פרשת שלח

בס"ד
they gave us the following report: ‘It is a good land
which God, our Lord, is giving to us.’ Yet you
refused to go up, and flouted the command of God,
your Lord.”5
Moshe’s description bears little
resemblance to the story in Parshat Shlach and in
many instances it is completely incompatible.

Parshat Shlach
Spying the Spies
Simon Wolf

In the beginning of this week’s Parsha, God directs
Moshe to send a cadre of individuals, one
representative from each tribe, to scout out the land
of Cana’an.1
Moshe complies with God’s
instructions and sends a prominent individual from
each tribe armed with directions and a slate of
questions to guide them in their mission. In addition,
he asks them to be strong and bring back a
sampling of the fruits of the land.2 Upon returning
from their expedition, they respond point-by-point to
Moshe’s requests and display the fruits they had
hauled back to the camp at his request.3 For a
further discussion on the scouts response and
return to the camp, please see “Parshat Shlach – In
”the Eyes of the Beholder.

In Parshat Devarim, it is the people who request the
expedition to which Moshe acquiesces and they
dictate the stated purpose and agenda of the
mission. Yet, in Parshat Shlach, the undertaking is
enjoined by God and Moshe dictates the objectives
of the delegation. The agents’ response in Devarim
is a very similar summary version of their report in
Parshat Shlach, but it omits attributing any negative
statements to the mission’s members. There,
Moshe seems to blame the people’s subversion and
refusal to enter the land on their interpretation of the
expedition’s report,6 whereas in Shlach the
insurrection is instigated and facilitated by the
scouts who nefariously utilize their report to sow fear
in the people. How does one possibly reconcile the
fundamental discrepancies found in the retelling of
this event by Moshe and the Torah’s narration of the
?incident

It is so interesting to contrast the above described
narrative of this incident with Moshe’s recollection of
the events thirty-eight years later in Parshat
Devarim. “‘…See, God, your Lord, has placed the
land at your disposal. Go up, take possession of it,
as God, the Lord of your fathers, promised you.
Fear not and be not dismayed.’4 Then all of you
came to me and said, ‘Let us send agents ahead to
reconnoiter the land for us and bring back word on
the route we shall follow and the cities upon which
we shall come.’ I approved of the plan, and so I
selected from amongst you twelve participants, one
representative from each tribe. They turned and
headed up to the hill country, and came to the wadi
of Eshkol, and spied it out. They took of the fruit of
the land with them and brought it down to us. And

