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  'שורייני דעינא באובנתא דליבא תלו'

'éååã åàéöéà åøú øùà õøàä úáåîàì ìàøùé éðá ìà äúåø,  øåúì äá åðøáò øùà õøàä
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קוברי מתים, והקב"ה עשה לטובה בכל מקום שעברנו מצאנום  -אוכלת יושביה ' ש"יר

'כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו
  

  

קשה י � את האמת  והלא אמר ,מוציאי דיבההמרגלים מדוע נקראו  הכלי יקרקושיית את  איבי �

רש"י כתב מדוע קשה י �בדבר אחר טרדם מדוע טרדם הקב"ה דווקא באבל שיטעו בו המרגלים, ולא 

מדוע עשה הקב"ה  "יוהקב"ה עשה לטובה וכו', והלא אין זה פירוש המקרא, וגם לא מצינו שפירש

אשר עברנו בה לתור 'ו אותה' ותיבות אשר תרתיבות 'קשה שי �  ופריה יהיו משונים ארץה שאנשי

היכן קשה י � 'מרגלים אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם'מאמר חז"ל  איבי  �מיותרות  'אותה

שכפרו בעיקר, וענין חמור מאוד עוונם של המרגלים היה נו שאמרו מה שלא ראו, ועוד יקשה הלא מצי

יא מאמר חז"ל שראיית העין תלויה בלב, יב � הוא דבר קל המצוי בבני אדם אומרים מה שלא ראוש

  סרוןחסרון כמעלה ומעלה כח ואהויבאר שהעין רואה רק מה שהלב רוצה שתראה לטוב ולמוטב, ור

ראו  ,רק מחמת רצון הלב לראות רעהשבאר י � מתחילה נתכוונו המרגלים לרעהש חז"ל רמד איבי �

יהושע וכלב שרצו לראות טובה ראו שהקב"ה עשה ר שאבי  � המרגלים שהארץ אוכלת יושביה

הגר"ח יא דברי יב �על פי יסוד זה כל הקושיות והתמיהות באר י �ם הלטובתם שיקברו מתי

 �בו שמע מהרהורי לימא שרב עיליש ישב בשבי ושמע יונה שאמרה עיליש ברח, חשש ש לביץאשמו

ענין זה נוגע בענינים שבין אדם לחברו, שאע"פ שרואה בחברו דבר עבירה לא יסמוך על שיבאר 

לא המגדף שש האמרי אמתש"כ ענינים שבין אדם למקום, כמולגם ענין זה נוגע יבאר ש�  ראייתו

בו לראות טוב כל אדם צריך לרצות בלייבאר ש � כי לא רצה לראותראה שהלחם חם כביום הילקחו, 

בו קודם כל מצוה וכל זמן מקודש, וכך יראה בעיניו את הטוב שבכל בכל דבר ובכל אדם, ולהלהיב לי

  �דבר, ואת הקדושה שבכל דבר 
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  'שורייני דעינא באובנתא דליבא תלו'

  ]:כחעבודה זרה [

הארץ אשר עברנו  ,רותה אל בני ישראל לאמובת הארץ אשר תרו איציאו דווי'לב) יג, ( כתיב בפרשת המרגלים

  '.וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות ,כלת יושביה הואותה ארץ אובה לתור א

  

קוברי מתים, והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא בכל מקום שעברנו מצאנום  -אוכלת יושביה 'רש"י פו

  '.יתנו לב לאלו

  

  מדוע נקראו המרגלים מוציאי דיבה, והלא הגידו האמת מה שראו

  

וכי מפני שלא  ,והלא הגידו האמת מה שראו ,בהיוכי בעבור זה נקראו מוציאי ד ,וקשה'ל "וז יקר יהכל והקשה

רגלים מב)  ,(במדבר רבה טזדבה, כסילים ראוי שיקראו. וכן מסיק במדרש  הרגישו שלטובתם עשה ה' זאת נקראו מוציאי

  '.ששלח משה כסילים היו

  

, וידע שריבוי המתים באמת יכול להעלות על הדעת את ענין 'ארץ אוכלת ית"ש הלא הכל גלוי וידוע לפניו ,עוד צ"ע

  בדרך הזו.ומדוע הוצרך לטרדם דווקא  ,הארץאת דעת יושבי ולטרוד דרכים רבות למקום כיצד להסיח  והלאיושביה', 

  

