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 מתוך דבקותלתור  
 ארבעים שנה אקוט בדור

בעצם, לא רק השבת אלא כל שבת נפתחת אצלנו עם 

  -המרגלים של פרשת השבוע שלנו 

ְדעּו  ב ֵהם ְוֵהם ֹלא יָּ ֹאַמר ַעם ּתֵֹעי ֵלבָּ דֹור וָּ קּוט ּבְ נָּה אָּ ִעים ש ָּ ַאְרּבָּ

י. כָּ  )תהילים צ"ה, י'( ְדרָּ

האם חשבנו מה לזה ולקבלת שבת? המזמור השני בקבלת 

 -שבת כבר משדר אוירה אחרת 

ירּו לַ -ירּו לַ ש ִ  ש  ש ִ דָּ יר חָּ ֶרץ-ה' ש ִ אָּ ל הָּ  )שם צ"ו, א'( ה' ּכָּ

אבל כאן, בפתיחה, מבקשים מאיתנו שלא נקשה לבבנו. כל 

  -המפרשים מקשרים את זה למרגלים 

נלחמתי בם ארבעים שנה להמיתם במדבר כי אמרתי תועי 

 )רש"י שם, צ"ה י'( .לבב הם

נושא ההליכה בת ארבעים השנה מחייבת הבנה, ובכך נעסוק 

לא בחטא, לא בכלב ויהושע, אלא בתוצאות של  -הפעם 

 נדודים של ארבעים שנה במדבר. -המרגלים 

שני דברים מופיעים לגבי תוצאות חטא המרגלים. המבוגרים, 

  -אלו שלא יזכו להיכנס לארץ, עליהם נגזר 

ה יִ ... ֶּ֛ ָּ֥ר ַהזֶּ ְדּבָּ ּמִ תוּ ּבַ ֻֽ מ  ָּ֥ם יָּ ַּּ֖מּו ְוש ָּ  )במדבר י"ד, ל"ה( .ּתַ

 -אבל יש עוד מגמה. בניגוד למבוגרים, הטף כן יגיעו לארץ 

ּו ֶאת אַּ֖ ש ְ ֻֽ ה ְונָּ נָָּ֔ ים ש ָּ ִעִ֣ ֙ר ַאְרּבָּ ְדּבָּ ּמִ ים ּבַ ְה֨יוּ ֹרִעִ֤ ֻֽ ם יִ ְבֵניֶכּ֠ ּוֵתיֶכֶ֑ם ַעד ּוּ֠  ְזנֻֽ

ר ֻֽ ְדּבָּ ּמִ ְגֵריֶכַּ֖ם ּבַ ם ּפִ ים. ּתָֹּ֥ ִמִ֜ ר ַהּיָּ ִמְסּפַ֨ ר ּבְ ְרּתִֶ֣ם ֶאת ֲאש ֶ ץ  ּתַ ֶרָ֘ ָ֘ אָּ הָּ

אּו֙ ֶאת ש ְ ה ּתִ נָָּ֗ ָּ נָָּ֞ה יֹום ַלש ּ ָּ ים יֹוֹ֒ם יֹום ַלש ּ ִעִ֣ ם ַאְרּבָּ  ַאְרּבָּ ֵתיֶכָ֔ ים ֲעֹוֹנִ֣ ִעַּ֖

ַּ֖ם ֶאת יַדְעּתֶ ה ִוֻֽ ֶ֑ נָּ תִֻֽי ש ָּ ּואָּ נֻֽ  ל"ד(-)שם ל"ג .ּתְ

הבנים יהיו רועים. את מי הם אמורים לרעות? האם הכוונה היא 

הם יהיו  -בי"ם אומר בפשטות שאכן כך שיהיו רועי צאן? המל 

 רועי הצאן במקום המבוגרים.

אני מבקש ללמוד את הנושא, את הנדודים של ארבעים השנה 

 -במדבר, דרך הנודד הראשון בעולם, קין, שעליו נגזר 

ֶרץ... ֻֽ אָּ ה בָּ ָּ֥ ד ּתְִֻֽהיֶ ַּ֖ נָּ ָּ֥ע וָּ  )בראשית ד', י"( .נָּ

בין קין לבין הקב"ה מתקיימת שיחה מרתקת לאחר שהוא הורג 

את הבל והקב"ה מעניש אותו בנדודים. מה שאנחנו רוצים 

לטעון הוא שיש קשר הדוק בין נדודי קין לבין נדודי ישראל 

במדבר ועד לנדודים שלנו, כל אחד במקומו. מסופר כי גדולי 

ות האדמו"רים בדורות הראשונים היו נוהגים לצאת לגל

 ממקורו. -ולנדודים. זה רעיון עמוק שצריך להבין אותו לעומקו 

 נע ונד תהיה בארץ

 -נראה את הפסוקים 

י תֲַֻֽעֹב֙ד ֶאת ִ֤ א ּכִ ה ֹלֻֽ מָָּ֔ ֲאדָּ ִ֣ ת הָּ ף ּתֵ ֶרץ ֹתֵסָּ֥ ֻֽ אָּ ה בָּ ָּ֥ ְהיֶ ד ּתִ ַּ֖ נָּ ָּ֥ע וָּ ְך נָּ ֶ֑ ּה לָּ ַּ֖ . ּכֹחָּ

