
בס״ד

פרשת שלח-יהושע וכלב בלב אחד בפה אחד?
שי פינקלשטיין
רב קהילת ניצנים

במדבר פרק יג-תגובת כלב
(כח) אֶ֚פֶס ּכִֽי־עַ֣ז הָעָ֔ם הַּיֹׁשֵ֖ב ּבָאֶָ֑רץ וְהֶֽעִָר֗ים ּבְצֻרֹ֤ות ּגְֹדֹלת֙ מְאֹ֔ד וְגַם־יְלִֵד֥י הָֽעֲנָ֖ק ָראִ֥ינּו ׁשָֽם:

(כט) עֲמָלֵ֥ק יֹוׁשֵ֖ב ּבְאֶֶ֣רץ הַּנֶ֑גֶב וְ֠הַֽחִּתִי וְהַיְבּוסִ֤י וְהָֽאֱמִֹרי֙ יֹוׁשֵ֣ב ּבָהָ֔ר וְהַּֽכְנַעֲנִי֙ יֹוׁשֵ֣ב עַל־הַּיָ֔ם וְעַ֖ל יַ֥ד 
הַּיְַרּדֵֽן:

(ל) וַּיַ֧הַס ּכָלֵ֛ב אֶת־הָעָ֖ם אֶל־מֹׁשֶ֑ה וַּיֹ֗אמֶר עָֹל֤ה נַעֲלֶה֙ וְיַָרׁ֣שְנּו אֹתָּ֔ה ּכִֽי־יָכֹ֥ול נּוכַ֖ל לָּֽה:
(לא) וְהָ֨אֲנָׁשִ֜ים אֲׁשֶר־עָלּ֤ו עִּמֹו֙ אָֽמְרּ֔ו ֹל֥א נּוכַ֖ל לַעֲלֹ֣ות אֶל־הָעָ֑ם ּכִֽי־חָזָ֥ק הּ֖וא מִּמֶּֽנּו: 

במדבר פרק יד-תגובת משה אהרון יהושע וכלב
(א) וַּתִׂשָּא֙ ּכָל־הָ֣עֵָד֔ה וַּֽיִּתְנּ֖ו אֶת־קֹולָ֑ם וַּיִבְּכּ֥ו הָעָ֖ם ּבַּלַ֥יְלָה הַהּֽוא:

(ב) וַּיִֹּל֙נּו֙ עַל־מֹׁשֶ֣ה וְעַֽל־אַהֲֹר֔ן ּכֹ֖ל ּבְנֵ֣י יִׂשְָראֵ֑ל וַּֽיֹאמְרּ֨ו אֲלֵהֶ֜ם ּכָל־הָעֵָד֗ה לּו־מַ֙תְנּו֙ ּבְאֶֶ֣רץ מִצְַר֔יִם אֹ֛ו 
ּבַּמְִדּבָ֥ר הַּזֶ֖ה לּו־מָֽתְנּו:

(ג) וְלָמָ֣ה יְֹ֠קוָק מֵבִ֨יא אֹתָ֜נּו אֶל־הָאֶָ֤רץ הַּזֹאת֙ לִנְּפֹ֣ל ּבַחֶֶ֔רב נָׁשֵ֥ינּו וְטַּפֵ֖נּו יִהְיּ֣ו לָבַ֑ז הֲלֹ֧וא טֹ֦וב לָ֖נּו ׁשּ֥וב 
מִצְָרֽיְמָה:

(ד) וַּיֹאמְרּ֖ו אִ֣יׁש אֶל־אָחִ֑יו נִּתְנָ֥ה ֹר֖אׁש וְנָׁשּ֥ובָה מִצְָרֽיְמָה:
(ה) וַּיִּפֹ֥ל מֹׁשֶ֛ה וְאַהֲֹר֖ן עַל־ּפְנֵיהֶ֑ם לִפְנֵ֕י ּכָל־ְקהַ֥ל עֲַד֖ת ּבְנֵ֥י יִׂשְָראֵֽל:

