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 במדבר פרק יג
אֹמר:)א(  ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ה ַוְיַדבֵּ יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ ל אִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן לִׁ י ֹנתֵּ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ  )ב( ְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ

ְשָלחּו כֹ  יא ָבֶהם:ֲאֹבָתיו תִׁ ָמה: ל ָנשִׁ ל הֵּ ְשָראֵּ י יִׁ י ְבנֵּ ים ָראשֵּ י ה' כָֻלם ֲאָנשִׁ ְדַבר ָפאָרן ַעל פִׁ מִׁ ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה מִׁ ֶלה  )ג( ַויִׁ )ד( ְואֵּ
ן ַשמּוַע ֶבן ַזכּור: ה ְראּובֵּ י: ְשמֹוָתם ְלַמטֵּ ְמעֹון ָשָפט ֶבן חֹורִׁ ה שִׁ ה ְיהּודָ  )ה( ְלַמטֵּ ב ֶבן ְיפֶֻנה:)ו( ְלַמטֵּ ְגָאל  ה ָכלֵּ ָששָכר יִׁ ה יִׁ )ז( ְלַמטֵּ

ף: ן נּון: ֶבן יֹוסֵּ ַע בִׁ ה ֶאְפָריִׁם הֹושֵּ י ֶבן ָרפּוא: )ח( ְלַמטֵּ ן ַפְלטִׁ ְנָימִׁ ה בִׁ ה  )ט( ְלַמטֵּ י)י( ְלַמטֵּ ל ֶבן סֹודִׁ יאֵּ ף : )ְזבּולֻן ַגדִׁ ה יֹוסֵּ יא( ְלַמטֵּ
י ֶבן ה ְמַנֶשה ַגדִׁ י: ְלַמטֵּ י: סּוסִׁ ל ֶבן ְגַמלִׁ יאֵּ ה ָדן ַעמִׁ ל: )יב( ְלַמטֵּ יָכאֵּ ר ְסתּור ֶבן מִׁ ה ָאשֵּ י: )יג( ְלַמטֵּ י ֶבן ָוְפסִׁ י ַנְחבִׁ ה ַנְפָתלִׁ  )יד( ְלַמטֵּ

י: ל ֶבן ָמכִׁ ה ָגד ְגאּואֵּ ים ֲאֶשר ָשַלח ֹמֶשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ  )טו( ְלַמטֵּ ֶלה ְשמֹות ָהֲאָנשִׁ ן נּון ְיהֹוֻשַע:)טז( אֵּ ַע בִׁ ְקָרא ֹמֶשה ְלהֹושֵּ  ַויִׁ
יֶתם ֶאת ָהָהר: ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען ַויֹאֶמר ֲאלֵֶּהם ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעלִׁ וא ְוֶאת  )יז( ַויִׁ יֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִׁ )יח( ּוְראִׁ

ב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה הַ  ם ָרב:ָהָעם ַהֹישֵּ ים  ְמַעט הּוא אִׁ ם ָרָעה ּוָמה ֶהָערִׁ וא אִׁ ב ָבּה ֲהטֹוָבה הִׁ )יט( ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא ֹישֵּ
ים: ְבָצרִׁ ם ְבמִׁ ים אִׁ ָנה ַהְבַמֲחנִׁ ב ָבהֵּ ְתַחַזְקֶתם ֲאֶשר הּוא יֹושֵּ ן ְוהִׁ ם ַאיִׁ ץ אִׁ ם ָרָזה ֲהיֵּש ָבּה עֵּ וא אִׁ ָנה הִׁ ּוְלַקְחֶתם  )כ( ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ

ים: י ֲעָנבִׁ כּורֵּ י בִׁ ים ְימֵּ י ָהָאֶרץ ְוַהָימִׁ ְפרִׁ ן ַעד ְרֹחב ְלבֹא ֲחָמת: מִׁ ְדַבר צִׁ מִׁ )כב( ַוַיֲעלּו ַבֶנֶגב ַוָיבֹא ַעד  )כא( ַוַיֲעלּו ַוָיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ מִׁ
י ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ידֵּ ַשי ְוַתְלַמי ְילִׁ יַמן שֵּ ְצָריִׁם: ֶחְברֹון ְוָשם ֲאחִׁ י ֹצַען מִׁ ְפנֵּ ְבְנָתה לִׁ ים נִׁ ָשם  ֶשַבע ָשנִׁ ְכְרתּו מִׁ )כג( ַוָיֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאְשֹכל ַויִׁ

