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 .1ספורנו :יד:ה
ויפול משה ואהרן על פניהם בראותם מעוות לא יוכל לתקון (קהלת א ,טו) כענין בסנהדרין
שכבשו פניהם בקרקע כשלא ידעו מה לעשות מאימת המלך.
 .2רש״י :יג:ב
נִשׁ ְלחָ ה
שלח לךְ .ל ַדעְ ְתָּך ,אֲ נִ י אֵ ינִ י ְמצַ וֶּה לָ ְךִ ,אם ִתּ ְרצֶ ה ְשׁלַ ח; ְל ִפי ֶשׁבָּ אוּ י ְִשׂ ָראֵ ל וְאָ ְמרוּ ְ
נִמלַ ְך ִבּ ְשׁכִ ינָה,
ֹשׁה ְ
אֲ נ ִָשׁים ְלפָ נֵינוּ  ,כְּ מָ ה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י כּ ְֻלּכֶם וְגוֹ'" (דברים א') ,וּמ ֶ
אָ מַ ר ,אָ מַ ְר ִתּי לָ הֶ ם ֶשׁ ִהיא טוֹבָ הֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "אַ עֲלֶ ה אֶ ְתכֶם מֵ עֳנִ י ִמצְ ַריִם וְגוֹ'" (שמות ג') ,חַ יֵּיהֶ ם
ִירשׁוּהָ (תנחומא).
נוֹתן לָ הֶ ם מָ קוֹם ִל ְטעוֹת ְבּ ִד ְב ֵרי ְמ ַרגְּ ִליםְ ,למַ עַ ן ל ֹא י ָ
ֶשׁאֲ נִ י ֵ

 .3רמב״ן :יג:ב
...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.

 .4רש״י :דברים א:כג
ֹשׁה הָ יָה טוֹב לָ מָ ה אֲ מָ ָרהּ
וייטב בעיני הדברְ .בּעֵ ינַי וְל ֹא ְבעֵ ינֵי הַ מָּ קוֹם; ו ְִאם ְבּעֵ ינֵי מ ֶ
נוֹתנוֹ אַ ָתּה ִלי
מוֹרָך זֶה ,אָ מַ ר לוֹ הֵ ןְ ,
בַּ תוֹכָחוֹת? מָ ָשׁל ְלאָ ָדם ֶשׁאוֹמֵ ר לַ חֲ בֵ רוֹ ְמכוֹר ִלי חֲ ְ
ְלנִסָּ יוֹן? אָ מַ ר לוֹ הֵ ן ,בֶּ הָ ִרים וּבַ גְּ בָ עוֹת? אָ מַ ר לוֹ הֵ ן ,כֵּיוָן ֶשׁ ָראָ ה ֶשׁאֵ ין ְמעַ כְּ בוֹ כְ לוּם ,אָ מַ ר
עוֹתיָך אֵ ינִ י ְמנַסֵּ הוּ
לּוֹקחַ ְבּ ִלבּוֹ בָּ טוּחַ הוּא זֶה ֶשׁלּ ֹא אֶ ְמצָ א בוֹ מוּםִ ,מיָּד אָ מַ ר לוֹ טֻ ל מָ ֶ
הַ ֵ
יתי ְל ִד ְב ֵריכֶםֶ ,שׁמָּ א ַת ְחזְ רוּ בָ כֶם כְּ ֶשׁ ִתּ ְראוּ ֶשׁאֵ ינִ י ְמעַ כֵּב ,וְאַ ֶתּם ל ֹא
הוֹד ִ
ֵ
מֵ עַ ָתּה ,אַ ף אֲ נִ י
חֲ ַז ְר ֶתּם בָּ כֶם (ספרי).

