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Shelach 5720 “The Spies” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=1276  

Con’t. of Beit “Seforno” and questions: 

ל יתעלה ונצחונו אחר שעשה עמהם להפליא, שבו בתשובה -וכאשר הכירו ישראל חטאתם על שלא בטחו בישועת הא...

ותשובו ותבכו " חטאנו לה', אנחנו נעלה ונלחמנו", והתפללו כענין שאמר )דברים א' מ"ה(" (דברים א' מ"ה )ואמרו

עיד בהם באמרו מתכפר אלא במיתה. וכמו שה ל תפילתם מפני חילול ה' שעשו שאינו-לפני ה'" אלא שלא קיבל הא

 .")שמות ל"ג( "וביום פקדי ופקדתי

 ?האם עוסקים רמב"ן וספורנו באותה שאלה בה עסקו רש"י וראב"ע או לא .1 

 .הסבר את המקומות המסומנים בקו בדברי הרמב"ן .2 

תובמהו ההבדל בין דברי רמב"ן "והנראה בעיני בלשון הכתוב..." לבין דבריו "והנראה אלי לפי פשט הכ .3  "? 

 ?"מה הוסיף הרמב"ן על דבריו הקודמים בקטע "וכן נראה עוד .4 

 ."...הסבר מהו הניגוד בין דברי ראב"ע )בשאלה א'( לבין דברי הרמב"ן בקטע "וכן נראה עוד, שהם שאלו ממשה .5 

מהו הניגוד בין דעת רבותינו המובאים בדברי הרמב"ן )"ועל דעת רבותינו חטאו באמרם..."( לבין דעת הרמב"ן  .6 

 ?עצמו, בהסבירם את התנהגות משה

 ?'מהו הניגוד בין דברי ספורנו בתחילת דבריו )קטע ראשון( לבין דברי רש"י שהובאו בשאלה א .7 

   

 

 במדבר פרק יג
ָ֖ק ר ְיֹקו  ֵּ֥ ר: )א( ַוְיַדב  אֹמֹֽ ה ל   ֶאל־ֹמֶשֵּ֥

יש אֶ      √ ֩ד ִאִ֨ יש ֶאח  ל ִאָ֣ ֵ֑ א  ָ֣י ִיְשר  ן ִלְבנ  ָ֖ י ֹנת  ַען ֲאֶשר־ֲאִנֵּ֥ ֶרץ ְכַנַ֔ רוֻ֙ ֶאת־ֶאָ֣ ים ְוי ת ֻ֙ ל )ב( ְשַלח־ְלךָ֣ ֲאנ ִשִׁ֗ חו ֹכָ֖ יוֻ֙ ִתְשל ַ֔ ה ֲאֹבת  ֵּ֤ ד ְלַמט  ח ָ֜

ם: ֶהֹֽ יא ב  ִשֵּ֥  נ 
מ   ֹֽ ל ה  ָ֖ א  י־ִיְשר  ֹֽ י ְבנ  ֵּ֥ אש  ים ר  ָ֣ם ֲאנ ִשַ֔ ֵ֑ק כ ל  י ְיֹקו  ן ַעל־ִפָ֣ ָ֖ אר  ר פ  ה ִמִמְדַבֵּ֥ ם ֹמֶשֶׁ֛ ֵּ֥ ח ֹאת   ה:)ג( ַוִיְשַלִ֨

ור: וַע ֶבן־ַזכֹֽ ן ַשמָ֖ ה ְראוב ַ֔ ָ֣ ם ְלַמט  ֵ֑ ֶלה ְשמֹות  ָ֖  )ד( ְוא 
י: ט ֶבן־חֹוִרֹֽ ָ֖ פ  ֹון ש  ה ִשְמעַ֔ ָ֣  )ה( ְלַמט 

ה:)ו( ְלמַ  ֶנֹֽ ב ֶבן־ְיפ  ָ֖ ל  ה כ  ה ְיהוד ַ֔ ָ֣  ט 
ף: ֹֽ ל ֶבן־יֹוס  ָ֖ ר ִיְגא  שכ ַ֔ ה ִיש  ָ֣  )ז( ְלַמט 
ון: ַע ִבן־נֹֽ ֵּ֥ ִים הֹוש  ָ֖ ה ֶאְפר  ֵּ֥  )ח( ְלַמט 
וא: פֹֽ י ֶבן־ר  ן ַפְלִטָ֖ ה ִבְני ִמַ֔ ָ֣  )ט( ְלַמט 
י: ל ֶבן־סֹוִדֹֽ ָ֖ ן ַגִדיא  ה ְזבול ַ֔ ָ֣  )י( ְלַמט 