ים: נִׁ ן ַהְתאֵּ ים ּומִׁ ֹמנִׁ ן ָהרִׁ ְשָניִׁם ּומִׁ ָשֻאהּו ַבמֹוט בִׁ ים ֶאָחד ַויִׁ )כד( ַלָמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְשכֹול ַעל ֹאדֹות  ְזמֹוָרה ְוֶאְשכֹול ֲעָנבִׁ
ל: ְשָראֵּ י יִׁ ָשם ְבנֵּ ים יֹום: ָהֶאְשכֹול ֲאֶשר ָכְרתּו מִׁ ץ ַאְרָבעִׁ קֵּ תּור ָהָאֶרץ מִׁ ְלכּו ַוָיֹבאּו ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל  )כה( ַוָיֻשבּו מִׁ )כו( ַויֵּ

ל ְשָראֵּ י יִׁ י ָהָאֶרץ: ָכל ֲעַדת ְבנֵּ ָדה ַוַיְראּום ֶאת ְפרִׁ יבּו ֹאָתם ָדָבר ְוֶאת ָכל ָהעֵּ ָשה ַוָישִׁ ְדַבר ָפאָרן ָקדֵּ )כז( ַוְיַסְפרּו לֹו ַויֹאְמרּו  ֶאל מִׁ
ְרָיּה: וא ְוֶזה פִׁ י ַעז ָהעָ  ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחָתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש הִׁ ים ְבֻצרֹות ְגֹדֹלת ְמֹאד )כח( ֶאֶפס כִׁ ב ָבָאֶרץ ְוֶהָערִׁ ם ַהֹישֵּ

ינּו ָשם: י ָהֲעָנק ָראִׁ דֵּ ב ַעל ַהָים וְ  ְוַגם ְילִׁ י יֹושֵּ ב ָבָהר ְוַהְכַנֲענִׁ י יֹושֵּ י ְוָהֱאֹמרִׁ י ְוַהְיבּוסִׁ תִׁ ב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב ְוַהחִׁ ק יֹושֵּ ַעל ַיד )כט( ֲעָמלֵּ
ן: י ָיכֹול נּוַכל ָלּה:)ל( ַוַיַהס כָ  ַהַיְרדֵּ ב ֶאת ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַויֹאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִׁ מֹו ָאְמרּו  לֵּ ים ֲאֶשר ָעלּו עִׁ )לא( ְוָהֲאָנשִׁ

ֶמנּו: י ָחָזק הּוא מִׁ ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּה ֶאל לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם כִׁ יאּו דִׁ אֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו  )לב( ַוֹיצִׁ ל לֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ
דֹות: י מִׁ ינּו ְבתֹוָכּה ַאְנשֵּ וא ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ָראִׁ ן  ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְשֶביָה הִׁ י ֲעָנק מִׁ ים ְבנֵּ ילִׁ ינּו ֶאת ַהְנפִׁ )לג( ְוָשם ָראִׁ

ים ינּו ַכֲחָגבִׁ ינֵּ י ְבעֵּ ים ַוְנהִׁ לִׁ יֶהם: ַהְנפִׁ ינֵּ ינּו ְבעֵּ ן ָהיִׁ  ְוכֵּ
 

 רש"י במדבר פרק יג
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו  - שלח לך אנשים)ב( 

לדעתך, אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו )דברים א, כב( נשלחה  - שלח לך ראו ולא לקחו מוסר:
אנשים לפנינו, כמה שנאמר )שם( ותקרבון אלי כלכם וגו', ומשה נמלך בשכינה. אמר אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר 

על )ג(  ם לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה:)שמות ג, יז( אעלה אתכם מעני מצרים וגו', חייהם שאני נותן להם מקו
ויקרא )טז(  כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו: - כלם אנשים ברשותו, שלא עכב על ידו: - פי ה'

 הוא היה הפסולת של ארץ ישראל, שכן דרך - עלו זה בנגב)יז(  התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים: - משה להושע וגו'
יש ארץ מגדלת גבורים ויש ארץ  - את הארץ מה היא)יח(  התגרים מראין את הפסולת תחלה ואחר כך מראין את השבח:

סימן מסר להם, אם בפרזים יושבין, חזקים  - החזק הוא הרפה מגדלת חלשים יש מגדלת אוכלוסין ויש ממעטת אוכלוסין:
תרגומו הבפצחין כרכין פצוחין  - הבמחנים)יט(  חלשים הם:הם שסומכין על גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבין, 

אם יש בהם אדם כשר שיגין  - היש בה עץ)כ(  במעינות ותהומות טובים ובריאים: - הטובה היא ופתוחין מאין חומה:
אורך הלכו בגבוליה ב - ממדבר צן עד רחב לבא חמת)כא(  ימים שהענבים מתבשלין בבכור: - בכורי ענבים עליהם בזכותו:

וברוחב כמין גאם, הלכו רוח גבול דרומית ממקצוע מזרח עד מקצוע מערב, כמו שצוה משה עלו זה בנגב, דרך גבול דרומית 
מזרחית עד הים, שהים הוא גבול מערבי. ומשם חזרו והלכו כל גבול מערבי על שפת הים עד לבא חמת, שהוא אצל הר ההר 

כלב לבדו הלך שם ונשתטח  - ויבא עד חברון)כב(  ת הארץ בפרשת אלה מסעי:במקצוע מערבית צפונית, כמו שמפורש בגבולו
על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם, וכן הוא אומר )דברים א, לו( ולו אתן את הארץ אשר דרך בה, וכתיב 

נו הקטן קודם שיבנה את צוען אפשר שבנה חם את חברון לכנען ב - שבע שנים נבנתה )שופטים א, כ( ויתנו לכלב את חברון:
למצרים בנו הגדול, אלא שהיתה מבונה בכל טוב על אחד משבעה בצוען. ובא להודיעך שבחה של ארץ ישראל, שאין לך 

טרשין בארץ ישראל יותר מחברון, לפיכך הקצוה לקברות מתים, ואין לך מעולה בכל ארצות כמצרים, שנאמר )בראשית יג, 
צוען היא המעולה שבארץ מצרים ששם מושב המלכים, שנאמר )ישעיה ל, ד( כי היו בצוען שריו, י( כגן ה' כארץ מצרים, ו

 - וישאהו במוט בשנים שוכת גפן ואשכול של ענבים תלוי בה: - זמורה)כג(  והיתה חברון טובה ממנה שבעה חלקים:
מוטות. הא כיצד, שמונה נטלו  ממשמע שנאמר וישאוהו במוט איני יודע שהוא בשנים, מה תלמוד לומר בשנים, בשני

אשכול, אחד נטל תאנה ואחד רמון, יהושע וכלב לא נטלו כלום, לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו, כשם שפריה משונה 
כך עמה משונה. ואם חפץ אתה לידע כמה משאוי אחד מהם צא ולמד מאבנים שהקימו בגלגל, )יהושע ד ה( הרימו לכם איש 

קימוה בגלגל. ושקלום רבותינו משקל כל אחת ארבעים סאה. וגמירי, טונא דמדלי אינש על כתפיה, אבן אחת על שכמו, וה
והלא ארבע מאות  - וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום)כה(  אינו אלא שליש משאוי ממשאוי שמסייעין אותו להרים:

לך ארבעים יום מן המזרח למערב והם פרסה על ארבע מאות פרסה היא, ומהלך אדם בינוני עשרה פרסאות ליום, הרי מה
 - וילכו ויבואו)כו(  הלכו ארכה ורחבה, אלא שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שיגזור עליהם יום לשנה, קצר לפניהם את הדרך:

 את משה ואת אהרן: - וישיבו אתם דבר מהו וילכו, להקיש הליכתן לביאתן, מה ביאתן בעצה רעה, אף הליכתן בעצה רעה:
לשון חוזק,  - בצרות)כח(  כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו, אין מתקיים בסופו: - זבת חלב ודבש הוא)כז( 

לפי שנכוו בעמלק כבר, הזכירוהו  - עמלק יושב וגו')כט(  ותרגומו כריכן, לשון בירניות עגולות, ובלשון ארמי כריך עגול:
 אל משה השתיק את כולם: - ויהס כלב)ל(  משמעו, אצל הירדן, ולא תוכלו לעבור:יד כ - על יד הירדן מרגלים כדי לייראם:

>>> 
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לשמוע מה שידבר במשה. צווח ואמר וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם. השומע היה סבור שבא לספר בגנותו, מתוך שהיה  -