ִין ֶאל אֶמר ַקַּ֖ ֹוא ה' ַוּיָֹּ֥ ש ֻֽ י ִמּנְ ֹול ֲעֹוִנַּ֖ דָּ֥ ֹום ֵמַעל֙ ֵה֩ן . ּגָּ י ַהּיָ֗ ּתָּ ֹאִתִ֜ ש ְ ַר֨ ּגֵ

ל ה כָּ ָּ֥ יָּ ֶרץ ְוהָּ אָָּ֔ ֙ד ּבָּ נָּ ע וָּ ִ֤ יִתי נָּ ִיִ֜ ֶ֑ר ְוהָּ תֵ יךָּ ֶאּסָּ ֶנַּ֖ ה ּוִמּפָּ מָָּ֔ ֲאדָּ ֻֽ י הָּ ֵנִ֣ ְצִאַּ֖י  ּפְ ֹמֻֽ

ִני ַהְרֵגֻֽ ֻֽ אֶמר לֹו . יַ ל ה'ַוּיֹֹּ֧ ֵכ֙ן ּכָּ ם  לָּ ם ַוּיָּ֨ש ֶ ֶ֑ ִַּ֖ים י ּקָּ תַ ְבעָּ ִין ש ִ ג ַקָ֔  ה'הֵֹרִ֣

 ָּ֥ ֹות ְלִבְלּתִ ִי֙ן אָ֔ ל י ַהּכֹותְלַק֨ ֹו ּכָּ וֹ -אֹתַּ֖ ְצאֻֽ  ט"ו(-)בראשית ד', י"ב .ֹמֻֽ

איזו אות שם ה' לקין, ומהי אותה אות? גם מה הכוונה במילים 

 'נע ונד תהיה בארץ'?

רק נזכור כי בניגוד למה שכולנו אולי חושבים, שהאנושות כולה 

נבנתה מבנו השלישי של אדם הראשון, שת )שהרי נח היה 

ו של נח, נעמה, הייתה דווקא משושלתו מצאצאיו(, הרי שאשת

-של קין, ואם כן כולנו נושאים גנטיקה שמורכבת חציה מה

DNA  הוא היה הרוצח  -של קין. אולי לא נעים לדבר על זה

אבל צריך להכיר בזה, ולכן הבירור הזה בנדודיו  -הראשון וכו' 

של קין חשוב לנו. רש"י מבאר שהאות שהקב"ה שם לקין 

ו של הקב"ה, מפרשים אחרים גורסים היתה אות משמ

שהכוונה היא שהקב"ה שם את קין עצמו כאות לבעלי תשובה 

'תלמדו מקין'. אם נדחיק את החלק של קין  -לכל הדורות 

שבתוכנו יהיה זה פספוס גדול כי יש לקין ולנדודים שלו 

 משמעות גדולה לגבינו. 

 

 

 

 

 

 

 

 פ"בתש שלח לך פר' "קש 

  :השבתאת יציזמני כניסת ו
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 עונש של ניתוק

מבאר בספרו "עבודת  1וז'ניץ',אחד מגדולי החסידות, המגיד מק

  -ישראל" על פרשת בראשית את ענין האות ששם ה' לקין 

וישם ה' לקין אות. במדרש רבה אות שבת נעל בפניו. ד"א, 

לו לשמרו וכו' ע"ש....  מסרקרן עשה לו במצחו. ד"א, כלב 

וצריך להבין את ענין הקללה, הלא הבחירה ביד האדם 

 ולא ינוד ממקומו. ,לבחור לו מקום לשבת לו

האם הקב"ה שלל מקין  -השאלה שהוא שואל כאן גדולה מאד 

את הבחירה? ואם הוא לא יהיה 'נע ונד' פיזית, אז לא תתקיים 

אדם  -בו הקללה של 'נע ונד יהיה בארץ'? זה רלוונטי גם לגבינו 

שמרגיש שהוא 'יושב טוב', שהוא מסודר, האם לא רלוונטי אליו 

 הענין הזה של נדודי קין?

ים, ואיזה אלא על כרחך צריך לומר שמסך בקרבו, רוח עוע

פחד ושגעון אשר עי"ז לא נבחר לו מקום לשבת רק להיות 

והנה בוודאי אם קין היה יכול להתדבק נע ונד בארץ. 