 .5במדבר רבא :טז:ו
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טוֹבים ַוע ֲִשׁ ָירה ,אָ מַ ר לוֹ
ּדוֹמיןְ ,למֶ לֶ ְך ֶשׁזִ מֵּ ן ִל ְבנוֹ ִא ָשה נָאָ ה וּבַ ת ִ
ַר ִבּי יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר ְלמָ ה הָ יוּ ִ
אוֹתהֶּ ,שׁל ֹא הָ יָה
ָ
טוֹבים ַוע ֲִשׁ ָירה .אָ מַ ר לוֹ הַ בֵּ ן אֵ לֵ ְך וְאֶ ְראֶ ה
נְתּי ְלָך ִא ָשה נָאָ ה וּבַ ת ִ
הַ מֶּ לֶ ְך זִ מַּ ִ
ֱשׂה ִאם אוֹמַ ר לוֹ אֵ ינִי מַ ְראֶ ה
מַ אֲ ִמין ְלאָ ִביוִ ,מיָּד הֻ ְק ָשׁה הַ ָּדבָ ר וְהֵ ַרע ְלאָ ִביו ,אָ מַ ר אָ ִביו מָ ה אֶ ע ֶ
אוֹתהְּ ,לסוֹף אָ מַ ר לוֹ ְראֵ ה
ְתה ְל ִפיכְָך ל ֹא ָרצָ ה ְלהַ ְר ָ
עוּרה הָ י ָ
אוֹתהּ ְלָך עַ כְ ָשׁו הוּא אוֹמֵ ר כְּ ָ
ָ
יתָך,
אוֹתהּ ְבּבֵ ְ
ָ
נְתּ ִבּי קוֹנָם ֶשׁאֵ ין אַ ָתּה רוֹאֶ ה
וּב ְשׁ ִביל ֶשׁל ֹא הֶ אֱ מַ ָ
זַב ִתּי לָ ְךִ ,
ְת ַדע ִאם כִּ ְ
אוֹתהּ ו ֵ
ָ
נוֹתנָהְּ .וכְָך הַ ָקדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא אָ מַ ר ְלי ְִשׂ ָראֵ ל :טוֹבָ ה הָ אָ ֶרץ ,וְל ֹא הֶ אֱ ִמינוּ ,אֶ לָּ א
אֶ לָּ א ְל ִבנְ ָך אֲ נִ י ְ
נִשׁ ְלחָ ה אֲ נ ִָשׁים ְלפָ נֵינוּ ְוי ְַח ְפרוּ לָ נוּ ,אָ מַ ר הַ ָקדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ִאם ְמעַ כֵּב אֲ נִ י עֲלֵ יהֶ ם הֵ ם
אָ ְמרוְּ :
וּב ְשׁבוּעָ ה ֶשׁאֵ ין אֶ חָ ד מֵ הֶ ם
אוֹתהּ ִ
ָ
אוֹתהּ לָ נוּ ,אֶ לָּ א י ְִראוּ
ָ
אוֹמ ִרים עַ ל ֶשׁאֵ ינָהּ טוֹבָ ה ל ֹא הֶ ְראָ ה
ְ
ֹתם ְוכָל
נִשׁבַּ עְ ִתּי לַ אֲ ב ָ
נִ כְ נַס ְלתוֹ כָהֶּ ,שׁנֶּאֱ מַ ר (במדבר יד ,כג)ִ :אם י ְִראוּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר ְ
נוֹתנָהּ.
ְמנַאֲ צַ י ל ֹא י ְִראוּהָ  ,אֶ לָּ א ִל ְבנֵיהֶ ם אֲ נִ י ְ
 .6תנחומא שלח ז
ִתּ ְר ִתּי עָ לֶ יהָ  .אֶ לָּ אְ ,וכֵן הָ יִינוּ ְבּעֵ ינֵיהֶ ם,
ַנְּהי ְבעֵ ינֵינוּ כַּחֲ ג ִָבים .אָ מַ ר הַ ָקדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ,ו ַ
אָ ְמרוּ ,ו ִ
ִיתם
יתי אֶ ְתכֶם ְבּעֵ ינֵיהֶ םִ .מי י ֹאמַ ר לָ כֶםֶ ,שׁלּ ֹא הֱ י ֶ
ִיתם מֶ ה עָ ִשׂ ִ
יוֹדעִ ים הֱ י ֶ
מַ ְק ִפיד אֲ נִ י .וְכִ י ְ
ְבּעֵ ינֵיהֶ ם כְּ מַ ְלאָ כִ ים.

