
 מצוות בעקבות חטא המרגלים -פרק טו פרשת שלח  

ר א אֹמר.-, ֶאל'ה ַוְיַדבֵּ ר ב ֹמֶשה לֵּ ֶהם:-ֶאל ַדבֵּ ל, ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ִכי ָתֹבאּו,   ְבנֵּ

יֶכםֶאֶרץ -ֶאל ן ָלֶכם.מֹוְשֹבתֵּ ֶזַבח, -, ֹעָלה אוֹ 'הלַ  ִאֶשה ַוֲעִשיֶתם ג  , ֲאֶשר ֲאִני, ֹנתֵּ

א יֶכםֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה, אֹו -ְלַפלֵּ יַח ִניֹחחַ  ַלֲעשֹות-ְבֹמֲעדֵּ -ַהָבָקר, אֹו ִמן-, ִמן'ה, לַ רֵּ

ִעָשרֹון, ָבלּול, ִבְרִבִעית ַהִהין  ֹסֶלתִמְנָחה, -'ה, לַ ָקְרָבנוֹ  ַהַמְקִריב ְוִהְקִריב ד  ַהֹצאן.

 אוֹ  ו ַלֶכֶבש, ָהֶאָחד.-ַלָזַבחָהֹעָלה אֹו -ַעל ַתֲעֶשהַלֶנֶסְך ְרִביִעית ַהִהין,  ְוַיִין ה ָשֶמן.

י ֶעְשֹרִנים, ְבלּוָלה ַבֶשֶמן, ְשִלִשית ַהִהין.ִמְנָחה ַתֲעֶשהָלַאִיל  ַלֶנֶסְך,  ְוַיִין ז , ֹסֶלת ְשנֵּ

יחַ  ַתְקִריב-ְשִלִשית ַהִהין א-אוֹ ָבָקר, ֹעָלה -ֶבן ַתֲעֶשה-ְוִכי ח .'ה, לַ ִניֹחחַ -רֵּ -ָזַבח, ְלַפלֵּ

ַהָבָקר ִמְנָחה, ֹסֶלת ְשֹלָשה ֶעְשֹרִנים, ָבלּול -ֶבן-ַעל ְוִהְקִריב ט  .'הְשָלִמים, לַ -ֶנֶדר אוֹ 

ה -ַהִהין ֲחִציַלֶנֶסְך,  ַתְקִריב ְוַיִין י  , ֲחִצי ַהִהין.ַבֶשֶמן יחַ ִאשֵּ  ָכָכה יא .'ה, לַ ִניֹחחַ -רֵּ

ָעֶשה , ַכִמְסָפר יב .ָבִעִזיםַלֶשה ַבְכָבִשים, אֹו -, ַלשֹור ָהֶאָחד, אֹו, ָלַאִיל ָהֶאָחד; אוֹ יֵּ

ֶלה, -ָכָכה, ֶאת-ַיֲעֶשהָהֶאְזָרח -ָכל יג ָלֶאָחד, ְכִמְסָפָרם. ַתֲעשּוָכָכה -ַתֲעשּוֲאֶשר  אֵּ

ה  ְלַהְקִריב יחַ ִאשֵּ ר -ְוִכי יד  .'הלַ , ִניֹחחַ -רֵּ ְבתֹוְכֶכם, -אֹו ֲאֶשרָיגּור ִאְתֶכם גֵּ

יֶכם ה  ְוָעָשה, ְלֹדֹרתֵּ יחַ ִאשֵּ ן  ַתֲעשּוַכֲאֶשר -'ה, לַ ִניֹחחַ -רֵּ  ַהָקָהל טו           .ַיֲעֶשהכֵּ

ר ֻחָקה ַאַחת ָלֶכם  יֶכםֻחַקת עֹוָלם  :ַהָגרְוַלגֵּ י  ְלֹדֹרתֵּ ר ִיְהֶיה ִלְפנֵּ  טז  .'הָכֶכם ַכגֵּ

ר  תֹוָרה    .ִאְתֶכם ַהָגרַאַחת ּוִמְשָפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלגֵּ

ר יז ר יח  ֹמֶשה לֵּאֹמר.-, ֶאל'ה ַוְיַדבֵּ ל, ְוָאַמְרָת ֲאלֵֶּהם:-ֶאל ַדבֵּ ְבֹבֲאֶכם,   ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ִביא ֶאְתֶכם ָשָמה. ֲאֶשרָהָאֶרץ, -ֶאל ָתִרימּו -ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ ַבֲאָכְלֶכם ְוָהָיה יט ֲאִני מֵּ

אִשית כ  .'הְתרּוָמה לַ  ֶכם רֵּ ן ָתִרימּו  ִכְתרּוַמת  ַחָלה ָתִרימּו ְתרּוָמה:-ֲעִרֹסתֵּ ֹגֶרן כֵּ

אִשית כא ֹאָתּה. רֵּ יֶכם מֵּ יֶכם-ְתרּוָמה 'הִתְתנּו לַ  ֲעִרֹסתֵּ  ְוִכי כב             .ְלֹדֹרתֵּ

ת ָכלַתֲעשּוְוֹלא -ִתְשגּו ֶלה:ַהִמְצו-, אֵּ ת כג  ֹמֶשה.-, ֶאל'הִדֶבר -ֲאֶשר  ֹת ָהאֵּ -ָכל אֵּ

יֶכם, ְבַיד 'ה ִצָּוהֲאֶשר  יֶכם-ָוָהְלָאה, 'הַהּיֹום ֲאֶשר ִצָּוה -ִמן  ֹמֶשה:-ֲאלֵּ  כד      .ְלֹדֹרתֵּ

י ְוָהָיה ינֵּ עֵּ ָבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה -ַפר ֶבן ָהֵעָדה-ָכל ְוָעשּו, ִלְשָגָגה ֶנֶעְשָתה ָהֵעָדה, ִאם מֵּ

יחַ   ְוִכֶפר כה            , ְלַחָטת.ֶאָחדִעִזים -, ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסכֹו ַכִמְשָפט; ּוְשִעיר'הלַ  ִניֹחחַ  ְלרֵּ

ן, ַעל ל ְבנֵּי ֲעַדת-ָכל-ַהֹכהֵּ ִביאּו -ִהוא ְשָגָגה-ִכי ְוִנְסַלח ָלֶהם:-ִיְשָראֵּ ם הֵּ -ֶאתְוהֵּ

ְבנֵּי  ֲעַדת-, ְלָכלְוִנְסַלח כו .ִשְגָגָתם-, ַעל'הְוַחָטאָתם ִלְפנֵּי  'הִאֶשה לַ  ָקְרָבָנם

ל ר, ִיְשָראֵּ -ְוִאם כז                .ִבְשָגָגהָהָעם, -ִכי ְלָכל  :ְבתֹוָכםַהָגר , ְוַלגֵּ

ז  ְוִהְקִריָבה-ִבְשָגָגהֶנֶפש ַאַחת ֶתֱחָטא  ן,  ְוִכֶפר כח ְשָנָתּה ְלַחָטאת.-ַבתעֵּ ַהֶנֶפש -ַעלַהֹכהֵּ

ר  :'הִלְפנֵּי -ִבְשָגָגהְבֶחְטָאה  ַהֹשֶגֶגת ל,  ָהֶאְזָרח כט , ְוִנְסַלח לֹו.ָעָליוְלַכפֵּ י ִיְשָראֵּ ִבְבנֵּ

ר ְבָיד  ַתֲעֶשה-ֲאֶשר ְוַהֶנֶפש ל .ִבְשָגָגה ָלֹעֶשהתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם -ְבתֹוָכםַהָגר  ְוַלגֵּ

ר-ּוִמןָהֶאְזָרח -ָרָמה ִמן ף; ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהִהוא  'ה-ֶאת-ַהגֵּ          .ַעָמּהִמֶקֶרב הּוא ְמַגדֵּ

ַפרִמְצָותֹו -ָבָזה ְוֶאת 'ה-ְדַבר ִכי לא ת ַהֶנֶפש ַהִהוא ֲעו; הֵּ ת ִתָכרֵּ    ָֹנה ָבּה.ִהָכרֵּ

