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הרב מואיז נבון
A Psychiatrist presented Rorschach inkblot tests to a client. He showed him an inkblot and asked
him what he saw. “Why it’s a tiger attacking a deer,” the client answered. The Psychiatrist then
showed him a second inkblot, and the client answered, “It’s two men fighting.” To a third inkblot,
the man responded, “It’s a man beating his wife.” To a fourth, “A man killed someone in a
robbery.” And so it went through about 15 inkblots; each time, the client saw animals or humans
fighting, beating, or killing each other. In one case, he saw a man killing himself, a suicide. At the
end the Psychiatrist turned to the client and said, “You seem to have a very aggressive personality.
There’s a lot of anger in you.” To which the client responded angrily, “Me? I’m the one who has
”!?an aggressive personality? Who showed me all those violent pictures

פרשת שלח פרק יג –
(א) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :ב) ְשלַח לְ ָך אֲ נ ִָׁשים וְ יָתֻ רּו אֶ ת אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶשר אֲ נִׁי נֹתֵּ ן לִׁ בְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל
ִׁאיש אֶ חָ ד ִׁאיש אֶ חָ ד לְ מַ טֵּ ה אֲ בֹתָ יו ִׁת ְשלָחּו כֹל נ ִָׁשיא בָ הֶ ם( ... :ד) וְ אֵ לֶּה ְשמוֹתָ ם ( ...טז) אֵ לֶּה ְשמוֹת
ָארץ וַ יִׁ ְק ָרא מ ֶֹשה לְ הו ֵֹּשעַ בִׁ ן נּון יְ הוֹשֻׁ עַ ( :יז) וַ יִׁ ְשלַח אֹתָ ם מ ֶֹשה
הָ אֲ נ ִָׁשים אֲ שֶ ר שָ לַח מֹשֶ ה לָתּור אֶ ת הָ ֶ
ָארץ מַ ה ִׁהוא וְ אֶ ת הָ עָ ם הַ י ֵֹּשב עָ לֶיהָ הֶ חָ זָ ק הּוא הֲ ָרפֶ ה
לָתּור אֶ ת אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן ( ...יח) ְּור ִׁאיתֶּ ם אֶ ת הָ ֶ
ַארבָ עִׁ ים יוֹם:
ָארץ ִׁמ ֵּקץ ְ
ָארץ ( ...כה) וַ יָשֻׁ בּו ִׁמּתּור הָ ֶ
הַ ְמעַ ט הּוא ִׁאם ָרב( ... :כא) וַ ַיעֲלּו וַיָ תֻ רּו אֶ ת הָ ֶ
ארן ָק ֵּד ָשה וַ י ִָׁשיבּו אֹתָ ם
(כו) וַיֵלְ כּו וַיָ בֹאּו אֶ ל מֹשֶ ה וְ אֶ ל ַאהֲ רֹן וְ אֶ ל ָכל ע ֲַדת בְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל אֶ ל ִׁמ ְדבַ ר פָ ָ
ָארץ אֲ ֶשר ְשל ְַח ָתנּו וְ גַם
ֹאמרּו בָ אנּו אֶ ל הָ ֶ
ָארץ( :כז) וַ יְ סַ פְ רּו ל ֹו וַ י ְ
ָדבָ ר וְ אֶ ת כָל הָ עֵּ ָדה וַיַ ְראּום אֶ ת פְ ִׁרי הָ ֶ
ָארץ וְ הֶ עָ ִׁרים ְבצֻׁרוֹת גְ דֹֹלת ְמאֹד וְ גַם
זָ בַ ת חָ לָב ְּודבַ ש ִׁהוא וְ זֶ ה פִׁ ְריָּה( :כח) אֶּ פֶּ ס כִׁ י עַ ז הָ עָ ם הַ י ֵֹּשב בָ ֶ
בּוסי וְ הָ אֱ מ ִֹׁרי יו ֵֹּשב בָ הָ ר וְ הַ כְ ַנעֲנִׁ י
