
Sidrat Shlach 

 Gerrie Nel and the Spies’ Report 
“Your version is not only untruthful, but it is so improbable that it cannot be reasonably true” 

Source 1: Bamidbar/Numbers 13:17-20; 27-29; 14:6-8 

17. Moses sent them to scout the Land of Canaan, and he said to them, "Go 
up this way in the south and climb up the mountain. 
18. You shall see the land, what is it, and the people who inhabit it; are they 
strong or weak? Are there few or many? 

19. And what is the land they inhabit? Is it good or bad? And what are the 
cities in which they reside, are they in camps or in fortresses? 

20. What is the land, is it fat or lean? Are there any trees in it or not? You 
shall be courageous and take from the fruit of the land." … 
27. They told him and said, "We came to the land to which you sent us, and 
it is flowing with milk and honey, and this is its fruit. 
28. However, the people who inhabit the land are mighty, and the cities are 
extremely huge and fortified, and there we saw even the offspring of the 
giant. 
29. The Amalekites dwell in the south land, while the Hittites, the Jebusites, 
and the Amorites dwell in the mountainous region. The Canaanites dwell on 
the coast and alongside the Jordan."… 

32. They spread an [evil] report about the land which they had scouted, 
telling the children of Israel, "The land we passed through to explore is a land 
that consumes its inhabitants, and all the people we saw in it are men of 
stature.” 
14:6. Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were 
among those who had scouted the land, tore their clothes. 
7. They spoke to the entire congregation of the children of Israel, saying, 
"The land we passed through to scout is an exceedingly good land. 
8. If the Lord desires us, He will bring us to this land and give it to us, a land 
flowing with milk and honey. 
9. But you shall not rebel against the Lord, and you will not fear the people 
of that land for they are [as] our bread. Their protection is removed from 
them, and the Lord is with us; do not fear them." 

ר  יז. ץ כְׁנַָען וַיֹאמֶׁ רֶׁ ת אֶׁ ה ָלתּור אֶׁ ַלח אָֹתם משֶׁ וַיִּשְׁ
ת ָהָהר: ם אֶׁ יתֶׁ ם ֲעלּו זֶׁה ַבנֶׁגֶׁב וֲַעלִּ  ֲאֵלהֶׁ

ת  יח. ם אֶׁ יתֶׁ אִּ וא ּורְׁ ץ ַמה הִּ ת ָהָארֶׁ יָה  ָהָעם ַהישֵ וְׁאֶׁ ב ָעלֶׁ
ה  ָחזָק הּוא ֲהָרפֶׁ ם ָרבהֶׁ ַעט הּוא אִּ  :ַהמְׁ

ם   יט. וא אִּ ר הּוא יֵשב ָבּה ֲהטֹוָבה הִּ ץ ֲאשֶׁ ּוָמה ָהָארֶׁ
ַמחֲ  ָרָעה ר הּוא יֹוֵשב ָבֵהנָה ַהבְׁ ים ֲאשֶׁ ָערִּ ם  ּוָמה הֶׁ נִּים אִּ

ים ָצרִּ בְׁ מִּ  :בְׁ
ם ָרזָה כ. וא אִּ ֵמנָה הִּ ץ ַהשְׁ ם  ֲהיֵש ָבּה ֵעץ  ּוָמה ָהָארֶׁ אִּ

תֶׁ ַאיִּן  ַחַזקְׁ תְׁ ץוְׁהִּ י ָהָארֶׁ רִּ פְׁ ם מִּ תֶׁ ַקחְׁ  …ם ּולְׁ
ָתנּו  כז. ַלחְׁ ר שְׁ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ רּו ָבאנּו אֶׁ רּו לֹו וַיֹאמְׁ ְַׁספְׁ וַי

וא וְַׁגם  ַבש הִּ יָּהוְׁ זַָבת ָחָלב ּודְׁ רְׁ  :זֶׁה פִּ
ס כִּי  כח. פֶׁ ץ אֶׁ ֻצרֹות  ַעז ָהָעם ַהיֵשב ָבָארֶׁ ים בְׁ ָערִּ וְׁהֶׁ

אֹד  ינּו ָשם:גְׁדֹֹלת מְׁ ֵדי ָהֲענָק ָראִּ  וְַׁגם יְׁלִּ
י  כט. י וְָׁהֱאמֹרִּ י וְַׁהיְׁבּוסִּ תִּ ץ ַהנֶׁגֶׁב וְַׁהחִּ רֶׁ אֶׁ ֲעָמֵלק יֹוֵשב בְׁ

ֵדן:  …יֹוֵשב ָבָהר וְַׁהכְׁנֲַענִּי יֹוֵשב ַעל ַהיָם וְַׁעל יַד ַהיַרְׁ
ַבת וַיֹצִּיאּו. לב ץ דִּ ר ָהָארֶׁ ל אָֹתּה ָתרּו ֲאשֶׁ נֵי אֶׁ ָרֵאל בְׁ  יִּשְׁ

