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 ה"תשע�ד"תשע, )למדי� מ� ההגדות( 26–25, מי� מדלָיו

  אריה אולמ�

  קווי� ייחודיי� של הלשו� –סדר אליהו רבה 

  
  ל"יצחק גלוסקא ז' לזכר מורי פרופ

ל ובין לשון הפרוזה "לשון המדרש המאוחר נמצאת במעמד ביניים בין לשון חז

המדרשים המאוחרים נכתבו בהשפעת המדרשים . העברית בימי הביניים

, בסביבה דוברת ארמית, לית שחדלה להיות מדוברת"בעברית חז, הקדומים

חבר הוא דוגמה לסגנון הפסיפס שבו המ" סדר אליהו רבה"מדרש . יוונית וערבית

מכניס בה ביטויים וניבים הלקוחים , משלב יסודות לשוניים שונים בעבודתו

מאפייני הלשון . לפעמים בהקשרם המקורי ולפעמים מחוץ להקשרם, ממקורותיו

, שימוש חוזר בביטויי מפתח: הנדונים במאמר זה הם" סדר אליהו רבה"של 

הקניית משמעות , הבביטויי הפלגשימוש , הרכבת מילים וביטויים לניבים חדשים

השפעה חזקה של לשון , לביטוי עתיק" הפוכה"משמעות , חדשה לביטוי עתיק

  . השפעת הארמית, הפיוט

  

  

  מאפייני המדרש המאוחר ותולדות חקר לשונו: מבוא
הכוונה ליצירות מדרשיות שנתחברו אחרי התפשטות " מדרש מאוחר"בהגדרת 

, מאוחרי� ה� אגדה שבתלמודי�היצירות שאינ� נחשבות למדרשי� . האיסלא�

מכילתא , מכילתא דרבי שמעו� בר יוחאי, מכילתא דרבי ישמעאל(מדרשי הלכה 

, )ספרי זוטא דברי�, ספרי זוטא במדבר, ספרי דברי�, ספרי במדבר, ספרא, דברי�

שיר , אסתר רבה, איכה רבה, ויקרא רבה, בראשית רבה(מדרשי אגדה קדומי� 

שאר היצירות ). ספרות ההיכלות, קתא דבר כהנאפסי, רות רבה, השירי� רבה

מחקרי הלשו� על המדרש המאוחר שנעשו עד . המדרשיות נחשבות למאוחרות

 וברגמ�) ג"תשע, ע"תש(ילמדנו כתבו וורמסר �על ספרות תנחומא: כה אינ� רבי�

בלנק �חירו� –על שמות רבה , )70, 69הערות , 270' וכ� עמ, 181' עמ, ד"תשס(
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)Girón Blanc, 1986( , על מדרש אגור כתב מורשת)על מדרש חדש על , )ג"תשל

ספר חסידי� הגובל במדרש המאוחר נחקר על ידי רבי� ). א"תשע(וכמ�  –התורה 

  ). Kogut, 1984; ד"תשמ; ו"תשל; /ג"תשל; 1/ג"תשל(ועל ידי קוגוט ) ט"תשכ(

המאוחר על שפת המדרש . בסגנו� הספרי� האלה בולט חיקוי היצירות הקלאסיות

ספיח משני� , זוהי לשו� אפיגונית לכל דבר: "כ�) ז"תשכ(התבטא בנדויד 

). 238–236' עמ" (ממש כלשונ� המקראית של המגילות הגנוזות, קדמוניות

אבל אי� עוררי� על , המחקר בעשורי� האחרוני� ריכ� את העמדה הנחרצת הזאת

בספרות  ראה) ע"תש(וורמסר . הטיב התנייני של לשו� המדרש המאוחר

שפע של ... קשר הדוק בי� לשונה ללשו� אמוראי אר� ישראל"ילמדנו �תנחומא

" צורות משותפות ובאוצר מילי� משמעותי המופיע בשתי חטיבות אלו בלבד

המדרש המאוחר מתאפיי� בשילוב מילי� וצורות מלשו� חכמי� א ). 81' עמ(

אלו צמודי� ; ל"חזבחזרת היסודות המקראיי� שנעלמו מלשו� , ומלשו� חכמי� ב

מחברי המדרש ). 188–187' עמ, ג"תשל, מורשת(לאלו והסגנו� נראה אקלקטי 

). 6הערה , כא, 1955, צוקר" (מרשי� לעצמ� חירות גמורה במקורות"המאוחר 

הארמית הגלילית : לשו� זו שונה בטיבה מזו של המדרש הקלאסי, ע� זאת

היצירות כתובות , וחתתכמות המילי� השאולות מיוונית הולכת ופ, נעלמת

ע� הקווי� הייחודיי� של הלשו� , בעברית ספרותית ללא סימני שפת הדיבור

אחרי : הרקע התרבותי של יצירות המדרש המאוחר השפיע על טיב�. הכתובה

חכמי ; הכיבוש המוסלמי עולה השפעת הספרי� החיצוניי� על היצירה המדרשית

ההשפעה . רת המאבק נגד הנצרותאולי במסג, המשנה והתלמוד דחו ספרות זאת

אי� אלה אוספי� וליקוטי� של מאמרי� או : הזאת ניכרת ג� בצורת היצירות

–Herr, 2006, pp. 184(אלא מסות וספרי� שניכר בה� מבנה וסדר פנימי , דרשות

 Strack and(שמות החכמי� בעלי הדרשות נזכרי� במידה פחותה , )185

Stemberger, 1992, p. 239.(  

  

  

  הלשו� והסגנו� –סדר אליהו רבה 
הוא נשתמר בכמה  1.במזרח התיכו� 970סדר אליהו רבה נתחבר בער� בשנת 

. וביניה� יש הבדלי נוסח לא מעטי�, קטעי גניזה ודפוסי� קדומי�, כתבי יד
  

_____________________________________  

  

  

1
 ורא". משחרב בית אחרו� עד עכשיו תשע מאות שנה: "פרק כט, כ� עולה מנוסח המדרש עצמו 

 .615' עמ, ג"תשל, דיו� אצל בראנד
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על , 1073משנת  2 31מפעל המילו� ההיסטורי מתבסס בעיקר על כתב יד וטיקא� 

שלו� �איש�פרידמ�' מהדורת א; ועל קטעי גניזהח "דפוס ראשו� ויניציאה שנ

חוקרי� אחדי� דני� בשתי .  31יצאה לאור על סמ� כתב יד וטיקא� ) 1902(

מפני שה� מובאות , כמקשה אחת –סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא  –יצירות 

אבל המחקר המודרני מניח שסדר אליהו זוטא נתחבר . יחד בכתבי יד ובדפוסי�

, כמו כ�; במזרח התיכו� –ואילו סדר אליהו רבה , )ז"תשכ, ונסו�סימ(באירופה 

, קווי� לשוניי� ייחודיי� של סדר אליהו רבה אינ� נמצאי� בסדר אליהו זוטא

  .לכ� הפרדנו ביניה� בדיוננו

הלשו� והסגנו� של מדרש סדר אליהו רבה זכו למספר סקירות מהיבטי� 

דנו בכמה ענייני� ) ט"תשכ(רינ� וג) ג"תשל(בראנד , )ג"תשי(מרגליות . שוני�

תיאר בכלליות את סגנו� ) ז"תשי(אורב� ; לשוניי� במטרה לתאר� את המדרש

ד� ) �"תש(קרופ ; החיבור ואס� תופעות לשוניות וסגנוניות מהפרק הראשו�

, )1992; א"תשמ(בצדדי� הרעיוניי� של המדרש עסקו אלבוי� . בענייני הנוסח

משלי�  –בסגולות הסגנוניות של המדרש ). ג"תשס(וקדרי ) א"תשנ(פינשטט 

הוא , סגנו� המדרש הזה מובנה ומלוכד). א"תשע(עסקה שטיי�  –ודמות המספר 

. איננו אוס� אגדות ודרשות אלא יצירה ספרותית שהתחברה בכוונה תחילה

אחדות של רגש "יש בו , )184' עמ, ז"תשי, אורב�" (חסרה בו עממיות"