Without endeavoring to harmonize the details, the
Ri Ibn Kaspi suggests that many times the Torah will
relate a particular event in a number of places with
each narration containing details that were not
otherwise mentioned in any other account, but are
somehow relevant to that particular description.7 It
would seem that he believes that what actually
happened is a tapestry or meshing of all the different
chronicles. Along those lines, Rashi, based on the
Midrash Tanchuma melds the two stories into one.8
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ת־ּפי י ְק ָֹ֖וק אֱ ֹלקֵ ֶיכֽם) :דברים א ,כו( \\ ּובִׁשְ ֹ֨לחַ י ְק ָֹ֜וק אֶ תְ ֶ֗כם
ִיתם לַעֲ ֹ֑לת ו ַּתַ מְ ר֕ ּו אֶ ִ ֥
ו ְֹ֥לא אֲ ב ֶ ֖
ּור ׁ֣שּו אֶ ת־הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ֶ ׁ֥שר נ ַ ָ֖תּתִ י ל ֶ ָ֑כם ו ַַּתמְ ר֗ ּו אֶ ת־ ִ ּ֤פי י ְקֹו ָק֙ אֱ ֹ֣לקֵ י ֶ֔כם
ֵאמ ֹר עֲ לּו֙ ְ
מִ ּקָ ֵ ֤דׁש ּב ְַרנ ֵַ֙֙ע ל ֔
ֽא־הֶ אֱ מִ֗ ינּו
ם ֔לֹו ו ְֹ֥לא ׁשְ מַ עְ ֶ ּ֖תם ּבְקֹלֹֽו) :דברים ט,כג( \\ ַוּֽיִמְ אֲ סּו ּב ֶ ְ֣א ֶרץ חֶ מְ ָ ּ֑דה ֹל ֝
ו ְֹ֤לא ֶהֽאֱ מַ נְּתֶ ֙
ֵיהם ֹ֥לא ׁ֝שָ מְ ֗עּו ּב ְ֣קֹול י ְק ֹ ָו ֽק) :תהלים קו,כד-כה(
לִדְ ב ָֽרֹו :וַּי ֵָרגְנ֥ ּו בְָאהֳ ל ֶ ֑
ותאמרו נשלחה אנשים – אף על פי שזה הספור לא נכתב לפנים ,אין בזה טענה ,כי
הכותב ית' יכתוב וישימנו במקומות שונים כאשר תשים מחשבתו בעת ההיא) .ר"י אבן
כספי דברים א,כא(
דבר אחר שלח לך אנשים אף על פי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שלח לך אנשים
לא היתה מן הקדוש ברוך הוא שילכו ,למה שכבר אמר להם הקדוש ברוך הוא שבחה
של ארץ ישראל שנאמר )דברים ח( כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה ועד שהן במצרים
אמר להם וארד להצילו מיד מצרים וגו' )שמות ג( והכתוב אומר וה' הולך לפניהם יומם
)שמות יג( ומה הוא אומר שלח לך אנשים אלא ישראל הן בקשו דברים הללו שבשעה
שהגיעו את התחומים אמר להם הקדוש ברוך הוא ראה נתן ה' אלקיך לפניך את הארץ
עלה רש וגו' )דברים א( באותה שעה נתקרבו כל ישראל לפני משה שנאמר )שם דברים
א( ותקרבון אלי כלכם זה שאמר עזרא ולא שמעו אל מצותיך וימאנו לשמוע ולא זכרו
נפלאותיך )נחמיה ט( וכן הוא אומר )במדבר י( וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלשת
ימים ,והם אמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ )דברים א( שלא האמינו,
וכן דוד אומר )תהלים עח( לא שמרו ברית אלקים ובתורתו מאנו ללכת ,רבי יהושע
אומר משל למה היו ישראל דומין למלך שזמן לבנו אשה נאה בת טובים ועשירה שאין
כמותה בעולם ,אמר ליה המלך זמנתי לך אשה נאה בת טובים ועשירה שאין כמותה
בעולם ,אמר לו הבן אלך ואראה אותה שלא היה מאמין באביו מיד הוקשה הדבר והרע
לאביו אמר אביו מה אעשה אם אומר לו איני מראה אותה לך עכשיו הוא אומר כעורה
היא לפיכך לא רצה להראותה לסוף אמר ליה ראה אותה ותדע שלא כזבתי לך ובשביל
שלא האמנת בי קונם שאין אתה רואה אותה בביתך אלא לבנך אני נותנה ,וכך הקדוש
ברוך הוא אמר לישראל טובה הארץ ולא האמינו אלא אמרו נשלחה אנשים לפנינו אמר
הקדוש ברוך הוא אם מעכב אני עליהם הם אומרים לא טובה הארץ ולכך לא הראה
אותה לנו אלא יראו אותה ובשבועה שאין אחד מהם נכנס לתוכה אלא לבניהם שנ' אם
יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם ואומר וטפכם אשר אמרתם לבז יהיו המה יבואו
וגו' כיון שאמרו למשה נשלחה אנשים לפנינו התחיל משה עומד ותוהא אמר אי אפשר
לי לעשות דבר עד שאמלך בהקב"ה הלך משה ונמלך ואמר ליה כך וכך בניך מבקשים
א"ל הקדוש ברוך הוא משה אין זו תחלה להם עד שהן במצרים הלעיגו לי שנא' )הושע
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ת־א ֶרץ ְּכ ַ֔נעַ ן אֲ ׁשֶ ר־אֲ נִ ֥י נ ֵ ֹ֖תן ִל ְב ֵנ֣י
ֵאמ ֹרׁ :שְ לַח־לְָך֣ אֲ נָׁשִ֗ ים וְי ָֻת֙רּו֙ אֶ ֶ ֣
וַי ְדַ ֵ ּ֥בר י ְק ָֹ֖וק אֶ ל־מ ֶ ֹׁ֥שה ּל ֽ
י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל ִ ֣איׁש אֶ חָ ֩ד אִ֨ יׁש אֶ חָ֜ ד לְמַ ֵ ּ֤טה אֲ ב ָֹתי ֙ו ּתִ ׁשְ ֔ ָלחּו ּ֖כ ֹל נ ִ ָׂ֥שיא ב ֶָהֽם :וַּיִׁשְ ַ֨לח א ָ ֹ֥תם מ ֶ ֹׁ֛שה
אׁשי בְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ֵהּֽמָ ה) :במדבר יג,א-ג(
ל־ּפי י ְק ֹ ָו֑ק ּכ ָ ֻּ֣לם אֲ נָׁשִ֔ ים ָר ֵ ֥
ארן עַ ִ ֣
מִ ּמִ דְ ַ ּ֥בר ּפָ ָ ֖
ִיתם אֶ ת־הָ ָהֽר:
וַּיִׁשְ ַ ֤לח א ֹתָ ֙
ת־א ֶרץ ּכ ְָנ֑עַ ן ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ֗ ם עֲ ֥לּו זֶה֙ ַּב ֶּ֔נגֶב ו ַעֲ ל ֶ ֖
ם מ ֹׁשֶ֔ ה ל ָ֖תּור אֶ ֶ ֣
ם הַ ּי ֵ ֹׁ֣שב עָ ֔ ֶליהָ הֶ חָ ָז֥ק הּו ֙א הֲ ָרפֶ֔ ה הַ מְ ַ ֥עט ֖הּוא אִ ם־
ה־הוא ו ְאֶ ת־הָ עָ ֙
ְ
יתם אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ מַ ִ ֑
ּוראִ ֶ ֥
יֹוׁשב
טֹובה ִ ֖הוא אִ ָ
ּומה ֶהֽעָ ִ ֗רים אֲ ׁשֶ ר־הּו ֙א ֵ ֣
ם־ר ָ ֑עה ָ ֣
ּומה הָ אָ֗ ֶרץ אֲ ׁשֶ ר־הּו ֙א י ֵ ֹׁ֣שב ָּ֔בּה הֲ ָ ֥
ָ ֽרב֣ ָ :
ֽׁש־ּבּה עֵ ֙ץ אִ ם־אַ֔ י ִן
ָארץ הַ ּׁשְ מֵ ָ֨נה הִ֜ וא אִ ָ
ם־ר ֗ ָזה הֲ ֵי ָ ֥
ּומה ֠הָ ֶ
ּבָהֵ֔ ּנָה הַ ּב ְַמֽחֲ ִנ֖ים ִ ֥אם ּבְמִ ְבצ ִ ָֽרים֣ ָ :
ִּכּורי עֲ נ ִָבֽים) :במדבר יג,יז-כ(
ו ְהִ֨ תְ חַ ּזַקְ ּתֶ֔ ם ּולְקַ חְ ֶ ּ֖תם מִ ּפְ ִ ֣רי הָ ָ ֑א ֶרץ ו ְהַ֨ ּיָמִ֔ ים י ֵ ְ֖מי ּב ֵ ֥
ַארּב ִ ָ֥עים יֹֽום :ו ַּיֵלְכ֡ ּו וַּיָב ֹאּו֩ אֶ ל־מ ֹׁשֶ֨ ה ו ְֶאֽל־ַאהֲ ֜ר ֹן ו ְאֶ ל־ּכָל־עֲ ַ ֧דת ּבְנֵ ֽי־
וַּי ֻ ָׁ֖שבּו מִ ּ֣תּור הָ ָ ֑א ֶרץ מִ ֵ ּ֖קץ ְ
א ֶרץ:
ָל־העֵ ֔ ָדה וַּי ְַר ֖אּום אֶ ת־ּפְ ִ ֥רי הָ ָ ֽ
ארן קָ ֵ ֑דׁשָ ה וַּיָׁשִ֨ יבּו א ָ ֹ֤תם ּדָ ָב ֙ר ו ְאֶ ת־ּכ ָ ֣
י ִׂשְ ָר ֵ ֛אל אֶ ל־מִ דְ ַ ּ֥בר ּפָ ָ ֖
וַי ְסַ ּפְ רּו־ל ֹ֙ו ו ַ ּ֣י ֹאמְ ר֔ ּו ָּ֕באנּו אֶ ל־הָ ָ ֖א ֶרץ אֲ ֶ ׁ֣שר ׁשְ לַחְ ָ ּ֑תנּו ְ֠וגַם ָז ַ֨בת חָ ָ ֥לב ּודְ ַ ֛בׁש ִ ֖הוא וְזֶה־ּפִ ְר ָי ּֽה:
ֽי־עז הָ עָ֔ ם הַ ּי ֵ ֹׁ֖שב ּב ָ ָ֑א ֶרץ ו ְֶהֽעָ ִ ֗רים ְּבצ ֻ֤רֹות ּגְדֹֹל ֙
ׁשם:
֚אֶ פֶ ס ִּכ ַ ֣
ת מְ ֔א ֹד וְגַם־יְל ֵ ִ֥די ָהֽעֲ ָנ֖ק ָר ִ ֥אינּו ָ ֽ
יֹוׁשב עַ ל־הַ ָּ֔ים ו ַ ְ֖על
ְבּוסי ו ְָהֽאֱ מ ִֹר ֙י ֵ ֣
יֹוׁשב ּב ֶ ְ֣א ֶרץ הַ ֶ ּ֑נגֶב ְ֠ו ַהֽחִ ּתִ י ו ְהַ י ִ ֤
ְה ְּכנַעֲ נִ ֙י ֵ ֣
יֹוׁשב ּבָהָ֔ ר ו ַ ֽ
עֲ מָ ֵ ֥לק ֵ ֖
ַי֥ד הַ ּי ְַר ֵּדֽן) :במדבר יג,כה-כט(
ֹלקי אֲ ב ֶֹת֙י ָ֙ך ֔ ָלְך ַאל־
ֹלקיָך לְפָ ֶנ֖יָך אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ עֲ ֵ ֣לה ֵ ֗רׁש ּכַאֲ ׁשֶ ֩ר ּדִ ֶּ֨בר י ְק ָֹ֜וק אֱ ֵ ֤
֠ ְראֵ ה נָתַ֨ ן י ְק ֹ ָו֧ק אֱ ֶ ֛
רּו־לנּו אֶ ת־
ּתִ ָ ֖ירא ו ְַאל־ּתֵ ָחֽת :ו ִַּתקְ ְר ֣בּון אֵ לַי֘ ֻּכ ְּלכ ֶ֒ם ו ַּת ֹאמְ ר֗ ּו נִׁשְ ל ָ ְ֤חה אֲ נָׁשִ י ֙
ם לְפָ ֵ֔נינּו וְי ַחְ ּפְ ָ ֖
ִיטב
הָ ָ ֑א ֶרץ וְי ִ ָׁ֤שבּו א ָ ֹ֙תנּו֙ ּדָ ָ֔בר אֶ ת־הַ ּדֶ ֶ֙ר ְ֙ך אֲ ֶ ׁ֣שר נַעֲ לֶה־ ָּ֔בּה ו ְאֵ ֙
ת ֶהֽעָ ִ ֔רים אֲ ֶ ׁ֥שר נ ָ֖ב ֹא אֲ לֵי ֶהֽן :וַּי ַ ֥
ַּׁשבֶט :וַּיִפְ נּו֙ וַּיַעֲ ֣לּו הָ הָ֔ ָרה וַּי ָ֖ב ֹאּו
ּבְעֵ ַינ֖י הַ ּדָ ָ ֑בר ו ָאֶ ַ ּ֤קח מִ ֶּכ ֙
ם ׁשְ ֵנ֣ים עָ ָ ׂ֣שר אֲ נָׁשִ֔ ים ִ ֥איׁש אֶ ָ ֖חד ל ָ ֽ
עַ ַ
ד־נ֣חַ ל אֶ ׁשְ ּ֑כ ֹל ַוֽי ְַרּג ְ֖לּו א ָֹתּֽה :וַּיִקְ ֤חּו ְבי ָדָ ֙
ּיֹורדּו אֵ ֵ ֑לינּו וַּיָׁשִ֨ בּו א ָ ֹ֤תנּו דָ ָב ֙ר
ם מִ ּפְ ִ ֣רי הָ אָ֔ ֶרץ ו ַ ִ ֖
ת־ּפי י ְק ָֹ֖וק
טֹובה הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ׁשֶ ר־י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֵ ֖
ו ַ ּ֣י ֹאמְ ר֔ ּו ָ ֣
ִיתם לַעֲ ֹ֑לת ו ַּתַ מְ ר֕ ּו אֶ ִ ֥
ֹלקינּו נ ֵ ֹ֥תן ָלֽנּו :ו ְֹ֥לא אֲ ב ֶ ֖
ָתת א ָ ֹ֛תנּו
אֱ ֹלקֵ ֶיכֽם :ו ַּתֵ ָרגְנ֤ ּו בְָאהֳ לֵי ֶכ ֙
ִיאנּו מֵ ֶ ֣א ֶרץ מִ צ ָ ְ֑רי ִם ל ֵ ֥
ם ו ַּ֣ת ֹאמְ ר֔ ּו ּבְׂשִ נ ַ ְ֤את י ְקֹו ָק֙ א ֹתָ֔ נּו הֹוצ ָ ֖
ָאנ֣ה׀ אֲ ַנ֣חְ נּו ע ֹ ִ֗לים ַאחֵ ינּו֩ הֵ מַ֨ ּסּו אֶ ת־ ְל ָב ֵ֜בנּו ל ֗
ם
ֵאמ ֹר ַ ֣עם ּג ָ֤דֹול ו ָָר ֙
ְּב ַי֥ד הָ אֱ מ ִ ֹ֖רי לְהַ ׁשְ מִ ֵידֽנּוָ :
ְצּור ֹת ּבַּׁשָ ָ ֑מי ִם וְגַם־ּבְנֵ ֥י עֲ נ ִ ָ֖קים ָר ִ ֥אינּו ָׁשֽם) :דברים א,כא-כח(
מִ ּמֶ֔ ּנּו עָ ִ ֛רים ּגְד ֹ ֹ֥לת ּוב ֖
ֹלקי אֲ ב ֶֹת֙י ָ֙ך ֔ ָלְך ַאל־
ֹלקיָך לְפָ ֶנ֖יָך אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ עֲ ֵ ֣לה ֵ ֗רׁש ּכַאֲ ׁשֶ ֩ר ּדִ ֶּ֨בר י ְק ָֹ֜וק אֱ ֵ ֤
֠ ְראֵ ה נָתַ֨ ן י ְק ֹ ָו֧ק אֱ ֶ ֛
ּתִ ָ ֖ירא ו ְַאל־ּתֵ ָחֽת :ו ִַּתקְ ְר ֣בּון אֵ לַי֘ ֻּכ ְּלכ ֶ֒ם ו ַּת ֹאמְ ר֗ ּו נִׁשְ ל ָ ְ֤חה אֲ נָׁשִ י ֙
רּו־לנּו אֶ ת־
ם לְפָ ֵ֔נינּו וְי ַחְ ּפְ ָ ֖
יטב
הָ ָ ֑א ֶרץ וְי ִ ָׁ֤שבּו א ָ ֹ֙תנּו֙ ּדָ ָ֔בר אֶ ת־הַ ּדֶ ֶ֙ר ְ֙ך אֲ ֶ ׁ֣שר נַעֲ לֶה־ ָּ֔בּה ו ְאֵ ֙
ֵיהֽן :וַּיִ ַ ֥
ת ֶהֽעָ ִ ֔רים אֲ ֶ ׁ֥שר נ ָ֖ב ֹא אֲ ל ֶ
ַּׁשבֶט :וַּיִפְ נּו֙ וַּיַעֲ ֣לּו הָ הָ֔ ָרה וַּי ָ֖ב ֹאּו
ּבְעֵ ַינ֖י הַ ּדָ ָ ֑בר ו ָאֶ ַ ּ֤קח מִ ֶּכ ֙
ם ׁשְ ֵנ֣ים עָ ָ ׂ֣שר אֲ נָׁשִ֔ ים ִ ֥איׁש אֶ ָ ֖חד ל ָ ֽ
עַ ַ
ּיֹורדּו אֵ ֵ ֑לינּו וַּיָׁשִ֨ בּו א ָ ֹ֤תנּו דָ ָב ֙ר
ד־נ֣חַ ל אֶ ׁשְ ּ֑כ ֹל ַוֽי ְַרּג ְ֖לּו א ָֹתּֽה :וַּיִקְ ֤חּו ְבי ָדָ ֙
ם מִ ּפְ ִ ֣רי הָ אָ֔ ֶרץ ו ַ ִ ֖
ת־ּפי י ְק ָֹ֖וק
ִיתם לַעֲ ֹ֑לת ו ַּתַ מְ ר֕ ּו אֶ ִ ֥
ֹלקינּו נ ֵ ֹ֥תן ָלֽנּו :ו ְֹ֥לא אֲ ב ֶ ֖
טֹובה הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ׁשֶ ר־י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֵ ֖
ו ַ ּ֣י ֹאמְ ר֔ ּו ָ ֣
אֱ ֹלקֵ ֶיכֽם) :דברים א,כא-כו(
www.swdaf.com

בס"ד
the intent of Moshe and Bnei Ysrael were aligned
and that the entire nature of the mission was
strategic.11 It was a scouting mission to determine
the best route of entry, the order and method of their
conquest and the equipment and troops they would
require. As a bonus sidebar, Moshe instructs them
to bring back word of the land’s bounty and
goodness in order to excite and entice Bnei Yisrael
about their entry into Eretz Yisrael. Moshe did not
seek God’s acquiescence since this was standard
protocol for any military expedition. Once the
mission was a foregone conclusion, God of His own
)ׁשְ לַח־לְָך֣ ( volition, foreseeing a problem, demands
that they send top representatives from each tribe.
This is in order that these leaders could stem the
negative tide that could arise from this mission or to
ensure that the detrimental outcome was equally
applicable to the whole nation.
He then offers the possibility that the entire mission
was initiated by Bnei Yisrael and approved by
Moshe. The command in this week’s Parsha was a
totally separate directive from God to grant the
mission a divine purpose which would hopefully
save the people from a negative outcome.12 The
obvious problem with all these suggestions is that
one does not send off a spy or military mission with
pomp and circumstance and have the entire nation
be a party to the operation. Moreover, one does not
utilize senior members of their tribes or nation for
such an expedition. The success of such an

