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1.	  Ramban	  (Bamidbar	  13:2)	  –	  It	  was	  not	  a	  sin	  for	  Moshe	  to	  send	  spies	  
	  

אבל ישוב הענין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים 
עיר ילחמו תחלה ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים . . . ושיתנו להם עצה באיזו 

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 

לח משה לרגל את יעזר, וכן ביהושע בן נון (יהושע ב א) שנים אנשים מרגלים, ועל משה עצמו שנאמר (להלן כא לב) ויש
כן היה טוב בעיני משה. כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצוה בנלחמים להחלץ ולהשמר ולארוב . . . ונתן לו 

יהם תתיעצו בענין הכבוש.השם רשות ואמר לו שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, וידעוה ויגידו לכם ועל פ 	  
	  
2.	  Ralbag	  (Yehoshua	  2:1)	  –	  Yehoshua’s	  spies	  had	  a	  very	  specific	  mission	  
	  

וראוי שנעיין בהתר ספק מה יקרה בענין הצוואה שצוה יהושע שוטרי העם ושלחו המרגלים מה ענין אלו 
כבר יעד להם יהושע כי המרגלים והנה איך שתהיה תשובתם בבאם לא ימנעו מלבוא בארץ לרשת אותה כי 

בעוד שלשת ימים יעברו את הירדן לבא לרשת את הארץ ואם אמרנו שכבר שלח המרגלים קודם זה הנה 
יקשה גם כן למה לא סמך יהושע על דברי הש"י שהבטיחו שלא יתיצב איש בפניו כל ימי חייו ולמה הסכים 

ל על דבר המרגלים אשר שלח לשלוח מרגלים עם מה שהתפרסם לו מה שהגיע מהתאחר במדבר לישרא
משה ואנחנו אומרים בהתר זה הספק ששלוח המרגלים הוא על התר שני דרכים, הדרך הא' לחקור אם יתכן 
שישתדל להלחם בעם אשר הם שלוחים לרגל ארצם אם לא יתכן זה כאילו תאמר שיחקרו מהעם היושב בה 

צרים והנה פרי זה הרגל הוא אם המעט הוא אם רב החזק הוא הרפה, ומה הערים הבמחנים אם במב
בהמשך אל המלחמה או התרחק ממנה לפי מה שיספרו המרגלים, ואולם מדרך הב' הוא לחזק לב העם 
הנלחמים לבד . . . וכן היה בשלוח המרגלים בזה המקום כמו שנבאר ר"ל שלא היה שלחם רק לחזק לב 

יושבי הארץ מפניהם. יהושע והעם כשישמעו שנפלה אימת ישראל עליהם וכי נמוגו כל   
	  

ואחר שהתיישב לנו זה, הנה נבאר דברי זאת הפרשה לפי מנהגנו ונאמר כי מלת חרש תאמר בפנים רבים 
	Do( "אל תחרוש על רעך"המכוון ממנה לפי מה שאראה הוא מענין   not	  plot	  harm	  against	  your	  neighbor( 

	plow( "חורשי און"  violence( הרצון בזה ששלח יהושע שנים אנשים מרגלים מחשבת  .שהוא מענין מחשבה
אנשי הארץ ר"ל שיחקרו אם נפלה אימת ישראל עליהם ואם נמוגו מפניהם כי בזה יתחזק מאד לב אנשי 

המלחמה. ולזה תמצא שהם לא רגלו הארץ ואת יריחו כי אם בזה האופן לפי שכבר באו שם בלילה ובלילה 
צמה יצאו משם אחר שנתפרסם להם על פי רחב מחשבת הארץ, ושכבר נמוגו כל יושבי הארץ מפניהם בע

וזאת היתה ג"כ תשובתם ליהושע אמרו כי נתן השם בידינו את כל הארץ וגו' ולו היתה כונת יהושע שירגלו 
לילה ההוא הארץ באופן הראשון היה ראוי שיאמרו ליהושע שלא יכלו לרגל את הארץ כי בלילה באו וב

	 הוכרחו לצאת משם.  
	  

3.	  Rambam	  (Yesodei	  HaTorah	  1:8)	  –	  an	  intangible	  God	  is	  mentioned	  in	  Nevi’im	  
	  

כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל שאין הקב"ה גוף וגוייה שנאמר  ובנביאיםהרי מפורש בתורה 
והגוף לא יהיה בשני מקומות . . .  הארץ מתחת  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
4.	  Yalkut	  Shimoni	  –	  the	  uniqueness	  of	  Rachav’s	  statement	  
	  

יתרו נתן ממש בעבודת רבותינו אומרים: . בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" (דברים ד לט) "כי ה' הוא האלהים
הנה נא ידעתי מר: "שנא ,נעמן הודה במקצת ממנה .)יא (שמות יח "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהיםמר: "שנא ,כוכבים

כי ה' אלהיכם הוא מר: "שנא ,רחב ָׂשַמְתהּו בשמים ובארץ .)טו (מלכים ב ה "כי אין אלהים בכל הארץ כי אם בישראל
כי ה' הוא האלהים מר: "שנא ,משה שמו אף בחללו של עולם .)יא (יהושע ב" אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת
  .אפילו בחללו של עולם "?ין עודא"מהו  ".בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

	  
5.	  Sefat	  Emet	  –	  Yearning	  for	  Manna,	  Miriam’s	  Well,	  and	  the	  Clouds	  of	  Glory	  –	  that’s	  the	  sin!	  
 

