
 

? לעצמו  רע  חלק  בורר  זה   אדם  וכי,  מדעתך  ־   לך  שלח :  לקיש  ריש  אמר  ־  אנשים  לך   שלח
 של   בעיניו  ולא  ־  בעיני:  לקיש  ריש  אמר,  הדבר  בעיני  וייטב(  א  דברים: )דכתיב  והיינו 
. מקום

  אלא   נתכוונו  לא  מרגלים:  אבא  בר  חייא  ר׳  אמר  ־  הארץ  את  לנו  ויחפרו(  א   דברים)
יב הכא: ויחפרו לנו את הארץ, וכתיב התם: )ישעיהו כד( כת,  ישראל  ארץ  של  לבושתה

וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו׳. 

)במדבר יג( ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור ־ אמר רבי יצחק, דבר זה מסורת  
בידינו מאבותינו: מרגלים על שם מעשיהם נקראו, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד: 

ור ־ שסתר מעשיו של הקב״ה, מיכאל ־ שעשה עצמו )במדבר יג( סתור בן מיכאל, סת
מך.  

אמר רבי יוחנן, אף אנו נאמר: נחבי בן ופסי, נחבי ־ שהחביא דבריו של הקב״ה, ופסי ־ 
שפיסע על מדותיו של הקב״ה.  



 
 

)במדבר י״ג( ויעלו בנגב ויבא עד חברון ־ ויבאו מבעי ליִה אמר רבא: מלמד, שפירש  
על קברי אבות, אמר להן: אבותי, בקשו עלי רחמים   כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח

שאנצל מעצת מרגלים. 

נון   ויקרא משה להושע בן  יג(  )במדבר  יהושע כבר בקש משה עליו רחמים, שנאמר: 
יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים. והיינו דכתיב: )במדבר יד( ועבדי כלב עקב היתה רוח  

אחרת עמו וגו׳. 

חימן ־ מיומן שבאחיו, ששי ־ שמשים את הארץ כשחתות, ושם אחימן ששי ותלמי וגו׳, א
תלמי ־ שמשים את הארץ תלמים תלמים. 

ד״א: אחימן בנה ענת, ששי בנה אלש, תלמי בנה תלבוש. ילידי הענק ־ שמעניקין חמה 
בקומתן.  

: יוחי  בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן   א״ר  ־  ויבאו  וילכו)במדבר יג( וישובו מתור הארץ  
. רעה בעצה הליכה אף, רעה בעצה ביאה מה, לביאה  הליכה מקיש



 
 

משום      יוחנן  רבי  אמר  ־  העם  עז  כי  אפס:  וכתיב,  וגו׳  באנו  ויאמרו  לו  ויספרו(  יג  במדבר)
ר״מ: כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו ־ אין מתקיים בסופו.  

)במדבר יג( ויהס כלב את העם אל משה ־ אמר רבה: שהסיתן בדברים, 

פתח יהושע דקא משתעי, אמרי ליה: דין ראש קטיעה ימלל?  

זו בלבד עשה ל וכי  נו בן  אמר: אי משתעינא אמרי בי מילתא וחסמין לי, אמר להן: 
עמרם? סברי בגנותיה קא משתעי, ־ אישתיקו, אמר להו: הוציאנו ממצרים וקרע לנו את 

)במדבר יג(  הים והאכילנו את המן, אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו?  
עלה נעלה וירשנו אותה וגו׳ 

ו  והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל וגו׳ ־ אמר רבי חנינא בר פפא: דבר גדול דבר
מרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו ־ אל תקרי ממנו אלא ממנו, כביכול, אפילו 

בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. 



 
 

 והם   לטובה  חשבתיה  אני  )במדבר יג( ארץ אוכלת יושביה היא ־ דרש רבא, אמר הקב״ה:
דניטרדו   היכי  כי,  דידהו  חשיבא  מת,  דמטו  היכא  דכל  ־  לטובה  חשבתיה  אני,  לרעה  חשבו

ואיכא דאמרי: איוב נח נפשיה, ואטרידו כולי עלמא בהספידא, ולא לשאלו אבתרייהו,  
הם חשבו לרעה ־ ארץ אוכלת יושביה היא.

בר יג( ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו וגו׳ ־ אמר רב משרשיא: מרגלים שקרי הוו, בשלמא במד(
ונהי בעינינו כחגבים ־ לחיי, אלא וכן היינו בעיניהם מנא הוו ידעי? ולא היא, כי הוו מברי אבילי,  

קמצי  תותי ארזי הוו מברי, וכי חזינהו, סלקו יתבי באילני, שמעי דקאמרי: קחזינן אינשי דדמו ל
באילני. )במדבר יד( ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו ־ אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו היום  

 .]ערב[ תשעה באב היה, אמר הקב״ה: הן בכו בכיה של חנם, ואני אקבע להם בכיה לדורות


