ַאְבָרָהם ַוֹּיאַמר ִהֵּנה ָנא הוַֹאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ֲאֹדָני ְוָאֹנִכי ) יח, כז(

  ָעָפר ָוֵאֶפר:

                                                 
ַען ַאְבָרָהם ַוֹּיאַמר ִהֵּנה ַוּיַ יח] תוכן דבריו בקצרה, דהנה על הפסוק " -[טז  1

) ב ,ולין פח", דרשו חז"ל (חֲאֹדָני ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפרָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל 

זכו בניו לשתי  -אמר רבא: בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר "

" ע"כ. ופשט דברי רבא משמע, שבשכר הענוה אפר פרה ועפר סוטה ,מצות

נו, שאמר על עצמו שהוא עפר ואפר, זכו בניו למצוות באפר של אברהם אבי

ועפר, [והקדים אפר לעפר שהיא מצוה כוללת כל ישראל]. אלא שיש 

לדקדק, מה מדה כנגד מדה היא, דמה ענין שכר מדת ענוה, לזכות למצות 

אפר פרה ועפר סוטה, אפילו שהם מצוות שעושים באפר ועפר, אינם ענין 

יבר בענוה, ומה שאמר עפר ואפר רק לסמל אמר למהות דברי אברהם שד

כן לכאורה, אבל מהות דבריו הוא הענוה, ואין לזה שייכות לאפר פרה ועפר 

  סוטה לכאורה.

ומבאר המשך חכמה, דכשם שמים מטהרים בהשקה למי מקוה, כיון ששבו 

לחבורן הקודם, וכשם שכל הזרעים נטהרים אם יחזרו ויזרעו, כיון ששם אין 

טומאה, והם מחוברין לדבר שאינו מקבל טומאה, כך האדם שהשפיל קבלת 

את עצמו, וכביכול מרגיש שהוא עפר ואפר, חוזר במהותו ליסוד חיבורו, 

ונטהר מכל טומאה. ואברהם אבינו בענותו, שהרגיש כי הוא עפר ואפר, 

נטהר מכל טומאה, לכן בשכר טהרתו, זכו ישראל למצות טהרה, והוא אפר 

את כל הטמאים, הוא תכלית הטהרה, וכן עפר סוטה שמטהר פרה שמטהר 

כל אשה לבעלה, שכיון שנסתרה היא נטמאת, ונטהרת על ידי עפר סוטה, 

  זה תוכן דבריו בקצרה.

אלא שכדי להבין מדוע באמת על ידי החיבור ליסודות נטהרים, מקדים 

 לבאר בכלל מדוע היסודות טהורים, ואיך נטהרים על ידי החיבור אליהם

כו', כפי שיתבאר בהערות הבאות. ובמערכה עמוקה זו, על פי דבריו, הולך 

ומבאר והאיר עינינו בהרבה מאוד יסודות גדולים של ענין טהרה וטומאה  

שיש בעולם. וראינו שעדיף בפסקאות אלו לבאר דבר דבור על אופנו, ולא 

 כפי שיראה הקורא. -בתוכן הכולל את הכל 
להבין מדוע האדם שמתבטל לעפר נטהר, יש לבאר  תוכן דבריו, דהנה כדי 2

 דברים שחלין עליהם טומאה ויש שלא שלאמדוע יש 

 רבא אמר) ב, פח חולין( הדם כיסוי פרק ואפר עפר ואנכי) כזיח, (

 אפר, תמצו לשתי בניו זכו ואפר עפרכו'  אברהם שאמר בשכר

 מקבלים אינם 2היסודות דמצאנו ,1מבואר הענין. סוטה ועפר פרה

מדוע לא חלה טומאה על המים והעפר ועל יסודת הבריאה. ואין לומר 

שדוקא כדור הארץ אינו מקבל טומאה, וכל המחובר לארץ בכלל, דהנה גם 

בעלי חיים אינם מקלבים טומאה. עוד יש לתמוה, מדוע פרי הראוי למאכל 

בו כל שינוי מהבריאה, ומדוע אף על פי  מקבל טומאה, אפילו שלא נעשה

כן צריך הכשר מים, ומה מהני ההכשר לקבל טומאה. ועוד, מדוע גויים 

  אינם מקבלים טומאה, ורק ישראל מקבלים טומאה.