זה טעם וכו'', והרי אין  והקב"ה עשה לטובה'את התיבות מפרש המקרא לפום פשוטו רש"י הוסיף צ"ע מדוע גם 

לא מצינו שרש"י הסביר מדוע עשה הקב"ה את אנשיה אנשי מידות ואת פריה משונה, גם וחסר לביאורו של מקרא, 

  נזקק רש"י לבאר מדוע עשה הקב"ה שתיראה ארץ זו כארץ אוכלת יושביה. זה הבענין רק מדוע ו

  

הארץ אשר עברנו בה ובהמשך '', ויוציאו דיבת ארץ אשר תרו אותהבמה שנאמר 'פסוק עצמו דברי הבעוד יל"ע 

הפרשה כל הרי ש ,מיותרות' תהואשר עברנו בה לתור אוכן תיבות ' ,'אשר תרו אותה'תיבות  לכאורהד ',תהולתור א

הארץ  ,רובת הארץ אל בני ישראל לאמיציאו דווי'נאמר אלא ומה מקרא חסר אילו לא כולה מדברת על הארץ הזו, 

  ותו לא מידי.'. איכלת יושביה הוא
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  מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם

  

(איכה  ליך פיהםפצו ע' :)קד(מסכת סנהדרין חז"ל בנפתח במאמר  הק', בכדי לבא לביאור הכתובים ולביאור דברי רש"י

  .'בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם -בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן  אמר רבא אמר רבי יוחנן ,ב, טז)

  

כולה נכתבה על פי סדר א' ב', ובכל המגילה חוץ מפרק ראשון הוקדם הפסוק מגילת איכה , שביאור הדברים הוא

בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו 'הוא  טעם העניןשר רבא וביא, ן"ילפסוק המתחיל בע א"המתחיל בפ

  .'בעיניהם

  

שכל מה שאמרו על כך בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, הלא אין חולק היכן מצינו שהמרגלים אמרו  ,צ"עאמנם 

 ,אנשי מידות היו ואין חולק על כך שאנשי הארץמתים,  םשבכל מקום ראו את אנשי הארץ קובריבאמת אירע, 

  .במה איפוא הקדימו פיהם לעיניהםם, וימשונ ירות הארץפשו

עברו על דברים אותם המרגלים הרי , מה שלא ראואמרו המרגלים שבזה, דגם אם נמצא עוד יש מקום לעיין 

, ומה וכמו שאמרו אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם ומרדו בה' ובמשה עבדו ,כפרו בעיקרנוראים, ש

 גזםבני אדם לדרך שאמרו מה שלא ראו, והלא זאת ולשנות פסוקי מגילת איכה, לפי  פרט זה,מקום יש להתעכב על 

  .ולומר בפיהם מה שלא ראו בעיניהם

  

   ם בעינינו הוא ננס שבננסי ,אם בעיניך מקרוא לפרוס

  

. 'שורייני דעינא באובנתא דליבא תלו' :)כח(מסכת עבודה זרה הנה חז"ל אמרו בד, הואזה כל הביאור בונראה ש

והיינו שהעין אינה רואה אלא אך ורק מה שהלב רוצה  ,(תוספות שם)כלומר, חוש הראיה מעורה ואחוז בטרפשי הלב 

אע"פ שכלפי האמת אין זה  כפי מחשבת הלב מסויים, אזי העין נוטה לראותו וכאשר הלב רוצה לראות דברשתראה, 

 -(אמר ר"א בר שמעון למדינה שהיתה מכתבת ענקמון ' , יא)סהבראשית (רבה במדרש יתא , דוגמא לדבר הוא מה שאכך

 גדול בקומה וקל ברגליו) -(והיתה קוראה אותו מקרוא לפרוס  ,והיתה שם אשה אחת והיה לה בן ננס ,למלך ענקים ובעלי כוח)

    ם'.בעינינו הוא ננס שבננסי ,לפרוסא אם בעיניך מקרו ,אין אתם מכתיבין אותו, אמרו ,בני מקרוא לפרוס ,אמרה
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על לא ראתה שבנה ננס, ובאמת בעלי כוח, וענקים היו  ראתה את כל הנרשמים לצבא המלך שכולםאותה אם ש

בה שבנה יהיה כזה, ועל בכל לירצתה לפי ש, וקל רגליים בעל כוחלאמור שהוא ענק  ,'מקרוא לפרוס'שמו ב תוקראכן 