) א"תשע(שטיי� ). Tanna debe Eliyahu, 1981, p. 3" (סגנו� ומבנה, ומחשבה

פרקי דרבי אליעזר וסדר [את הפיתוח הפואטי של החיבורי� הללו "קבעה כי 

כלומר כפיתוח מגמות , יש לראות מצד אחד לאור ציר דיאכרוני] אליהו רבה

בהקשר , ומצד אחר[...]. אופייניות למדרש הקלאסי לעמדת קומפוזיציות רחבות 

בסדר [...] מוצא את ניצני ביטויו [...] נראה שדג� הספרות הערבית , הסינכרוני

  ).91' עמ" (אליהו

הרקע של לשו� סדר אליהו רבה יתבהר יותר לאור ההנחה שמחברו לא ידע 

  :הנה כמה דוגמאות לכ�. יוונית ולטינית

" לפני הקדוש ברו� הוא קושרי� תיגרוהיו , באותה שעה התיעצו מלאכי שרת"

צפה הקדוש ברו� ": "קוראי� תיגר"ח "בל, הצירו� הזה זר לעברית). פרשה כט(

בראשית , ]אלבק�תיאודור[בראשית רבה " (תיגרעליה  לקרותהוא שהוא עתיד 

באותה שעה היו מלאכי : "ישראלי מהזמ� הביזנטי נמצא�אבל במדרש אר�). יז

  

_____________________________________  

  

  

2
 .2006, ראו סקירת ההוצאות אצל אלבוי� 
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נראה ). פרק ב, נוסחא א, דרבי נת� אבות" (על משה קושרי� קטיגורהשרת 

, מאשי�" kategorosשמחבר סדר אליהו רבה לא הבי� את המילה היוונית 

  .עברית המוכרת לו�ופירש אותה לאור המילה הארמית, "מתקי�

"�, אחד קודירמצאני , ושנת בצורת הייתה, פע� אחת הייתי עובר ממקו� למקו

בני מיבנה אני ממקו� חכמי�  ,אמרתי לו, מאיזה מקו� אתה, רבי, אמר לי

�ואני נות� ל� חטי� , בא ושב במקו� שאני מראה אות�, רבי, אמר לי, ורבני

" קודיר"במילה ).פרשה יח" (ושעורי� ופול ועדשי� וכל מיני קטניות כול�

לא . פקיד בכיר באדמיניסטרציה הרומית, quaestor –) קסטר(הכוונה לקסדור 

 �ברכות , תוספתא(אחרי� מאיי� על החכמי� ייתכ� שהפקיד הזה שבסיפורי

" רבי"יקרא לגיבור המדרש , )א"ע, יומא יא; א"ע, שבת מט, בבלי; יג"ב ה"פ

ג� שיבוש הצורה מעיד . ט, אבות ו, דוגמת הסיפור במשנה, ויציע לו לדור אתו

  .הבנת המילה�על אי

רה האמור כא� אלא לשו� ואי� כי, )כג, ב ו"מל(' ַוִ*ְכֶרה ָלֶה� ֵ$ָרה ְגד�ָלה'ואומר "

רק מי שאינו ). פרשה ח" (שלו עלי� מרי כיריכאד� האומר לחבירו , שלו

היא צורת יחסת קריאה  kyrieכי , כמילת שלו�" כירי"יודע יוונית יכול לפרש 

ומכריזי� : "ידועה לתלמודי� –" קורי/קירי" – המילה הזאת". אדו�" �kyriosמ

רבי ", )ב"ע, עבודה זרה יא, בבלי]" (חשבו� האדו� כזב[ס� קירי פלסתר : לפניו

! האדו�[פלי בריכסו�  קורי: מנח� בש� ריש לקיש אה� דחמי מיטרא נחית ואמר

, )ח"ג ה"שבועות פ, ]ונציה[ירושלמי " (לוקה משו� שבועת שוא] הרבה מטר

). ד, פט ,מק�, ]וילנא[בראשית רבה " (אדו� קיריעבד ] גרוע, cheiron[כירי "

משל לב� : "ילמדנו�ייתכ� שהפירוש המוטעה מושפע מקטעי� מספרות תנחומא

" מרי אבי קיריל "א לשאול בשלומוארכיאטוס שפגע בסמדרקוס והתחיל 

 ,ל קירי בדא"א, השכי� אצלו, מה עשה", )מו, כי תשא, ]וילנא[שמות רבה (

" המל� שלו עלי�ל "לאחר שעה א, ל אמפרטור"א, לאחר שעה נכנס אצלו

  ).יא, מק�, ]בובר[תנחומא (

  

  מאפייני� של לשו� חכמי�
של התלמוד , המדרש כתוב בלשו� חכמי� וניכרי� בו קווי� של לשו� המשנה

המחבר משתמש ג� ). 196–194' עמ, קרופ(הירושלמי ושל המדרשי� הקדומי� 

והוא מגלה בקיאות בספרות , י� נדירי� או יחידאיי� בלשו� זובצורות וביטוי

  :נביא כמה דוגמאות. המדרש שקדמה לו

" 'ואמרו למה נגפנו ה שהקציפו" –) פרשה א" (מקציפותצפה שתולדותיו "

  ).טז, ה] וילנא[קהלת רבה (
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שעשה אלישע ע� מל� ישראל יותר מכל מלחמות שעשה יור� ב�  פוסטו�גדול "

 3 פיסטו�בשעה שיצא למלחמה עשו לו סיעה " –) פרשה ח" (אחאב מל� ישראל
  ).מו, ל� ל�] אלבק�תיאודור[בראשית רבה " (וירד מלא� והצילו

 –) פרשה ו( "שנאמר נשיא אלהי� אתה בתוכנו, אברה� אבינו בעול� נמל�מש"

הצורה ; )82' עמ, ג, החדש, פסיקתא דרב כהנא" (ומל� מיד ל�נמזה שאול ש"

�  .הזאת נמצאת ג� בפיוטי� רבי
  

גבהה דעתו עליו אכל ובשכר ש, שינו לו מעשה שמי� גבהה דעתו עליובשכר ש"

אכל ע� הגוי על השולח� הראה לו ארו� וגילה ובשכר ש, ע� הגוי על השולח�

�וגילה לה� סוד העליוני� נתנו לו הראה לו ארו� ובשכר ש, לה� סוד העליוני

). פרשה ט ועוד רבי�" (חזקיה מנשה ובשכראלקנה שמואל  בשכר... מנשה בנו

משוועי� לפני בשכר ש" 4:"מפני"נהפכה למילת יחס במשמעות " בשכר"המילה 

�לאו , "תגמול"היא משמשת במשמעות , )א"ע, עבודה זרה ד" (אני מושיע אות

  ).ב, אבות ד" (ושכר עבירה עבירה" :השוו, דווקא במוב� החיובי
  

  

והיו מלאכי , כשהיו ישראל במדבר לא שינו שמ� ולשונ�, בעטרה שעטרה"

בודאי יש בה� באילו כמעשה אברה� יצחק , ואומרי� מרנני אחריההשרת 

פירושו בדר� כלל ") שירה"ולא " (דיבור"במוב� של " לרנ�. ")פרשה יז" (ויעקב

בנוהג שבעול� מל� בשר וד� יושב וד� כשהוא נות� " ":לדבר בגנותו של פלוני"

ירושלמי " (אחריו מרנניאותו וכשהוא נות� ספקולה הכל  מקלסי�דימוס הכל 

 מרנניהיו כל אומות העול� "; ])טור ג, ד� יב[ה "ט ה"ברכות פ, ]ונציה[

�בבא " (בנינו הוא: ראית� זק� וזקנה שהביאו אסופי מ� השוק ואומרי�: ואומרי

אבל לעתי� . ואילו במדרש שלנו יש לה קונוטציה חיובית, )א"ע, עא פזמצי

עד ": "לדבר בשבחו של פלוני"רחוקות המילה הזאת מופיעה ג� במשמעות 

ספרי " (עליו ואומרות איש פלוני כשר וחסיד ונאה להיות חכ� מרננותשהבריות 

  ).צב, בהעלות�, במדבר
  

אל� "; )פרשה ד( "יהיה שלו� בי� ישראל לאביה� שבשמי� מה אמצפה "

