Shelach Lecha – The real mission of the
Spies
מר׃
ֹ ֹֽ ֹשה לא
ֵּ֥ ֶ ַוי ְַד ֵּ֥בר יְקזָ֖ק אֶ ל־מ
The LORD spoke to Moses, saying,
ֹתן ִל ְבנָ֣י י ְִשר ֵ֑אל ִ ָ֣איש אֶ ח ֩ד ִ֨ ִאיש אֶ חד ְלמַ ֵּ֤טה אֲ בֹתיוֻ֙ ִת ְש ַ֔לחו ָ֖ ֹכל
ָ֖ ת־א ֶרץ כְ ַַ֔נעַ ן אֲ ֶשר־אֲ ִנֵּ֥י נ
ָ֣ ֶ ֶח־לךָ֣ אֲ נ ִׁ֗ ִשים וְי ֻ֙תרוֻ֙ א
ְ ְַשל
נ ִ ֵּ֥שיא ב ֶ ֹֽהם׃
“Send men to scout the land of Canaan, which I am giving to the Israelite people; send one man from
each of their ancestral tribes, each one a chieftain among them.”
יתם אֶ ת־ה ֹֽהר׃
ָ֖ ֶ ת־א ֶרץ כְ נֵ֑עַ ן ַו ָ֣י ֹאמֶ ר אֲ ל ִׁ֗ ֶהם ע ֲֵּ֥לו זֶהֻ֙ בַ ֶַ֔נגֶב ַוע ֲִל
ָ֣ ֶ ֶוַיִ ְשלַ ֵּ֤ח אֹתםֻ֙ מ ֶַֹ֔שה ל ָ֖תור א
When Moses sent them to scout the land of Canaan, he said to them, “Go up there into the Negeb
and on into the hill country,
ם־רב׃
ֹֽ ה־הוא וְאֶ ת־העםֻ֙ הַ יֹ ָ֣שב עלֶַ֔ יה הֶ חזֵּ֥ק הואֻ֙ הֲ ר ַ֔ ֶפה הַ ְמ ַ ֵּ֥עט ָ֖הוא ִא
ֵ֑ ִ ַיתם אֶ ת־ה ָ֖א ֶרץ מ
ֵּ֥ ֶ ְור ִא
and see what kind of country it is. Are the people who dwell in it strong or weak, few or many?
יֹושב ב ַ֔הנה הַ ְב ַ ֹֽמחֲ ִנָ֖ים ִ ֵּ֥אם
ָ֣ ֻ֙ומה ֶ ֹֽהע ִ ִׁ֗רים אֲ ֶשר־הוא
ָ֣ טֹובה ִ ָ֖הוא ִאם־ר ֵ֑עה
ֵּ֥ ֲומה ה ִׁ֗א ֶרץ אֲ ֶשר־הואֻ֙ יֹ ָ֣שב ַ֔בּה ה
ָ֣
ְב ִמ ְבצ ִ ֹֽרים׃
Is the country in which they dwell good or bad? Are the towns they live in open or fortified?

Ohr Hachaim
 וקשה למה,' ורז''ל אמרו (סוטה שם) לדעתך אני איני מצוך וכו, צריך לדעת אומרו לך.'שלח לך אנשים וגו
 מבטן מי, ולהבין הענין אעיר בדבר.יסכים ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו ויופיע מאמרו על עצת רשעים
)א׳: כי הלא מצינו (יהושע ב׳, אין בו רע, אם מצד המעשה,יצא הקר''ח הרעה הגדולה הנסבבת מהמרגלים
 ואם מצד האנשים, אם כן אין הדבר מכוער מצד עצמו,שכמו כן שלח יהושע ב' אנשים מרגלים וירגלו הארץ
 והעיד הכתוב עליהם כולם אנשים, הלא מצינו שנבחרו על פי ה' הבוחן לבות וכליות,המרגלים שהיו רשעים
שהם צדיקים
שלח לך אנשים, "send out men for yourself, etc." We need to analyse why the word לךwas written
here. I have already quoted that our sages in Sotah 34 understand the word as indicating permission
rather than a command. This leaves us with the puzzle why G'd would consent to an initiative which
He knew would result in disaster. Before explaining all this let me begin with an introduction to the
problem. Whence did the whole terrible disaster originate? If we were to see the fact that spies
were sent out as the root cause of the disaster then Joshua certainly should have learned a lesson
and should not have sent out spies before capturing Jericho (compare Joshua 2,1). It follows that the
idea of sending spies to help in the conquest of the Holy Land was not objectionable in itself. If the
reason the mission failed was due to the calibre of the spies, this too is hard to accept seeing that
the Torah testifies that Moses sent out righteous men, men of whom G'd had approved.