יְ לִׁ ֵּדי הָ ֲענָק ָר ִׁאינּו שָ ם( :כט) עֲמָ לֵּק יוֹשֵּ ב בְ אֶ ֶרץ הַ ֶנגֶב וְ הַ ִׁח ִׁתי וְ הַ יְ ִׁ
ֹאמר עָ ֹלה ַנ ֲעלֶה וְ י ַָר ְשנּו אֹתָ ּה כִׁ י יָכוֹל
יוֹשֵּ ב עַ ל הַ יָם וְ עַ ל יַד הַ י ְַר ֵּדן( :ל) וַ יַהַ ס ָכלֵּב אֶ ת הָ עָ ם אֶ ל מ ֶֹשה וַ י ֶ
ָאמרּו ֹלא נּו ַכל ַלעֲלוֹת אֶ ל הָ עָ ם כִׁ י חָ זָ ק הּוא ִׁמ ֶּמנּו( :לב)
נּו ַכל לָּה( :לא) וְ הָ אֲ נ ִָׁשים אֲ ֶשר עָ לּו עִׁ ּמ ֹו ְ
ָארץ אֲ ֶשר עָ בַ ְרנּו בָ ּה לָתּור א ָֹתּה אֶ ֶרץ
ָארץ אֲ שֶ ר ָּתרּו אֹתָ ּה אֶ ל בְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל לֵּאמֹר הָ ֶ
וַ י ִֹׁציאּו ִׁדבַ ת הָ ֶ
א ֶכלֶת יו ְֹשבֶ יהָ ִׁהוא וְ כָל הָ עָ ם אֲ שֶ ר ָר ִׁאינּו בְ ת ֹוכָּה ַאנְשֵּ י ִׁמדוֹת( :לג) וְ ָשם ָר ִׁאינּו אֶ ת הַ נְ פִׁ ילִׁ ים בְ נֵּי ֲענָק
ֹ
ִׁמן הַ נְ פִׁ לִׁ ים וַ נְ ִׁהי בְ עֵ ינֵינּו כַחֲ גָבִׁ ים וְ כֵּן הָ יִׁ ינּו בְ עֵ ינֵיהֶּ ם:
פרשת שלח פרק טו –
יצת עַ ל
( ...לז) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :לח) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם וְ עָ שּו לָהֶ ם ִׁצ ִׁ
יצת ְּור ִׁאיתֶּ ם אֹת ֹו
יצת הַ ָכנָף פְ ִׁתיל ְת ֵּכלֶת( :לט) וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ִׁצ ִׁ
ַכנְפֵּ י בִׁ גְ ֵּדיהֶ ם לְ ֹדרֹתָ ם וְ נ ְָתנּו עַ ל ִׁצ ִׁ
ּוזְ כ ְַר ֶתם אֶ ת כָל ִׁמ ְצוֹת יְ קֹוָ ק וַ ע ֲִׁשיתֶ ם אֹתָ ם וְ ֹלא תָ תּורּו ַאחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶּ ם וְ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶּ ם אֲ ֶשר אַ ֶתם זֹנִׁ ים
ַאחֲ ֵּריהֶ ם( :מ) לְ מַ עַ ן ִׁתזְ כְ רּו וַ ע ֲִׁשיתֶ ם אֶ ת כָל ִׁמ ְצוֹתָ י וִׁ ְהיִׁ יתֶ ם ְקד ִֹׁשים לֵּאֹלהֵּ י ֶכם( :מא) אֲ נִׁ י יְ קֹוָ ק
ֵּאֹלהים אֲ ִׁני יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ י ֶכם :פ
אתי אֶ ְתכֶם מֵּ אֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ַריִׁ ם לִׁ ְהיוֹת ָלכֶם ל ִׁ
אֱ ֹלהֵּ יכֶם אֲ שֶ ר הוֹצֵּ ִׁ
רש"י במדבר פרשת שלח פרק טו פסוק לט
ולא תתורו אחרי לבבכם  -כמו (לעיל יג כה) מתור הארץ .הלב והעינים הם מרגלים לגוף
ומסרסרים לו את העבירות ,העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות:
מלבי"ם במדבר פרק טו פסוק לט
והנה דעת רבים שהתעוררות חמדת הלב אל העברה בא מסבת החושים כמ"ש "העין
רואה והלב חומד" ,ואמרו שאין אדם מתאוה אלא ממה שראו עיניו .אמנם חז"ל דייקו
ההפך כי בצד א' לולא קדמו ציורי התאוה למשול בלבו בדרך רע או דרכי המינות שמשלו
בלבו להסיר מפניו יראת ה' ופחדו ,לא היה נפעל ממראה עיניו .ומה שנפעל ממראה עיניו
אל התאוה ,זה אות כי כבר סללו ציורי התאוה מסלה בלבבו מקודם ,וכן שקדמו בלבו
מחשבות און להקל ביראת ה' המשקיף על נסתריו ונגלהו... .
ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו
 ...ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם :מגיד שהעינים הולכות אחר הלב .או הלב אחר העינים
[היית אומר]? והלא יש סומא שעושה כל תועבות שבעולם! הא מה ת"ל "ולא תתורו אחרי לבבכם"
מגיד שהעינים הולכות אחר הלב .ר' ישמעאל אומר "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" למה
נאמר? לפי שהוא אומר " ְשמַ ח בָ חּור בְ יַלְ דּותֶ יָך וְ הַ לְֵּך בְ ַד ְרכֵּי לִׁ בְ ָך" (קהלת יא ט)  -בדרך ישרה או
בדרך שתרצה ת"ל "ולא תתורו אחרי לבבכם".
יטיבְ ָך לִׁ בְ ָך בִׁ ימֵּ י ְבחּורוֹתֶ ָך וְ הַ לְֵּך בְ ַד ְרכֵ י
קהלת פרק יא פסוק ט ְ -שמַ ח בָ חּור בְ יַלְ דּותֶ יָך וִׁ ִׁ
ֹלהים בַ ִׁמ ְשפָ ט:
לִׁ בְ ָך ּובְ מַ ְראֵ י עֵ ינֶּיָך וְ ָדע כִׁ י עַ ל כָ ל אֵ לֶּה יְ בִׁ יאֲ ָך הָ אֱ ִׁ
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העמק דבר ,שמות יג:טז
בירושלמי ברכות ספ"א "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ,ליבא ועינא תרי סרסורי
דעבירה נינהו .העין רואה והלב חומד ,ואע"ג שהעין רואה תחילה ,מ"מ ראיה ראשונה היא יכולה
להיות פתאומית ואי אפשר להיות נזהר בה ,כדאי' בע"ז ד' כ' ברשב"ג ,אלא אזהרה היא שלא יהא
הלב חומד ויוסיף להביט בעבירה ,אלא יסיר עיניו מראות ברע ,מש"ה יש לשעבד תחילה הלב.
~ המרגלים ~
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב
ויחפרו לנו את הארץ  -אמר ר' חייא בר אבא :מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל... ,
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לה עמוד א
וילכו ויבאו  -א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :מקיש הליכה לביאה ,מה ביאה בעצה רעה ,אף
הליכה בעצה רעה[ .שמתחילה להוציא דבה נתכוונו  -רש"י].
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב
אמר רבי יצחק ,דבר זה מסורת בידינו מאבותינו :מרגלים על שם מעשיהם נקראו... ,
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת האזינו
(ז) [לב ,ז] זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור ,לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי
להיות צדיק כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע כמו שמצינו במרגלים  ...סתור בן מיכאל על
שהיה בלבו לסתור מה שכתוב מי הוא כאל ה' ,ואומר אין כאל ישורון ,נחבי בן ופסי החביא האמת
ופסה האמונה מפיו כמו פסו אמונים מבני אדם (תהלים יב) לומר דברי כזבים על הקדוש ברוך
הוא ונעשה מך ,וכך נמצא בספר רבי משה הדרשן.