 ָ֖ ה יֹוס  ֵּ֥ י:)יא( ְלַמט  י ֶבן־סוִסֹֽ ה ַגִדָ֖ ה ְמַנֶשֵ֑ ָ֣  ף ְלַמט 
י: ל ֶבן־ְגַמִלֹֽ ָ֖ ן ַעִמיא  ה ד ַ֔ ָ֣  )יב( ְלַמט 

ל: ֹֽ א  ור ֶבן־ִמיכ  ר ְסתָ֖ ש ַ֔ ה א  ָ֣  )יג( ְלַמט 
י: י ֶבן־ו ְפִסֹֽ י ַנְחִבָ֖ ִלַ֔ ה ַנְפת  ָ֣  )יד( ְלַמט 

י: ִכֹֽ ל ֶבן־מ  ָ֖ ד ְגאוא  ה ג ַ֔ ָ֣  )טו( ְלַמט 
ֹו ֶלה ְשמָ֣ ַע:)טז( א ֵ֚ ֹֽ ון ְיהֹוש  ַע ִבן־נָ֖ ֵּ֥ ה ְלהֹוש  א ֹמֶשֶׁ֛ ֵּ֥ ֶרץ ַוִיְקר  ֵ֑ א  ור ֶאת־ה  תָ֣ ה ל  ַלֵּ֥ח ֹמֶשָ֖ ים ֲאֶשר־ש  ֲאנ ִשַ֔ ֹֽ  ת ה 

 ֹֽ ה  ם ֶאת־ה  ֶגב ַוֲעִליֶתָ֖ ו ֶזהֻ֙ ַבֶנַ֔ ם ֲעלֵּ֥ ֶהִׁ֗ אֶמר ֲאל  ָֹ֣ ֵַ֑ען ַוי ֶרץ ְכנ  ור ֶאת־ֶאָ֣ תָ֖ ה ל  םֻ֙ ֹמֶשַ֔ ח ֹאת   ר:)יז( ַוִיְשַלֵּ֤
ב:)יח( וְראִ  ֹֽ וא ִאם־ר  ט הָ֖ ה ַהְמַעֵּ֥ ֶפַ֔ ֵּ֥ק הואֻ֙ ֲהר  ז  יה  ֶהח  ֶלַ֔ ב ע  ָ֣ םֻ֙ ַהֹיש  ע  וא ְוֶאת־ה  ֶרץ ַמה־ִהֵ֑ ָ֖ א  ם ֶאת־ה   יֶתֵּ֥

נ   ה ַ֔ ב ב  ָ֣ ים ֲאֶשר־הואֻ֙ יֹוש  ִרִׁ֗ ע  ה ֶהֹֽ ָ֣ ה ומ  ֵ֑ ע  וא ִאם־ר  ה ִהָ֖ ֵּ֥ ּה ֲהטֹוב  ב ב ַ֔ ָ֣ ֶרץ ֲאֶשר־הואֻ֙ ֹיש  א ִׁ֗ ה ה  ָ֣ ים ִאֵּ֥ )יט( ומ  ֲחִנָ֖ ם ה ַהְבַמֹֽ

ים: ִרֹֽ  ְבִמְבצ 
י       √ ם ִמְפִרָ֣ ם וְלַקְחֶתָ֖ ְתַחַזְקֶתַ֔ ִין ְוִהִ֨ ץֻ֙ ִאם־ַאַ֔ ּה ע  ֵּ֥ ֹֽש־ב  ה ֲהי  ז ִׁ֗ וא ִאם־ר  ה ִהָ֜ נ ִ֨ ֶרץ ַהְשמ  א  ה ה ָ֠ ָ֣ י )כ( ומ  ֵּ֥ י ִבכור  ָ֖ ים ְימ  ִמַ֔ י  ֶרץ ְוַהִ֨ ֵ֑ א  ה 