 כלאבל הביאור בזה, כי טומאה חלה על הדבר שגבר עליו כח הרע. ולכן, 

 ונטמאתם ,)לד, לה במדבר( הארץ תטמא ולא בהו כתיב החמורות העבירות

, בגלל שגבר כח הרע על הכח הטוב. לכן, לא שייך )מג, יא ויקרא( בם

שיסודות הבריאה יקבלו טומאה, לא העפר ולא המים וכדו' כשהם כמות 

שהם, וכן כל בעלי החיים, אפילו כאשר הם דורסים וטורפים, אין הם 

י מגבירים את הכח הרע על הטוב, כי אינם בעלי בחירה, ומתנהגים כפ

  שהטביע הבורא יתברך בטבעם.

מה שאין כן איש הישראלי, שנטע בו הבורא נשמה אלוקית, ויש בו כח 

הטוב והרע, והבחירה, והוא בוחר ברע, בבחירתו הוא מגביר את כח הרע 

על הטוב, ומטמא את עצמו. וכן אם פועל האדם בדבר מן הדברים שבעולם, 

כח של האדם, שעליו חל  הרי שכח הפועל נמצא בנפעל, וכיון שיש בדבר

טומאה, גם הדבר שעשה חל עליו טומאה, כי כוחו בו. ובזה יובן דבר פלאי, 

מדוע כלי אדמה אינם מקבלים טומאה, וכאשר הם צרופים בכבשן נעשים 

כלי חרס ומקבלים טומאה. אבל לאור המבואר הוא נפלא מאוד, שכלי 

נכנס בו כח האדם, אדמה אינם מקבלים טומאה, כי הם יסוד מהעולם, ולא 

אבל כאשר נצרף בכבשן, נכנס בו כח האדם שהוא בחירי, ואז יכול לחול 

  עליו טומאה, כי כוחות האדם נמצאים בכלי הנצרף בכבשן.

ובזה מובן מדוע אוכל מקבל טומאה, שכיון שהוא עומד למאכל האדם, 

מחמת זה הוא מקבל טומאה, ששייכותו לאדם חלה עליו טומאה, לכן אוכל 

ינו נאכל אלא על ידי הדחק צריך מחשבה לאוכלו, ורק אז תחול עליו שא

טומאה, שכיון שאינו עומד למאכל אלא על ידי הדחק, אינו שייך כל כך 
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 מה לבד, לקרקע המחוברים והמים קרקע הגדולי כל, טומאה

 יתכן בהם, ומסיבותיו האדם מפעלות ידי על באה ששלמותו

 הוא ואחד אחד שכל, נברא בשום אינו הטומאה כי. הטומאה

 מצד באדם הטומאה רק, בחיריי בלתי וטבעו לפעולתו יימוכרח

 זה ועל. יבחר בה אשר בדרך המכריחים, ורצונו כוחותיו התנגדות

 הארץ תטמא ולא בהו ביכת החמורות העבירות כל כי נומצי

 הסוד כאשר לכן ).מג, יא ויקרא( בם ונטמאתם) לד, לה במדבר(

 טהרת על והזהירם, ישראל עמו את הבדיל וחכמתו האלקי

 טומאה גזרה לא, לנפש המסאבים דברים מהם והרחיק, הנפש

 הסיבה אהו כי ,אדם מצורכי להיות הקרובים דברים על רק

 צריך הדחק ידי על רק ,נאכל אינו אשר אוכל כל לכן. לטומאתם

 והרוטב העור בריש אמר, בהכשר וכן. (עוקצין פרק ג) מחשבה

 מלאכתו נגמרה שלא כתנור, הוכשרו שלא פירות) א, קיח חולין(

 אשר ומסיבותיו האדם באיכות רק יחסיתמ אינה דהטומאה, דמי

וכל הקרובים , הטומאה ויסבב הטהרה יביא בפעולותיו הוא

, האדם ממשמשי שהוא כל, עץ בכלי וכןלצרכיו מקבלין טומאה, 

 יבא האדם מפעלות ידי על, דבר בכל וכן. משמשיו ומשמשי

 ומסובל והמרובה הבחירי האדם ענין בו שחלה כיון, הטומאה

                                                 