וזהו שסמך הכתוב מצות חלה וציצית . . . כי הי' להם במדבר ג' מתנות הטובות מן ובאר וענני כבוד. ולכן קשה להם לצאת מן 
המדבר. וניחם הקב"ה אותנו כי נשאר הארה מאלה הג' מתנות. וחלה ונסכים הוא זכר ממן ובאר. וציצית בחי' החסד ענני הכבוד. 

לנו בגלות . . . ועיקר ענני הכבוד הי' מה שהקב"ה כביכול נהג אותם כמ"ש הולך לפניהם  וכ' בציצית לדורותם שזה נשאר גם
יומם. וזה ענין הציצית עיטוף הוא לבטל הכל אל הנהגות השי"ת.  

	  
6.	  Chapter	  15	  –	  Geirim	  and	  Teshuva	  
	  

וא וְֵהם ֵהִביאּו אֶת ָקְרָבנָם אִֶשה לַיֹקוָק וְַחָטאָתם (כה) וְכִפֶר ַהֹכֵהן עַל כָל עֲַדת ְבנֵי יְִשָראֵל וְנְִסלַח לֶָהם כִי ְשגָגָה הִ 
כִי לְכָל ָהעָם ִבְשגָגָה: . . . (כט)  וְלַגֵר ַהגָר ְבתֹוכָםלִפְנֵי יְֹקוָק עַל ִשגְגָָתם: . . . (כו) וְנְִסלַח לְכָל עֲַדת ְבנֵי יְִשָראֵל 

אַַחת יְִהיֶה לָכֶם לָֹעֶשה ִבְשגָגָה: . . . (ל) וְַהנֶפֶׁש ֲאֶשר ַתעֲֶשה ְביָד  ּתֹוָרה וְלַגֵר ַהגָר ְבתֹוכָםָהאֶזְָרח ִבְבנֵי יְִשָראֵל 
אֶת יְֹקוָק הּוא ְמגֵַדף וְנִכְְרָתה ַהנֶפֶׁש ַהִהוא ִמֶקֶרב עַָמּה: . . . (לב) וַיְִהיּו ְבנֵי יְִשָראֵל ַבִמְדָבר  ּוִמן ַהגֵרָרָמה ִמן ָהאֶזְָרח 

יֹום ַהַשָבת: . . . (לו) וַֹיצִיאּו ֹאתֹו כָל ָהעֵָדה אֶל ִמחּוץ לַַמֲחנֶה וַיְִרגְמּו ֹאתֹו ָבֲאָבנִים וַיָֹמת וַיְִמצְאּו אִיׁש ְמֹקֵשׁש עֵצִים בְ 
כֲַאֶשר צִוָה יְֹקוָק אֶת ֹמֶשה:  

	  
7.	  Chapter	  14	  –	  “What	  will	  Egypt	  say?”	  	  
	  

ְבִקְרIC: (יב) ַאֶכּנU  (יא) ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹשה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶזה ְוַעד ָאָנה Oא ַיֲאִמינU ִבי ְבכֹל ָהאֹתIת ֲאֶשר ָעִשיִתי
U(יג) ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ְיקָֹוק ְוָשְמע :Uם ִמֶמּנUל ְוָעצIי ָגדIְלג Wְוֶאֱעֶשה אְֹת UִרֶשּנIֶאת ָהָעם  ַבֶדֶבר ְוא Wִמְצַרִים ִכי ֶהֱעִליָת ְבכֲֹח

ָאה ַאָתה ְיקָֹוק ַוֲעָנְנW ַהֶזה ִמִקְרIC: (יד) ְוָאְמרU ֶאל יIֵשב ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָשְמעU ִכי ַאָתה ְיקָֹוק ְבֶקֶרב ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ַעִין ְבַעִין ִנְר 
ם UְבַעּמUד ֵאׁש ָלְיָלה: (טו) ְוֵהַמָתה ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרU ַהּגIִים עֵֹמד ֲעֵלֶהם Uְבַעֻמד ָעָנן ַאָתה הֵֹלQ ִלְפֵניֶהם יIָמ 

ְשָחֵטם ַבִמְדָבר: ֲאֶשרָשְמעU ֶאת ִשְמֲעW ֵלאמֹר: (טז) ִמִבְלִתי ְיכֶֹלת ְיקָֹוק ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ָלֶהם ַויִ 
Iן כַֹח ֲאדָֹני ַכֲאֶשר ִדַבְרָת ֵלאמֹר: (יח) ְיקָֹוק ֶאֶרQ ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֹנֵשא ָעIן ָוָפַשע ְוַנֵקה Oא ְיַנֶקה ֹפֵקד ֲע (יז) ְוַעָתה ִיְגַדל ָנא 

ה ִמִמְצַרִים ְוַעד זֶ ָאבIת ַעלָבִנים ַעל ִשֵלִשים ְוַעל ִרֵבִעים: (יט) ְסַלח ָנא ַלֲעIן ָהָעם ַהֶזה ְכֹגֶדל ַחְסֶדW ְוַכֲאֶשר ָנָשאָתה ָלָעם ַה 
:Wֵהָנה: (כ) ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ָסַלְחִתי ִכְדָבֶר  

 
	  