ואעשה דברי� מכוערי� ודברי� שאינ� ראויי� ואביא שור שיש בו בשר ואעלה 

אל� ואעשה "; )פרשה ז" (ישא הקדוש ברו� הוא פני� מה א, על גבי המזבח

 �אביא עולה שכולה לאישי� ] שאינ� ראויי�) [מכוערי�(דרכי� מכוערי� ודברי

עוסק אני בדברי תורה "; )פרשה ז" (לי פני� א ישאמה , לה לגבי מזבחואע
  

_____________________________________  

  

  

3
 pistis –  יוונית(אמונה.( 
4

" ְ!ָ*ִטי� ָהֵאֶ&הְוָהָיה ֵעֶקב ִ#ְ!ְמע�� ֵאת ַהִ� : "הפיכת שמות עצ� למילות יחס ידועה כבר במקרא 
ראו למשל . וכדומה) מז, דברי� כח" (ֱאלֶֹהיָ� 3ִ4ְְמָחה' ה�ָעַבְדָ# ֶאת�ַ#ַחת ֲאֶ!ר לֹא, )יב, דברי� ז(

Waltke and O'Connor, 1990, p. 199; Jouon  and Muraoka,  2006, pp. 304–305, 318–319.  
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פרשה " (ואי� תורה באה עלי, תורה תבוא עלי מה אומחמד ומצפה ומתאוה 

" והוא לא עשה כ�, מה א� עשית כ� תזכה ותירש ותנחל ותבוא לעול� הבא"; )כ

יקבלו  ה אמ, על כל אומות העול�] שא נבואה) [שנביאה(עכשיו "; )פרשה כב(

ש� נתנבא ארבע מאות שנה על כל אומות העול� ולא קיבלו , תורתי עליה�

, כיו� שנכנס לבית עולמו הקדוש ברו� הוא שמח ובא כנגדו"; )פרשה כו" (ממנו

הקדוש ברו� הוא ... יהיה לו ב� או ב� ב� וימלא מקומו של אביו מה אאומר 

" יהיה לו ב� או ב� ב� ויזכיר שמו של אביו מה אאמר , מתאנח ובא כנגדו

   ).פרשה יז(

התיעוד . הצירו� הזה כמעט אינו מופיע במקורות הקלאסיי� במשמעות איווי

כדי שלא יאמר אד� בעצמו אל� : "המוקד� ביותר המוכר לנו הוא מקור זה

ואעשה דברי� מכוערי� דברי� שאינ� ראויי� ואביא שור שיש בו בשר הרבה 

, ]מרגליות[ויקרא רבה " (ישא הקדוש ברו� הוא פני� מה א�, בי מזבחואעלה לג

  5.כמו במדרש שלנו בפרשה ז –) ב, ויקרא

' עמ, ע"תש, מור(ידועי� בתעודות מדבר יהודה " י��"ו" י��"חילופי סיומות 

, וורמסר(ובמדרשי�  6)391–369' עמ, ג"תשנ, נאה(בספרות המשנאית , )85–81

. ה� בולטי� ג� בסדר אליהו רבה, )193' עמ, ז"תשי ,אורב�; 25' עמ, ע"תש

ג� במילי� שהיא לא מתועדת בה� " י�"�סיומת הריבוי לפעמי� מומרת ב

אפשר לראות בזה סימ� . ולא נית� להצביע על התניה כלשהי, במקורות אחרי�

�אבל ייתכ� שזו , ישראלית�לטשטוש הבדלי ההגייה או השפעת הארמית האר

  :כ� למשל, ו� שממשיכה מסורות דקדוקיות קדומותעדות לפוריות הלש

בספרות הקודמת רק  –) פרשה א" (קודמי� למעשה בראשית כרובי�מלמד שה"

לפי שמצינו כל כלי בית עולמי� שא� אי� לה� של זהב ה� : "היקרות אחת

, מכילתא דרבי ישמעאל" (כ� כרובי�שומע אני א� שני� , עושי� אותו של כס�

פעמי� בקורפוס  179נמצאת " כרובי"ואילו הצורה , )י, דשמסכתא דבח –יתרו 

  .ל"העיקרי של ספרות חז

  

_____________________________________  

  

  

5
מקדימה את משפט ' השפעת הערבית שבה מילית ו אפשר לראות בשימוש הזה בסדר אליהו רבה ג� את 

 .שבטיאל על ההערה�ר שלומית שרייבו�"תודתי נתונה לד. האיווי
6

, 126' עמ, ב"תשס, וראו ג� את ההפניות אצל ברויאר, 372–371' עמ, לסיכו� המחקר שקד� לו ראו ש� 
 .425הערה , 81' עמ, ע"תש, מור; 358הערה 
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נפק ליה מ� מערתא וחמא : "השוו –) פרשה ב" (שנטעתי לאילו למה כרמי�"

" עבידא זייתי� זוויי דהוות זייתי� עבידא זרעו כרמי�עלמא מחל� זוויי דהוות 

  ]). בטור , ד� סו[ט "ג ה"תענית פ, ]ונציה[ירושלמי (
  

מגדלי� ומבשלי� פירות  חדשי�בששה , מגדלי� פירות בחור� חדשיבששה "

  ).פרשה ב( "בקי�
  

  ).פרשה ז" (שאינ� ראויי� ודברימכוערי�  דברי�"
  

). פרשה ב" (ודשאי� לעול� גשמי�ה� מביאי� ... באי� לעול� גשמי�מלפניו 

�" גשמי�שהוא מוריד : "הצורה הזאת מתועדת ג� במדרשי� מאוחרי� אחרי

) �; )קכ' עמ, נוסח חדש של מדרש תנחומא; טז, ]מא�[גניזה  –קטעי מדרשי

"�שעל ידי גשמי� הקדוש ברו� , למה קבעו חכמי� ברכת גשמי� בתחיית המתי

קטעי� של  ;ה] מא�[גניזה  –� קטעי מדרשי" (הוא מחיה מתי� לעתיד לבא

  ). עמוד נה ,"זו היא שנאמרה ברוח הקודש"מדרש על התורה 

מתועדת רק " גשמי�"וצורת , יחידאיות למדרש זה" חדשי�"ו" דברי�"הצורות 

במדרשי� המאוחרי� שכתובי� בלשו� ע� השפעות ארמיות מעטות וע� נטייה 

הצורות האלה על חשבו� לכ� אי אפשר לזקו� את . לשילוב יסודות מקראיי�

וזה מעיד על פוריות התופעה לאור� כל חיי לשו� חכמי� , השפעת הארמית

  .בגרסותיה המוקדמת והמאוחרת

י היא מהמאפייני� הבולטי� של לשו� המשנה "א על דר� ל"נטיית פעלי ל

)Segal, 1927, pp. 90–91( ,וכא� נית� לראות אותה בצורה נדירה:  

 –) פרשה ב" (משיח אלהי יעקב ונע� זמרות ישראל תקריש, מה שכר� מלפני"

ספרי " (על שמי תיקריעל שמי וזו אומרת ] הר חרמו�, אתה[ תיקריזו אומרת "

�  ).3יד , 2: 32י וטיקא� "כ; לז, דברי

, ח"תשי, חיי��ב�(ל "העברת הפעלי� מבניי� קל לבניי� פיעל ידועה בלשו� חז

 ,Fassberg; ומקורות ש�, 108הערה , 189' עמ, ב"תשס, ברויאר; 241–235' עמ

2001, pp. 243–255 ( ובלשו� ספרות תנחומא)ג�  ).32' עמ, ע"תש, וורמסר

  :באליהו רבה נית� למצוא דוגמאות לכ�

" �פירות  מגדלי� ומבשלי�בששה חדשי� , פירות בחור� מגדליבששה חדשי

כל מרבית : אמרו חכמי�, זנב העגל שאינה מגעת לערקוב" –) שה בפר" (בקי�

, בנוסח הבבלי, יא, בכורות ו, משנה" (כל זמ� שה� מגדלי� ה� נמתחות, עגלי� כ�

  ).י קאופמ�"ויד שנייה בכ 138י פארמה דה רוסי "כ, ב"ע, בכורות מ
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 'עמ, ה"תשנ, אזר" (ל"�ב" את"החלפת  –ל במדרש "עוד תופעה של לשו� חז