הוריד לנו את המן והגיז לנו בלבם על משה בשביל דברי המרגלים. שתקו כולם לשמוע גנותו, אמר והלא קרע לנו את הים ו
לשון שתיקה, וכן )זכריה  - ויהס אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם נצליח בכל דבריו: - עלה נעלה את השליו:

חזק הוא )לא(  ב, יז( הס כל בשר, )עמוס ו, י( הס כי לא להזכיר. כן דרך בני אדם הרוצה לשתק אגודת אנשים אומר הס:
בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים, והקב"ה עשה לטובה כדי  - אוכלת יושביה)לב(  כלפי מעלה אמרו: כביכול - ממנו

גדולים וגבוהים וצריך לתת להם מדה, כגון גלית )שמואל א' יז, ד( גבהו  - אנשי מדות לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו:
ענקים מבני שמחזאי ועזאל  - הנפילים)לג(  , כג( איש מדה:שש אמות וזרת, וכן )שמואל ב' כא, כ( איש מדון, )ד"ה א' יא

 - ענק שמענו אומרים זה לזה נמלים יש בכרמים כאנשים: - וכן היינו בעיניהם שנפלו מן השמים בימי דור אנוש:
 שמעניקים חמה בקומתן:

 
 במדבר פרק יד

ְבכּו ָהָעם)א(  ְתנּו ֶאת קֹוָלם ַויִׁ ָדה ַויִׁ ָשא ָכל ָהעֵּ ל ַויֹאְמרּו ֲאלֵֶּהם ָכל  ַבַלְיָלה ַההּוא: ַותִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ֹּלנּו ַעל ֹמֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֹכל ְבנֵּ )ב( ַויִׁ
ְדָבר ַהֶזה לּו  ָמְתנּו: ְצַריִׁם אֹו ַבמִׁ ָדה לּו ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִׁ ְנֹפל ַבֶחֶרב נָ  ָהעֵּ יא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת לִׁ בִׁ ְהיּו )ג( ְוָלָמה ה' מֵּ נּו יִׁ ינּו ְוַטפֵּ שֵּ

ְצָרְיָמה: ְצָרְיָמה: ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו שּוב מִׁ ְתָנה רֹאש ְוָנשּוָבה מִׁ יו נִׁ יש ֶאל ָאחִׁ י  )ד( ַויֹאְמרּו אִׁ ְפנֵּ יֶהם לִׁ ֹפל ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַעל ְפנֵּ )ה( ַויִׁ
ל: ְשָראֵּ י יִׁ ן נּו ָכל ְקַהל ֲעַדת ְבנֵּ יהֹוֻשַע בִׁ יֶהם:)ו( וִׁ ְגדֵּ ים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו בִׁ ן ַהָתרִׁ ב ֶבן ְיפֶֻנה מִׁ י  ן ְוָכלֵּ )ז( ַויֹאְמרּו ֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵּ

אֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד: ל לֵּ ְשָראֵּ ֹ  יִׁ יא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהז בִׁ ץ ָבנּו ה' ְוהֵּ ם ָחפֵּ את )ח( אִׁ
וא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: ָלם  ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר הִׁ ם ָסר צִׁ נּו הֵּ י ַלְחמֵּ יְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ כִׁ ְמֹרדּו ְוַאֶתם ַאל תִׁ )ט( ַאְך ַבה' ַאל תִׁ

יָרֻאם: ָתנּו ַאל תִׁ יֶהם ַוה' אִׁ ֲעלֵּ י מֵּ ְרגֹום ֹאָתם ָבֲאָבנִׁ ָדה לִׁ ל: פ)י( ַויֹאְמרּו ָכל ָהעֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ד ֶאל ָכל ְבנֵּ ְרָאה ְבֹאֶהל מֹועֵּ  ם ּוְכבֹוד ה' נִׁ
יתִׁ  י ְבֹכל ָהֹאתֹות ֲאֶשר ָעשִׁ ינּו בִׁ י ָהָעם ַהֶזה ְוַעד ָאָנה לֹא ַיֲאמִׁ ְרבֹו:)יא( ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצנִׁ )יב( ַאֶכנּו ַבֶדֶבר  י ְבקִׁ

