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 לתור את הארץ
 

 .)טז:יג ("ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה "
 אין ספק אפוא כי שורש זה 1.עשרה פעמים מתוכם נטלה פרשתנו-אחת, במקרא' תור'פעמים רבות מופיע השורש 

 לשון -לחשוף השתמעויות נוספות על זו השגורה בפינו  והקשריה השונים אמורים לסייע בידינו, מנחה-כמילהמשמש 
 ):לט-לח:טו(ר בפרשתנו "מלבד ריבוי הפעמים מן הראוי להתבונן במיקום הופעתו האחרונה של השורש תו .סיור

. ם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלתַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶה
 ֲאֶׁשר ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכםַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ' ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה

 .ֲחֵריֶהםַאֶּתם זִֹנים ַא
ונמצאנו , חותמים את פרשתנו', קריאת שמע'המוכרת לנו כפרשה השלישית ב, הפסוקים המובאים מפרשת הציצית

 . ומכאן שמשמעות מרובה לה, למדים כי המילה המנחה פותחת את הפרשה ואף מסיימת אותה
, בפרשת התרים את הארץבפרשת ציצית תוכל להנחותנו בהבנת משמעותה " ָתֻתרּו"התעמקות במשמעות המילה 
 ).ג:יג(' פי ה-שאותם שלח משה על" ישראל-ראשי בני"וייתכן שתאיר פן נוסף בחטאם של 

) כה:לעיל יג( כמו -' ולא תֻתרו אחרי לבבכם: "אתר-י בפתח פירושו על"על הקשר בין שני חלקי הפרשה רמז רש      
 העין רואה והלב חומד והגוף עושה את 2,העבירותהלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את . מתור הארץ
 ".העבירות

שורש בשני חלקי  שהופעת אותוי לרמוז "וכנראה ביקש רש, )טו, שלח(אך בהמשך הוא מצטט את מדרש תנחומא        
 .הפרשה מצביעה על קשר מוסרי בין שני העניינים

 :ם לפסוקנו"סיוע נוסף להקשר המוסרי ניתן למצוא בפירוש המלבי
רק שהאדם מקלקל את טבעו ומעלה על לבו , וטבע הלב נוטה אל הטוב, נפש האדם וכוחותיה נבראו באורח ישר

שאם היה הולך כפי מה שדרכי הלב סלולות ',  אחרי לבבכםתלכוולא ': ועל כן לא יכול לומר. ציורים רעים
 .בטבע יצירתו היו דרכיו טובים וישרים

אלא יש לו משמעות ,  ללכת או לסייר–אינו משמש במובנו הפשוט , הקשר המוסריבבואו ב, ר" השורש תו–הווה אומר 
בדרכים עקלקלות המרחיקות את האדם מהיעד שאליו ותיור , דרך הישר, של עזיבת דרך המלך,  שליליתקונוטציה בעלת

 .כוחהללכת נואליו היה מגיע אילו התמיד , הוא אמור לכוון עצמו
 מייצגים שתי גישות פסיכולוגיות שונות שיש להן השלכה על תפיסת המוסר האנושי העין והלב המוזכרים בפסוקנו

 .בזיקה לעבודת הבורא
ולכן עליו להיזהר ולהימנע מלהתבונן , הגישה האחת טוענת שהדברים שהאדם מסתכל עליהם גורמים לו לחטוא

העין : "י דלעיל"כדברי רש.  האדםעל לבו של' המשפיעות'העיניים הן : במילים אחרות. בדברים שעלולים להחטיאו
 ".רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות

 הפרשנות שנותן האדם לדברים שרואות עיניו -דהיינו , הגישה האחרת טוענת שאין האדם רואה אלא מהרהורי לבו
 ):וויטץ במהדורת הארא127' עמ, פיסקא קטו, שלח(כדברי הספרי . אלא תלויה בבינת לבו, אינה אובייקטיבית

 ?או הלב אחרי העינים, מגיד שהעינים הולכות אחרי הלב', ולא תֻתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'

 
; ו:כ' יח; טו:א י"מל; לג:י' במד: דוגמאות לפעמים האחרות. לג:א' דב: פעם אחת מתייחסת אליה, מתוך האזכורים שמחוץ לפרשתנו  1

 . יד:ב ט"דהי; יג:קהלת א; ח:איוב לט
 ". ליבא ועינא סרסורי דחטאה-לוי ' אמר ר: "עמוד ג, דף ג; הלכה ה, ברכות פרק א, הדברים מצויים גם בירושלמי  2