בעיקר ביד הראשונה (באי� לעתי� לפני נושא " ל"�ו" את"ל "בלשו� חז). 39–38

המילה בפרטיטיב נמצאת לפעמי� ). 64–63' עמ, ה"תשנ, אזר) (י קאופמ�"של כ

ואת לפני המטה את ש, נושאי המטה וחלופיה� וחלופי חלופיה�: "במעמד הנושא

למטה צור� בה� אי� ואת שלמטה צור� בה� פטורי� את ש: לאחר המטהש

אלא כל מי שהוא ספק בידו : "כ� ג� בסדר אליהו רבה 7.)א, ברכות ג" (חייבי�

הנשפכי�  את הדמי�, להחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר, למחות ואינו מוחה

ויש ג� מקרה שבו הפרטיטיב ). פרשה יב" (לישראל אינ� נשפכי� אלא על ידיו

שעושה  למיר פועלי� ועיי� בה� בעל הבית ששכ": "ל"הזה צוי� על ידי 

  ". עיי� בה� כדי לראות מי עושה לאמיתו"ופירושו , )פרשה א" (לאמיתו
  

בלשו� , לא נוכל לתאר את כל הצורות והמילי� שמקור� בלשו� המקרא

להל� נעסוק בקווי� ייחודיי� של סדר אליהו רבה  .ובלשו� חכמי� ב, חכמי� א

  .אבל אינ� זהי� לה�שצמחו על יסוד מאפייני לשו� חכמי� 

  

  ביטויי מפתח

ריבוי  מצוי ג�של המדרש ) 82' עמ, א"תשע, שטיי�" (יסודות מבניי� מלכדי�"ב

, )X 22" (ברו� המקו� ברו� הוא" –ביניה� . השימוש בביטויי מפתח חוזרי�

"� ) "Xלעול� ולעולמי עולמי�", X 9(" (מעיד אני עליי את השמי� ואת האר

, )X 9" (אשר אי� לפניו משוא פני�' ברו� ה", )X 9" (הדורותעד סו� כל ", )19

דרכי� / דברי� ", )X 10" (מגפפ� ומחבק� ומנשק�/ מגפפו ומחבקו ומנשקו "

 –מניי� ", )X 10" (ראוי�/ שאינ� ראוי� / מכוערי� ודברי� שאינ� / מכוערי� 

 X) (57 'עמ, ע"תש, וורמסר; 230–228' עמ, ז"תשס, ראו ברויאר" (תדע ל� שכ�

זה מקנה לסדר ). X 13" (משלו משל למה הדבר דומה למל� בשר וד�", )13

מופיע " תענוג"במשמעות " קורת רוח"הצירו� . אליהו רבה צביו� של פסיפס

זה ביטוי כמעט יחיד . בסדר אליהו רבה –מה�  31אבל , פעמי� 60ל "בספרות חז

במשמעות הרגילה של הוא משמש ג� ". תענוג"שמחבר המדרש הזה נוקט לציו� 

כמעט כל  9."הדרגה הגבוהה של תענוג"וג� במשמעות של  – 8"סיפוק" –הביטוי 

  

_____________________________________  

  

  

ולא , כצירו� שמני' ש"צ+ מ� /את'ויש לראות את , נחשבות מילות יחס רגילותמ� פרטיטיבית אינ� �את ו" 7
 ).224' עמ, ה"תשנ, אזר" (כצירו� יחס

 ).טז, אליהו רבה" (כדי שיצא ב� המל� לעשות עימו מלאכה בשדה ויבוא אביו וימצא הימינו קורת רוח 8
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דברי� : תחומי השימוש מכוסי� על ידי ביטוי זה במדרש סדר אליהו רבה

  13.וא� ענייני� אלוקיי� 12יחסי� חברתיי� 11,פעולות 10,המורגשי� בחושי�

 

  פסיפס הביטויי

במילי� ובביטויי� קיימי� כיסודות לבניית לפעמי� המחבר אינו משתמש 

השברי� האלה ; אלא מרכיב צירופי� חדשי� משברי הביטויי� הקיימי�, הטקסט

וכ� , אינ� משתלבי� יפה במרק� הטקסט ונושאי� את שרידי המשמעות הקודמת

וזה , מעניי� לציי� שריכוז הניבי� האלה גבוה במיוחד בפרשה א. נוצר ניב חדש

. ל לבטי המחבר על סגנו� היצירה בתחילת העבודה על המדרשיכול להצביע ע

  :הנה הדוגמאות

ַהַ<ֲעֶ=ה �ִיְמָצא ָה>ָד� ֶאת�ִמ6ְִלי ֲא4ֶר לֹא" –) פרשה א" (מכיר בראש ובסו�"

  ;)יא, קהלת ג" (ס!��ֵמרֹא� ְוַעדָעָ=ה ָהֱאלִֹהי� �ֲא4ֶר
  

: את הפעולות הפורמליות" עושי"בלשו� חכמי� ). פרשה א" (נת� לו גירושי�"

ויחזור מיבעי  –ויקח )... א, שמות ב(' ֵלִוי�6ַת�ַוֵ*ֶלְ� ִאי4 ִמ6ֵית ֵלִוי ַוִ*ַ@ח ֶאת'"

הושיבה באפריו� ואהר� , עשה לו מעשה ליקוחי�ש: ר יהודה בר זבנא"א! ליה

). א"ע, סוטה יב" (א� הבני� שמחה: ומלאכי השרת אמרו, ומרי� מרקדי� לפניה

ושני שימושי� ) ב, יבמות ה, משנה" (נת� לה גט"� נוצר על סמ� הביטוי הצירו

" ְלָ� ַרֲחִמי� ְוִרַחְמ�ָ �ְוָנַת�: "נתינת דברי� מופשטי�) 1": (נת�"מושאלי� בפועל 

בראשית רבה " (ותכהי� עיניו נת� לו ייסורי�וכיו� שעמד יצחק ", )יח, דברי� יג(

, התחיל להודות, ע� שהוא מצערו: "עשייה) 2(; )סה, תולדות, ]אלבק�תיאודור[

נת� לו , הייתי מבקש לצערו הרבה והודה מיד, ואמר המל� ווי שהודה זה

יכול להיות ). סימ� ד, בשלח, ]בובר[תנחומא ]" (פטור מעונש[ אפופסי�

ֱאלֵֹהי  'ָ=ֵנא Aַ4ַח >ַמר ה�ִ$י': "שהביטוי נוצר בהשפעת הציטוט מירושלמי

לא נתתי גירושי� באומות  נתתי גירושי�בישראל ): טז, מלאכי ב(' ִיְ=ָרֵאל

�אבל ש� , ])טור ג, ד� נח[א "א ה"קידושי� פ] ונציה[ירושלמי " (העול

  ".ייסד", "התקי�" –משמעות הפועל 
  ________________________    

  

]" שכינה[אותה מידה שלקורת רוח  מפני מה הוצאתנו מתו�. מפני מה הוצאתנו מתו� אותה מידה טובה" 9
 ).לא, ש�(

 ).יח, ש�" (מי� הללו קורת רוח ה� לכל באי העול�" 10
וכי מה מלאכה עשיתי ומה קורת רוח מצאת ממני ! אדוני המל�: משיב אותו העבד לפני המל� ואמר" 11

 ).ש�" (?שאתה עושה לי כל הכבוד הזה
 ).ט, אליהו רבה" (רוח נפתלי שימש את יעקב אבינו ומצא הימנו קורת"  12
]" שכינה[מפני מה הוצאתנו מתו� אותה מידה שלקורת רוח . מפני מה הוצאתנו מתו� אותה מידה טובה" 13
 ).לא, ש�(
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"� שילחועל ש, נתחייבו אומות העול� לישט� ולהיאבד מ� העול� ולירד לגיהנ

