The Very Very Good Land
Parashat Shelach Lecha
Numbers 14:6‐7
6) And Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, of
those who had scouted the land, rent their clothes
7) and exhorted the whole Israelite community: “The land that
we traversed and scouted is an exceedingly good land.
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Bridging the Ideal and Reality
כת״י ילקוט שו״ת תימני
 בשני עולמות,מאד מאד
Midrash Yalkut Shimoni
“Exceedingly good land” (literally “very very good”) – “very very” meaning in both worlds.

Cultivating A Consciousness of Appreciation
העמק דבר במדבר פרשת שלח פרק יד
 לא באו לשבח הארץ כמה היא זבת חלב ודבש שהרי ראו בעיניהם וכל המרגלים.טובה הארץ מאד מאד
.העידו כי כן הוא
. ואם כי יש הרבה ארצות טובות בעולם ואולי עוד יותר מא״י.אלא העלו כי ארץ טובה כמוה אינו בעולם כלל
 כי לפתח תענוגים חטאת. עוד כרוך רע הנהגה לרגל הטוב.אבל כל טוב תמידי מלבד שאין הרגש בטובה
. ואין לך רע יותר מזה.רובץ
Ha’amek Davar on Numbers 14:7
“Exceedingly good land” – They did not intend to praise the quality of the land, that it flows with milk and honey, for
this is something everyone witnessed with their own eyes and all the spies admitted to this as well.
Rather, they pointed out that there is no land that is similarly good in the entire world. Indeed, even though there are
many countries in the world that are better than the land of Israel, it is known that anything that is constantly good
ultimately leads to a lack of recognition of this goodness. In addition, such constant goodness is wrapped in
malevolence, for sin crouches at he entrance of pleasure and delight. And nothing is worse than this.

The Importance of Humility in Recognizing the Good
נתיבות שלום בשם אחד האדמו"רים
 ועוד הוסיף שלכן נקראת."טובה הארץ מאד מאד" היינו שהארץ ניתנת למי שמקיים "מאד מאד הוי שפל רוח
.("ארץ כנען" להורות שניתנת לנכנעים )שפל רוח
Netivot Shalom

“Exceedingly good land” – The land is given to those who fulfill the words of our sages, “Be very very humble of spirit”
(Mishnah Avot 4:4). For this reason it is called the land of Canaan [kena’an], for it is given to those who surrender
[nikhnayim], meaning who humble themselves.

