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 בס"ד 
1470מספר , בפ"תש, ַתיּק  ח  ּב   תרשפ

 

   מהי הוראתו של "ְוִהְשַלְחִתי"? 
  יכאל אביעוז מ 

ה'    נופרשת בין  הברית  למקיימי  ברכות  כוללת 
למפ וקללות  העם  הקללות    1ריה.יובין  באחת 

ִתי " :  נאמר ַלח  ִהש  ַהשָ ַחיַ   ֶאת ָבֶכם    2ו  ָלה    ֶדהת  ִשכ  ו 
כֶ  ִהכ  ֶאת  ו  ֶכם  תאֶ ִריָתה  ם  ת  ֶהמ  ֶכם    ּב  ֶאת  ִעיָטה  ִהמ  ו 

ֵכיֶכם ַדר  ָנַשּמּו  רוו( כב:כו  'וי)  "ו  של"ח  השורש    ח . 
אולם הוא    ,פעמים(  564)  קל   יןבבני  מקראבמאוד  
  . שעניינו גרימה לעשות משהו   ,בבניין הפעיל  נדיר

הפסוק  השורש כאן  מלבד  ב  ,  הפעיל  של"ח  בניין 
  ' עמ ו;  יג :יד  'יח  לז;:מל"ב טו  ;יז :ח  'שמופיע גם במ
 יא. :ח

 במלואן:ו( "כ ')מלבד ויהמובאות  ארבע להלן

ִאם יז:  :ח  'שמ .1 אֶ   ִכי  ַשֵלַח  מ  ָך  ַעִּמי    תֵאינ 
ִני   ִליחַ ִהנ  ָבֶתיָך   ַמש  ּוב  ָך  ַעּמ  ּוב  ּוַבֲעָבֶדיָך  ָך  ּב 
ב    ֶאת ֶאתֶהָער  ַרִים  ִמצ  ָּבֵתי  אּו  ֶהָער ב    ּוָמל 

ַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶשר  3. ֵהם ָעֶליהָ  ו 

ט .2 ֵהֵחל  לז:  :ומל"ב  ָהֵהם    ה' ַּבָיִמים 
ִליחַ  ַהש  ֵאת    ל  ו  ֲאָרם  ֶמֶלְך  ִצין  ר  ִּביהּוָדה 

ָיהּו.  ח ֶּבןֶפקַ  ַמל   ר 

 
במחלקה    * מלמד  אביעוז  מיכאל  לתנ"ך  פרופ' 

בר ה -באוניברסיטת  ספרו  עוסק אילן.  אחרון 

התור לחוקי  יוספוס  של   Legalה:  בפרשנותו 

Exegesis of Scripture in the Works of 

Josephus, London/New York 2020 . 
מד,    " נזכרת בפסוקים ט, טו, כה, מב,ִרית ּב  המילה "  1

שבפירו  מה. כך  על  לתמוה  לספר  יש  רבים  שים 
הנושא   כלל,    וינאויקרא  שננדון  ורה  צב  דוןאו 

 חלקית בלבד. 
ויקרא    במגילתוכך גם  ,  ְוִשַלְחִתיבחומש השומרוני:    2

 .S  :ראו.  11QPaleoLeva  –מראן  קוב  11ממערה  

Schorch, The Samaritan Pentateuch, Vol. 3: 

Leviticus, Berlin 2018, p. 233 
קאסוטו מפנה את תשומת לבנו לתופעה של לשון    3

ַשַלח ַעִמי    :הקודםוק  ובפס   על לשון בפסוק זה נופל  
ַח    –  ְוַיַעְבֻדִני  קאסוטו,   ַמְשִליַח.   –ְמַשלֵּ מ"ד  ראו 

 . 72, עמ' , ירושלים תשכ"טרוש על ספר שמותפי 

ֶתֱחָטא   ָאָדם  ֶּבןיג:  :יד  'יח .3 ִכי  ִלי    ֶאֶרץ 
ָעל ָנִטי  ִלמ  ו  ִתי  ַמַעל  ָשַבר  ו  ָעֶליָה  ָיִדי  ָלּה  ִתי 
תִ ָלֶחם    ַמֵטה ַלח  ִהש  ַרִתי    י ו  ִהכ  ו  ָרָעב  ָבּה 

ֵהָמה  . ִמֶּמָנה ָאָדם ּוב 

םעמוס ח, יא:   .4 א  -ה' א   ִהֵנה ָיִמים ָּבִאים נ 
הִ   יםהל ִתי ו  ַלח  ָּבָאֶרץ  ש  ָרָעב   ֹלא  ָרָעב 