" שלח יד"הצירו� ). פרשה א" (ירושלי� וכנגד בית המקדשישראל ו עליד 

ְ� ַוְיַבְקB4 ִל4ְלַֹח ָיד 6ֶַ<לֶ '": "ב"ל מצרי� את מילית היחס "במקרא ובלש� חז

, ספרי דברי�" (בחיריבאת� גרמת� לי לשלוח יד , )כא, אסתר ב(' ֲאַח4ְֵור4ֹ

שלח "די הצירו� מבוטאת על י" לתקו�"המשמעות , נוס� לכ�). שכא, האזינו

נדמה שהמחבר התכוו� למשמעות , א� הניב שלנו איננו טעות. בבניי� קל" יד

"��ַ$ְחִ#יֵחיִלי ַהCָד�ל ֲא4ֶר "כמו , "ִשִלחו חיילי� על ישראל וירושליִ �" 6ֶָכ

  ).כה ,יואל ב(
  

 טפח שתי ידיו, ל למ� ווי לי זקני הוא"א" –) פרשה ז" (זו על זושתי ידיו  טפיח"

, בראשית, ]ורשא[מדרש תנחומא " (בחרטה ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג

י א "כ) (א"ע, ברכות נט" (כפיו סופק זה על זה: 'רב קטינא דידיה אמ"; )סימ� יא

366.(  
  

" לעול� הבאאי� לה תקומה של ישראל נמחי� בעול� הזה ו עונותיהכ� "

א� נאמר ואבדיל : "ל הצירו� נוהג רק ביחס לאנשי�"בלשו� חז –) פרשה א(

 �פסיקתא דרב כהנא " (לא היתה תקומה לאומות העולאומות העול� מכ

]�  ).ה, החדש הזה –ה , ]מנדלבוי
  

  ).ב"ע, מגילה יז( קיבו& גליות –) פרשה ד( כינוס גליות
  

נמנעה בינה וושרה הזקינה והל, נמנע מדרכו של עולאברה� הזקי� והלבי� "

  –מהדורת וילנא " [דר� העולאמרו נל� ונתפוש  –) פרשה ו(מדרכו של עול

�בבראשית רבה  .)פד, וישב, ]אלבק�תיאודור[בראשית רבה (] דרכו של העול

ואילו סדר אליהו רבה מכוו� ליחסי מי� שמכוני� , הכוונה למהל� דברי� רגיל

, דר� אר&מי שאינו בקי ב: אבייאמר ": "דר� אר�"לעתי� בספרות התלמודית 

אמר רבי . ונידוקינהו ונישליקינהו בחמרא ונישתי, קפיזי קורטמי דחוחי' ליתי ג

  ). א"ע, גיטי� ע" (ה� ה� החזירוני לנערותי: יוחנ�
  

השמח איזהו עשיר " –) פרשה א" (עשיר ושמח בחלקו...] המקו� ברו� הוא"[

  .ה מפליאה"י להקבהפניית התיאור המשנא). א, אבות ד" (בחלקו
  

" �" בה� משחיר ומעריבשהוא " –) פרשה יא(לבית הכנסת  ומשחירשהוא משכי

 שמשכי ומעריבבמי  –] הלכות[במי אתה מוצא� ", )תיג, א, יט, ויקרא רבא(

" משכי�"משמעות המילי� ). ב"ע–א"ע, עירובי� כב" (עליה� לבית המדרש

  .ליי�"טויי� חזולפנינו עירוב של שני בי, אחת היא" משחיר"ו
  

" לפני הקדוש ברו� הוא קושרי� תיגרוהיו , באותה שעה התיעצו מלאכי שרת"

  .על הביטוי הזה כתבנו לעיל). פרשה כט(

  : לפעמי� מחבר המדרש מצר� שתי מילי� להרכב חדש
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הצורה הזאת נמצאת ג� במדרשי� מאוחרי� ). פרשה כט" (?הולכי� לאנה"

�שמעו� ] אייזנשטיי�[אוצר המדרשי� " (?ה� יוצאי� לאנהוא� יוצאי� : "אחרי

, פתרו� תורה" (?היה הול� לאנהבקרקע המשכ� עפר "; )554' עמ, ב� יוחאי

כשהגיע לאותו : "היא מורכבת משתי מילות שאלה). 132' עמ, פרשת נשא

כיו� "; )ז"ג ה"פ] ליברמ�[תענית , תוספתא" (הול� לא� אתהמשמר אמרו לו 

, אבות דרבי נת�" (והוא שאמר נל� למאוס? אל� אנהשיצאו מירושלי� אמר 

  ).פרק כט, נוסחא ב

 
  )סופרלטיבי
( הביטויי הפלג

 לעול� ולעולמי: סדר אליהו רבה בסגנונו הציורי מרבה בתארי� מופרזי�

יוצרת ביטוי החורג  הפלגהאיפה ללפעמי� הש. עד סו� כל הדורות, עולמי�

  :מכללי הלשו�

לפיכ� : "השוו –) פרשה ה" (אהבה גמורה ביותרהקדוש ברו� הוא אוהבו "

  ).ב, ויקרא, ]מרגליות[ויקרא רבה " (אהבה גמורהאהב� הקדוש ברו� הוא 
  

ותפסוני , והייתה ש� תשחורת, כר� גדול שבעולפע� אחת הייתי מהל� ב"

העיר הגדולה "הביטוי שאמור לציי�  –) פרשה א" (והכניסוני בבית המל�

  ". אחד הכרכי� הגדולי�"משמש במשמעות " ביותר
  

"מל� מלכי "בהקבלה לתואר  –) בפרק אחד X 4) (פרשה ז" (חדר חדרי חדרי

�חדרי�  א� אתה עשה לב� חדרי: "ל הקלאסית"השוו בלשו� חז; "המלכי

ז "פ] ליברמ�[סוטה , תוספתא" (והכניס בה דברי בית שמיי ודברי בית הלל

 ).יב"ה

 
  משמעות חדשה

  :הופעת המילי� שלא במקומ� יכולה לגרו� לטעינת� במשמעות חדשה

ארבע על פתחו שהוא  מבויועשה , בנה חצר שהיא ארבע אמות על ארבע אמות"

ל הוא רחוב שאליו נפתחות "חז בספרות" מבוי). "פרשה טז" (על ארבע טפחי

גבוה למעלה מעשרי שהוא  מבוי: "טפחי� 4על  4הוא לא יכול להיות , חצרות

ימעט וא� יש לו  והרחב מעשר אמותימעט רבי יהודה אומר אינו צרי�  אמה

עירובי� , משנה" (צורת הפתח א� על פי שהוא רחב מעשר אמות אי� צרי� למעט

חלו� ארבעה על ארבעה יש בפי : "ור חלו�טפחי� הוא שיע 4על  4). א, א

  ).א"ז ה"פ] ליברמ�[עירובי� , תוספתא" (טפחי
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שבת ועל כל העבירו על מצות זרעו של עשו הרשע שביטלו מילה מבשר� ו"

מתבטאת על ידי פועל " אי קיו� מצוות"משמעות ). פרשה כב" (מצוות שבתורה

אי� זז ממקומו עד ועשה תשובה  עבר על מצות עשה: "בבניי� קל" עבר"

העביר על "ואילו , )ו"ד ה"פ] ליברמ�] [כפורי�[יומא , תוספתא" (שמוחלי� לו

אמר ריש ": "דילג עליה מחוסר זמ� או עניי�, דחה את קיומה"פירושו " המצווה

  ).א"ע, יומא ע" (אי� מעבירי� על המצות: לקיש
  

שראל צבאות אלהי י' כה אמר ה, מה נאמר בה� במדינהכשהיו ישראל "

�ושתי  במדינההעומר היה מתיר : "השוו –) פרשה ז" (עלותיכ� ספו על זבחיכ

 �באה לפעמי� " מדינה"במשנה המילה ). ו, מנחות י, משנה" (במקדשהלח

  .בנפרד –ואילו כא� , "מקדש"אבל רק בצימוד ל, "אר� ישראל"במשמעות 
  

" משהו"או " שהואמה ). "פרשה א" (מה שהוא, אמרתי לו, סופר אתה, אמר לי"