הם הטעתם עיניהם,  ,רושמים למלכות את גיבורי הכוחיא סברה שה, וה'א לפרוסור'מקכן עינה הטעתה אותה לאמור 

  שבננסים. סננאותו  ואיםהם רש

  שמתחילה להוציא דבה נתכוונו

  

לראות לטוב ולמוטב, והנה אותם מרגלים בו ליאת אשר רוצה היא רואה ו ,בושעינו של אדם תלויה בלי הא למדנו

"ר א - (במדבר יג, כו)וילכו ויבאו ' .)לה(מסכת סוטה וכמו שאמרו חז"ל ב ,יצאו בכוונה תחילה לראות את דיבת הארץהרי 

שם רש"י וכפ. 'מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה, אף הליכה בעצה רעה יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

ועל כן פירשו המרגלים את כל אשר ראו בם השיאם לראות רק רע בכל הארץ, ולי .'דבה נתכוונו שמתחילה להוציא'

אוכלת יושביה היא', לפי שכך אמרו 'ארץ  ,בכל מקוםמקברים מתים  ניהם לרעה ולא לטובה, וכשראו שאנשי הארץעי

'טובה  (שם יד, ז)אמרו שכלב ויהושע היו רוצים לראות בטוב הארץ כמו ואילו לראות את הארץ כאוכלת יושביה, רצו 

בכדי לטורדם באבלם, שהרי בכוונה תחילה עשה כל זאת הקב"ה בוודאי שבפשטות שהיו מבינים  ,הארץ מאוד מאוד'

ארץ אוכלת בש ,וקחים עיניהם היו מביניםפאילו היו ואוכלת יושביה,  לתת לבני ישראל ארץאין כוונת הקב"ה בוודאי 

ראו רק את הארץ רעת ן שרצו לראות בוכיווכל מי שלא מת שם בורח משם, אך לא משתיירים בה אוכלוסין, , יושביה

  .לפי שהם לא באו לשם בעצה רעה, אלא בעצה טובה ,רעתה, ורק יהושע וכלב יכלו לראות בטוב הארץ

  

הכלי יקר שהמרגלים לא הוציאו ית ישרי הפסוק ואת דברי רש"י הק', קומעתה נחזור על הראשונות ונפרש את דב

שורש חטאם נעוץ במה שרצו לראות רעה ורצו הן אמנם אמת שכך ראו, אך כי  ,דיבה ואמרו אמת, מתורצת מעצמה

עמהם הקב"ה בהורגו את תושבי כנען  שחסד עשהראו שהיא ארץ אוכלת יושביה, ולא ראו להוציא דיבה, ועל כן 

  , ולא דיברו אמת באמרם ארץ אוכלת יושביה.בעבורם

  

באופן זה שהמרגלים יוכלו לטעות בו ולומר ארץ אוכלת יושביה היא, גם דווקא גם מה שהקשינו מדוע נעשה הנס 

 את רעתובו היו הם מוצאים  ,כל נס שהיה הקב"ה עושה עמהםאזי ה, תרעבהמרגלים רצו לראות ן שכיוושמיושב זה 

  .לפי שכל כוונתם היתה להוציא דיבת הארץ רעה

  

שרש"י לא  ,'והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלורש"י 'מה שכתב להבין גם נוכל מעתה 

לא שאמרו שהארץ אוכלת יושביה, והיה חטא המרגלים שלבאר בא בכדי לתרץ מדוע עשה כך הקב"ה, אלא כתב זאת 

  כפי שרצו לראות כך ראו.כי  ,תםהקב"ה עשה לטובאמרו ש
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להסב את הזה בא הפסוק כי אותה', תור לעברנו בה 'הארץ אשר דברי הפסוק שחזר ואמר בוזהו גם הביאור 

את אותם הדברים בדיוק נמרץ, אלא בעיניהם וראו  ,שהמרגלים ויהושע וכלב תרו את אותה הארץ ,בנו לכךתשומת לי

שמתחילה את כל אשר ראו עיניהם לרעה, ואילו יהושע וכלב בפיהם נתכוונו לרעה, פירשו מתחילה שהמרגלים ש

  פירשו את כל אשר ראו עיניהם לטובה.נתכוונו לטובה, 

  

ובעקבות השורש הנורא הזה נהיה  ,ועל כך קונן הנביא באיכה על הקדמת הפה לעין, לפי שזה היה שורש כל הרע

ראו בעיניהם, לא שדרכם של בני אדם לשקר ולומר את אשר עד שמרדו בקב"ה, ואע"פ השורש לפורה ראש ולענה 

על להוציא את דיבת הארץ, ורצו שמתחילה  ,כוונתם הרעהאין מדובר בשקר סתם, אלא בשקר הבא מחמת אך כאן 

  כן אמרו בפיהם דברים שלא ראו בעיניהם.