י ַוִּיְהיּו לב ל ַבִמְדָבר-ְבנֵּ שִאיש ; ַוִּיְמְצאּו ִיְשָראֵּ ִצים ְמֹקשֵּ  ַוַּיְקִריבּו לג ַהַשָבת. ְביֹום-עֵּ

ִצים ֹאתוֹ  ש עֵּ  ַוַּיִניחּו לד .ָהֵעָדה-ָכלַאֲהֹרן ְוֶאל -ֹמֶשה ְוֶאל-ֶאל-ַהֹמְצִאים ֹאתֹו ְמֹקשֵּ

ָעֶשה-ֹפַרש ַמה ֹלאִכי  ֹאתֹו ַבִמְשָמר: ֹמֶשה מֹות -ֶאל 'ה ַוֹּיאֶמר לה                    לֹו. ּיֵּ

-ֹאתֹו ָכל ַוֹּיִציאּו לו ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה. ָהֵעָדה-ָכל ָבֲאָבִנים; ָרגֹום ֹאתֹו ָהִאישיּוַמת 

   ֹמֶשה.-ֶאת 'הַוָּיֹמת: ַכֲאֶשר ִצָּוה  ָבֲאָבִניםִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ַוִּיְרְגמּו ֹאתֹו -ֶאל ָהֵעָדה

ר לח ֹמֶשה לֵּאֹמר.-ֶאל 'ה ַוֹּיאֶמר לז ֶהם, -ֶאל ַדבֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ָלֶהם  ְוָעשּוְבנֵּ

יֶהם -ַעלִציִצת  י ִבְגדֵּ ֶלתִציִצת ַהָכָנף ְפִתיל -; ְוָנְתנּו ַעלְלֹדֹרָתםַכְנפֵּ  ְוָהָיה לט .ְתכֵּ

-ֹאָתם; ְוֹלא ַוֲעִשיֶתם 'ה ֹתִמְצו-ָכל-ֶאת ּוְזַכְרֶתםּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ָלֶכם ְלִציִצת 

י  ינֵּיֶכם ֲאֶשר ְלַבְבֶכםָתתּורּו ַאֲחרֵּ י עֵּ יֶהם.-ְוַאֲחרֵּ ִתְזְכרּו  ְלַמַען מ ַאֶתם ֹזִנים ַאֲחרֵּ

יֶכם. ִוְהִייֶתם; ָֹתיִמְצו-ָכל-ֶאת ַוֲעִשיֶתם יֶכם-אֱ  'ה ֲאִני מא ְקֹדִשים לֵּאֹלהֵּ ֲאֶשר  ֹלהֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִלְהיֹות ָלֶכם  אִתי ֶאְתֶכם מֵּ יֶכם.-אֱ  'הֲאִני   :ֹלִהים-לֵּאהֹוצֵּ   ֹלהֵּ

 

  מנחות מילים :ג עמוד 

 מילים מנחות:
מצוות עשה.  -12 העשיי

נראה שכתוב כשיש 
 חידוש ושינוי.

רק ע"י  -ריח ניחוח
 הנסכים אף אחרי חטא.

 רק בה יש כפרה. -שגגה
כל תיקון הוא  -21 קרב

גם הבאת  'קירבה לה
 חוטא לעונשו.

משותף  עדהו לדורות
 לכל מצוות הפרק.

ריבוי, לומר שאף  -12 ה'
 עמם.  'שחטאו ה



 

 
 

 

Parashat Shelah 

 

It is interesting to pay attention to the main milim manhot that occur following the sin 

of the spies. God’s name appears 28 times, an indication that even in the midst of 

God’s anger, His Divine Presence remains among the Jewish people. In support of 

this point, we find that God accepts the atonement of the people after Moshe’s prayer 

as evident by the use of such words as rei’ah niho’ah. 

 

The commandments that are listed using the word va’asitem are reconstituted 

commandments that have been refined and clarified as a correction for the terrible sin 

that took place. 

 

In fact, every sin can be corrected, and God does not change His will to remain with 

His people. 

 

  