12

עצה באיזו עיר ילחמו תחלה ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ ,וכך אמרו בפירוש
)דברים א כב( וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים וגו' ,כלומר
הערים אשר נבא אליהן תחילה ומשם נבא בכל הארץ .וזו עצה הגונה בכל כובשי
ארצות ,וכן עשה עוד משה עצמו שנאמר )להלן כא לב( וישלח משה לרגל את יעזר,
וכן ביהושע בן נון )יהושע ב א( שנים אנשים מרגלים ,ועל כן היה טוב בעיני משה .כי
הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס ,אבל יצוה בנלחמים להחלץ ולהשמר ולארוב,
כאשר בא הכתוב במלחמת העי )שם ח ב( שהיתה על פי השם ובמקומות רבים .אז
נמלך משה בשכינה ,ונתן לו השם רשות ואמר לו שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען,
וידעוה ויגידו לכם ועל פיהם תתיעצו בענין הכבוש :והנה משה אמר להם )פסוק יז( עלו
זה בנגב ,וטעמו עלו זה הדרך בנגב ,שידעו את העם היושב בארץ הנגב מפאת הרוח
אשר ישראל שם החזק הוא ויצטרכו בענינם להשתמר מאד ולהחלץ ,וכן הערים אם
הם בצורות שישגבו בהן ויצטרכו לבנות דיק וסוללות או שיבואו מצד אחר .ואמר עוד
שידעו בארץ עצמה הטובה היא אם רעה ,כי אם היא רעה יכבשו תחלה מן המקומות
האחרים ,כי הם היו תרים הר האמורי מצד חברון ,כי גם יהושע לא כבש את כולם .וזה
טעם ומה הארץ אשר הוא יושב בה )פסוק יט( ,על העם היושב בנגב :ויתכן כי משה
בעבור שידע כי היא שמנה וטובה כמו שנאמר לו )שמות ג ח( אל ארץ טובה ורחבה
וגו' ,בעבור כן אמר להם שיתנו לב לדעת כן ,כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו כח לעלות
שם בשמחה ,ולכך אמר להם והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ )פסוק כ( ,כדי שיראו
בעיניהם בשבח הארץ .ומן הידוע כי אין מצרים רחוק מאד מחברון רק כמהלך שבעת
ימים ,וארץ כנען מגעת בתחומה קרוב למצרים ,ואי אפשר שלא ידעו הדרים במצרים
ענין ארץ כנען הטובה היא אם רעה .אבל כוונתו של משה לדעת את הדרך אשר יעלה
בה ואת הערים אשר יכבוש תחלה כאשר פירשתי ,ואמנם היו ישראל במצרים עבדים
בעבודת פרך לא ידעו ולא יבינו ,על כן רצה משה שיגידו להם כל עניני הארץ לשמחם
במעלותיה כי יודע היה בהם) ...:רמב"ן במדבר יג,ב( \\ את הדרך אשר נעלה בה –
אין דרך שאין בה עקמימות .ואת הערים אשר נבוא אליהן – תחלה לכבוש .לשון רבינו
שלמה .וכן בסיפרי )ספרי דברים א,כב( :אין לך דרך שאין בה עקמימות ,אין לך דרך
שאין בה כמנות ,אין לך דרך שאין בה פרישות .ואת הערים אשר נבוא אליהן – לידע
באי זה דרך אנו באים ,כלומר מאין נכנס בארץ שנכבוש אותן הערים תחלה .והוא מה
שפירשתי בסדר שלח לך )רמב"ן במדבר יג,ב( ,שלא בקשו ישראל מרגלים אלא
להורות להם הדרך) .רמב"ן דברים א,כב(.
...והנראה אלי לפי פשט הכתוב ,כי לא הזכיר השם למשה שאלתם ששאלו לשלח
מרגלים ולא הסכמת משה עמהם ,שאלו היה כן היה הכתוב מספר בכאן ויקרבו בני
ישראל אל משה ויאמרו נשלחה אנשים לפנינו וגו' וייטב הדבר בעיני משה ,ואח"כ היה
כותב וידבר ה' אל משה לאמר שלח לך אנשים כאשר דברו אליך איש אחד וגו' .אבל
היה הענין כך ,ששאלו ישראל השליחות וייטב הדבר בעיני משה ,ואחר כך בא הדבור
אל משה כשאר הדברות ואמר לו סתם "שלח לך אנשים" ,וזה טעם ויתורו את ארץ
כנען אשר אני נותן לבני ישראל ,כי הוא מדבר בענין חדש לא סופר בו כלל .והיה כל
זה ,כי ה' חפץ למען צדקו שתהיה השליחות במצותו ושתהיה בכל שבטיהם ובגדוליהם,
למען ינצלו) ..:רמב"ן במדבר יג,ב(

פרשת שלח
God had already promised Bnei Yisrael that the land
he intended for them was a wonderful place. As
Bnei Yisrael approach entry into the land, they start
to have doubts about the veracity of God’s claim and
they approach Moshe to send a scouting mission.
Moshe, unwilling to grant any excuse to the people
for not entering the land, agrees to their request.
Before he goes through with the plan, he takes
counsel with God to gain permission for the mission.
God reiterates that He believes there is no reason
for them to send a delegation to ascertain the land’s
attributes, but grants Moshe permission to accede
to the people’s demand even though he knows that
based on their request the situation will not end well.
The Ralbag also suggests that the stories are
interwoven.9 The narrative in Devarim comes to
disavow the possibility that God sent the people to
investigate the land, with complete foreknowledge
that it would be an unmitigated failure with
disastrous consequences, in order to entrap them or
find an excuse for not bringing them into Eretz
Yisrael. Therefore, the Torah explains that the
whole mission was initiated by Bnei Yisrael and not
by God.
The Ramban rejects Rashi’s interpretation because
it implicates Moshe, who thought the mission was a
), as an accessory to theוַּיִיטַ ב ּבְעֵ ינַי הַ ּדָ בָר( good idea
eventual negative outcome.10
He, therefore,
suggests a number of other possibilities of how to
reconcile the two stories. At first, he proposes that
ז( זו לעגם בארץ מצרים למודים הם בכך לכך איני צריך שהרי כתיב )דניאל ב( ידע
מה בחשוכא ונהורא וגו' ,א"ל הקדוש ברוך הוא יודע אני מה הן אומרים אלא אם בקשת
שלח לך אנשים לך לעצמך מנין שכן כתיב אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור
את הארץ) .תנחומא שלח ה( \\ שלח לך אנשים  -אמר ריש לקיש :שלח לך  -מדעתך,
וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו? והיינו דכתיב :וייטב בעיני הדבר ,אמר ריש לקיש:
בעיני  -ולא בעיניו של מקום) .סוטה לה \\ (:שלח לך  -לדעתך ,אני איני מצוה לך ,אם
תרצה שלח ,לפי שבאו ישראל ואמרו )דברים א ,כב( נשלחה אנשים לפנינו ,כמה
שנאמר )שם( ותקרבון אלי כלכם וגו' ,ומשה נמלך בשכינה .אמר אני אמרתי להם שהיא
טובה ,שנאמר )שמות ג ,יז( אעלה אתכם מעני מצרים וגו' ,חייהם שאני נותן להם מקום
לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה) :רש"י במדבר יג,ב(
 9התועלת השביעי להודיע כי התחלת דבר המרגלים היתה מישראל לא מהשם יתעלה
אולי יחשוב חושב כי מפני שהיה גלוי לשם יתעלה מה ישיבו המרגלים שלח אותם
למצא תואנה על אשר לא הביאום תכף לארץ אך בזולת זה גם כן לא היו באים שם אז
ולזה ביאר בזה המקום כי מישראל היתה נסבה לשלח המרגלים) .רלב"ג דברים א,כב(
\\ שלח לך אנשים ויתֻ רו את ארץ כנען וגו' – יתבאר ממה שנזכר בפרשת אלה הדברים
שישראל שאלו ממשה לשלוח להם מרגלים ,שנאמר' :ותקרבון אלי ֻּכ ְּלכֶם ותאמרו
נשלחה אנשים לפנינו' )דברים א,כב( ,ונמלך משה בגבורה ,ובאהו הציווי שישלח ראשי
העם ,והם נשיאי המטות ,כי לשלמותם יתכן בהם יותר שלא יאמרו דבר יניאו בו לב
העם) ...רלב"ג במדבר יג,ב( \\ ותקרבון אלי כלכם – אחר שהודיע שבין מצד ה' ובין
מצד משה לא היה שום עיכוב והיה צריך שיכנסו אז תיכף לא"י ,בא להודיע לדור אחרון
שהם עצמם היו הגורמים מה שנעו ארבעים שנה במדבר והוא ע"י חטא המרגלים,
ובאשר בספור שליחות המרגלים בפ' שלח לא נזכר כלל שאמרו נשלחה אנשים לפנינו
כי שם כתוב שה' אמר למשה שלח לך אנשים שמשמע שהיה צווי מאת ה' ויפלא מאד
איך צוה ה' ע"ז להיות להם לצור מכשול ,בא להודיע כי לא מאת ה' יצא הדבר ולא
ממשה רק מאת העם ]ושם לא הוצרך לכתוב זאת כי פרשת שלח נכתבה בעת המעשה
וידעו כלם איך היה אבל עתה שמתו דור המדבר והדור החדש הלא יטעו שהיה שלוח
המרגלים מצוה מה' הוצרך להגיד איך היה[ שאתם קרבתם אלי כלכם שמודיע ג"כ
שלא היה קריבה הוגנת זקניהם בראשיהם רק קרבתם בערבוביא וכמ"ש בספרי,
ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ,ובזה באר שלא מאת ה' ומאת משה יצא הדבר הזה
רק מאת העם ,ושמ"ש ה' שלח לך אנשים אינו צווי רק הרשאה למלאות רצון העם...
)מלבי"ם דברים א,כב(
... 10ויש כאן לשאול ,אם כן משה עצמו חטא בענין ,שנאמר וייטב בעיני הדבר )דברים א
כג( .ולמה אמר להם בענין הארץ "הטובה היא אם רעה" )פסוק יט( אחר שנאמר לו
מתחלה שהיא טובה ורחבה ...ועוד מה טעם למשה רבינו בשליחות הזאת ,אם הארץ
טובה והעם רפה הרי טוב ,ואם רעה או שהעם חזק ,סבור הוא שיחזירם למצרים:
)רמב"ן במדבר יג,ב(
... 11אבל ישוב הענין בזה ,כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה ששולחים
לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות
לפניהם הדרכים ,כענין שנאמר )שופטים א כד( הראנו נא את מבוא העיר ,ושיתנו להם
www.swdaf.com
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פרשת שלח

בס"ד

undertaking depends heavily on its secrecy and the
discreteness of its members which were all absent
in this case.

quickly join them in their securing of this easy to
conquer oasis “…for we have seen the land and it is
really good…When you come, you will come to an
unsuspecting people and a land that is spacious; for
God has delivered it into your hand; and nothing on
earth is lacking there.”18 “...They proceeded to
La’ish, a people tranquil and unsuspecting, and they
put them to the sword and burned down the city.
There was no one to come to their rescue, for it was
distant from Tzidon and they had no dealings with
anyone...They rebuilt the town and settled there.
And they named the town Dan, after their ancestor
Dan...”19