 .7רש״י דברים א:כז
בשנאת ה' אתנו .וְהוּא הָ יָה אוֹהֵ ב אֶ ְתכֶם ,אֲ בָ ל אַ ֶתּם שׂוֹנְ ִאים אוֹתוֹ; מָ ָשׁל הֶ ְדיוֹט אוֹמֵ ר מַ ה
ִּד ְב ִלבָּ ְך עַ ל ְר ִחמָּ ְך מַ ה ִּד ְב ִלבֵּ הּ עֲלָ ְך (ספרי).
ְתה; מָ ָשׁל ְלמֶ לֶ ְך בָּ ָשׂר ו ָָדם ֶשׁהָ יוּ
בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים .הוֹצָ אָ תוֹ ְל ִשׂנְ אָ ה הָ י ָ
נוֹתן ֶשׁל
לוֹ ְשׁנֵי בָ נִ ים ְויֵשׁ לוֹ ְשׁ ֵתּי ָשׂדוֹת ,אַ חַ ת ֶשׁל ַשׁ ְקיָא וְאַ חַ ת ֶשׁל בַּ עַ לְ ,ל ִמי ֶשׁהוּא אוֹהֵ ב ֵ
נוֹתן לוֹ ֶשׁל בַּ עַ ל ,אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ֶשׁל ַשׁ ְקיָא ִהיאֶ ,שׁנִּילוֹס עוֹלֶ ה וּמַ ְשׁ ֶקה
וּל ִמי ֶשׁהוּא שׂוֹנֵא ֵ
ַשׁ ְקיָאְ ,
אוֹתהּ ,וְאֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ֶשׁל בַּ עַ ל ,וְהוֹצִ יאָ נוּ ִמ ִמּצְ ַריִם לָ ֵתת לָ נוּ אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן( במ"ר י"ז).
ָ
 .8אברבנל :דברים ג:כו
והסבה הג׳ הוא בעבור רשעת המרגלים כי לפי שהם הוציאו דבת הארץ רעה וישראל
נתפתו אל דבריהם ולא האמינו בקול ה׳ שאמר שהיתה ארץ טובה ולא למרע״ה שהיה
מתרה בהם על כך .לכן נכספה נפשו של מרע״ה לראות את הארץ לא לעצמו כי אם
לאמת את דבריו ודעתו שאמר להם .וכדי שיאמרו לבניהם אחריהם הראיתם את הארץ
אשר נתן ה׳ לנו הטובה היא .ראו שהאמת אתי שהיא ארץ טובה ולא רעה כדברי המרגלי׳
וזהו שאמר אעברה נא ואראה את הארץ הטובה הזאת .רוצה לומר איני צריך אריכות
ימים ושנות חיים בארץ .כי אם לעבור ולראות את טובתה לאמת את דעתי ואמות מיד.
וא ולי שעל כן השיבו הש״י רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה .כלומר רב לך
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בקטטת המרגלים ובויכוחם על הארץ אם היא טובה אם לא אל תוסף דבר אלי עוד בדבר
הזה .רוצה לומר אם הארץ טובה אם לא ולזכור כל היום ענין מרגלים.