ֶשנּו ְוֶאֱעשֶ  ֶמנּו:ְואֹורִׁ ְרבֹו: ה ֹאְתָך ְלגֹוי ָגדֹול ְוָעצּום מִׁ קִׁ יָת ְבֹכֲחָך ֶאת ָהָעם ַהֶזה מִׁ י ֶהֱעלִׁ ְצַריִׁם כִׁ  )יג( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ה' ְוָשְמעּו מִׁ
ְרָאה ַאָתה ן נִׁ ן ְבַעיִׁ י ַאָתה ה' ְבֶקֶרב ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ַעיִׁ ב ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָשְמעּו כִׁ ד ֲעלֵֶּהם ּוְבַעֻמד ָעָנן  )יד( ְוָאְמרּו ֶאל יֹושֵּ ה' ַוֲעָנְנָך ֹעמֵּ

ש ָלְיָלה: יֶהם יֹוָמם ּוְבַעמּוד אֵּ ְפנֵּ ְך לִׁ ַמָתה ֶאת ָהָעם הַ  ַאָתה ֹהלֵּ אֹמר:)טו( ְוהֵּ ְמֲעָך לֵּ יש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהגֹויִׁם ֲאֶשר ָשְמעּו ֶאת שִׁ  ֶזה ְכאִׁ
ְדָבר: ם ַבמִׁ ְשָחטֵּ ְשַבע ָלֶהם ַויִׁ יא ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִׁ י ְיֹכֶלת ה' ְלָהבִׁ ְלתִׁ בִׁ ְגַדל ָנא ֹכַח ֲאֹדָני ַכֲאֶשר  )טז( מִׁ )יז( ְוַעָתה יִׁ

ַבְרתָ  אֹמר: דִׁ שִׁ  לֵּ לֵּ ים ַעל שִׁ ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִׁ ה לֹא ְיַנֶקה ֹפקֵּ א ָעֹון ָוָפַשע ְוַנקֵּ ים:)יח( ה' ֶאֶרְך ַאַפיִׁם ְוַרב ֶחֶסד ֹנשֵּ עִׁ בֵּ )יט(  ים ְוַעל רִׁ
ְצַריִׁ  מִׁ ָנה:ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה ְכֹגֶדל ַחְסֶדָך ְוַכֲאֶשר ָנָשאָתה ָלָעם ַהֶזה מִׁ ְדָבֶרָך: ם ְוַעד הֵּ י כִׁ )כא( ְואּוָלם ַחי  )כ( ַויֹאֶמר ה' ָסַלְחתִׁ

א ְכבֹוד ה' ֶאת ָכל ָהָאֶרץ: ָמלֵּ י ְויִׁ י  ָאנִׁ ְדָבר ַוְיַנּסּו ֹאתִׁ ְצַריִׁם ּוַבמִׁ י ְבמִׁ יתִׁ י ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶשר ָעשִׁ ים ֶאת ְכֹבדִׁ ים ָהֹראִׁ י ָכל ָהֲאָנשִׁ )כב( כִׁ
י:ֶזה ֶעֶשר פְ  ים ְולֹא ָשְמעּו ְבקֹולִׁ ְראּוָה: ָעמִׁ י ַלֲאֹבָתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא יִׁ ְשַבְעתִׁ ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִׁ ם יִׁ ֶקב  )כג( אִׁ ב עֵּ י ָכלֵּ )כד( ְוַעְבדִׁ

יו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָבא ָשָמה ְוַזְרעֹו יֹאתִׁ א ַאֲחָרי ַוֲהבִׁ מֹו ַוְיַמלֵּ ֶשָנה: ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת עִׁ ֶמק  יֹורִׁ ב ָבעֵּ י יֹושֵּ י ְוַהְכַנֲענִׁ קִׁ )כה( ְוָהֲעָמלֵּ
ְדָבר ֶדֶרְך ַים סּוף:  ָמָחר ְפנּו ּוְסעּו ָלֶכם  ַהמִׁ

 
 רש"י במדבר פרק יד

כתרגומו נמני רישא, נשים עלינו מלך, ורבותינו  - נתנה ראש)ד(  הלואי ומתנו: - לו מתנו)ב(  סנהדראות: - כל העדה)א( 
מגינם וחזקם.  - סר צלם נאכלם כלחם: - כי לחמנו הם ושוב ואתם אל תיראו: - אל תמרדו)ט(  שו לשון עבודה זרה:פיר