In Sefer Shoftim, the tribe of Dan is looking for an
alternative location for some of their members to
take up residence other than that which was
allocated to them in the division of the land.13 This
is likely a result of Dan’s assigned area being either
difficult to conquer or maintain its security because
it was on the coastal plains ( )שפלהthat stretched
from Beit Shemesh to Yafo.14 The tribe of Efrayim,
who is adjacent to the eastern flank of Dan,
complains of their inability to live securely in the low
lying areas because of the iron chariots of the
Cana’anim which wreaked havoc on anyone not in
a mountainous region.15 In the high places, the
chariots were rendered unusable which eliminated
this significant military advantage possessed by the
Cana’anim. Therefore, in Sefer Shoftim it relates
that the people of Dan send out a mission to find
themselves an appropriate place to resettle. “The
children of Dan sent out five of their military clan
members from Tzora and Eshta’ol to spy out the
land ( ֙ )לְ ַר ֵּג֤ל אֶ ת־הָ ֙ ָא ֶרץand explore it ()ּולְ חָ קְ ָ֔רּה. ‘Go,’
they told them, ‘and explore the land (חִ קְ ֣רּו אֶ ת־
”’…)הָ ָ ֑א ֶרץ16 There are two verbs used to describe
their charge and therefore, in all likelihood, there are
two assignments that they are undertaking. In
addition, from the description of their discovery and
their report upon returning, one can intuit that they
were addressing two fundamental questions. “The
five men set out and arrived at La’ish. They
observed the people in it dwelling carefree, after the
manner of the Tzidonim, tranquil and secure. There
was no one in the land to molest them and no
hereditary ruler possessing authority. Moreover,
they were distant from the Tzidonim and had no
dealings with anyone.”17 Once they returned, they
encourage their fellow brethren not to tarry and

It is important to first note the nature of those chosen
for this mission. They were military personnel and
they were a small group of five befitting an
intelligence gathering and security assessment
expedition. Moreover, upon their return, they relay
two fundamental pieces of information to their
senders about the location they recommend for the
clan’s resettlement. They render an opinion about
the quality of life of those residing in and the benefits
of the location they had chosen and they also give
a military evaluation of the ease by which it could be
conquered without reprisal. Connecting this back to
their original charge, they were asked to spy out the
land ( ֙ )לְ ַר ֵּג֤ל אֶ ת־הָ ֙ ָא ֶרץwhich likely relates to their
military appraisal of the possibility of undertaking
such a move and to explore the land ()חִ קְ ֣רּו אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ
which seems to be asking for their judgment
regarding the benefits of such a relocation.20
The verb “to spy ( ”)לְ ַר ֵּג֤לonly appears twenty-five
times in Tanach, of which nine instances are found
in the Torah. Seven of those occurrences are with
regards to Yosef’s accusation that his brothers are
spies when they descend to Egypt to purchase
provisions. He levels charges against them that
“you are spies and you have come to expose the
ם ׁש ֵ ֹ֣קט
֙ ַו ְהֵ֨ ּמָ ה לָקְ ֜חּו ֵ ֧את אֲ ׁשֶ ר־עָ ָ ׂ֣שה מִ י ָ֗כה ְו ֽאֶ ת־הַ ּכ ֹהֵ ן֘ אֲ ֶ ׁ֣שר הָ י ָה־לֹו֒ וַּי ָ֣ב ֹאּו עַ ל־ ַ֗לי ִׁש עַ ל־ע
ִידֹון ו ְדָ ָ ֤בר
֗ ה־היא מִ ּצ
ָ ו ְאֵ֨ ין מַ ִּ֜ציל ִ ּ֧כי ְ ֽרחֹוק:י־ח ֶרב ו ְאֶ ת־הָ ִ ֖עיר ׂשָ ְר ֥פּו ב ֵָאֽׁש
ִ֣
֑ ָ ִאֹותם לְפ
֖ ָ ּוב ֹטֵ֔ חַ וַּיַּכ֥ ּו
ִם ע
 וַּיִקְ ְר ֤אּו ׁשֵ ם־:ֵית־ר ֑חֹוב וַּיִבְנ֥ ּו אֶ ת־הָ ִ ֖עיר ו ַ ֵּיׁ֥שְ בּו ָבּֽה
ְ
ם־ָאדם ו ְהִ֕ יא ּב ֵ ָ֖עמֶ ק אֲ ֶ ׁ֣שר ְלב
ָ֔
֙ ֶאֵ ין־לָה
 )שופטים:ְאּולם ַ ֥לי ִׁש ׁשֵ ם־הָ ִ ֖עיר ל ִָראׁש ֹנָ ֽה
֙ ֵהָ עִ י ֙ר ֔ ָּדן ּבְׁש
֛ ָ יּוּלד ְלי ִׂשְ ָר ֵ ֑אל ו
֖ ַ ם ָ ּ֣דן אֲ בִיהֶ֔ ם אֲ ֶ ׁ֥שר
(כט-כז,יח
 מבואר אצלי בפי' התורה )פ' מקץ ופ' שלח( שיש שני מיני.וישלחו בני דן ממשפחתם
 למען דעת אם ראוי, א[ ההולכים בתחלה לראות אם טובה הארץ או לא,מרגלים
 ב[ אחר. כי התר מחפש את הטוב, והם הנקראים בעצם בשם תרים,שילחמו עליו
,שהסכימו ללחום בארץ שולחים מרגלים לראות את ערות הארץ מאיזה צד קל לכבשה
, ויש הבדל ביניהם. כי המרגל מחפש את הרע והחסרון,ואלה נקראים מרגלים
 כי לא יסמכו שבט, ישלחו א' מכל שבט או מכל משפחה,שבתחלה כששולחים תרים
 כמו, כי יש ארץ שטובה לפני שבט זה ורעה לשבט אחר,זה על שלוחים של שבט אחר
 ב[ שאז ישלחו את. ובני זבולון בקשו חוף אניות וכדומה,בני ראובן בקשו ארץ מקנה
 לא כן כששולחים. שיודעים צרכי העם ומגמתם,נשיאיהם וגדוליהם שעליהם יסמך לבם
 אחר שהם אין ענינם רק, שולחים איש אחד או שנים ואף הפחותים שבעם,מרגלים
 ויש עוד הבדל אחר שאם שולחים מרגלים.לראות מקום שקל לכבש את הארץ משם
 כי הם הולכים לרגל מקום המבצרים והגדודים שבקל יכירו,בוחרים אנשי חיל וגבורים
 וגם שידעו טכסיסי מלחמה שעי"ז, וצריך שיהיו גבורים להציל נפשם,בם שהם מרגלים
 לא כן התרים הולכים כסוחרים באמצע המדינה ואינם,יביטו איך ילחמו ומאיזה מקום
 א[ לתור, אולם פה שלחו שלוחיהם לשני הענינים.במקום סכנה א"צ שיהיו אנשי חיל
 ולכן מצד ששלחו לחקור את הארץ הטובה. ב[ לרגל מקום הקל לכבוש.אם טובה הארץ
 וגם שלחו, ר"ל א' מכל משפחה, שלחו ממשפחתם חמשה אנשים,היא אם רעה
 בחרו שיהיה אנשים, ומצד ששלחו לרגל ג"כ. ר"ל הקצינים והנשיאים שבהם,מקצותם
 ב[ ולחקרה שהוא, א[ לרגל את הארץ, ומפרש שזה מפני ששלחום לב' ענינים.בני חיל
 ובכ"ז אחר שהיה זה השליחות הראשון אמרו להם לכו.לתור הטובה היא אם רעה
 כי, היה עיקר הצווי על החקירה שהוא לראות הטובה היא אם רעה,חקרו את הארץ
(ב,ב וגם במדבר יג, )מלבי"ם שופטים יח:הריגול הוא אחרי החקירה