ים: ִבֹֽ  ֲענ 
ֶרץ ִמִמְדַבר־ִצֵּ֥  ֵ֑ א  רו ֶאת־ה  ָ֣ ו ַוי ת  ַַֽיֲעלָ֖ ת:)כא( ַוֹֽ ֹֽ א ֲחמ  ֵֹּ֥ ב ְלב  ן ַעד־ְרֹחָ֖
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בַ  ֹון ֶשֵּ֤ ֵ֑ק ְוֶחְברִׁ֗ ֲענ  י ה  ָ֖ י ְיִליד  י ְוַתְלַמַ֔ ַשָ֣ ם ֲאִחיַמןֻ֙ ש  ֵּ֤ א ַעד־ֶחְברֹו֒ן ְוש  ָֹ֣ ב ו ַבֶנֶג֘ב ַוי  ִים:)כב( ַוַיֲעלָ֣ ֹֽ ַען ִמְצר  ָ֖י ֹצֵּ֥ ה ִלְפנ  ִניםֻ֙ ִנְבְנת ַ֔  ע ש 
ו ל ַוִיְכְרתִ֨ או ַעד־ַנַָ֣חל ֶאְשֹכִׁ֗ ֹבָ֜ י )כג( ַוי  ִנֹֽ ים וִמן־ ַהְתא  ִרֹמִנָ֖ ִֵַֽ֑ים וִמן־ה  ֹוט ִבְשנ  הו ַבמָ֖ ֵּ֥ א  ד ַוִיש  ִביםֻ֙ ֶאח ַ֔ ֹול ֲענ  הֻ֙ ְוֶאְשכֵּ֤ ם ְזמֹור  ֵּ֤  ם:ִמש 

ל: ֹֽ א  ֵּ֥י ִיְשר  ם ְבנ  ָ֖ ו ִמש  ְרתֵּ֥ ֹול ֲאֶשר־כ  ֶאְשכַ֔ ֹֽ ֹות ה  ל ֹאדָ֣ ֹול ַעֵ֚ א ַנַָ֣חל ֶאְשכֵ֑ ָ֖ ר  וא ק  ֹום ַההַ֔ קָ֣  )כד( ַלמ 
ֹום:)כ ים יֹֽ ִעֵּ֥ ץ ַאְרב  ָ֖ ֶרץ ִמק  ֵ֑ א  ור ה  בו ִמתָ֣ ָ֖  ה( ַוי ש 

ש   ֵ֑ ד  ן ק  ָ֖ אר  ר פ  ל ֶאל־ִמְדַבֵּ֥ ֶׁ֛ א  י־ִיְשר  ֹֽ ת ְבנ  ל־ֲעַדַ֧ ן ְוֶאל־כ  ל־ַאֲהֹרָ֜ ה ְוֶאֹֽ ֹבא֩ו ֶאל־ֹמֶשִ֨ ְל֡כו ַוי  ל־)כו( ַוי  רֻ֙ ְוֶאת־כ  ב  ם ד  ֵּ֤ יבו ֹאת  ִשִ֨ ה ַוי 

ום ֶאת ה ַוַיְראָ֖ ד ַ֔ ע  ָ֣ ֶרץ:ה  ֹֽ א  י ה   ־ְפִרֵּ֥
וא ְוֶזה־ ש ִהָ֖ ב וְדַבֶׁ֛ ֵּ֥ ל  ת ח  ַבִ֨ ַגם ז  נו ְוָ֠ ֵ֑ ר ְשַלְחת  ֶרץ ֲאֶשָ֣ ָ֖ א  אנו ֶאל־ה  ו ב ָּ֕ אְמרַ֔ ָֹ֣ ֹּֽה:)כז( ַוְיַסְפרו־לֹוֻ֙ ַוי  ִפְרי 

ד ְוַגם־יְ  ֹות ְגֹדֹלתֻ֙ ְמֹאַ֔ רֵּ֤ ים ְבצ  ִרִׁ֗ ע  ֶרץ ְוֶהֹֽ ֵ֑ א  ב ב  ָ֖ ם ַהֹיש  ע ַ֔ ז ה  י־ַעָ֣ ֶפס ִכֹֽ ם:)כח( ֶאֵ֚ ֹֽ ינו ש  ִאֵּ֥ ָ֖ק ר  ֲענ  ֹֽ י ה  ֵּ֥  ִלד 
 ָ֣ ְכַנֲעִניֻ֙ יֹוש  ר ְוַהֹֽ ה ַ֔ ב ב  ָ֣ ֱאֹמִריֻ֙ יֹוש  ֹֽ י ְוה  ִחִתי ְוַהְיבוִסֵּ֤ ַהֹֽ ֶרץ ַהֶנֵֶַֽ֑גב ְוָ֠ ב ְבֶאָ֣ ָ֖ ק יֹוש  ֵּ֥ ל  ן:)כט( ֲעמ  ֹֽ ל ַיֵּ֥ד ַהַיְרד  ם ְוַעָ֖  ב ַעל־ַהי ַ֔