מעליו כל  יםסרהיו במחשבתו בבורא ית' כראוי אז בוודאי 

 .כמ"ש בכל דרכיך דעהו וגו' ,הפחדים ונמתקו כל הדינים

יה וה ,אלא שזה גוף הקלל' שנתבלבל' מחשבתו מדביקתו

  ,נידוד בארץהנע ונד במחשבתו עד שגרמה לו הפחדים ו

"נע ונד תהיה בארץ" פירושו שכשהאדם מאבד את הדבקות, 

כשהוא לא מחובר למקור, נוצר מסך שממסך לו הכל והוא לא 

רואה את האור, את המקור, ואז הוא נע ונד במחשבותיו, והוא 

אין לו מחפש ריגושים ומקומות וכו'. הוא כל הזמן בתנודה, 

מנוחה נפשית. זו הקללה שקילל ה' את קין. האם אנחנו זוכרים 

שבלילה שלפני שרצח את הבל אחיו, הקב"ה עצמו הגיע, אחרי 

שראה שנפלו פניו, ודיבר עם קין. זה שינוי בכל הבנת הפרשה. 

זה לא הענין את המנחה של מי קיבל הקב"ה, אלא תחושת 

  -הדבקות שהיתה ערב לפני כן 

א יךָּ  ֶאל ה'ֶמר ַוּיָֹּ֥ ֶנֻֽ ּו פָּ ְפלָּ֥ ֻֽ ה נָּ ּמָּ ַּ֖ ְך ְולָּ ה לָָּ֔ רָּ ִ֣ ה חָּ ּמָּ ִין לָָּ֚ ֶ֑ )בראשית שם,  .קָּ

 ו'(

'ילד מתוק שלי, למה אתה מבואס? מה  -בעצם הוא אומר לקין 

 קרה? למה הפנים שלך בדיכאון כל כך?'

ֹוא ִאם את ֹרֵבֶ֑ץ  ֲהלִ֤ ַתח ַחּטִָּ֣ ַּ֖ יב ַלּפֶ א ֵתיִטָ֔ ת ְוִא֙ם ֹלִ֣ ֵאָ֔ יִטי֙ב ש ְ ֙ ּתֵ יךָּ ְוֵאֶל֨

ל ְמש ָּ ַּ֖ה ּתִ ֹו ְוַאּתָּ תָ֔ ּוקָּ ש ִ֣ וֹ  ּתְ  )שם ז'( .ּבֻֽ

אנחנו מבינים באיזה מקום נמצא קין? הקב"ה מדבר איתו 

שיהיה לך מסך ולא תרגיש את החיבור  -ישירות! וזו כל הקללה 

 הזה לקב"ה. זה 'נע ונד תהיה בארץ'.

ממשיך הקוז'ניצר, קין שהיה נביא אתמול בלילה, קולט 

ש בו הוא נענש הוא רוח השגעון הזו שנובעת מכך שהעונ

שהוא אינו דבוק בקב"ה ולא חש את האלוקות בתוכו. שהקב"ה 

לא יבוא אליו היום בלילה וישאל אותו 'מה קרה לך, מותק?'. 

 -"גדול עוני מנשוא?!", כלומר  -הוא גמור מזה, ואומר לקב"ה 

                                                           
י"ד תשרי, תקע"ה,  - 1736, תצ"ז) זיע"א הופשטיין מקוז'ניץ ישראל רבי 1

 ,19-המאה ה פולין בתחילתב  אדמו"רים( היה מחשובי ה1814

מחובר 'אני לא יכול לעמוד בניתוק הזה. אם התקע לא יהיה 

  -אין לי חיים, קח אותי'. ותשובת הקב"ה  -למקור 

ם  ש ֶ ֹות ה'ַוּיָּ֨ ִי֙ן אָ֔  ... ְלַק֨

 נייחא של שבת

 -ממשיך האדמו"ר מקוז'ניץ ומבאר 

פירוש שעכ"פ ביום  ,ולכן אמרו במ"ר אות שבת נעל בפניו

כל  הבי"ש"ק היה נדבק בבורא ית' והיתה לו מנוחה כי 

]כי בו כל הדינים " דינים אתכפיין וכל חייבא דגיהנם נייחין

 .)הזוה"ק( גיהנום נחים[הנכפים וכל חייבי 

קין הוא הראשון שקיבל את השבת. איזה פירוש מרגש הוא זה 

)"לא תבערו אש ביום חז"ל לומדים מאיסור הבערת האש בשבת  -

ינים. שאסור אף לדון בשבת, אין בו ד השבת", שמות ל"ה ג'(

אני קין. קין הוא מי שלא מפסיק לקנות  -הקב"ה אומר לקין 

ולקנות, הוא נקרא על שם החיבור של חוה עם הקב"ה "קניתי 

)אביו , הוא בן האדם הראשון בעולם )בראשית ד' א'(איש את ה'" 

, הוא השותפות הראשונה של לא היה בן אדם אלא אדם עצמו(

נין בעצמו ולא מפסיק האדם עם הקב"ה בעולם, וקין הופך לק

לקנות עוד ועוד. האות שהקב"ה נותן לו היא השבת. האם 

חשבנו פעם איך היה נראה העולם, איך היו נראים החיים שלנו 

  -ללא השבת? 