ׁש־לֹו נַ ֽחֲ לָה֙ לָׁשֶ֔ ֶבת ִּכ ֩י ֹלֽא־
֤ ֶ ַּבּי ִ ָ֣מים הָ הֵ֔ ם ֵ ֥אין ֶ ֖מלְֶך ְּבי ִׂשְ ָר ֵ ֑אל ּו ַבּי ִ ָ֣מים הָ הֵ֗ ם ֵ ׁ֣שבֶט הַ ּדָ ֞נִי מְ בַּק13
(א, )שופטים יח:ְטי י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ְּבנַחֲ ָלֽה
֥ ֵ ָ֨נפְ לָה ּ֜לֹו עַ ד־הַ ּי֥ ֹום הַ ֛הּוא ּבְתֹוְך־ׁשִ ב
ִ ּגֹורל הַ ּׁשְ ב
ָתם צ ְָר ָ ֥עה ו ְאֶ ׁשְ ּתָ ֖אֹול ו ִ ְ֥עיר
֑ ָ  וַי ִ ְ֖הי ּג ְ֣בּול נַחֲ ל:ִיעֽי
֥ ָ ֵַי־דן לְמִ ׁשְ ּפְ ח ָ ֹ֑תם י ָ ָ֖צא ה
֖ ָ  לְמַ ֵ ּ֥טה ְבנ14
ִיהד ּובְנֵ ֽי־
֥ ֻ  ו: ו ְאֶ לְּתְ ֵ ֥קה ו ְ ִגּב ְ֖תֹון ּובַעֲ ָלֽת: ו ְאֵ ֥ילֹון ו ְתִ מְ ָנ֖תָ ה ו ְעֶ קְ ֽרֹון:ְׁשעֲ ל ִ ַּ֥בין ו ְאַ ּי ָ֖לֹון וְי ִתְ ָלֽה
ֽ ַ  ו:ָׁשֽמֶ ׁש
ִ ב ַ ְ֖רק וְג
ֵי־דן מֵ ֶ ֑הם ו ַּיַעֲ ֣לּו בְנֵ ֽי־
֖ ָ  וַּי ֵ ֵ֥צא גְבּול־ ְּבנ:ּומי הַ ּי ְַר ֖קֹון ו ְָה ַֽר ּ֑קֹון ִעֽם־הַ ּג ְ֖בּול ֥מּול י ָפֽ ֹו
֥ ֵ :ַת־רּמֽ ֹון
אֹותּה לְפִ י־חֶ֗ ֶרב וַּיִ ְֽר ׁ֤שּו אֹותָ ּה֙ ו ֵַּיׁ֣שְ בּו ָ֔בּה וַּיִקְ ְר ֤אּו
אֹותּה׀ וַּיַּכ֧ ּו
דָ֠ ן וַּיִּלָחֲ ֨מּו עִ ם־ ֜ ֶלׁשֶ ם וַּיִ ְלּכ ְ֥דּו
ָ֣
ָ֣
:יהֽן
֙ ְֶל ֶלׁ֙ש
ֶ ֵי־דן לְמִ ׁשְ ּפְ ח ָ ֹ֑תם ֶהֽעָ ִ ֥רים הָ ֵ ֖אּלֶה ו ְחַ צ ְֵר
֖ ָ  ֗ז ֹאת נַחֲ ַ ֛לת מַ ֵ ּ֥טה ְבנ:ִיהֽם
ֶ ם ֔ ָּדן ּכ ֵ ְׁ֖שם ָ ּ֥דן אֲ ב
(מח-מ,)יהושע יט
ַ֩ ֵַאמ ֹר מ
֑ ְהֹוׁשעַ ל
ּגֹורל אֶ חָ ֙ד ו ֶ ְ֣חבֶל אֶ חָ֔ ד ַו ֽאֲ נִ ֣י עַ ם־
֤ ָ ּדּוע נָתַ֨ ָּתה ִּ֜לי נַחֲ ֗ ָלה
֖ ֻ  ַוֽי ְדַ ּבְרּו֙ ּב ְֵנ֣י יֹוסֵ֔ ף אֶ ת־י15
ם־רב אַ ּתָ ה֙ עֲ ֵ ֣לה לְָך֣ הַ ַּ֔יעְ ָרה
֖ ַָ ֔רב ַ ֥עד אֲ ׁשֶ ר־ע
֤ ַ ַ ו ַ ּ֨י ֹאמֶ ר אֲ ֵליהֶ֜ ם י ְהֹוׁשֻ֗ עַ אִ ם־ע:ד־ּכ ֹה ֵּב ְֽר ַ ֥כנִי י ְק ֹ ָו ֽק
 ו ַּי ֹֽאמְ רּו֙ ּב ְֵנ֣י יֹוסֵ֔ ף ֹֽלא־י ָ ִּ֥מצֵא:ֽי־אץ לְָך֖ הַ ר־אֶ פְ ָ ֽרי ִם
֤ ָ ּוב ֵֵר
֥ ָ את ְל ָ֙ך ׁשָ֔ ם ּב ֶ ְ֥א ֶרץ הַ ּפְ ִר ִ ּ֖זי ו ְָה ְֽרפָ ִ ֑אים ִּכ
ָל־ה ְּכנַעֲ נִ ֙י הַ ּי ֵ ֹׁ֣שב ּב ְֶא ֶֽרץ־הָ עֵ֔ מֶ ק ַלֽאֲ ֶ ׁ֤שר ְּבבֵית־ׁשְ ָא ֙ן ּובְנֹותֶ֔ יהָ ו ְַלֽאֲ ֶ ׁ֖שר
ֽ ַ ָ ֖לנּו הָ ָ ֑הר ו ֶ ְ֣רכֶב ּב ְַר ֗ ֶזל ְּבכ
ַם־רב אַ ָּ֗תה ו ְ֤כ ֹח
ַ֙ ְהֹוׁש
֑ ל־ּבית יֹוסֵ֔ ף לְאֶ פְ ַ ֥רי ִם וְלִמְ נ ֶ ַּׁ֖שה ל
֣ ֵ ֶ֙ע א
ֻ  ו ַ ּ֤י ֹאמֶ ר י:ּב ֵ ְ֥עמֶ ק יִז ְְר ֶעֽאל
֣ ַ ֵַאמ ֹר ע
֔ ּוב ֵר
אתֹו ו ְהָ ָי֥ה לְָך֖ ּֽת ֹצְא ָ ֹ֑תיו
֣ ֵ  ִ ּ֣כי ַ ֤הר ִי ֽהְ י ֶה־ ָּל ְ֙ך ִּכֽי־ ַי֣עַ ר ֔הּוא:ּגֹורל אֶ ָחֽד
֥ ָ ּ֖גָדֹול֙ ֔ ָלְך ֹלֽא־י ִהְ ֶי֥ה לְָך
(יח-יד, )יהושע יז:ת־ה ְּכנַעֲ ִ֗ני ִ ּ֣כי ֶ ֤רכֶב ּב ְַר ֶזל֙ ֔לֹו ִ ּ֥כי חָ ָ ֖זק הֽ ּוא
ִּכ
ַֽ
ֶֽי־תֹוריׁש א
ִ֣
ֵ ם אֲ נָׁשִ֨ ים ְּבנֵי־חַ֜ י ִל מִ ּצ ְָר ָ ֣עה
ּומֽאֶ ׁשְ ּתָ ֗א ֹל
֩ ֵָי־דן׀ ִמּֽמִ ׁשְ ּפַ חְ ּתָ֡ ם חֲ מִ ָ ּׁ֣שה אֲ נ ִ ָׁ֣שים מִ קְ צֹות
֣ ָ  וַּיִׁשְ ל ְ֣חּו ְבנ16
ד־ּבית
֙ ִ ל ְַר ֵ ּ֤גל אֶ ת־הָ ָא ֶ֙ר ֙ץ ּולְחָ קְ ָ ֔רּה וַּי ֹאמְ ֣רּו אֲ לֵהֶ֔ ם לְכ֖ ּו חִ קְ ֣רּו אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ וַּי ָ֤ב ֹאּו הַ ר־אֶ פְ ַ ֙רי
֣ ֵ ַם ע
(ב, )שופטים יח:מִ י ָ֔כה וַּי ִ ָ֖לינּו ָׁשֽם
 וַּיֵלְכּו֙ חֲ ֵ ֣מׁשֶ ת הָ אֲ נָׁשִ֔ ים:ְכּו־בּֽה
ָ ּתל
ֽ ֵ ָהם הַ ּכ ֵ ֹ֖הן ל ְ֣כּו לְׁשָ ֑לֹום ֣נ ֹכַח י ְק ָֹ֔וק ּדַ ְרּכ ֶ ְ֖כם אֲ ֶ ׁ֥שר
֛ ֶ  ו ַ ּ֧י ֹאמֶ ר ל17
ַיֹוׁשבֶת־ ֠ ָלבֶטַ ח ּכְמִ ׁשְ ּפַ֨ ט צִד ֹ ִ֜נים ׁש ֵ ֹ֣קט׀ ּוב ֹטֵ֗ ח
ֽ ֶ וַּי ָ֖ב ֹאּו ָ ֑לי ְׁשָ ה וַּי ְִר ֣אּו אֶ ת־הָ ָ ֣עם אֲ ׁשֶ ר־ּבְקִ ְר ָ ּ֣בּה
ִּורח ִ ֹ֥קים ֵ֙הּמָ ה֙ מִ ִ ּ֣צד ֹ ִ֔נים ו ְדָ ָ ֥בר אֵ ין־ל ֶ ָ֖הם ע
:ם־ָאדֽם
ָ
ְ יֹורׁש עֶ֔ צֶר
ָ ו ְאֵ ין־מַ ְכ ִ֨לים ּדָ ָ ֤בר ּב
֣ ֵ ָא ֶ֙ר ֙ץ
(ז-ו,)שופטים יח
 וַּי ֹאמְ ר֗ ּו ֚קּומָ ה וְנַעֲ ֶ ֣לה:יהם ָ ֥מה אַ ֶּתֽם
֖ ֶ ֵָהם אֲ ח
֛ ֶ  וַּיָבֹ֙אּו֙ אֶ ל־אֲ חֵ יהֶ֔ ם צ ְָר ָ ֖עה ו ְאֶ ׁשְ ָּת ֑א ֹל וַּי ֹאמְ ֥רּו ל18
טֹובה מְ ֑א ֹד ו ְאַ ֶ ּ֣תם מַ חְ ׁשִ֔ ים ַאל־ּתֵ ָ ֣עצ ְ֔לּו ל ֶ ָ֥לכֶת ל ָ֖ב ֹא ל ֶ ָ֥רׁשֶ ת
֖ ָ עֲ לֵיהֶ֔ ם ִ ּ֤כי ָר ִא֙ינּו֙ אֶ ת־הָ אָ֔ ֶרץ ו ְהִ ּנֵ ֥ה
ֹלקים ְּבי ֶדְ ֶ ֑כם
֖ ִ ֱל־עם ּב ֹטֵ֗ חַ ו ְהָ ָא ֶ֙ר ֙ץ ַרחֲ ַ ֣בת י ֔ ַָדי ִם ִּכֽי־נְתָ ָנּ֥ה א
֣ ַ ֶ ּכְב ֹאֲ ֶ֞כם ּתָ ֣ב ֹאּו׀ א:אֶ ת־הָ ָא ֶֽרץ
(י-ח, )שופטים יח:ֽין־ׁשם מַ חְ ֔סֹור ּכָל־ּדָ ָ ֖בר אֲ ֶ ׁ֥שר ּב ָָא ֶֽרץ
֙ מָ קֹו
֣ ָ ם אֲ ֶ ׁ֣שר ֵא
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פרשת שלח
nakedness of the land ( מְ ַרּג ִ ְ֣לים אַ ּתֶ֔ ם לִ ְר ֛אֹות אֶ ת־עֶ ְרוַ ֥ת
ָאת ֽם
ֶ )הָ ָ ֖א ֶרץ ּב.” In other words, you have come to
discover the weaknesses and vulnerabilities of the
city. Seven of those instances are found in Sefer
Yehoshua with six of them relating to the conquest
of Yericho and Ai.21 In both of those instances, the
mission of the spies is to provide military guidance
to Yehoshua for his planned attacks. “Yehoshua bin
Nun secretly sent two spies ( ָׁ֙שים מְ ַרּגְלִ ים
֤ ִ ׁשְ נַ ֽי ִם־אֲ נ
)ח ֶרׁש
֣ ֶ from Shittim, saying, ‘Go, reconnoiter the
region of Yericho’...”22 Once again note the small
number of people engaged for the mission as well
as the veil of secrecy under which it was carried out.
When the King of Yericho gets wind of their
presence, he demands that Rachav turn them over
to the authorities because they have come “to
uncover the land ()לַ חְ ּ֥פ ֹר אֶ ת־הָ ָא ֶֽרץ.”23 The verb “to
dig ( ”)חפרmeans to uncover or discover that which
is hidden.24 While, as the Malbim points out, the
verb is inherently neutral25 and can be used in a
positive sense as well (i.e. to dig a well to uncover
water), nevertheless, it would seem in context here,
it clearly has negative connotations and it is very
similar to Yosef’s charge against his brothers that
they have come to expose the nakedness of the
land. This is reinforced by the Gemara in Sota
which associates the verb “to dig ( ”)חפרwith the
word “to shame ()חפר.”26
With all of this in mind, if one reexamines the story
found in Parshat Shlach, shockingly, neither the
verb “to spy ( ”)לְ ַר ֵּג֤לnor the verb “to dig ( ”)חפרis ever
mentioned in the Parsha. This would obviously lead
one to believe that the mission described is
something completely different from spying or of
military importance.
Here one encounters a
completely new verb to describe the mission and the
charge to the agents. God instructs Moshe to “send
individuals VaYaturu (רּו
֙  )וְי ָֻ֙תthe land of Cana’an...”27
That same verb is used repeatedly throughout the
narrative to describe the purpose of the expedition.
Once again here the verb ( )תורonly appears in
Tanach twenty-three times, fifteen times in the
Torah, and thirteen of those instances are in
ּזֹונ֑ה ו ְהֹו ִ֨ציאּו מִ ָ ּׁ֤שם
ָ ַָאמר י ְהֹוׁשֻ֔ עַ ּ֖ב ֹאּו ּבֵית־הָ אִ ָ ּׁ֣שה ה
֣ ַ  וְלִׁשְ ַ֨ני ִם הָ אֲ נָׁשִ֜ ים ַהֽמְ ַרּג ִ ְ֤לים אֶ ת־הָ ָ֙א ֶר ֙ץ21
 וַּי ָ֜ב ֹאּו הַ ּנְעָ ִ ֣רים ַהֽמְ ַר ְּג ִ֗לים וַּי ֹ ִ֡ציאּו אֶ ת־:ת־הֽאִ ּׁשָ ה֙ ו ְאֶ ת־ּכָל־אֲ ׁשֶ ר־ ֔ ָלּה ּכַאֲ ֶ ׁ֥שר נִׁשְ ּבַעְ ֶ ּ֖תם ָלּֽה
ָ
ֶא
הֹוציאּו
ָחֹותיה
ָ֙ ת־ַאח
ֶ֙
ִ֑
֖ ֶ ְיה ו ְאֶ ת־ּכָל־אֲ ׁשֶ ר־ ֔ ָלּה ו ֵ ְ֥את ּכָל־מִ ׁשְ ּפ
ֶ֠ ָרחָ ב ו ְאֶ ת־ָא ִ֨ביהָ ו ְאֶ ת־אִ ָ ּ֤מּה ו ְא
ר־ּבּה ַ ֣רק׀ הַ ֶ ּ֣כסֶ ף ו ְהַ ּזָהָ֗ ב ּוכ ֵ ְ֤לי
֔ ו ַ ַּ֨יּנ
֑ ָ ֶ ו ְהָ ִ ֛עיר ׂשָ ְר ֥פּו ב ֵ ָ֖אׁש וְכָל־אֲ ׁש:ִיחּום מִ ֖חּוץ לְמַ חֲ נֵ ֥ה י ִׂשְ ָר ֵאֽל