(ו) וִיהֹוׁשֻ֣עַ ּבִן־נּ֗ון וְכָלֵב֙ ּבֶן־יְפֻּנֶ֔ה מִן־הַּתִָר֖ים אֶת־הָאֶָ֑רץ ָקְרעּ֖ו ּבִגְֵדיהֶֽם:
(ז) וַּיֹ֣אמְרּ֔ו אֶל־ּכָל־עֲַד֥ת ּבְנֵֽי־יִׂשְָראֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הָאֶָ֗רץ אֲׁשֶ֨ר עָבְַ֤רנּו בָּה֙ לָתּ֣ור אֹתָּ֔ה טֹובָ֥ה הָאֶָ֖רץ מְאֹ֥ד 

מְאֹֽד:
(ח) אִם־חָפֵ֥ץ ּבָ֙נּו֙ יְֹקוָ֔ק וְהֵבִ֤יא אֹתָ֙נּו֙ אֶל־הָאֶָ֣רץ הַּזֹ֔את ּונְתָנָּ֖ה לָ֑נּו אֶֶ֕רץ אֲׁשֶר־הִ֛וא זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּוְדבָֽׁש:

(ט) אְַ֣ ּבַֽיֹקוָק֘ אַל־ּתִמְֹרדּו֒ וְאַּתֶ֗ם אַל־ּתִֽיְראּו֙ אֶת־עַ֣ם הָאֶָ֔רץ ּכִ֥י לַחְמֵ֖נּו הֵ֑ם סָ֣ר צִּלָ֧ם מֵעֲלֵיהֶ֛ם וַֽיֹקוָ֥ק 
אִּתָ֖נּו אַל־ּתִיָראֻֽם:

(י) וַּיֹֽאמְרּו֙ ּכָל־הָ֣עֵָד֔ה לְִרּגֹ֥ום אֹתָ֖ם ּבָאֲבָנִ֑ים ּוכְבֹ֣וד יְֹקוָ֗ק נְִראָה֙ ּבְאֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד אֶֽל־ּכָל־ּבְנֵ֖י יִׂשְָראֵֽל: 

במדבר פרק יד-תגובת משה לעונש
(יא) וַּיֹ֤אמֶר יְֹקוָק֙ אֶל־מֹׁשֶ֔ה עַד־אָ֥נָה יְנַאֲצֻ֖נִי הָעָ֣ם הַּזֶ֑ה וְעַד־אָ֙נָה֙ ֹלא־יַאֲמִ֣ינּו בִ֔י ּבְכֹל֙ הָֽאֹתֹ֔ות אֲׁשֶ֥ר 

עָׂשִ֖יתִי ּבְִקְרּבֹֽו:
(יב) אַּכֶּ֥נּו בַּדֶ֖בֶר וְאֹוִרׁשֶּ֑נּו וְאֶֽעֱׂשֶה֙ אֹֽתְָ֔ לְגֹוי־ּגָ֥דֹול וְעָצּ֖ום מִּמֶּֽנּו:

(יג) וַּיֹ֥אמֶר מֹׁשֶ֖ה אֶל־יְֹקוָ֑ק וְׁשָמְעּ֣ו מִצְַר֔יִם ּכִֽי־הֶעֱלִ֧יתָ בְכֹחֲָ֛ אֶת־הָעָ֥ם הַּזֶ֖ה מִּקְִרּבֹֽו: 
(יז) וְעַּתָ֕ה יִגְּדַל־נָ֖א ּכֹ֣חַ אֲֹדנָ֑י ּכַאֲׁשֶ֥ר ּדִּבְַ֖רּתָ לֵאמֹֽר:

(יח) יְֹקוָ֗ק אֶֶ֤רְ אַּפַ֙יִם֙ וְַרב־חֶ֔סֶד נֹׂשֵ֥א עָֹו֖ן וָפָׁ֑שַע וְנַּקֵה֙ ֹל֣א יְנַּקֶ֔ה ּפֵֹק֞ד עֲֹו֤ן אָבֹות֙ עַל־ּבָנִ֔ים 
עַל־ׁשִּלֵׁשִ֖ים וְעַל־ ִרּבֵעִֽים:

(יט) סְלַֽח־נָ֗א לַעֲֹו֛ן הָעָ֥ם הַּזֶ֖ה ּכְגֶֹ֣דל חַסְּדֶָ֑ וְכַאֲׁשֶ֤ר נָׂשָ֙אתָה֙ לָעָ֣ם הַּזֶ֔ה מִּמִצְַר֖יִם וְעַד־הֵּֽנָה:
(כ) וַּיֹ֣אמֶר יְֹקוָ֔ק סָלַ֖חְּתִי ּכְִדבֶָרָֽ: 

במדבר פרק יד-כלב ויהושע בספור העונש:
(כד) וְעַבְּדִ֣י כָלֵ֗ב עֵֶ֣קב הָֽיְתָ֞ה רּ֤וחַ אַחֶֶ֙רת֙ עִּמֹ֔ו וַיְמַּלֵ֖א אַחֲָר֑י וַהֲבִֽיאֹתִ֗יו אֶל־הָאֶָ֙רץ֙ אֲׁשֶר־ּבָ֣א ׁשָּ֔מָה 

וְזְַרעֹ֖ו יֹוִרׁשֶּֽנָה: 
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(כו) וַיְַדּבֵ֣ר יְֹקוָ֔ק אֶל־מֹׁשֶ֥ה וְאֶֽל־אַהֲֹר֖ן לֵאמֹֽר:
(כז) עַד־מָתַ֗י לָעֵָד֤ה הָָֽרעָה֙ הַּזֹ֔את אֲׁשֶ֛ר הֵּ֥מָה מַּלִינִ֖ים עָלָ֑י אֶת־ּתְלֻּנֹ֞ות ּבְנֵ֣י יִׂשְָראֵ֗ל אֲׁשֶ֨ר הֵּ֧מָה 

מַּלִינִ֛ים עָלַ֖י ׁשָמָֽעְּתִי:
(כח) אֱמֹ֣ר אֲלֵהֶ֗ם חַי־אָ֙נִי֙ נְאֻם־יְֹקוָ֔ק אִם־ֹל֕א ּכַאֲׁשֶ֥ר ּדִּבְַרּתֶ֖ם ּבְאָזְנָ֑י ּכֵ֖ן אֶֽעֱׂשֶ֥ה לָכֶֽם:

(כט) ּבַּמְִדּבָ֣ר הַּ֠זֶה יִּפְלּ֨ו פִגְֵריכֶ֜ם וְכָל־ּפְֻקֵדיכֶם֙ לְכָל־מִסְּפְַרכֶ֔ם מִּבֶ֛ן עֶׂשְִר֥ים ׁשָנָ֖ה וָמָ֑עְלָה אֲׁשֶ֥ר 
הֲלִֽינֹתֶ֖ם עָלָֽי:

(ל) אִם־אַּתֶם֙ ּתָבֹ֣אּו אֶל־הָאֶָ֔רץ אֲׁשֶ֤ר נָׂשָ֙אתִי֙ אֶת־יִָד֔י לְׁשַּכֵ֥ן אֶתְכֶ֖ם ּבָּ֑ה ּכִ֚י אִם־ּכָלֵ֣ב ּבֶן־יְפֻּנֶ֔ה וִיהֹוׁשֻ֖עַ 
ּבִן־נּֽון: 

דברים פרק א-במה זכה יהושע להינצל מעונש המרגלים?
(לד) וַּיִׁשְמַ֥ע יְֹקוָ֖ק אֶת־קֹ֣ול ּדִבְֵריכֶ֑ם וַּיְִקצֹ֖ף וַּיִׁשָּבַ֥ע לֵאמֹֽר:

(לה) אִם־יְִראֶ֥ה אִיׁש֙ ּבָאֲנָׁשִ֣ים הָאֵּ֔לֶה הַּדֹ֥ור הָָר֖ע הַּזֶ֑ה אֵ֚ת הָאֶָ֣רץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶ֣ר נִׁשְּבַ֔עְּתִי לָתֵ֖ת 
לַאֲבֹתֵיכֶֽם:

(לו) זּֽולָתִ֞י ּכָלֵ֤ב ּבֶן־יְפֻּנֶה֙ הּ֣וא יְִראֶּ֔נָה וְלֹֽו־אֶּתֵ֧ן אֶת־הָאֶָ֛רץ אֲׁשֶ֥ר ּדַָֽרְ־ּבָּ֖ה ּולְבָנָ֑יו יַ֕עַן אֲׁשֶ֥ר מִּלֵ֖א אַחֲֵר֥י 
יְֹקוָֽק:

(לז) ּגַם־ּבִי֙ הִתְאַּנַ֣ף יְֹקוָ֔ק ּבִגְלַלְכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר ּגַם־אַּתָ֖ה ֹלא־תָבֹ֥א ׁשָֽם:
(לח) יְהֹוׁשֻ֤עַ ּבִן־נּון֙ הָעֹמֵ֣ד לְפָנֶ֔יָ הּ֖וא יָ֣בֹא ׁשָּ֑מָה אֹתֹ֣ו חַּזֵ֔ק ּכִי־הּ֖וא יַנְחִלֶּ֖נָה אֶת־יִׂשְָראֵֽל: 

יהושע פרק יד-דעתו של כלב על חלקו האישי בהדיפת דברי המרגלים
(ו) וַּיִּגְׁשּ֨ו בְנֵֽי־יְהּוָד֤ה אֶל־יְהֹוׁשֻ֙עַ֙ ּבַּגִלְּגָ֔ל וַּיֹ֣אמֶר אֵלָ֔יו ּכָלֵ֥ב ּבֶן־יְפֻּנֶ֖ה הַּקְנִּזִ֑י אַּתָ֣ה יַָד֡עְּתָ אֶֽת־הַּדָבָר֩ 

אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֨ר יְֹקוָ֜ק אֶל־מֹׁשֶ֣ה אִיׁש־הָאֱֹלהִ֗ים עַ֧ל אֹדֹותַ֛י וְעַ֥ל אֹדֹותֶ֖יָ ּבְָקֵדׁ֥ש ּבְַרנֵֽעַ:
(ז) ּבֶן־אְַרּבָעִ֨ים ׁשָנָ֜ה אָנֹכִ֗י ּבִׁ֠שְֹלחַ מֹׁשֶ֨ה עֶֽבֶד־יְֹקוָ֥ק אֹתִ֛י מִּקֵָדׁ֥ש ּבְַרנֵ֖עַ לְַרּגֵ֣ל אֶת־הָאֶָ֑רץ וָאָׁשֵ֤ב אֹתֹו֙ 

ּדָבָ֔ר ּכַאֲׁשֶ֖ר עִם־לְבָבִֽי:
(ח) וְאַחַי֙ אֲׁשֶ֣ר עָלּ֣ו עִּמִ֔י הִמְסִ֖יו אֶת־לֵ֣ב הָעָ֑ם וְאָנֹכִ֣י מִּלֵ֔אתִי אַחֲֵר֖י יְֹקוָ֥ק אֱֹלהָֽי: 

הסברים אפשריים לתגובה הרפה של יהושע:
א- בצלו של משה:

שמות פרק יז
(י) וַּיַ֣עַׂש יְהֹוׁשֻ֗עַ ּכַאֲׁשֶ֤ר אָֽמַר־לֹו֙ מֹׁשֶ֔ה לְהִּלָחֵ֖ם ּבַעֲמָלֵ֑ק ּומֹׁשֶה֙ אַהֲֹר֣ן וְחּ֔ור עָלּ֖ו ֹר֥אׁש הַּגִבְעָֽה: 

שמות פרק לג
(ט) וְהָיָ֗ה ּכְבֹ֤א מֹׁשֶה֙ הָאֹ֔הֱלָה יֵֵרד֙ עַּמּ֣וד הֶֽעָנָ֔ן וְעָמַ֖ד ּפֶ֣תַח הָאֹ֑הֶל וְִדּבֶ֖ר עִם־מֹׁשֶֽה:

(י) וְָראָ֤ה כָל־הָעָם֙ אֶת־עַּמּ֣וד הֶֽעָנָ֔ן עֹמֵ֖ד ּפֶ֣תַח הָאֹ֑הֶל וְָק֤ם ּכָל־הָעָם֙ וְהִֽׁשְּתַחֲוּ֔ו אִ֖יׁש ּפֶ֥תַח אָהֳלֹֽו:
(יא) וְִדּבֶ֨ר יְֹקוָ֤ק אֶל־מֹׁשֶה֙ ּפָנִ֣ים אֶל־ּפָנִ֔ים ּכַאֲׁשֶ֛ר יְַדּבֵ֥ר אִ֖יׁש אֶל־ֵרעֵ֑הּו וְׁשָב֙ אֶל־הַּֽמַחֲנֶ֔ה ּומְׁשְָ֨רתֹ֜ו 

יְהֹוׁשֻ֤עַ ּבִן־נּון֙ נַ֔עַר ֹל֥א יָמִ֖יׁש מִּתֹ֥וְ הָאֹֽהֶל: 

במדבר פרק יג
(טז) אֵּ֚לֶה ׁשְמֹ֣ות הָֽאֲנָׁשִ֔ים אֲׁשֶר־ׁשָלַ֥ח מֹׁשֶ֖ה לָתּ֣ור אֶת־הָאֶָ֑רץ וַּיְִקָר֥א מֹׁשֶ֛ה לְהֹוׁשֵ֥עַ ּבִן־נּ֖ון יְהֹוׁשֻֽעַ: 

במדבר פרק יא
(כז) וַּיָָ֣רץ הַּנַ֔עַר וַּיַּגֵ֥ד לְמֹׁשֶ֖ה וַּיֹאמַ֑ר אֶלְּדָ֣ד ּומֵיָד֔ד מִֽתְנַּבְאִ֖ים ּבַּֽמַחֲנֶֽה:
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(כח) וַּיַ֜עַן יְהֹוׁשֻ֣עַ ּבִן־נּ֗ון מְׁשֵָר֥ת מֹׁשֶ֛ה מִּבְחָֻר֖יו וַּיֹאמַ֑ר אֲֹדנִ֥י מֹׁשֶ֖ה ּכְלָאֵֽם: 

העמק דבר במדבר פרשת שלח פרק יג פסוק ל
(ל) ויהס כלב. אמרו חז"ל דמשום הכי לא החל יהושע, דבשעה שהחל לדבר אמרו ליה דין ריש 

קטיעא ממלל, ופירשו המפרשים באשר לא היה לו בן זכר אינו חש לכליון הדור, והוא פלא, אם 
יאבד הדור חלילה מה יהיה ממנו, ואם לא יאבדו כולם כי אם הרבה מישראל אפילו אם היה 

לו בן זכר היה לו לבטוח שהם ינצלו כמו הוא בעצמו. אלא נראה דהכי פירושו שחשדוהו 
שרוצה להכניס את ישראל לארץ למען יהא ראש לכל הדור כאשר נודע להם, מה שאין כן 
במדבר אינו אלא נשיא וראש בשבטו, וזהו משמעות ריש קטיעא, מנהיג קטן אשר בדעתו 