  

  אין העין רואה אלא מה שהלב חפץ לראות, לטוב ולמוטב

  

רואה של אדם  שעינופרשה זו, נבוא אל הלימוד העולה ממעתה אחר שהבנו הכל באופן של דבר דבור על אופניו, 

הוא יראה את כל החסרונות אזי , מסוייםדבר כאשר אדם אינו חפץ ואינו רוצה בו, הלב חפץ לראותאת אשר אך ורק 

עד שהוא  ,בדברבטוח כל כך אדם ה, ורימוןמלא יתרונות ומעלות כבאמת אותו דבר ששיתכן אע"פ  ,דבראותו השב

יהיה אותו דבר אף אם אזי כאשר אדם חפץ בדבר כל שהוא,  ,להפךכן גם , ואת הדבריםכמוהו שכל אחד רואה חושב 

', והאדם וא לפרוסמקר'ממש בבחינת  ,יראה רק את הדברים הטובים שבוו, לא יבחין בדברהוא  ,ות כרימוןמלא חסרונ

  לה כחסרון.בו, ואינו שם על לב כלל שעינו רואה חסרון כמעלה, או מעליאינו שליט על חפץ 

  

וביודענו עד כמה ראיית העין משוחדת על ידי רצון הלב לטוב ולמוטב, אנו צריכים להשתדל בכל יכלתנו לראות 

ו, וכמו דברים כהוויתם בלא נטיית הלב, וזאת על ידי שנשאל אחרים זולתנו אם גם הם רואים את הדברים כמונ

שם מסופר  (מה.) גיטיןדברי הגמרא ב, שאמר יסוד נפלא בזצ"ל ראש ישיבת מיר לביץארבי חיים שמומהגאון ששמעתי 

', ולא ידע אם שמע נכון או לאו, ברח עיליש ברח עילישאומרת ' יונהשרב עיליש נשבה לבין הלסטים, ויום אחד שמע 

אם שמע מה היונה אומרת, ואמר גם הוא שהיונה אומרת 'עיליש ברח', וקם רב עיליש  ושאל את הגוי שישב לצידו

וברח, עיי"ש. ותמה הגאון רבי חיים, מדוע הוצרך רב עיליש לשאול את הגוי מה אמרה היונה, הרי בעצמו שמע שכך 

אמרו ו שמים, וכמכל הייסוריותר קשה הרי הוא השבי נתון בשביה ובצרה, ואמרה, וביאר דמאחר והיה רב עיליש 

'. א"כ בוודאי שרב עיליש ייחל וציפה כל רגע ורגע לברוח ולהמלט ביה איתנהו דכולהו מכולם קשה שבי' (ב"ב ח:)בגמרא 

על נפשו מיד הלסטים האכזריים, ועל כן כששמע שהיונה אומרת לו 'עיליש ברח', חשש שמא מתוך גודל צערו ומתוך 
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ותו האיש מה אמרה היונה, ורק משאמר שאכן כך היה מאמר היונה, הבין בו הוא שומע זאת, וע"כ שאל לאחפץ לי

  שמשמיא קא מרמזו ליה, וברח על נפשו וניצל מידם, ודו"ק. 

  

  שבין אדם לחברובדברים 

  

פי כמיד רואהו הוא שבין אדם לחברו, שדרכו של אדם שכשהוא שומע דבר על זולתו, נוגע הן בדברים וענין זה 

אותו אדם הוא כאשר , גם אותו כךשהוא כעסן ורגזן, הוא יראה  ישמע על אדם מסוייםכאשר מה ששמע אודותיו, ו

  . וטוב לב תמיד ונוח לרצות, באמת קשה לכעוס

  

על ילד מסויים או על כיתה מסויימת דברים טובים או אומרים להם והדבר מצוי ביותר במחנכים ומחנכות, ש

שכל אשר אנו רואים בעינינו, הוא תלוי בלבבנו, ועל כן לדעת, לזכור ועלינו ו, את הדבריםכך הפכם, והם מיד רואים 

דבר אנו רואים בו חלילה לדון את כל האדם לכף זכות, גם כאשר שלא לסמוך על מראה עינינו, ומוטלת עלינו החובה 

השקול הצריך דעת ספק בוודאי , ועל כל פנים הוא ונבלראות מהרהורי לימטעה אותנו ו ניעבירה, כי אפשר שעינ

 והכרע.