אֶמר ע         √ ִֹׁ֗ ה ַוי ם ֶאל־ֹמֶשֵ֑ ָ֖ ע  ב ֶאת־ה  ֶׁ֛ ל  ּה:)ל( ַוַיַַ֧הס כ  ֹֽ ל ל  ֹול נוַכָ֖ י־י כֵּ֥ ּה ִכֹֽ ְשנו ֹאת ַ֔ ה ַנֲעֶלהֻ֙ ְוי ַרָ֣  ֹלֵּ֤

נו: וא ִמֶמֹֽ ֵּ֥ק הָ֖ ז  י־ח  ם ִכֹֽ ֵ֑ ע  ֹות ֶאל־ה  א נוַכָ֖ל ַלֲעלָ֣ ֵֹּ֥ ו ל ְמרַ֔ ֹֽ ו ִעמֹוֻ֙ א  לֵּ֤ ים ֲאֶשר־ע  ִשָ֜ ֲאנ   )לא( ְוה ִ֨
ּה ְרנו ב ָ֜ ַבִ֨ ֶרץ ֲאֶש֩ר ע  א ֡ ר ה  אֹמֵ֑ ל ל  ָ֖ א  ֵּ֥י ִיְשר  ּה ֶאל־ְבנ  ו ֹאת ַ֔ רָ֣ ר ת  ֶרץֻ֙ ֲאֶשָ֣ א ֻ֙ ת ה  יאו ִדַבֵּ֤ יה ֻ֙ )לב( ַוֹיִצָ֜ ֶלת יֹוְשֶבֻ֙ ֶרץ ֹאֶכֵּ֤ ּה ֶאָ֣ ור ֹאת ִׁ֗ תָ֣  ל 

י ִמדֹֹֽות: ֵּ֥ ָּ֖ה ַאְנש  ינו ְבתֹוכ  ִאֵּ֥ ם ֲאֶשר־ר  ֶׁ֛ ע  ל־ה  וא ְוכ   ִהַ֔
ִאִׁ֗  ם ר  ָ֣ ם)לג( ְוש  יֶהֹֽ ינ  ינו ְבע  ִיָ֖ ן ה  ֵּ֥ ים ְוכ  ִבַ֔ ֲחג  ינוֻ֙ ַכֹֽ ינ ֻ֙ י ְבע  ים ַוְנִהֵּ֤ ָ֖ק ִמן־ַהְנִפִלֵ֑ ֵּ֥י ֲענ  ים ְבנ   :ינו ֶאת־ַהְנִפיִלֶׁ֛

Alef.  

1.  Both RaShI and Ibn Ezra are addressing the problem that if HaShem really didn’t Wish for the 

Jewish people to send spies into the land of Canaan, why does He Allow them to do so? 

2.  RaShI—God Gives man the opportunity to do what he has expressed he wishes, in the hope 

that in the end, he will choose the right thing to do.  

 Ibn Ezra—the decision to send spies was a sin, and HaShem is Preceeding in developing the 

punishment that is appropriate for such a transgression.  

3.   

 שמות פרק ג
ר ַאֲעֶלָ֣ה ֶאְתֶכ֘ם  י ִמְצַרִים֒ )יז( ו ֹאַמִׁ֗ ֳעִנָ֣ י ְוַהִחִוָ֖  מ  ֱאֹמִריֻ֙ ְוַהְפִרִזַ֔ ֹֽ י ְוה  ִחִתַ֔ ְכַנֲעִניֻ֙ ְוַהָ֣ ֶרץ ַהֹֽ ֶרץ ֶאל־ֶאֵּ֤ י ֶאל־ֶאֶׁ֛ י ְוַהְיבוִסֵ֑