ץ ֵלאמֹר ר ָהָארֶׁ נּו ֲאשֶׁ ץ אָֹתּה ָלתּור ָבּה ָעַברְׁ רֶׁ ת אֶׁ לֶׁ  אֹכֶׁ
יהָ  בֶׁ וא יֹושְׁ ר ָהָעם לוְׁכָ  הִּ ינּו ֲאשֶׁ דֹות ַאנְֵׁשי בְׁתֹוָכּה ָראִּ  :מִּ

ץ  ו. ת ָהָארֶׁ ים אֶׁ ן ַהָתרִּ ן יְֻׁפנֶׁה מִּ ן נּון וְָׁכֵלב בֶׁ וִּיהֹוֻשַע בִּ
ם: גְֵׁדיהֶׁ עּו בִּ  ָקרְׁ

ָרֵאל ֵלאמֹר ז. נֵי יִּשְׁ ל ָכל ֲעַדת בְׁ רּו אֶׁ ר   וַיֹאמְׁ ץ ֲאשֶׁ ָהָארֶׁ
אֹד אֹד מְׁ ץ מְׁ נּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה ָהָארֶׁ  :ָעַברְׁ

ם ָחֵפץ ָבנּו  ח. ץ ַהזֹאת  ’האִּ ל ָהָארֶׁ יא אָֹתנּו אֶׁ וְֵׁהבִּ

ָבשּונְָׁתנָּה ָלנּו  וא זַָבת ָחָלב ּודְׁ ר הִּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ  :אֶׁ
רֹדּו ַאל ’הבַ  ַאְך. ט מְׁ ם תִּ אּו ַאל וְַׁאתֶׁ ירְׁ ת תִּ ץ ַעם אֶׁ  ָהָארֶׁ

ֵמנּו כִּי ם צִָּלם ָסר ֵהם ַלחְׁ ָתנּו ’הו ֵמֲעֵליהֶׁ יָרֻאם ַאל אִּ  :תִּ

Source 2: Devarim/Deuteronomy 1:25-28 

25. And they took some of the fruit of the land in their hand[s] and brought it 
down to us, brought us back word, and said, "The land the Lord, our God, is giving 
us is good." 
26. But you did not want to go up, and you rebelled against the commandment of 
the Lord, your God. 
27. You murmured in your tents and said, '"Because the Lord hates us, He took us 
out of the land of Egypt, to deliver us into the hand[s] of the Amorites to 
exterminate us." 

28. Where shall we go up? Our brothers have discouraged us, saying, "A people 
greater and taller than we; cities great and fortified up to the heavens, and we 
have even seen the sons of Anakim there." 

בּו  כה. דּו ֵאֵלינּו וַיָשִּ ץ וַיֹורִּ י ָהָארֶׁ רִּ פְׁ יָָדם מִּ חּו בְׁ וַיִּקְׁ

ר טֹורּו ָבר וַיֹאמְׁ אָֹתנּו דָ  ץ ֲאשֶׁ ינּו  קֵ ֱאֹל ’הָבה ָהָארֶׁ

 :נֵֹתן ָלנּו
ם לַ  כו. יתֶׁ י וְֹׁלא ֲאבִּ ת פִּ רּו אֶׁ  יכֶׁם:קֵ ֱאֹל ’הֲעֹלת וַַתמְׁ
ָאֳהֵליכֶׁ  כז. ֹ וֵַתָרגְׁנּו בְׁ נְַׁאת ם וַת שִּ רּו בְׁ אָֹתנּו  ’האמְׁ

י הֹוצִּיָאנּו מֵ  יַד ָהֱאמֹרִּ ָריִּם ָלֵתת אָֹתנּו בְׁ צְׁ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ
יֵדנּו: מִּ ַהשְׁ  לְׁ

ָבֵבנּו  ָאנָה כח. ת לְׁ ים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו אֶׁ נּו עֹלִּ ֲאנַחְׁ
נּו ֵלאמֹר  מֶׁ צּורֹת  ַעם ָגדֹול וָָרם מִּ ים גְׁדֹֹלת ּובְׁ ָערִּ
ינּו ָשם: ַבָשָמיִּם ים ָראִּ נֵי ֲענָקִּ  וְַׁגם בְׁ

Source 3: Rashi to Bamidbar 13 and 14 

The land, what is it?: Some countries rear strong people, and some countries 
rear weak [people]; some produce large populations and some small 
populations.  
are they strong or weak: He gave them a sign. If they live in open cities [it is a 
sign that] they are strong, since they rely on their might. And if they live in 
fortified cities [it is a sign that] they are weak.  
is it good: possessing springs and other good and healthy water sources. 
does it have a tree: Does it have a worthy man who will protect them with his 
merit? 
Their protection is removed from them: Their shield and strength, their 
virtuous ones have died- [namely,] Job, who protected them 