לאדם שתחול עליו טומאה, אלא על ידי מחשבה, ולכן גם אוכל שלא בא 

עליו מים מרצון האדם, אינו מקבל טומאה, כי אין בו מפעולות האדם, שהם 

ים עליו טומאה, שנתינת המים הוא מעשה האדם להכשיר הפרי המביא

לקבל טומאה, כי הם מעשיו, ולכן אמרו בחולין (קיח, א) שאוכל שאינו 

מוכשר הוא כתנור שלא נגמרה מלאכתו, כיון שמלאכת האדם בהכשר הפרי 

היא המביאה עליו טומאה, כתנור שעוד לא נגמרה מלאכתו, והוא מיסודות 

  חלה עליו טומאה עד שיצרף בכבשן. הבריאה, לכן לא

עד כאן ביאר המשך חכמה את הבדלים בין היסודות, ובין דברים שנעשה  3

בהם מפעולות האדם, ועל פי זה ממשיך ומבאר מדוע הגוי אינו מקבל 

טומאה, והישראל מקבל טומאה, שאין בהם נשמה אלוקית לבחור בטוב 

עט, וקרובים אל היסודות כישראל, לכן הם נמשכים בטבעם כפי בריאתם כמ

כבעלי חיים, לכן אינם מקבלים טומאה, וגם לאחר מותם, סובר רבי שמעון 

בר יוחאי שאינם מטמאים באהל אלא במגע. ובזה מובן גם מדוע דבר הבטל 

לקרקע נטהר, שמחובר ליסודות, ומובן מדוע כשאמר אברהם ואנכי עפר 

 ו ויבואר עוד.ואפר נעשה טהור לגמרי, זה תוכן דבריו בפסקא ז
 ,תמצית דבריו: רק האדם שהוא בחירי שייך בו טומאה וטהרה 4

שאין כן  שלפעמים מתגבר הרע מה ,מחמת כוחותיו המתנגדים

לכן כל  ,לא שייך בה טומאה ,הביראה הטבעית שאין בה בחירה

 שלמות בו שיש מי 3וכל. לרעותה אשה ומתנגדות שונות בכוחות

 תורה שדבר) ב, סא נזיר( שאמרו כמו, לטומאה עלול הוא יותר

 נעדרי שהם לפי, טומאה מקבלים אינםובדי גילולים הע

 המה אשר, ויסודותיה הטבע אל הם קרובים כמעט לכן, השלמות

 בשיטותיו יוחאי בן שמעון ביר הפליא מזה ויותר. הבחירה נעדרי

 ומצבם מעמדם על בזמנו השקיף כאשר חשבן שלא התלמודיות

 קנושתי מה כל מדליקין במה בפרק אמר כאשר, הרוחני בעולם

, באהל מטמאין אינם הם כי ואמר, כו' עצמן לצורך אלא תיקנו לא

 אוכל כי אמר וכן]. א, סא יבמות[ 'כו ומשא במגע אף שנויא ולחד

 כמו לאכלו מותר נח שהבן אף ,לאחרים להאכילו יכול אתה שאי

 שאינו כמו דהוי, טומאה לקבל אוכל אינו זאת בכל ,חמור פטר

  .4והבן, כלב לאכילת רק ראוי

  

  המשך] -[יז 

 מדוע הגוים אינם מקבלים טומאה

 רבי), א, כב ברכות( שמתו מי פרק, הגמרא מליצת זה על 5ואמרנו

ואין טמאים אלא מה שבא על ידי מפעלות  ,היסודות טהורים

ולכן הגוי אינו מקבל  ,חותיושמחמת פעולותיו יש בו כו ,האדם

  שאין לו כל כך בחירה כישראל. ,תוכי הוא קרוב ליסוד ,טומאה

  

 ]יז[

[יז] תוכן דבריו, לתת עוד טעם, מדוע הגויים אינם מקלים טומאה, כיון  5

ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ) "ירמיהו פרק כג פסוק כטשהתורה נמשלת לאש, כדכתיב (

", ולאו דוקא שדברי הנביא כאש, אלא כל התורה היא כאש, ָּכֵאׁש ְנֻאם ה'

תניא, רבי יהודה בן בתירא היה ) "א ,ברכות כבוראיה לזה מהא דאמרו (

אומר: אין דברי תורה מקבלין טומאה. מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם 

שאין למעלה מרבי יהודה בן בתירא. אמר ליה: בני, פתח פיך ויאירו דבריך; 

דברי תורה מקבלין טומאה שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' מה אש אינו 

ע"כ וכיון שהתורה כולה  מקבל טומאה אף דברי תורה אינן מקבלין טומאה.