להיות ראש גדול ולא הגיע למטרת חפצו עדיין, משום הכי חשדו שאינו מדבר בשביל רצונו של 
משה רבן של ישראל, אלא לטובת עצמו, אבל כלב כשדבר הכל הבינו שאינו מדבר לטובת עצמו 
כי אם אל משה. באשר משה מנהיגם, ולא לטובת יהושע או טובת עצמו, או משום שראה כלב 

דהעם מדברים בינם לבין עצמם, הסה כלב שישתוקו ויפנו כולם אל משה: 

רש"ר הירש במדבר פרשת שלח פרק יג פסוק ל
(ל) ויהס - הפעיל של "הסה" הקרוב אל "חשה": לשתוק. משמעות "הסה" להימנע - או למנוע 

אחרים - מלהשמיע קול. כך חבקוק ב, כ; זכריה ב, יז ועוד. כלב ניסה להניא את העם 
מלהשמיע את קולו כנגד משה. מיד אחרי שהמרגלים כילו לדבר, פרץ זעם העם על משה. 

אנחנו מבינים שכלב ולא יהושע קם לדבר, שהרי באותה שעה היה צורך להגן גם על משה. אך 
העם הכיר את יחסו הקרוב של יהושע למשה, ולפיכך לא היה מייחס משקל רב להבטחותיו 

של יהושע.

ב- מחלוקת כלב ויהושע על גבולות הבטחון בה׳

במדבר פרק יג
(ל) וַּיַ֧הַס ּכָלֵ֛ב אֶת־הָעָ֖ם אֶל־מֹׁשֶ֑ה וַּיֹ֗אמֶר עָֹל֤ה נַעֲלֶה֙ וְיַָרׁ֣שְנּו אֹתָּ֔ה ּכִֽי־יָכֹ֥ול נּוכַ֖ל לָּֽה: 

משך חכמה במדבר פרק יג פסוק ל
(ל) ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה. הענין דהמה היו מתפחדים, מפני ששמעו 

מ"אלדד ומידד מתנבאים" (לעיל יא, כח) - משה מת ויהושע מכניס לארץ (סנהדרין יז, א). וראו 
כי משה לא מיחה בהם ולא גזר עליהם. ואם כן, להיכנס בארץ מבצר ולהילחם עם עמלק 

(פסוק כט), אשר כבר נכשלו בו (פרשת בשלח), ועם ענקים (פסוק לג), בלא משה - הלא יפלו 
כולם לפי חרב! ולכן השתיק כלב את העם, במה שיחסו את כל המופתים אל משה. כי אדרבא! 

גדולתו תלוי בכם! שכל זמן שהיו נזופים במדבר לא נתיחד הדיבור למשה. ולכן אמר: "עלה 
נעלה" - בעצמנו, בלא משה, כי אין משה סיבה אצל השם להנהגה הנסית, רק האומה 

הישראלית בעצמה היא ראויה להשגחה האלקית הפרטית. וזה: "כי יכול נוכל לה". והוא 
שאמר "ויהס כלב את העם" במה שמיחסים הכל "אל משה". זה לא תדברו ולא יעלה על לבכם 
שרק במשה תלוי הנצחון והנסים, לא כן! רק "עלה נעלה"! וזה שאמר יהושע (פרק) ג (פסוק י): 

"ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש" וכו'. פירוש, שלא תדמו כי משה 
היה בקרבכם והוא עשה את כל הגדולות. רק כי האלקים, אשר הוא חי תמיד, ולא משה שכבר 

מת. וה' חי לעולמי עד, ויכול להוריש מפניכם וכו'. ולכן, עד יהושע לא היה מי שקראו "א - ל 
חי".
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והנה הדיבור אשר נאמר שלא על ידי שליחות נביא לישראל, יכלה להשתנות. אבל כיון שהמה 
טעו בזה שמשה הוא העיקר, ואם יבא דור נולד וישכחו את אשר משה היה ילוד אשה והוליד 