ֹלא ו  ִכי ִאם  ַלֶלֶחם  ַלַּמִים  עַ   ָצָמא  מ  ֵאת    ִלש 
ֵרי   ה'.ִדב 

עולוהמ  ןמ בזיקה  באות  בא  ִליַח  ִהש  שהפועל  ה 
רעב  רעפול של  רעה (;  ד"י  'יח  ;'ח   'עמ)נות    חיה 
וי'חשמ׳  ) כ;  אויב  ו   ( ו"׳  ט)חרב  מהי    4(. ו"מל״ב 

 5אבן שושן   ין הפעיל?שורש זה בבני הוראתו של  
"שָ  הביא".  לַ כותב  הפסוקים בשמות,  ח,  רש"י על 

, דהיינו שיסוי  רוין גילשובויקרא ובמלכים פירש  
לתקו כ  .ףוהסתה  לויקרא  הולך וא  הו  "בפירושו 

אונקלוס:   המיוחס    ַוֲאָגֵרי בעקבות  גם  )השוו 
ו  (. ונאופיטי  ליונתן  ששל"ח    ים מדייק  6כוגן וייס 

 
וי  4 על  שור  בכור  יוסף  ש"ְוִהְשַלְחִתי  "כ   'ר'  מפרש  ו 

ָרָעה   מבטל את "ְוִהְשַבִתי ַחָיה  ַחַית ַהָשֶדה" ָבֶכם ֶאת
   ו(.:שםָאֶרץ" )ִמן הָ 

ים  ירושל  ,קונקורדנציה חדשה לתנ"ך שושן,  -א' אבן   5

  sendמתרגם  ה   BDBכך גם מילון    . 1148עמ'    ,1985
שבהם  את   המקומות  בבניין  מופיע  כל  של"ח 

,  to let loose onמתרגם:    HALOTמילון  הפעיל.  

ב ראו  -לשסות   .L. Koehler, W. Baumgartner 

and J.J. Stamm, The Hebrew and Aramaic 

Lexicon of the Old Testament, Leiden 1994–

2000, p. 1516 
וייס,    6 ירוש ספר עמוסמ'    א, עמ' לים תשנ"ב, כרך  , 

ב  כוגן,  מ'  ;  258 לישראל)מלכים  ירושלים  מקרא   ,)

 G.I. Davies, A. ראו גם 561תש"ף, עמ' אביב  -ותל

Critical and Exegetical Commentary on 

Exodus 1-18, London/New York 2020 .    רד"צ
צורת    –'  ִליחַ ש  מַ '" :  יז: ח  ' הופמן כותב בפירושו לש

השורש   של  באה  ההפעיל  לגזירת  של״ח  כביטוי 
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"בבהפעיל   על ע  ייןמצ"  -בצירוף  הבאים  ונשים 
שמי מידי  שהכוונה    7. םיאדם  מוסיף  וייס 

ליח" היא שיגר.    8ב"ִהש 

השימוש כך,  הזו    אם  הנדירה    ועד נבצורה 
קל, הע בין של"ח בבניין  לציין  ליצור הבחנה  שוי 

לבין הבאת אסון    של שיגור,  גם הקשרים חיוביים 
 או מגפה, המסומן בצורת ההפעיל של של"ח.

מורש קימרוןמנחם  ואלישע  על    9ת  הצביעו 
ובעיקר    ,במקראהמירו  עיל  פ  הִ פעלים בבניין  שכך  

מאותו    לקן  פעלים בבניי  ,ראיתמק-בספרות הבתר
 :  להם אותה משמעות בדיוק  ישו ,שהשור

בבנפימו  ח"זנ .1 )ע  קל  ז;  :ב   כהיאכגון:  יין 
הוראה  בניין  בו  ( ג:ס  'תה באותה  הפעיל 

ּוָבנָ   יכִ '׳) ָעם  ָיָרב  ִניָחם  ב  " הידב  ,״יוִהז 
יהודהבמגילות    גם   .(יד:יא ״ולא  מדבר   :
בחסדיכה״  חהזנ יז  ,הודיות)תני    , טור 
חז"ל:  (7  השור בלשון  תזניחנו   וכן    ״אל 

מרה״   מי  קטן    ,)בבליכאות  כה  מועד 
 (.ע״ב

במל"ב   ג"לע .2 )כגון  קל  בבניין  מופיע 
פעמים  כא(:יט חמש  גם  מופיע  אך   ,

ג  )נחמיה  ד  –יג  :בהפעיל    "ב יהבתלעיג; 
ִעִגים'י:  :ל מדבר  וכך במגילות    ועוד(. ;  'ּוַמל 

 
)תרגם    ספר שמותד״צ הופמן,  ראו: ר  מדינה".-מכת

 , עמ' צג. מגרמנית א׳ וסרטייל(, ירושלים תש״ע
רמת  ,  מילון העברית המקראית ,  ראו גם מ"צ קדרי  7

 . 1097עמ'    ,גן תשס"ו
באמ  8 שורש  להסביר  שאין  בידנו  נקוט  עות  צ כלל 

כן  למשל(, ול  ,שושן-רש )כשם שעושה אבןאותו שו
 "שיגר" עשוי לפתור את הבעיה. 