ָאביהָ ו ְאֶ ת־ּכָל־אֲ ׁשֶ ר־
ָ ֶ ְו ֽא:אֹוצר ּבֵית־י ְק ֹ ָו ֽק
֙ ֶהַ ּנ ְ֙ח ֹׁש
֥ ַ ת ו ְהַ ּב ְַר ֔ ֶזל נָתְ נ֖ ּו
֤ ִ ת־ר ָ ֣חב ֠הַ ּזֹונָה ו ְאֶ ת־ ֵּ֨בית
ַּתׁשֶ ֙ב ּב ֶ ְ֣ק ֶרב י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ַ ֖עד הַ ּי֣ ֹום הַ ֶּז֑ה ִ ּ֤כי הֶ חְ ִּ֙ביָאה֙ אֶ ת־ הַ ּמַ לְָא ִ֔כים אֲ ׁשֶ ר־
֙ ֵ לָּה֙ הֶ חֱ ָי֣ה י ְהֹוׁשֻ֔ עַ ו
ִ כה( \\ וַּיִׁשְ לַח֩ י ְהֹוׁשֻ֨ עַ אֲ נָׁשִ֜ ים ִמ-כב, )יהושע ו:ְהֹוׁשעַ ל ְַרּגֵ ֥ל אֶ ת־י ְִריחֽ ֹו
יחֹו הָ ֞עַ י אֲ ׁשֶ֨ ר
֗ ֽיר
֖ ֻ ׁשָ ַ ֥לח י
ֵאמ ֹר עֲ ֖לּו ו ְַרּג ְ֣לּו אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ ַוּֽיַעֲ לּו֙ הָ אֲ נָׁשִ֔ ים
֔ םל
֙ ֶם־ּבית ָ֙או ֶ ֙ן מִ ֶ ּ֣קדֶ ם ל ְֵבֽית־אֵ֔ ל ו ַ ּ֤י ֹאמֶ ר אֲ לֵיה
֥ ֵ ִע
(ב, )יהושע ז:ַוֽי ְַרּג ְ֖לּו אֶ ת־הָ ָעֽי
ֵאמ ֹר ל ְ֛כּו ְר ֥אּו אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ
֔ ם ֶ ֣ח ֶרׁש ל
֙ ְהֹוׁשעַ ּבִן־נ֠ ּון ִמֽן־הַ ּׁשִ ּ֞טִ ים ׁשְ נַ ֽי ִם־אֲ נָ ִ ׁ֤שים מְ ַר ְּגלִי
֣ ֻ  וַּיִׁשְ ַ ֣לח י22
(א, )יהושע ב:ְבּו־ׁשּֽמָ ה
ָ
זֹונ֛ה ּוׁשְ ָ ֥מּה ָר ָ ֖חב וַּיִׁשְ ּכ
ָ יחֹו ו ַ ֵּ֨ילְכ֜ ּו ַ֠וּיָב ֹאּו ּבֵית־אִ ָ ּׁ֥שה
֑ ו ְאֶ ת־ י ְִר
:ֵאמ ֹר הִ ֵּנ֣ה ֠אֲ נָׁשִ ים ָ ּ֣באּו ֵ ֧הּנָה הַ ַ ּ֛ליְלָה מִ ּבְנֵ ֥י י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל לַחְ ּ֥פ ֹר אֶ ת־הָ ָא ֶֽרץ
֑ יחֹו ל
֖ ְמלְֶך י ְִר
֥ ֶ  ו ַ ֵּיָ֣אמַ֔ ר ל23
ֵיתְך ִ ּ֛כי
ֵ֔ ר־ּבאּו ְלב
֑ ל־ר ָ ֖חב ל
ָ ֶיחֹו א
֔ וַּיִׁשְ לַח֙ ֶ ֣מלְֶך י ְִר
֣ ָ ֵֶאמ ֹר ֠הֹוצִיאִ י הָ אֲ נָׁשִ֨ ים הַ ּב ִ ָ֤אים אֵ ַ ֙לי ִ ְ֙ך אֲ ׁש
(ג-ב, )יהושע ב:לַחְ ּ֥פ ֹר אֶ ת־ּכָל־הָ ָ ֖א ֶרץ ָּבֽאּו
 )אבן. כי החופר יחפש מה שיש בסתר,(ג, לחפור את כל הארץ )יהושע ב: ויחפרו – כמו24
(כב,עזרא דברים א
וישראל בשאלתם אמרו ויחפרו לנו את הארץ לא אמרו לא לשון ויתורו ולא לשון וירגלו... 25
 ויפול, שהוא לשון מסופק שהחופר הוא הדורש לדעת מטמוניות הארץ,רק לשון ויחפרו
 ובין החופר לדעת מאיזה,בין על החופר לדעת טוב הארץ עצמה ורעתה כעין התר
 )מלבי"ם דברים...מקום קל לכבשה ואם יש שם גבורים וערים בצורות כעין המרגל
(כב,א
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בס"ד
Parshat Shlach. Of those thirteen, twelve of them
are in reference to the scouts and one is in the
context of the Parsha of Tzitzit. The other two times
it is mentioned in the Torah (Behalotcha and
Devarim) it is used to describe the Aron’s movement
ahead of the camp. Earlier in Sefer Bamidbar, when
describing the first journey of the encampment from
Har Sinai, the Torah describes that “...the Aron of
God (representing God) traveled in front of them, a
distance of three days’ journey, to seek out ( )ל ָ֥תּורa
resting place for them.”28 The verb Tor ()תור
throughout Tanach means to “search, find or
survey” and that is how it is utilized three times in
Kohelet to describe Shlomo’s search for meaning in
life.29 It is also used to potray all the itinerant
merchants that flock to Shlomo’s kingdom to peddle
their wares.30 The verbs usage is generally positive
and it therefore indicates being in search of that
which is good or constructive. A great example of
this is found in Yechezkel where God tells the
people, “that same day I swore to them to take them
out of the land of Egypt into a land flowing with milk
and honey, a land which I had sought out for them
(ר־ּת ְרּתִ י לָ הֶ֗ ם
ֶ)אֲ ׁש, the fairest of all lands.”31
ַ֣
Given that Latur ( )לָ ֣תּורis the only verb employed in
Parshat Shlach to describe the mission that God
commands Moshe to undertake, it stands to reason
that the purpose was not of a military or strategic
nature which would have seen the words L’Ragel
( )לְ ַר ֵּג֤לor Lachpor ( )לַ חְ ּ֥פ ֹרutilized instead. Applying
the definitions of Tor ( )תורfound above, it would
imply that the delegation was in search of or
surveying something which is borne out by the tone
of Moshe’s questions. “When Moshe sent them to
scout the land of Canaan, he said to them, ‘Go up
there into the Negev and on into the hill country, and
see what kind of country it is. Are the people who
dwell in it strong or weak, few or many? Is the
country in which they dwell good or bad? Are the
towns they live in open or fortified? Is the soil rich
or poor? Is it wooded or not? And take pains to
bring back some of the fruit of the land...’”2 God
knew the answer to all these questions, but He
 מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של: אמר ר' חייא בר אבא-  ויחפרו לנו את הארץ26
 וחפרה הלבנה ובושה: וכתיב התם, ויחפרו לנו את הארץ: כתיב הכא,ארץ ישראל
(:החמה וגו' )סוטה לד
ת־א ֶרץ ְּכ ַ֔נעַ ן אֲ ׁשֶ ר־אֲ נִ ֥י נ ֵ ֹ֖תן ִלב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל ִ ֣איׁש אֶ חָ ֩ד אִ֨ יׁש אֶ חָ֜ ד
֣ ֶ ֶ ׁשְ לַח־לְָך֣ אֲ נָׁשִ֗ ים וְי ָֻת֙רּו֙ א27
ב( \\ ֚אֵ ּלֶה ׁשְ ֣מֹות ָהֽאֲ נָׁשִ֔ ים אֲ ׁשֶ ר־ׁשָ ַ ֥לח, )במדבר יג:לְמַ ֵ ּ֤טה אֲ ב ֹתָ י ֙ו ּתִ ׁשְ ֔ ָלחּו ּ֖כ ֹל נ ִ ָׂ֥שיא ב ֶָהֽם
טז( \\ ַוּֽיַעֲ ֖לּו וַּי ֻ ָ֣תרּו, )במדבר יג: ְַהֹוׁשֽע
ֻ ְהֹוׁשעַ ּבִן־נ֖ ּון י
֥ ֵ מ ֶ ֹׁ֖שה ל ָ֣תּור אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ וַּיִקְ ָ ֥רא מ ֶ ֹׁ֛שה ל
כא( \\ וַּי ֻ ָׁ֖שבּו מִ ּ֣תּור הָ ָ ֑א ֶרץ מִ ֵ ּ֖קץ, )במדבר יג:ד־ר ֖ח ֹב ל ְ֥ב ֹא חֲ ָמֽת
ְ ַַר־צן ע
֥ ִ אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ מִ ּמִ דְ ּב
(כה, )במדבר יג:ַארּב ִ ָ֥עים יֹֽום
ְ
 וַּיִסְ עּו֙ מֵ ַ ֣הר י ְק ָֹ֔וק ֶ ּ֖ד ֶרְך ׁשְ ֹ֣לׁשֶ ת י ִ ָ֑מים ו ַאֲ ר֨ ֹון ּב ְִרית־י ְק ָֹ֜וק נ ֵ ֹ֣סעַ לִפְ נֵיהֶ֗ ם ּ֚דֶ ֶרְך ׁשְ ֹ֣לׁשֶ ת י ָמִ֔ ים ל ָ֥תּור28
לג( \\ הַ ה ֹ ֵ֨לְך ִל ְפנֵי ֶ֜כם ּב ֗ ֶַּד ֶרְך ל ָ֥תּור ל ֶ ָ֛כם מָ ֖קֹום ַלֽחֲ נ ֹֽתְ ֶ ֑כם ּב ֵ ָ֣אׁש׀, )במדבר י:נּוחֽה
ָ ְל ֶ ָ֖הם מ
(לג, )דברים א:יֹומֽם
ָ ּתלְכּו־ ָ֔בּה ּובֶעָ ָנ֖ן
֙ ַ֗ליְלָה ל ְַר ֽא ֹתְ ֶכ
ֽ ֵ ם ּבַּדֶ ֶ֙ר ְ֙ך אֲ ֶ ׁ֣שר
 וְנ ַ ָ֣תּתִ י אֶ ת־ ִל ִּ֗בי לִדְ ֤רֹוׁש וְלָתּו ֙ר ַּבֽחָ כְמָ֔ ה ַ ֛על ּכָל־אֲ ֶ ׁ֥שר נַעֲ ָ ׂ֖שה ַ ּ֣תחַ ת הַ ּׁשָ ָ ֑מי ִם ֣הּוא׀ עִ נְ ַי֣ן ָ ֗רע29
יג( \\ ַ ּ֣ת ְרּתִ י ְב ִל ִּ֔בי לִמְ ׁ֥שֹוְך ּב ַַּ֖יי ִן אֶ ת־ּבְׂשָ ִ ֑רי, )קהלת א:ָאדם לַעֲ נ֥ ֹות ּבֹֽו
֖ ָ ָֹלקים ִלבְנֵ ֥י ה
֛ ִ ֱנ ַ ָ֧תן א
֙ם אֲ ֶ ׁ֤שר י ַעֲ ׂשּו
֙ ָו ְ ִל ֞ ִּבי נ ֵ ֹ֤הג ַּבֽחָ כְמָ ה֙ וְלֶאֱ ֣ח ֹז ּבְסִ כ ְ֔לּות ַ ֣עד אֲ ׁשֶ ר־אֶ ְראֶ֗ ה אֵ י־ ֨ ֶזה ֜טֹוב ִלב ְֵנ֤י הָ ָאד
ִ ג( \\ סַ ּ֨ב, )קהלת ב:ֵיהֽם
ֹותֽי אֲ ִנ֤י ו ְ ִל ִּב ֙י ל ַ ָ֣דעַ ת וְל ָ֔תּור ּוב ֵ ַּ֥קׁש
ֶ ַ ּ֣תחַ ת הַ ּׁשָ מַ֔ י ִם מִ סְ ַ ּ֖פר י ֵ ְ֥מי חַ ּי
(כה, )קהלת ז:ת ֶ ֣רׁשַ ע ֶּ֔כסֶ ל ו ְהַ ּסִ כ ְ֖לּות הֹו ֵללֹֽות
֙ ַחָ כ ָ ְ֖מה ו ְחֶ ׁשְ ּ֑בֹון וְלָדַ ֙ע
טו וגם, )מלכים א י: ְל ַב ֙ד מֵ ַאנ ֵ ְׁ֣שי הַ ּתָ ִ ֔רים ּומִ סְ ַ ֖חר הָ רֹכ ִ ְ֑לים וְכָל־מַ ל ֵ ְ֥כי הָ ֶ ֖ע ֶרב ּופַ ֥חֹות הָ ָא ֶֽרץ30
(יד,דברי הימים ב ט
ר־ּת ְרּתִ י לָהֶ֗ ם ז ַ ָ֤בת חָ ָל ֙ב
֣ ַ ִֶיאם מֵ ֶ ֣א ֶרץ מִ צ ָ ְ֑רי ִם אֶ ל־אֶ֜ ֶרץ אֲ ׁש
֖ ָ  ּבַּי֣ ֹום הַ ֗הּוא נ ָ ָׂ֤שאתִ י י ָדִ ֙י לָהֶ֔ ם לְהֽ ֹוצ31
(ו, )יחזקאל כ:ּודְ ַ֔בׁש צ ִ ְ֥בי ִ ֖היא ְלכָל־הָ אֲ ָרצֹֽות