, טומאה (כלים פרק י) מקבלין אינן אדמה כליהיא כאש, וכבר נתבאר ש

, חרס (רבמב"ם כלים א כלי דהוי, טומאה מקבלין ובכבשן באש וכשנשרפו

, אם כן ישראל, אפילו שהם יסוד מיסודות העולם, אבל נצרפו באש יג)

התורה, והרי הם ככלי אדמה שנשרף באש, שנעשה כלי חרס, ומקבל 
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, עיקר כל טומאה מקבלין תורה דברי איןכו'  בתירא בן יהודה

 נאמר וכן. 'ה נאום כאשר דברי כה הלא (ירמיהו כג, כט) שנאמר

 וכשנשרפו, (כלים פרק י) טומאה מקבלין אינן אדמה כלי כי, אנן

(רבמב"ם כלים א,  חרס כלי דהוי, טומאה מקבלין ובכבשן באש

 אל קרובים המה, 'ה דבר באש נשרפו לא אשר יםהגו כן. יג)

 אשר, 'ה עם כן לא. טומאה מקבלים ואינם, ויסודותיה האדמה

 הטבע מן רחוקים המה) ב, לג דברים( למו דת באש נשרפו

 טהרת והפלגת ואיכותם שלימותם גודל לפי ועליהם, ויסודותיה

 עצמם ירחיקו לא אם, הטומאה עליהם יתיחס נפשותיהם עצם

  .6טהור לא אשר דבר מכל

  

  המשך] -[יח 

  מה הכונה "ואנכי עפר ואפר"

 ויזרעו יחזורו אם, הזרעים כל כמו תלויה 7הישראלי טהרת כן

                                                 

 טומאה, אבל הגויים שלא נשרפו באש התורה אינם מקבלים טומאה.
תמצית דבריו: יש להוסיף טעם מדוע הגויים אינם מקבלים  6

 ,כי בני אדם הם יסודות הבריאה שאינה מקבלת טומאה ,טומאה

הם ככלי אדם שנשרף בכבשן  ,אבל ישראל שנצרפו באש התורה

א נשרפו באש אבל הגויים של ,ומקבל טומאה מדין כלי חרס

  ת.וודהתורה קרובים אל היס

  

 ]יח[

ע נטהר אברהם במה [יח] לאחר ביאור עניני הטומאה והטהרה, יתבאר מדו 7

שאמר שהוא עפר ואפר, ומה נתכון בזה, שעל ידי זה זכו בניו למצוות 

הטהרה של אפר פרה ועפר סוטה. דהנה, מצאנו שמים טמאים נטהרים 

בהשקה (ביצה יז, ב), וכן זרעים טמאים נטהרים אם זורע אותם עוד פעם 

זה כפי , והטעם בז), פרשה ט, יא( שמיני פרשתבקרקע, כדאיתא בספרי 

המבואר, שכאשר מתחברים אל היסודות נטהרים, כמו שהיסודות טהורות, 

כמו כן אם האיש הישראלי מבטל את כל תאותויו ואת כח בחירתו, ומכון 

את כל אורחותיו להתבטל הנפש אל אביו שבשמים, שמשם לוקחה, ונעשה 

, ופגעיו הזמן למקרי יחוש ולא, ועוגביו העולם ממעדני מרגיש בליכעפר 

. וזה כונת אברהם ואנכי עפר ואפר יסודותיו אל בהשיבו נטהראז הוא ו

 הזה מהעולם נהנה ולא למטה, עיניו והיו, חי ממציאות עצמו ביטל שהוא

 מתטהרים מים כן וכמו אביהן, אגב דטהרו, מטומאתם נטהרו

 וכמו, להיסודי הקודם לחבורם הן ששבים, (ביצה יז, ב) בהשקה

 על שנטהרו ז), אפרשה ט, י( שמיני פרשת כהנים בתורת שאמרו

 היינו, אבותיו אל בשובו אוה ,הישראלי טהרת כן. אביהן ידי

, ליסודו תבל ארחות עלי הליכותיו לכן, בחירתו חבכ בהיבטל

 ,מחצבתה ושם לוקחה משם אשר ,שבשמים אביו אל הנפש היינו

 מרגיש בלי כעפר הוא כי עד ,כוחותיו התפעליות מבטל והחומר

 ונטהר, ופגעיו הזמן למקרי יחוש ולא, ועוגביו העולם ממעדני

 למטה עיניו שיתן צריך המתפלל 8זה ועל ,יסודותיו אל בהשיבו

, החכמה מעון אל כינוי הוא לבו כי), ב, קה יבמות( למעלה ולבו

 בכל המעון אל לכנות הכתוב שדרך וכמו, בעצמותה החכמה אל

 עוגבי המה ,ועיניו ,יתברך באלקים דבוק למעלה יהא זה, מקום

 אשר להארץ עצמו להיבטל למטה שיהיו צריך ,החומר מעדני

. דבר לאיזה צריך אשר, חי הוא כי ירגיש לא אשר, לוקח ממנה

 זו לבבכם אחרי ורותת ולא (ספרי, שלח, פיסקא קטו) אמרו וכן

 וזה, השם מדבקות ההסרה על 9זה, זנות זו עיניכם ואחרי, מינות

אביהן. ועל פי זה מבאר עוד כמה דברים  ידי על ונטהר, קטנה כאצבע

  כמבואר בהערות הבאות.