דף על הדף סוטה דף לד עמוד ב
במדרש תנחומא (פר' האזינו) איתא :שהיה בלבו לסתור מה שכתוב :מי כמוך באלים ה'
וכו' ,וצריך ביאור מה הפירוש "שהיה בלבו"?! הרי סתר בפיו וכמו שמבואר בפסוקים ולא
היה זה רק במחשבתו.
ספר מורה הנבוכים חלק א פרק לט -
[ ...,לב] הוא שם המחשבה גם כן ,לא לבי הולך ,רוצה לומר הייתי נמצא במחשבתי
כשאירע כך וכך ,ומזה העניין ולא תתורו אחרי לבבכם ,רוצה לומר רדיפת
מחשבותיכם ,אשר לבבו פונה היום ,... ,וכן אמרו ואוילים בחסר לב ימותו ,כלומר
בחסרון עצה ... ,והוא שם הרצון ...,והוא שם השכל  ...כל מקום כפי עניינו...,
ואולי הפי' שכעת הי' זה רק במחשבתו ,ואח"כ ביצע בפיו .וכעין שאיתא בשם כ"ק אדמו"ר
בעל האמרי אמת זצ"ל ,דבעת השליחות היה זה רק ענין מחשבה רעה שבלב אצל המרגלים
ואח"כ נהי' מזה מעשה וזה"פ בדברי המדרש הנ"ל ודו"ק.
שפת אמת במדבר פרשת שלח [תרמ"ה]
בענין נסיון המרגלים .כי הם היו הדור שקיבלו התורה מהר סיני .וכניסת ארץ ישראל הי' תיקון
הבריאה [ ...והם] היו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם שהקדימו נעשה לנשמע [אבל] מבחי' א"י
הי' קשה להם לבוא ... .כי בהיותם במדבר הי' טוב להם ונראה להם שח"ו יהי' ירידה בכניסתם
לארץ .אכן באמת בנ"י נבראו בעולם להעיד על הבורא ית' ולתקן כל הבריאה .וזה  ...כחן של
ישראל שנשמתן גבוה מאוד ומתלבשין בגופות בעוה"ז וע"י מגביהין הכל[ ... .ומפני] שהיה להם
במדבר ג' מתנות הטובות [ ]1מן [ ]2ובאר [ ]3וענני כבוד[ ,היה] קשה להם לצאת מן המדבר.
וניחם הקדוש ברוך הוא אותנו כי נשאר הארה מאלה הג' מתנות .וחלה ונסכים הוא זכר ממן
ובאר .וציצית בחי' החסד ענני הכבוד .וכ' בציצית לדורותם שזה נשאר גם לנו בגלות [וי"ל ע"י
שהיא בחי' החסד נשאר לעולם .וי"ל דלכך התכלת שהיא התקשרות למתק הדין בתוך החסד
כמ"ש בזוה"ק תרומה קל"ז א' לכן נחסר לנו עתה] ועיקר ענני הכבוד הי' מה שהקב"ה כביכול נהג
אותם כמ"ש הולך לפניהם יומם .וזה ענין הציצית עיטוף הוא לבטל הכל אל הנהגות השי"ת .ואז
הבוטח בה' חסד יסובבנהו .וכן רמזו חז"ל שאאע"ה אמר אם מחוט .פי' שהי' כל הבטחון שלו
בהבורא ית' ואל תאמר אני העשרתי כו' .ולכן זכה להיות חסד ה' חופף עליו ועל כל תולדותיו.
והוא החוט של חסד שנמשך מלמעלה בכל יום .וקרח שאמר טלית שכולה תכלת אינו דין שיפטר
שהוא הי' שורש הדינים אבל באמת הכוונה בחוט תכלת שיתהפך לחסד כמ"ש והיה לכם לציצית:
וְ ֹלא תָ תּורּו ַאחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶּ ם וְ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶּם
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