ֶדש   ֶכָּ֥ם ֹקֶּ֛ י ִיְהֶי֨ה לָּ ִביִעָ֗ ְ ֹום ַהש ּ הֹ֒ ּוַבּיִ֣ אכָּ ִ֣ה ְמלָּ ש ֶ עָּ ִמי֮ם ּתֵ ת יָּ ִ֣ש ֶ ש ֵ

ֹון לַ  תַּ֖ ּבָּ ָּ֥ת ש ַ ּבַ  )שמות ל"ה, ב'( '...ה-ש ַ

. בשבת, )מכילתא("שתהא כל מלאכתך עשויה"  -ואומרים חז"ל 

אומר הקב"ה לקין, אני אבוא אליך. בשבת גם במקום הכי רחוק 

אתה תרגיש משהו, יהיה משהו מיוחד באויר, "רזא דשבת'". 

האות הראשון הוא האות של השבת. זה אות שהקב"ה נותן 

. כך אנו גם סופרים כל לכל אחד ואחת מאיתנו להרגיש אותו

 'היום יום ראשון בשבת, יום שני בשבת' וכו'. -השבוע  

 -אדמו"ר הזקן אומר באמרתו המפורסמת על מאמר חז"ל 

 )ע"ז ג'.(... מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת

שהכוונה היא איננה למי שטרח והכין את האוכל בערב שבת 

האוכל ביום  יזכה לאכול אותו בשבת, כי גם מי שטרח והכין את

שני בבוקר יאכל אותו ביום שני אחרי הצהרים, אלא הכוונה 

היא למי שכל הטרחה שלו בחייו היא לחוש את ערב שבת, 

שהוא  טורח בלהיות בערב שבת כל חייו, אז גם כשהוא אוכל 

ביום שני הוא אוכל בשבת. אות השבת היא האות שנתן 

 עה.כלומר זו אות קבו -הקב"ה לקין, "נעל בפניו" 

 

 

 

חיבר ספרים רבים  ,אלימלך מליז'נסק ורבי המגיד ממזריטש מתלמידי
על שם  'עבודת ישראלגם ה'המגיד מקוז'ניץ ו בחסידות ובקבלה, ידוע בכינוי

 .חסידות קוז'ניץ מייסד .ספרו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A6%22%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%96%27%D7%A0%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%96%27%D7%A0%D7%99%D7%A5
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 קרן אור וכלב

  -וממשיך הרבי מקוז'ניץ בדברים הנוספים שמובאים במדרש 

ד"א קרן עשה לו. פי' קרן הוא לשון בהירות כי לדעה הב' 

ן עליו קצת עליו מהוד שבת על יומא דחולא שיגנשאר 

 מהפחדים ומחיות רעות. 

קרן היא לשון הקרנה, אור, אך אין זו הקרנה קבועה כמו שבת. 

הכל זה פחדים, רוח של שגעון, פחד  -סיכולוגיה מופלאה איזו פ

שממנו אתה רץ ומחפש ומחפש. לפעמים אתה מקבל 

'פלאשים', הארות, הבלחות של אור. זו לא שבת, למרות שזה 

מגיע מכוחה של השבת, כמו 'שבתות קטנטנות' כאלה, 

הקרנה מיוחדת וקטנה שמגיעה. הקרן הזו דומה לציץ שהיה 

הן הגדול, "קדש לה'", והוא נותן לך לזיכרון על מצחו של הכ

תמיד מן חסדים כאלה שאתה יכול לנצל אותם או ח"ו לפספס 

 אותם. זה יכול לעבור לידך בלי שתרגיש. הבזקים, הקרנות. 

  -והדעה השלישית בחז"ל 

לא שמרוהו מצד  ,פי' לדעה הג' ,ד"א כלב מסר לו לשמרו

הקדושה רק מסר לו ענין שמירה מס"א שלפעמים נעשה 

נסים ג"כ על ידיהם כמו שמצינו בגמ' ובמד' פ' תולדות 

שע"י ארגיניטן נעשו ניסי' לרבינו הקדוש וחביריו והרבה 

 :שלוחים למקום

גם הרמב"ן בפירושו לתורה מביא את המדרש הזה ואומר 

מור עליו מפני אלו שירצו שהקב"ה נתן לקין את הכלב כדי שיש

 להרוג אותו.