 .9תנחומא :ואתחתן א
ֹשׁה ִל ְפנֵי הַ ָקדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּאִ ,רבּוֹן הָ עוֹלָ ם ,הַ כֹּל ָשׁוִין
ּ...דבָ ר אַ חֵ ר ,הַ כֹּל ַכּאֲ ֶשׁר לַ כֹּל .אָ מַ ר מ ֶ
ָ
ְלפָ נֶיָךָ ,תּם ו ְָר ָשׁע אַ ָתּה ְמכַלֶּ הְ .מ ַרגְּ ִלים ִהכְ עִ יסוּ ְלפָ נֶיָך ְבּ ִדבַּ ת הָ אָ ֶרץֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר :וְיוֹצִ יאוּ ִּדבַּ ת
הָ אָ ֶרץ (במדבר יג ,לב) .וַאֲ נִ י ֶשׁ ִשמַּ ְשׁ ִתּי אֶ ת בָּ נֶיָך ְלפָ נֶיָך בַּ ִמּ ְדבָּ ר אַ ְרבָּ עִ ים ָשׁנָהִ ,מ ְק ֶרה אֶ חָ ד
אוֹתהּ ִאם נָאָ ה
ישא ִא ָשהָ .שׁלַ ח ְשׁלוּחָ יו ִל ְר ָ
ִלי וְלָ הֶ ם .מָ ָשׁל ְלמָ ה הַ ָּדבָ ר ּדוֹמֶ ה .לַ מֶּ לֶ ְך ֶשׁ ִבּ ֵקשׁ ִל ָ
עוּרה ַועֲזוּבָ ה כָּמוֹהָ .
אוֹתהּ וְאֵ ין כְּ ָ
ָ
אוֹתהּ .בָּ אוּ לַ מֶּ לֶ ְך וְאָ ְמרוּ לוָֹ :ר ִאינוּ
ָ
ִאם לָ או .הָ ְלכוּ ו ְָראוּ
אוֹתהּ.
ָ
ישא
שׁוֹשׁ ִבינוֹ וְאָ מַ ר לֵ יהּ :ל ֹא כֵן מָ ִרי ,אֶ לָּ א אֵ ין ִא ָשה נָאָ ה ִממֶּ נָּה בָּ עוֹלָ ם .בָּ א ִל ָ
ְ
ָשׁמַ ע
נִשׁבַּ ע אֲ נִי ְבּחַ יֵּי הַ מֶּ לֶ ְךֶ ,שׁאֵ ין אֶ חָ ד ִמכֶּם נִ כְ נָס כָּאןִ ,מ ְפנֵי
אָ מַ ר אֲ ִבי הַ ַנּע ֲָרה ִל ְשׁלוּחֵ י הַ מֶּ לֶ ְךְ ,
שוֹשׁ ִבין ִלי ָכּנֵס ,אָ מַ ר לוֹ :אַ ף אַ ָתּה ל ֹא ִתּ ָכּנֵס .אָ מַ ר לוֹ
ְ
אוֹתהּ ִל ְפנֵי הַ מֶּ לֶ ְך .בָּ א הַ
ָ
יתם
ֶשׁ ִבּזִ ֶ
עוּרה
יתיהָ וְאָ מַ ְר ִתּי לַ מֶּ לֶ ְך ֶשׁאֵ ין נָאָ ה הֵ ימֶ נָּה בָּ עוֹלָ ם ,וְהֵ ם אָ ְמרוּ אֵ ין כְּ ָ
שוֹשׁ ִבין ,אֲ נִ י ל ֹא ְר ִא ִ
ְ
הַ
ֹשׁה ִל ְפנֵי הַ ָקדוֹשׁ בָּ רוְּך
הֵ ימֶ נָּה .וְעַ כְ ָשׁו הַ נַּח ִלי וְאֶ ְראֶ ה ִאם כִּ ְדבָ ִרי ִאם כְּ ִד ְב ֵריהֶ ם .כְָּך אָ מַ ר מ ֶ
יוֹשׁבֶ יהָ (במדבר יג ,לב).
