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 מיתוצאתהיא 

 ".  ִהיא מּוֵצאת"

ֵעי" ִמיּתֹוֵצאתִהיא "  !  ֵליהּ  ִמיּבְ

י ֶאְלָעָזר ְמְצאּו ִסיָמֶניָה : ָאַמר ַרּבִ ּנִ ֵאל ְוִריֲחָקן -ְלַאַחר ׁשֶ א ַסּמָ ְבִריֵאל ְוֵקיְרָבן. ּבָ א ּגַ  .ּבָ

 :היא מוצאת משמע לשון מציאה. כרחההוי משמע לשון הוצאה בעל . מיתוצאתהיא 

 :)סוטה י(



 "תורה תמימה"פירוש ה

  דכפי: גם קשה, לא נמצא בשורש זה" התפעל" דהבניןמלבד . ואין הדברים מבוארים■
 .הפעיל מבניןהידוע לא יורה הבניין הזה על פעולה מוכחת יותר 

כלומר בלשון  , "מבעי ליה הוצאההיא "היה באפשר להגיה בגמרא  מסתפינאולולא ■
".  והיא שלחה וגו׳" :דקראוכמו בסיפיה , כי התורה מספרת כאן דבר שכבר היה, עבר

 -שהתמונה הזאת בבואה בספור דברים שהיו כבר " (מוצאת" – בינוניבלשון  ומדכתיב
ההוצאה רק פעם אחת כי אם   היתהמשמע שלא ) והשנותההתמדת הפעולה מורה ג״כ 

 . כמה פעמים

לפרש בדרך   צריכיןאין אנו  ולפי״ז. ׳וכוולכן דרשו כי לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל ■
כי באמת גם בתמונה מּוצאת נכללת כל , לשון מציאה –" אל תקרי מּוצאת אלא מֹוצאת"

 .הדרשה הזאת



 בניין אתפעל

 .שגם הוא בעל משמעות סבילה, הגמרא הציעה בניין נפעל■

שניתנת  ', כיוון שבצורת ההווה שלו יש תחילית מ, ההעדפה היא לבניין הופעל: תירוץ■
 .בבניין פועל" א-צ-מ"להידרש כשורש 

אפילו אם : לומר לך שאמרה. ף"חסר אל, היא מוצת כתיב: בעל הטורים■
 .לא תודה -יציתו בה האור 

 

 א-צ-י א-צ-מ ת-צ-י



 וייחל -ויחל 

ֶחל■ ח ֶאת ַהּיֹוָנה ִמן  ַוּיָ ּלַ ְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוּיֶֹסף ׁשַ ָבהעֹוד ׁשִ בֹא. ַהּתֵ ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת   ַוּתָ
ִים ֵמַעל ָהָאֶרץ י ַקּלּו ַהּמַ ַדע נַֹח ּכִ ִפיָה ַוּיֵ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ֶחל. ֶעֶרב ְוִהּנֵ ּיָ ְבַעת   ַוּיִ עֹוד ׁשִ

ח ֶאת ַהּיֹוָנה ְולֹא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד ּלַ  .ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיׁשַ

יֶָּחל : י"רש■ ֶּה ְלׁשֹון , )לעיל פסוק י" (ַויֶָּחל"הּוא ְלׁשֹון  –ַויִּ ז א ׁשֶ ְפַעל"ֶאּלָ ֵעל"ְוֶזה ְלׁשֹון " ַויִּ ְתּפַ  –" ַויֶָּחל": "ַויִּ

ן ְמּתֵ יֶָּחל", ַויַּ ן –" ַויִּ ְתַמּתֵ  .ַויִּ

 .כרחובעל / מרצונו וחפצו ■

 .ְואֹוֵרי�: תרגום■



 אקרה בבלעם

ָלקַוּיֹאֶמר ■ ב ֶאל־ּבָ   ַעל־עָֹלֶתךָ ּכֹה  ִהְתַיּצֵ
ֶרה ּכֹה  .ְוָאנִֹכי ִאּקָ

 .'אתפעל' לשון - אקרה: י"רש■
 .אתעתד: יונתן. ֶאְתְמֵטי: אונקלוס■



 ...ע"צ

ֶדה ִלְקָראֵתנּו ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד ִמי־ָהִאיׁש  ֶאל־ָהֶעֶבדַוּתֹאֶמר ■ ָ ׂשּ ֶזה ַההֵֹלְך ּבַ  ַהּלָ

חהּוא ֲאדִֹני  ּקַ ִעיף  ַוּתִ סַהּצָ ְתּכָ  .ַוּתִ

 .ותשבר, כמו ותקבר, לשון ותתפעל. ותתכס■

התפעל אלא   מבניןשאינן , ולא אדע מה ראה רש״י להביא לדוגמא מלות ַוִּתָּקֵבר ַוִּתָּשֵבר: ל"שד■

 .גם אין בהן ה״א למ״ד הפעל הנופלת לפעמים כמו כאן, נפעל

 מבניןהיא " ותתכס"שהרי מלת . ותקבר ותשבר מבניןהיא  ותתכסאינו רוצה לומר שמלת : ם"רא■

כמו שמלות ותקבר ותשבר הן  : רק פירושו. נפעל מבניןהיא " תשבר"ו" תקבר"ומלת , התפעל

 ...היא מתפעלת ומקבלת ותתכסכן מלת , מקבלות ומתפעלות ולא פועלות



 פרשנות במקום שאין נפעל עברי

ה ■ ר  ְפקּוֵדיֵאּלֶ ן ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ דַהּמִ ּקַ  ּפֻ
ה י מֹׁשֶ  ...ַעל ּפִ

 !פועל –פוקד . פעול –פקודי ■

ַעל   ְּדִאְתְמִניאּו ְּדָסֲהדּוָתא ַמְׁשְּכָנא ַמְׁשְּכָנאִאֵּלין ִמְנָיֵני ■
 ...ְּדֹמֶׁשה ֵמיְמָרא
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