הכלב הוא 'כלבין חציפין', הסטרא אחרא. שמעתי השבוע 

כל כך הרבה פעמים  -מכ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א 

אנחנו לא זוכים למדרגת תחושת השבת העילאית הזו, גם לא 

לפלאשים, אלא הוא ית' שולח אלינו כלב, כל מיני רמזים 

ההוא שעצבן אותי,  -ם מהם שלפעמים אנחנו מתעצבני 

האוטובוס שאחרתי, ההוא שעומד מול ומשגע אותך ומונע 

זה כלב שמירה ששומר עליך  2ממך מלהגיע לאן שאתה רוצה.

ולא מצד הקדושה. הוא שומר עליך "בהפוכה". על כרחך  -

 אתה נשאר קשור לחיים, למקור.

רעי ואהובי, קין לא מת אלא חי ונושם בגנטיקה של כל אחד 

ואחת מאיתנו. הוא הורג את הבל, הוא נע ונד והוא האבא של 

האבא של האבא של נעמה ואת הנדודים הללו עם ישראל עובד 

במדבר. אלו הם הרגעים שבהם יש "פחד ושגעון", כלשון הרבי 

מקוז'ניץ, "רוח עועים", מכך שאני לא דבוק כי לו הייתי נדבק 

 נדודים הללו.במחשבתי בבורא כראוי לא הייתי צריך לכל ה

 לתור או לחפש דבקות

 נחזור לפרשה שלנו.

י ...הקב"ה אומר לנו ללכת לארץ ישראל, כי שם " יד ֵעיֵנֵ֨ מ ִ֗  ה'תָּ

ה ֵֽ נָּ ית שָּ ִ֥ ד ַאֲחר  ה ְוַעַ֖ נָָּּ֔ יתֶ֙ ַהשָּ ֵרש  ּה ֵמֵֽ יךֶ֙ בָָּּ֔ . שם )דברים י"א, י"ב(" ֱאֹלה ֶ֙

                                                           
, מגיע הכלב הזה, אחרי שהקב"ה גוזר לנו 'שלח לך'פרשה שלנו, גם ב  2

שנהיה נעים ונדים במשך ארבעים שנה במדבר, ואנחנו רוצים לעלות בכל 

"בית תפילה יקרא לכל העמים", יחד עם משה רבנו. ואז אנחנו 

לתור. אנחנו תרים ומחפשים כל מיני דברים,  -באים ומבקשים 

קשה לנו להיות דבוקים. הכח הזה לתור הוא איננו כח מגונה 

רות  -'רות' -'ת.ו.ר.' זה הפוך מ-או שלילי בדווקא. אמרנו פעם ש

שדבקה בנעמי ודבקה בעם ישראל ובאלוהיו. גם בלע"ז לתור 

, שורש. רק root, וההיפוך של זה, רות, זה to tourנקרא 

האדם מכל הברואים מחפש את השורש שבכל דבר, את 

השורש המדעי, האלוקי, השורש של כל היקום ושל כל הקיום, 

לא רק של עצמו. הוא רוצה להרגיש מחובר לשורשו, ולהדבק 

"ודבק באשתו". הוא רוצה להרגיש  -בו. דבקות של איש ואשה 

חיים. שום בעל חיים אחר איננו זקוק לתחושה  דבקות באלוקים

הזו. אבל מאידך, רק האדם זקוק גם לתיור הבלתי פוסק הזה. 

הוא לא יכול להסתפק ביעדים אליהם הוא כבר הגיע אלא 

מחפש תמיד את היעד הבא, את הטיסה הבאה, את הגילוי 

הבא, את הכיבוש הבא. וככל שהעולם משתכלל והופך מודרני 

בגופו, בעיניו, במחשבתו,  -האדם מתייר עוד ועוד  יותר, כך גם

בלי הפסקה. המתח שבין הדבקות לבין התיור יכול להכניס את 

 האדם לשגעון, לרוח עועים.

מה שרוצים יהושע וכלב הוא להדביק אותנו במשה. כאשר 

נכנס כלב לארץ הוא הולך לחברון, משתטח שם על קברי אבות, 

 שדבקה בנעמי.על האדמה ונדבק בה, כמו רות 

ן ִַ֣ע ּבִ יהֹוש   ן ִוֻֽ ב ּבֶ ֵלַּ֖ ּון ְוכָּ יּו֙ ִמן נָ֔ ה חָּ ֶ֑ ּנֶ ֹהְלִכַּ֖ים  ְיפ  ם ַהֻֽ ֵהָ֔ ִ֣ים הָּ ש ִ ֲאנָּ ֻֽ הָּ