  

 ז"ל ר' העינך לוסטיגהישיש החסיד משמעתי הוא מה שומשל ודוגמא לדבר כך גם בענינים שבין אדם למקום, 

בחייו זכה להיות פעם אחת אותו חסיד היה מספר שוקאצק, חסיד היה גר בשכנות לבילדותו סיפר שבערוב ימיו, ש

ששמה  העיירלהינשא בשנוסע עצמו הזכיר נכנס לו ,נישואיו , הדבר היה קודםזיע"אהשרף מקאצק בקאצק אצל רבו 

 ברתיעאני פעם  !'ז'עלעב –איך בין דארט אמאהל אדארך געפארען'.  !עלעבבזה"ל 'זואמר לו הרה"ק נענה ב', עלע'ז

על אודות  גופו מרוב התרגשות של חרדת קודש עד בכלורהיה זאת, יה מספר כל פעם שהשב ,. ואמר ר' העינךדרך שם'

, אלו הדברים המועטיםהיתה מ וכל חיותו של אותו חסיד, ששמע באוזניו מפי איש אלוקים תיבות מועטות אלו

את עבודת ה' דיליה, משם סלל לו את הדרך שיוכל לעבוד הרי ש ,כיון שנסע דרך שםשמדברי רבו אלו, שכחסיד למד 

בו, ולא היו זוכר את נכנסים כלל לליהללו לא היה חסיד כלל, לא היו הדברים שאו  ,אילו לא היה חסיד קאצקהנה ו

שמע את הדברים כאילו הם  ,בובליחרדת הקודש הגדולה שהיתה לו הדברים כעבור איזה זמן, ורק מחמת חיבת ו

  . תורה מסיני
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  בו חם יכל לראות שהלחם חם כביום הילקחורק מי שלי

  

שהמגדף  )לב, גר "ויק(על מה שאמרו חז"ל  )אמור תרס"ההובא בספר אמרי אמת ( זיע"א אמרי אמתהמרן ר כך מצינו שאמכמו כן 

 שמא פת צוננת של תשעה ימים, ,דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום ,(ויקרא כד, ח) ביום השבת יערכנו ,לגלג ואמר

 ,תירץו .אמר שהיא פת צוננתדוע ומ ,)יומא כא.( כדאיתא בגמראו ,כביום הלקחולא הלחם היה חם ה ,האמרי אמת קשהוה

כך היה  ,ורק כפי מה שהיתה חמימות אצל כל אחד בתוכו ,של הלחם ח מזה שלא כל אחד הרגיש החמימותמוכש

   .לכן לא ראה החמימות ולא הרגיש בהוהרשע הזה לא הרגיש, ו ,מרגיש

  

קודם בואו לבית המדרש ללמוד  בו קודם עשותו דבר מצוה, קודם בואו אל השבת קודש,וכאשר אדם מלהיב את לי

את בוודאי ירגיש בלבבו ויראה בעיניו  ,ולהתפלל, הנה כאשר יגיע לזמן המקודש ההוא או למקום המקודש ההוא

   הקדושה.

  

, נזכה להגיע בגשמיות וברוחניות וכאשר נשכיל להבין זאת, ונשתדל לרצות לראות אך טוב בכל מעשי האלוקים

כל בלראות נזכה ולראות את הטוב והמקודש שבכל דבר, למידתם של כלב ויהושע, מידת 'טובה הארץ מאוד מאוד', 

  אכי"ר.  ותיו,ולא את חסרונ דבר את רק את מעלותיו

  

  

  האדם תורת זאת

��������  

יראה כך, וכשירצה לראות  ,ראיית העין תלויה ברצון הלב, וכאשר אדם רוצה לראות רעה

טוב, יראה טוב, וצריך להשתדל לראות את הטוב שבכל אדם ובכל דבר, ואז יוכל לראות 

 בכל דבר ובכל אדם רק את מעלותיו ולא את חסרונותיו 
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