הוּאִ ,רבּוֹנִ י ,הַ ְמּ ַרגְּ ִלים הוֹצִ יאוּ ִּדבָּ ה עַ ל הָ אָ ֶרץ ,וְאָ ְמרוּ ,אֶ ֶרץ אוֹכֶלֶ ת ְ
אוֹתהּ ו ְִשׁבַּ ְח ִתּיהָ ִל ְפנֵי בָּ נֶיָך וְאָ מַ ְר ִתּי ,כִּ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך ְמ ִביאֲ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹבָ ה.
ָ
יתי
אֲ בָ ל אֲ נִ י ל ֹא ָר ִא ִ
אוֹתהּ ִאם כִּ ְדבָ ִרי ִאם כְּ ִד ְב ֵריהֶ םֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר :אֶ עְ ְבּ ָרה ָנא וְאֶ ְראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ
ָ
וְעַ כְ ָשׁו אֶ ְראֶ ה
ֹשׁהִ ,אם כֵּן הַ כֹּל ָשׁוִין
הַ ּטוֹבָ ה אֲ ֶשׁר ְבּעֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵּדן וְגוֹ' .אָ מַ ר לֵ יהּ :כִּ י ל ֹא ַתּ ֲעבֹר .אָ מַ ר לוֹ מ ֶ
ְלפָ נֶיָךָ ,תּם ו ְָר ָשׁע אַ ָתּה ְמכַלֶּ ה.
 .10רש״י :דברים כט:ג
ולא נתן ה' לכם לב לדעתְ .להַ כִּ יר אֶ ת חַ ְס ֵּדי הַ ָקבָּ "ה ו ְִל ָּדבֵ ק בּוֹ.
תּוֹרה ִל ְבנֵי לֵ וִי ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּתוּב (דברים
ֹשׁה סֵ פֶ ר הַ ָ
עד היום הזהָ .שׁמַ עְ ִתּי ֶשׁאוֹתוֹ הַ יּוֹם ֶשׁנּ ַָתן מ ֶ
ֹשׁה ַרבֵּ ינוּ ,אַ ף אָ נוּ
ֹשׁה וְאָ ְמרוּ לוֹ מ ֶ
ל"א ) "וַיִּ ְתּנָהּ אֶ ל הַ כֹּהֲ נִ ים ְבּנֵי לֵ וִי" ,בָּ אוּ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי מ ֶ
ֹאמרוּ
ְנִתּנָה לָ נוּ ,וּמָ ה אַ ָתּה מַ ְשׁ ִליט אֶ ת ְבּנֵי ִשׁ ְב ְטָך עָ לֶ יהָ וְי ְ
תּוֹרה ו ְ
עָ מַ ְדנוּ ְב ִסינַי ו ְִקבַּ ְלנוּ אֶ ת הַ ָ
ֹשׁה עַ ל הַ ָּדבָ ר ,וְעַ ל ז ֹאת אָ מַ ר לָ הֶ ם "הַ יּוֹם
ְשׂמַ ח מ ֶ
נִתּנָה ,ו ָ
נִתּנָה ,לָ נוּ ְ
לָ נוּ יוֹם מָ חָ ר ל ֹא לָ כֶם ְ
נְתּי ֶשׁאַ ֶתּם ְּדבֵ ִקים וַחֲ פֵ צִ ים בַּ מָּ קוֹם.
ֵית ְלעָ ם וְגוֹ'" ,הַ יּוֹם הַ זֶה הֵ בַ ִ
נִהי ָ
הַ זֶה ְ