המתפלל צריך שיתן " )ב ,קהעל פי זה מבואר מה שאמרו חז"ל ביבמות ( 8

", דצריך ביאור, מדוע העינים יהיו למטה והלב עיניו למטה ולבו למעלה

למעלה, ומה נתכונו בזה. והביאור בזה, דהלב הוא מעון החכמה, ובכל 

מקום התורה מכנה את הלב למעון החכמה, ועינים הם המקור לתאוה, וכמו 

וזה כונתם,   שאמרו (ספרי שלח פיסקט קטו) אחרי עיניכם זו זנות,

שהמתפלל צריך שיהיה דבוק למעלה לה', ולהסיר מעליו את כל התאות עד 

 כי ירגיש לא אשר, לוקח ממנה אשר להארץ עצמו להיבטללעפר הארץ, "

 ".דבר לאיזה צריך אשר, חי הוא
כאן מבאר המשך חכמה ביאור בכונת חז"ל, דהנה על הכתוב (במדבר טו,  9

ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה' ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְוָהָיה ָלֶכם לט) "

א ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם ", פירשו ְו

שאחרי עיניכם הוא זנות. ובאמת יפלא מאוד, שהפסוק מדבר לזכות לקיים 

מ) ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי וק דלהלן (את כל מצות ה', וכן הפס

ֵהיֶכם ", אם כן יפלא, וכי רק להזהר מזנות הוא די כדי ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלא

לזכות לקיים את כל מצות ה', ולהיות קדוש לה'. ומבאר המשך חכמה, דיש 

) פירשו שהכונה כאן כונה עמוקה יותר, שאף על פי שחז"ל (ספרי שלח קטו

על זנות ממש, מכל מקום שורש הזנות הוא המשיכה לדברי העולם הזה, 

 על וזה, השם מדבקות ההסרה עלוכונת התורה לא רק להזהר מזנות, אלא "



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 לכן. זנות בשם מתוארים המה אשר, ודודיה הזמן חמודות על

, זוהמא בה והטיל חוה על נחש שבא) א, קמו שבת( 10כשאמרו

 מעדנים החשוכות החומריות וכוחותיו השטן לותמפע הוא

 ושבו ,הכוחות ביטלו שהמה ,האבות עד פסקה ולא, דמיונים

 אמר לכן. ויסודותיהם מחצבתם אל דשן מלאים בחיים בעודם

 עיניו והיו, חי ממציאות עצמו ביטל שהוא, עפר ואנכי אברהם

 ידי על ונטהר, קטנה כאצבע הזה מהעולם נהנה ולא ,למטה

 תרומה( דטהורין ושתלן שנטמאו תרומה כשתילי והוא אביהן,

 מצות לבניו יתברך השם נתן לכן. בהשקה הנטהרים וכמים ,)ז, ט

 מטהר וזה, טמאים מטהר שזה ,סוטה ועפר פרה אפר ,המטהרות

  .11זה בינה. לבעלה אשה

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
בינת  מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

", ועל פי דרכו מבאר זנות בשם מתוארים המה אשר, ודודיה הזמן חמודות

  אוה.להלן שגם מה שאמרו שבא הנחש על חוה, הכונה על כוחות הת

בא נחש על חוה הטיל בה ) "א ,שבת קמועל פי דרכו מפרש, הא דאמרו ( 10

אמר רבי אבא בר כהנא: עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא כו' זוהמא. 

מאבותינו; אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשו, יעקב הוליד 

" ע"כ, דהכונה היא, שהנחש שנים עשר שבטים שלא היה בהן שום דופי

לכוחות חומריות ודמיונות, והשטן הגביר על חוה אותן הכוחות,  רומז

 ביטלו שהמהוטומאה זו עברה מאב לבן, עד שבאו האבות וזיככו עצמן, "

  ".ויסודותיהם מחצבתם אל דשן מלאים בחיים בעודם ושבו הכוחות,

שאינו צריך  ,תמצית דבריו: כשמבטל אדם את עצמו לגמרי לה' 11

כי הוא שב להיות מיסודות  ,הוא מטהר את עצמו ,שום בר גשמי

ולזה נתכון שאמר ואנכי  ,וזו היתה מדרגת אברהם אבינו ,העולם

זכו בניו לטהרה על ידי אפר  ,ובזכות טהרת אברהם ,עפר ואפר

  .פרה ועפר סוטה

 