ש: ֹֽ ב וְדב  ָ֖ ל  ת ח  ַבֵּ֥  ז 
 

 שכל טוב )בובר( שמות פרשת שמות פרק ג סימן יז
)ואוציא( ]ויוצא[ “, דכתיב בכור עוניהרי כבר צרפתיכם  ”.מעני מצריםואמר אעלה אתכם “יז( 

 (:)ישעי' מח י ”בחרתיך בכור עוני“)דברים ד כ(, וכתיב בקבלה  ”אתכם מכור הברזל ממצרים

If the entire Egyptian slavery experience was a means of testing and purifying the people, it is 

only fitting that the tests should continue, and the matter of the spies was, according to 

RaShI, part of the people’s development into the “Goi Kadosh.” 

4.  If HaShem truly was Concerned about the welfare of the Jewish people, why should he 

abandon them to their fates and allow them to make such a serious error that would lead to 

their wandering for 40 years in the desert until the generation that had left Egypt was 

practically completely decimated? However, it could be maintained that human life is 

constituted by a series of tests, and dependent upon our response to one, the next one to 

come our way will be determined and informed. Therefore, there is no particular bias implied 

in God’s Allowing the people to proceed on the path that they have chosen; this is the course 

that all of us face in one way or another. We pray that the tests not be so difficult that they 

almost inevitably lead to failure; however, it would be unreasonable to expect no tests at all. 

(While such an approach is born out with regard to Bila’am:  

 במדבר פרק כב
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א ֱאֹל ִֹ֨ ב ר ק)כ( ַוי  ֶׁ֛ ב  ְך ֶאת־ַהד  ם ְוַאִׁ֗ ֵ֑ ְך ִאת  ָ֣ ום ל  ים קָ֖ ִשַ֔ ֲאנ  או ה  ָ֣ א ְלךֻ֙ ב  ֵֹּ֤ ֹו ִאם־ִלְקר אֶמר לִׁ֗ ָֹ֣ ֒ה ַוי ֘ם ַלְיל  ים׀ ֶאל־ִבְלע 

ה: ֹו ַתֲעֶשֹֽ יך ֹאתֵּ֥ ֶלָ֖ ר א  ֵּ֥  ֲאֶשר־ ֲאַדב 

 רמב"ן במדבר פרשת בלק פרק כב פסוק כ
ענין הזה, כי מתחלה מנעו השם שלא יקלל את העם כי ברוך הוא, ולמה ילך והנכון בעיני ב...

עמהם אחרי שלא יקללם והם לא יחפצו בו לדבר אחר, על כן אמר לא תלך עמהם שלא תאור את 

העם כי ברוך הוא, ובידוע כי בלעם הודיעם את דברי האלהים. ובלק שלח אליו פעם שנית כי לא 

ם רבים ונכבדים מן הראשונים ונדר להרבות שכרו וכבודו. ובלעם האמין, והוסיף לו כבוד בשרי

ענה אותם, שאין הדבר תלוי בממון ולא ברצונו, רק הכל ביד השם וישאל ממנו עוד מה יצוה 

אותו, ועשה זה כהוגן, כי מה ידע הוא בדעת עליון ועצת ה' לעולם טובה והוא יורה חטאים בדרך, 

יגיד לו מה יקרה להם בעתיד. והנה השם אמר לו, כבר הודעתיך ויודיענו מה יענה מלאכי גוי או 

כי העם ברוך הוא ולא תוכל לקללם, ועתה חזרו לפניך, ואם לקרוא לך בלבד באו כלומר שיתרצו 

בלכתך עמהם על מנת שלא תקלל את העם כאשר הודעתיך מתחלה קום לך אתם, ואך את 

אותך לברך שתברכם )לא( ]ולא[ תירא  הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, שאפילו אם אצוה

מבלק, וזה טעם "אם לקרא". וכן היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם, אחרי הודיעו 

אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי 

 נביא לגוים:
שם אותי להיות קרוא לכם בלבד, והנה היה על בלעם להגיד כן לשרי בלק ולאמר, הנה הרשה ה

אבל על מנת שלא לקלל את העם ועל מנת שאם יצוה אותי לברך שאברכם, ואם לא יתרצו בכך 

יהיו מניחים אותו, כי גם בפעם הזאת השנית אמר בלק )פסוק יז( ולכה נא קבה לי את העם הזה, 

