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שילוח וגירוש
־ֹלהימ ִמּגַ נ ֵע ֶדנ
ַויְ ַשּלְ ֵחהּו ה’ ֶא ִ
כישלונו של אדמ הראשונ במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע ,הוביל
אותו חוצ לגנ עדנ .גמ קינ ,בנו של אדמ הראשונ ,שהוא הדור השני ,נכשל בעבירת
רצח חמורה והורחק מעל פני האדמה.
עיונ מדוקדק בפ<וקימ ,ילמד אותנו על ההבדל בינ העונש שקיבל אדמ הראשונ
לבינ העונש שקיבל קינ .באדמ הראשונ מופיעימ שני מינוחימ שונימ להוצאה מגנ
עדנ.

.ÃęĥĀ Ĉă Ěü ēģăÿ ĘĂ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ďāčĞú Ęÿ ěďþ Ğý ěĎă ÿ Ěü ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ đă Đēý Ęă ø ĥÿ Ĉ ĕø đÃÿ .1
)בראשית ג ,כג(

מנ הראוי לשימ לב למילה .Ãđă Đēý Ęă ø ĥÿ Ĉ ĕø đÃÿ

čĤþ ēþ Đÿ ĔĐÿ Ęÿ ĦČý đø ęĕčü ĤĂ ėă ø Đÿ ĦČþ ěďþ Ğý ěĎÿ Ęø ęďþ ģăþ Ěü ěėă ý ĥø Ĉ ĕă ÿ đÿ ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĥĈ Ĥþ ĎĀ ĕø đÃÿ .2
)שמ ,פ<וק כד(
.Ãęĕĕă ü ēÿ Đÿ ġĞý Ėø Ĥþ ďþă ĦČþ ĤāĚĥø Ĉ Ęü Ħėþ Ġþ ă Đÿ Ħø Ěüă Đÿ
כאנ משתמשת התורה במילה .ÃĥĈ Ĥþ ĎĀ ĕø đÃÿ
שני המינוחימ האלה ,שילוח וגירוש ,משמשימ תחליפ למילה אחת ’הרחקה’ .אלא
שמטרת הגירוש ,היא ל<לק את המגורש מנ המקומ הזה מבלי להתעניינ לאנ הוא
הולכ .ומטרת השילוח היא בי<ו< המגורש ביעד החדש.
הפועל גירוש מוזכר בפ<וק הבא:

.Ãęĕčü ĤĂ ėă ø Đÿ ĦČþ ěďþ Ğý ěĎÿ Ęø ęďþ ģăþ Ěü ěėă ý ĥø Ĉ ĕă ÿ đÿ ,ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĥĈ Ĥþ ĎĀ ĕø đÃÿ
כלומר ,אדמ הראשונ מורחק מגנ עדנ בעל כורחו .בשער הגנ מוצב מח<ומ ,שימנע
את דרכ חזרתו .אינ זה משנה לאנ הוא הולכ ,העיקר הוא שלא יחזור.
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לא כנ .ÃēđĘĕĥÃ
כאנ יש כוונה נו:פת ,המייעדת למורחק תפקיד לביצוע .כאנ יש התעניינות רבה
במה שיעשה המורחק אחר שילוחו .זו הוראתו של הפ:וק הראשונ שצוטט לעיל.

.ÃęĥĀ ă Ĉ Ěü ēģăÿ ĘĂ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ďāčĞú Ęÿ ěďþ Ğý ěĎă ÿ Ěü ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ đă Đēý Ęăø ĥÿ Ĉ ĕø đÃÿ
במקומ לעבוד בגנ עדנ ,הוא משולח למשימה פחותה ממנה בהרבה ,והיא עבודת
האדמה מחוצ לגנ עדנ .אותה אדמה שממנה לוקח לגנ עדנ ,כדברי הכתוב:

.ÃĐă ĤĀ Ěø ĥĀ Ĉ Ęø đă Đă ďĀ čø ĞĀ Ęø ěďþ Ğý ěĎÿ čø đă Đēý Ĝăü ĕă ÿ đÿ ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ēģăÿ ĕă ü đÃÿ