  ויש גבורים מגדלת ארץ יש :היא מה הארץ את
  ויש אוכלוסין מגדלת יש חלשים מגדלת ארץ

 :אוכלוסין ממעטת
  בפרזים אם, להם מסר סימן :הרפה הוא החזק
  ואם, גבורתם על ומכיןשס הם חזקים, יושבין

 :הם חלשים, יושבין הם בצורות בערים
 :ובריאים טובים ותהומות במעינות :היא הטובה

 עליהם שיגין כשר אדם בהם יש אם :עץ בה היש

 :בזכותו
  איוב, מתו שבהם כשרים. וחזקם מגינם :צלם סר

 .עליהם מגין שהיה



Source 4: Ramban Bamidbar 13 

They reported their message, and they turned aside the hearts of the 
nation with a hint, because they were afraid of Moshe and Aharon. And 
this is why they answered everything that Moshe commanded them, 
except for “are they few or many”, they didn’t respond at all to this, and 
didn’t even mention something good, because they intended to tell the 
nation afterwards “it is a land that consumes its inhabitants” in an evil 
way, and the nation is small and very strong.  

 מפני, ברמז העם לב ויניאו, שליחותם הגידו
 מה כל על השיבו והנה. ואהרן ממשה מוראם
 המעט" שאמר מה זולתי, משה להם שצוה

 לא וכן, בזה דבר אותו ענו שלא" רב אם הוא
 אחר לעם לומר בדעתם היה כי, טובה הזכירו

, דבה בדרך" היא יושביה אוכלת ארץ" כך
 . מאד וחזקים מועטים עמה והנה

Source 5: Rebbi Tzadok HaKohein of Lublin, Pri Tzadik to Shlach 

And Moshe said to them: “And see the land” this is based on 
what we find… “whever the Sages placed their eyes, they could 
cause death or poverty” and the measure of goodness is 
greater, that they can bring holiness through their sight; 
therefore he said to them: “See the land” that through this they 
would bring holiness into the land. And He commanded them 
to see 6 things: 
See the land and that nation that lives in it: 
This is because there are two roots to the klipot: The Klipa of 
Eisav which is the waste of Gevura and this is jealousy and 
murder, and regarding this he asked “strong or weak” and the 
Klipa of Yishmael which is the waste of Gedula and this is desire, 
and for this he asked “many or few”. 
And he said: “What is the land that they live in?” Since the 
nations had committed disgusting sins, and made the land 
impure… 
And so too, “What are the cities” Cities that are surrounded by 
walls have a stronger presence of klipa 
“And the land” This refers to the holiness of the land itself – “It 
is fat or lean?” does it have a great deal of holiness or is it 
scarce? 
“Does it have trees or not?” Moshe was asking regarding the 
tree of life, what kind of Torah does it have… 

 מה פי על הוא' וגו הארץ את וראיתם משה להם ואמר
 או מיתה או עיניהם חכמים שנתנו מקום כל… שמצינו

 הראיה ידי על להכניס שיכולים מרובה טובה ומדה עוני
 זה ידי שעל הארץ את וראיתם להם אמר לכן קדושה
 .דברים ששה לראות להם וצוה. קדושה בארץ יכניסו

 היושב העם ואת הוא מה הארץ את וראיתם ואמר 
  עליה
 שהוא עשו קליפת שנים הם הקליפות דשורש והיינו

 קליפת מדתו והוא יצחק ופחד הגבורה ממדת הפסולת
. הרפה הוא החזק להם אמר זה ועל ורציחה הקנאה
 אברהם של גדולה ממדת הפסולת ישמעאל וקליפת

 זה ועל בתאוה להתפשטות זאת לקח והוא ה"ע אבינו
  רב אם הוא המעט נאמר
 מה דרך על והוא בה יושב הוא אשר הארץ מה ואמר

 עשו האל התועבות כל את כי( ז"כ, ח"י ויקרא) שנאמר
 לארץ טומאה שהכניסו הארץ ותטמא' וגו
 שם הקליפה חומה המוקפות הערים … הערים מה וכן

 טמאה
 השמנה בעצמה הארץ קדושת על קאי … הארץ ומה

 קדושה בה שאין רזה אם הרבה קדושה בה שיש היא
 .כך כל

 הוא רבינו משה שחלק והיינו … אין אם עץ בה היש

 יכיל אנא לאו לאו ואם דחיי אילנא שבכתב תורה בחינת
 . למיעל

Bonus Source: Gematria 584 

ּה ֲהיֵׁש  ַאיִן ִאם ֵעץ בָּ

 בת־יעקב

  א עמוד טו דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 כעץ ארוכות ששנותיו, אדם לאותו ישנו: לישראל משה להו קאמר הכי …עץ בה היש… כתיב, היה מרגלים בימי איוב: אמר רבא

 .כעץ דורו על ומגין

 עשה נבלה כי: התם וכתיב, תדברי הנבלות אחת כדבר: הכא כתיב, נשא יעקב בת ודינה, היה יעקב בימי איוב: אומרים ויש 

 .בישראל