בלעם מרוב חפצו ללכת  לא יחפוץ בו להודיעו עתידות ולא לדבר אחר זולתי לקוב את העם. והנה

לא הודיעם זה ולא אמר להם כלום, ויקם בבקר ויחבוש את אתונו וילך עמהם כרוצה להשלים 

חפצם, על כן חרה אף ה' כי הולך הוא שאלו הודיעם לא היה הולך. ועוד שהיה בזה חלול ה', כי 

חזר בו בלכתו עמהם סתם והוא ברשות השם חשבו שנתן לו רשות לקלל להם את העם, והנה 

ממה שאמר תחלה "לא תאור את העם כי ברוך הוא" כפי מה שהגיד להם, וכאשר יראו עוד שלא 

יקללם, יאמרו כי אחרי כן נמלך עוד או יהתל בהם כהתל באנוש, חלילה לה' מעשות כדבר הזה 

 כי נצח ישראל לא ינחם:

One could say that HaShem doesn’t necessarily treat the Jewish people in the identical 

manner that He Approached a non-Jewish prophet who was fully prepared to curse the 

Jewish people.) 

Beit.  

1. RaMBaN and Seforno deal not with the decision to send the spies, but rather who should be 

appointed to carry out such a mission. According to these two commentators, HaShem 

Instructed Moshe that only important individuals should participate.  

 ,That only a few of them (the Jewish people) would be sent. Therefore— ושישלחו מקצתם .2

since a choice will have to be made as to who to send, HaShem Wished to Make the 

determination. 

 .That they should all be equal in His Eyes vis-à-vis their status—שיהו שווים בעניו כל הגדולים 

HaShem apparently Felt that if they were unequal in importance, then it would clear the way 

for certain individuals to make their views known and lesser ones would follow. If they were 

all of stature, this would guarantee a more even-handed decision-making process.  

 Like all other Revelations to Moshe, HaShem Told him in general—כשאר הדברות ואמר לו סתם 

terms, devoid of detail. Therefore, even if HaShem only intended that the inevitable good 

report would encourage the Jewish people to desire even more to enter the land, Moshe 

didn’t realize that this was why God Commanded him to send forth the spies.  
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 God’s Intent to elicit from the spies good reports about the quality of the land—הכל לשמחם 

was to give rise to excitement and happiness among the people regarding their ultimate 

destination.  

 Referring to the difference in the description of the—והנה נאמר כאן הענין בסתם, כי כן הי' 

sending of the spies in BeMidbar (see above) and Devarim: 

 דברים פרק א
ו נִ  ַל֘י כ ְלֶכ֒ם ַותֹאְמרִׁ֗ ון א  ר ֶאת־)כב( ַוִתְקְרבָ֣ ב ַ֔ נוֻ֙ ד  ֻ֙ בו ֹאת  ֶרץ ְוי ִשֵּ֤ ֵ֑ א  נו ֶאת־ה  ָ֖ ינו ְוַיְחְפרו־ל  נ ַ֔ ה ֲאנ ִשיםֻ֙ ְלפ  ֵּ֤ ְשְלח 

ן: יֶהֹֽ א ֲאל  ָֹ֖ ר נ ב ים ֲאֶשֵּ֥ ִרַ֔ ע  תֻ֙ ֶהֹֽ ּה ְוא  ר ַנֲעֶלה־ב ַ֔ ֶרְךֻ֙ ֲאֶשָ֣  ַהֶדֻ֙
ִשַ֔  ר ֲאנ  ָ֣ ש  ָ֣ים ע  ח ִמֶכםֻ֙ ְשנ  ר ו ֶאַקֵּ֤ ֵ֑ ב  יַנָ֖י ַהד  ב ְבע  ֶבט:)כג( ַוִייַטֵּ֥ ֹֽ ד ַלש  ָ֖ יש ֶאח   ים ִאֵּ֥

RaMBaN assumes that BeMidbar is a description of how things “went down” only at the time 

when HaShem Confirmed that the spies should be sent, while Devarim is Moshe’s reworking 

of the events, including how they all began, in order to give the people ethical rebuke from 

the vantage point of hindsight.  

צמםושאלו הם ע —The description in Devarim that has the people requesting that spies be 

sent is true; however, in BeMidbar, Moshe began is account of the events from a later point, 

i.e., only when HaShem Authorized the mission. 