)בראשית ב ,טו(

במילימ אחרות ,גירוש ,פירושו הרחקה מכאנ ,ושילוח ,פירושו הרחקה לשמ.
בנקודה זו עלינו להבחינ בינ לשלוח )שליח( לבינ ׁ ַ
לשלֵ ח )מורחק(.
לשלוח שליח ,פירושו ליפות את כוחו לעשות את מה שאנחנו היינו רוצימ לעשות.
אינ כאנ שומ כוונה להרחיק את השליח .אדרבה ,אנו מבקשימ שיחזור וידווח על
ביצוע שליחותו .אכ לְ ׁ ַשלֵ ח ,פירושו שילוב בינ הכוונה להרחיק את המשולח ובינ
הכוונה לייעד לו תפקיד אחר ,באותו מקומ שהוא מורחק אליו.

אֹותי
ֵהנ ּגֵ ַר ְש ָּת ִ
קינ  -בנו של אדמ הראשונ ,עומד למשפט ה’ .כתב האישומ  -רצח.
ביח :לאביו ,אדמ הראשונ ,עונשו של קינ היה חמור בהרבה.

.ÃġĤþ ČĀ čĀ Đĕþ Đø Ħăü ďĜĀ đĀ ĞĜÃĀ

)בראשית ד ,יב(

קינ לא קיבל כל תפקיד חילופי ולא הייתה כל כוונה שישתקמ במקומ אחר ,אלא
נע ונד ממקומ למקומ .אצל קינ ,היה העונש גירוש גמור ולא שילוח.
קינ פונה אל ה’ ומתחננ:

.ÃġĤþ ČĀ čă Ā ďĜĀ đĀ ĞĜĀ ĕĦĕü ĕü ĐĀ đø ĤĦý ĝĀă Čþ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă Ěü đă ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ Ěý ę āđĕă Đÿ ĕĦāü Č ĦăĀ ĥø Ĉ Ĥÿ Ďă ý ěĐÃý
)בראשית ד ,יד(

כלומר ,אינ לי שומ מקומ אוכל להגיע אליו ולבנות את עצמי מחדש .מכל מקומ
שעל פני האדמה נגזר עלי להיות מגורש .תשאיר לי לפחות את האפשרות לחיות
ולא למות.
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ַויְ ַשּלַ ח ֶאת ַהּיֹונָ ה
על פי הי4וד הזה נוכל להבינ את אשר התחולל בתיבת נח שלושה חודשימ אחרי
שנחתה על אחד ההרימ הגבוהימ.

.ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ Ěý ęĕü Ěÿă Đÿ đă ăĘģÿ Đú Ħ āđČĤø Ęü āđĦă Čü Ěý ĐĜĀ āđĕă Đÿ ĦČþ ēĘă ÿ ĥÿ Ĉ ĕø đ”ÿ

)בראשית ח ,ח(

רש”י מפרש ככ:

ęČ ĐČĤĕ đĒčđ ,ĐėĤďĘ ĦėĘĘ Đă ēĀ Ęø ĥü Ĉ .ěĕēđĘĕĥ ěđĥĘ ČĘČ ĦđēĕĘĥ ěđĥĘ ĐĒ ěĕČÃ
.ÃđĕĘČ čđĥĦ ČĘ ēĜĚ ČĢĚĦ ęČĥ ,ęĕĚĐ đĘģ
כלומר ,הרחקה שיש בצידה תפקיד ומשימה ,ודרכ אגב יוכל לדעת אמ קלו המימ.
מהי המשימה הראשית ,אשר ייעד נח ליונה?
הרמזימ הבאימ יגלו לנו את התשובה .בשילוח היונה ,בניגוד לשילוח העורב,
.Ã āđĦă Čü ĚÃ
מצאנו תו4פת של מילה אחתý :

.Ã āđĦă Čü Ěý ĐĜĀ āđĕă Đÿ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ ĕø đÃÿ
.ÃđĕĘĀ ČÃ
גמ כשהיונה חוזרת אליו ,מודגשת מילה אחתý :

.ÃĐčĀ Ħăý Đÿ ĘČþ đĕĘĀ Čý Đă ĦāĀ Č Ččý ĕă Ā đÿ ĐĀ ēþ ģăĀ ĕă ü đÿ āđďĕĀ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ

)שמ ,ט(

 ,ÃđĕĘĀ ČÃמעידות על יח4
 Ã āđĦă Čü ĚÃוהדגשת החזרה שהייתה ý
הדגשת היציאה שהייתה ý
מיוחד וחביב של נח ליונה .הוא ראה ביונה 4מל נעלה לשמירת אמונימ בינ בני זוג,
היפוכו הגמור של דור המבול ,שהשחית את דרכו על הארצ.
נח לקח זוג יונימ והועיד להמ משימה ,לבנות את הקנ הראשונ אחרי המבול .הבית
הראשונ הזה ,יהיה מושתת על קשר ונאמנות .מטרת השילוחינ הייתה ,להוציא
את היונה מנ התיבה ,כדי שתבנה לה בית במקומ אחר.
נח יצא מתוכ הנחה ,שבמידה וזוג היונימ לא ישוב ,אות הוא שהמימ קלו מעל
האדמה ,והיונה מצאה לה מנוח.
נשארת שאלה אחת .היכנ רמוז בפ4וק ,שהיו כאנ זוג יונימ ולא מינ נקבה בלבד?
הרמז הוא בפ4וק הבא:

.ÃĐĕĀ Ġü čă ø ğĤĀ ĔĀ Ħĕü Ēÿ ĐĘý Ğú ĐĜăý Đü đø čĤþ Ğþ ĦĞý Ęø ĐĜĀ āđĕă Đÿ đĕĘĀ Čý ČāčĦăĀ đÃÿ

)שמ ,יא(

.ÃĐĕ
Ā Ġü čă ø ğĤĀ ĔÃ
 ÃğĤĀ ĔÃפירושו  .ÃğĔģÃכלומר ,הזכר קטפ עלה .ושמ אותו בפי הנקבה Ā -
Ā
הפירוש הזה פותר את הקשיימ הלשוניימ הרבימ שעמדו לפני רש”י ורמב”נ.
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גרש את האמה
ההבחנה הי6ודית הזאת ,תוביל אותנו להבנת הוויכוח שהתנהל בינ אברהמ אבינו
לשרה אימנו.
שרה תבעה בתוקפ את גירוש הגר ִש ְפ ָח ָתּה ובנה ישמעאל .אברהמ נאלצ לעשות
זאת ,בניגוד גמור לדעתו ,עקב צו אלוקי מפורש לשמוע בקול שרה.

.ÃĐă ĜĀ čă ø ĦČþ đø ĦČāĒă Đÿ ĐĚĀ ČĀ ĐĀ ĥĈ Ĥý Ďă Ā ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ĤĚČā
þ Ħă đÃÿ

)בראשית כא ,י(

את שרה לא עניינ לאנ תלכ הגר ,העיקר שלא תישאר אפילו יומ אחד בבית אברהמ.
כאנ השתמשה התורה בפועל ’.’ĥĤĎ
אכ מה עשה אברהמ ב6ופו של דבר?

ĦČþ đø ,Đă ĚĀ ėø ĥü Ĉ ĘĞÿ ęĥ
ĉ Ā ,ĤĎĀ ĐĀ ĘČþ ěĦăý ĕă ü đÿ ęĕü Ěÿ ĦĚÿ ēý đø ęēþ Ęþ ēģăÿ ĕă ü đÿ Ĥģāþ ăččă ÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ęėă ý ĥø Ĉ ĕă ÿ đÃÿ
)בראשית כא ,יד(
.ÃĞčÿ ĥĀ Ĉ ĤČý čă ø Ĥčă ÿ ďø Ěü čă ø ĞĦÿ Ħăý đÿ Ėø Ęþ Ħăý đÿ .ĐĀ ēþ Ęă ø ĥÿ Ĉ ĕø đÿ ďĘþ ĕă þ Đÿ
האמ אברהמ מילא בדיוק אחר דרישת שרה?
לא! הוא לא גירש ,הוא ִשילֵ ַח .יחד עמ הרחקתה מביתו ,חשב אברהמ גמ על
שיקומה של הגר במקומ אחר .לכנ ,הוא דאג לה למזונ ושתייה ,כדי שתוכל לשקמ
את עצמה במקומ יישוב אחר .כאנ נאמר  ÃĐĀ ēþ Ęăø ĥÿ Ĉ ĕø đÃÿולא .ÃĐĥĤĎĕđÃ
האמ אברהמ עבר על מצוות ה’ לשמוע בקול שרה?
לא .הנה דבר ה’:

.Ã...đă ăĜĚĕþ ĥ
ĉ ü Čú ĕ āđĎĘø ĐĚĀ ČĀ ĐĀ ěčă þ ĦČþ ęĎÿ đø ...Đă ĘāĀ ģčă ø ĞĚÿ ĥø Ĉ ĐĤĀ ĥ
ĉ Ā ĖĕĀ Ęþ Čý ĤĚČā
ÿ Ħă Ĥĥþ Ĉ Čú Ęā ăėÃ
)בראשית כא ,יג(

הקב”ה רומז לאברהמ שאכנ ישמעאל בנו יגדל ויהיה לעמ במקומ אחר .לא בבית
אברהמ כמתחרה ליצחק.
אברהמ מבינ ,שנכונ יהיה לצייד את שפחתו ואת בנה במנת מזונ מ6פקת כדי
שיוכלו להשתקמ במקומ אחר.
אמ כנ ,מה פירוש המילה ?ÃĘā ăėÃ
פירושה הוא ,שגמ בעבר כאשר אמרה לכ שרה לקחת את הגר ,וגמ כעת כאשר
היא אומרת לכ להרחיק את הגר ,שמע בקולה.
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ְביָ ד ַחזָ ָקה יְ ַשּלְ ֵחמ
דוגמא נו3פת לי3וד שבנינו ,נמצא ביציאת מצרימ.

ăü
.Ã āđĢĤø Čÿ Ěý ęĥý Ĉ Ĥú ĎĀ ĕø ĐģĀ ĒĀ ēú ďĕĀ čø đă ęēý Ęăø ĥÿ Ĉ ĕø ĐģĀ ĒĀ ēú ďĕĀ čø ĕėÃ

)שמות ו ,א(

בפ3וק הזה מופיעימ שני המינוחימ - 1 :שילוח - 2 .גירוש.
) ÃĕĜü ďĂ čø Ğÿ ĕÿ đø ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēĘăÿ ĥÃשמות ז ,טז( ,והוא בעל
 .1השילוח הוא למטרת עבודת ה’ÿ Ĉ .
כורחו של פרעה.
 .2הגירוש בא למטרת הרחקה מארצ גילולימ ועבודה זרה שאינה ארצמ של בני
ישראל .הגירוש הוא בעל כורחמ של ישראל.

שליחות או שילוחינ
לעיל ראינו את הפ3וק  .Ã āđĦă Čü Ěý ĐĜĀ āđĕă Đÿ ĦČþ ēĘă ÿ ĥÿ Ĉ ĕø đ”ÿרש”י מדגיש ,שאינ זה לשונ
שליחות אלא לשונ שילוחינ .שליח ,הולכ וחוזר ומדווח על ביצוע המשימה.
לעומתו משולח ,הולכ על מנת שלא לחזור .הוא הולכ לבצע משימה במקומ אחר
ולהישאר שמ.
על פי העיקרונ המבדיל הזה ,נבינ היטב את המילימ שהתורה בחרה כדי לתאר את
יציאת יעקב אבינו לארמ נהריימ ,במצוות אביו ואמו:

ĖĀ Ěþă Čü ĕčü Čú ĘČý đă Ħčø ĐĦĕĀ čă ý ęĤĀ Čú ĐĜĀ ďþă Ġÿ ă Ėø Ęý ęđă ģ ... āđĦāČ Ėø Ĥþ čĀ ĕø đÿ čāģĞú ĕÿ ĘČþ ģēĀ Ģø ĕü ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ
)בראשית כח ,א-ב(
.ÃĖĀ Ěþă Čü ĕēü Čú ěčĀ ĘĀ Ħ āđĜčă ø Ěü ĐĥĀ ă Ĉ Čü ęĥĀ ă Ĉ Ěü ĖĀ Ęø ēģÿ đø
יצחק שולח את יעקב לשאת אישה ממשפחתה של רבקה .יחד עמ המשימה
החשובה שהוא מטיל עליו ,יצחק מו3יפ לו ברכה מיוחדת:

ĦČþ ĖĀ Ħăø ĥø Ĉ Ĥü Ęø Ėø ĦăĀ Čü ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø đă ĖĀ Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ħėă ÿ Ĥø čă ü ĦČþ ĖĀ Ęø ěĦăþ ĕü đø ...ĖĀ Ħāø Č Ėø Ĥý čĀ ĕø ĕďąÿă ĥÿ Ĉ ĘČý đÃø
)שמ ,פ3וקימ ג-ד(
.ÃęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ęĕĐāü ĘąČù ěĦÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĕĀ Ĥþ ĎĂ Ěø ġĤþ Čþ
כלומר ,יצחק מברכ את יעקב שיחזור מארמ נהריימ ויירש את ארצ ישראל שניתנה
לאברהמ לאחוזת עולמ .על פי מה שביארנו לעיל ,ללכת על מנת לחזור ,היא
שליחות ולא שילוחינ .ככ בדיוק מתארת התורה:

.ÃęĤĀ Čú ĐĜĀ ďþă Ġÿ ă Ėø Ęþ ĕă ý đÿ čāģĞú ĕÿ ĦČþ ģēĀ Ģø ĕü ēĘÿ ĥø Ĉ ĕă ü đ”ÿ

)שמ ,פ3וק ה(
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יצחק שולח את יעקב ולא משלח אותו.
מצד שני ,עשיו אחי יעקב ,עומד ומתבוננ מנ הצד .הוא איננו שומע את כל דברי
יצחק ליעקב ,אלא רק את החלק הראשונ .התורה מתארת את ראייתו של עשיו
בצורה שונה.

ęĥĀ ă Ĉ Ěü āđĘ Ħēÿ ģÿ ĘĀ ęĤĀ Čú ĐĜĀ ďþă Ġÿ ă āđĦāČ ēĘă ÿ ĥü Ĉ đø čāģĞú ĕÿ ĦČþ ģēĀ Ģø ĕü Ėø Ĥÿ čý ĕėă ü đĥ
ĉ Ā Ğý ČĤø ĕă ÿ đÃÿ
)שמ ,פ:וק ו(
.ÃĐĥĀ ă Ĉ Čü
עשיו :בר ,שיצחק שילח והרחיק את יעקב מארצ ישראל לשאת אישה בארמ
נהריימ ולהישאר שמ .לכנ השימוש הוא בפועל ִשּלַ ח )שילוחינ( )לא ׁ ָשלַ ח( .מכאנ
ברור ,מדוע היה עשיו מופתע כאשר יעקב שב לארצ ישראל כעבור  22שנימ.

ַשּלֵ ַח ְּת ַשּלַ ח
דוגמא נו:פת ללשונ שילוחינ ,מצאנו במצוות שילוח הקנ.

.ÃĖø ĘĀ ēģăÿ Ħăü ęĕĜü čă Ā Đÿ ĦČþ đø ęČý ĐĀ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ Ħăø ēÿ Ęăý ĥÿ Ĉ ,ęĕĜü čă Ā Đÿ ĘĞÿ ęČý ĐĀ ēģăÿ Ħü ČāĘÃ
)דברימ כב ,ו-ז(

לא נאמר ִּת ְשלַ ח אלא ְּת ַשּלַ ח .לא לשונ שליחות אלא שילוחינ .כלומר ,שילוח האמ
מתוכ כוונה שתבנה את הקנ הבא במקומ חדש.
בשולי המאמר נדגיש ,כי בכל התורה כולה  -בהתייח:ותה לכנענימ יושבי הארצ,
היא משתמשת בפועל  ÃĥĤĎÃשש פעמימ.
לא כנ באזהרות לעמ ישראל .הפועל  ÃĥĤĎÃאינו נזכר אפילו פעמ אחת ,גמ אמ
יחטאו בארצ ישראל.
משמעות הדברימ היא ,שהכנענימ יגורשו מנ הארצ לבלי שוב ,ואילו עמ ישראל
יוכל לשוב לארצו עמ תומ ריצוי עונש הגלות .בככ תקויימ הברית שה’ כרת עמ
אברהמ ,לתת את ארצ ישראל לזרעו אחריו לאחוזת עולמ.