אבל כא� הביטוי , משמש בלשו� המשנה כציו� כמות קטנה של חומר או מידה

  .מציי� הופעה מועטה של תכונה אנושית הזה

  

  "הפוכה"משמעות 

  :לפעמי� המשמעות החדשה שהוקנתה לביטוי הפוכה מהמקורית

. והזהרו בגפני� הלל, היזהרו באילנות הללו, היזהרו בנטיעות הללו: אמר לה�"

עמדו ועקרו את הגפני� וקיצצו את האילנות והכריתו את , כיו� שאכלו ושתו

הרי ה� : אמר, מה� הרחיבה דעתוכיו� שבא� ומצא� . הבתי� ואת הנטיעות

הרחיב "משמעות הביטוי ). פרשה יא" (?מה אעשה לאילו, כתינוקות שלבית רב�

דירה : לו ה�א, של אד� מרחיבי� דעתושלשה ": "שימח" –ל "בלשו� חז" דעת

ואילו כא� המחבר מביא אותו , )ב"ע, ברכות נז" (וכלי� נאי�, ואשה נאה, נאה

  ".קצה נפשו"במשמעות 
  

, לא דיי שלא קריתי ושלא שניתי, אמר לה�, מה ראיתה שהגבהתה את קול�"

; )פרשה יד" (ותשוח נפשי עלילא אגביה את קולי , אלא עכשיו שנית� לי רשות

שא� ימצא אחד מה� פתח אחד בדברי תורה , פי�מחמדי� ומתאוי� ומצ"

שהרבה , תשוח עלי� נפש�רבי , אמר לי"; )פרשה טו" (ותשוח נפשו עליו

ל "הביטוי הזה הוב� בספרות חז). פרשה טו" (השחתה את נפשי עלי לטובה

' תני ר): כ, איכה ג(ָזכ�ר Hְִז$�ר ְוָת4�ַח ָעַלי ַנְפ4ִי ": "עצבות", "יגו�"במשמעות 

פע� אחת הקניטוהו ונשבע , חייא משל למל� שהל� לחמת גדר ונטל בניו עמו

י "אעפ, ואומר הלואי הוו בני עמי ובוכהוהיה נזכר עליה� , שאי� נוטל� עמו

ומחבר המדרש נוקט אותו במשמעות ). ג, ]בובר[איכה רבה " (שמקניטי� אותי

  ".שמח "הפוכה 
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וכ� , ודור פלוני כ� עשה רעה... עליו טובה קנסתיכ� , דור פלוני עשה כ� תורה"

ל מכירה רק המשמעות השלילית של "ספרות חז). פרשה יח" (קנסתי עליו מיתה

שבת " (?על אד� הראשו� קנסת מיתהמפני מה , רבונו של עול�: "הפועל הזה

  .שלילית ללא קונוטציה, "גזר"ואילו כא� המשמעות היא , )ב"ע, נה

  

  

  השפעת הפיוט
אבל , "עולי� לשונות פיוט בדרשות הכתובי�", )ה"תשמ(יהלו� כדברי 

) א"תשע(וכמ� ). 33' עמ( 14"בהזדמנויות נדירות ובמדרשי� מאוחרי� יחסית"

מחבר המדרש סדר ". מדרש חדש על התורה"הראתה את השפעת הפיוט על 

. ותרבותו היא תרבות אר� ישראל, באר� ישראל, כפי שהוא מעיד, אליהו רבה חי

ובי� מקורות לשונו , מדרשי הלכה ומדרשי אגדה, ות רעיונותיו ה� משנהמקור

�הרבה ביטויי� הייחודיי� לפיוט מצאו  15.ישראלי�מקו� נכבד מוקצה לפיוט האר

  16.את דרכ� לסדר אליהו רבה

בכס� וזהב ? אות� ירקבמה )] יד, בראשית יד(ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵבית� �ַוָ*ֶרק ֶאת"[

�" ַוָ*ֶרק"צורת ). פרשה ו" (ובאבני� טובות ומרגליות וכל כלי חמדה שבעול

אבל כא� היא , ק בהפעיל"מתפרשת בספרות התלמוד והמדרש כפועל משורש רו

הנה מקור הדרשה ". צייד" –במשמעות חדשה " ירק"נתפסת כנגזרת משורש 

 הריק�ש –אמר  בתורה ושמואל הריק�ש –רב אמר . 'ֲחִניָכיו�ַוָ*ֶרק ֶאת': "הזאת

של� "בבניי� קל ובמשמעות " ירק"הפועל ). י מינכ�"כ, א"ע, נדרי� לב" (בזהב

מתועד רק בסליחה של רב האי גאו� שנכתבה אחרי הופעת מדרש סדר " כלי זי�

אבל השימוש בה אינו זהה לשימוש באליהו רבה ומעיד על מסורת , אליהו רבה

זע� , חנית ירקשכח חנות ו, שר מיהרו לחלל ואיחרו לחלותוכא: "פיוטית קדומה

�, אוי מי קשה כאב, סליחות לתשעה באב, רב האי גאו�" (אפו על מה הגיע

  ).6שורה 
  

  

_____________________________________  

  

  

 .63' עמ, על שימוש בפסיב כפועל עומד בפיוטי� ובפרקי דרבי אליעזר ראו ש� 14
, פליישר; ס"תש, הכה�; ב"תשנ; ו"תשמ, אליצור –על השפעת רעיונות הפיוט על המדרשי� המאוחרי�  15

 .ז"תשנ
.  א"תשע, וכמ�; 183–182' עמ, ד"תשס, על הקווי� המשותפי� ללשו� הפיוט וללשו� המדרש ראו ברגמ� 16

הילולי� , ל%ֲהִקי�, א%ֵמל, כסא רו� וכסא עומק, ִחיֵ$�, ִחיָ�ה לק�: ביוטיי� שמצאה וכמ� שעברו מפיוט למדרש
 .62' עמ, שמקורו בפיוט ראו ש� וש מדרשי במליצותעל שימ"). שבחי�"במשמעות (
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משמש בבניי� קל רק בלשו� " צוה"פועל מהשורש ). פרשה ח" (אלא כרוז צויהאי� "

, עבודה ליו� הכיפורי�סדר , יוסי ב� יוסי" (ראשו דברת קודש 17צופורק עו� : "הפיוט

אר� , קדושתות לשבועות, קליר" (אליו צור לצור ועלה צו", )174שורה , אזכיר גבורות

 –ש� הפועל ממנו . ל בניינו פיעל והתפעל"ואילו בספרות חז). 9שורה , מטה ורעשה

מחבר סדר ). ספרא מצורע א" (בכה� ושחיטה בכל אד� ציווי –וצוה הכה� ": "ציווי"

א� על פי שאינו , רגיל כל כ� לצורות פיוטיות שגוזר מה� צורות חדשותאליהו רבה 

  .מרבה לגזור צורות שאינ� מתועדות במקורותיו

פרשה " (לשמוע דברי תורה מאזני�אילו בתי מדרשות שנותני� דומה ליחיד ו"

פעמי�  65, אבל הרבה, בבניי� פיעל נמצא רק בפיוטי�" אז�"פועל משורש ). ב

עידותי� בשמי�  איזנולכ� שימעו ו: "ה ללשו� העבריתבקורפוס האקדמי

שורה , 32' דב', יחד נביאי� נת, דברי�, קדושתות לשבתות השנה, יניי" (ובאר�

ת ְויֵֹתר 4ֶָהָיה קֶֹהלֶ ": "השווה במאזני�"היא " איז�"במקרא משמעות הפועל ). 5

  ). ט, קהלת יב" (ְמ4ִָלי� ַהְר6ֵה ְוִחֵ@ר Hִֵ@� ִאֵ'�ָהָע� וְ �Iַַעת ֶאת�ָחָכ� ע�ד ִלַ<ד
  