ּור ֶאת תָּ֥ ֶרץ לָּ ֻֽ אָּ  )במדבר, י"ד, ל"ח( .הָּ

הזכרנו פעם שהמרגלים נתקלו במגפה גדולה בבואם לארץ, 

שהיו מקברים את מתיהם, וכאשר הם חוזרים למחנה, הם 

"אין סיכוי לחיות שם", וכולם נאחזים בפחד, אומרים לעם 

  -בשגעון. רק יהושע וכלב אומרים לעם 

נּו֨  ִאם ץ ּבָּ֨ ֵפָּ֥ נּו֙ ֶאל ה'חָּ יא אֹתָּ֨ ֶרץ  ְוֵהִבִ֤ נּו ֶאֶ֕ ֶ֑ ּה לָּ ַּ֖ נָּ ֶרץ ַהזָֹּ֔את ּוְנתָּ ִ֣ אָּ הָּ

ר ש   ֲאש ֶ ֻֽ ב ּוְדבָּ ַּ֖ לָּ ַבָּ֥ת חָּ וא זָּ ֻֽ . ִהֶּ֛ ְך ּבַ ם ַאל ַאל 'הָ֘ -ַאִ֣ דּוֹ֒ ְוַאּתֶָ֗ ְמֹרֹ֒ ּתִֻֽיְראּו֙  ּתִ

ם ַוֻֽ  ֶאת ֲעֵליֶהֶּ֛ ם ֵמֻֽ ֹּ֧ ר ִצּלָּ ִ֣ נּו ֵהֶ֑ם סָּ ָּ֥י ַלְחֵמַּ֖ ֶרץ ּכִ אָָּ֔ ם הָּ ַּ֖נּו ַאל 'ה-ַעִ֣  ִאּתָּ

ם ֻֽ א   ט'(-)שם י"ד, ח' .ּתִֻֽירָּ

אל תראו את עם הארץ גם במובן של 'אל תפחדו מהם' אבל 

כי  -גם במובן הבסיסי של לא להביט, לא לראות אותם בכלל 

נו מגיעים לשם שלא בדבר ה' כל הכח שלהם נובע מזה שאנח

ואילו כאשר נגיע בדבר ה', הרי שה' איתנו ויסור צילם מעליהם. 

כאשר ה' איתי אני משוחרר מהפחד,  -זו פסיכולוגיה מדהימה 

מהשגעון שעליו מדבר המגיד מקוז'ניץ, מרוח העועים שאוחזת 

 בקין.

הסיבה שבגללה קין מת אחרי שבעה דורות היא בגלל שרוחות 

אוחזות בו ובצאצאיו לאורך כל שבעת הדורות האלה,  של פחד

ובמלחמת ההשרדות הזו אתה הורג את המקור שלך מתוך 

השגעון. אתה מדמיין מולך איזו מפלצת, למרות שבאמת זה 

רוח העועים והשגעון שנובע מחוסר  -משהו אחר לגמרי 

 הדבקות שלך במקור, זה מה שיהרוג אותך בסוף.

העמלקי והכנעני "ויכום ויכתום עד  -זאת בהר, שם מחכה לנו הכלב 
  החרמה".
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להתעדן ע"י ה'נע ונד', ונדודים משך  הכח פנימי של קין צריך

ארבעים שנה אינם רק העונש למי שהתחייב מיתה באותו לילה 

 -בו חזרו המרגלים, אלא זוהי הדרך לעבור תהליך חינוכי שלם 

'אתם עוד לא בדבקות הזאת, אתם צריכים לעבוד על השבת 

שלכם. תחושו את הקרן, שימו לב לפלאשים ותבינו שזה גם כן 

חלק מהנע ונד של החיים, ותבינו שגם הכלב, שאיננו מצד 

הקדושה, גם הוא חלק מהאות, גם הוא בא לשמור עלינו. אל 

גם תתכחשו אליו'. בסוף גם ממנו לא תפחד ותדע להתמודד 

 איתו.

הרש"ר הירש ז"ל מסביר את הפסוק "הלא אם תיטיב שאת 

ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואילך תשוקתו" ואומר 

שהדרך היחידה להבין אותו היא הכלב. זה כלב שרובץ אצלך 

בכלל לא במגמה לתקוף אותך. אם  -בפתח, רביצה חיובית 

מי שלו אתה מושל בו, הוא יבוא וישחק איתך. בעצם ברצון הפני

הוא רוצה שתמשול בו. הוא כלב. אבל אם אתה משדר כלפיו 

הוא יתנפל עליך וינסה לטרוף אותך. לא בגלל שהוא רע  -פחד 

 אלא רק בגלל שאתה לא משדר לו את הדבקות. 