 את יהושע וכלב: - לרגום אותם)י(  כשרים שבהם מתו, איוב שהיה מגין עליהם. דבר אחר צלו של המקום סר מעליהם:
בשביל כל הנסים שעשיתי להם היה להם  - בכל האתות ירגיזוני: - יינאצנ עד היכן: - עד אנה)יא(  הענן ירד שם: - וכבוד ה'

ואעשה אתך  לשון תרוכין. ואם תאמר מה אעשה לשבועת אבות: - ואורשנו)יב(  להאמין שהיכולת בידי לקיים הבטחתי:
שר, והם ראו כי משמש בלשון א - כי העלית ושמעו את אשר תהרגם: - ושמעו מצריםיד( -)יג שאתה מזרעם: - לגוי גדול

אשר העלית בכחך הגדול אותם מקרבם וכשישמעו שאתה הורגם לא יאמרו שחטאו לך, אלא יאמרו שכנגדם יכולת להלחם 
כמו על יושב הארץ הזאת. ומה יאמרו  - הזאתאבל כנגד יושבי הארץ לא יכולת להלחם. וזה הוא ואמרו אל יושב הארץ 

', בשביל ששמעו כי אתה ה' שוכן בקרבם, ועין בעין אתה ה' נראה להם, עליהם, מה שאמור בסוף הענין, מבלתי יכולת ה
פתאום, ומתוך כך  - והמתה את העם הזה כאיש אחד)טו(  והכל בדרך חבה, ולא הכירו בך שנתקה אהבתך מהם עד הנה:

ינו דומה פרעה לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים, וא - מבלתי יכלת וגו')טז(  יאמרו הגוים אשר שמעו את שמעך וגו':
 מתוך שלא היה יכולת בידו להביאם שחטם: - מבלתי יכלת לשלשים ואחד מלכים, זאת יאמרו על יושב הארץ הזאת:

לצדיקים  - ה' ארך אפים)יח(  ומהו הדבור: - כאשר דברת לאמר לעשות דבורך: - יגדל נא כח ה')יז(  שם דבר הוא: - יכלת
ולרשעים. כשעלה משה למרום מצאו משה להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים. אמר לו לצדיקים. אמר לו הקדוש 

ברוך הוא אף לרשעים. אמר לו רשעים יאבדו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שתצטרך לדבר. כשחטאו ישראל בעגל 
ים, אמר לו הקדוש ברוך הוא והלא אמרת לי לצדיקים. אמר לו והלא אמרת לי אף ובמרגלים התפלל משה לפניו בארך אפ

 ואולם)כא(  בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה': - כדברך)כ(  לשאינן שבים: - לא ינקה לשבים: - ונקה לרשעים:
רץ, כך אקיים להם, כי כל לשון שבועה. כשם שאני חי וכבודי ימלא את כל הא - חי אני כמו אבל זאת אעשה להם: -

האנשים הרואים וגו' אם יראו את הארץ. הרי זה מקרא מסורס, חי אני כי כל האנשים אם יראו את הארץ וכבודי ימלא את 
כל הארץ, שלא יתחלל שמי במגפה הזאת לאמר מבלתי יכולת ה' להביאם, שלא אמיתם פתאום כאיש אחד אלא באיחור 

שנים בים שנים במן ושנים בשליו וכו', כדאיתא במס'  - זה עשר פעמים כמשמעו: - סווינ)כב(  ארבעים שנה מעט מעט:
שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב,  - רוח אחרת)כד(  לא יראו את הארץ: - לא יראוה לא יראו: - אם יראו)כג(  ערכין )טו א(:

השתיקם, כמו שנאמר )לעיל יג ל( ויהס כלב, למרגלים אמר, אני עמכם בעצה, ובלבו היה לומר האמת ועל ידי כן היה בו כח ל
וימלא  שהיו סבורים שיאמר כמותם, זהו שנאמר בספר )יהושע יד ז( ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי, ולא כאשר עם פי:

כתרגומו יתרכינה, יורישו את  - יורשנה חברון תנתן לו: - אשר בא שמה וימלא את לבו אחרי וזה מקרא קצר: - אחרי
אם תלכו שם יהרגו אתכם,  - והעמלקי וגו')כה(  ת העם אשר בה, ואין לתרגמו יירתינה, אלא במקום יירשנה:הענקים וא

 לאחוריכם וסעו לכם וגו': - מחר פנו מאחר שאיני עמכם:
 
 