את המלכי� אשר סביבות  מעסיובאי� ו, באותה שעה נתקבצו כל מלכי מזרח"

�שנאמר וישמע אבר� כי נשבה , ולא אמר לה� דבר עד שנגעו בו בגופו, אברה

הצורה הזאת שממנה ". לשי� כמו עיסה"פירושו " מעסי�). "פרשה ו" (אחיו

גוזל עניי� : "מתועדת רק בפיוטי�, עברית המודרניתב" עיסוי"נוצרה המילה 

; )49שורה , כ"יו, א אדיר בועודו"מ :קדושתות ליו� כיפור, קליר" (מעסהו

אתה אדיר  :פסח 'קדושתא לז, נ"יוס� ב" (לעסונועדו להדריס� ורגל נשאו "

גור� "ְמַעKֶה בלשו� חכמי� פירושו / הפועל ְמַעJֶה ). 267שורה , מהררי

 עיסווגוי� ש... כמעשה גוי� פסול] והכריחו לתת גט[ישראל שעיסו ": "יהלעשי

  ]).ד"ד� נ ע[ח "ט ה"גיטי� פ ,ירושלמי" (כמעשה ישראל כשר
  

" בו ובכל מחנהו נתנקה נתנקה ו"והקב, בה� בישראל ניתנקמושניתקנו ו"

אבל , ל צורת עבר התפעל מהשורש הזה אינה מתועדת"בלשו� חז. )פרשה ח(

ובנסעו אדו� " 18:בדומה לפעלי� רבי� בבניי� נתפעל, הפיוט היא נמצאתבלשו� 

שורה , אשרי הע� שככה: קדושתות לשבתות חנוכה, קליר" (נתנקק� ומקמיו 

62.(  
  

" לה� באפ� עד שנתישבה דעת� עליה� משפפי�כ� היו מנפחי� לה� כ� היו "

ו והוציאוהו תפשוהו ברגלי, והלכו ומצאו אד� אחד שטמו� בסלע"; )פרשה כז(

" לו באפיו ומשפפי�התחילו מנפחי� לו בפניו , ויחרו פניו מחורבות, מ� הסלע

 ושפשפהנטל לידו אחת : "ידוע בלשו� חכמי�" שפש�"הפועל ). פרשה כט(
  

_____________________________________  

  

  

 .96–86, 33' עמ, ה"תשמ, על צורות הפעלי� המקוצרות בפיוטי� ראו יהלו� 17
 .5–3' עמ, ט"תשס, אשר�בר; ז"תשל, קמרו�; ח"תשל, על בניי� נתפעל ראו קדרי 18
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: אבל השורש הקצר מתועד רק בפיוטי�, )ג, ידי� ב, משנה" (בחברתה טמאה

אשרי : וצרות למועדי�י, בר כלפה" (שיפ�סע כרמל וי� , נצח� שר� מעופ�"

משמעות השורש הזה בלהגי� ארמיי� אינה ). 17–16שורות , שבועות, איש

  .תואמת את ההקשר
  

" � קהילי�בא ומוצא� שיושבי� קהלי� "; )פרשה א" (קהילי� קהילי�נאספי

 קהילי: "תצורת המילה הזאת ייחודית לפיוט). פרשה יט" (ועסוקי� בתורה

�, למצוא פדיו�, א: דברי�, יוצרות לשבתות השנה ,קילר" (תהיו עליה� לכלות

ל יש מילי� שעברו למשקל Lֵָעל ושינו את "בלשו� חז, ע� זאת). 37שורה , ראה

�ועוד ; י פרמה ב"כ, ב, כלי� יח; י קאופמ�"כ, ה, כלאי� ח(>ֵהל : צורת הרבי

�ט� מועד ק, ירושלמי" (ומ� נגעי� אהילותאית מילי� במועד דקשיי� מ� " 19,)רבי

  ]).פא עמוד ב[ה "ב ה"פ
  

  

  השפעת הארמית
וקשי� : "השפעת הארמית נראית בשימוש במילת יחס תמורת סמיכות כפולה

; )פרשה כג" (כשירי�] על ידי[אבינו שבשמי� להפסיק כל שנעשו  לפניו של

תני : "כ� היא דרכה של הארמית הבבלית). פרשה כז" (ישראל ביניה� שלאהיה "

עובדא הוה בחד תלמיד דהוה יתיב "; )א"ע, ברכות ה" (יוחנ�רבי קמיה דתנא 

מבנה דומה משק� תופעה של לשו�  20.)א, ]בובר[איכה רבה " (עקיבה' קמיה דר

שכל אותו הצער והעינוי והלח� שהיה לה� חל�  אשריה� של ישראל: "ל"חז

שאי� נפטרי� מ�  אשריה� של צדיקי�שמעו� ' אמר ר" –) פרשה ה" (והל� לו

מדרש תנאי� " (� עד שה� מצווי� את בניה� אחריה� על דברי תורההעול

  X 6(.21תלמוד בבלי " (אשריה� לצדיקי�"והשוו הביטוי , )פרק א, לדברי�

  

 
  סיכו�

, סופרלטיב, הרכבי הביטויי�, ביטויי מפתח חוזרי� –התופעות שהצבענו עליה� 

השפעת הפיוט , נתינת משמעות הפוכה לביטויי� קיימי�, יצירת משמעות חדשה

  

_____________________________________  

  

  

 .ב"תשל, דוד�ב�; ב"תשמ, פרוכטמ��ראו ג� אגמו�. 161' עמ, ט"תשס, אשר�בר 19
 .Sokoloff, 2011, p. 667 על הכינוי המקדי� בארמית בבלית ראו למשל 20
 .במקורו הופיע הביטוי כנראה בהשפעת הארמית 21
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בתחומי . מראי� את הטיב התנייני של לשו� המדרש סדר אליהו רבה –

) פיעל�שינויי קל, י"א על דר� ל"נפעל ל(המורפולוגיה , )י� –סיומת (הפונולוגיה 

לשו� החיבור נראית ) סמיכות כפולה, "מה א�", "ל"–"את"חילו� ( והתחביר

בתחו� אוצר המילי� והסגנו� היא ; ב�ל א ו"כהמש� ישיר וטבעי של לשו� חז

אבל מההסתמכות הזאת . כולל הפיוט, שפה שמסתמכת על מקורות קודמי�

מחבר המדרש אינו מהסס ליצור ביטויי� . התפתח אידיולקט מעניי� ומקורי

הוא מקנה לביטויי� קיימי� משמעויות , � מהחומר הלשוני שלפניוחדשי

הלשו� הזאת דומה . בוחר צירופי� ומילי� אהובי� לשימוש מרובה, חדשות

ג� היא השתמשה בביטויי� מהספרות  –בטיבה ללשו� הלטינית של ימי הביניי� 

ה מוסכ� שהעברית א� פע� לא היית 22.הקלאסית בתור אבני בניי� לסגנו� החדש

נכתבו ) ג� בקרב חכמי התורה(ועל א� הפסקת הדיבור העברי  23,"לשו� מתה"

ובפרט לשו� סדר , לשו� המדרש המאוחר. בה יצירות חדשות בסגנונות חדשי�

 ".לא חיה"הוא דוגמה כרונולוגית ראשונה של שימוש חי בעברית , אליהו רבה
  

  

  מקורות
. עיו� לשוני בבית שיר של דונש ב� לברט": ומֹר ע� אהלי�" ).ב"תשמ(' מ, פרוכטמ��אגמו�

  .8–3' עמ, מו, לשוננו

–197' עמ, כא, לשוננו". סדר אליהו"לשאלת לשונו ומקורותיו של ספר ). ז"תשי(א "א, אורב�

183 ,324.  