ל כּ  ה ַעָ֚ ְהֶיָ֔ ֻֽ ֶכ֙ם יִ ם ְוִחּתְ ל כּ ל ׇּומֹוַרֲאֶכִ֤ ֶרץ ְוַעַּ֖ אָָּ֔ ת הָּ ִ֣ ִֶ֑יםל ַׇחּיַ מָּ ָּ ֹוף ַהש ּ  ...עִ֣

 ת ט', ב'()בראשי 

בזמן שאתם עושים את תפקידכם הרי שמוראכם יהיה על כל 

 אזי יהיה להיפך.   -חיית הארץ, ואם לא 

 ובניכם יהיו רועים

הפרשה המדהימה שלנו פותחת בנפילה של הדבקות. מה 

יתכן  3עשתה לנו התאווה, למה גרמה האספסופיות שבנו.

והפירוש של 'אספסוף' הוא לאסוף סוף. צורך פנימי לאסוף כל 

מיני סופים, לאסוף עוד נקודה סופית ועוד נקודה סופית, ומשם 

בא אותו שגעון ומשם באה התאוה והבלבול, שממשיך עד 

לסיפור של הדיבור של מרים במשה ועד לתוצאה של אובדן 

קון, הוא הפתרון, התי -הדבקות. וכאשר אובדת הדבקות 

 הנדודים.

כל הפרשה כולה עוסקת בנע ונד. המקור של זה הוא בקין וזה 

מגיע אלינו, לתיקון של אי ההצלחה של קין על ידינו. אנחנו 

אמורים בארבעים שנות המדבר לתקן את אי ההצלחה של קין 

ב'נע ונד'. אילו היה קין זוכה לקיים את מה שנגזר עליו 'נע ונד' 

 ולם היה מגיע למקום אחר לגמרי. באופן נכון, כל הע

"ובניכם יהיו רועים". זה ביטוי  -התפקיד שקיבלנו במדבר הוא 

מוזר, כי דווקא הבל היה הרועה ולא קין. הם, הבנים, יתקנו את 

  -'זנותיכם'. זו מילה קשה שמופיעה בסוף הפרשה שוב 

א ... יֵני ְוֹלֻֽ י ֵעֻֽ ֲחֵרִ֣ י ְלַבְבֶכ֙ם ְוַאֻֽ ֲחֵרִ֤ ּורּו ַאֻֽ תִ֜ רתָּ ם ֲאש ֶ ים  ֶכָ֔ ָּ֥ם ֹזִנַּ֖ ַאּתֶ

ם ֲחֵריֶהֻֽ  )במדבר ט"ו, ל"ט(  .ַאֻֽ

כי לתור זה דבר עצום אבל זה כל כך קרוב לזנות... ואם אתה 

לא יודע שמהתיור אפשר בקלות להגיע לזנות, אם אתה לא 

אתה צפוי ליפול. אתה תמשיך להיות קין, לאסוף  -דבוק בשורש 

                                                           
 '.ו'האספסוף אשר בקרבעל  בפרשת בהעלותך כפי שקראנו בשבוע שעבר 3

הם  -ווה בקרבו" סוף, ממש כמו אותו אספסוף ש"התאוו תא

התאוו לא לבשר, לא ליין, אלא לתאווה, והתאווה הזו קיימת 

בתוכי, בקרבי. הם לא היו יכולים לחיות עם המן, עם הדבקות 

האלוקית, היה קשה להם העניין שהם לא צריכים לאסוף. שאני 

 -נמצא במקום שבו אני דבוק. והרי לשם העולם חותר, ל 

כסים". בדרך צריך לעבור את "ומלאה הארץ את ה' כמים לים מ

 הנע ונד, את 'היהודי הנודד' הזה ולתקן את מה שקין פספס.

 ביום השבת –מקושש עצים 

תמיד אנחנו מתמקדים בלימוד הפרשה באלו שמתו במדבר 

כבר מת, ואילו אנחנו נשארנו. וארבעים שנות  -אבל מי שמת 

נָּה "המדבר הם אינם טעות או תאונה.  ִעים ש ָּ דֹור ַאְרּבָּ קּוט ּבְ אָּ

י כָּ ְדעּו ְדרָּ ב ֵהם ְוֵהם לֹא יָּ ֹאַמר ַעם ּתֵֹעי ֵלבָּ י  ,וָּ ְעּתִ ּבַ ר ִנש ְ ֲאש ֶ

י ִתיִאם ְיֹבאּון ֶאל  ְבַאּפִ האם יש עוד פסוק שכל כך  - "ְמנּוחָּ

מתאים לפתוח בו את ליל שבת? אנחנו כל כך רוצים להגיע אל 

דים המנוחה, אל השבת. קבלת שבת מתחילה בלקבל את הנדו

האלה שמביאים אותך אל השבת, תטרח בלהיות בערב שבת. 

 אל תקשו לבבכם. 