מגיד שהעינים  –'? ולא תֻתרו אחרי לבבכם'ל "הא מה ת, אמרת והלא יש סומא שעושה כל תועבות שבעולם
 3.הולכות אחר הלב

טענה זו יש בה חיזוק לגישה , והרי אין לומר שעיניו משמשות לו כסרסור לדבר עברה, הטענה שגם הסומא חוטא
תשוקותיו ויצריו הם המכתיבים לו במה להתבונן וכיצד לפרש את ;  רצונותיו–' תר אחר לבבו'כלומר שהאדם , השנייה

 . מה שרואות עיניו
והשפעה זו היא , יש היזון חוזר המשפיע גם על הנעשה בלבבו, עיניולתור אחר 'מובן מאליו שלאחר שבוחר האדם 

 .המכוונת את ההתבוננות הבאה וחוזר חלילה
 ִלְמׁשֹוְך ַּבַּיִין ֶאת ַּתְרִּתי ְבִלִּבי" 4):ג:ב( מתאים יותר לתבונת הלב מאשר למראה העין' תור'אף קהלת מצא את הפועל 

 ". ְּבָׂשִרי ְוִלִּבי נֵֹהג ַּבָחְכָמה
 .עתה נשוב לתחילת דברינו וננסה לבאר את התנהגות התרים ששלח משה

 שיתורו את הוא ציפה מהם. משה שלח את נציגי האומה לארץ כנען והטיל עליהם משימה לבדוק נתונים מסוימים
ולא יסתפקו , שדבריהם אמורים לחזק את העם לקראת כניסתו ארצהבידיעה ,  שישתפו את לבם במשימהכלומר, הארץ

 .כביכול' דיווח אובייקטיבי'ולא יסתתרו אחר הטיעון של , בראייה בלבד
 מתוך תקווה שהם לא יתורו אחרי עיניהם אלא ייתנו , מכובדים ביותרבאנשים, לכן בחר משה בראשי המטות

 'תרו אחר לבבם'אך הם . כשם שעשו יהושע וכלב, לתבונת הלב והרגש להכתיב להם את מסקנותיהם ואת הדיווח לעם
 .וממילא ראו עיניהם את אשר הכתיב להם לבם, אפשרו לפחד שבלבם להשתלט על תבונת לבם, במובן השלילי

ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים : "ג"ג שבפרק י"הסבר זה ניתן לאששו בפסוק ל
 ".ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם

מניין ידעו כיצד הם : אך סופו אינו ברור, הרגישו כחגבים,  מכיוון שפגשו בנפילים-חלקו הראשון של הפסוק ברור 
אין זאת אלא שהפחדים והחששות שליוו אותם בעת ביצוע משימתם הם שהביאו לפרשנותם ? נראו בעיני יושבי הארץ

ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים : "ח" בפסוק כשהרי דיווחו במפורש באותו פרק, הלקויה ולכישלון משימתם
 ).כח' פס" (ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם

מסקנה . וזאת בגלל חוסנם של תושביה, אך אין כל סיכוי שנוכל לכבשה, הארץ אמנם טובה: ומכאן המסקנה ברורה
 . ראשי העם אשר תרו אחר לבבם וכיוונו עיניהם לתור בדרך קלוקלת את ארץ הבחירהשרה מ כשלונם של עזו היא פרי

 : 'תור'המעיד על מסקנה הפוכה לגבי אותה ארץ תוך שימוש בפועל , )ו:כ(נסיים בדברי הנביא יחזקאל 
ְצִבי ִהיא ְלָכל  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְרִּתי ָלֶהםֲאֶׁשר ַּתַּבּיֹום ַההּוא ָנָׂשאִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ֶאֶרץ 

 .ָהֲאָרצֹות
מגיד שהעינים : "הוא שאמרנו .נמצאנו למדים שכוונת הפעולה מהווה גורם מכריע בהתנהלות התהליך ובתוצאתו

 ".הולכות אחר הלב
 !אלא לתור אחר לבבם, לא לתור את הארץ הלכו עשרת המנהיגים

 ר יאיר ברקאי"ד
 ירושלים 

                                                 
 )ב"מכות י ע, בבלי" (בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו: "ל"דומה הדבר לרעיון המובע באמרת חז  3
, אך זאת ניתן לייחס לאופיו של הספר בעל הסתירות הפנימיות, "והֵלך בדרכי לבך ובמראה עיניך:"ט מייעץ הוא לבחור:אף כי בפרק יא  4

דהיינו הסתייג בהנאתך כדי שהיא לא תהפך , "להים במשפט- על כל אלה יביאך האודע כי: "או שהדגש הוא על הסיפא של הפסוק
 . להוללות פן תענש
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