"הִ   9 מורשת,  הקל פְ מ'  מן  הבדל  ללא  בלשון    עיל 

אילן ",  חז"ל עמ'    בר  )תשל"ו(,   .E; 249-280יג 

Qimron, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 

Atlanta 1986, p. 49, 90  במילון  .TLOT    בערך
העורכיםשל"ח "הִ   יחַ לִ שְ שהִ   סבורים  ,  עיל  פְ הוא 

יש עומדים,  נראים  כאלה  פעלים    :פנימי"   אך 
הפעלים   במסגרת  מיוחדת  כקבוצה  לראותם 

ופנית  מהיוצאים של בניין הפעיל. פעולת הגרימה  
הן  המתפקד  הפועל,  אל  חוזרת  כלומר  פנימה, 

 .Eראו    )מושא(.  המוצרך  כמשלים)נושא( הן    ורם גכ

Jenni & C. Westermann, (eds.), Theological 

Lexicon of the Old Testament, Vol 3, 

Massachusetts 1997  ;  ,קוגוט בין  ש'  המקרא 
קדם    . 141, עמ'  , ירושלים תשס"בתחביר לפרשנות 

 Wמורשת מחקרו המקיף של קלאסן. ראו:  מנחם  ל

T. Claassen, The Hiph'il Verbal Theme in 

Biblical Hebrew (Phd Thesis, Stellenbosch, 

1971) . 

על  יהודה: ילעיגו  )פשר   "אשר  רבים" 
חז״ל ו  (2שורה  ד,    טורחבקוק   :  בלשון 
ה ֶעֶגת  דש  וק״ורוח  )מכילתא  עליו"  ַמל 

 (. 141ויהי ז 

ִליח" ל"ָשַלח".    על פי זה, אין הבדל מהותי בין "ִהש 
לה את  אפשר  השונה  סביר  התפתחות  בהשימוש 
הלשון ל  ,של  לייחסו  סגנוניואפשר  הנובע    גיוון 

המעבר מבניין קל    .אמנותיים-מטעמים ספרותיים
הִ  המ הת עיל  פ  לבניין  המקרא  בספרי  אוחרים  גבר 
 ל. ספרות חז"במגילות מדבר יהודה ובוהמשיך 

נחזור   בטוב,  דברינו  את  לסיים  מנת  על 
ח מעמוס  מקרא :לפסוק  של  פשוטו  אמנם    יא. 

כפי שהראה מאיר    ,הוא שלפנינו נבואת פורענות
רבי סיים בהסברו הדרשני של  נובכל זאת,    10. וייס

 11:נחמה, הרואה בה נבואת אלשיךמשה 

ם וכו'. לבל יתיאשו מן  ונה ימים באים נאה
ד ואמריהרחמים  נחמה  ימים    :בר  הנה 

אשר   הטובה  עיקר  כי  והוא  וכו',  באים 
, הלא הוא כי יערה עלינו ברךנקוה ממנו ית

מ קדושה  אחריו  רוח  שנרדוף  מרום, 
בתשוקה גדולה ולשתות בצמא את דבריו,  
בבחירתנו   ויניחנו  כן  יעשה  לא  שאם 

ל טובה הרעה,  לקבל  אפשר  יהיה  א 
באים  תהע ימים  הנה  אמר  כן  על  ידה, 

לר לכם  אשר  ההבל,  שהחשך  אחרי  דוף 
נכר, אשלח לידבק באלהי  בכם    כרעבתנים 

ושוקקים   כרעבים  שתהיו  ממרום  רוח 
, כי והשלחתי רעב בארץ לא לשמוע דבר ה'

 .ללחם וכו' כי אם לשמוע את דברי ה' רעב
 

 הנשיא  קרן מופץ בסיוע הדף השבועי
 מידע שלהבאתר ם ג עומופי, דעה ולמרלתו

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
/parasha2http://www1.biu.ac.il 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"אדוובת כת
שבוע  י דמ את הדף בלו ולקזבת ות לכתולפנ ניתן

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל סיטתאוניבר -הדף השבועי   

 ת העלון שמור על קדולשיש 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : לשון ורכת  ע 

 
 .259–258מ'  ע, כרך א,  עמוסוייס,   10
אלשיך,  ה11 משה  לנביאים  ר'  הצובאות  מראות 

תס"ז(אחרונים )ונציה  תשל"ז  ברוקלין  ככל    ., 
ריבו,   ישי  דברי  את  לאחרונה  הלחין  שהנראה, 

  ם ה , וראה ביךתו של אלשופרשנב, נקט  עמוס לשיר
 דברי נחמה.
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