פרשת שלח
wanted to entice the people with the excitement of
the amazing land that He had hand-picked for His
beloved nation.31 The best way to do that was by
sending a group of individuals to traverse the land,
bring back its fruit and tell of the goodness they
would witness; God asked them to be “tourists,” not
to opine on the feasibility of conquering the land.
That would also help explain why a large delegation
was sent and it was done publicly with great fanfare.
This was an exciting event; the precursor to
reaching their long-awaited and promised
destination. In addition, one could now understand
the need for a representative from each tribe and
why those chosen were leaders, individuals of
stature. The members’ report would carry more
weight if it represented the entire cross-section of
the population and it was performed by already
trusted authorities.
In Moshe’s retelling of the story in Parshat Devarim,
Moshe describes the people’s demand to “…let us
send agents ahead to reconnoiter the land (וְי ַחְ ּפְ רּו־
)לנּו אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ
֖ ָ for us and bring back word on the
route we shall follow and the cities upon which we
shall come.”32 Moshe then chronicles the carrying
out of the mission, “They turned and headed up to
the hill country, and came to the wadi of Eshkol, and
spied it out ()וַ ֽי ְַרּג ְ֖לּו א ָֹת ּֽה.”33 The terminology used
here parallels that which is found in Sefer Yehoshua
with regards to Yericho ()לרגל ולחפור. In other
words, the stated purpose of the mission here is
clearly military and strategic and that can be
observed through the questions that the people
would like answered “…bring back word on the
route we shall follow and the cities upon which we
shall come.”32 How does one square that with the
parallel, but contrasting narrative found in Parshat
Shlach?
The Ramban suggests that the people asked for a
scouting mission, an expeditionary force, to see the
best way to enter and conquer the land, but God
wanted a more balanced delegation – one that
sought the best way to enter, but also would take
note of the goodness of the land.34 Parshat Shlach
֙רּו־לנּו אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ וְי ִ ָׁ֤שבּו א ָ ֹ֙תנּו
֙  ו ַּתִ קְ ְר ֣בּון אֵ לַי֘ ֻּכ ְּלכ ֶ֒ם ו ַּת ֹאמְ ר֗ ּו נִׁשְ ל ָ ְ֤חה אֲ נָׁשִ י32
֖ ָ ְם לְפָ ֵ֔נינּו וְי ַחְ ּפ
(כב, )דברים א:ֵיהֽן
֙ ֵּדָ ָ֔בר אֶ ת־הַ ּדֶ ֶ֙ר ְ֙ך אֲ ֶ ׁ֣שר נַעֲ לֶה־ ָּ֔בּה ו ְא
ֶ ת ֶהֽעָ ִ ֔רים אֲ ֶ ׁ֥שר נ ָ֖ב ֹא אֲ ל
ַ ַ וַּיִפְ נּו֙ וַּיַעֲ ֣לּו הָ הָ֔ ָרה וַּי ָ֖ב ֹאּו ע33
(כד, )דברים א:ד־נ֣חַ ל אֶ ׁשְ ּ֑כ ֹל ַוֽי ְַרּג ְ֖לּו א ָֹתּֽה
 וכן נראה עוד שהם שאלו ממשה נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ )דברים34
 וזה טעם,( והוא חפוש בדרכים ובענין הכבוש מלשון חפר אוכל )איוב לט כט,(א כב
.( כלשון וארון ברית ה' נוסע לפניהם )לעיל י לג,"לפנינו" שילכו הם אחריהם על דרכם
 מלשון, והוא כטעם ברירה כבאים לקנות דבר,"אבל השם צוה "ויתורו את ארץ כנען
 וכן אל הארץ אשר תרתי להם )יחזקאל,(לבד מאנשי התרים והסוחרים )דה"י ב ט יד
 ועל כן צוה אותן משה לפרוט הטובה היא אם,( וכן לתור להם מנוחה )לעיל י ג,(כ ו
 ויעלו בה, והכל לשמחם כי צבי היא לכל הארצות,'רעה וגו' השמנה היא אם רזה וגו
 אבל במשנה תורה הזכיר להם, והנה נאמר כאן הענין בסתם כי כן היה.בחפץ גדול
 להגיד להם פשעם כי חטאו במה שבקשו ושאלו הם,משה כל הדברים מתחילתן
(ב, )רמב"ן במדבר ג:עצמם
והנה מבואר במשנה תורה )דברים א'( כאשר אמר להם משה ראה נתן ה' אלקיך... 35
לפניך את הארץ עלה רש ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו
,את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן
,שמזה מבואר שהיה דעתם לשלוח מרגלים לראות את ערות הארץ מהיכן קל לכבשה
 כי כאשר אמר להם עלה רש חשבו שיכבשוה,לא תרים לראות הטובה היא אם רעה
ע"י כבוש ותכסיסי מלחמה ובזה צריך לשלוח מרגלים לראות מקומות שאינם מבוצרים
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tells the story as it actually played out, the way God
dictated. Moshe in Devarim points out to the people
that in the end they sinned with regards to
something that they themselves had initially
requested; or from the perspective of Chazal, the
mere fact that they had requested such a mission
was problematic since it reflected a lack of
confidence in God.
Along similar lines, the Malbim explains that in
Devarim the people were requesting a spy mission
in order to prepare strategically for their upcoming
military campaign.35 They believed that they had to
undertake normal war preparations since they could
not and should not rely on miraculous divine
intervention. Moshe acquiesced to that sentiment.
God, though, had other plans; the conquest would
be miraculous since from a pure military sense Bnei
Yisrael were outclassed and would be soundly
defeated. Therefore, there was no need to send
spies and pretend that they were a military force to
reckon with, rather they should just realize from the
outset that their only hope of victory was with divine
assistance. On the other hand, given the people’s
lingering doubts with regards to the goodness of the
land that God had promised to Bnei Yisrael, there
was room for a mission to shore up the people’s
morale and convince them that Eretz Cana’an was
really a land flowing with milk and honey. Therefore,
God proposes the mission found in Parshat Shlach
that was intended to report on all the goodness that
the land possessed.
It is also possible to suggest, similar to the Ri Ibn
Kaspi, that both stories should be melded together.
Though, instead of seeing them as linear events
where the people’s request preceded God’s
command or was supplanted by God’s proposal,
one could view them as simultaneous recordings of
the same incident just from different perspectives.
In this way, one could preserve the uniqueness of
each narrative without there inherently being a
contradiction between them. God’s command to
Moshe is unequivocal. The mission is Latur ()לָ ֣תּור,
to scout out the land, and return with a report about
 ובעיני משה הוטב הדבר באשר חשב ג"כ שיהיה הכבוש בדרך,ושקל לכבוש משם
, אבל ה' גלה לו שא"צ לשלוח מרגלים על דרך זה,הטבע כי לא ירבה ה' נסים בחנם
 רק,כי לא יכבשוה בדרך הטבע שבדרך הטבע עז העם היושב בארץ וא"א לכבשם
שיהיה הכבוש נסיי ע"י ה' וכמ"ש להם אח"ז אתה עובר את הירדן לבוא לרשת גוים
 ר"ל,'גדולים ועצומים ממך ערים גדולות ובצורות בשמים עם גדול ורם בני ענקים וכו
 רק וידעת היום כי ה' אלקיך הוא,ומכל זה תדע שא"א לכבשם בדרך מלחמה טבעיית
 ולפ"ז א"צ לשלוח מרגלים,העובר לפניך אש אוכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך
 רק באשר,לראות את ערות הארץ כי אין מעצור לה' להושיע בכל מקום שיכנסו שמה
ידע ה' שישראל בלתי מאמינים בלבם שהיא ארץ זבת חלב ודבש וכמ"ש וימאסו בארץ
 לא, וע"ז התיר למשה לשלוח תרים לראות את טובת הארץ,חמדה לא האמינו לדברו
 שהתר הוא, ועז"א שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען,מרגלים לראות את ערותה
, ובאר הטעם כי אשר אני נותן לבני ישראל,המבקש לראות טיב הארץ לא חסרונותיה
 ואחר,שהכבוש יהיה על ידי בדרך נס לא בדרך מלחמה וא"כ א"צ מרגלים רק תרים
 א"כ צריך שכל שבט ישלח תר,שהשליחות יהיה לתור את הארץ הטובה היא אם רעה
מיוחד מצדו לראות אם טובה היא לפני בני שבטו ועז"א איש אחד איש אחד למטה
 וכן צריך שהשליח יהיה איש גדול במעלה שבני שבטו יסמכו עליו ועז"א,אבותיו תשלחו
 וגם אמר תשלחו בל"ר כי,כל נשיא בהם ר"ל כל אחד מהם יהיה נשיא ונכבד שבשבטו
 והגם שמשה שלחם היה,השליחות לראות טיב הארץ הוא נוגע לכלם לא לשר הצבא
(ב, )מלבי"ם במדבר יג:השליחות לצורך הכלל