  .האקדמיה ללשו� העברית: ירושלי�. תחביר לשו� המשנה). ה"תשנ(' מ, אזר

מחקרי ". תנא דבי אליהו"ו ב�עיוני� בפרקי� א: מדרש לספר מוסר בי�). א"תשמ(' י, אלבוי�

  .154–144 'עמ,א, ירושלי� בספרות עברית

, )עור�(סגל ' ב: בתו�. פיוט קדו� על עשרת הדיברות וגלגולי תבניתו). ו"תשמ(' ש, אליצור

  .ירושלי�, )326–301' עמ( עשרת הדיברות בראי הדורות

גל ", )עור�(' בלומברג צ: בתו�". תנא דבי אליהו"הגאולה בלתפיסת .  )1992(' י, אלבוי�

  .הובוק�: רסי'ג�ניו). 322–303' עמ" (...עיני

ספר היובל לרב מרדכי , )עור�(אשר �בר' מ :בתו�. מפיוט למדרש). ב"תשנ(' ש, אליצור

  .אקדמו�: ירושלי�). 397–383' עמ(, ב, ברויאר

  

_____________________________________  

  

  

 .Mantello and Rigg, 1996ראו  22
 .210' עמ, �"תש�ט"תשמ, ראו למשל מישור 23
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  .313–312 'עמ, לו, לשוננו). ותקטיל(קטילי�  –קטל ). ב"תשל( ' י, דוד�ב�

  .דביר: אביב�תל. לשו� מקרא ולשו� חכמי�). א"תשל�ז"תשכ(' א, בנדויד

מסורת השומרוני� וזיקתה למסורת הלשו� של מגילות י� המלח וללשו� ). ח"תשי(' ז, חיי��ב�

  .245–223 'עמ, כב, לשוננו. ל"חז

זר , )עור�(צ לוריא "ב: בתו�). זמנו ומחברו(סדר תנא דבי אליהו רבה וזוטא ). ג"תשל(י , בראנד

  .קרית ספר: ירושלי�). 617–597' עמ( שזר –לגבורות 

מחקרי� בלשו� ). עיו� מורפולוגי(מערכת הבנייני� בלשו� התנאי� ). ט"תשס(' מ, אשר�בר

  .ביאליקמוסד : ירושלי�). 3–27' עמ(ב , חכמי�

. תיאור נוסחיה ועיוני� בדרכי התהוות�: ילמדנו�ספרות תנחומא). ד"תשס(' מ, ברגמ�

  .גורגיאס: רסי'ג�ניו

: ירושלי�. העברית בתלמוד הבבלי לפי כתבי היד של מסכת פסחי�). ב"תשס(' י, ברויאר

  .האוניברסיטה העברית

  .241–227' עמ, סט, לשוננו. ל"שינויי� מילוניי� במהל� תקופת חז). ז"תשס(' י, ברויאר

�  .237' עמ, סה, סיני. על זמנו של תנא דבי אליהו). ט"תשכ(מ "י, גרינ

אספרה "לבירור זיקת� של מדרשי אסתר לפיוטי ההרחבה הקיליריי� לפורי� ). ס"תש(' ע, הכה�

  .74–45' עמ, ז, נטועי�". אמל ורב�"ו" אל חוק

  .עבודת תיזה באוניברסיטת חיפה. ילמדנו�לשו� ספרות תנחומא). ע"תש(' י, וורמסר

  .220–191' עמ, עה, לשוננו. ילמדנו�קווי� לדמותה של לשו� התנחומא). ג"תשע(' י, וורמסר

מחקרי ירושלי� ". מדרש חדש על התורה"לשו� פייטני� ורמזי פיוטי� ב). א"תשע(' ג, וכמ�

  .71–55' עמ, כד, בספרות עברית

  .מאגנס: ירושלי�. של הפיוט האר� ישראלי הקדו�שפת השיר ). ה"תשמ(' י, יהלו�

. כוכבא�דקדוק העברית של תעודות מדבר יהודה בי� המרד הגדול למרד בר). ע"תש(' א, מור

  .גוריו� בנגב�באוניברסיטת ב� עבודת דוקטור

, יא, איל��בר". ב מידות"מדרש דל"או " אליעזר' משנת ר"ללשונה של ). ג"תשל(' מ, מורשת

  .223–183' עמ

קוב� לשנת (מא  – מ, לשוננו לע�. ?האומנ� נס –תחיית הלשו� ). �"תש–ט"תשמ(' מ, מישור

  .214–208 'עמ, )הלשו�

' י, קלוזנר' י, ד קאסוטו"מ: בתו�. לבעיית קדמותו של ספר סדר אליהו). ג"תשי(' מ, מרגליות

  .מוסד הרב קוק: ירושלי�). 390–370' עמ( ספר אס�, )עורכי�(גוטמ� 

, )עורכי�(, רוזנטל' ד, אשר�בר', מ, :בתו�. ל"שתי סוגיות נדושות בלשו� חז). ג"תשנ(' ש, נאה

אליעזר ' קוב� מחקרי� בתלמוד ובתחומי� גובלי� מוקדש לזכרו של פרופ: מחקרי תלמוד ב

  .מאגנס: ירושלי�). 392–364' עמ( שמשו� רוזנטל
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' א: בתו�". סדר אליהו זוטא"פקלריה של יהודי אירופה הנוצרית באס). ז"תשכ(' ש, סימונסו�

). 71–64' עמ( ספר זכרו� לאריה ליאונה קארפי, )עורכי�(רופא ' א, קארפי' ד, מילאנו

  .מכו� למדעי היהדות: מילאנו

  .45–35' עמ, ב, מכלול". תנא דבי אליהו"דרכי חינו� ב). א"תשנ(' י, פינשטט

–92' עמ, סו, תרבי�, במדרש ובתרגו�, בפיוט –עשרת הדיברות " מבטלי", )ז"תשנ(' ע, פליישר

61.  

סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא המובאי� בש� תנא דבי ). 1902(' מ, )שלו��איש(פרידמ� 

עפ�י כת�י רומי משנת תתל�ג ע� הוספת מאיר עי� ומבוא כולל י�ב מאמרי� : אליהו

  ).Wahrmann Books(אחיאס� : וינה. ומפתחות שוני�

 Proceedings - American. 'אליעזר' משנת ר'ב מידות ו"לפתרו� בעית ל). 1955(' מ, צוקר

Academy for Jewish Research, 23 ,לט–א' עמ.  

 'עמ, )ד/ג( 42, לשוננו? מה טיבו) ת"השו(נתפעל כבינוני בלשו� הרבנית ). ח"תשל(צ "מ, קדרי

190–202.  

��.  חברתי�בהקשרה ההיסטורי המשנה הרעיונית: סדר אליהו"תלמוד תורה ב). ג"תשס(  

  .59–35' עמ, 52–50, דעת

  . 176–172' עמ, כד, לשוננו לע�. לשימוש� של מילי� עבריות באשכנז). 1/ג"תשל(' ש, קוגוט

��שאינ� מתועדי� " ספר חסידי�"שימושי� מילוניי� בעברית של ). 2/ג"תשל(   

  .195–183' עמ, )ד( 6, היהדותדברי הקונגרס העולמי למדעי . במילוני� או שתיעוד� פגו�

��  .עבודת דוקטור באוניברסיטה העברית. המשפט המורכב בספר חסידי�). ו"תשל(   

��פרק בתחביר העברית של ספר חסידי� . טיב� ומבניה� –פסוקי התכ� ). ד"תשמ(   

  . מאגנס: ירושלי�. ל ובהשוואה לעברית החדשה"בזיקה לעברית המקראית וללשו� חז

  .157–144' עמ, )ב(מא , לשוננו. נתפעל בינוני). ז"תשל(ע אליש, קמרו�

לבי� ספרא וסדר אליהו רבא  138רוסי �י פארמא דה"על היחס בי� משנה כ). �"תש(' מ, קרופ

  .196–194' עמ, )ב–א(מט , תרבי�. 31י ואטיק� "וזוטא כ

העולמי למדעי  דברי הקונגרס". ספר חסידי�"זמני� ודרכי� בפועל שבלשו� , )ט"תשכ(' ח, רבי�

  .116–113 'עמ, )2( 4, היהדות

הערות מקדימות על פואטיקה ומרחב : פרקי דרבי אליעזר וסדר אליהו ). א"תשע(' ד, שטי�

  .92–73 'עמ, כד, מחקרי ירושלי� בספרות עברית. מדומיי� במדרש המאוחר
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