בנים, ידמו באמת כי הוא בעצמו אלקי ויטעו בו כי הוא המסבב מערכות ומשדדם. לכן הוחלט 
בנבואה כי "משה מת", כדי להוציא מלבבם הטעויות. לכן אמר בפרשת דברים (א, לד) "ויקצוף 

(וישבע לאמור"), (פסוק לז) "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם" - שאין 
יכול לבא כמו שבארתי. ולכן לא היה יהושע יכול לדבר זה, מפני שהיו אומרים שלכבוד עצמו 

הוא דורש, שהוא יכניסם לארץ ויבטחו עליו.

במדבר פרק יד
(ו) וִיהֹוׁשֻ֣עַ ּבִן־נּ֗ון וְכָלֵב֙ ּבֶן־יְפֻּנֶ֔ה מִן־הַּתִָר֖ים אֶת־הָאֶָ֑רץ ָקְרעּ֖ו ּבִגְֵדיהֶֽם:

(ז) וַּיֹ֣אמְרּ֔ו אֶל־ּכָל־עֲַד֥ת ּבְנֵֽי־יִׂשְָראֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הָאֶָ֗רץ אֲׁשֶ֨ר עָבְַ֤רנּו בָּה֙ לָתּ֣ור אֹתָּ֔ה טֹובָ֥ה הָאֶָ֖רץ מְאֹ֥ד 
מְאֹֽד:

(ח) אִם־חָפֵ֥ץ ּבָ֙נּו֙ יְֹקוָ֔ק וְהֵבִ֤יא אֹתָ֙נּו֙ אֶל־הָאֶָ֣רץ הַּזֹ֔את ּונְתָנָּ֖ה לָ֑נּו אֶֶ֕רץ אֲׁשֶר־הִ֛וא זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּוְדבָֽׁש: 

ספורנו במדבר פרק יד פסוק ח
והביא אותנו אל הארץ הזאת. הפך מה שהעידו חברינו באמרם לא נוכל לעלות אל העם כי 

אמנם לא יתקוממו יושבי הארץ לקראתנו כלל כאמרו ידמו כאבן עד יעבור עמך ה' (שמות טו, 
טז) וכן היה שלא עשו שום גדר ושום הכנה למנוע את עלות העם עליהם:

ונתנה לנו. כי ראינו שלא קמה רוח באיש מפנינו ושדעתם לברוח: 

אברבנאל במדבר פרק יג
והעם חשבו שכלב היה רוצה לדבר כאחד מן המרגלים והגדול שבהם כי הוא היה נשיא מטה 

יהודה ולכן שמעו אליו ואז אמר להם עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה רוצה לומר 
האנשים האלה חברי תכלית דבריהם הוא שהעליה בארץ כנען בדרכים היא נמנעת והכבוש 
אותה הוא יותר נמנע מצד חוזק אנשי הארץ וחולשתינו אין הדבר כן כי אנחנו חזקים מהם 

וא"כ אנחנו כפי העם אשר אתנו עלה נעלה בדרכים בעל כרחו של עמלק ושאר האומות 
שבדרכים ואחרי ההכנסה לארץ נירש ונכבוש אותה. וזה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה רוצה 

לומר בכחנו ובגבורתנו נעלה ונכבוש את הארץ ולכך השתיקם כדי שישמעו זה מפיו. והנה 
כלב לא רצה לזכור יכולת השם ונפלאותיו כי זה היה ראוי למשה לומר אותו. והוא כלב היה 

שמה להגיד ענין הארץ לא להגיד יכולת השם ונפלאותיו. ולכך הוא כאיש גבור חיל ואמיץ לבב 
השיב בדבריהם בשני חלקיו מהעליה בדרכים ומכבוש הארץ. 
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