פרשת שלח
the quality and uniqueness of the land, its occupants
and the life of its inhabitants. It is a fact finding
mission ( )לָ ֣תּור אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץand that is why God
commands Moshe to send an official from each tribe
to represent and investigate its interests. They were
leaders, people of stature, whose report would carry
weight with that tribe’s constituents. The people, on
the other hand, either misunderstood Moshe’s
guidance since some of the questions had a military
or strategic tinge to them or because they were
skeptical of God’s promises or capabilities. It could
be a mix of both of these reasons or it is possible
that one caused or precipitated the other (i.e. their
doubts predisposed them to misunderstand or their
misunderstanding caused them doubt). Therefore,
the people were looking for a military assessment of
the situation they were about to enter. It is clear
from the verbiage and questions posed in Devarim
that the people were looking for strategic
intelligence: “Let us send agents ahead to
reconnoiter the land for us (רּו־לנּו אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ
ְ )וְי ַחְ ּפand
ָ֖
bring back word on the route we shall follow and the
cities upon which we shall come ( ׁשר
֣ ֶ ֲאֶ ת־הַ ֶ ּ֙ד ֶרְך֙ א
יה ֽן
ֶ ֵׁשר נ ָ֖ב ֹא אֲ ל
֥ ֶ ֲ)נַעֲ לֶ ה־ ָּ֔בּה וְאֵ ת֙ ֶה ֽעָ ִ֔רים א.”5 The same
delegates were charged with two competing
missions and simultaneously serving two masters:
the will of God through Moshe for a survey of the
land and its qualities and the people’s demand for
an intelligence account.
For the people, the scouts report and their
conclusion that it was a suicide mission to attempt
to conquer Eretz Cana’an was exactly the
information they were seeking. It clearly answered
their question and reinforced their fears and doubts.
Therefore, the refusal to enter the land was the will
of the people, precipitated by the responses to their
queries, and the blame laid directly with them ( ו ְֹ֥לא
ִיתם לַ עֲ ֹ֑לת
֖ ֶ )אֲ ב.36 While the ten mission delegates in
Parshat Shlach try to be loyal to Moshe and answer
all of the questions he posed, they still succumb to
the pressure of the people and attempt to straddle
the fence and respond to the people’s interests by
providing their assessment of what they had seen.
In Moshe’s eyes, in Parshat Shlach, the failure is
squarely with the delegation’s break from their
contemplated assignment. Their pandering to the
people completely undermined the original intent
and value of the mission and its message about the
goodness of the land. The expedition’s delegates
are therefore seen as the main culprits of the
people’s refusal to enter the land since with their
additional reporting they unleash an irrecoverable
negative downward spiral effect on the people.
֙ם ו ַּ֣ת ֹאמְ ר֔ ּו ּבְׂשִ נ ַ ְ֤את י ְקֹו ָק
֙  ו ַּתֵ ָרגְנ֤ ּו בְָאהֳ לֵי ֶכ:ת־ּפי י ְק ָֹ֖וק אֱ ֹלקֵ ֶיכֽם
֥ ִ ִֶיתם לַעֲ ֹ֑לת ו ַּתַ מְ ר֕ ּו א
֖ ֶ  ו ְֹ֥לא אֲ ב36
ִ֗
ַ
ֵַאח
ִמ
ְַה
ִ
ַ
ִמ
ֵמ
ֵ
ֵ
ָ֩אנ֣ה׀ אֲ נ֣חְ נּו עֹלים ינּו
ָ :ָתת א ָ ֹ֛תנּו ְּבי֥ד הָ אֱ מ ֹ֖רי ל ׁשְ ידֽנּו
֥ ִיאנּו ֶ ֣א ֶרץ צ ָ ְ֑רי ִם ל
֖ ָ א ֹתָ֔ נּו הֹוצ
ְצּור ֹת ּבַּׁשָ ָ ֑מי ִם וְגַם־ּבְנֵ ֥י עֲ נ ִ ָ֖קים
֖ ם מִ ּמֶ֔ ּנּו עָ ִ ֛רים ּגְד ֹ ֹ֥לת ּוב
֙ ֵאמ ֹר ַ ֣עם ּג ָ֤דֹול ו ָָר
֗ הֵ מַ֨ ּסּו אֶ ת־ ְל ָב ֵ֜בנּו ל
(כז-כו, )דברים א:ָר ִ ֥אינּו ָׁשֽם
ַארּבָעִ֨ ים ׁשָ ָ֜נה ָאנ ֹ ִ֗כי ֠ ִּבׁשְ ֹלחַ מ ֹׁשֶ֨ ה ֶ ֽעבֶד־י ְק ֹ ָו֥ק א ִ ֹ֛תי מִ ּקָ ֵ ֥דׁש ּב ְַר ֵנ֖עַ ל ְַר ֵּג֣ל אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ ו ָאָ ֵ ׁ֤שב
ְ  ּבֶן־37
ת־לב הָ ָ ֑עם ו ְָאנ ִ ֹ֣כי מִ ֵּ֔לאתִ י ַאחֲ ֵ ֖רי
֣ ֵ ֶ ו ְַאחַ ֙י אֲ ֶ ׁ֣שר עָ ֣לּו עִ ּמִ֔ י הִ מְ ִ ֖סיו א:א ֹת ֹ֙ו ּדָ ָ֔בר ּכַאֲ ֶ ׁ֖שר עִ ם־ ְלב ִָבֽי
(ז, )יהושע יד:י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֹל ָ ֽקי
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The final instance of the verb “to spy ( ”)לְ ַר ֵּג֤לfound
in Sefer Yehoshua relates to Calev’s recounting of
his role in the ill-fated mission sent by Moshe.
There, he describes, “I was forty years old when
Moshe, the servant of God, sent me from Kadeshbarnea to spy out the land ()לְ ַר ֵּג֣ל אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ, and I
brought him back a report that was in my heart.
While my companions who went up with me caused
the heart of the people to melt, nevertheless, I was
loyal to God, my Lord.”37 Interestingly, Calev
describes the mission that Moshe sent him on as a
spying expedition. He acknowledges the people’s
intent for the delegation as a strategic military
assessment and conflates that with Moshe’s
intended “tourist” mission. In that way, he captures
the perspective of the members of the delegation
that accompanied him, but then declares that he
alone was able to provide an independent report
and differentiate himself from the others. The
capitulation of the other members to the people’s
demands weakened their determination and ability
to remain independent and report objectively.38
Only Yehoshua and Calev are able to successfully
remain steadfast in their resolve to only carry out the
God mandated mission without being influenced by
the people’s interests. That faithfulness allows them
to break free of the compelling need of the other ten
to provide a personal assessment of the situation,
and they therefore are capable of remaining loyal to
God. Their ability to avoid any military perspective
allowed them to be objective emissaries and
advocates, as God had envisioned, to promote the
benefits and greatness of the land promised by God
ִ ֶאֶ֕ ֶרץ אֲ ׁש...טֹוב֥ה הָ ָ ֖א ֶרץ מְ ֥א ֹד מְ ֽא ֹד
to Bnei Yisrael ( ר־ה֛וא
ָ
More importantly, their
ּוד ָב ֽׁש
)ז ַָב֥ת חָ ָ ֖לב.
ְ
independence granted them the capacity to clearly
see God’s intent with regards to the purpose of their
mission and their expected duties.
Their
maintaining of a limited role allowed them to arrive
at the inescapable conclusion, which they convey to
the people – since intelligence gathering was not a
part of the God mandated mission then God must
have desired to implicitly convey that the military
issues were not on the table or subject to debate. In
that case, the only plausible remaining possibility is
that He would certainly and unequivocally lead them
successfully in the conquest of the land ( אִ ם־חָ ֵפ֥ץ ֙ ָּב ֙נּו
ּתנּו
֖ ָ ִוַ ֽיק ֹוָ ֥ק א...י ְק ָֹ֔וק וְהֵ ִב֤יא א ָֹ֙ת ֙נּו אֶ ל־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ּ֔ז ֹאת ּונְתָ נָ ּ֖ה ָ ֑לנּו
:יר ֻא ֽם
ָ ִ)ַאל־ּת.39 It is an important reminder that we
must clearly understand that which is in our realm
and control and that which is left to God’s domain.
Shabbat Shalom
 ֹלא־תַ ֶ ּ֣טה מִ ׁשְ ּפָ֔ ט ֹ֥לא תַ ִ ּ֖כיר ּפָ ִנ֑ים ו ְֹלא־תִ ַ ּ֣קח ׁ֔ש ֹחַ ד ִ ּ֣כי הַ ּׁ֗ש ֹחַ ד י ְעַ ּוֵ ֙ר עֵ ֵינ֣י חֲ כָמִ֔ ים ִו ֽיסַ ֵ ּ֖לף ּדִ ב ֵ ְ֥רי38
: ֶ ֥צדֶ ק ֶ ֖צדֶ ק ּתִ ְר ּ֑ד ֹף ל ַ ְ֤מעַ ן ִּתֽחְ י ֶה֙ וְי ַָרׁשְ ָ ּ֣ת אֶ ת־הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ׁשֶ ר־י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֹל ֶ ֖קיָך נ ֵ ֹ֥תן ָלְֽך:צַּדִ ִיקֽם
(כ-יט,)דברים טז
טֹובה הָ ָ ֖א ֶרץ
֑  ו ַ ּ֣י ֹאמְ ר֔ ּו אֶ ל־ּכָל־עֲ ַ ֥דת ּבְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ל39
֥ ָ ֵאמ ֹר הָ אָ֗ ֶרץ אֲ ׁשֶ֨ ר עָ ַ ֤ב ְרנּו בָּה֙ ל ָ֣תּור א ָֹ֔תּה
ר־הוא
֛ ִ ֶ אִ ם־חָ ֵ ֥פץ ָּב֙נּו֙ י ְק ָֹ֔וק ו ְהֵ ִ ֤ביא א ָ ֹ֙תנּו֙ אֶ ל־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ּ֔ז ֹאת ּונְתָ ָנּ֖ה ָ ֑לנּו אֶ֕ ֶרץ אֲ ׁש:מְ ֥א ֹד מְ ֽא ֹד
ִ
 ַ ֣אְך ַּבֽיקֹו ָ֘ק ַאל־ּתִ מְ ר ֹדּו֒ ו ְאַ ּתֶ֗ ם:ז ַ ָ֥בת חָ ָ ֖לב ּודְ ָבֽׁש
ת־עם הָ אָ֔ ֶרץ ִ ּ֥כי לַחְ ֵ ֖מנּו ֵ ֑הם
ְ ַאל־ּת
֣ ַ ֶֽיראּו֙ א
(ט-ז, )במדבר יד:יר ֻאֽם
ָ ִֵיהם ַו ֽיק ֹ ָו֥ק אִ ָ ּ֖תנּו ַאל־ּת
֛ ֶ ָ ֣סר צ ָ ִּ֧לם מֵ עֲ ל