 Not that Moshe thought that this was a good idea, but rather he wished to—ושסבלתי דעתכם

give in to their desires, not anticipating that so much trouble would ensue.  

3.  When RaMBaN initially states: בעיני בלשון הכתווהנראה ב , he allows himself to read “between 

the lines” in order to assert that God in addition to authorizing the mission, Insisted that only 

a certain type of individual be allowed to participate, something that is not indicated in a 

literal rendering of the text.  

 When he later states: י פשט הכתובוהנראה אלי לפ , he will only speculate about the implication 

of what is actually written, and therefore he posits that Moshe was not pleased by the 

people’s demand, but nevertheless gave into them because he thought that the inevitably 

positive result would give them joy.  

4.  RaMBaN’s contention that when HaShem Commanded Moshe to send the spies, it was not 

on order to militarily determine how best to conquer the land, but rather to bring back 

praises of the quality of Canaan, his position can be further supported by what is stated in 

Devarim, i.e., while the people used the term “VeYachperu,” a word associated with military 

considerations, HaShem is quoted as Stating: “VeYaturu,” which carries with it the 

connotation of inspecting merchandise before acquiring it, illustrating what HaShem’s Intent 

in this matter was. This is further borne out in the agenda which Moshe presented to the 

spies: (BeMidbar 13:19-20) “19 And what the land is that they dwell in, whether it is good or 

bad; and what cities they are that they dwell in, whether in camps, or in strongholds; 20 And 

what the land is, whether it is fat or lean, whether there is wood therein, or not. And be ye of 

good courage and bring of the fruit of the land. --Now the time was the time of the first-ripe 

grapes.” 

5.  Ibn Ezra seems to claim that the people sinned from the get-go by asking for spies altogether.  

 RaMBaN suggests either that HaShem’s Input only concerned the type of people that should 

be chosen to serve as spies, or that as long as they were not looking for military strategy, but 

rather were only interested in evaluating the land into whose possession they were coming, 

no sin should be attributed to them in either scenario.  
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6.  According to RaMBaN’s own interpretations, Moshe saw nothing wrong with what the 

people were asking to do, and only after the fact did he come to realize that sending spies 

was a major problem.  

 According to the Rabbis that RaMBaN quotes, Moshe recognized that the request was 

problematic, but felt that he had more to lose were he to refuse them outright, than to 

attempt to work with them to allow them to satisfy their curiosity. 

7.  According to RaShI, HaShem was Permitting the sending of the spies, even though Moshe 

understood that He was Commanding that this be done. 

According to Seforno, HaShem was Telling Moshe not to allow the people to pick the spies, 

but rather they should be chosen from the leaders who are most likely to bring a good 

report, or who would be prepared to admit that they had to repent from the negative things 

that they had previously conveyed.  

Gimel.  

1.  Whether the land is fertile or not would appear not to be the purview of spies, whose 

purpose would be military, as opposed to promoting the virtues of the land.  

2.  The fact that Moshe requested that the spies bring back some grapes, at a time when the 

grape harvest was ready to be picked, illustrates the idea that “seeing is believing.” 

 With respect to Moshe’s own behavior, the fact that whenever he would teach Tora, he 

would lift up the veil that was perpetually over his face from the time that he came down 

with the second Luchot, was in order to impress upon the people the holiness of the Tora 

with which he was associated:  

(Shemot 34:33-5) “33 And when Moshe had done speaking with them, he put a 

veil on his face. 34 But when Moshe went in before the LORD that He might 

Speak with him, he took the veil off, until he came out; and he came out; and 

spoke unto the children of Israel that which he was Commanded. 35 And the 

children of Israel saw the face of Moshe, that the skin of Moshes' face sent forth 

beams; and Moshe put the veil back upon his face, until he went in to speak 

with Him.  

Daled.  

The preposition “El” is not used with respect to the verb “VaYahas,” but rather the word 

“Odot” or “Al” would have to appear. Therefore, if Kalev was to turn the tide of the report of 

the Meraglim, it would be insufficient to urge the people simply to follow Moshe’s directive. 

After all, Moshe was speaking theoretically, while the Meraglim had seen the land for 

themselves. Kalev had to do something to stress Moshe’s previous track record if he wished 

to counter the power of the claim of the spies.  

 