Bewilderments: The Spies
Dr. Avivah Gottlieb Zornberg
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1. Sforno: 14:5
And Moses and Aaron fell on their faces...when they saw (that this was) מעות לא יוכל לתקן,
something crooked which cannot be made straight (Ecclesiastes 1:15), similar to (the episode of) the
Sanhedrin who pressed their faces into the ground when they did not know what to do because of
their fear of the king (Sanhedrin 19b).

2. Rashi: 13:2
Send thee (more lit., for thyself)—i.e. According to your own judgement: I do not command you,
but if you wish to do so, send them. — God said this because the Israelites came to Moses and said,
“We will send men before us etc.”, as it is said (Deut. 1:22): “And you approached me, all of you,
[saying, We will send men, etc.]”, and Moses took counsel with the Shechinah (the Lord),
whereupon He said to them, I have told them long ago that it (the land) is good, as it is said, (Ex.
3:17): “I will bring you up out of the affliction of Egypt…[unto a land flowing with milk and
honey].” By their lives! I swear that I will give them now an opportunity to fall into error through
the statements of the spies, so that they should not come into possession of it (the land) (Sota 34b).

3. Ramban: 13:2
[Furthermore] it is possible that it was because Moses knew that it is a fertile and good land, — as he
was told, unto a good Land and a large one, unto a Land flowing with milk and honey, — that he told them to
set their minds ascertaining this [fact], so that [upon their return] they would tell the people about it,
and they would rejoice and gain renewed strength to go up there in joy. Therefore he told them,
And be ye of good courage, and bring of the fruit of the Land, so that they [the people] would see with their
own eyes the goodness of the Land.

4. Rashi: Devarim 1:23
And the matter was good in my sight—in my sight, said Moses, but not in the sight of the
Omnipresent God. — But if it was good in Moses’ sight why did he mention it in these reproofs? A
parable! It may be compared to the case of a man who says to his fellow, “Sell me this ass of yours.”
He replies to him, “Yes.” He asks him, “Will you give it to me on trial?” He replies: “Yes.” —
“May I try it on hills and mountains?” Again he replies, “Yes.” — When he sees that he puts no
obstacles in his way, the would be purchaser says to himself: “This man is quite confident that I shall
not find any defect in it,” and he at once says to him, “Take your money. I need not now put it to
trial.” I, too, consented to your words, thinking that you would perhaps turn back on yourselves (reconsider the question of sending spies) when you saw that I put no obstacle in your way, but you did
not re-consider (Siphre).

5. BeMidbar Rabba 16:6
R. Joshua says: To what might they be compared? To the case of a king who secured for his son a
wife who was beautiful, of good parentage and rich. The king said to him: “I have secured for you a
wife who is beautiful, of good parentage and rich.” Yet the son said to him: “Let me go and see
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her!” For he did not believe his father. His father was thus placed in a difficulty and, sorely vexed,
he said to himself: “What shall I do? If I tell him, ‘I will not show her to you,’ he will think: ‘she is
ugly, that is why he does not want to show her.’” At last he said to him: “See her and you will know
whether I have lied to you! But because you did not have faith in me, I swear that you will never see
her in your own home, and that I will give her to your son!” Similarly, the Holy One, blessed be He,
assured Israel, “The land is good,” but they had no faith and said, “Let us send men before us that
they may search the land for us.” Said the Holy One blessed be He: “if I prevent them they will say:
‘He does not show it to us because it is not good.’ Better let them see it. I take an oath, however,
that not one of them will enter the land’; as it says, Surely they shall not see the land which I swore unto their
fathers, neither shall any of them that despised Me see it (Num. 14:23), but I shall give it to their children.

6. Tanchuma Shalach 7 is not available in English.
7. Rashi: Devarim 1:27
Because the Lord hateth us — Really, however, He loved you, but you hated Him. A common
proverb says: What is in your own mind about your friend, you imagine is what is in his mind about
you (Siphre).
Because the Lord hateth us He hath brought us forth from the land of Egypt — His bringing
us forth was out of hatred. A parable! It may be compared to an earthly king who had two sons,
and who had two fields, one well-watered, the other arid (dependent upon rain only). To him whom
he loved best of his sons he gave the well-watered field, and to him whom he loved less he gave the
arid one. The land of Egypt is a well-watered country, for the Nile irrigates it, whilst the land of
Canaan is an arid country — and He brought us forth from well-watered Egypt to give us the arid
land of Canaan (Bem. R. 17)

8. Abarbanel: Devarim 3 is not available in English.
9. Tanchuma Va’etchanan is not available in English.
10. Rashi: Devarim 29:3
Yet the Lord hath not given you a heart to know i.e. to understand the loving kindnesses of the
Omnipresent and to cleave unto Him.
Unto this day. I have heard that on the day when Moses gave the Book of the Law to the sons of
Levi, as it is written, (Deut. 31:9) “And he gave it to the priests, the sons of Levi,” all Israel came
before Moses and said to him, “Teacher Moses, we, too, stood at Sinai and accepted the Torah, and
it was given to us; why then do you give the people of your tribe control over it, that they may
tomorrow say to us, ‘Not to you was it given, but to us was it given’”? Moses rejoiced at this matter
and in reference to this he said to them, (Deut. 27:9) “This day thou art become the people [of the
Lord thy God],” meaning, only this day have I come to understand that you are attached to and have
a desire for the Omnipresent.
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