אכן יתבאר הדבר על פי דבריהם ז''ל שאמרו (ילקוט) וזה לשונם בתחילה נתקבצו אצל משה לשלוח המרגלים
 ואמרו לו כי העממים יודעים בנו שאנו באים לירש אותם והם מטמינים,'ולא רצה ואמר להם כבר הבטיחנו ה
 ואז וייטב הדבר בעיני משה מה שאמרו,את ממונם וכשיגיעו ישראל לא ימצאו כלום ונמצא דברי ה' בטל ח''ו
כ״ב) ויחפרו לנו את הארץ פירוש החפירות שמטמינים בהם סמונם וכו' כיון ששמע משה כך נלכד:(דברים א׳
 ואין, הנה ממה שדקדקו במאמרם ז''ל ואמרו נלכד בידם יורה שבמרמה דברו ולכדוהו בערמה.בידם עד כאן
ידוע מה היא מרמה שדברו בפיהם שבה נלכד:
We may glean a better understanding of the subject when reading the words of the Yalkut Shimoni
item 742 that the Israelites came to Moses asking to send spies. Moses said that this was
unnecessary seeing G'd had already given His assurance that they would defeat the Canaanites.
Thereupon the Israelites countered saying that the local inhabitants were aware of the plans of the
Israelites to invade their country and that is why they had hidden all their valuables. As a result the
Israelites would be deprived of a great part of what G'd promised them as they would not inherit
much more than the mere soil. They convinced Moses that it was in order to make G'd's words come
true that they wanted to send out spies. This is why Moses is quoted in Deut. 1,23 as having given
his consent to this request. This is also why in Deut. 1,22 the Torah describes the spies' mission as
ויחפרו לנו, "that they may dig up for us (hidden treasures)." Moses was trapped by the words of the
Israelites. Thus far the Yalkut.
 גם לדעת אם יטריחו כל ישראל לעלות או חלק, הא' הוא ריגול לדעת דרך אשר יעלו בה,אכן ב' מיני ריגול הם
ג׳) אל יעל כל העם כאלפים איש או כשלשת אלפים: וכמאמר מרגלי העי שהשיבו ליהושע (יהושע ז׳,אחד מהם
 וריגול זה לא ירגל אלא את העיר אשר יבאו שמה וכשיכבשוה ויסכימו,איש יעלו וגו' אל תיגע שמה את כל העם
 זה יורה כי רוצים לראות ולשער אם יש כח, וריגול ב' הוא ריגול כללי,לצור על עיר אחרת ירגלוה אחת לאחת
 וזה יגיד, והוא הריגול שהסכימו ישראל לשלוח לרגל הוא לכללות ארץ כנען כמו שמפורש במעשה,בהם לכבוש
 ולזה אמרו במדרש שלא רצה משה עד שנתחכמו במרמה וידברו לו שלצד,מיעוט האמונה בה' וביקוש תואנה
 וטעם זה צודק בכל ארץ כנען ונלכד בידם ושלח מרגלים לתכלית זה כי אין רע,הטמנת הממון הם שולחים
 כמו כן יהושע שלח מרגלים לסיבה הצריכה כמו שכתבתי ואין רע אלא דוקא בטעם ריגול שהיה בדעת,בדבר
ישראל בגניבת דעת משה:
Spies may have more than one mission then. 1) They have to find out the best approach to invade a
country. They also have to determine if the whole army has to be involved in the campaign or if it
suffices to send a relatively small number of troops. We find evidence of this in Joshua 7,3 where the
spies told Joshua that 2-3000 soldiers would be enough to capture the town of Ai. This kind of
spying, or reconnaissance in our language, would be repeated each time a specific target such as a
town was to be captured. 2) The other kind of spying involves something of a more comprehensive
nature. The spies' mission is to evaluate whether the target is capable of being captured. This is the
kind of spying that the Israelites had in mind when they requested from Moses to send out spies.
This kind of mission presupposes a lack of faith in G'd's power or willingness to help the Jewish
people attain their objectives. Moses perceived this and that is why the Midrash tells us that Moses
reacted negatively to their request at first. The Israelites tricked Moses into agreeing to the spy
scheme as it made searching all over the land of Canaan a legitimate endeavour. Joshua too sent the
spies for a necessary purpose, one that did not denigrate G'd's part in the preparations to conquer
each part of the land of Canaan. The only thing about the scheme of sending out spies which was
flawed was the purpose, not the scheme itself.

ולזה בא דבר ה' אל משה ואמר שלח לך פירוש למה שאתה סובר השליחות שהיא בשביל הטמנת הממון
 ומשה אפשר שלא הבין הכוונה על, והעירו כי לא מחשבותם מחשבותיו,פירוש אבל לא לטעם שחושבים הם
 או נוכל לומר שהבין אלא כיון שראה שה' לא מנעו מלשלוח עשה מעשה,סדר והבין דרך אחר כאשר אבאר
 גם לדעת טעם לכל היוצא, ה' חפץ לגלות לעבדיו הנסתרות, והגם שה' גילה לו,ולא נתחכם על דבר מלך
 לצד שראה שזולת זה היו פוקרים יותר, ואם תאמר קושיא לאלהינו למה לא מנע הדבר מהיות כן,מהענין
ועושים בהלה יותר ממה שעשו בהליכת המרגלים:
We may therefore understand G'd's command or consent for Moses to send out spies as G'd
agreeing for Moses to send out spies provided their mission was what Moses understood it to be,
i.e. to discover the hidden treasures of the Canaanites, but not if the spies' mission were to
determine if the land was capable of being captured by the Israelites. I will explain that Moses may
have misunderstood G'd's command as to the function of the spies. Or, he may have understood
correctly but seeing that G'd had not denied him the sending out of the spies he failed to divine what
G'd really had in mind when He granted His consent. G'd had given hints to Moses as He always does
to His servants. As to the question why G'd gave His consent seeing that he knew what was going to
happen, we must conclude that if G'd had denied the people's request the result would have been
even worse.
גם ישכילו בריגולם אשר יפליא ה' להשפיל רמים עם גדול ורם רבים ועצומים כדי שבעל הנם יכיר בניסו,
It would be one of the objectives of G'd to show the spies during their tour of the country that G'd
would subdue even the most powerful people. In order for the people to appreciate the power of
G'd, the people He would subdue had to appear as invincible by natural means.