יום המנוחה בא מהתפיסה שרוח העועים, שהפחד והשגעון 

הזה אינם איזה עונש של 'נע ונד'. אתה יכול לשבת על כורסא 

גדולה ומרופדת ולחוש כאילו אתה מנהל גדול וכל הזמן להיות 

בשלווה, במנוחה. לכן צריך  "נע ונד". לא להיות לרגע דבוק

 -"לכו נרננה... שירו לה' שיר חדש..."  -לרצות את השבת 

השיר הישן התפספס, בואו נתחיל שיר חדש. כך אנחנו 

 מקבלים את השבת, "וישם ה' לקין אות", שבת.

לא תמיד שמים לב לכך שאחרי שמסתיים סיפור המרגלים, 

איזו פרשיה אחרי המעפילים שניסו לעלות, פתאום מופיעה 

חדשה על "מקושש העצים ביום השבת". ברגע הראשון אתה 

שואל את עצמך מה היא עושה פה, אבל בעומק, אחרי שראינו 

את הנ"ל אנחנו מבינים שזה כל ענין הפרשה. כל הפרשה היא 

שבת. ואחרי שמגיע הכלב, העמלקי  -"וישם ה' לקין אות" 

פרשה  שרודף אחרינו עד החרמה, ואחרי המקושש, באה

הציצית. זוהי הקרן שמציצה מבין החרכים. היא  -נוספת 

מאירה לך, הבזקים. מכח השבת, הארה ליומא דחולא שבאה 

מכח השבת. כל מיני מופתים והארות שלא תמיד אנחנו שמים 

לב אליהם, להבזקים האלה, והאמת היא שאנחנו גם לא 

. כי הציצית הרי היא חובת חפצא ולא חובת גברא -מחויבים 

רק אם יש לך בגד של ארבע כנפות אתה מחויב להטיל בו ציצית 

אם  -אתה פטור. אבל איך אומר שם הרמב"ן  -אבל אם לא 

תתעטף בציצית אתה תהיה מוקף, אתה תהיה בתוך קרן 

האורה הזו. זו לא שבת שאתה חייב לשמור ולא לחלל, אבל אם 

אתה רוצה לקבל ולספוג את אותם אורות, את אותם פלאשים 

שבאים מכח השבת גם ביום חול, אם אתה רוצה להצליח 

.", "ולא תתורו אחרי עניניכם ואחרי ..אשר אתם זונים.-להגיע ל 

 אתה צריך וחייב את זה.
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 מזמור שיר ליום השבת

הזכרנו כמה פעמים את הרמב"ם בספר המצוות שאומר אין 

 -לנו לתור גם אחרי מחשבות הלב 

עד שנאמין דעות הפך  הזהירנו שלא לתור אחר לבבנו

 -)נ"א הדעות שחייבתנו התורה, אבל נקצר מחשבותינו 

מצות התורה  ונשים להן גבול נעמוד אצלו והואשכלנו( 

תּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי " והוא אמרו. ואזהרותיה ְולֹא תָּ

 (במדבר טו, לט) "...ֵעיֵניֶכם

להגביל ולקצר את השכל! היום זה מסוכן לומר את המילים 

כי עם השכל שלי אני יכול לפתח רוח  -האלה... למה להגביל? 

עועים, פחד ושגעון. ורק בניכם שילמדו את רעיון הנע ונד, 

יקלטו את השבת, את הקרן, ולא פחות )ואולי אפילו באופן הכי 

מצד  מודגש( את הכלב. הכלב שבא לשמור עלינו שלא

 -'חבר'ה, המכות האלה שאתם חוטפים  -הקדושה ולומר לנו 

כדי שנשאר דבוקים'. ורק אחרי שנעבור אנחנו את כל התהליך 

הזה, נוכל להפוך להיות רועים, "ובניכם יהיו רועים", ונתקן את 

הזנות שהביאה אותנו לחטא המרגלים, למאיסה בארץ חמדה, 

אלה שאתה משוכנע למאיסה בדבקות, לידיעות האינסופיות ה

מי גר איפה, איפה הסיכונים, מי החגבים  -שאתה יודע הכל 

 ומי הענקים וכו', ומתוך זה להגיע למן שגעון של חוסר מנוחה.

אחרי כל זה יקום דור שיעבור את הנדודים האלה אחרי התיקון 

שקין לא הבין, ויהפוך להיות רועה. 'רעיא מהימנא'. הוא יידבק 

 -אותנו אל יום השבת, אל התכלת בדעת של משה ויקח 

֙ם ֶאת... ֹו ּוְזַכְרּתֶ ל ּוְרִאיתִֶ֣ם ֹאתָ֗ ת  ּכָּ  )במדבר ט"ו, ל"ט( ה'...ִמְצֹוִ֣

שנזכה מהרה לשיר חדש, "מזמור שיר ליום השבת, יום שכולו 

 לחיי העולמים"." -סיום הנדודים  - "שבת ומנוחה
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